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Przed nami już czwarta edycja wydarzenia, jakiego w Polsce
nie ma. Odbywa się w Kielcach. Tym razem od 11 do 19
czerwca. „2 tygodnik kielecki” jest patronem medialnym
sportowych zmagań.

Stowarzyszenie Sport CK, którego zaszczyt mam być prezesem,
już po raz czwarty organizuje wydarzenie jakiego w Polsce nie
ma – „Piątki na Rynku Sport CK. W roku bieżącym odbędzie ono
w dniach 11 – 19 czerwca. Zaplanowane wydarzenia odbędą
się oczywiście w Kielcach, ale w różnych miejscach miasta
– m.in. w centrum na Rynku, na specjalnie przygotowanym
boisku przy ulicy Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 oraz na
nowo wybudowanym przez stowarzyszenie boisku przy ulicy
Jeleniowskiej 106 A.
W bieżącym roku rozszerzamy formułę sportowych zmagań
i zorganizujemy 23 turnieje sportowe. Mało tego, oprócz
tradycyjnych rozgrywek piłkarskich (zaplanowaliśmy 16
turniejów w kategoriach: 2013-2014, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008,
turniej dziewczynek, turniej kobiet, dzieci 5-7 lat oraz turniej
VIP), odbędą się także, po raz pierwszy w Kielcach, rozgrywki
teqball.
Podsumowując. W trwających dziewięć dni zmaganiach weźmie
udział około 700 osób z całej Polski, w tym 600 młodych adeptów
piłki nożnej, z różnych kategorii wiekowych.
Organizacja wydarzenia możliwa jest dzięki grupie
wypróbowanych przyjaciół turnieju (Partnerów/ Sponsorów,
Patronów), z których większość współpracuje z nami od pierwszej
edycji, która odbyła się w roku 2018. To dzięki nim sportowe
zmagania w Kielcach, już na stałe wpisały się w kalendarz
dużych polskich imprez. To m.in. PGE Energia Ciepła SA, która
wspiera nas… od zawsze.
Wydarzeniu po raz kolejny patronuje m.in. Ministerstwo Sportu
i Turystyki. Wsparcie minister Anny Krupki jest bezcenne.
Są z nami także Polski Związek Piłki Nożnej, Polski Związek
Teqball, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego, Urząd Miasta Kielce, Starostwo
Powiatowe w Kielcach, Gmina Piekoszów, Miasto i Gmina
Daleszyce.
Serdecznie zapraszam. Gwarantuję ogromne emocje i masę
uśmiechu.
Marcin Zychalski
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Sport CK
Sport
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„W cieniu parkowych kasztanów”
– Ryszard Biskup o Kielcach sprzed lat.
18 / w świecie sportu

„Bez błędów z przeszłości” – Maciej Cender
rozmawia z Pawłem Golańskim,
dyrektorem sportowym Korony Kielce.
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z pierwszej ręki

Podwyżki prezydenta
Kamil Suchański
(ur. 6 maja 1977 roku w Kielcach) – przedsiębiorca i społecznik, miejski radny.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce w latach 2018-2021. Prezes stowarzyszenia Bezpartyjny i Niezależny.

P

rezydent Bogdan Wenta znów chce sięgnąć do portfeli kielczan. Władze miasta kolejny raz forsują podwyżki opłat
za parkowanie w śródmieściu dorabiając do
tego fałszywą ideologię. Zdecydowany sprzeciw mieszkańców i przedsiębiorców z centrum nie ma dla ratusza żadnego znaczenia.
Na przestrzeni ostatnich lat Bogdan Wenta
konsekwentnie realizuje politykę drenowania domowych budżetów kielczan. Prezydent
wprowadził serię podwyżek różnego rodzaju
opłat i podatków lokalnych: od nieruchomości, za czesne w żłobkach samorządowych, za
bilety na komunikację publiczną, za odbiór
i wywóz odpadów czy za miejsce pochówku
na cmentarzu komunalnym w Cedzynie. To

K

iedy kilkanaście lat temu przedstawiłem na Uniwersytecie Jana
Kochanowskiego, gdzie wówczas pracowałem, diagnozę z której wynikało, że za
10-15 lat uczelnia i Kielce stracą większość
studentów i przedstawiłem 50-stronicowy
plan osłabienia tego trendu – nikt, ani na
uczelni, ani we władzach miasta, nie był nim
zainteresowany.
Założenie przejęła Łódź – i tam, jako MłodziWŁodzi, funkcjonuje on do dziś, jako jeden
z najlepszych młodzieżowych projektów akademickich w Polsce.
Kiedy chwilę później zacząłem przedstawiać
wyliczenia, z których wynikało, że w 2035
roku Kielce będą liczyły 150 tysięcy mieszkańców, że w perspektywie dekady będziemy
najstarszym (a co za tym idzie, również najbiedniejszym) województwem w kraju, gdy
informowałem, że tracimy młodych najszybciej w kraju, gdy wskazywałem jaki to będzie
miało katastrofalny skutek dla demografii,
gospodarki, rozwoju miasta i regionu – było
to jak rzucanie grochem o ścianę. Do dziś pamiętam jak traktowano informacje o tym, że
za 10 lat, w 2020 roku, problemem będzie nie
bezrobocie, a brak rąk do pracy.
Dziś, gdy Kielce mają 179 tysięcy mieszkańców*, gdy co 5 mieszkaniec jest w wieku

4

jednak wciąż nie zaspokaja ambicji Bogdana
Wenty w zakresie nakładania na kielczan dodatkowych obciążeń finansowych.
Obecnie władze miasta chcą, by kielczanie
płacili więcej za parkowanie aut w śródmieściu. Według przedłożonego właśnie projektu
uchwały stawki pójdą ostro w górę. Taksa za
pierwszą godzinę postoju ma wynieść 2,50
złotych, drugą – 3 złote, trzecią – 3,60 złotych
i po 2,50 złotych za każdą kolejną godzinę. Łaskawie utrzymano w mocy możliwość darmowego postoju przez pierwsze 45 minut.
Bogdan Wenta dorabia do tej koncepcji fałszywą ideologię. Jak tłumaczą urzędnicy
i związani z prezydentem radni, chodzi między innymi o zwiększenie rotacji pojazdów

w centrum miasta oraz promocję zbiorowego
transportu publicznego tudzież korzystania
z rowerów. Ale te działania nie przyniosą założonego efektu. Owszem, podnoszenie opłat
w jakimś stopniu wpłynie na krótsze parkowanie, ale odbije się negatywnie na przedsiębiorcach prowadzących punkty handlowe
i gastronomiczne. Klienci dalej będą odpływać do galerii handlowych.
Zresztą kielczanie są zgodni co do negatywnej
oceny pomysłu podniesienia opłat za parkowanie. O zagrożeniach z tym związanych głośno
mówią także przedsiębiorcy. Niestety, Bogdan
Wenta pozostaje głuchy na te argumenty.
Moim zdaniem w pierwszej kolejności władze
miasta powinny wygospodarować dodatkowe
miejsca postojowe w śródmieściu. Można to
zrobić, bo przestrzeni nie brakuje. Wystarczy trochę farby, pędzel i znak drogowy. Taka
„inwestycja” szybko się zwróci generując następnie duże wpływy do miejskiego budżetu. Zyskają także przedsiębiorcy, którzy dziś
przegrywają rywalizację o klienta z galeriami
handlowymi, w których można parkować za
darmo.
Podwyżki to ostateczna ostateczność. Możemy o tym rozmawiać, ale dopiero po wyczerpaniu wszystkich innych dostępnych opcji.

•

TAK TO WIDZĘ

Coraz mniej nas…
Arkadiusz Stawicki
44 lata, prezes Stowarzyszenia Przyjazne Kielc, ekonomista, przedsiębiorca, ekspert geopolityki
europejskiej.

poprodukcyjnym**, gdy mamy praktycznie
najmniej dzieci (do 17 roku życia) wśród miast
wojewódzkich, a region jest liderem wyludniania się w Polsce** – to… nie mam nawet
cienia satysfakcji, że miałem rację. Napiszę
nawet więcej – wolałbym tego nie wiedzieć.
Wolałbym nie mieć tej wiedzy i świadomości
co to oznacza dla mnie, dla mojego syna, dla
moich bliskich. Bo w zasadzie jedyne co mi ta
wiedza daje, to frustracja.
Nikt bowiem – ani we władzach miasta ani
we władzach województwa, nie skupi swoich
działań na rozwiązywaniu tego, absolutnie
kluczowego, problemu. Tak było za władzy poprzedniej, (tak w mieście jak i w regionie), tak
jest za władzy obecnej. Po pierwsze bowiem
– musieliby się na poważnie zająć czymś, co

wydaje się przekraczać ich zdolności intelektualne. Po drugie – musieliby przestać zajmować się sobą. Swoimi partiami, etatami dla
znajomych, walką o pozycję. Po trzecie – musieliby zacząć myśleć o dobru wspólnym.
I tak mogę długo wymieniać i przekonywać
– dlaczego, po tym jak GUS przedstawił dane,
z których wprost wynika, że nasze dzieci
i wnuki stąd wyjadą, po tym jak wystawił
najgorszą możliwą ocenę za ostatnie 30 lat
naszym włodarzom, nic się tu nie zmieni.
A najgorsze jest to, że tak naprawdę – w całym województwie interesuje to może raptem
tysiąc osób.

