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Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert  
na wynajem lokali usługowo-handlowych zlokalizowanego na Osiedlu Sieje 8A i 8B w Kielcach.

- o powierzchni 12,80 m2 – 250 zł netto / miesięcznie (opłaty za media dodatkowo płatne).
- o powierzchni 74,20 m2 – 1700,00 zł netto / miesięcznie (opłaty za media dodatkowo płatne).

Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie  się ze stanem lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny  
z pracownikiem KTBS Sp. z o.o. tel. 41 343 06 11, sekretariat@ktbs.kielce.eu. 
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SPIS TREŚCI / PolECamy

10-11 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Zapisany dźwięk”  

– Ryszard Biskup, o czasach,  
gdy nikt nie słyszał o „youtubie”.

14 / w ŚwIECIE SPoRTu
„Potrzebny psycholog” – Maciej Cender 

o przegrywającej „u siebie” Koronie Kielce. 

PRomoCJa/REKlama

1,2,7,8,11,13,14,15,16

od REdaKToRa

Przyznam się, że miałem mieszane odczucia, gdy zobaczyłem 
wyniki tegorocznego głosowania mieszkańców Kielc na projekty, 
które dopuszczono do oceny w Budżecie Obywatelskim 2022/2023. 
Ale po kolei…
„Budżet Obywatelski jest specjalną formą konsultacji społecznych 
w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Kielc 
na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się 
w kompetencjach gminy. Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego 
jest większe zaangażowanie mieszkańców w ustalanie priorytetów 
społeczności lokalnej, z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma 
prowadzić do aktywnego udziału w procesie opracowania budżetu, 
budowania więzi w lokalnej społeczności oraz przedstawienia 
mieszkańcom Kielc mechanizmów funkcjonowania Miasta. Zgłaszanym 
zadaniem może być inicjatywa obywatelska, przyczyniająca się 
do rozwoju Miasta Kielce, służąca ogółowi mieszkańców, polegająca 
na budowie, modernizacji, przebudowie lub rozbudowie elementu 
infrastruktury miejskiej lub mająca charakter prospołeczny, kulturalny, 
oświatowy, sportowy lub inny, mający na celu podniesienie jakości życia 
mieszkańców”. Tyle przeczytamy na www.budzetobywatelski.kielce.eu
I wydawać by się mogło, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. 
Tymczasem… W tegorocznej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego 
zagłosowało raptem 14 173 osób. I teraz uwaga… Liczba mieszkańców 
Kielc to 191,4 tys. osób (dane na 31 grudnia 2021 r.). Ciężko nie odnieść 
wrażenia, że o przeznaczeniu 8 milionów złotych zadecydowała garstka 
ludzi, np. jedno większe, bardziej zorganizowane środowisko.
Stąd też, być może, moje, wspomniane na początku, mieszane odczucia. 
Bo jakże to… W mieście, ponoć, piłki ręcznej przepada z kretesem 
turniej młodych piłkarzy ręcznych „7 w Kielcach”, a do realizacji 
kwalifikują się „domki dla kotów”? 
Tu zaznaczę oczywiście, że absolutnie nie mam nic do kotów. Pokazuję 
jedynie pewne absurdy. I oczywiście podam przykład. Wspomniany 
turniej to trzy dni rywalizacji, w dwóch kieleckich halach, ponad 
dwustu młodych zawodników – nie tylko z Kielc. W tegorocznej, 
pierwszej edycji gościła w naszym mieście młodzież z Łodzi, Opola, 
Krakowa, Głogowa, Sandomierza, Ostrowca Świętokrzyskiego – ponad 
100 osób. Przez te dni przebywali w mieście, wydając pieniądze 
w kieleckich firmach – nocleg, wyżywienie, etc. Z kolei organizatorzy 
kupili nagrody, puchary, opłacili sędziów, zapewnili opiekę medyczną 
– beneficjentami były firmy/ osoby z Kielc. A to oznacza jedno – realne, 
późniejsze wpływy do budżetu miasta.  
Zmieńmy sposób rozumowania. Dom dla kota, czy też sam kot podatku 
nie zapłaci.

