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gedię. do zdarzenia doszło 

w czwartek 1 września. nie-
trzeźwy, 61-letni kierowca 

stracił panowanie nad autem 
i wjechał w znajdującą się 

na chodniku rodzinę. zginęła 
32-letnia kobieta i jej niena-

rodzone dziecko.  
Mąż i małoletnie dzieci 

zostali sami...
to dla nich prowadzona jest 
obecnie zbiórka pieniędzy.
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SPIS TREŚCI / PolECamy

10-11 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Story sprzed pół wieku”

– wspomnienia o Kielcach sprzed lat  
autorstwa Ryszarda Biskupa.

14 / w ŚwIECIE SPoRTu
„Smutek po VIVE”

– Maciej Cender o „świętości Iskry”. 

PRomoCJa/REKlama

1,2,5,11,13,14,15,16

od REdaKToRa

To miała być najważniejsza inwestycja zagraniczna w historii 
Kielc. Wartość 100 mln euro. Kilkaset miejsc pracy. Włoska 
firma planowała produkcję felg dla Audi. Planowała… 
Ale na początek cytat. 13 listopada 2020 r. Bogdan Wenta, 
prezydent miasta: (…) Dzisiejsza decyzja inwestora to efekt 
kilkunastomiesięcznej pracy wielu osób, firm i instytucji. 
Ze swej strony dziękuję Prezydentowi Cromodora Wheels, 
Panu Giancarlo Dallera, Prezesowi Cromodora Wheels 
Polska Sp. z o.o., Panu Donato Di Gilio, Prezesowi Włoskiej 
Izby Przemysłowo - Handlowej w Polsce, Panu Piero Cannas, 
zespołowi Core Sp. z o.o. w Warszawie, Prezesowi Zarządu 
PGE S.A., Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu, Prezesowi PGE 
Energia Ciepła S.A., Panu Przemysławowi Kołodziejakowi, 
Dyrektorom Oddziału PGE EC w Kielcach, obecnemu Panu 
Zbigniewowi Dudzie i byłemu Panu Dariuszowi Kozakowi, 
Prezesowi Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, 
Panu Marcinowi Perzowi, Dyrektorowi w ZWM SHL S.A., 
Panu Gianluca Canavero, przedstawicielom włoskich 
firm obecnych już w Kielcach, moim współpracownikom 
w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach, gestorom sieci 
i wielu innym osobom zaangażowanym w przygotowanie 
kieleckiej lokalizacji. Dziękuję także kieleckim mediom za 
powściągliwość w relacjonowaniu trwającego wiele miesięcy 
procesu przygotowań do przetargu. Ważenie opinii i spokój 
jest najlepszym doradcą przy realizowaniu kluczowych dla 
miasta projektów inwestycyjnych”.
2 lipca 2022 r. Inwestor wystąpił o wygaszenie decyzji, która 
gwarantowała mu zwolnienie podatkowe warte 113 mln zł.
Sierpień 2022 r. Cromodora wypowiada umowę dzierżawy 
powierzchni biurowej w Kieleckim Parku Technologicznym.
6 września 2022 r. Inwestor, jak i Miasto Kielce nie wydały jak 
dotąd żadnego komunikatu prasowego w sprawie niepodjętej 
inwestycji. 
Tymczasem. Na liście Centrum Obsługi Inwestora znajduje 
się ponad 15 ha terenów inwestycyjnych zlokalizowanych 
w Kielcach. Z kolei pozostałe 480 ha (76 proc.!)  znajdujących 
się w ofercie tej miejskiej instytucji można znaleźć na terenie 
gmin: Chęciny, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Piekoszów, 
Strawczyn i Zagnańsk, czyli poza granicami Kielc. Miasto 
Kielce nie ma z tego absolutnie żadnych korzyści! Podatek od 
nieruchomości, podatek CIT, czy PIT od osób tam pracujących 
trafią do innych samorządów. 
Dokąd zmierzają Kielce? Jakim miastem będą np. za 10 lat?

Marek Malarz

BEZ KomENTaRZa

lICZBa TyGodNIa

CyTaT TyGodNIa

 „Na miejscu Pana Prezydenta już miesiąc temu wsiadł-
bym w samolot do Włoch i spotkał się z przedstawicielami 
inwestora”.

19 sierpnia 2022 r., 
Dariusz Kisiel, radny Rady Miasta Kielce .

„Za kontakty z inwestorem odpowiadają władze miasta, 
jak również pracownicy Urzędu Miasta Kielce oraz jedno-
stek podległych, w zależności od rodzaju i wagi sprawy. 
Jesteśmy w kontakcie z inwestorem na tyle, na ile wymaga 
tego interes Miasta i inwestora. 

19 sierpnia 2022 r., 
Bożena Szczypiór, wiceprezydent Kielc.

17,1 Procent. O tyle, w przyszłym roku, wzrosną składki 
na ZUS, które płacą osoby prowadzące jednoosobową 
działalność (w Polsce to ok. 2 mln osób). To najwyższa 

w historii podwyżka. W tym roku taki przedsiębiorca oddaje do ZUS co miesiąc 
nieco ponad 1210 zł (nie wspominamy tu w ogóle o składce zdrowotnej!). 
W przyszłym wpłaci miesięcznie o ponad 200 zł więcej (prawie 1420 zł). 
W ciągu roku uzbiera się więc 2500 zł. To tak jakby w tym roku musiał oddać 
do ZUS dwie dodatkowe miesięczne składki.

„2 tygodnik kielecki” nr 14/2020, wydanie 
z 20 listopada 2020 r. Włoska firma 
Cromodora Wheels planowała postawić 
fabrykę felg aluminiowych na ponad 
10-hektarowej nieruchomości przy 
ul. Olszewskiego. Miała zainwestować 
w Kielcach blisko 100 mln euro. 
Zatrudnienie w kieleckim zakładzie miało 
znaleźć pomiędzy 300 a 400 osób, a kolejne 
pół tysiąca miejsc pracy miało pojawić 
się w przedsiębiorstwach kooperujących. 
Zakład miał powstać do końca 2023 roku. 
Miał…



o tym się mówi
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Marek Malarz
Menadżer, ale także dziennikarz. Ponad 20 lat temu przygodę rozpoczynał w „Gazecie Wyborczej. 
Następnie było „Słowo Ludu”, „AGB Metro”, „Życie” (to z kropką). Współpracował także z TVP i TV 
Świętokrzyska. Twórca „2 tygodnika kieleckiego. Właściciel Agencji Dziennikarsko-Reklamowej LiMaP. 
Zajmuje się organizacją szkoleń, doradza w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

Zmiany od 17 września 2022 roku

Za przekroczenie prędkości:
l Do 10 km/h kierowca otrzyma 1 pkt karny (obecnie nie dostaje żadnego punktu).
l Od 11 do 15 km/h kierowca otrzyma 2 pkt karne.
l Od 16 do 20 km/h kierowca otrzyma 3 pkt karne (obecnie są 2 punkty).
l Od 21 do 25 km/h kierowca otrzyma 5 pkt karnych.
l Od 26 do 30 km/h kierowca otrzyma 4 pkt karne.
l Od 31 do 40 km/h kierowca otrzyma 9 pkt karnych (obecnie jest to 6 punktów).
l Od 41 do 50 km/h kierowca otrzyma 11 pkt karnych (obecnie to 8 punktów).
l Od 51 do 60 km/h kierowca otrzyma 13 pkt karnych.
l Od 61 do 70 km/h kierowca otrzyma 14 pkt karnych.
l O więcej niż 70 km/h kierowca otrzyma 15 pkt karnych.

