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DRUGA TWARZ DUJSZEBAJEWA
CHOLERYK, RAPTUS, NERWUS? NIEPRAWDA!
WIĘCEJ NA STRONie 4
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Pamiętaj, zachowaj kupon loterii promocyjnej!
*Kwota wskazana w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych. Cena jednostkowa sztabki złota Mennica Polska (próba Au 999.9) 250 g została ustalona wg stanu na dzień
14.03.2022 r. w oparciu o cennik dostępny na www.mennica.com.pl. Wartość złota zależy od czynników rynkowych i została obliczona na podstawie LBMA Gold Price AM
oraz średniego kursu USD do PLN z tabeli A NBP aktualnych na ten dzień.
Szczegóły i regulamin na loteriada.pl. Okres sprzedaży promocyjnej trwa od 28 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. Liczba talonów jest ograniczona i wynosi 3 000 000 sztuk.
Organizator loterii: Totalizator Sportowy Sp. z o.o, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa. W przypadku pytań skontaktuj się z infolinią: 459 595 955, czynną od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00-18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

na dobry początek

PODPATRZONE

Fot. internet

Za 72 dni stadion, na którym swoje mecze rozgrywają piłkarze nożni Korony
Kielce, przestanie być szary. Przynajmniej w części. Tyle dni (od podpisania
umowy) będzie mieć na montaż nowych krzesełek firma LQS Energy People
Company z Zamościa. Koszt to 359 tys. zł. Projekt „Żółto-czerwony dom”
wygrał zeszłoroczną edycję budżetu obywatelskiego w kategorii inwestycji
dużych – zagłosowało za nią 1850 osób.

Po ponad 50 latach
nieobecności,
wrócił na swoje
miejsce. Neon,
który już wisi
i świeci na
hali sportowej
w Kielcach, przy
ulicy Żytniej,
odtworzono
z oryginalnej
dokumentacji.

CYTAT TYGODNIA

„Na stadionie dostępne będą wszystkie miejsca. Jeśli wykonawca np. nie zdąży wymienić całej trybuny na mecz z Legią
Warszawa, to wymieni tyle ile zdoła, a resztę stanowić będą
te krzesełka, które są obecnie”.

Przemysław Chmiel,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach o sposobie montażu nowych siedzisk na stadionie
przy ulicy Ściegiennego w trakcie rozpoczynającego się
za tydzień sezonu 2022/23.

LICZBa TYGODNIA

250

Miejsc pracy, w tym 35 dla osób z wyższym
wykształceniem. Tyle ma (miało?) powstać do końca
2026 roku we włoskiej fabryce felg Cromodora
Wheels zlokalizowanej w Kielcach. Tymczasem, budowa jest opóźniona
(prace miały ruszyć wiosną, przy założeniu, że główny wykonawca zrealizuje
ją w ciągu 10 miesięcy, czyli do końca 2022 roku), a inwestor zrezygnował
z gigantycznego wsparcia, jakim było zwolnienie podatkowe warte 113 mln zł.

plusy minusy

Niestety. Idea szczytna, ale…
Nie obyło się bez wpadki.
Przy ulicy Sienkiewicza
w Kielcach, między ulicami
Małą i Dużą, odsłonięto
„Ławeczkę Bronisława
Opałki”. Za ławeczką
znajduje się wieszak,
na którym wisi zapaska,
spódnica i chustka, a w powstały
otwór można włożyć głowę i robić
pamiątkowe zdjęcia. Pod ławeczką stoją trampki
Bronka. Autorem rzeźby jest kielecki artysta
Sławomir Micek.
Sęk w tym, że na tablicy mamy błąd.
W słowie pieśniarz brakuje „a”.
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złapane w sieci
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„Lokal wyższej kategorii”
– Ryszard Biskup o kultowej „Winnicy”, czyli
wspomnienie sprzed lat.
18 / w świecie sportu

„Inny świat Michniewicza”
– Maciej Cender, o selekcjonerze kopanej reprezentacji.
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rozmowa tygodnia

Druga twarz Dujszebajewa
Talant Dujszebajew, trener Łomży VIVE (teraz już Łomża Industria) postrzegany
jest jako choleryk, raptus, nerwus. Taki wizerunek przylgnął do opiekuna
mistrzów Polski już dawno. Okazuje się, że Kirgiz ma „drugą twarz”, co udowadnia
w rozmowie z Maciejem Cenderem.
Bertus Servaas, prezes Łomży VIVE Kielce
powiedział kiedyś, że „uwielbia piłkę ręczną
bo często boisko przypomina mu teatr”. Idąc
dalej tym tokiem myślenia, zamieniając parkiet
w scenę teatralną wyjdzie na to, że „aktorami
są zawodnicy, a trenerzy, przygotowując
taktykę na poszczególny mecz, wcielają się
w rolę reżyserów?
Bez wątpienia jest w tym wiele racji. Przecież przed każdym meczem trener ustala
założenia, które uznać można za scenariusz
sztuki. Treningi są w pewnym sensie próbami zespołu aktorskiego. W ich trakcie
aktorzy zapoznają się z tekstem, ćwicząc
poszczególne elementy. Pod próbę generalną można podciągnąć ostatnie przed spotkaniem zajęcia. Dołożyłbym w tym miejscu
jeszcze odprawy taktyczne, które są swego
rodzaju komunikacją aktorów z reżyserem.
Ten ostatni element jest niezwykle ważny. Zarówno w teatrze, jak i w sporcie. Im
lepsza komunikacja, tym lepsza gra na scenie, im lepsze zrozumienie obu stron, tym
większe szanse na ostateczny sukces.

Już widzę pana siedzącego na krześle,
z charakterystycznym megafonem, kierującego
planem filmowym… Jakie filmy byłyby pana
domeną? Dramaty, komedie, może horrory?
Komedii w sporcie nikt nie chciałby oglądać! Chyba nie muszę mówić dlaczego.
Daleki jestem od sympatyzowania z dramatami. Sport ma sprawiać przyjemność,
wzbudzać radość. Jeśli już, to zatrzymałbym się przy horrorach. Oczywiście ze
szczęśliwym happy endem. Weźmy nasz
mecz z Veszprem sprzed sześciu lat. To był
wyjątkowy horror, jedyny w swoim rodzaju. Takie wydarzenia na długo pozostają w pamięci. Do dziś, gdy oglądam to, co
działo się wtedy w Lanxess Arenie, w drugiej połowie, przechodzą mnie ciarki. Ale
żeby było jasne – w swojej długiej karierze
trenerskiej przeżyłem wiele horrorów. Wy-
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starczy wspomnieć półfinałowy bój z Danią
podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Trzy tygodnie temu, w finale PGNiG
mieliśmy horror w płockiej Orlen Arenie.
Wcześniej, gdy pracowałem w Ciudad Real
i Atletico Madryt horrorem był każdy pojedynek z Barceloną… Jestem przyzwyczajony do tego typu spektakli.

Czyli jako reżyser, Talant Dujszebajew chciałby
być drugim Alfredem Hitchcock’iem?
Nic z tych rzeczy. Zdecydowanie bardziej
lubię filmy o życiu codziennym, takie, które pobudzają widza do myślenia i refleksji
nad otaczającym nas światem. Kino ma
ogromny wpływ na nasze życie. Dobry reżyser, mając dobrych aktorów niemal zawsze jest w stanie stworzyć dzieło, które na
długo zapada w pamięci. Oglądałem wiele
takich produkcji, ale najbardziej zapadły
mi w pamięci obrazy Eldara Riazanova. Dla
mnie był to fenomen rosyjskiego kina. Jego
filmy były wielokrotnie inspiracją dla mnie
jako trenera. Dzięki nim zdobyłem sporo
wiedzy z psychologii sportu.

To chyba jeszcze ważniejszy element
współpracy z zespołem kilkunastu młodych
ludzi, mających wspólny cel, ale różne
charaktery…
Zdecydowanie łatwiej jest pracować i prowadzić zawodnika, jeśli jesteś dobrym
psychologiem. A tylko taki człowiek może
otworzyć drzwi do najbardziej skrywanych
tajemnic poszczególnego sportowca. Każdy człowiek ma swoje problemy. Jednemu
zachoruje dziecko, inny się nie wyśpi, bo

w nocy szczekał pies sąsiada. Ktoś posprzeczał się z żoną i na zajęciach ćwiczy na
zwolnionych obrotach. Rolą szkoleniowca
jest jak najszybsze wyłapanie takich delikwentów. Dotarcie do ich wnętrza, psychiki. Poprzez rozmowę przekonanie ich do
swoich racji. Nawet ci najwięksi sportowcy
wpadają w psychiczną otchłań. Sęk w tym,
by ich szybko postawić na nogi. A to bywa
trudne...