•

*Dane za oficjalną stroną urzędu Miasta Kielce
**Dane za spisem powszechnym GUS
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MOIM ZDANIEM

Serwus Bertus Servaas
Jacek Kowalczyk
były wieloletni dyrektor od kultury, turystyki i promocji Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.
Były prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Dzisiaj szef Miejskiego
Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

B

ertus Servaas to człowiek nietuzinkowy i wyjątkowy. Kiedy dwadzieścia lat
temu wchodził do kieleckiego klubu
jako prezes-właściciel, chyba nikt nie przypuszczał, że Vive będzie jednym z najlepszych
klubów świata. „Znawcy” wyrokowali, że zainteresowanie Berta piłką ręczną szybko zgaśnie,
tak szybko jak miłość do regionu politycznych
spadochroniarzy na czołowych miejscach na
listach wyborczych. Deklarują oni dozgonną
miłość do wyborczego regionu, a czasem nawet obiecują zamieszkanie w województwie.
Niewiele z tych obietnic pozostaje, gdy wyborczy kurz opadnie. Politycy traktują region jako
trampolinę do funkcji i zaszczytów.
Zupełnie inne cele przyświecały Bertusowi
Servaasowi. Wykazał się wyjątkową konse-

R

ozpoczyna się kolejny sezon letni,
a wraz z nim powróci zapewne nasz
ulubiony, kielecki konflikt rozpalający
co jakiś czas społecznościowe portale. Ultrasi
starej wersji rynku, tej z fontanną, krzakami
i zapachem spalin, ponownie staną do walki
z sektorówką kawiarnianych ogródków, przestrzeni i kurtyn wodnych.
Frakcja „kiedyś było lepiej” będzie dowodzić,
że krzaki były zielone, woda mokra i można
było usiąść na ławeczce, a potem zacznie skandować: „beton, beton, beton!”. To słynne zawołanie, będzie jak zwykle próbą zagłuszenia
słusznych konstatacji, że zieleń owszem była,
lecz pełniła funkcję toalety dla miłośników tanich alkoholi, co sprawiało, że wiatr zawiewał
czasem charakterystyczną woń, ścigającą się
ze smrodem spalin o dostęp do nozdrzy przechodniów. Usiąść na ławeczkach można było,
o ile udało się bezpiecznie przejść przez jezdnię, co w ostatnich latach funkcjonowania starego rynku, nie było już wcale takie oczywiste.
Gdy zawołania przycichną choć na chwilę,
do głosu dojdzie druga strona, podnosząc, że
nowy rynek ma swoje wady, ale i zalety, jakich
próżno było szukać na starym rondzie. Ta granitowa patelnia, którą można niemal dowolnie
aranżować, stała się przecież miejscem imprez
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kwencją i cierpliwością, choć tzw. „życzliwych”
pomagaczy nie brakowało. Skupił wokół siebie
niewielki zespól profesjonalistów i powstał
klub, który jest marką nie tylko miejską i wojewódzką, ale także narodową. Pamiętam ten
dobry czas w Kolonii, kiedy Vive wygrało Ligę
Mistrzów. Rozmawiałem z wieloma osobami,
które choć nie mieszkają w regionie, a nawet
w Polsce, to kibicują naszemu zespołowi. Byli
dumni, że w Polsce może funkcjonować klub
na światowym poziomie. W Niemczech piłka
ręczna to drugi po futbolu sport pod względem popularności, a kieleccy zawodnicy są tak
samo rozpoznawalni jak największe gwiazdy
niemieckiego sportu. Wartość darmowej reklamy dla miasta i kraju po wygranym finale
Ligi Mistrzów warta była miliony.

Niestety coraz częściej dyskusja o wykorzystaniu potencjału klubu sprowadza się
wyłącznie do pieniędzy, a w zasadzie do
wskazywania palcem, że klub jest prywatną
zabawką jego prezesa. Niektórzy widzieliby
klub jak meteoryt krążący na orbicie poza
planetą Kielce. Przez lata przeszedł on wielką metamorfozę, dziś święci triumfy także
w sporcie młodzieżowym, a sportowi idole
przyciągają do tej dyscypliny coraz więcej
młodych ludzi. Bez sukcesów w mieście nie
powstałaby Szkoła Mistrzostwa Sportowego o specjalizacji piłki ręcznej. Wielokrotnie
pisałem, że warto stworzyć jasny system takiego finansowania profesjonalnego sportu,
żeby o wysokości wsparcia decydowała jakość
i wymierne efekty marketingowe dla Kielc.
Sam herb miasta na koszulce niewiele mówi
potencjalnym odbiorcom promocji poprzez
sport.
Kilka miesięcy temu do Ratusza trafił wniosek
o nadanie Bertowi Servaasowi tytułu Honorowego Obywatela Kielc. Dziś wokół tego wniosku nie toczy się żadna dyskusja. Szkoda, że
nie potrafimy doceniać ludzi, którzy wnoszą
się ponad poziomy przeciętności i współtworzą wyjątkowo pozytywny wizerunek miasta,
województwa i kraju.

•

Patrząc z oddali

Ultrasi i sektorówka
Jacek Łukawski

Urodzony w 1980 r. w Kielcach pisarz i publicysta. Autor m.in. świętokrzyskich kryminałów
„Odmęt” i „Podszept”.
i gwarnych spotkań, czego symbolem są nie
tylko kawiarniane ogródki, ale też tak ukochana przez fotografów-amatorów wielka karuzela nazywana potocznie „diabelskim młynem”.
Zanim ultrasi zaczną powtarzać szeptem „diabelski” i rzucać wkoło wymowne spojrzenia,
racjonaliści dodadzą, że zieleni w Kielcach nie
brak, a rynek, zgodnie z założeniami architektonicznymi, powinien być właśnie placem,
a nie rondem. Ba! Przez wieki taki właśnie był,
a forma jakiej rynkowi ultrasi bronią, to jedynie krótki, brzydko pachnący epizod w bogatej historii naszego pięknego miasta.
Rozpoczyna się kolejny letni sezon i tylko
czekać aż wrzaski: „beton, słońce, nie ma cienia!”, zagłuszane będą przez krzyki: „impre-

zy, kawiarenki, spotkania!”. Tylko czekać, aż
rozgorzeje coroczna walka pozbawiona reguł,
skrupułów, sekundantów i sędziów…
Rozgorzeje wśród tych, co nie są na bieżąco
i przeoczyli nadchodzące zmiany. Kielce bowiem, nareszcie „idą w zielone” i w ramach
programu „Zielona rewitalizacja zabytkowego
Śródmieścia Kielc”, zaplanowały przebudowę
i nomen omen „zazielenienie” rynku, co powinno pogodzić wszystkich.
Miejmy więc nadzieję, że już wkrótce i rynkowi ultrasi i racjonalna sektorówka, będą mogli
spotkać się na rynku, by wspólnie i radośnie
wypić zdrowie granitowo-zielonego kompromisu. Tylko na co my później będziemy narzekać?

•
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Patrząc od środka

Będzie się działo!
Marcin Chłodnicki
(ur. 25 września 1978 r. w Kielcach). Od 15 kwietnia 2021 r. zastępca prezydenta Kielc.
Odpowiada za edukację, kulturę i sport. Przewodniczący Nowej Lewicy w Kielcach.

N

iekiedy słyszę od dyżurnych malkontentów, że w Kielcach niewiele się
dzieje. To jeden ze stereotypów, który
powtarzany niczym mantra staje się żyjącą
własnym życiem plotką. Szkodliwą i niesprawiedliwą dla miasta. Absolutnie zaprzecza temu
wszystko, co wydarzy się u nas choćby w najbliższych tygodniach. Powiem szczerze, że sam
mam czasem duży dylemat, na które wydarzenie się wybrać, bo część z nich pokrywa się ze
sobą terminami. Dziś wspomnę jedynie o kilku
największych i najważniejszych, by zachęcić
Państwa do udziału w nich i zadać kłam mitowi
o nudzie w Kielcach.
Zacznę od „Geofestiwalu”, który będzie jedyną
tego typu imprezą w Polsce. Jego celem jest oczy-

wiście dobra zabawa dla mieszkańców i przyjezdnych gości, ale przede wszystkim promocja
najbardziej atrakcyjnych i oryginalnych miejsc
w naszym mieście. „Geofestiwal” to trzy wydarzenia w trzech wyjątkowych sceneriach Geoparku Świętokrzyskiego w Kielcach. Pierwsza
część to ekstremalny „Kadzielnia Sport Festiwal,
który odbędzie się już w weekend 11 i 12 czerwca. Część druga to „Magiczny Festiwal w Ogrodzie”. 2 lipca nasz ogród botaniczny przemieni
się w magiczną, kolorową krainę pełną atrakcji
dla dzieci i dorosłych. I w końcu część trzecia,
czyli „Festiwal Małych Odkrywców” na Wietrzni
i w siedzibie Geonatury. Tam zapraszamy małych i dużych odkrywców na eksperymenty naukowe, podróże w czasoprzestrzeni, spotkania

z podróżnikami, warsztaty fotograficzne i szlifierskie, a także podróż 5D przez dzieje Ziemi
Początek wakacji przyniesie nam wyjątkowe
wydarzenie sportów walki, 24 czerwca w Hali
Legionów odbędzie się wielka gala boksu zawodowego, zorganizowana pod patronatem Prezydenta Kielc. Końcówka czerwca to także coroczne
„Święto Kielc” – weekend 25 i 26 czerwca będzie
bogaty w koncerty, występy, warsztaty i zabawy.
W lipcu wracamy do sportów walki, bo na przedostatni weekend tego miesiąca planowana jest
gala KSW. To jedno z najchętniej oglądanych
widowisk sportowych w Polsce. W ten sam
weekend, a konkretnie w sobotę 23 lipca światła kamer i oczy całej polskiej branży modowej
skupią się na międzynarodowym konkursie
dla projektantów mody „OFF Fashion”. Główny
pokaz mody i gala jest otwartym wydarzeniem
dlatego warto wcześniej zadbać o bilet.
Tydzień później będziemy gościć w Kielcach
wielkie międzynarodowe wydarzenie sportowe
jakim jest wyścig kolarski „Tour de Pologne”. Ten
wyścig to liga mistrzów świata, najbardziej rozpoznawalne i najbardziej prestiżowe wydarzenie kolarskie. Budzi olbrzymie zainteresowanie
ponad 3 mln widzów. Biorą w nim udział najlepsi kolarze, a wystartują z kieleckiego Rynku.
Będzie się działo!