Jednorazowo 15 punktów karnych także za inne wykroczenia, m.in.:
l Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach lub na nie wchodzącemu.
l Niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka.
l Spowodowanie wypadku drogowego.
l Sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym.
l Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie 

działającego do alkoholu.
l Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

odurzającego.
l Ominięcie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia 

pierwszeństwa pieszemu na pasach.
l Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym i niektórych innych ustaw, 
z pewnymi wyjątkami, weszła w życie 

od początku 2022 roku. Przypomnijmy. Nowe 
przepisy od 1 stycznia br. zwiększyły wyso-
kość grzywny, które można nałożyć w postę-
powaniu mandatowym – z 500 zł do 5 tys. zł, 
a w przypadku zbiegu wykroczeń – do 6 tys. 
zł. I tu warto zaznaczyć, że zmiany, które we-
szły w życie od 1 stycznia br. przynoszą efek-
ty – np. o 12 proc. spadła liczba śmiertelnych 
ofiar wypadków drogowych. To dane z Mini-
sterstwa Infrastruktury.
Przypomnijmy też, że od 17 czerwca br. – na 
mocy nowelizacji – zakłady ubezpieczeń 
uzyskały możliwość dostępu do informacji 
o  mandatach i punktach karnych. Tym sa-
mym możliwe jest powiązanie mandatów 
i punktów karnych ze stawkami OC. 
Ale to nie koniec zmian. Już od 17 września br. 
kierowców czeka drugi etap wdrażania prze-
pisów, których celem jest zwiększenie bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym. Od tego dnia za 
naruszenie przepisów ruchu drogowego kie-
rowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów 
karnych, obecnie maksymalna liczba punk-
tów za niektóre wykroczenia to 10. W nowym 
taryfikatorze punktów karnych wyszczegól-
niono te wykroczenia. 
Wśród nich znalazło się nieustąpienie pierw-
szeństwa pieszemu na pasach lub na nie 
wchodzącemu. Tyle samo punktów karnych 
otrzyma na swoje konto również kierowca, 
który: nie zatrzyma się do kontroli i ucieknie; 
spowoduje wypadek drogowy; sprowadzi ka-
tastrofę w ruchu lądowym; kieruje pojazdem 
mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu 
lub środka podobnie działającego do alkoho-
lu; kieruje pojazdem mechanicznym w stanie 
nietrzeźwości lub pod wpływem środka odu-
rzającego; ominie pojazd, który jechał w tym 
samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu 
ustąpienia pierwszeństwa pieszym; wyprze-

Łatwiej stracisz prawo jazdy

TeksT: Marek Malarz

Za niektóre wykroczenia jednorazowo będzie można otrzymać nawet 15 punktów 
karnych. Oznacza to, że dwa popełnione wykroczenia pozbawią uprawnień – co ważne 
popełnione w okresie 2 lat, a nawet i dłużej. A wszystko dlatego, że punkty będą kasować 
się po 2 latach, nie od dnia złamania przepisów, ale od opłacenia mandatu.

dzi na przejściu dla pieszych i bezpośrednio 
przed nimi.
Ważną zmianą jest również zniesienie szko-
leń, po odbyciu których liczba punktów otrzy-
manych przez kierowcę ulegała zmniejszeniu. 
Wszystko po to, by każdy, kto wsiada za kółko, 
zdawał sobie sprawę, że odpowiada nie tylko 

za siebie, za pasażerów swojego pojazdu, ale 
także za każdego innego czy to kierowcę, któ-
ry jedzie z naprzeciwka czy to pieszego, któ-
ry przechodzi przez jezdnię czy rowerzystę, 
który jedzie ścieżką rowerową  czy poboczem. 
Pośpiech, alkohol, brawura i ciężka noga nie 
są dobrym doradcą na drodze.
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Patrząc z oddali

Jacek Łukawski
Urodzony w 1980 r. w Kielcach pisarz i publicysta. Autor m.in. świętokrzyskich kryminałów 
„Odmęt” i „Podszept”.

Po raz kolejny w naszym województwie, 
pijany kierowca spowodował śmiertel-
ny wypadek, zabijając matkę i nienaro-

dzone dziecko. Niemal w tym samym czasie 
inny pijany spowodował stłuczkę, kolejnego 
zatrzymano na stacji paliw, a któregoś, dopie-
ro po policyjnym pościgu.
Te wakacje okazały się w Polsce wyjątkowe, 
windując niechlubne statystyki do niemal 
21 tysięcy zatrzymanych kierowców na po-
dwójnym gazie. Tylko w lipcu i sierpniu br.! 
I tylko zatrzymanych, bo ilu było takich, któ-
rym mózgu co prawda zabrakło, ale szczęścia 
nie, i cało dotarli z punktu A do punktu B, ni-
kogo przy tym nie raniąc ani nie zabijając? 
Nie jestem aż takim optymistą, by wierzyć, 
że takich skur…nów (wulgaryzm w pełni 
zamierzony i  zasłużony), było mniej, niż 
tych których udało się zatrzymać. Ta smutna 
konstatacja wynika z rachunku prawdopodo-
bieństwa.
To dla mnie niezrozumiałe, że w XXI wieku, 
nadal tak wielu potrafi wsiąść za kierownicę 
pod wpływem alkoholu. Wyjechać samocho-
dem, motocyklem czy ciągnikiem na drogę, 
by stanowić śmiertelne zagrożenie dla in-
nych. A  że przy okazji stanowią takie zagro-
żenie dla samych siebie, to nie ma znaczenia, 

Granat w rękach małpy

bo skoro są tak tępymi kreaturami, by prowa-
dzić pod wpływem, nie zasługują na miejsce 
w społeczeństwie. To zakały i chwasty, które 
należy z całą bezwzględnością tępić. Jeśli weź-
miemy pod uwagę, w jakim stopniu alkohol 
(i inne używki) upośledzają zdolności moto-
ryczne, stępiają zmysły i ograniczają refleks, 
pijany za kierownicą jest jak odbezpieczony 
granat w rękach małpy. I nie ma możliwo-
ści, aby delikwent siadający za kółko pod 
wpływem, nie zdawał sobie sprawy z ryzyka 
i  zagrożenia – działa on w pełni świadomie 
i siada za kierownicę, rozumiejąc wiążącą się 
z tym odpowiedzialność. 
W te wakacje złapano o 27% więcej takich po-
tencjalnych morderców, niż w analogicznym 

okresie roku poprzedniego. Bo prowadzący 
pojazd mechaniczny pod wpływem alkoho-
lu (lub naćpany) jest właśnie potencjalnym 
mordercą. Także każdy, kto wykazuje się 
biernością, pozwalając na to, aby taki osobnik 
wsiadał w stanie wskazującym za kierownicę, 
jest współwinny.
Co można zrobić, aby powstrzymać pijanych 
kierowców? Poza piętnowaniem na każdym 
kroku i czynnym sprzeciwem? Można by 
wreszcie zmienić kwalifikację czynu i za jaz-
dę pod wpływem, zamiast z art. 178a Kodeksu 
Karnego, co jest zagrożone maksymalnie 2 la-
tami więzienia, karać z art. 13 KK, a więc za 
usiłowanie zabójstwa, za co grozi od 8 lat do – 
w skrajnych przypadkach – dożywocia. •

Salon Optyczny Kielce
ul. Zagórska 15, 25-338 Kielce
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 9:30 – 17:30
Sob: 9:00 – 13:00
tel.: 570 954 767

Okulista Morawica
ul. Kielecka 1A, 26-026 Morawica
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 9:30 – 16:30
Sob: 10:00 – 13:00
tel. 790 790 978

Salon Optyczny Daleszyce
Plac Staszica 25, 26-021 Daleszyce
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 10:00 – 17:00
Sob: 10:00 – 13:00
tel. 882 842 888

Salon okulistyczny Bodzentyn
Plac Żwirki 1, 26-010 Bodzentyn
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 9:30 – 16:30
Sob: 10:00 – 13:00
tel. 664 615 655

l Bezpłatne badanie wzroku przy zakupie 
okularów

l Rabat na oprawki

l Tylko renomowane i sprawdzone marki

l Profesjonalna obsługa

l Tytuł najlepszego salonu optycznego 
w Kielcach

l Serwis naprawy okularów

l Nowoczesny sprzęt

l 4 lokalizacje

Optyk – Okulista
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z pierwszej ręki

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.

patrząc od środka

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.