Podobnie jak bycie starszym kolegą dla swoich
zawodników?
W tym aspekcie wiele pomaga doświadczenie wyniesione z boiska. Zdecydowanie łatwiej mają ci, którzy wcześniej byli
zawodnikami. Znają smak potu, zapach
szatni. Oni wiedzą, jaki jest mental zespołu. Kiedy trzeba być starszym kolegą,
kumplem, a kiedy nastaje czas bycia w dystansie. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że
wielu światowej sławy trenerów wywodzi się ze sportu. Przykłady można mnożyć w każdej dyscyplinie. Taki trener jest
w stanie szybciej przekonać zawodnika
do swoich racji. Pamiętam jak do Ciudad
Real przyszedł Mirza Dzomba. Jeden z najlepszych skrzydłowych w historii szczypiorniaka. Podczas pierwszej rozmowy
wycedził: „Ja mam pecha. Pięć razy grałem
w finale Ligi Mistrzów! Wszystko przegrałem. Jak przegram i tym razem – kończę ze
sportem!”. Szybko złapaliśmy wspólny kontakt, efekt był taki, że wywalczyliśmy główne trofeum, a Mirza był najszczęśliwszym
człowiekiem na świecie.

•

Maciej Cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.
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omża Industria Kielce – tak nazywa się
nasza drużyna piłki ręcznej. Po 20 latach
znika człon „Vive”, ale my kibice i tak będziemy śpiewać: „Iskra, Iskra, Iskierka …”.
Warto jednak zwrócić uwagę na historię sponsora, którego mogło dziś nie być. I to mimo
historii sięgającej 1872 roku. Świętokrzyskie
Kopalnie Surowców Mineralnych S.A., bo nich
mowa, funkcjonowały jako Kieleckie Kopalnie
Surowców Mineralnych do 2011 roku, kiedy to
na skutek prywatyzacji w ciągu 9 miesięcy zostały doprowadzone za rządów PO-PSL do upadłości. Sprawa karna przeciwko architektom tej
prywatyzacji toczy się przed sądem.
Ale na szczęście zawiał wiatr historii, i rozpoczęła się walka posłów PiS, a zwłaszcza szefa
świętokrzyskich struktur posła Krzysztofa Lipca, o uratowanie majątku przed zaprzepaszczeniem wysiłku wielu pokoleń mieszkańców
świętokrzyskiej ziemi. I o to teraz, w zaledwie
11 lat od upadłości, firma stała się na tyle silna, żeby zainwestować miliony złotych w nasz
kielecki sport. Nigdy się nie dowiemy ile takich
firm nie miało szczęścia do walecznych posłów.
Dzisiaj na ich zgliszczach hula wiatr, a mogły
być liderami gospodarki.
A tymczasem w mieście Kielce czekamy na zmiany na lepsze. Dlatego dobrze sięgnąć po „Raport
o stanie Gminy Kielce za 2021 rok”, chociaż jego

TAK UWAŻAM

Będzie pięknie
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., p.o. Prezesa “Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

objętość 354 strony może zniechęcać. Jednak we
wstępie uśmiechnięty prezydent Bogdan Wenta
nastraja optymistycznie do lektury.
„Chcemy myśląc o rozwoju Kielc postępować
w sposób długofalowy i konsekwentny, tak żebyśmy najlepiej mogli wykorzystać możliwości,
które występują u nas na miejscu, ale także
ze wsparciem ich zewnętrzną pomocą finansową”. Brzmi nieźle, zatem czytajmy dalej: „…
mają stać się Smart City, czyli inteligentnym
miastem, umiejętnie wykorzystującym zdobycze technologii do zapewnienia wysokiego
standardu usług publicznych dla swoich mieszkańców. Mają być także miastem bardzo przyjaznym i zapewniającym jak najlepsze warunki
do życia. Dlatego tak ważne miejsce w naszych

planach zajmują inwestycje poprawiające jakość powietrza i standard terenów zielonych,
nie tylko w ścisłym centrum miasta”.
O wysokim standardzie usług mógł się przekonać każdy kielczanin, który usiłował telefonicznie zarejestrować się na wizytę w celu
rejestracji pojazdu. A poza tym ma być zielono.
Dobrze, że chociaż dostrzega się konieczność
inwestycji drogowych. A co z tworzeniem nowych miejsc pracy? O tym niestety prezydent
nie napisał we wstępie. „Zaletą” raportu jest
jego przejrzystość i wręcz „łopatologiczny”
charakter, np. cała 8 strona (!) poświęcona jest
tłumaczeniu, jak się liczy wskaźnik przyrostu
naturalnego. Tylko w jakim celu jest liczony,
tego się z raportu nie dowiemy.

•

promocja

REGENERACJA NóG
JĘDRNE, GŁADKIE POŚLADKI
Zabieg z wykorzystaniem NormaTec Pulse 2.0
– system do regeneracji powysiłkowej i drenażu limfatycznego
Do tej pory z systemu NormaTec korzystali zazwyczaj zawodowi sportowcy w swoich klubach.
Teraz system jest już dostępny bez ograniczeń w Centrum Terapii – fizjoterapia i terapia hiperbaryczna.
Wskazania do terapii:
• Obrzęki kończyn dolnych – czyli po prostu
puchnące, bądź już opuchnięte nogi
• Niewydolność żylna kończyn dolnych
• Stany pourazowe
• Długotrwałe unieruchomienie
• Powysiłkowe bóle mięśni
• Nadmierne napięcie mięśniowe
• Cellulit
Bez względu na to, czy miewasz opuchnięte nogi w wyniku częstych podróży, wykonujesz prace wymagające wielu godzin stania lub
cierpisz z powodu zapaleń, czy też obolałych mięśni, a może regularnie ćwiczysz na siłowni, przygotowujesz się do zawodów lub wyścigu,
NormaTec poprawi Twoje krążenie, zwiększy ruchomość, czy po prostu zapewni szybsze odświeżanie nóg (Fresh Legs Fasters®).
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
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hoć ogłoszona przez Główny Urząd Statystyczny miesięczna inflacja przekroczyła
15%, to ta samorządowa jest wielokrotnie większa – wszak ceny paliw, energii czy płac
rosną szybciej. Do samorządowych problemów
dochodzi jeszcze niedofinansowany system
oświaty. Wydatki na realizację zadań oświatowych poniesione przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w Polsce w okresie od 1
stycznia 2017 r. do 30 września 2021 r. wyniosły
382 mld 418 mln zł i stanowiły blisko 30 proc.
wydatków JST ogółem. A przed samorządami są
jeszcze kluczowe decyzje związane ze zmianą
siatki szkół. Niż demograficzny bezwzględnie
wpływa na rozwój edukacji w gminach. Jeszcze
w roku szkolnym 2018/2019 liczba placówek
oświatowych wynosiła w Polsce ponad 43,8 tys.
W roku szkolnym 2020/2021 było to o ponad 2
tys. mniej, czyli o około 5,5 proc. Zatem w najbliższych 10 latach z mapy edukacyjnej może
zniknąć 20 tys. podmiotów oświatowych.
W coraz trudniejszej sytuacji znalazły się także
samorządowe przedsiębiorstwa ciepłownicze.
Brak węgla, galopujące ceny miału, które poszybowały z kwoty 300 zł do wysokości 1600
zł., a także braki w dostępności tego surowca,
powodują, że firmy zapowiadają skokowe podwyżki oferowanych usług. Jesienią w ciepłow-

MOIM ZDANIEM

Samorządowe niepokoje
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.
niach czy elektrociepłowniach może zabraknąć surowca do wytworzenia energii, zarówno
cieplnej, jak i elektrycznej. Realne jest też pojawienie się przerw w dostawach. Według szacunków Związku Miast Polskich ostatnie podwyżki cen prądu mogą kosztować samorządy
i sektor gospodarki komunalnej nawet 5 mld zł.
Samorządy zwracają uwagę na niewystarczające wsparcie wytwarzania ciepła systemowego.
Dziś niektórzy mieszkańcy ogrzewający swój
dom gazem mają taryfę „G” z niską ceną paliwa,
a inni, których domy ogrzewane są z lokalnej
ciepłowni, płacą kilkakrotnie więcej.
Niepokój budzi także samorządowe zadłużenie.
Według danych Ministerstwa Finansów zadłużenie wszystkich samorządów w Polsce na koniec

zdaniem senatora

Wiara i głosowanie
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
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dy usłyszałem co kilka dni temu mówił Donald Tusk na konwencji PO
w Radomiu pomyślałem: „to już wojna, a nienawiść jest jej orężem”. Historia zna
takich źle wróżących dyktatorów, oderwanych
od rzeczywistości, wykrzykujących swoje deklaracje, że jak oni dojdą do władzy to policzą
się ze wszystkimi, co teraz rządzą lub rząd popierają. Do tego pogardliwe słowa lidera opozycji: „Co panowie Kaczyński, Rydzyk, Jędraszewski wiedzą o macierzyństwie, ojcostwie,
rodzinie, seksie, łóżku?”. Potem wezwanie:
„Wierzysz w Boga, nie głosujesz na PiS”.
Konsternacja i wątpliwości człowieka ogarniają, czy aby nie trzeba o dyspensę prosić – bo
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przecież jestem wierzący, ale będę głosował na
PiS. Ciarki po plecach przechodzą, w jakich czasach przyszło nam żyć. Choć przecież od dawna
takie manifesty zwolenników i współpracowników pana Tuska wchodzą w „zabłoconych
butach” w naszą rzeczywistość. Przypomnijmy
sobie słowa Leszka Jażdżewskiego z 2019 roku,
wypowiedziane na Uniwersytecie Warszawskim przed ówczesnym szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, bijącym brawo i nie
kryjącym zachwytu. Redaktor naczelny „Liberte” pogardliwie mówił o Kościele Katolickim
na świecie i w Polsce, że wyparł się Ewangelii
i Chrystusa. Cynicznie przywołał wizję zapasów ze świnią w błocie. Pamiętacie? Chyba nie