•

REKLAMA

Więcej niż sklep – profesjonalne porady
Bobik Market – świat zwierząt
ul. Wapiennikowa 39G
25-105 Kielce
tel.: + 48 513 914 877

Czekamy na Was
Poniedziałek – Piątek 9:00-19:00
Sobota 9:00-15:00

spojrzenia

TAK UWAŻAM

Czyje są te pieniądze?
DR Robert Frey
doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach, przewodniczący rady nadzorczej Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.

K

ielce pozyskały pieniądze z rządowych
funduszy. Tym razem „nie poszło w zielone”, ale w rozwój infrastruktury.
Władze miasta, na remont i przebudowę ulic:
Paderewskiego, Solnej, Kaczmarka, Żeromskiego, Śniadeckich, Seminaryjskiej, Nowy Świat,
a także al. IX wieków Kielc otrzymały 61,75 mln
zł. Dostały także 5 mln zł na rozbudowę budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży przy ul.
Chęcińskiej. Z kolei drugie zadanie przewiduje
przeprowadzenie modernizacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej im. Jana
Pawła II przy ul. Jagiellońskiej. Warto też wspomnieć, że samorząd województwa świętokrzyskiego na rozbudowę szpitala wojewódzkiego

w Kielcach pozyskał kwotę dofinansowania
w wysokości 65 mln zł. Nowy blok operacyjny
w szpitalu na Czarnowie może powstać w ciągu
dwóch lub trzech lat. Projekt zakłada wybudowanie dziewięciu sal operacyjnych i zespołu
specjalistycznych pomieszczeń, czyli: pracowni
RTG, USG, tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. Powstanie również centrala sterylizacji, sale chorych i gabinety zabiegowe. Łączna powierzchnia użytkowa nowego
budynku wyniesie 5 tys. m. kw.
Podczas konferencji naukowej w której ostatnio
uczestniczyłem padło oczywiste zdanie, że rząd
nie ma własnych pieniędzy. W kolejnym zdaniu
przypomniano, że za poprzedniego samorządu,
dla naszego województwa, z Unii Europejskiej

zdaniem senatora

Kamienie milowe
Krzysztof Marek Słoń
(ur. 12 października 1964 r. w Kielcach). Absolwent Elektryka i Politechniki Świętokrzyskiej.
Przez lata zawodowo i społecznie związany z pomocą społeczną Od 2011 roku Senator RP PiS.
Wiceprezes Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości.
Biuro Senatorskie Al. IX Wieków Kielc 2a, lok.7, 25-516 Kielce, tel. 41 343 39 25

W

historii kamienie milowe osadzane były co jedną ówczesną milę
przez Rzymian, by ułatwić orientację w gigantycznym cesarstwie i określić odległość od Rzymu. Do dnia dzisiejszego przetrwało wiele takich znaków zarówno w Europie jak
i w Afryce Północnej.
Kamienie milowe to także określenie ważnych
projektów w zarządzaniu, służące wskazaniu
priorytetów i kluczowych w danym przedsięwzięciu elementów. Komisja Europejska określiła dla krajów Unii Europejskiej, zarówno
kamienie milowe, jak i inne wskaźniki warunkujące otrzymanie środków na Krajowy Plan
Odbudowy. Polska ma ich nakreślonych w sumie kilkaset, ale nie jesteśmy wyjątkiem, bo
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inni mają jeszcze więcej.
Sprawa z KPO, czyli w uproszczeniu funduszem
odbudowy państw członkowskich po pandemii
Covid-19 ciągnie się od 2020 roku. Wtedy też
była dyskusja o środkach na nową perspektywę
finansową UE na lata 2021-27. Wszystkie państwa UE musiały wyrazić zgodę na zadłużenie
wspólnoty, żeby pozyskać środki na KPO. Większość już korzysta z tych pieniędzy. Zatwierdzone zostały plany Polski i Bułgarii natomiast na
zatwierdzenie wciąż czekają Węgry.
Oczywiście w polskich kamieniach milowych
najwięcej emocji budzą te związane z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i statusem oraz
funkcjonowaniem sędziów. Opozycja wciąż
„miesza”, ale osiągnęliśmy w ramach Zjedno-

„szły” większe środki. Zabrakło jednak stwierdzenia, że UE też nie ma swoich pieniędzy i że
to także nasze pieniądze. To czym się zajmuje
zarówno rząd, jak i UE to ich redystrybucja.
Można to robić mądrze albo mniej mądrze. Pieniądze UE pochodzą m.in. ze składek państw
członkowskich liczonych w zależności od poziomu jego zamożności, ceł nakładanych na towary spoza UE, części podatku VAT, począwszy od
2021 r., składki wyliczanej na podstawie ilości
odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w każdym kraju UE, które nie są poddawane recyklingowi oraz odsetek od zaległych
płatności i grzywien.
Każdy chyba dostrzega, że unijne pieniądze to
są w rzeczywistości nasze pieniądze i wszyscy
się na nie składamy. Nasze pieniądze to także
pieniądze wydawane na utrzymanie samorządu, w tym diety radnych. Powinniśmy zatem
wymagać rzetelnej pracy w interesie wspólnoty mieszkańców, a nie popisów „oratorskich”
świadczących o braku elementarnej znajomości
nie tylko ekonomii, ale także prawa.
Niestety jest to pokłosie rozumienia polityki jako sztuki bycia wybieranym, a nie jak
u Arystotelesa jako rodzaj sztuki rządzenia
państwem-miastem, której celem jest dobro
wspólne.

•

czonej Prawicy konsensus wokół prezydenckiego projektu zmian i zostało to przyjęte prze
KE. Oprócz tych „praworządnych” kamieni milowych mamy jeszcze inne warunki do spełnienia związane choćby z zieloną energią czy
prawem pracy. Wiele z nich już zostało zaakceptowanych, a część czeka na opinię KE.
Trzeba jasno powiedzieć, że działania UE związane z blokowaniem przyjęcia KPO Polski (zupełnie pozbawione umocowania w traktatach)
doprowadziły do znacznych opóźnień w stosunku do innych krajów unii. Brak przelewów
na KPO nie dość, że uniemożliwił szybszą odbudowę po pandemii, to jeszcze nie wpłynął
stymulująco na gospodarkę, bo mógłby dać
ponad 1 procent wzrostu PKB więcej. Do tego
jeszcze przeciągające się procedury wypłaty już
po zatwierdzeniu planu generują kolejne straty
związane choćby z inflacją.
Z kolei wstydliwie przemilczany przez KE temat wsparcia Polski dodatkowymi (nie jak sugerują w ramach KPO) środkami na uchodźców
z Ukrainy, adekwatny do miliardowej skali poniesionych przez nas wydatków, to kolejny element potwierdzający, że w UE są równi i równiejsi, także w dostępie do wspólnotowej kasy.
Czy ktoś aby nie chce budować kolejnego muru
w Europie? Tym razem z kamieni milowych. Opozycja zaciera ręce, ale na pewno nie Polacy.

•
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okiem eksperta

Przedsiębiorczy
bezrobotni
Osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach założyły
w stolicy świętokrzyskiego już prawie cztery tysiące firm. Kolejna szansa dla aktywnych
otworzy się pod koniec czerwca.
Tekst: Zbigniew Brzeziński

Mówić ładnie

Kilka lat temu podczas seminarium dla przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia,
które zorganizowało ministerstwo pracy, analizowano m.in. problemy komunikacyjne administracji. Zaproszony ekspert Marcin Olkowicz
obecnie przewodniczący Sektorowej Rady ds.
Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej a wówczas szef projektów edukacyjnych
Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej
SAR zwrócił uwagę, że urzędy nie potrafią ładnie mówić o swoich klientach. Stereotypowe
wyobrażenie osoby bezrobotnej wiąże się wciąż
z rodzimym Ferdkiem Kiepskim lub Powolniakiem z angielskiego serialu komediowego „Co
ludzie powiedzą?”. Tymczasem osoby bezrobotne założyły w Kielcach dzięki dotacjom z MUP
już prawie cztery tysiące firm! Ta granica zostanie przekroczona w bieżącym roku. Miejski
Urząd Pracy udzieli w nim 292 dotacji każda
w rekordowej wysokości 30 000 złotych. To
o 5000 zł więcej niż w minionym roku.