Marek Malarz

BEZ KomENTaRZa

lICZBy TyGodNIa

21000 Złotych. A ściślej 6 razy po 
3500 złotych. Tyle otrzymał 
z pieniędzy miasta dr Bartłomiej 

Zapała, „zewnętrzny współpracownik”  prezydenta Kielc, Bogdana 
Wenty, za opracowanie sześciu dokumentów dotyczących 
„analizy sytuacji społeczno – politycznej”. Teksty zawierają m.in. 
przemówienie prezydenta, przekopiowane ogólnopolskie sondaże, 
analizę potencjalnych politycznych rywali włodarza miasta, czy… 
spis kieleckich inwestycji. Tajemnicą poliszynela jest, że dr Zapała, 
to bardzo dobry znajomy jednego ze społecznych doradców 
prezydenta Wenty – znanego w Kielcach lekarza.

1140 Złotych. Tyle wydała z publicznej kasy 
Kielc, wiceprezydent Agata Wojda. 
Zapłaciła za noclegi przebywając na 

partyjnej imprezie Campus Polska, organizowanej przez partyjnych 
kolegów z Koalicji Obywatelskiej.

Bruksela, 14 października 2022 r., 
finałowe negocjacje Programu 
Regionalnego dla świętokrzyskiego 
z Komisją Europejską okrzyknięte 
przez wicemarszałek Renatę Janik, 
jako sukces. 
17 października 2022 r., dziennik 
„Rzeczpospolita” informuje, że 
polskie regiony nie będą miały 
pieniędzy na inwestycje z powodu 
polityki rządu. Komisja Europejska 
zapowiedziała, że nie zrefunduje 
wydatków. 
Brak rzetelnych informacji? 
Brak wyczucia sytuacji? 
Ale… Co tam… Ważne, że kolejny 
etap kampanii do przyszłorocznych 
wyborów, za publiczne pieniądze, 
został zrealizowany. 
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Marek Malarz: Panowie, na początek… Stale 
zmniejszająca się liczba ludności naszego miasta, 
dziurawe drogi, brudne ulice, wiosną, latem 
niekoszona trawa, teraz jesienią zalegające sterty 
liści, brak inwestycji, brak dobrze płatnych miejsc 
pracy, upadek ścisłego centrum miasta, stale 
rosnące zadłużenie miasta… Czy to jest obraz 
Kielc, w październiku 2022 roku? Znajdziecie 
jakieś pozytywy?
Igor Hawryszko: Odkupienie udziałów od 
Targów Poznańskich i  utworzenie Targów 
Kielce SA.

Marek Malarz: To był przecież rok 2006!
Igor Hawryszko: Od tamtej pory ciężko co-
kolwiek pozytywnego znaleźć.

Marek Malarz: Kamil Kamiński? Coś 
pozytywnego?
Kamil Kamiński: Kondycja kieleckiego spor-
tu. Powrót Korony Kielce do Ekstraklasy, 
no i  Łomża Industria Kielce. To najwyższy 
światowy poziom. To jednak nie są zasługi 
obecnego Prezydenta Miasta Kielce, Bogdana 
Wenty.

Marek Malarz: Krytykować każdy potrafi. Macie 
swój pomysł na Kielce? 
Igor Hawryszko: Pomysłów jest wiele. Za-
cznijmy od małych rzeczy. Na początek 
otwórzmy ścisłe centrum miasta dla Kiel-
czan, otwórzmy ulice. I pamiętajmy. To jeden 
schodek, ale musimy wejść na wieżowiec
Kamil Kamiński: Władza powinna kreować, 
a nie tylko administrować. Kluczem są inwe-
stycje, nowe, dobrze płatne miejsca pracy.
Igor Hawryszko: Tu dodam, inwestycje nie 
w tereny zielone, choć to też ważne, lecz w te-
reny inwestycyjne, ich scalanie, uzbrajanie, 
etc.

Marek Malarz: No tak drzewo nie zapłaci 
podatków… A zgodzicie się z tym, że w Ratuszu 
mamy najsłabszą i najgorszą Radę Miasta od lat? 
Niedawno wspominał o tym „2 tygodnik kielecki”…

O Kielcach na ostro
Igor Hawryszko, prezes zarządu Stowarzyszenia Kieleccy Przedsiębiorcy Edukacja 
i Rozwój oraz Kamil Kamiński, prezes zarządu Stowarzyszenia Mieszkańcy Kielc byli 
gośćmi Marka Malarza w premierowym wydaniu programu „Rozmowy na ostro”. 