Nowy rok szkolny rozpoczął się z szere-
giem nowych wyzwań. Do szkół wszedł 
nowy przedmiot „Historia i  teraźniej-

szość”, poszukiwani są pedagodzy specjalni, 
a nauczyciele bardzo poważanie myślą o straj-
ku i odchodzą od zawodu. W Kielcach jeszcze nie 
jest to jakiś dramatyczny problem, ale faktycz-
nie osób chcących podjąć pracę w tym zawodzie 
jest coraz mniej. Z zatrudnieniem psychologów 
specjalnych też mam nadzieję z  czasem sobie 
poradzimy, ale kryteria do pracy na tym stano-
wisku są co najmniej odrealnione. 
Wśród tych wyzwań największe poruszenie 
wygenerował podręcznik do przedmiotu „Hi-
storia i  teraźniejszość” autorstwa Wojciecha 
Roszkowskiego. „Dzieło” to jest mocno na-

sycone doktrynami, ideologiami, ale przede 
wszystkim nie spełnia kryteriów podręcznika. 
Zawiera szereg błędów redakcyjnych, niczym 
pisana „na kolanie”, przez niedbałego ucznia, 
praca domowa tuż przed dzwonkiem na lekcję. 
Negatywna ocena nie jest tylko moją opinią, 
ale też wielu nauczycieli, historyków, rodziców, 
a  i samych uczniów. Jednym słowem bardziej 
nadaje się na makulaturę niż do nauki.
Z wezwaniem o  odstąpienie od nauczania 
przedmiotu „HiT” z  wykorzystaniem tej 
książki wystąpiło w Polsce szereg środowisk, 
samorządowców, rodziców, ale i  pedagogów. 
Z apelem w tym tonie zwróciłem się także do 
nauczycieli kieleckich szkół. Treść tej prośby 
prezentuję Państwu poniżej.

„Szanowne Nauczycielki i Nauczyciele, zwra-
cam się do Państwa z  apelem i  gorącą proś-
bą o odstąpienie od wykorzystania podręcz-
nika autorstwa Wojciecha Roszkowskiego 
przy nauczaniu nowego przedmiotu, jakim 
jest „Historia i teraźniejszość”. Rekomenduję 
Państwu takie rozwiązanie, ponieważ szereg 
treści zawartych w  tej publikacji wywołuje 
oburzenie nie tylko moje, ale też ogólnospo-
łeczne. Dotyczą one bardzo stronniczego in-
terpretowania historii, która w sposób jawny 
służy linii politycznej partii rządzącej. Nie-
zwykle bulwersujące są też treści piętnujące 
dzieci, które przyszły na świat dzięki leczeniu 
niepłodności metodą ‘in vitro”. 
Przypominam, że decyzje dotyczące wyboru 
podręcznika należą do Państwa. Nauczyciele 
mogą też prowadzić przedmiot i  realizować 
podstawę programową bez podręcznika, 
co w powyższej sytuacji sugeruję. Jednocze-
śnie nadal liczę na to, że Ministerstwo Edu-
kacji i  Nauki. niezwłocznie, jeszcze przed 
rozpoczęciem roku szkolnego, dopuści inne 
podręczniki do nauczania przedmiotu „Hi-
storia i teraźniejszość”, zawierające wiedzę 
bazującą na rzetelnych badaniach nauko-
wych i faktach, a także pozbawioną politycz-
nego kontekstu. •

Szkolny apel

Dlaczego w Kielcach nie remontuje się 
dziurawych dróg? Odpowiedzi na to 
pytanie nie zna chyba sam prezydent 

Bogdan Wenta. Jedno jest pewne. Według ofi-
cjalnych danych, na koniec maja z miejskiego 
budżetu wydatkowano zaledwie 13 procent 
z blisko 300 milionów złotych, zarezerwowa-
nych na inwestycje w 2022 roku. To skanda-
liczna sytuacja. 
Fatalny stan infrastruktury ulicznej coraz 
bardziej doskwiera mieszkańcom. Na terenie 
całego miasta trudno wskazać miejsce, gdzie 
nie ma ubytków w  nawierzchni asfaltowej. 
Jeszcze gorzej wygląda to na obrzeżach mia-
sta. Mimo, że prezydent Bogdan Wenta obie-
cał sukcesywnie wdrażać kolejne elementy 
programu rewitalizacji obszarów peryferyj-
nych, nic się w tej sprawie nie wydarzyło… 
Dlaczego w Kielcach nie remontuje się dziu-
rawych jak sito ulic? To pytanie zadają sobie 
wszyscy kielczanie. Ale odpowiedzi w  urzę-
dzie miasta Kielc nikt nie zna łącznie z pre-
zydentem Bogdanem Wentą, który tradycyj-
nie milczy w  sprawach niewygodnych dla 
siebie… 
Jedno jest pewne. Przyczyną zapaści inwesty-
cyjnej w  zakresie modernizacji sieci drogo-
wej nie jest brak pieniędzy w miejskiej kasie. 
Fundusze na ten cel zabezpieczano w  kolej-

13 procent Wenty

bezpieczonych w budżecie na modernizację 
infrastruktury. 
Według danych z końca maja, prezydent 
skonsumował zaledwie około 13 procent z bli-
sko 300 milionów złotych, zarezerwowanych 
na inwestycje w 2022 roku czyli niespełna 40 
milionów złotych. Jeśli Bogdan Wenta utrzy-
ma ten fatalny dla miasta kurs, skala niezre-
alizowanych inwestycji przekroczy astrono-
miczną sumę 150 milionów złotych.
Mszczą się dziś zaniedbania z  poprzednich 
lat, kiedy nie realizowano inwestycji. A dziś 
rzeczywistość jest diametralnie inna. Rosną 
ceny produktów i  usług budowlanych. Wy-
konawcy inwestycji żądają waloryzacji wy-
sokości kontraktów. Bogdan Wenta przespał 
najlepszy czas na inwestycje. •

nych budżetach. Problem tkwi w  wydatko-
waniu środków. Już  trzeci rok z rzędu władze 
miasta nie wykorzystują pieniędzy na cele 
inwestycyjne. Przyczyn tego stanu jest wiele 
w tym głównie późne ogłaszanie przetargów.
Spójrzmy na liczby. W 2020 roku wartość 
niezrealizowanych inwestycji wyniosła 40 
milionów złotych. Jako radni z klubu Bezpar-
tyjni i Niezależni już wtedy biliśmy na alarm 
wzywając prezydenta Wentę do natychmia-
stowego odblokowania środków. Niestety, 
włodarz zlekceważył te apele. Kiedy wy-
dawało się, że gorzej już nie będzie, w 2021 
roku Bogdan Wenta pobił swój własny re-
kord. Na projekty związane między innymi 
z remontami dróg nie wydano – uwaga – 100 
milionów złotych, czyli połowę funduszy za-
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zdaniem senatora

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

Sprawa Polska

moim zdaniem

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.