Innowacyjne pomysły

Pomysły na własny biznes pojawiały się różne.
Autorzy wykorzystywali swoje doświadczenia,
często zdobywane za granicą. O dotację ubiegał się na przykład fotograf, który zapewniał
serwis zdjęciowy popularnego programu podróżniczego. Nie brakowało też nowatorskich
koncepcji. Nim do powszechnego obiegu weszło
słowo: dron, MUP dofinansował zakup takiego

urządzenia, które ponad dziesięć lat temu określano terminem: quadrocopter. Trzeba przyznać, że wśród przedsiębiorczych bezrobotnych
były też osoby, którym nie brakowało inwencji
i nowatorskiego podejścia do biznesu.

Przykra niespodzianka ustawowa

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
przygotowuje właśnie nową ustawę, która ma
regulować politykę rynku pracy. Ten akt prawny powinien wejść w życie wiosną 2023 roku.
Nim do tego dojdzie, zmianę w przepisach
wprowadziła Ustawa z 28 kwietnia 2022 roku
o zasadach realizacji zadań finansowanych
ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027. Od 4 czerwca dotację na
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej
z urzędu pracy może otrzymać tylko osoba, które nie pracowała od co najmniej trzech miesięcy
przed momentem złożenia wniosku. Trudno to
uznać za krok w dobrą stronę. Wśród propozycji, które trafiły do MRiPS w związku z pracami
nad wspomnianą nową ustawą regulującą politykę rynku pracy, znalazła się i taka, by o dotacje z PUP mogły ubiegać się też osoby pracujące.
Od momentu zakończenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie ma dla nich de facto
dobrej propozycji. Środki, którymi dysponują
urzędy pracy, mogłyby, choć w części wypełnić
tę lukę. Może więc wiosna przyszłego roku przyniesie korzystne dla przedsiębiorczości rozwiązania? Oby!

Termin wart zapamiętania

Miejski Urząd Pracy w Kielcach będzie przyjmował wnioski osób bezrobotnych o dofinansowanie własnej działalności gospodarczej w dniach
od 23 do 30 czerwca. Wśród nich może znaleźć
się też ta dotacja o symbolicznym numerze:
4000.

Podpowiedź na koniec

Wszyscy, którzy będą szykowali swoje wnioski,
powinni zapoznać się z kryteriami, z których
wynika m.in., że aż 25 punktów na 100 możliwych do zdobycia, można uzyskać za solidnie
wypełnioną analizę SWOT. Zawiera ona słabe
i mocne strony przedsięwzięcia oraz zewnętrzne szanse i zagrożenia, które mogą pomóc
w rozwoju biznesu lub go utrudniać. Na stronie
MUP jest przygotowana ściąga, w której omówiono krok po kroku zasady wypełniania tego
dokumentu. Tymczasem jest on często traktowany przez wnioskodawców po macoszemu. To
poważny błąd! Nie dość, że można w ten sposób
stracić aż jedną czwartą punktów, to jeszcze
uczciwie wypełniony SWOT pozwoli przyszłemu biznesmenowi lepiej ocenić potencjał pomysłu, na który chce uzyskać dofinansowanie.
Samo ustalenie, czy mocne strony zniwelują
słabe, pozwolą w pełni wykorzystać szanse
i ograniczyć negatywny wpływ ewentualnych
zagrożeń, to wartość sama w sobie. Warto o tym
pamiętać.

Zbigniew Brzeziński
Specjalista rynku pracy, koordynator projektu pilotażowego Centrum Wspierania Kariery (Talent Office), lider grupy Rynek Pracy Sektorowej Rady
ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.
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miasto, którego już nie ma

Pożar w Kielcach

Wygląd Kielc z końca XVIII w. na mapie wojskowej z roku 1801

Gazeta Krakowska 1800, nr 55, s. 1

Tekst: Jarosław Machnicki

T

ym razem będzie o pożarze Kielc z 24 maja 1800 r. i społecznym
wsparciu kieleckich pogorzelców.
9 lipca 1800 r. tak „Gazeta Krakowska” opisywała wielki pożar
w Kielcach:

„(…) Na dniu 24 Maja t. r. zaięło się około 10 godziny przed południem na
środku miasta cyrkularnego Kielc w takim właśnie mieyscu, gdzie największa gęstwina domów była, tak nadzwyczajnie, i nagle, iż do pierwszey godziny po południu całe miasto w perzynę obrócone zostało.
Nie można sobie wystawić tego okropnego spustoszenia i biedy, którą więcej 600 familiy przytłoczonych zostało; cios ten bynaymney okryślić się nie
daie.
Wszystkie domy do gruntu zgorzały; żaden obywatel ani dla siebie, ani familii w niey nie ma przytułku; wszystkie żywności spopielały; słowem, wszyscy mieszczanie, a nawet naymaiętnieysi w trzech godzinach do ubóstwa
przyprowadzeni zostali.
Tym opłakania godnym losem Kieleckich obywateli poruszone państwa i
gromady sąsiedzkie, tudzież przyjaciele ludzkości z osobna, spiesznie podali pogrążonym w nieszczęściu i tłoczącey nędzy współobywatelom tym
przyiemniejsze wsparcie, im wszelkiey uniknęli przewłoki.”
Dalej tekst podaje darczyńców i to co przekazali na rzecz kieleckich
pogorzelców.
Czerwony kur w 1800 r. zniszczył ponad 2/3 zabudowań i dotknął niemal całą ludność – około 2 tys. Od tego zdarzenia zaczęto w Kielcach
wznosić w większości budynki murowane. Z budżetu miasta dokonywano okazjonalnie zakupu narzędzi do walki z ogniem np.: bosaki,
topory, tłumice sikawki ręczne, beczki na wodę i drabiny, które były
rozmieszczane w kilku miejscach przy ważniejszych ulicach. Tak rodziła się myśl zbiorowego – wspólnego działania w chwilach zjawisk
żywiołowych.
Miasto przez lata powoli dźwigało się z ruiny. Przybywało rzemieślników, kupców i mieszczan. W 1829 r. Kielce liczyły już 419 domów i 4092
ludności. Według zestawienia statystycznego z 1871 r. – żyło w nim:
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80 szewców, 24 krawców, piekarzy 12, 8 stolarzy, rzeźników 14, 2 zegarmistrzów, jubilerów 2, kowali 4, ślusarzy 3, szklarzy 3, malarzy 2,
mydlarzy 2, kuśnierz 1, stelmach 1, tokarz 1, fryzjer 1, kapelusznik 1,
blacharz 1, kupców 10. Ponadto: traktierni (podrzędnych restauracji)
było 2, domów zajezdnych 2, cukierni 2, browarów 2. Doliczono się także: 1 łazienki, litografii 2, 1 drukarni, chirurgów 3, doktorów 2 i dwa
szpitale. Ulic wytyczonych było 28, lecz na niektórych nie było jeszcze
ani jednego domu.
Zabiegi obywateli miasta zmierzające do utworzenia Ochotniczej Straży Ogniowej poparł rosyjski gubernator Aleksander Leszczow, bardzo
życzliwie usposobiony do Polaków. Ustawa o powstaniu kieleckiej
straży ogniowej złożonej z ochotników została zatwierdzona przez
Ministra Spraw Wewnętrznych Królestwa Polskiego 21 marca 1873 r.
W końcu czerwca 1873 r. w pałacu biskupim, będącym wówczas siedzibą rządu gubernialnego, odbyło się uroczyste otwarcie działalności
kieleckiego Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej.

Jarosław Machnicki
historyk, regionalista, były dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury
w Kielcach.
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Fot: archiwum

W cieniu
parkowych kasztanów
Oaza zieleni między ruchliwymi ulicami. Położona jakby lekko na uboczu,
traktowana nieco po macoszemu, wciśnięta jak kolanem między Zamkową,
Jana Pawła i Ogrodową…
Tekst: Ryszard Biskup

W

ytyczona na przestrzał smukła niczym piękna panienka aleja kasztanowców i bujne zagajniki po lewej
i prawej stronie tego traktu. Malowniczy,
jakby żywcem przeniesiony w to miejsce ze
średniowiecznej warowni, krenelaż zwieńczony romantyczną basztą – sami diabli wiedzą dlaczego i z jakiego powodu nazywaną
powszechnie „Plotkarką”. Rezydencja naczelnika powiatu z odległych carskich czasów,
potem znowu promenada spacerowej alei. Od
jednej do drugiej ulicy. Przytulony do skarpy,
zamknięty betonowym mostem akwen. Ani
staw ani sadzawka. Ot płytka kałuża, oczko
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wodne w kształcie nerki i tyle. Jeszcze godne
uwagi przechodnia dwa pomniki ku pamięci
i chwale, jedna statua i znowu dwie, no może
ostatecznie nawet trzy, bo przecież w aneksie, ale już za leniwą niczym pańszczyźniany
chłop rzeką zamienioną jarzmem w zwyczajny kanał, ustawiono w 1975 roku kolejną, plenerową rzeźbę. Kielecki park miejski…
Tak na prawdę, na serio – chociaż od samego
początku traktowany jako miejsce wytchnienia, ogólnie dostępny publicznie ogród – to
tylko ośrodek szkoleniowy dla studentów
pierwszej polskiej szkoły technicznej – Szkoły
Akademiczno-Górniczej. Założonej w Kielcach

przez uczonego księdza i geologa Stanisława Staszica. Drzewa jakie nasadzono w tym
miejscu dawały – co absolutnie zrozumiałe
i oczywiste – przyjemny cień w czasie letnich upałów, ale pozwalały przyszłym bergmajstrom, sztygarom, zawiadowcom kopalń
poznać właściwości statyczne drewna. Okrąglaki stosowano – i zresztą nadal się przecież
używa – w górnictwie do obudowy chodników, szybów, utwardzania wydłubanych
w skałach sztolni.
W archiwalnych i z lekka pożółkłych papierach, kto ciekawy, odszuka zapisaną pod datą
1818 rok, wzmiankę, że akurat wytyczono
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spacerkiem po mieście