Igor Hawryszko: Obecna Rada Miasta jest 
jedną z  najsłabszych. Nie rozumie potrzeb 
wszystkich mieszkańców. Rowerzyści, to tyl-
ko jedna z grup społecznych. 
Kamil Kamiński: Hmmm…

Marek Malarz: Śmiało. Czas dyplomacji już się 
skończył…
Kamil Kamiński: Kielce mają ogromny po-
tencjał. To m.in. położenie. W promieniu 200 
km od naszego miasta mieszka połowa Pol-
ski. Potrzebujemy jednak impulsu do rozwo-
ju. Obecna Rada Miasta, układ sił w  niej, to 
taki zgniły kompromis. Wiemy, że sojusz rad-
nych Prawa i  Sprawiedliwości i  prezydenta 
Wenty istnieje. Jednak ostatnio, w  ramach 
odwetu za udział Prezydenta w  antyrządo-
wej demonstracji w  Warszawie, zagłosowali 
oni przeciwko. Skorzystali Kielczanie i opła-
ty w Strefie Płatnego Parkowania oraz cena 
biletów komunikacji miejskiej pozostały bez 
zmian. Ale tak zarządzać się miastem nie da.

Marek Malarz: A może przyczyn upatrywać 
należy zupełnie gdzie indziej? Mam tu na myśli 
stałą od lat marginalizację stolicy regionu… 
Nic nie sugeruję, ale… Marszałek Województwa 
jest ze Skarżyska, wicemarszałkowie – 
z Zagnańska, Jędrzejowa, Prezydent Miasta 
spod Gdańska, sekretarz miasta też spod… tyle, 
że Kielc. Może należy w końcu zaapelować do 
Kielczan – w wyborach samorządowych, i nie 
tylko, głosujcie na ludzi z Kielc. No i w tych 
samorządowych – nie na polityków…
Igor Hawryszko: Zdecydowanie. Polityki 
jest za dużo. Przede wszystkim krajowej. 
W  samorządzie działajmy razem, ponad 
podziałami. Kielce nie mają czasu. Musimy 
działać tu i teraz.
Kamil Kamiński: Polityka wkrada się w każ-
dą sferę naszego życia. Samorząd powinien 
być wolny od polityki i polityków. Nie jest to 
łatwe, ale są samorządy, które pokazują że 
się da. Pieniądze nie mają barw partyjnych. 
Ich wydatkowanie także nie powinno mieć. 

Apel do mieszkańców – przemyślmy swoje 
wybory. Dajmy szansę ludziom z Kielc, któ-
rzy tu się wychowali, tu pracują, tu żyją. Jak 
na razie nie wyobrażam sobie Kielc za 10, 15 
lat. Dryfujemy na mieliznę. Strategia na naj-
bliższe lata, przygotowana przez prezydenta 
Wentę, to „opowieści z mchu i paproci”. Trze-
ba zarządzać, a nie administrować.

Marek Malarz: Presja ma sens? Mam tu na myśli 
Waszą konferencję prasową chwilę przed sesją 
Rady Miasta, na której radni mieli zadecydować 
o podwyżkach, m.in. w Strefie Płatnego 
Parkowania i Wasz stanowczy sprzeciw.
Igor Hawryszko: Myślę, że wiele osób i śro-
dowisk popiera nasze stanowisko. Otwórzmy 
centrum miasta, zamiast wprowadzać ko-
lejne podwyżki włączmy w  końcu myślenie 
– pomyślmy nad możliwymi rozwiązaniami. 
I my proponujemy – zamiast podwyższać 
stawki za parkowanie – stwórzmy nowe 
miejsca parkingowe. 
Kamil Kamiński: Od wielu, wielu lat ape-
lujemy o to, by miasto przestało łupić 
mieszkańców, tylko zaczęło zarządzać i od-
powiednio gospodarować pieniędzmi, który-
mi dysponuje. Spójrzmy na miejskie spółki. 
Prezydent Wenta szedł do wyborów z obiet-
nicą przeprowadzenia w  nich audytów. Do 
dzisiaj nic się nie wydarzyło.