Polityczna karuzela w  świętokrzyskim 
kręci się w najlepsze. Do sklepu ze stołka-
mi ponownie ustawiła się kolejka. Partia 

współrządząca województwem, jak w podręcz-
niku biologii, dokonała podziału komórkowego 
i  dziś do etatowych fruktów aplikują kolejni 
chętni. Zapewne będą żądać najważniejszych 
stanowisk we władzach województwa. 
Tymczasem w samorządowej, uzdrowiskowej 
spółce zmieniają się osoby na stanowiskach 
kierowniczych, świetnie wynagradzane i  do-
ceniane przez politycznych nadzorców. 
Trochę smutno, że zamiast dyskutować o pro-
gramie rozwoju uzdrowiska, media rozpisują 
się o tajemniczych noclegach kadry zarządza-
jącej. Sytuacją w spółce zaniepokoili się także 

samorządowcy z Buska-Zdroju i przygotowali 
apel do Sejmiku oraz Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego w  sprawie nieodpłatnego 
przejęcia przez samorząd gminy Busko-Zdrój 
akcji spółki Uzdrowisko Busko-Zdrój. Choć 
ten apel nie ma siły sprawczej, bo Samorząd 
Województwa nie odda „sreber rodowych” 
w  dodatku oferujących intratne posady dla 
różnorakich nominatów, to sytuacja w jednej 
z najbardziej wartościowych spółek uzdrowi-
skowych w Polsce budzi niepokój. 
Warto w  tym miejscu przypomnieć, że rów-
no dziesięć lat temu Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego przejął spółkę uzdrowi-
skową od Skarbu Państwa. W uzasadnieniu 
zmiany właścicielskiej wskazywano, że nieod-

płatne nabycie od Skarbu Państwa akcji Spółki 
„Uzdrowisko Busko-Zdrój” umożliwi Samorzą-
dowi Województwa wykonywanie bezpośred-
niej kontroli nad Spółką. Spółce zapewni to 
duże szanse dynamicznego rozwoju oraz stwo-
rzenie warunków do skutecznego konkurowa-
nia na rynku usług lecznictwa uzdrowiskowe-
go i produkcji wody mineralnej. Podkreślano, 
że pozwoli to na zabezpieczenie niezwykle 
cennego majątku, jakim są złoża naturalne 
wód leczniczych, które w  wyniku komunali-
zacji Spółki staną się własnością społeczności 
lokalnej, mieszkańców województwa. 
Turystyka, w tym szczególnie turystyka uzdro-
wiskowa potrzebuje stabilnego zarządzania 
i konsekwentnie realizowanego planu rozwoju. 
Uzdrowisko jest jednym z największych praco-
dawców w regionie i szczególnie teraz w okre-
sie popandemicznego kryzysu oraz koszmar-
nego wzrostu nośników energii skuteczny 
program wyjścia z kryzysu musi być podstawą 
działania bez wyjątku wszystkich, dla których 
Uzdrowisko nie jest wyłącznie śladem złotów-
kowym w portfelu. 11 milionów złotych straty 
za rok 2020 trzeba szybko odrobić, a kolejne in-
westycje, w tym szczególnie ta związana z bu-
dową nowego zakładu produkcji „Buskowianki” 
to priorytet na dziś i najbliższą przyszłość. •

Karuzela co niedziela

Bez względu na poglądy wszyscy mamy 
poczucie, że II wojna światowa zakoń-
czyła się wielką niesprawiedliwością. 

Nigdy nie została odpowiednio rozliczona. 
Dlatego przedstawiliśmy Raport o  stratach 
poniesionych przez Polskę w  wyniku agresji 
i okupacji niemieckiej w czasie II wojny świa-
towej 1939-1945. 
I nie jest to tylko akt przedstawienia wielo-
letniej pracy wielu ludzi – m.in. historyków, 
ekonomistów, rzeczoznawców, etc. To przede 
wszystkim decyzja o  podjęciu tej sprawy na 
forum międzynarodowym. Chcemy uzyskać 
odszkodowania za to, co Niemcy zrobili w  la-
tach wojny i okupacji. Raport to zwrócenie się 
do Niemiec o reparacje. 
Wiele państw uzyskało odszkodowania od Nie-
miec. Polska - nie. Niemcy napadli na Polskę 
i uczynili wielkie szkody. Efekty odczuwamy do 
dzisiaj. Niemcy nigdy nie rozliczyły się w spo-
sób rzeczywisty ze zbrodni popełnionych na 
Narodzie Polskim. Nie możemy nad tym prze-
chodzić do porządku dziennego. Poważne pań-
stwo musi dbać o interesy swoje i obywateli. Je-
żeli jedno państwo uczyni drugiemu ogromne 
szkody, to po porażce wojennej musi te szkody 
wyrównać. Nie ma żadnej podstawy, aby Polska 
była z  tego wyłączona. Ofiary nazistowskich 
Niemiec trzeba liczyć w milionach. Setki miast 

zostało obróconych w  gruzy, spalono tysiące 
wsi, zostały zniszczone zakłady przemysłowe, 
szkoły, zabytki architektury – to ponury obraz 
II wojny światowej. To wszystko sprawiło, że II 
wojna światowa ma swoje konsekwencje do 
dziś. Poziom życia w Polsce i szanse rozwojowe 
wprost wynikają z tej wojny, która okradła Pola-
ków z ich przyszłości. Zbrodnie nie zostały roz-
liczone. Sprawcy machiny zniszczenia i zagłady 
w  dużej części pozostali bezkarni. Czy Polska 
jest gorsza od innych państw, które otrzymały 
w przeszłości środki w ramach zadośćuczynie-
nia za II wojnę światową? Zdecydowanie NIE! 
Nie dajmy sobie tego wmawiać niemieckiej pro-
pagandzie, którą prowadzą i promują niektóre 
partie polityczne oraz media w Polsce.

Kolejne rządy w  Niemczech jak ognia unika-
ły tematu reparacji dla Polski. Niestety było 
na to przyzwolenie ówczesnych władz Polski. 
Naszym obowiązkiem jest wołać o sprawiedli-
wość i  zadośćuczynienie wobec ofiar. Mamy 
moralne prawo domagać się zadośćuczynienia 
i wyrównania krzywd – to Polacy sami odbudo-
wali swoją Ojczyznę, którą zniszczyli niemieccy 
okupanci. Nigdy nie zrzekliśmy się reparacji, 
nigdy ich nie otrzymaliśmy i nigdy nikt nie za-
dośćuczynił Polsce za straty wywołane II wojną 
światową. 
Relacje między przyjaciółmi wymagają wza-
jemnego szacunku i  rozliczenia krzywd. Taka 
jest Polska racja stanu. Racja jest po naszej 
stronie. •
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Perspektywa europejska
Według danych Eurostatu, czyli instytucji 
odpowiedzialnej za analizy statystyczne Unii 
Europejskiej, bezrobocie w  Polsce należy do 
najniższych na starym kontynencie i wynosi 
obecnie 2,6% (dane na koniec lipca 2022 r.). 
Przed nami tylko Czesi z wynikiem 2,3%. Tuż 
za nami Niemcy i  Malta, a  z  drugiej strony 
stawki Hiszpania z  wynikiem 12,6%. Śred-
nie bezrobocie w  UE jest ponad dwukrotnie 
wyższe niż w III Rzeczypospolitej. Dane te po-
wstają na podstawie BAEL, czyli Bilansu Ak-
tywności Ekonomicznej Ludności. Według tej 
metodologii osoba bezrobotna to ktoś, kto ma 
od 15 do 74 lat, nie przepracował nawet godzi 
ny w okresie badania, aktywnie szuka pracy 
i jest gotowa do jej podjęcia.