w ogrodzie główną aleję i siatkę rozchodzących się promieniście dróżek i utwardzonym kruszywem ścieżek. Gdy po ośmiu
latach uczelnie przeniesiono administracyjnie z prowincjonalnego miasta w bardziej
prestiżowe miejsce bo do Warszawy, kielecki
ogród zamienił się w 1830 roku w otwarty
dla szerokiej publiczności park. Zamiłowany
do ładu i porządku naczelnik powiatu wydał
stosowane dyspozycje i teren ogrodzono eleganckim murem z metalowymi sztachetami,
a z kamieniołomu w Tumlinie zjechały bloki
czerwonego piaskowca, które zostały ustawione jako pylony głównej bramy. Wszystko
zaprojektowali raz dwa trzej kieleccy, zatrudnieni do tego dzieła przez carską zwierzchność architekci: Wilhelm Giersz, Karol Meyzer
i Aleksander Dunin-Borkowski. Jakiś czas
później do Kielc trafiła jeszcze wywieziona ze
skasowanego akurat przez Rosjan klasztoru
cystersów kamienna figura Jana Nepomucena. Jak wie każdy czeski święty jest nie tylko patronem tajemnicy spowiedzi, ale także
dobrej przeprawy przez rzeki i potoki więc
statuę ustawiono na lewym brzegu stawu,
pod konarami płaczącej wierzby. Podobno
mieszkańcy miasta i zakonnicy znad rzeczki
Brzeźnica od czasu do czasu domagają się od
ludzi znad brzegu Silnicy, by święty w birecie

i komży wrócił w miejsce z którego został eksmitowany, czyli do Jędrzejowa, ale czy to aby
na pewno prawda?
Za to na początku dwudziestego wieku jesienią, przy głównej alei pojawił się w samym
centrum specjalnie zaprojektowanej glorietty
pomnik innego, jak najbardziej zasłużonego
dla rozwoju miasta duchownego. We wrześniu 1906 roku spory tłum gapiów uczestniczył w uroczystości odsłonięcia pierwszego
w Polsce pomnika księdza Stanisława Staszica. Jak to często w Kielcach bywało, bywa
– a mam niepłonną nadzieję, że i zawsze będzie – doszło do skandalu. Zlecenie na wykonanie rzeźby uczonego otrzymał Stanisław
Szpakowski, który ze zlecenia wywiązał się
najlepiej jak mógł. Zaprojektował bowiem
żeliwny posąg odlany w giserni w zakładach
białogońskich. Gdy popiersie osadzono na
cokole okazało się, że proporcje są nie takie
i pomnik jest co nieco karykaturalny. Poprawić swojego dzieła ambitny architekt już
nie mógł. Po dwóch latach popiersie w par-

ku zmieniono na inne, kamienne. Rzeźbę
Staszica wykuł, ku wyraźnemu zadowoleniu
ówczesnego gubernatora Borysa Aleksandra
Ozierowa, zupełnie kto inny. Zaraz po odzyskaniu niepodległości księdza, który uczenie
opisał bogactwa mineralne Gór Świętokrzyskich i doprowadził do uruchomienia odlewni
w Białogonie, uhonorowano kolejny raz nadając całemu kompleksowi parku imię właśnie
Stanisława Staszica. Kto miał o tej nomenklaturze pamiętać, ten i wiedział, ale pamięć (
zwłaszcza zbiorowa) była ulotna jak dym z taniego papierosa. W 1953 roku zwołano w Kielcach sesję naukową, której codą i uroczystym
zwieńczeniem była uroczystość odsłonięcia
w parku kolejnego pomnika. Swoje popiersie
otrzymał tym razem Stefan Żeromski. Rzeźba
Stanisława Sikory kielczanom do gustu nie
przypadła. Podobnie jak propozycja profesora Kazimierza Wyki, żeby cały park nosił imię
autora „Syzyfowych prac”. Uczonemu poloniście wytłumaczono, że park w Kielcach akurat
patrona już od dawna posiada.

Ryszard biskup
kielczanin, dziennikarz, fotoreporter, podróżnik, regionalista i historyk. Przez ponad ćwierć wieku związany
z dziennikiem „Słowo Ludu”. Laureat kilkudziesięciu dziennikarskich konkursów. Od wielu lat przewodnik
turystyczny oraz licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. Autor artykułów naukowych i książek.
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Oni walczyli
o wolną Polskę
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Kielcach został skazany na trzykrotną karę
śmierci za „założenie i dowodzenie grupą bandytów mającą na celu dokonywanie zamachów
na organa bezpieczeństwa publicznego, zmierzające do zmiany przemocą ustroju Państwa
Polskiego” – można przeczytać na stronie internetowej kieleckiego Ośrodka Myśli
Patriotycznej i Obywatelskiej. Aleksander Życiński ps. „Wilczur”, „Orlean” (1926 – 1948)…
Tekst: Agnieszka Rogalska
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Fot. Fundacja Niezłomni, im. Zygmunta Szendzielarza Łupaszki
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rodził się 16 lipca 1926 r. w Cechówce
(obecnie Sulejówek) koło Warszawy.
Syn Wacława i Marii. Kiedy miał 14
lat, rok po wybuchu wojny, jego rodzina przeprowadziła się do Suchedniowa. Podjął pracę
w fabryce i nawiązał kontakt z ruchem oporu,
gdzie zaczął pracować w fabryce jako szlifierz.
Tam nawiązał kontakt z ugrupowaniem Jana
Piwnika „Ponurego”. W lipcu 1944 r. przeszedł
do oddziału płk. Antoniego Szackiego-Dąbrowskiego ps. Bohun, który dowodził Brygadą Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych.
W grudniu 1944 r. w wyniku ulicznej łapanki
trafił do Niemiec jako robotnik. Po ucieczce
jego pracodawcy z powodu nadciągającego
frontu, zbiegł. Następnie służył w Polskich
Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Udało mu się
dołączyć do Brygady Świętokrzyskiej, gdzie został skierowany na kurs obsługi broni i terenoznawstwa. Został zrzucony na spadochronie na
teren Słowacji, skąd przedostał się do Świętokrzyskiego. Wraz z pieszym patrolem liczącym
30 osób pod dowództwem Jana Dzielskiego ps.
„Warecki” przekroczył granicę słowacko-polską w nocy z 28 na 29 kwietnia 1945 r. Po kilku
potyczkach oddział uległ rozproszeniu, a Aleksander Życiński wrócił do Suchedniowa.
29 maja 1945 r. został aresztowany przez UB
w Busku Zdroju i był przesłuchiwany przez
NKWD w Kielcach. Wyrokiem Wojskowego
Sądu Okręgu Łódzkiego w Łodzi, na sesji wyjazdowej w Radomiu z dnia 23 października
1945 r., został skazany na 7 lat więzienia. Karę

Aleksander Życiński
odsiadywał w więzieniu we Wronkach, skąd
został zwolniony w marcu 1947 r. w wyniku
amnestii. W maju 1947 r. trafił do Suchedniowa, gdzie nawiązał na nowo kontakty konspiracyjne i został dowódcą oddziału Zrzeszenia
Wolność i Niezawisłość. Oddział WiN pod jego
dowództwem działał na terenie kilku powiatów, głównie kieleckiego, iłżeckiego oraz radomskiego. „Wilczur” i żołnierze jego oddziału

dokonali w 1947 i 1948 roku wielu akcji paraliżujących, jak też ograniczających funkcjonowanie aparatu bezpieczeństwa publicznego,
jak i Milicji Obywatelskiej. Dokonywali napadów na spółdzielnie i terroryzowali członków
PPR oraz lokalnych władz komunistycznych.
2 maja 1948 r., w lesie na górze Wykus nieopodal Starachowic, Aleksander Życiński ożenił
się z Józefą Zep, pseudonim „Zośka”. Poznali
się cztery lata wcześniej w tym samym miejscu, kiedy „Wiczur” przekazywał transport
broni do oddziału sławnego Jana Piwnika
„Ponurego”. Jednak już 7 maja 1948 r., w wyniku obławy KBW i UB Życiński wraz z żoną
zostali złapani w Kucębowie (gm. Bliżyn)
i przewiezieni do więzienia w Kielcach przy
ul. Zamkowej. Józefa, mimo, że była w ciąży
została poddana brutalnemu śledztwu. 4 października 1948 r. urodziła w kieleckim więzieniu córkę. Mała Aleksandra przebywała wraz
z matką w więzieniu dwa lata.
31 lipca 1948 r. wyrokiem Wojskowego Sądu
Rejonowego w Kielcach Aleksander Życiński
został skazany na trzykrotną karę śmierci za
założenie i dowodzenie nielegalną grupą, która „dokonywała zamachów na organa bezpieczeństwa publicznego i miała na celu zmianę
przemocą ustroju państwa polskiego”.
24 września 1948 r. po raz ostatni zobaczył
się z żoną w więzieniu i przekazał jej krzyżyk zrobiony ze szczoteczki do zębów. Wyrok
śmierci wykonano tego samego dnia o godzinie 19 w lesie w Zgórsku koło Kielc.
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Mimo poszukiwań, Józefie Życińskiej nie udało się znaleźć miejsca, gdzie został pochowany
jej mąż. Dopiero Fundacja „Niezłomni” rozpoczęła poszukiwania w lesie zgórskim , gdzie
15 marca 2016 r. odnaleziono zakopane cztery
ciała. Dzięki identyfikacji DNA ustalono, że
jedno z nich to ciało Aleksandra Życińskiego.
3 lipca 2016 r. w Ośrodku Myśli Patriotycznej
i Obywatelskiej w Kielcach przekazano notę
identyfikacyjną rodzinie. Uroczysty pogrzeb
Aleksandra Życińskiego miał miejsce w Bliżynie 24 września 2016 r. Pośmiertnie został
odznaczony Krzyżem Odrodzenia Polski oraz
mianowany na stopień kapitana.
Aleksander Życiński upamiętniony jest na
Murze Pamięci OMPiO w Kielcach.