2021 r. wyniosło ok. 91,1 mld zł. Z ministerialnej
analizy wieloletnich planów finansowych wynika, że zadłużenie samorządów na koniec 2022 r.
może sięgnąć nawet 106 mld zł, co oznaczałoby
przyrost aż o 15 mld zł w ciągu jednego roku.
Związane jest to z dynamicznym wzrostem obsługi długu oraz szybującymi cenami rozstrzyganych zamówień publicznych. Samorządowcy
oceniają, że aktualny wzrost stóp procentowych
zwiększy o ok. 50 mln zł rocznie obsługę każdego miliarda złotych zadłużenia o zmiennym
oprocentowaniu opartym na stawce WIBOR.
Przed nami zatem pełna niepokoju jesień
i zima oraz nadzieja, że skokowy wzrost cen
nie ograniczy dynamicznego rozwoju polskich
miast i miasteczek.

•

tylko mnie to wtedy uraziło i zabolało. A Donald
Tusk klaskał uśmiechnięty. A czy przywódca
opozycji zwrócił uwagę swojemu posłowi Sławomirowi Nitrasowi, że przekroczył wszelkie
granice mówiąc w ubiegłym roku: „Uważam,
że dojdzie za naszego życia, może nawet w tym
pokoleniu do tego, kiedy katolicy w Polsce staną się realną mniejszością i muszą się z tym nauczyć żyć”. Nie zastanawiając się, mówił dalej:
„To jest uczciwa kara za to, co się stało. Musimy
was spiłować z pewnych przywilejów dlatego,
że znowu podniesiecie głowę, jeśli się coś zmieni”. Tak wtedy deklarował główny organizator
Campusu Polska Przyszłości.
Jak się wtedy poczułeś skazany na opiłowanie
Katoliku? Czy takiej chcesz Polski w przyszłości? Głosuj tak, jak Ci serce i rozum podpowiada i mądrze patrz na to, co się dzieje dookoła.
Wybieraj zawsze tych, co może popełniają
błędy, ale najważniejsza jest dla nich Polska
i Polacy oraz przyszłość Ojczyzny i potrafią to
udowodnić dobrymi rządami, nawet w trudnych czasach.
Na zakończenie sięgnę do speców od manifestów, czyli Marksa i Engelsa, przypominając,
że „Widmo krąży po Europie – widmo komunizmu”… chociaż dzisiaj cynicznie zakamuflowane i ubrane w szaty liberalizmu i wszelakich wolności.

•
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a nami jedna z najważniejszych sesji
Rady Miasta, podczas której radni debatują i podejmują decyzje w sprawie
udzielenia wotum zaufania Prezydentowi
miasta. Spodziewałem się długiej i burzliwej
dyskusji, ta trwała natomiast zaledwie kilkadziesiąt minut. Wcześniej jednak Prezydent
Bogdan Wenta w swoim przemówieniu wyliczał wiele działań, które zostały zrealizowane
w ubiegłym roku.
Przede wszystkim wskazywał na czas pandemii i podjęte przez władze kroki w celu
likwidowania jej skutków, modernizację ulic
w ramach programu „Peryferia” i wsparcie
dla sportu. Jako jeden ze strategicznych obszarów objętych pracami w 2021 r. wspomniał
przygotowania nowej strategii rozwoju Kielc.
Ubiegły rok był w tym względzie faktycznie
kluczowy. Tu najważniejszym elementem
były też negocjacje kontraktu programowego
dla województwa. W wyniku ich sukcesu zagwarantowaliśmy pieniądze dla Kielc m.in na
rozwój KPT, programu rewitalizacji uwzględniającego m.in przebudowę Placu Wolności,
modernizację „Ekonomika” przy ul. Langiewicza i zieloną transformację miasta. Na te cele
ma być przeznaczone łącznie prawie prawie
335 milionów złotych.

Patrząc od środka

Wotum dla Prezydenta
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.

W obszarach, które należą do moich kompetencji też zadziało się wiele dobrego. W kulturze kreowaliśmy wydarzenia na najwyższym
poziomie, jak np. „Pociąg do literatury. I Herling-Grudziński Festiwal”, a dzięki pozyskaniu
funduszy europejskich i zaangażowaniu własnych rozpoczęliśmy budowę nowej siedziby
dla Teatru „Kubuś”. W dużej mierze za pieniądze własne miasta rozpoczęliśmy budowę hali
sportowej przy I LO. W procesie modernizacji
jest stadion lekkoatletyczny. W 2021 r. dzięki
wskazaniu mieszkańców w ramach budżetu
obywatelskiego wykonaliśmy kompleks boisk przy SP nr 9. Wybudowaliśmy też internat
przy ul. Jagiellońskiej na potrzeby rozwoju klas
sportowych. Pozytywnym przykładem zmian

z pierwszej ręki

Zaufanie z... kroplówki
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.

K

ielce są w opłakanym stanie. Dziurawe drogi, krzywe chodniki, zarośnięte chwastami tereny zielone, brak
perspektyw dla młodych, zero inwestycji
prywatnych, podwyżki podatków i opłat lokalnych. Ale radni z tak zwanej koalicji łupienia kielczan uznali, że prezydent Bogdan
Wenta zasługuje na nagrodę za zarządzanie
miastem.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Kielce
dotarło do mnie, że nasz klub – Bezpartyjni
i Niezależni jest jedyną realną i merytoryczną opozycją wobec prezydenta Wenty. Nie
idziemy na zgniłe kompromisy i mamy odwagę głośno reprezentować na forum Rady
to, co myślą i mówią kielczanie. A kielczanie
nie mają wątpliwości: Bogdan Wenta jest fa-
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talnym prezydentem i prowadzi nasze miasto do ruiny. Takie sygnały regularnie otrzymuję od mieszkańców. I w pełni się z tym
zgadzam.
Dlatego jako jedyni głosowaliśmy przeciw
udzieleniu wotum zaufania włodarzowi Kielc.
Niestety, koalicja łupienia kielczan trzyma się
mocno. Radni Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Wspólnych Kielc, Lewicy
uznali, że prezydent działa świetnie na rzecz
rozwoju Kielc i podnoszenia jakości życia
mieszkańców. Przykro to pisać, ale skala oderwania znacznej części kieleckich radnych od
smutnej rzeczywistości, w której na co dzień
żyją kielczanie, przeraża.
Lista grzechów Bogdana Wenty jest długa.
W Kielcach nie ma dobrze płatnych miejsc

jakościowych, które wprowadzamy w oświacie
jest program dwujęzycznego nauczania, który
zaczęliśmy realizować w dwóch kieleckich liceach, trzech szkołach podstawowych i przedszkolach. Ubiegły rok to także proces wdrożenia dofinansowania leczenia niepłodności
metodą in vitro – w jego efekcie na świat już
przychodzą szczęśliwe i zdrowie dzieci.
W większości o powyższym dyskutowano
i oceniano pracę Prezydenta, urzędników
i służb miejskich. W efekcie Prezydent Kielc
Bogdan Wenta otrzymał wotum zaufania
zdecydowaną większością, przy jednym głosie wstrzymującym się, nieobecności trójki
radnych i jedynych dwóch głosach przeciw
Katarzyny i Kamila Suchańskich.