Marek Malarz: Z tego co wiem konferencja przed 
Ratuszem na swój ciąg dalszy. Jest oficjalny 
apel do Prezydenta Wenty o stworzenie zespołu 
roboczego pn. „Nowe miejsca parkingowe”. 
Igor Hawryszko: Pismo już zostało złożo-
ne. Zaapelowaliśmy do prezydenta miasta 
o  pilne stworzenie zespołu roboczego, któ-
ry wypracuje, ponad podziałami, w  dobrze 
rozumianym interesie mieszkańców Kielc, 
przedsiębiorców, właścicieli lokali oraz ka-
mienic, najlepsze rozwiązania pozwalające 
zwiększyć ilość miejsc postojowych w Strefie 
Płatnego Parkowania, co natychmiast prze-
łoży się na większą liczbę klientów dla firm 
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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.

działających w  centrum miasta. Dzisiaj bo-
rykają się one ze stale spadającymi obrota-
mi i dochodami, przy znaczących wzrostach 
kosztów utrzymania działalności gospo-
darczych. Do zespołu planujemy zaprosić 
reprezentantów wszystkich zainteresowa-
nych grup społecznych, m.in.: mieszkańców 
centrum naszego miasta, przedsiębiorców, 
właścicieli lokali, właścicieli kamienic, na-
jemców, a także fachowców w tej dziedzinie 
– pośredników nieruchomości oraz projek-
tantów. Zaproszenia do zespołu wyślemy 
również do radnych Rady Miasta Kielce. Za-
pewniam, że dysponujemy pełną dokumen-
tacją zdjęciową, projektową, z  gotowymi, 
konkretnymi rozwiązaniami, które w  więk-
szości nie są związane z  dużymi nakłada-
mi finansowymi, a  jedynie z  koniecznością 
zmiany oznakowania pionowego i  pozio-
mego. Chcemy, by miejsca postojowe były 
pierwszym etapem. Kolejnym będzie udroż-
nienie ruchu.

Marek Malarz: Panowie, gdybyście zarządzali 
naszym miastem… Pierwsze decyzje to…
Igor Hawryszko: Tak z  przymrużeniem 
oka… Zakazałbym używania słowa „inwe-
stycje”. Zwłaszcza przez radnych. Większość 
tego słowa nie rozumie. Inwestycje muszą 
przynosić w  określonym czasie material-
ną korzyść – np. zwiększenie podatkowych 
wpływów do miejskiego budżetu. Tymcza-
sem w  Kielcach inwestycje, to przebudowa 
drogi, rewitalizacja Rynku, Strefa Relaksu 
przy ul. IX Wieków, itp. To przecież wydatki. 
Konieczne, ale jednak wydatki. Mniej (zdecy-
dowanie częściej) lub bardziej potrzebne 

Kamil Kamiński: Trzeba się przyjrzeć miej-
skim finansom. Konieczny jest audyt. Na co, 
ile wydajemy – np. na usługi komunalne, 
chociażby wywóz śmieci, czy usługi, najdroż-
sze w kraju, ale wątpliwej jakości, świadczo-
ne przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni. 
Pieniądze w mieście są, ale trzeba nimi mą-
drze zarządzać. I, oczywiście, tereny inwe-
stycyjne, tereny inwestycyjne i  jeszcze raz 
tereny inwestycyjne.

Więcej na YouTube  
– Rozmowy na ostro - o Kielcach

Od lewej: prowadzący program Marek Malarz, Igor Hawryszko, prezes stowarzyszenia „Kieleccy Przedsiębiorcy Edukacja i Rozwój”, Kamil Kamiński, prezes stowarzyszenia „Mieszkańcy Kielc”

Fo
t. 

ar
ch

iw
um



spojrzenia

6 NR 18 (84)/2022

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.