Wojskowe sądy rejonowe należały do najbardziej represyjnych instytucji Polski
„ludowej” w pierwszym okresie jej ustanawiania. Były to instytucje wzorowane
na „sowieckich trybunałach NKWD przeznaczonych do orzekania w sprawach
o przestępstwa kontrrewolucyjne”. Znajdowały się w każdym województwie.
Ten w Kielcach powstał 20 stycznia 1946 r. Przez ponad siedem lat funkcjonowania służący w nim „sędziowie w mundurach”, w bliskim współdziałaniu z prokuratorami wojskowymi oraz ze śledczymi wywodzącymi się najczęściej z Urzędu
Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej, skazali na karę pozbawienia wolności
około 4 600 mieszkańców województwa kieleckiego. Najdotkliwsze kary ponad
10-letniego pobytu w więzieniach oraz kary dożywocia orzeczono w stosunku
do ponad 200 osób. Sędziowie WSR w Kielcach skazywali oskarżonych również
na kary śmierci. Najwięcej orzeczono ich w latach 1946-1950. Kielecki WSR został rozformowany latem 1954 r. jako pierwsza tego typu placówka w kraju.

ŚWIĘTOKRZYSKIE STOWARZYSZENIE
DZIECI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
W KIELCACH

Klonowa 58 /58
25-553 Kielce
tel. +48 570 446 822

Publikacja współfinansowana ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego
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Klasztor i kobieta
To książka, której Państwo zapewne nigdy nie przeczytacie. Macie nikłe szanse wziąć
ją w swoje ręce. Jest unikatowa (pierwsze wydanie). Mowa o „ Klasztorze i kobiecie”
publikacji z 1929 roku autorstwa Stanisława Wasylewskiego.
Tekst: Krzysztof Sowiński

„Dopiero za trzy wieki pobije król Jagiełło Krzyżaki pod Grunwaldem. Jeszcze nie masz wcale na
świecie Warszawy. Gdańsk jest mizerną osiedlą
rybaków […]” – pisze, a raczej wiedzie swą gawędę Wasylewski o prapoczątkach zjawiska.
Wspomina także, o losie kobiety przed przyjęciem przez Polskę chrześcijaństwa. Wbrew
panującym mitom, nie był zbyt ciekawy. Właśnie teraz wbrew prawdzie historycznej coraz
bardziej popularne są narracje o tym, że człowiek w tym kobieta, najbardziej byli szczęśliwi właśnie w warunkach jakie panowały np.
w Polsce przed czasem panowania Mieszka I.
A jaki był los kobiet na naszym terenie w epoce przedchrześcijańskiej?
„W kolebce już ją kupował [ktoś] lub z kolebki porywał i wienił, czyli brał we wiano, by potem hodować ze zwierzęciem pospołu na niewiastę dla
siebie, czy syna […]” – wyjaśnia autor „Klasztoru”. Mówił także, że musiało minąć wiele lat
zanim po przyjęciu chrześcijaństwa zaniechano procederu handlu kobietami. „Nie wywiodło to kobiety z niewoli, wprowadziło raczej
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Egzemplarz książki pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach.
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laczego po nią sięgnąłem? Po pierwsze – bo jest napisana pięknym polskim językiem. Po drugie – bo może
być jednym z przyczynków do snucia narracji
o feminizmie, po trzecie – bo wiele cech dawniejszych Polaków opisanych przez Wasylewskiego, możemy obserwować i dziś.
To rzecz pisana lekkim, archaizującym językiem, można ją jednak uważać za traktat historyczny, odwołuje się bowiem do obszernej
bibliografii. Ponadto zawiera 9 drzeworytów
i 8 inicjałów artysty Władysława Skoczylasa,
grafika (wybitnego drzeworytnika), malarza,
a także pedagoga działającego w Warszawie
w latach dwudziestych XX wieku. Te grafiki są
plastyczną egzemplifikacją wątków poruszanych w tekście traktatu.
Głównym tematem publikacji jest los kobiet,
które trafiły do klasztoru.

Stanisław Wasylewski
Urodził się 18 grudnia 1885 roku w Stanisławowie.
Polski dziennikarz, eseista, krytyk literacki, tłumacz, autor
opracowań pamiętników. Uczył się w gimnazjach w Stryju
i Lwowie wraz z Kornelem Makuszyńskim, Juliuszem
Kleinerem i Rudolfem Weiglem. W 1904 roku zdał maturę
i podjął studia historyczne i polonistyczne na Uniwersytecie
Lwowskim. Jest autorem wielu książek dotyczących Lwowa.
Pisał – z wdziękiem, erudycją i humorem – poczytne eseje
i szkice historyczne poświęcone głównie polskiej kulturze
obyczajowej i literackiej okresu oświecenia i romantyzmu.
Zmarł 26 lipca 1953 roku w Opolu.

do nowej” – pisze. Z ręki mężczyzny-wojownika, kobieta często też trafiała (tak pozbywali
się często „nadmiaru” córek rodzice) w ręce
mężczyzny opata.
„Zaszyli ją w kaftan owczej wełny. […] Miała
odtąd pełnić najtwardszą posługę. […] I najpokorniej słuchać” – poetycko, ale dosadnie referuje Wasylewski. Zakonnice były poddawane
przemocy, często bite do krwi, bo uważano,
że „ciało kobiety jest osiołkiem duszy i mieszkaniem szatana”. […] „Bo nie raz bywało tak, że

niejednego z ojców świętobliwych nagle zła siła
porwie i mimo chęci niesie aż prościutko w panieńskie dormitarze, gdzie go potem do niektórych grzechów śmiertelnych przymusza”.
Nota bene autor publikacji wywodzi, że słowo
kobieta pochodzi od „kobi”, czyli wróżenia.
Z czasem klasztory zmieniały się i stały się
także miejscem ucieczki kobiet, jak wylicza
historyk: „Z łożnic małżeńskich i z pod rodzicowej przemocy, od kołowrotów rozpusty […]”.
A oddanie córki do klasztoru, było dla szlachty okazją do podniesienia familijnego prestiżu.
W czasie różnych burz dziejowych, których
w minionych wiekach było aż nadmiar, takich
jak np. wojny niestety klasztory były niszczone, a zakonnice często gwałcone i mordowane.
Rosła ich rola, nie tylko wykonywały proste
prace jak pranie, gotowanie, zajmowały się
zwierzętami hodowlanymi i pracami rolniczymi, ale te zdolniejsze były także wykorzystywane do przepisywania ksiąg, tworzenia
pięknych ornamentów. Poza tym sprawowały
ważną rolę społeczną, jak przytacza Wasy-
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lewski „Kobieta jest furtką przez którą piekło
w duszę człowieka trafia, zaś zakonnica dziewica boża, to zatyczka, która furtkę podpiera”. Niektóre tak się poświęcały, że latami mieszkały
w domkach pustelniczych (XIII wiek).
„Przez te otwory siostra służebna wstawia pokutnicom co rano jadło liche, pokutne […]”.
Obwiązywały je surowe zasady. Miały min. „w sobie mieć” m.in. „ciężkość postawy ciała (!), stałość
i mocność w uczynkach, czy rozpusty się warowanie”.
Mamy także przekazy, że kiedy w Prusach
zapanował protestantyzm, tam wiele sióstr
m.in. w Gdańsku, nie chciało wrócić do świeckiego życia. Były tego też i prozaiczne przyczyny – w klasztorach miały co jeść, miały
swoje bezpieczne schronienie.
Do dziś wśród nas są siostry zakonne, np.
w regionie Świętokrzyskiem, mamy kilkanaście różnych zgromadzeń. Co robią? Prowadzą szkoły, przedszkola, noclegownie, domy

opieki tak dla dzieci, jak i dorosłych, pracują
w hospicjach. Są m.in. nauczycielkami, psychologami, pielęgniarkami i etc.
Wasylewski, co istotne, opisuje także lata reformacji w Polsce, pisze: „Jakiś dziwny, z tajemniczych źródlisk jął obejmować Polskę i roziskrzał
temperamenty. Niczem piwem dubeltowem, upił
się szlachcic reformacją. […] Chadzały skroś
Rzeczypospolitej persony przedtem nieznane”.
„Przez dzień nieomal, tak nagle, dokonała się
wielka przemiana w naturze Polaka XVI-go wieku” – dodaje. […] Zaczęły się swary i pogwarki,
a wreszcie bijatyki po dworach i sejmikach, o to,
komu dać kreskę, Chrystusowi Panu, czy staremu Bogu Ojcu?”.
Czyż te czasy nie przypominają współczesnych sporów Polaków? Czy nie są świadectwem działalności wówczas pierwszych
w Polsce organizacji typu „ngo”, których celem
było i wówczas realizacja odwiecznego divide
et impera, zasady wzniecania wewnętrznych

konfliktów wśród swoich wrogów? „Musimy
podzielić Polskę na tak wiele różnych grup etnicznych, na wiele części i podzielonych grup
jak to jest tylko możliwe” – zalecał Heinrich
Himmler w swoim ściśle tajnym memorandum („Traktowanie Obcych rasowo na wschodzie”, 1940) i nie robił tego z troski o Polaków.
Jeśli przyjrzymy się uważnie naszej rzeczywistości spostrzeżemy, że dzielenie to nadal skuteczna i niezaniechana metoda walki. Niestety.
„Ponieważ pisał o historii zajmująco, był zwalczany przez historyków. (…) Jego dorobek literacki jest imponujący. Wydał ponad 20 książek,
nagrał 300 audycji radiowych, napisał blisko
400 czytanek dla młodzieży szkolnej i ok. 6 tys.
artykułów i felietonów. Wszystko to przed wojną. Przez osiem powojennych lat nie ukazała się
drukiem żadna jego książka, a artykuły prasowe
publikował pod pseudonimem”.
Krzysztof Masłoń, dziennikarz dziennika
„Rzeczpospolita (publikacja 09.05.2008 r.).