•

pracy. Brakuje terenów inwestycyjnych, co
przekreśla szansę na pozyskanie zewnętrznych inwestorów. Co gorsza – uniemożliwia
również rozwój naszym lokalnym firmom.
W efekcie młodzi kielczanie, którzy zostali
w rodzinnym mieście, dojeżdżają codziennie
do pracy w... galerii handlowej w Jędrzejowie.
Bolączką jest między innymi fatalny stan
infrastruktury drogowej. Gdy w innych miastach wzrastają nakłady na inwestycje drogowe, u nas prezydent Wenta ogranicza skalę
projektów, choć w budżecie zarezerwowano
pieniądze na ten cel. 2020 rok - niezrealizowane inwestycje o wartości 40 milionów złotych. 2021 rok – to już 100 milionów złotych,
czyli połowa funduszy zabezpieczonych
w budżecie na modernizację siatki drogowej.
To gigantyczny skandal i działanie na szkodę
Kielc i mieszkańców. Śmieją się z nas nie tylko
w całym województwie, ale także poza regionem. Każdy, kto tu przyjeżdża, jest w szoku,
że tak wyglądają ulice w stolicy Świętokrzyskiego.
Bogdan Wenta trwa na stanowisku tylko dzięki politycznej kroplówce od PiS, którą podpięli prezydentowi lawirujący radni sejmiku,
na co dzień jego doradcy: Sławomir Gierada
i Grzegorz Świercz.

•
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Kryzys i kredyt
Jak poradzić sobie ze spłatą kredytu w kryzysie? Jakie można podjąć działania? Co
wymyśli rząd? Czym są wakacje kredytowe, a czym jest fundusz wsparcia kredytowego?
Dla kogo jest upadłość konsumencka?
Tekst: Krzysztof Szymański

S

łowo kryzys jest odmieniane przez
wszystkie przypadki. Inflacja szaleje,
GUS już oficjalnie stwierdził, że przekroczyła 15%. Stopy procentowe są tak wysokie,
jak od lat nie były, bo na poziomie 6%. Zdolność kredytowa przykładowej rodziny 2+2
spadła w relacji do 2020 roku o niemal 50%. Te
wszystkie czynniki są realnymi symptomami kryzysu gospodarczego, który dopiero się
rozpędza. Wiele wskazuje na to, że w najbardziej optymistycznym scenariuszu najbliższe dwa lata będą dla nas wszystkich ciężkie.
Złożyło się na to wiele elementów, nie tylko
wojna na Ukrainie, ale również wcześniejsze
lockdowny, rozdawanie pieniędzy w tarczach
pomocowych i rosnące wsparcie socjalne nie
tylko dla najbiedniejszych. I pamiętajmy już
na przyszłość, że taka jest gospodarka – to,
że zaciągnęliśmy kredyt tani nie oznacza, że
przez cały okres kredytowania jego koszt nie
zmieni się. Najprawdopodobniej, jeżeli masz
kredyt hipoteczny na 30 lat, to do końca spłaty będziesz musiał zmierzyć się jeszcze z co
najmniej dwoma kryzysami – tak pokazuje
statystyka.
Kryzys najbardziej obecnie dotyka kredytobiorców hipotecznych, zwłaszcza tych,
którzy zaciągnęli zobowiązanie w okresie
pandemii, kiedy to stopy procentowe były
wyjątkowo niskie, nieco powyżej zera. Obecnie wzrosły one diametralnie i nie wiadomo,
kiedy te podwyżki wyhamują. Raty niektórym z Was wzrosły nawet o kilkadziesiąt
procent.
Co można zrobić w takiej sytuacji, by ratować swoje finanse? Jest kilka możliwości:
wakacje kredytowe, pomoc z Funduszu
Wsparcia Kredytowego lub zmiana warunków spłaty kredytu – wydłużenie terminu,
obniżka oprocentowania, konsolidacja kredytów, nadpłata, a nawet ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

8

Wydłużenie okresu spłaty

Zależy od banku. Obecnie marże są niższe,
niż przed kryzysem i jest to pewne działanie,
które może nieznacznie obniżyć ratę kredytu.

z przerw w spłacaniu rat na 4 miesiące w 2022
roku i 4 miesiące w 2023 roku. Możliwość tę
po poprawkach otrzymali również kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt przed 2017
rokiem. Warunek jest jeden i dotyczy wszystkich, a mianowicie dotychczasowe raty trzeba płacić terminowo. Oczywiście raty te nie
przepadają, ale okres kredytowania zostaje
wydłużony, a banki nie będą mogły naliczyć
z tego powodu odsetek. Jednak jest to pomoc
krótkoterminowa, bowiem zakłada się, że zaledwie osiem miesięcy istotnie poprawi sytuację finansową kredytobiorców.
Ustawa przewiduje również szereg innych
zmian, jak zastąpienie wskaźnika WIBOR
POLINEM lub innym wskaźnikiem i zmiany
w możliwości skorzystania z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytowego.

Nadpłata kredytu

Fundusz Wsparcia Kredytowego

To możliwość dla tych kredytobiorców,
którzy podejmą odpowiednie negocjacje
z bankiem w tym zakresie. Spowoduje to
oczywiście obniżenie raty kredytu teraz. I to
jest niewątpliwy plus. Jest to również dobre
rozwiązanie na przyszłość, jeżeli stopy procentowe pójdą w dół, a zapewne w dłuższej
perspektywie czasowej będą obniżone, to
i rata kredytu ulegnie obniżeniu. Jednak z tej
opcji nie każdy może skorzystać, zwłaszcza
jeżeli okres kredytowy początkowy i tak był
już wydłużony.

Obniżka oprocentowania

Bardzo dobry pomysł dla osób, które mają
wolne środki. Wykonując tę czynność,
zmniejszycie saldo kredytu, a co za tym idzie,
zmniejszy się też kwota bazowa, od której naliczane są odsetki każdego dnia. To w rezultacie pozwoli Wam zmniejszyć miesięczną ratę.
Ale uwaga – nadpłata nie jest dla osób, które
mają niewielkie środki finansowe. To rozwiązanie wymaga indywidualnej konsultacji
i przemyślenia Twojej sytuacji kredytowej.

Wakacje kredytowe

Sejm, a potem już tylko podpis Prezydenta RP
dzieli kredytobiorców od tzw. ustawy o wakacjach kredytowych. Jest to rządowy projekt
ustawy o finansowaniu społecznościowym
dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy
kredytobiorcom. Dotyczy on kredytów hipotecznych zaciągniętych w walucie polskiej.
Ustawa ma wejść w życie 1 sierpnia 2022 roku.
Zakłada ona, że kredytobiorca będzie mógł
skorzystać z wakacji kredytowych, to znaczy

Został powołany w 2016 roku. Jego zadaniem
jest udzielanie pomocy kredytobiorcom. Pomoc ta jest finansowana ze środków Banku
Gospodarstwa Krajowego i jest udzielana
wyłącznie konsumentom.
Mogą wnioskować o wsparcie z Funduszu
osoby, które spełniają jeden z poniższych
warunków:
– w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden
z kredytobiorców posiada status bezrobotnego, kredytobiorca ponosi miesięczne koszty
obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo
domowe, miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne
koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie
przekracza:
– w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie
z przepisami ustawy o pomocy społecznej
kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej usta-
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wy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty
776,00 zł, tj. 1.552,00 zł),
– w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy
społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r.
dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł
na osobę).
Można uzyskać do 72 000 zł pomocy bezpośrednio na rachunek banku kredytobiorcy. Pomoc ta następnie jest spłacana w 144
ratach, płatnych od drugiego miesiąca po
spłacie kredytu pierwotnego. Fundusz może
umorzyć aż 44 raty, a to jest niemal 30% całej
pożyczki.

śniej nie spełniały warunków. Polega to na
tym, że cały dotychczasowy majątek wchodzi w tak zwaną masę upadłościową, która
jest spieniężana, a następnie relokowane są
środki na spłatę wierzycieli według planu
spłaty zatwierdzonego przez sąd. Pozostałe
wierzytelności są co do zasady umarzane.

Dzięki temu kredytobiorca jest oczywiście
w trudnej sytuacji, ale dostaje nową szansę
na rozpoczęcie działalności zawodowej, gospodarczej od nowa bez starych zobowiązań.
To drastyczne, ale w niektórych przypadkach najlepsze rozwiązanie, by nie popaść
w spiralę długów.

Pamiętajcie – na jakie rozwiązanie się nie zdecydujecie, nie podejmujcie działań impulsywnie, pod
wpływem emocji. Waszą sytuację finansową należy
przeanalizować i wszystko policzyć. Na szczęście
pojawiły się środki pomocy w obsłudze kredytu
w kryzysie.