Samorządy postulują konieczność zmian 
w  systemie finansowania zadań, które 
realizują. W czasie hiperinflacji, dra-

stycznego wzrostu kosztów prowadzenia dzia-
łalności i  kryzysu energetycznego o  nadwyż-
kach w samorządowych budżetach na 2023 r., 
należy zapomnieć.
Samorządowcy wskazują, że w 2023 r. wydatki 
bieżące będą wyższe od bieżących dochodów. 
To wprowadzi konieczność dokonania zna-
czących cięć, a  ograniczenia wprowadzane 
przez gminy mogą być bardzo odczuwalne dla 
mieszkańców. Miasta planują m.in. zmniej-
szenie dotacji miejskich przeznaczonych dla 
organizacji pozarządowych i  instytucji oraz 
rezygnację z wielu inwestycji. 

Natomiast podniesienie stawek podatku od nie-
ruchomości do maksymalnego poziomu czyli aż 
o 12 proc. więcej niż w roku bieżącym, wzrost 
opłat parkingowych, podniesienie cen biletów 
w komunikacji publicznej czy wzrost cen usług 
miejskich, to dopiero początek podwyżek.
O całkowitą zmianę systemu finansowania 
zadań realizowanych przez samorządy za-
apelował Związek Miast Polskich. Z kolei 11 
października br. radni Poznania przyjęli sta-
nowisko, w którym apelują do władz państwa 
o podjęcie pilnych rozmów w sprawie reformy 
systemu finansowania samorządów. Zwracają 
uwagę m.in. na zmniejszenie wpływów z  po-
datków PIT i CIT, rosnącą inflację, presję płaco-
wą i rosnące ceny energii.

Jednym ze wskazanych postulatów jest mię-
dzy innymi zwiększenie udziału budżetu pań-
stwa w finansowaniu oświaty. Dziś ten udział 
pokrywa tylko część wynagrodzeń nauczycieli. 
Eksperci wskazują, że do 2016 r. kwota części 
oświatowej subwencji ogólnej rosła nieco wol-
niej niż wydatki bieżące w oświacie, ale dyna-
mika zmian obu tych wartości była stabilna 
(różnica między tymi wartościami rosła o ok. 0,5 
mld zł rocznie). Po zmianie w systemie oświaty 
i zasadach jej finansowania nastąpił drastyczny 
wzrost tej różnicy – średnio o 2,9 mld zł rocznie. 
Subwencja oświatowa w  roku 2004 stanowiła 
2,72 proc. PKB, w roku 2012 – jeszcze 2,42 proc. 
PKB, ale w roku 2021 spadła do 1,98 proc. PKB. 
W efekcie w 2021 r. bieżące wydatki oświatowe 
jednostek samorządu terytorialnego na zada-
nia objęte subwencją były wyższe od łącznej 
kwoty subwencji już o 19,7 mld zł. Łączna kwota 
oświatowych wydatków bieżących była wyższa 
od sumy subwencji oświatowej i dochodów bie-
żących w tych działach o 31,4 mld zł.
Czas więc na debatę między stroną rządową 
i samorządową o optymalnym modelu finan-
sowania zadań komunalnych. Bez uczciwych 
rozwiązań prawnych, miasta i gminy już 
w przyszłym roku będą mieć problemy z reali-
zacja swoich budżetów. •

Samorządowe liczenie

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. Przez 12 lat kielecki radny. Był przewodniczącym 
RM Kielc. Radny Sejmiku Świętokrzyskiego. Od 2011 roku Senator RP PiS. 
Biuro senatorskie, al. IX wieków Kielc 2a, lok.7, 25-516 Kielce, tel. 604720394

Ręce na pokład

Europa jest ogarnięta wieloaspektowym 
i  bezprecedensowym kryzysem. By 
zmniejszyć skutki tego zjawiska wy-

magana jest mobilizacja. Nie tylko rządu, ale 
też samorządów, które są najbliżej obywateli 
i mają najlepsze rozeznanie co do ich potrzeb. 
Cała administracja publiczna, na poszczegól-
nych szczeblach odpowiada za to, aby ciepło, 
energia elektryczna, węgiel dotarły do miesz-
kańców. Konieczna jest solidarność i  współ-
działanie na rzecz dobra wspólnego. Trzeba 
odłożyć na bok partykularne interesy. 
Rząd proponuje możliwość nabywania węgla 
przez gminy, które będą mogły go odsprzeda-
wać gospodarstwom domowym. Tym rozwią-
zaniem jest zainteresowanych coraz więcej 