DR Krzysztof sowiński
(ur. w 1961 r. w Kielcach), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Napisał m.in.: zbiór wierszy Pamięć (1989), poemat Pod prąd (1989), prozę
narracyjną Nie potrafię się rozstać (1991), zbiór wierszy Świat według mnie i jego (1993), zbiór opowiadań Lekcja języka londyńskiego (2008). Wykonywał wiele
zawodów: był robotnikiem sezonowym, elektrykiem, nauczycielem, dziennikarzem, specjalistą od PR, kierowcą, trenerem sportów walki. Aktualnie pracuje w Muzeum
Narodowym w Kielcach, zajmuje się digitalizacją. Zwolennik zdrowego trybu życia.
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samo zdrowie

Zadbaj o swoje oczy
Jak powinniśmy dbać o wzrok? – w rozmowie z Agnieszką Rogalską, doradza, tłumaczy
i wyjaśnia Tomasz Klank, właściciel salonów Klank Optyk.
W Polsce 70 procent osób ma zdiagnozowaną
wadę wzroku…
To zatrważające. Przecież za pomocą wzroku
odbieramy aż 80 procent informacji o otaczającym nas świecie. Wada wzroku już na poziomie -0.50D obniża zdolność rozpoznawania szczegółów o 50 procent.

Co zrobić w sytuacji, w której wada refrakcji jest
większa?

W salonach Klank Optyk pracują optometryści?
Oczywiście. Zapraszam. Dokładnie zdiagnozują wadę wzroku tj. krótkowzroczność, dalekowzroczność, czy astygmatyzm oraz zarekomendują właściwe rozwiązanie optyczne,
które ułatwi wykonywanie codziennych obowiązków w dali, czy odległościach bliskich.

Z jakiego rodzaju okularów powinien skorzystać
pacjent? Okulary jednoogniskowe, relaksacyjne,
biurowe, czy może progresywne?
Do wybrania właściwego rozwiązania nie
wystarczy sama recepta na okulary. Kluczową kwestią jest poznanie potrzeb wzrokowych naszego pacjenta. Stąd od wielu

Fot. archiwum

Osobą pierwszego kontaktu jest optometrysta. Jeżeli brak komfortu w codziennym życiu
jest spowodowany wadą wzroku, to właśnie
ten specjalista ustali to najdokładniej. W sytuacji, w których brak ostrości wynika ze
zmian chorobowych w gałce ocznej, optometrysta kieruje pacjenta do okulisty. Dlatego
tak ważne jest to, aby nasze społeczeństwo
zrozumiało właściwą drogę postępowania.
Ułatwi to przede wszystkim diagnostykę zaistniałego problemu oraz przyspieszy wdrożenie odpowiednich działań.

Tomasz Klank
właściciel salonów Klank Optyk.

lat czujemy się w obowiązku właściwie je
określić już w pierwszym etapie rozmowy
z pacjentem. Pytania o charakter wykonywanej pracy, ulubione aktywności fizyczne,
czy sposób spędzania czasu po pracy, tętnią
w DNA naszej firmy. W myśl zasady „kto pyta,
nie błądzi” wysoka skuteczność trafionych
rekomendacji wynika z umiejętnej obsługi
klienta. W efekcie okazuje się, że jedna para
okularów często nie odpowiada na wszystkie
potrzeby naszych pacjentów.

Z czego wynika rekomendacja więcej niż jednej
pary okularów?
Przedstawimy to na przykładzie obuwia.
Zwykle potrzebujemy kilku par butów –
w jednych uprawiamy sport, kolejne są nam
potrzebne do pracy, zaś trzecią parę wykorzystujemy do codziennych czynności. Z okularami jest podobnie i na pewno inne szkła
posłużą nam w pracy, a inne na plaży.

Kielce, al. Księdza Jerzego Popiełuszki 56
(naprzeciw Castoramy)
tel. 41 367 27 01
klank.optyk@op.pl
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Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek:
10.00 – 18.00
Sobota:
10.00 – 14.00
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Ale rekomendacja nie jest przymusem zakupu na
przykład trzech rozwiązań?
Staramy się jedynie poszerzyć horyzonty naszego pacjenta, pokazując mu w jaki sposób
może on ułatwić sobie codzienne funkcjonowanie. Ostateczna decyzja zawsze należy do
klienta, który pozyskaną od nas wiedzę będzie mógł wykorzystać w przyszłości.

W którym momencie należy wybrać się do
specjalisty?
Niewyraźne widzenie, zmęczenie oczu, łzawienie, czy ból głowy podczas pracy w bliskich odległościach jest wystarczającym
znakiem do umówienia wizyty. Profilaktyka
zachęca do badania wzroku minimum raz
na 2 lata. Celem takich wizyt jest monitorowanie ewentualnych zmian wady refrakcji
i świadomość aktualnej kondycji wzroku
u naszego pacjenta.

W Kielcach powstało centrum okulistycznooptyczne Klank Optyk Kids (ul. Zagnańska 92/5),
z którego mogą korzystać wyłącznie młodsi
pacjenci.

pamiętać. Opieką, badaniami oraz oczywiście leczeniem powinny być objęte wcześniaki, maluchy, a także młodzież. Niestety,
ale często rodzice nie zdają sobie sprawy
z problemów wzrokowych dzieci. Maluszek
nie wie, czym jest dobre widzenie, dlatego
nie zgłasza problemów. Z tego względu badania profilaktyczne są wręcz niezbędne.
Stąd powstał pierwszy w Kielcach, a drugi
w naszym województwie salon optyczny
skierowany dla dzieci.

A jak chronić oczy w przed słońcem?
W dzisiejszych czasach coraz więcej mówi
się o negatywnym wpływie dużej ilości
promieniowania słonecznego na nasze
zdrowie i wygląd. Często pacjenci nie zdają
sobie sprawy, że latem nie wystarczy chronić przed słońcem jedynie skóry. Oczy też
wymagają zabezpieczenia, a trzeba również
pamiętać o tym, że to właśnie skóra wokół
oczu jest najdelikatniejszą powłoką naszego
ciała. Nadmierna ekspozycja oczu na słońce,
a co za tym idzie, na promieniowanie UV,
może mieć brzemienne skutki.

Szacuje się, że 10 procent przypadków zaćmy
można przypisać nadmiernej ekspozycji na
promieniowanie UV. Zwyrodnienie plamki żółtej
jest przyczyną utraty wzroku u ponad 50 procent
pacjentów.
I dlatego warto zastanowić się, czy inwestycja w atestowane okulary przeciwsłoneczne
to jedynie kwestia mody. Klienci, którzy na
co dzień korzystają z okularów korekcyjnych, mogą skorzystać z oferty producentów
proponujących rozwiązanie przeciwsłoneczne z korekcją pacjenta. Tu wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. Czołowi producenci, jak choćby Seiko i Hoya, oferują swoim
klientom możliwość wykonania okularów
przeciwsłonecznych barwionych, polaryzacyjnych, czy fotochromowych, z uwzględnieniem wady wzroku konsumenta.

W tym sezonie niezwykłym zainteresowaniem
cieszą się okulary korekcyjne barwione…
Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, iż to nasze salony mają w ofercie tego typu produkty, najlepszych i uznanych firm. Jakość ma
znaczenie.

Bo o oczach najmłodszych również trzeba
REKLAMA

MASAŻE (także u pacjenta w domu)
– klasyczny
– leczniczy
– sportowy
Hypervolt Plus Bluetooth

Stół Therma Top

umożliwia wykonanie masażu dokładnie
takiego jakiego potrzebujesz.
To 3 stopnie intensywności wibracji
(2000; 2600; 3200 uderzeń na minutę)
i 5 wymiennych głowic.

to wszechstronny, dwusegmentowy stół
do masażu z podgrzewanym blatem, który
poprawia krążenie, zwiększa witalność,
łagodzi zmęczenie i napięcie.

ul. Kazimierza Kaznowskiego 5 lok. U10
25-636 Kielce
www.centrumterapii.net
e-mail: kontakt@limap.pl
tel. 41 336 95 99; +48 577 663 099

w świecie sportu

Przygotowania Korony
13 czerwca - badania wydolnościowe
18 czerwca - mecz kontrolny Bruk-Bet Termalica (Kielce)
22 czerwca - mecz kontrolny Radomiak Radom (Kielce)
25 czerwca - mecz kontrolny SKRA Częstochowa (Kielce)
01 lipca - mecz kontrolny Stal Mielec (Mielec)
03-09 lipca - zgrupowanie w Warce
(8 lipca - dwa mecze kontrolne z Wisłą Płock)

Bez błędów z przeszłości
– Gra w Koronie ma być nobilitacją, wyróżnieniem,
a nie przechowalnią bylejakości – mówi Paweł Golański.
Z dyrektorem sportowym Korony Kielce rozmawia
Maciej Cender.