Perspektywa krajowa
Według danych Głównego Urzędu Statystycz-
nego na koniec lipca bezrobocie wyniosło 
w  Polsce 4,9%. Skąd ta różnica z  BAEL? Sto-
pa bezrobocia rejestrowanego to udział osób 
bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej 
zawodowo. Nie mamy tu więc tego wyznacz-
nika, że ktoś aktywnie szuka pracy. Wystarczy 
rejestracja w stosownym urzędzie. Ten wynik 
też jest rekordowo niski. Tak niewiele osób 
nie znajdowało się w  ewidencjach Publicz-
nych Służb Zatrudnienia od 30 lat. Najniższe 
bezrobocie odnotowano kolejny raz w  Wiel-
kopolsce (2,7%). Świętokrzyskie legitymuje się 
wraz z Podlaskim rezultatem 6,5%. Za naszym 
regionem znalazły się: lubelskie (6,6%), ku-
jawsko-pomorskie (6,8%), podkarpackie (7,3%) 
i warmińsko-mazurskie (7,6%).

Zbigniew brZeZiński
Specjalista rynku pracy, koordynator projektu pilotażowego Centrum Wspierania Kariery (Talent Office), lider grupy Rynek Pracy Sektorowej Rady ds. Kompetencji 
Sektora Komunikacji Marketingowej.

Perspektywa regionalna
Zawieszenie inwestycji Cromodora Wheels 
w  Kielcach (lista czynników obiektywnych 
dla takiej decyzji jest długa, to m.in.: wojna 
za naszą granicą, problemy z surowcami i 
ogólna niepewność gospodarcza) na powrót 
wywołało debatę na temat kondycji rynku 
pracy w stolicy regionu. Popatrzmy na dane. 
Stopa rejestrowanego bezrobocia jest nie 
tylko rekordowo niska i  wynosi 4,4%. Jest 
również niższa od średniej w Polsce i w woje-
wództwie. W regionie jedynie uzdrowiskowy 
powiat buski legitymuje się lepszymi wyni-
kami (2,7%). Na trzecim miejscu uplasował 
się powiat staszowski (4,9%). Stawkę zamyka-
ją: konecki (8,9%), opatowski (11,3%) i skarży-
ski (14,2%).

Perspektywa 2018-2022
Gdy obecne władze samorządowe w  stolicy 
regionu zaczynały piastować swoje funkcje, 
w  ewidencji Miejskiego Urzędu Pracy w  Kiel-
cach znajdowało się 5912 osób (listopad 2018 
r.). Na koniec lipca 2022 roku było ich 4674. Po 
drodze była pandemia, lockdown i  wybuchła 
wojna. Jaki jest wpływ tej ostatniej? Na mocy 
ustawy regulującej obecnie zatrudnienie oby-
wateli Ukrainy w  stolicy świętokrzyskiego 
zatrudnienie znalazło ponad pół tysiąca osób, 
ale rok temu pracodawcy złożyli prawie dzie-
sięć razy tyle oświadczeń o powierzeniu pracy 
obywatelowi Ukrainy. W momencie zamyka-
nia niniejszego numeru „2 tygodnika kielec-
kiego” w  dyspozycji MUP było trzysta ofert 
zatrudnienia. Poszukiwani byli m.in. telein-
formatycy, mechanicy, lakiernicy i  szlifierze 
metali, operatorzy obrabiarek CNC, tokarze, 

ale też nauczyciele przedszkolni i pracownicy 
przy pracach prostych.

Jak więc jest?
To bardzo zależy od naszej osobistej perspek-
tywy. Od tego czy poszukiwani są kandydaci 
w naszym zawodzie, lub z naszym doświad-
czeniem zawodowym. Od tego, czy sami mamy 
w sobie motywację do przebranżowienia. Jed-
no jest tylko pewne – nie wierzmy w obiegowe 
opinie. Dane GUS, MUP, Eurostatu są ogólnie 
dostępne i zawsze można do nich zajrzeć.

Zapowiadana nowelizacja
Propozycja Ustawy o  aktywności zawodowej, 
która stanowi jeden z kamieni milowych Kra-
jowego Planu Odbudowy i ma zostać przyjęta 
pod koniec 2022 roku, zakłada, że do urzędów 
pracy trafią obowiązkowo propozycje zatrud-
nienia z  instytucji publicznych i  podmiotów 
korzystających z  publicznego wsparcia. Ofert 
będzie więc więcej, a w części również lepszej 
jakości. Może to wywołać korzystniejsze zmia-
ny na rynku niż jeden inwestor, nawet duży. 
Reszta, jak zawsze, w naszych rękach. Dlacze-
go? Ponieważ należy w  nich podać wysokość 
wynagrodzenia, a  już dziś firmy z  różnych 
branż rywalizują o tego samego absolwenta. 
Zgodnie z  badaniami naszych zachodnich są-
siadów, do zatrzymania najzdolniejszych po-
trzebne jest jednak coś więcej niż pieniądze, 
ale również wysoka kultura organizacji, szan-
sa na zachowanie równowagi między życiem 
zawodowym i  prywatnym oraz przyjemna lo-
kalizacja firmy, blisko terenów rekreacyjnych, 
wreszcie życie kulturalne i towarzyskie w oko-
licy. Tu Kielce mają swoje niezaprzeczalne atuty.

kielce mają atuty

TeksT: Zbigniew Brzeziński

Ocena sytuacji na rynku pracy zależy od mnóstwa czynników: osobistych doświadczeń, 
wiary w obiegowe opinie, a nawet od tego czy w życiu mamy szklanki do połowy pełne czy do 
połowy puste. W debacie publicznej usłyszałem ostatnio tyle komentarzy na temat rynku 
pracy, że doszedłem do wniosku, iż odrobina statystyk, raz na jakiś czas, nie zaszkodzi.
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TeksT: Marcin Polewka

Kancelaria Prawno Finansowa

e-mail: biuro@lextio.pl

tel. 22 299 39 00

Lextio sp. z o. o. sp.k.

ul. Warszawska 6/11

25-306 Kielce

MArCin POLewkA
Prezes kancelarii Lextio, która specjalizuje się w sporach z bankami i instytucjami finansowymi.

Mimo, że stopy procentowe od roku idą 
w górę, to osoby posiadające kredyt 
konsumencki, lub takie, które zobo-

wiązanie wobec banku spłaciły, mogą odzy-
skać często dziesiątki tysięcy złotych. 
Jak to możliwe? Otóż banki często tworzyły 
wadliwe umowy. Tymczasem w ustawie o kre-
dycie konsumenckim znajduje się zapis (art. 
45), że w przypadku, gdy kredytodawca do-
puści się określonego naruszenia przepisów 
musi oddać wszystkie pobrane opłaty od kre-
dytobiorcy. Mało tego, do końca okresu spła-
ty bank nie może pobierać żadnych kosztów. 
Mówi się wtedy o skorzystaniu przez konsu-
menta z tzw. sankcji kredytu darmowego. 
A oto częste przykłady naruszeń, których 
wystąpienie daje możliwość skorzystania 
z sankcji kredytu darmowego:
– błędnie określona całkowita kwota kredy-

tu (niektórzy kredytodawcy uwzględniają 
w całkowitej kwocie kredytu kredytowaną 
prowizję, czy też ubezpieczenie),

– błędnie wyliczone RRSO,
– błędne wskazanie kwoty, od której nali-

czane są odsetki (banki nie powinny nali-
czać odsetek od prowizji!),

– niewskazanie w umowie sposobu rozlicze-
nia się z klientem z kosztów, w przypadku 
dokonania przez niego wcześniejszej spła-
ty kredytu,

– błędne oznaczenie oprocentowania zadłu-
żenia przeterminowanego, warunków jego 
zmiany. 