Upadłość konsumencka

Stanowi najbardziej radykalne rozwiązanie. Jednakże zmiany, jakie weszły w 2020
roku pozwalają na ogłoszenie upadłości
konsumenckiej wielu osobom, które wcze-

KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
Ekspert od finansów osobistych z kieleckiej firmy Finatio

ul. Warszawska 6

e-mail: krzysztof@finatio.pl

25-516 Kielce

tel. +48 519 347 387

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

okiem eksperta

Kompetencje dla Kielc
Absolwenci szkół podstawowych dokonali właśnie wyboru dalszych ścieżek edukacji.
Czy kompetencje, z którymi wkroczą na rynek pracy, okażą się atrakcyjne?
Jakie są prognozy przyszłości?
Tekst: Zbigniew Brzeziński

W

ydaje się, że istotnym krokiem
powinno być ustalenie kluczowych dla rozwoju miasta Kielce
sektorów gospodarki i powiązanie z nimi
kluczowych kompetencji mieszkańców,
w które szczególnie warto inwestować.
Na przykład w Porto uznano, że obywatele
tego miasta powinni rozumieć cyfryzację
i dzięki temu powstał projekt ENSICO dla
uczniów szkół podstawowych. Nie jest to
nauka informatyki, bo nie każdy ma predyspozycje do tego, by być w przyszłości
np. programistą, ale rozumienia digitalizacji i możliwości, jakie ze sobą niesie. Stolica
świętokrzyskiego też powinna analizować
te kierunki rozwoju kompetencyjnego, które zapewnią miastu rozwój, a mieszkańcom
przewagę na rynku zatrudnienia.

Potrzeba adekwatnego doradztwa

Uczniowie szkół podstawowych są w tej
szczęśliwej sytuacji, że w odróżnieniu od
większości starszych pokoleń, mają dostęp
do doradców zawodowych. Problemem jest
jeszcze jakość tej usługi. Z badań, które
przeprowadziła kilka lat temu Pomorska
Specjalna Strefa Ekonomiczna, wynika, że
pracodawcy oczekują wsparcia doradców,
którzy dobrze rozumieją potrzeby kadrowe, w tym kompetencyjne, ich firm. Warto
w tym względzie stawiać na zacieśnianie
współpracy między biznesem a edukacją
(szkolnym doradztwem). Im więcej wiedzy
doradcy będą mogli zaczerpnąć wprost ze
źródła, tym ich pomoc będzie skuteczniej-

sza, a absolwenci będą w sposób bardziej
świadomy wybierali dalszą edukację, znając możliwości, atuty i luki lokalnego rynku.

pod uwagę następujące obszary rozwoju
zawodowego:
l

Efektywna komunikacja (w tym umiejętności negocjacyjne i umiejętności budowania zaufania do marki),

l

Umiejętności analityczne (w tym analiza trendów),

l

Umiejętności specjalistyczne, takie jak
obsługa konkretnych narzędzi i procesów,

l

Znajomość i postępowanie zgodnie z zasadami etyki,

l

Kreatywność,

l

Umiejętność
klientów,

l

Otwartość na zmiany,

l

Umiejętność myślenia strategicznego
i wyjaśniania złożonych kwestii szerszemu gronu odbiorców.

Kompetencje na przyszłość

Może trudno uwierzyć, ale pojęcie Przemysł
4.0 ma już jedenaście lat. Przez minioną
dekadę roboty i automaty oraz jednostki
sztucznej inteligencji bynajmniej nie wyparły ludzi z rynku zatrudnienia. Podstawowa niemiecka analiza „2030 Vision for
Industrie 4.0” sięga do końca bieżącej dekady XXI wieku. Trudno oprzeć się wrażeniu,
że im dalszą prognozę próbujemy ustalić,
tym nasze wizje są śmielsze. Gdy zaczynamy zaś mówić o perspektywie pięciu lat,
jesteśmy ostrożniejsi, a gdy firma planuje
szkolenia pracowników na następny rok,
skupia się przeważnie na bieżących potrzebach. Czy można zatem znaleźć jakieś
podpowiedzi o charakterze bardziej uniwersalnym?

Sektorowe Rady ds. Kompetencji

Warto zapoznawać się z materiałami Sektorowych Rad ds. Kompetencji w poszczególnych branżach. Zasiadający w nich
eksperci monitorują zmiany na rynku
pracy i starają się przewidzieć kluczowe
potrzeby na najbliższą przyszłość. Zgodnie
z Branżowym Bilansem Kapitału Ludzkiego dla Sektora Komunikacji Marketingowej
(raport z badań na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) należy brać

rozpoznawania

A co z nowymi technologiami? Tych trzeba
stale się uczyć, ale z obserwacji autora wynika, że stają się coraz przyjaźniejsze dla użytkownika. W początku lat dziewięćdziesiątych
potrzebna była znajomość komend systemu
DOS, zasad, którymi rządził się Norton Commander etc. Dziś zdaje się, że chwilami wystarczy po prostu sprawny kciuk.

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

UL. DUŻA CD.

Reklama prasowa – „Gazeta Kielecka” 1884, nr 13,
15, s. 4

Portret na porcelanie z grobu Stanisława
Grabowskiego w Kielcach

Wyjątkowo unikatowa panorama Kielc – około 1890 r. - z Zakładu Stanisława Grabowskiego.

Tekst: Jarosław Machnicki

C

zasami bywało i tak, że ludzie ambitni i
obrotni ponosili klęski w biznesie – wtedy zmieniali branżę i starali się zaczynać wszystko na nowo. Z różnym skutkiem…
Tak też stało się pod koniec XIX w. w Kielcach.
Od lat 70. XIX w. przy ul. Dużej działał warsztat szewski i dobrze zaopatrzony magazyn-sklep obuwniczy Stanisława Grabowskiego.
Tak w lutym 1884 r. reklamował w miejscowej
gazecie jego usługi właściciel:
„Pracownia i Magazyn OBUWIA MĘZKIEGO
I DAMSKIEGO STANISŁAWA GRABOWSKIEGO
w Kielcach, ul. Duża naprzeciw hotelu. Poleca
znaczny wybór wszelkiego obuwia, a szczególniej buty z odpowiednich i najlepszych materyjałów dla panów wojskowych, Myśliwych
i Rolników. Kamasz, ciżmy rozmaite. Obuwia
damskie najwygodniejsze i zgrabne, podług najświeższej mody. Ceny umiarkowane Obstalunki
przyjmują się i pospiesznie wykonują.”
Najwyraźniej w dość krótkim czasie interes
zaczął podupadać, bo w listopadzie 1886 r.
Grabowski w „Gazecie Kieleckiej” zamieszcza
następujące oświadczenie związane z problemami finansowymi firmy - wieszczącymi jej
szybki upadek:
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„Nadesłane. Szanowny Panie Redaktorze!
Śmiem prosić W-go Pana o łaskawe umieszczenie w szpaltach swego pisma, tych kilku
wierszy, mających na celu usprawiedliwienie
faktu zwinięcia przezemnie zakładu w Kielcach. Pracując przez lat 14 w Kielcach jako
majster, starałem się o ile możności, zjednać
sobie względy Szanownej Publiczności, a mając zawsze na względzie dobro ogółu, przez
usilna pracę pozyskałem co prawda zaufanie
wszystkich; obecnie zaś zmuszony byłem zwinąć interes, nie będąc w możności zaspokoić
swych wierzycieli. Upraszam wiec Panów wierzycieli moich o łaskawe względy, szczególniej
zaś W-go p. Stumpfa błagam o łaskawą prolongatę, ażeby mi tym sposobem daną była
możność oddania się spokojnej pracy i powolnego spłacania moich długów, jak tego szczerze pragnę. Co mnie właściwie, jak w ogóle
każdego przemysłowca w tem położeniu zrujnować mogło, każdy może łatwo się domyśleć;
płacąc bowiem sześćdziesiąt od sta, musiałem

nareszcie dojść do tak smutnego rezultatu;
mam jednak w Bogu nadzieję, że przy spokojnej pracy, z czasem wszystkim zadość uczynić
będę w możności. Z szacunkiem Stanisław
Grabowski.”
Miesiąc później w lokalizacji pracowni szewskiej rozpoczyna działalność Zakład fotograficzny pod firmą Stanisław Grabowski
i Konstanty Traszczyński. W miejscu tym,
w tym czasie, funkcjonuje nadal Zakład fotograficzny Władysława Krajewskiego. Firma
Grabowskiego nie występuje już w wykazie
zakładów fotograficznych w 1890 r. Brak jest
też bliższych informacji o jego działalności.
Stanisław Grabowski umiera w 1890 r. – zostaje pochowany na Cmentarzu Starym
w Kielcach w grobie rodzinnym. Wraz z nim
spoczywa tu Emilia Grabowska – osoba związana z początkami fotografii w Kielcach – ale
to już materiał na osobną opowieść.