W 2022 roku, w rundzie jesiennej czeka nas
siedemnaście kolejek. Termin ostatniej wyznaczono na 12-13 listopada. Jest to związane
z Mistrzostwami Świata w Katarze. Zazwyczaj
piłkarze grali jeszcze w grudniu.
Na wiosnę także przewidziano siedemnaście
kolejek. Zmagania rozpoczną się pod koniec
stycznia, zakończą 27-28 maja.
Mecze odbywać się będą w piątki, soboty, niedziele i poniedziałki. Konkretne dni i godziny meczów ogłaszane będą ok. 30 dni przed kolejką.
1. kolejka – sobota 16 lipca 2022
Korona Kielce – Legia Warszawa
2. kolejka – sobota 23 lipca 2022
Cracovia – Korona Kielce
3. kolejka – sobota 30 lipca 2022
Korona Kielce – Śląsk Wrocław
4. kolejka – sobota 06 sierpnia 2022
Lechia Gdańsk – Korona Kielce
5. kolejka – sobota 13 sierpnia 2022
Korona Kielce – Warta Poznań
6. kolejka – sobota 20 sierpnia 2022
Wisła Płock – Korona Kielce
7. kolejka – sobota 27 sierpnia 2022
Radomiak Radom – Korona Kielce
8. kolejka – sobota 3 września 2022
Korona Kielce – Pogoń Szczecin
9. kolejka – sobota 10 września 2022
Miedź Legnica – Korona Kielce
10. kolejka – sobota 17 września 2022
Korona Kielce – Górnik Zabrze
11. kolejka – sobota 1 października 2022
Jagiellonia Białystok – Korona Kielce
12. kolejka – sobota 8 października 2022
KGHM Zagłębie Lubin – Korona Kielce
13. kolejka – sobota 15 października 2022
Korona Kielce – PGE FKS Stal Mielec
14. kolejka – sobota 22 października 2022
Raków Częstochowa – Korona Kielce
15. kolejka – sobota 29 października 2022
Korona Kielce – Piast Gliwice
16. kolejka – sobota 5 listopada 2022
Lech Poznań – Korona Kielce
17. kolejka - sobota 12 listopada 2022
Korona Kielce – Widzew Łódź
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Fot. www.korona-kielce.pl

Korona w Ekstraklasie

Jaki był sezon 2021/22 dla Korony?
Dla mnie wyjątkowo udany. Awansowaliśmy
do PKO Ekstraklasy, Centralnej Ligi Juniorów.
Mamy ogromne szanse na wygranie IV ligi.

Najbliższe dni, tygodnie z pewnością będą
pracowite...
Jeszcze nie zakończyły się rozgrywki, a ja
już miałem dziesiątki telefonów w sprawach
transferowych. Prawdziwy boom rozpoczął
się tak naprawdę z chwilą, gdy Jacek Kiełb
zdobył gola na wagę awansu. Gratulacji, połączonych z rozmowami biznesowymi codziennie miałem kilkaset.

Mówi pan o rozmowach z menedżerami,
piłkarzami. Kibiców najbardziej interesuje ich
efekt! Konkretnych nazwisk pan zapewne nie
poda? Ale rąbka tajemnicy uchylić można.
Rozmowy trwają, trudno zatem operować
nazwiskami. Zaspokajając zainteresowanie
kibiców powiem tak – chcemy wzmocnić, nie
uzupełnić drużynę, czterema zawodnikami.
W kręgu naszych zainteresowań są gracze
ekstraklasowi bądź z ekstraklasową przeszłością. Nie działamy po omacku, mamy konkretne zamówienia. By konkretny futbolista trafił
do Kielc muszą być spełnione dwa warun-

ki – umiejętności oraz niezbyt wygórowane
żądania finansowe. Na pewno nie będziemy
tworzyć kominów płacowych. W uzupełnieniu dodam, że sondujemy także rynki zagraniczne. Proszę się nie martwić – nie grozi nam
najazd, słabych, bezproduktywnych zawodników. Nie popełnimy błędów z przeszłości. Gra
w Koronie ma być nobilitacją, wyróżnieniem,
a nie przechowalnią bylejakości.

Kielecka, najbardziej uzdolniona, młodzież otrzyma
swoją szansę?
Marzy mi się, by w podstawowym zestawieniu wybiegało zawsze na murawę minimum
dwóch naszych chłopaków. Dawid Kośmider,
Miłosz Strzeboński, bracia Turek, kilku innych
coraz głośniej i mocniej pukają do pierwszego
zespołu. Jestem pewien, że będą otrzymywać
swoje szanse.

Z klubem pożegnał się już Marcel Gąsior. Będą
kolejne rozstania?
Niebawem zapadną następne decyzje personalne. Dotyczyć one będą powrotów z wypożyczeń i nowych wypożyczeń. Musimy być
ostrożni w tej materii. Nowy sezon będzie dla
nas wielkim wyzwaniem. Nie tylko dla zespołu ekstraklasowego. Musimy pamiętać o CLJ
i III lidze. Przygotować te drużyny jak najlepiej do walki na poszczególnych poziomach.

Piotr Dulnik, przewodniczący rady nadzorczej
zapowiedział, że „Korona będzie miała wyższe
aspiracje niż walka o utrzymanie? Co pan na to?
Póki co konkretnego planu minimum ani
maksimum nie ma. Chcemy grać fajny, ofensywny futbol. Chcemy zapełniać trybuny
stadionu. Inaczej się gra, gdy obiekt jest wypełniony do ostatniego miejsca. Będziemy robić wszystko, by Kielce na dłużej zadomowiły
się na ekstraklasowej mapie.

Maciej Cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.
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ZDROWIE DLA KIELCZAN – BEZPŁATNE PORADY ZDROWOTNE
l Problemy z pamięcią?

l Problemy z koncentracją?
l Problemy ze snem?
l Duszność?
l Uporczywy kaszel?

l Ból klatki piersiowej i głowy?
l Chroniczne zmęczenie?
l Ból mięśni i stawów?
l Utrata zapachu lub smaku?
l Wysypka?
l Szybkie bicie serca?

ZAPRASZAJĄ

Dr n. med. Andrzej Kustra
Lekarz z pasją, chirurg-flebolog, specjalista
medycyny estetycznej. Posiada wieloletnią
praktykę na oddziale chirurgii ogólnej. Jest m.in.
członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Brzmi znajomo?

mgr Paula Malarz

To objawy, które mogą być spowodowane przejściem choroby
SARS-COV2.

Co robić?

Podejmij działania prozdrowotne.

Fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Twórczyni
kieleckiego Centrum Terapii – fizjoterapia
i terapia hiperbaryczna. Od lat związana ze
Szpitalem Kieleckim św. Aleksandra.

W jaki sposób?

Jeśli zmagacie się z którymś z objawów, zapraszamy na spotkania
edukacyjne z dr n. med. Andrzejem Kustrą
i mgr fizjoterapii Paulą Malarz.

!!! UWAGA !!!
Każdy z uczestników spotkań otrzyma bezpłatny voucher na jednogodzinną sesję terapii hiperbarycznej.
Terminy spotkań, informacje i zapisy – tel. 662 293 293. Liczba miejsc ograniczona.
Ponadto przewidujemy degustację wody (eliksiru młodości, źródła zdrowia i życia)
połączoną z pokazem urządzenia RO-DETOX.
Projekt „Zdrowie dla Kielczan – bezpłatne porady zdrowotne” realizowany jest w ramach zadania publicznego
i finansowany ze środków Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

PATRONAT

ORGANIZATOR
PARTNERZY

www.centrumterapii.net

PATRONAT MEDIALNY

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA
ul. Kazimierza Kaznowskiego 5 lok. U10
25-636 Kielce
www.centrumterapii.net
e-mail: kontakt@limap.pl
tel. 41 336 95 99; +48 577 663 099

Zalecenia do skorzystania z terapii hiperbarycznej
• trudno gojące się rany (owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa)
• przewlekłe stany zapalne, zwyrodnienia stawów, reumatyzm
• miażdżycowe niedokrwienie kończyn
• choroba wieńcowa (stan po by-passach)
• choroba Parkinsona
• choroba Alzheimera
• udary mózgowe
• migreny
• regeneracja organizmu - zwiększenie wydolności organizmu nawet o 25 procent
• leczenie zaburzeń seksualnych - zaburzenia erekcji, obniżone libido, impotencja
• intensywne odmładzanie - wzrost komórek macierzystych
• powikłania po złamaniach i urazach
• dermatologia - łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, trądzik, trądzik różowaty
• oparzenia
• niedokrwistość
• choroba dekompresyjna
• zgorzel gazowa
• zatrucie tlenkiem węgla
Wskazania do terapii HBO poparte dowodami w piśmiennictwie ustalone przez Europejskie Towarzystwo Medycyny
Hiperbarycznej (European Underwater and Baromedic Society, www.eubs.org) oraz Towarzystwo Medycyny Podwodnej
i Hiperbarycznej (Undersea and Hyperbaric Medicine Society, www.uhms.org).