samorządów, które chcą pomóc swoim miesz-
kańcom w dostępie do tego paliwa. 
Zupełnie niezrozumiałe jest stanowisko nie-
których przedstawicieli władzy lokalnej, któ-
rzy albo zapomnieli po co ich ludzie wybrali 
i z czego ich będą rozliczać albo, tak jak opo-
zycja, celowo torpedują antykryzysowe propo-
zycje rządu. 
Właśnie jedną z nich jest wspomniany projekt 
ustawy dający gminom możliwość włączenia 
się w proces dystrybucji węgla z importu, ku-
powanego po atrakcyjnej, niższej niż rynkowa, 
cenie u importerów (PGE Paliwa, Węglokoks – 
do 1500 zł brutto/tona + koszty transportu). 
Importerzy będą mogli wystąpić z wnioskiem 
o rekompensatę w związku ze sprzedażą wę-

gla do gmin poniżej kosztów. Gmina będzie 
sprzedawać węgiel osobie fizycznej w  gospo-
darstwie domowym, które spełnia warunki 
uprawniające do dodatku węglowego (w ce-
nie nie większej niż 2000 zł brutto za tonę + 
koszty transportu). Co ważne, różnica między 
kupnem od importera a sprzedażą odbiorcy 
końcowemu jest dochodem gminy, z którego 
finansowana jest operacja dystrybucji (trans-
port od importera do gminy i zorganizowanie 
procesu sprzedaży, np. wynajęcie placu, wagi). 
Aktualne ceny węgla importowanego zaczy-
nają się od 2700 zł brutto. Warto podkreślić, 
że dzisiaj cena węgla w składach prywatnych 
często przekracza 3500 zł. Samorządy będą od-
powiadać za zorganizowanie transportu wę-
gla lub będą mogły to zlecić podwykonawcom. 
Dodatkowo w związku ze wzrostem cen ener-
gii elektrycznej rząd chce skutecznie pomóc 
gospodarstwom domowym oraz małym i śred-
nim przedsiębiorcom. Pomoc obejmie także sa-
morządy i  podmioty użyteczności publicznej 
realizujące najistotniejsze usługi na potrzeby 
społeczeństwa. Wprowadzony zostanie me-
chanizm maksymalnej ceny na energię elek-
tryczną do rozliczeń z  odbiorcami uprawnio-
nymi przez sprzedawców energii. 
Widać, że rząd nie siedzi z załozonymi rękami, 
więc… wszystkie ręce na pokład. •
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OkoEkspert Kielce
ul. Zagórska 15, 
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 9:30 – 17:30
Sob: 9:00 – 13:00
tel.: 570 954 767

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

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

OkoEkspert Bodzentyn
Plac Żwirki 1, 
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

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.

Bogdan Wenta nieustannie powtarza, że 
w  budżecie miasta brakuje pieniędzy. 
Tymczasem pan prezydent lekką ręką 

wydaje publiczne środki na zupełnie niepo-
trzebne rzeczy. U swojego osobistego dorad-
cy – doktora Bartłomieja Zapały – co miesiąc 
zamawiał „analizy”. Za każdy „raport” z miej-
skiej kasy płacił po 3500 złotych. 
W rejestrze faktur Urzędu Miasta na prze-
strzeni od lutego do sierpnia 2022 roku 
co miesiąc pojawiała się umowa o  dzieło 
dotycząca opracowania „analizy sytuacji 
politycznej i  uwarunkowań funkcjonowa-
nia samorządu terytorialnego w  Polsce, 
ze  szczególnym uwzględnieniem Kielc i  wo-
jewództwa świętokrzyskiego”. Wykonawcą 
był doktor Bartłomiej Zapała – osobisty do-