Przerażone banki,  
ale kredytobiorcy szczęśliwi
Dziś większość informacji, które nas zasypują niemal codziennie, nie jest korzystnych 
dla kredytobiorców. Ba, tych dobrych w ostatnim czasie praktycznie nie ma w ogóle.  
My jednak mamy dobre wieści. Dla tych, którzy posiadają kredyt konsumencki.

Statystycznie niemal każda umowa o kredyt 
konsumencki jest obciążona wadami pozwa-
lającymi na zastosowanie sankcji kredytu 
darmowego. Przykładem tutaj może być do-
liczanie do kwoty kredytu prowizji od której 
naliczane są odsetki. 
A oto fragment orzeczenia I C 1560/21: 
„Skoro odsetki stanowią element całkowite-
go kosztu kredytu, a zostały one policzone 
w  sposób nieprawidłowy nie od całkowitej 
kwoty kredytu ale od sumy tej kwoty oraz 
kwoty prowizji, to należało uznać, że wska-
zana w  umowie kwota odsetek jest zawyżo-
na, a w konsekwencji zawyżone są całkowite 
koszty kredytu, a co za tym idzie – inne bę-
dzie RRSO, ponieważ całkowita kwota kre-
dytu pozostaje bez zmian, ale odsetki które 

wchodzą w skład kosztów liczone są od kwoty 
kapitału i prowizji a zatem w sposób fałszywy 
stanowią inną wartość procentową”.
Kiedy więc możemy skorzystać z sankcji kre-
dytu darmowego? Jeśli spłacamy aktualnie 
kredyt gotówkowy lub minął nie więcej niż 
rok od jego spłaty, to możemy skorzystać z tego 
prawa. Ważne, by nie minął jeden rok od całko-
witego zamknięcia kredytu. Poprzez zamknię-
cie rozumiemy datę dokonania spłaty lub datę 
rozliczenia się z bankiem z proporcjonalnego 
zwrotu prowizji, jeśli taka wystąpiła. Więc 
może się też okazać, że bank nie dokonał ta-
kiego zwrotu w przypadku umowy, która była 
spłacona kilka lat temu i wystąpienie o taki 
zwrot i wypłacenie go na rzecz klienta urucha-
mia dopiero roczny okres przedawniania.

Pojęć kredyt konsumencki i kredyt gotówkowy nie powinno się stosować zamien-
nie. Kredyt konsumencki jest przyznawany przez bank wyłącznie konsumentom, czy-
li osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jeżeli kredyt jest 
przyznawany w postaci gotówki, będzie on kredytem gotówkowym, i może być on ofe-
rowany zarówno osobom prywatnym, jak i firmom.
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Miasto sprzed lat, miasto ze snu. Kielce odeszłe (jak się wydaje) całkowicie 
w niepamięć. Czasy odległe raptem o pół wieku. Głupie pięćdziesiąt lat, a jakby to 
wszystko było jeszcze wczoraj. Ale tak naprawdę to tak dawno, cała epoka. 

Ślady tej przeszłości jeszcze są, tkwią 
w  rzeczywistości, wbite bretnalami 
w  pamięć pokolenia o  którym z  lekką 

ironią młodzi, dwudziesto – , trzedziesto – i, 
no góra czterdziostoletni mieszkańcy mia-
sta nad Silnicą zwykli mawiać z lekką ironią 
w głosie dziadki, trochę pogardliwiej – stare 
dziadygi, które powinny już dawno umościć 
sobie, przygniecione kamienną płytą, kwate-
ry na komunalnych cmentarzach. Obojętnie 
których. Ci zasiedziali nad Silnicą od pokoleń 
– na nekropoliach przy Ściegiennego, albo na 
Piaskach. Ci napływowi, którzy zostawili ko-
ści swoich przodków gdzieś tam w podkielec-
kich wioskach, siołach, osadach, miasteczkach 
– na Cedzynie. 
To pokolenie młodych gniewnych i  liczących 
czas wybijany przez kuranty zegara na ka-

tedralnej wieży, obywatele z deweloperskich 
bloków, osiedli Czarnowa, Ślichowic, Dalni, czy 
kolonii jednorodzinnych sadyb, postrzegają 
miasto przez pryzmat handlowych galerii, 
marketów „lidla”, „biedronki”, „żabki”, wylud-
nionej i pustej niczym kieszeń żebraka pryn-
cypalnej ulicy. W pośpiechu z  jakim biegną 
przez życie, w natłoku codziennej gonitwy nie 
dostrzegają zmian jakie niczym parowy wa-
lec przetoczyły się przez rodzinne – także dla 
nowych, przybyłych tutaj w ostatnich latach 
– miasto nad Silnicą, która tak naprawdę jest 
niczym innym jak strugą, strumieniem. Moc-
no na wyrost i nie wiadomo z jakiego powodu 
ochrzczoną rzeką. 
Tamte, sprzed pół wieku miasto było tak 
małe, że – zdawać by się mogło – można było 
je chwycić w garść. Ucapić jedną rozcapierzo-

ną dłonią. Z ludźmi, z wytyczonymi na chybił 
trafił ulicami, placami, krzyżówkami, fabry-
kami, mniej lub bardziej ważnymi urzęda-
mi, rachitycznymi kamienicami w  centrum, 
ruderami skleconymi byle jak i ustawionymi 
bez elementarnego ładu architektonicznego. 
Z domami ozdobionymi płatami liszai odbi-
tego od elewacji podłego, wapiennego tynku. 
Nie dziwota, że o  tej pożal się Boże, jednej 
z  siedemnastu wojewódzkich metropolii 
mówiono w Polsce z ironią i pogardą – woje-
wódzka wieś. To, że podobnie prezentowała 
się przez całe dziesięciolecia praktycznie cała 
Polska, większego znaczenia nie miało. Kiel-
ce – co ze wstydem trzeba przyznać nie były 
ani urodne, bogate, ani tym bardziej – jak się 
wydawało lokalnym patriotom – pępkiem 
świata, metropolią z  marzeń. W czasach po-