Jarosław Machnicki
historyk, regionalista, były dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.
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„Winnica” – kultowy lokal „wczoraj” i dziś

Lokal wyższej kategorii
Mamy nową „Winnicę”. Ale, czy pamiętacie jeszcze tę starą? Otóż reprezentacyjny
przez lata kielecki lokal wymyślono na drugim piętrze budynku, zwanym przez
kielczan z przekąsem „białym domem”, natomiast przez zatrudnionych w tym gmachu
pracowników aparatu partyjnego, pieszczotliwie „bazyliką”. Czyli mówiąc bez ogródek
i wprost – w komitecie wojewódzkim jedynej słusznej partii, w wydziale propagandy.
Tekst: Ryszard Biskup

K

to personalnie rzucił taką akurat myśl,
dzisiaj się nie dojdzie. Źródłowy dokument, który jednoznacznie wskazywałby autora, przepadł i jest nie do odkopania,
nawet w niezbadanych zasobach archiwum
IPN.
Wiadomo za to dokładnie, kto odpowiada za
wymazanie z mapy ulicy Krynicznej, przy
której od połowy lat pięćdziesiątych mieściła
się całkiem przyzwoita restauracja „Źródłowa”. To Barbara Dubińska, sekretarz propagandy. Rzucona z samej centrali w Warszawie
i przeniesiona z redakcji miesięcznika teoretycznego „Życie Partii” na głęboką prowincję,
czyli w Góry Świętokrzyskie, towarzyszka

12

wicie, rozumicie, swoją obecność nad Silnicą
uwiarygodniła nie tylko regionalną zapaską
narzucaną na ramiona w trakcie partyjnych
mitingów, narad, egzekutyw i obrad plenarnych. Przystrajała się w czerwono – czarne
barwy chętnie i paradowała w ludowym
stroju z przekonaniem, że jak partia identyfikuje się z narodem, to i ten naród ochoczo
i bezapelacyjnie trwa murem za organem.
Jednoosobowo i autorytarnie zdecydowała, że
lepsza od Krynicznej będzie w Kielcach Winnicka. Co ucieszy nie tylko swoich, ale i obcych
zza Buga. Nieświadomy, kto stoi za nieoczekiwanie niespodziewaną zmianą nazwy ulicy, młody i z definicji nieopierzony reporter

„Słowa Ludu”, Bronek Domagała w dwa dni po
wymianie tabliczek z nazwami ulic, w krótkiej notce zamieszczonej w gazecie na ostatniej stronie, ten nowatorski pomysł obśmiał
i bezczelnie wyszydził. Za swoją desperację
zapłacił natychmiastowym, dyscyplinarnym
wylaniem na pysk z roboty.
W kotle przemian nikt już nie mieszał i nie
bruździł, zmiany na lepsze ruszyły żwawo
z kopyta.
Kieleckich mistrzów patelni do nowych zadań przeszkolić mieli specjalnie sprowadzeni
z Podola kuchmistrze. Ale z całej palety zaproponowanych przez Ukraińców potraw, nie
przyjęła się ani jedna. Nie wprowadzono do ja-
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spacerkiem po mieście

dłospisu grubej na dwa palce wędzonej słoniny, nie zyskał uznania ochłap wysmażonej na
głębokim tłuszczu wołowiny, nie spodobały
się zaproponowane przekąski z wysuszonych
na wiór chudych ryb dalekomorskich. Kielczanie odrzucili też danie, którego głównym
składnikiem miały być tłuczone, oblane gęstym olejem z rzepaku kartofle, nie zaakceptowali kiszonych pomidorów, czubaryków, czy
zaproponowanego, jako deser, soku brzozowego i innych rarytasów. Wykreślono też bez
najmniejszego wahania okowitę o smakowitej nazwie „ruskaja ordynarnaja” na bardziej
wykwintne i zdecydowanie smaczniejsze,
chociaż dwa razy droższe „stolicznają” i „moskowskają” oraz, co natychmiast zyskało uznanie klienteli, koniaki ormiańskie i gruzińskie.
Piwo „żigulewskie”, które tak smakowało, jak
się nazywało, też zdecydowanie odrzucono.
W Kielcach wymyślono za to potrawy, o jakich na dalekim Podolu nikt prawdopodobnie
nigdy nie słyszał. Przede wszystkim żarkoje,
które jest dalekim wspomnieniem po ukraińskiej, przyrządzanej na ostro, duszonej na
patelni, podżarce z wołowiny.
Kelnerzy, Władysław Rutyna i Tadeusz Zapała, serwowali ten przysmak w gliniakach
zamkniętych czapą z ciasta. W takim naczyniu bulgotał smakowity gulasz wołowy z po-

krojonymi w talarki kartoflami, pieczarkami,
zielonym groszkiem, kawałkami warzyw oraz
śliweczką do smaku. Wszystko w ostrym, pikantnym sosie.
Tak na marginesie – żarkoje, które dzisiaj
„Winnica” serwuje swoim gościom, to nie to
samo, co kiedyś. Nie wiadomo z jakiego powodu zmieniono gramaturę i recepturę potrawy, która w takim wydaniu jak obecnie, jest
podłą karykaturą żarkoje sprzed czterdziestu lat. W karcie dań znalazł się smakowicie
przyrumieniony wieprzowy kotlet po kijowsku, szaszłyki z baraniny albo wieprzowiny,
połówka specjalnie przyprawionego kurczaka, pływające w rosole kołduny, pampuchy
z czosnkową nutą i czerwony barszcz, który
z przyrządzaną za Bugiem potrawą wspólną
ma obecnie tylko nazwę. Ukraińcy, którzy
mieli szkolić Polaków, uznali swoją misję za
wypełnioną, pokiwali z uznaniem głowami
i wrócili czym prędzej do domu.
W osiedlu Wiszeńka w Winnicy uruchomiono natychmiast siostrzany lokal o nazwie

„Kielce”. Z kuchnią polską, wymyśloną przez
gości przebywających nad Silnicą w charakterze kulinarnych instruktorów przez dwa
tygodnie. Co gwarantowało teoretycznie, że
kucharze, którzy mieli przygotować do zawodu polskich kolegów, sami z siebie opanowali
tajniki kulinarne regionu świętokrzyskiego.
Spragnionym i głodnym Ukraińcom w „Kielcach” podawano przede wszystkim ciepłe
ukraińskie piwo i takąż wódkę. Komu nie pasowało, mógł pragnienie zaspokoić szklanką
maślanki z sosem czosnkowym i przegryźć
surowym, za obficie posolonym, ogórkiem.
Pierwszy i ostatni raz w życiu jadłem tam
mielony kotlet schabowy z kaszą gryczaną
i wołowinę z wody, podaną z czarnym chlebem zamiast ziemniaków. Oferta, jaką zaproponowała siostrzana karczma, uznania
nad Południowym Bugiem – co wydaje się
całkowicie zrozumiałe – nie zyskała. „Kielce”
splajtowały i dzisiaj lokalu po prostu w Winnicy nie ma.

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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Maszyny do produkowania
interpretacji?
Czas pedagogiki wstydu, jakiej byli i nadal są poddawani Polacy, zaczął się
o wiele wcześniej, niż ukuł ten termin Bronisław Wildstein. W drugiej połowie
XX wieku objawiało się to tym, że naszych wybitnych zawsze porównywano do kogoś
z tzw. Zachodu. Tak postrzegano akt szczególnej nobilitacji!
Tekst: Krzysztof Sowiński

C

hoć jak sam mówił nigdy nie „chorował na nowoczesność” – na Zachodzie
i w Polsce uważano go za „najzdolniejszego ucznia Rauschenberga i Warhola”.
Mowa o Władysławie Hasiorze.
Dla porządku… Ten pierwszy z „nauczycieli”
Hasiora, to plastyk, któremu przypisuje się,
że zainicjował początek pop-artu (1953). Ten
drugi to główny twórca tego nurtu, znany powszechnie z sitodruków pokazujących przedmioty z życia codziennego – np. puszek z zupą
firmy Campbell, ale także z tworzenia portretów ówczesnych największych gwiazd świata
rozrywki i polityki: Brigitte Bardot, Marilyn
Monroe, Elvisa Presleya, Jacqueline Kennedy
Onassis, Marlona Brando, Elizabeth Taylor czy
Mao Zedonga i Włodzimierza Lenina.
Notabene… Któż z młodzieży wie kim byli
ci ludzie – oto jest pytanie? Któż z życia np.
dawnych totalitarystów wyciąga wnioski? Kto
dostrzega analogie?
Czas największej sławy Władysława Hasiora
przypadł na lata 60. i 70 XX wieku. To wówczas doceniono jego twórczość, a jego prace
trafiały do wielu muzeów krajowych, ale także licznych zagranicznych m.in. Paryża, Helsinek, Rzymu, Edynburga czy Bochum. Rozgłos
przyniosły mu asamblaże (rodzaj kolażu,
trójwymiarowe formy wykonane z elementów, gotowych przedmiotów). Wspomnijmy,
prekursorami tego nurtu byli m.in. Marcel
Duchamp czy Pablo Picasso. Pierwszy istnieje w świadomości społecznej jako ten, który
przedmioty codzienne przedstawiał w galeriach jako dzieła sztuki, np. pisuar. O drugim
słyszał, jak sądzę, prawie każdy nawet marginalnie interesujący się sztuką.
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Hasior malarz, rzeźbiarz, pedagog – także
gromadził jak mówił – „zużyte rekwizyty
codzienności”, czyli często zwykłe przedmioty, które następnie wykorzystywał w swojej
twórczości. Jego dokonania nawiązują do surrealizmu, rzeźby abstrakcyjnej, tzw. nowego
realizmu, ale nadał też temu swój unikatowy
idiom – inspirując się rzemiosłem i ludową
twórczością zwłaszcza Podhala.
Teraz mamy okazję naocznie zobaczyć, ile
z tej twórczości po latach, kiedy minęły mody
artystyczne, których Hasior był częścią, nadal
zachowało jakąś żywotność.
Niewielki, ale reprezentatywny wybór jego
prac można obejrzeć w Muzeum Dialogu Kultur (gałąź Muzeum Narodowego w Kielcach).
Kuratorem świeżo otwartej wystawy jest kierownik tej placówki, jeszcze młody artysta
plastyk dr Artur Ptak, który przekonuje, że