Raporty dla Wenty

radca Bogdana Wenty. Za każdy z sześciu do-
kumentów otrzymywał zapłatę w wysokości 
3500 złotych W sumie z miejskiej kasy w 2022 
roku tylko z tego tytułu wypłacono mu 21 ty-
sięcy złotych. 
Intuicja podpowiadała mi, że coś tu nie gra. 
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Kielce 
poprosiłem pana prezydenta o  przekazanie 
mi raportów, które przygotował doktor Bar-
tłomiej Zapała. 
W ciągu godziny dostarczono mi pakiet 
sześciu opracowań sporządzonych przez 
„ścisłego współpracownika prezydenta”. Za-
poznałem się z  ich treścią. Niestety, moje 
podejrzenia okazały się słuszne. Doktor 
Bartłomiej Zapała, choć miał przedstawiać 
„analizę sytuacji politycznej i uwarunkowań 

funkcjonowania samorządu terytorialnego 
w  Polsce”, pisał między innymi o  inwesty-
cjach drogowych, jakie realizowało miasto 
w 2021 roku. To o tyle szokujące, że te infor-
macje pan prezydent w  każdej chwili może 
uzyskać w  ciągu 5 minut od Miejskiego Za-
rządu Dróg…
Inny dokument to przemówienie Bogdana 
Wenty wygłoszone w  czerwcu tego roku na 
sesji Rady Miasta przed debatą o wotum za-
ufania dla prezydenta. Kolejny raport składa 
się z  przekopiowanych wyników ogólnopol-
skich sondaży publikowanych na najwięk-
szych portalach informacyjnych. 
Doktor Bartłomiej Zapała za publiczne pie-
niądze tworzył również scenariusze wybor-
cze dla Bogdana Wenty w kontekście wybo-
rów samorządowych 2024 roku. 
Problem w tym, że formalny opis dzieła nie 
zgadza się z  treścią przygotowanych doku-
mentów. Wszystkie raporty, to istotne, oso-
biście akceptował Bogdan Wenta składając 
stosowny podpis. W tej sprawie pojawia się 
wiele pytań i  wątpliwości dotyczących nie-
gospodarności, a może nawet czynu, którym 
powinny zająć się inne instytucje.
Jestem ciekaw, jak Bogdan Wenta spojrzy 
w oczy urzędnikom zarabiającym przez mie-
siąc tyle, ile zapłacił za jeden raport. •
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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.

Coraz mniej dzieci i  młodzieży uczęsz-
cza na lekcje religii w kieleckich szko-
łach. Zmniejszająca się liczba dzieci 

i  młodzieży zapisanych dla lekcje religii to 
tendencja ogólnokrajowa dotycząca głównie 
ośrodków miejskich. Jeśli chodzi o stolicę wo-
jewództwa świętokrzyskiego to w  tym roku 
z  lekcji religii wypisało się 4 856 uczennic 
i uczniów. Czy to dużo? Dość sporo, bo wszyst-
kich uczęszczających do szkół ponadpodsta-
wowych w  Kielcach jest nieco ponad 14 tys. 
Procentowo stanowi to prawie 35% ogółu mło-
dzieży w tych placówkach. 
Skalę zjawiska obrazuje natomiast tenden-
cja obserwowana w skali kilku ubiegłych lat. 
I tak np. w stosunku do roku ubiegłego zareje-

strowaliśmy w Kielcach wzrost tego wskaźni-
ka, aż o 4%. Najwięcej rezygnacji odnotowały 
popularne i cenione licea jak I LO „Żeromski” 
- 70,3%, II LO „Śniadek” - 52,5% i  V LO „Ście-
gienny” - 51%.
Inaczej przedstawiają się statystyki dotyczące 
podstawówek, tutaj z lekcji religii rodzice wy-
pisali 6,6% wszystkich dzieci. Mniej niż w  li-
ceach i innych szkołach ponadpodstawowych, 
ale wzrost tego wskaźnika jest znaczący, bo 
w stosunku do ubiegłego roku aż o 31,5%. 
W ostatnim numerze tygodnika „Polityka” 
został opublikowany artykuł „Uczniowie wy-
pisują się z religii. Katecheci stają na głowie, 
żeby ich zatrzymać”. Jak wynika z artykułu, 
nie tylko katecheci, sytuacja spędza sen z po-