Story sprzed pół wieku
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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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wszechnej bryndzy, i  szarzyzny, bylejakości 
i  realizmu nazwanego z  przekąsem socjali-
stycznym wszystko było podobne, to niby 
z jakiego powodu miasto w kotlinie miało być 
inne? W centrum pasły się na trawniku kro-
wy, na zapleczu jednopiętrowych domów, któ-
re bardziej niż kamienice przypominały bure 
rudery lokatorzy hodowali trzodę, w kojcach 
gdakały kury i gęgały kaczki, bardziej zapo-
biegliwi uprawiali ziemniaki, sadzili w  zie-
leniakach warzywa. Na każdym z podwórek 
klecili z drewnianych dech drwalki, paka-
mery, składziki, w których przechowywano 
zwożony jesienią węgiel, sągi drewna do opa-
lania w kaflowych piecach i do podkładania 
do ustawionych w kącie trzonów kuchennych 
nakrytych żelaznymi płytami z fajerkami. 
Drewutnie miał na swoim stanie każdy lo-
kator, stawiał te nakryte smołowaną co dwa 
lata papą budy tak jak umiał. Bez komplet-
nego nadzoru budowlanego, bez urzędowych 
papierów, zbędnych formalności. Tam gdzie 
było wygodnie, gdzie popadnie, gdzie się 
komu podobało. 
Zmiany – które wywołały oburzenie, złość, 
a  przede wszystkim niedowierzanie i  odra-
zę – przyszły na początku lat sześćdziesią-

tych. Ni z gruchy ni z Pietruchy, w ten świat 
anarchii budowlanej, wkroczyło nowe, bo 
ceglane. Administracja domu przy ulicy 
Świerczewskiego 43 (dzisiaj ulica nosi imię 
Jana Pawła II) piętrowe komórki na rupiecie 
wybudowała w 1962 roku. Wcześniej, tak jak 
wszędzie w Kielcach, całe zaplecze kamienicy 
usytuowanej tuż obok Wojewódzkiego Domu 
Kultury zagracone było z  każdej strony dre-
wutniami i pakamerami, w których lokatorzy 
trzymali wszystkie skarby świata. Drwalki 
ze smołowanych desek zniknęły w  jeden ty-
dzień. Robotnicy z budową uwinęli się w try 
miga i  po trzech miesiącach już zorganizo-
wano typową, solidnie zakropioną gorzałą, 
wiechę. Oczywista z  zagrychą z  salcesonu, 
pasztetowej i kiszonych ogórków. W klitkach, 
które teraz przydzielono mieszkańcom pię-
trowej kamienicy w  centrum miasta, poza 
składzikiem węgla do kaflowych pieców 

w  pokojach i  trzonów kuchennych, dwaj lo-
katorzy trzymali stada gołębi pocztowych, 
jeden uruchomił warsztat mechaniczny, ktoś 
urządził garaż, w którym przetrzymywał pod 
kluczem cud techniki tamtych lat, motorower 
„ryś”. Zaradna gosposia urządziła kojec, w któ-
rym gęgały trzy gęsi i gdakały przeznaczone 
na niedzielne rosoły kury. 
Ale olbrzymią zazdrość całej dzieciarni na 
podwórku wzbudzał (tak jak dawniej) pan 
Makarewicz, który był właścicielem aż trzech 
rowerów na prawdziwych francuskich gu-
mach „Dunlop”. Jednoślady napędzane były 
nie pedałami, ale chytrymi, przykręconymi 
do tylnych kół miniaturowymi benzynowymi 
silniczkami. W przypływie dobrego humoru 
– a człowiek był to wyjątkowo życzliwy – na 
ramie tego cudu – przewoził po okolicy (cał-
kowicie gratis i wyłącznie dla swojej przyjem-
ności) dzieciaki z całej okolicy. 
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– Płacimy kilkadziesiąt różnych podatków 
i  danin państwowych, podlegamy pod masę 
organów nadzorujących oraz kontrolujących. 
Dlatego mamy prawo i chcemy, by nasz głos 
był słyszalny, a wyzwania przed jakimi na co 
dzień stajemy zauważalne i rozumiane – mówi 
Igor Hawryszko, prezes stowarzyszenia. – Je-
steśmy młodą organizacją niemniej wspólne 
i zdecydowane działania, w tak krótkim czasie, 
pozwoliły skupić w naszych szeregach pokaźną 
już grupę członków, właścicieli firm, znanych 
i cenionych w powiecie kieleckim – dodaje.
Hawryszko przyznaje, że inspiracją do pracy 
nad stworzeniem stowarzyszenia i sforma-
lizowaniem wszelkich działań była sytuacja, 
kiedy to bardzo liczna „społeczność właścicieli 
firm” praktycznie nie miała swojej reprezenta-
cji, a głos pojedynczych osób nie był brany pod 
uwagę przez rządzących obecnie w  Kielcach 
oraz w powiecie. – W naszym regionie nie było 
dotychczas organizacji, w  której członkostwo 
wyznaczało jedno kryterium – właśnie pro-
wadzenie działalności gospodarczej na terenie 
miasta i powiatu kieleckiego – tłumaczy. Jak 
przyznaje w najśmielszych oczekiwaniach nie 
liczył na to, że do współpracy zgłosi się tak wiele 
osób, których cechuje otwartość i chęć działania 
oraz wiarygodność i dobra praktyka biznesowa.
– Jako grupa nie jesteśmy w żaden sposób 
ukierunkowani politycznie czy światopo-
glądowo. Panuje pełny pluralizm i wolność 
– zastrzega Hawryszko. – O Kielcach i regio-
nie, mimo naszej nienajlepszej oceny działań 
władzy,  mówimy tylko dobrze. Mamy świado-
mość, jak duże wyzwania i ogrom pracy przed 
nami. Służymy rządzącym radą, reagujemy, 
gdy dzieje się coś złego i bierzemy współod-
powiedzialność za kondycję naszego pięk-
nego regionu. I od dłuższego czasu władzom 
Kielc patrzymy na ręce – deklaruje. 

Władzom Kielc patrzymy na ręce
Stowarzyszenie Kieleccy Przedsiębiorcy Edukacja i Rozwój powstało wiosną 2020 roku. 
Zrzesza osoby prowadzące firmy, już zatrudniające pracowników i wciąż tworzące nowe 
miejsca pracy. Na swoim koncie ma już sukcesy.

Stowarzyszenie Kieleccy Przedsiębiorcy Edu-
kacja i Rozwój zaprasza do współpracy każdą 
osobę prowadzącą działalność gospodarczą, 

Wybrane aktywności stowarzyszenia Kieleccy Przedsiębiorcy Edukacja i Rozwój

2021 – współorganizator „Budzenia Sienkiewki”
2021 – współwydawca książki Ryszarda Biskupa „Ze sztambucha i raptularza, czyli ocalić od 
zapomnienia. Kielce 1950-2000”.
marzec 2022 – do dzisiaj – zbiórka środków pieniężnych na POMOC UKRAINIE. Pod opieką 
stowarzyszenia było 7 rodzin – ponad 30 osób. Każdej z rodzin wynajęto mieszkanie. Ponadto 
zostały wyposażone w kołdry, koce, pościel, środki higieniczne, żywność, lekarstwa, etc. Do 
dzisiaj pod opieką stowarzyszenia pozostają 2 rodziny.
2022 – zadanie realizowane z Budżetu Obywatelskiego Miasta Kielce 2021 – „Zdrowie dla 
Kielczan. Bezpłatne porady zdrowotne”
2022 – współorganizator „Budzenia Sienkiewki”
2022 – współorganizator pierwszej edycji turnieju młodych piłkarzy ręcznych „7 w Kielcach” – 
Kielce, 30.09-2.10.2022 r.

która uważa, że jest w regionie świętokrzyskim 
jeszcze bardzo wiele dobrego do zrobienia.

Kontakt:
tel. 502 064 983

kieleccyprzedsiebiorcy@poczta.fm

ul. Kościuszki 18/22 

25-310 Kielce

„Płacimy kilkadziesiąt 
różnych podatków i da-
nin państwowych, podle-
gamy pod masę organów 
nadzorujących oraz 
kontrolujących. Dlatego 
mamy prawo i chce-
my, by nasz głos był 
słyszalny, a wyzwania 
przed jakimi na co dzień 
stajemy zauważalne i ro-
zumiane”.