twórczość Hasiora przetrwała próbę czasu.
„Pozostaje nadal aktualna, a przede wszystkim nowatorska. Uniwersalność poruszanych
przez artystę tematów z upływem lat zdaje
się nabierać nowego znaczenia” – dowodzi dr
Artur Ptak.
Czy to prawda? Czy warto było zadawać sobie
trud organizacji tej propozycji?
Według mnie warto, ale nie dlatego, że Hasior
był niesłychanie zdolnym uczeniem Rauschenberga i Warhola, ale dlatego, że… odwoływał się do ludowości i ta korespondencja
moim zdaniem stanowi o żywotności i unikatowości tej sztuki. To przez ten pryzmat
możemy dziś oglądając te dzieła zadać sobie
fundamentalne pytania dotyczące wartości,
którymi się kiedyś posługiwało pokolenie Hasiora i tych, którymi posługują się pokolenia
współczesne.
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Obcując z tymi pracami – odbiorcy same (?) nasuwają się odwieczne pytania, nierozstrzygalne więc filozoficzne – z tym najważniejszym
czy jest coś takiego, jak transcendencja– byt absolutny, znajdujący się poza umysłem poznającego? Czy „istnieje coś takiego jak mądrość
[logos], czy raczej to co wydaje się mądrością
jest tylko najbardziej wyrafinowaną postacią
szaleństwa?” (B. Russel, „Dzieje zachodniej filozofii”). W końcu jaki jest sens i granice – gdyby
nie było czegoś takiego jak Bóg – poświęcenia
czy miłosierdzia, przyjmowania jakiś ról społecznych? Jaki jest sens zachowania i kultywowania czynności związanych z zachowaniem
pamięci o czymś, czy o kimś? Pamięci odwołującej się do przeszłości, ale interpretowanej z poziomu teraźniejszości? Przywołującej
poprzez zestaw przedmiotów także miejsca
symboliczne? „Człowiek przyjmując ciało utracił częściowo wiedzę, którą posiadał, ale może
ją ponownie posiąść, przypomnieć sobie to,
co wcześniej zapomniał. Uczenie jest zatem
przypominaniem, anamnezą” – filozofował

w „Fedonie” Platon. Natomiast św. Augustyn
wspomina o pamięci „z perspektywy powrotu
do tego, co minione, co bezpowrotnie zostało
w przeszłości”.
Być może prace Hasiora to tylko zakurzone,
dotknięte zębem czasu dziwne przedmioty,
które nie mają mocy dokonania transferu jakichkolwiek idei – a tzw. dzieła sztuki, to jak
dowodził (co prawda w kontekście literatury)
Roman Ingarden – tylko maszyny do produkowania interpretacji. A być może to jak podpowiada Husserl droga do „uprzytomnienia
sobie tego, co ma nadejść w oparciu o to, co
spostrzegane?”. To jest ta deklarowana „aktualność”?
„Na artystyczny idiom kultury przez całe wieki składały się kult mistrzowskiego warsztatu,
twórcza praca nadając bezkształtnej i opornej
materii celową formę […]” – pisze w „Historii
antykultury” (2018) historyk sztuki, pisarz
i publicysta Krzysztof Karoń.
Artystyczna refleksja Rauschenberga i Warhola doprowadziła do tego, że wielu uwierzyło,

że artystą może być „każdy”. Do „Świątyń sztuki” jak kiedyś nazywano muzea zaczęły trafiać „dzieła”, nie zadające pytań filozoficznych
odbiorcom, ale twory pożyteczne w propagowaniu określonych narracji poprawnościowo-politycznych koniecznych do utrwalania
dominacji globalnych elit. Na szczęście Hasior
– chociaż odwoływał się do dadaizmu, to jednak nie do nawiązującej do tego nurtu lettryzmu, czyli poetyki bełkotu – to jest nie „każdy”,
to nadal jest „ktoś”.
Uniknął raf poetyk biologizmu (popularnego
w jego czasach) opartego na odruchu – jak
pisze Karoń – „nie wymagającym żadnych
kwalifikacji artystycznych”, czy estetyki chaosu nawiązującej ideowo do „I Ching” (chińska
„Księgi przemian”).
Kim zatem jest dziś Hasior? Tym, który przechował jednak dawny paradygmat? Jednak
konserwatystą?
PS. Szczegóły dotyczące zwiedzania wystawy
można znaleźć na stronie mnki.pl

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.
REKLAMA
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trochę historii

Oni walczyli o wolną Polskę
Został skazany na 165 lat więzienia, trzy dożywocia, osiem kar śmierci. Był żołnierzem
Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Franciszek Frąk ps. „Słowik”, „Kanar” (1925–2007)…
„Trzeba wspomnieć wszystkich, zamordowanych rękami także polskich instytucji
i służb bezpieczeństwa,
pozostających na usługach
systemu przyniesionego
ze wschodu. Trzeba ich
przynajmniej przypomnieć
przed Bogiem i historią,
aby nie zamazywać prawdy
naszej przeszłości, w tym
decydującym momencie
dziejów”.

Tekst: Agnieszka Rogalska

U

Jan Paweł II

pieć oczy, nie mógł przełykać, bardzo bolała
go głowa – ból głowy był nie do wytrzymania”.
Tak przed sądem zeznawała córka Franciszka
Frąka walcząca o zadośćuczynienie za doznane krzywdy.
W Kielcach był przesłuchiwany przez 6 tygodni po 20 godzin na dobę, później jeszcze
w Poznaniu i w Łodzi.
Opuścił więzienie dopiero 4 października
1967 roku w wieku 42 lat. Po 20 latach walki, ukrywania się, pobytu w więzieniach, ze
zmarnowaną, zniszczoną młodością, utraconym zdrowiem i piętnem bandyty, bez środków do życia i wizji na lepsze jutro. Wrócił do
rodzinnej wsi. Odebrano mu prawa obywatelskie, toteż nie mógł liczyć na jakiekolwiek
zatrudnienie. Cały czas był inwigilowany
przez Służbę Bezpieczeństwa (do 1972 roku).
W pierwszych dniach stanu wojennego także
został aresztowany i wypuszczony po przesłuchaniu.
Zmarł w rodzinnej miejscowości 2 kwietnia
2007 roku.

Fot. archiwum

rodził się w Napękowie, gmina Bieliny.
W sierpniu 1946 roku został powołany do wojska – do 4 Pułku Łużyckiego Saperów w Gorzowie Wielkopolskim. Jego
dowódcą został sowiecki porucznik, który nie
liczył się z życiem polskich żołnierzy – na każdym patrolu rozminowywania ginęło kilku.
W czerwcu 1947 roku Frąk zdezerterował.
Wstąpił do Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W oddziale pod dowództwem Ludwika Danielaka ps. „Bojar” brał udział w wielu akcjach
w okolicach Bełchatowa przeciwko Urzędowi
Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej, Korpusowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy
też Ochotniczym Rezerwom Milicji Obywatelskiej. Oddział zajmował się tez likwidacją
członków Polskiej Partii Robotniczej, którzy
pracowali na rzecz ówczesnej władzy komunistycznej.
Po opuszczeniu oddziału – od lipca 1948 roku
do lutego 1957 roku ukrywał się. Najpierw
w lesie, gdzie żywił się jagodami, a później
w zabudowaniach gospodarczych, a ściślej
w oborze. Jak wyliczyła rodzina Franciszka
Frąka, żył on w ciągłym strachu, zimnie i nieludzkich warunkach przez 8 lat i 4 miesiące, tj.
przez mniej więcej 3050 dni.
Warto dodać, że przez ten czas w jego rodzinnym domu oraz w zabudowaniach gospodarczych odbywały się ciągłe rewizje, w trakcie
których niszczono i demolowano cały dobytek. Kilkukrotnie aresztowano też członków
rodziny – m.in. ojca i stryja.
Franciszek Frąk został aresztowany 2 lutego
1957 roku.Tajni współpracownicy z rodzinnego Napękowa poinformowali ówczesne
władze, gdzie może przebywać poszukiwany.
W trakcie rewizji zagrożono spaleniem gospo-