Igor Hawryszko,  
prezes stowarzyszenia  

Kieleccy Przedsiębiorcy  
Edukacja i Rozwój
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CENTRUM TERAPII Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Kaznowskiego 5  

lok. U10 
25-636 Kielce

tel. +48 577 663 099, 41 336 95 99

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

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?
To prawdziwa komora hiperbaryczna, tech-
nologia numer jeden na świecie. Wpro-
wadzamy do organizmu kilkanaście razy 
więcej tlenu niż oddychając normalnie, co 
ważne, pod najbardziej przyjaznym dla czło-
wieka ciśnieniem. Dzięki terapii hiperba-
rycznej odzyskamy zdrowie, siłę i  młodość. 
Osiągamy rezultaty niemożliwe do osiągnię-
cia w medycynie konwencjonalnej.

Jakie są wskazania, zalecenia do skorzystania 
z tlenoterapii hiperbarycznej?
Mnóstwo. Wspomaga np. rehabilitację kardio-
logiczną – pracę zdrowego serca i  może być 
bardzo pomocna w  terapii uszkodzeń tego 
organu – zapobiega zawałom mięśnia serco-
wego, uelastycznia ścianki żył i zwiększa do-
pływ tlenu do serca. Niweluje powikłania po 
zabiegach chirurgicznych – przyspiesza goje-
nie, stymuluje wzrost oraz podział komórek 
macierzystych i skraca czas rekonwalescencji. 
Poprawia ukrwienie w  uszkodzonej tkance 
i zwalcza infekcje, które mogą powstać w wy-
niku komplikacji po operacjach. Wspomaga 
rehabilitację neurologiczną – dotlenia mózg 
i zwiększa jego aktywność, redukuje obrzęki 
mózgu, pobudza komórki i przywraca ich pra-
widłowe 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?

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

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

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 te-
rapii można zaobserwować już po kilkunastu 
minutach.

Inne wskazania? 
Z pewnością trzeba wymienić trudno goją-
ce się rany, stopę cukrzycową, popromienne 
uszkodzenie kości i  tkanek miękkich, prze-
wlekłe zmęczenie, niedotlenienie tkanek 
i choroby z tym związane, fibromialgię, cho-
roby układu krążenia, takie jak: miażdżyca, 
nadciśnienie, itp., choroby układu nerwowe-
go: ADHD, choroby Alzheimera, Parkinsona, 
SM, itp., autyzm. Tlenoterapia hiperbaryczna 
powoduje dotlenienie tkanek mózgu, pobu-
dzenie do pracy uśpionych komórek mózgo-
wych oraz tworzenie się nowych. Wspomaga 
leczenie niepłodności oraz problemów z  po-
tencją. Spowalnia procesy starzenia (komórek 
i  organizmu), wspomaga leczenia po zabie-
gach medycyny estetycznej i  zabiegach chi-
rurgicznych, infekcji bakteryjnych, anemii, 
depresji, chorób autoagresywnych, przewle-
kłych stanów zapalnych, niektórych zaburzeń 
immunologicznych, przewlekłych chorób skó-
ry, 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 oparze-
niami. Wskazań jest mnóstwo, bo nic nie jest 
tak potrzebne człowiekowi  jak tlen.

MGR Paula MalaRz 
Fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. 
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i 5 wymiennych głowic.

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

Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

S olidni sponsorzy, nowe, znane na-
zwiska, ogromne ambicje na podwór-
ku krajowym, ale i w rozgrywkach 

międzynarodowych, wreszcie znakomici 
kibice... Kilka dni temu rozgrywki sezonu 
2022/23 rozpoczęli szczypiorniści Łomży In-
dustrii. Przynajmniej w teorii, kielecki klub 
przystąpił do zmagań ligowych silniejszy niż 
przed rokiem. I niby wszystko jest w najlep-
szym porządku! Jednak to nie prawda!
Przyznam szczerze – swego czasu długo nie 
mogłem pojąć, dlaczego fani szczypiornia-
ka, skupieni na tzw. „młynie”, dopingując 
drużynę nie dali się przekonać do intono-
wania nazwy VIVE zamiast Iskra. Rozma-
wiałem z  wieloma z nich. Konstatacja była 
konkretna: „Iskra to korzenie, symbol, coś, 
co szanujemy bezgranicznie. Tak, Bertus 
Servaas robi kapitalną pracę, ale „Iskra to 
Iskra” – podsumowali moi interlokutorzy. 
I nigdy nie było zmiłuj się! Młyn owszem 
krzyczał „Bertus Servaas, Brtus Servaas”, by 
po chwili dodać: „Iskiereczka, Iskiereczka”. 
I, oto , przed kilkoma dniami, przed meczem 
z Piotrkowem, inaugurującym nowe rozryw-
ki, zrozumiałem zachowanie najbardziej 
zagorzałych fanów kieleckiego szczypior-

niaka. W chwili, gdy spiker rzucił do mikro-
fonu: „Przed nami Łomża Industria Kielce 
poczułem się dziwnie, było mi smutno. Ra-
dość z  powrotu do Hali Legionów została 
zmącona. Zabrakło mi w tym wszystkim 
jednego, krótkiego słowa: „VIVE”!. 
Z tym VIVE przez 20 lat przeżyłem wiele 
wspaniałych chwil – jako dziennikarz i jako 
kibic. Przemierzyłem całą Polskę i Europę. 
Od Porto do Wołgogradu. Od Reykiaviku do 
Tel Avivu. Dzięki VIVE poznałem wielu ka-
pitalnych ludzi, sportowców przez duże „S”. 
Trzymałem w rękach najcenniejsze w  Eu-
ropie trofeum. Brak VIVE sprawił, że bły-
skawicznie zrozumiałem „świętość Iskry”. 

MOIM ZDANIEM

Smutek po VIVE

Zrozumiałem tych młodych ludzi, ich inten-
cje. Zdałem sobie sprawę ile dla nich znaczy 
słowo „Iskra”. Ich „Iskra” to nie pamiątka 
z  wakacji, nie nazwa firmy, lecz coś, przy 
czym dorastali, przy czym stawali się kibica-
mi! Ich „Iskra” to symbol, kontynuacja tego, 
co zostało rozpoczęte ponad pół wieku temu. 
Kultywując nazwę, kultywują tradycję, ma-
nifestują swoje przywiązanie do barw, histo-
rii, nazwisk – co dla prawdziwego kibica jest 
absolutnym priorytetem. 
Mam nadzieję, że w kolejnym wcieleniu klu-
bu, kibice będą mieli również wiele znako-
mitych wspomnień... •



Brzmi znajomo? 
To objawy, które mogą być spowodowane przejściem choroby 

SARS-COV2. 

Co robić?
Podejmij działania prozdrowotne.

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.

Projekt „Zdrowie dla Kielczan – bezpłatne porady zdrowotne” realizowany jest w ramach zadania publicznego 
i finansowany ze środków Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego 2021. 

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY

ORGANIZATOR PATRONAT

ZDROWIE DLA KIELCZAN – BEZPŁATNE PORADY ZDROWOTNE

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.

mgr Paula Malarz
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.

!!!  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.

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

www.centrumterapii.net



REGENERACJA NóG
JĘDRNE, GŁADKIE POŚLADKI

Zabieg z wykorzystaniem NormaTec Pulse 2.0  
– system do regeneracji powysiłkowej i drenażu limfatycznego

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

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®).