Franciszek Frąk
darstwa i zabudowań – obiecano, że jeżeli się
podda, uniknie kary śmierci. Frąk się ujawnił.
Został aresztowany.
„Po przyprowadzeniu na podwórko został dotkliwie pobity, przewieziono go do Komendy
Wojewódzkiej w Kielcach, gdzie rozpoczęła
się tzw. kulturalna ścieżka zdrowia. Był bity
prętem do całkowitej utraty przytomności po
nogach, rękach, palcach, genitaliach, nerkach
– wyrywano włosy i zrywano paznokcie, był
również przypalany. Gdy się ocknął leżał we
własnych odchodach, w moczu – cały zakrwawiony. Po kilku dniach bardzo zaczęły mu ro-

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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samo zdrowie

Operacje bez skalpela
Centrum Terapii – fizjoterapia i terapia hiperbaryczna, w której stosuje się tlen pod
wysokim ciśnieniem, to skuteczna terapia wspomagająca w przypadku wielu schorzeń.
Dlaczego warto się jej poddać? Wyjaśnia Paula Malarz, fizjoterapeuta z kieleckiego
Centrum Terapii, w rozmowie z Kamilem Kamińskim.
Jak działa komora hiperbaryczna, która znajduje
się w Centrum Terapii?

tykoterapię, zmniejszając ryzyko powikłań
wielu przewlekłych chorób. Zmniejsza także
bóle migrenowe. Poprawia się przepływ krwi
w mózgu, co przyczynia się do dotlenienia
tkanki mózgowej oraz obkurczenia naczyń
krwionośnych. Pozytywny efekt działania terapii można zaobserwować już po kilkunastu
minutach.

To prawdziwa komora hiperbaryczna, technologia numer jeden na świecie. Wprowadzamy do organizmu kilkanaście razy
więcej tlenu niż oddychając normalnie, co
ważne, pod najbardziej przyjaznym dla człowieka ciśnieniem. Dzięki terapii hiperbarycznej odzyskamy zdrowie, siłę i młodość.
Osiągamy rezultaty niemożliwe do osiągnięcia w medycynie konwencjonalnej.

Inne wskazania?

Jakie są wskazania, zalecenia do skorzystania
z tlenoterapii hiperbarycznej?
Mnóstwo. Wspomaga np. rehabilitację kardiologiczną – pracę zdrowego serca i może być
bardzo pomocna w terapii uszkodzeń tego
organu – zapobiega zawałom mięśnia sercowego, uelastycznia ścianki żył i zwiększa dopływ tlenu do serca. Niweluje powikłania po
zabiegach chirurgicznych – przyspiesza gojenie, stymuluje wzrost oraz podział komórek
macierzystych i skraca czas rekonwalescencji.
Poprawia ukrwienie w uszkodzonej tkance
i zwalcza infekcje, które mogą powstać w wyniku komplikacji po operacjach. Wspomaga
rehabilitację neurologiczną – dotlenia mózg
i zwiększa jego aktywność, redukuje obrzęki
mózgu, pobudza komórki i przywraca ich prawidłowe funkcjonowanie. Pomaga w leczeniu
urazów kończyn – ośmiokrotnie zwiększa
liczbę komórek macierzystych, a wysokie
stężenie tlenu sprzyja szybszej regeneracji
i przyspiesza wzrost kości.

Stanowi także naturalną metodę utrzymania
zdrowej cery/skóry?

MGR Paula Malarz
Fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach.

Tak. Przyspiesza wydalanie toksyn, poprawia
metabolizm i wspomaga regenerację nabłonka. Dzięki dotlenieniu wszystkich tkanek,
redukowane są stany zapalne, co może być
pomocne w walce ze zmianami skórnymi, takimi jak trądzik.

Co ponadto?
Pomaga w leczeniu cukrzycy i miażdżycy. Stosowana regularnie wspomaga prowadzone
równolegle leczenie chirurgiczne i antybio-

CENTRUM TERAPII Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Kaznowskiego 5
lok. U10
25-636 Kielce
tel. +48 577 663 099, 41 336 95 99
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Z pewnością trzeba wymienić trudno gojące się rany, stopę cukrzycową, popromienne
uszkodzenie kości i tkanek miękkich, przewlekłe zmęczenie, niedotlenienie tkanek
i choroby z tym związane, fibromialgię, choroby układu krążenia, takie jak: miażdżyca,
nadciśnienie, itp., choroby układu nerwowego: ADHD, choroby Alzheimera, Parkinsona,
SM, itp., autyzm. Tlenoterapia hiperbaryczna
powoduje dotlenienie tkanek mózgu, pobudzenie do pracy uśpionych komórek mózgowych oraz tworzenie się nowych. Wspomaga
leczenie niepłodności oraz problemów z potencją. Spowalnia procesy starzenia (komórek
i organizmu), wspomaga leczenia po zabiegach medycyny estetycznej i zabiegach chirurgicznych, infekcji bakteryjnych, anemii,
depresji, chorób autoagresywnych, przewlekłych stanów zapalnych, niektórych zaburzeń
immunologicznych, przewlekłych chorób skóry, takich jak: łuszczyca, trądzik, pokrzywka
wysypka, rumień, AZS, grzybice. Tlenoterapia
hiperbaryczna wspomaga leczenie nadwagi
i otyłości. Wielu pacjentów zgłasza się do nas
z szumami w uszach, odleżynami czy oparzeniami. Wskazań jest mnóstwo, bo nic nie jest
tak potrzebne człowiekowi jak tlen.

e-mail: kontakt@limap.pl
www.centrumterapii.net
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w świecie sportu

C

hoć do piłkarskich mistrzostw świata zostało niespełna pół roku, kibice
futbolu w Polsce, więcej niż o zmaganiach w Katarze, dyskutują o tym, co dzieje
się w reprezentacji. Pół roku w przypadku
biało czerwonej armady to naprawdę niewiele. Z wielu względów narodowy team
jest wciąż budowany. Na wielu pozycjach
toczy się bezpośrednia, ale i korespondencyjna walka poszczególnych piłkarzy. Na
dobrą sprawę powyższa kwestia winna być
jedynym zmartwieniem. Niestety, zamiast
jednego, mamy cały wachlarz zmartwień.
W głównej mierze są one zasługą Czesława
Michniewicza, którego każda kolejna wypowiedź, oświadczenie jest głupsze od poprzedniego.
Zaczęło się od zrugania dziennikarza telewizyjnego po meczu ze Szwecją. Potem była
sztubacka dygresja pod adresem kilku znanych, niezwykle szanowanych w środowisku
żurnalistów. Deprecjonowanie zasług ludzi,
którzy widzieli i obsługiwali najważniejsze
imprezy, krytyka z imienia i nazwiska spowodowało wielkie poruszenie. Michniewicz,
kierowany przez swoich podpowiadaczy nie
gryzł się w język, rozstawiał po kątach, ktoś,

MOIM ZDANIEM

Inny świat Michniewicza
Maciej Cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

kto miał inny pogląd na daną sytuację był
natychmiast zmieszany z błotem. Reprezentacyjny szkoleniowiec rozpychał się łokciami, nie zważając na nic. Ba, gdy pojawiły się
pierwsze informacje o jego „711 rozmowach
z fryzjerem”, nie posypał głowy popiołem, nie
wyjaśnił swojego zachowania. Wprost przeciwnie – zaczął straszyć sądem, grozić pozwami. Szybko okazało się, że dziennikarze
sportowi do strachliwych nie należą. W odpowiedzi ukazało się kilka materiałów, które
chwały oraz sławy trenerowi nie przynoszą.
Michniewicz niemiłosiernie punktowany
z każdej strony błyskawicznie zorientował
się, że w tej wymianie ciosów nie ma szans.

Czesław Michniewicz poinformował też, że
na mundial nie zabierze Macieja Rybusa,
który nie wyjechał z Rosji. Nie trzeba było
długo czekać, by taka decyzja okazała się
dyplomatyczną parodią, wszak w Rosji grają Sebastian Szymański i Grzegorz Krychowiak. Na dziś jest mało prawdopodobnym,
by obaj znaleźli nowych pracodawców. Czy
w takiej sytuacji Michniewicz również ogłosi
rezygnację z obu futbolistów?
Atmosfera wokół kadry jest coraz bardziej
zagmatwana, nerwowa. Nie wróży to niczego
dobrego, tym bardziej, że Michniewicz zachowuje się tak, jakby obracał się w innym
świecie.

•

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

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.
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25-636 Kielce
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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).