wiek także hierarchom kościelnym, ale też 
politykom PiSu. Dlatego minister Czarnek 
przygotowuje obowiązek uczęszczania na 
lekcję etyki, a katolickie uczelnie „produkują” 
już własnych „etyków”. Jak prognozuje autor 
publikacji, red. Dariusz Chętkowski, z  tego 
powodu „lekcje etyki będą bardziej religijne 
niż sama religia. Uczniów, którzy nie wybrali 
religii, tylko etykę, trzeba bowiem nawrócić, 
chrystianizować i ewangelizować”. 
Dlaczego młodzież odsuwa się od religii? 
Powodów może być wiele, ale z pewnością 
jednym z kluczowych jest sojusz „tronu z ołta-
rzem”, jaki zawarł rząd Zjednoczonej Prawicy 
z hierarchami kościelnymi. Partia rządząca 
może liczyć na poparcie większości z  nich, 
ale tym samym autorytet kościoła zostaje 
trwoniony na działania polityczne. Młodzież, 
ale i  młodzi rodzice widzą to i  odchodzą od 
kościoła równie szybko, co od głosowania 
na PiS. Do tego dochodzą kwestie związane 
z  pedofilią wśród księży. Zwalczaniem przez 
biskupów poparcia dla metody leczenia nie-
płodności metodą in vitro, piętnowania dzieci 
poczętych w ten sposób. Kościół ustami takich 
ludzi, jak m.in. biskup Jędraszewski, obraża 
innych, poniża i w ten sposób obrzydza lekcje 
religii. •

Mniej religii w szkołach

STACJE 
UZDATNIANIA WODY

STACJE FILTRACJI
MOLEKULARNEJ WODY

DYSTRYBUTORY WODY
DLA FIRM ORAZ HORECA

OCZYSZCZACZE
POWIETRZA

TEL.: +48 502-777-767       WWW.FILTRYZYCIA.PL
PROFESJONALNE SYSTEMY FILTRACJI WODY I POWIETRZA
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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.

Rosnące stopy procentowe drenują 
portfele kredytobiorców. Raty znaczą-
co poszły w  górę. Wielu już nie daje 

rady, bo oprócz rosnących zobowiązań wo-
bec banku, rosną także ceny dóbr pierwszej 
potrzeby, takich jak żywość, paliwo, energia 
czy opał. Wiele osób żyje w ogromnym stre-
sie martwiąc się czy da radę przetrwać zimę. 
Ale są już możliwości dla osób, które spłacają 
kredyty, by w  końcu odzyskały równowagę 
finansową. Po prostu… kredytów można nie 
spłacać.

Jak to możliwe? Otóż jeśli mamy kredyt kon-
sumencki (potocznie nazywa się go gotów-
kowym) w  większości przypadków można 
wystąpić o tzw. sankcję kredytu darmowego. 
Umożliwia ona odzyskania większości kosz-
tów poniesionych w  przyszłości (prowizja, 
odsetki, część ubezpieczenia). Szacuje się, że 
nawet 90% umów może zawierać wady, które 
kwalifikują kredyt do zamiany na taki bez 
opłat. 
Najważniejszą informacją jest to, że po sko-
rzystaniu   z  tego prawa można mieć resztę 
kredytu anulowaną lub znacząco zmniejszo-
ną jego wysokość. Często dzieje się tak, że 
rata kredytu spada o  połowę bądź więcej. 
Wszystko zależy od sytuacji czy została już 

kredytów można nie spłacać!
ale tylko pod jednym warunkiem
Pojawiły się właśnie nowe rozwiązania, które umożliwiają odzyskanie równowagi 
finansowej przez  osoby które spłacają kredyty. Rat można nie płacić!

spłacona kwota, którą kredytobiorca otrzy-
mał „do ręki” lub jak dawno rozpoczął jego 
spłatę i jak wiele rat pozostało jeszcze do 
spłaty.

Konsument, aby skorzystać z tego prawa, 
musi złożyć skuteczny wniosek i wykazać 
w nim, jakie wady posiada umowa, którą 
podpisał, którą podpisał. Przeważnie jednak 
przeciętny obywatel nie posiada wiedzy na 
temat tego, jakie błędy są w umowie, więc 
dlatego warto skorzystać z pomocy eksper-
ta. Bank w takiej sytuacji może uznać takie 
pismo i rozliczyć się z klientem z wszystkich 
dokonanych wpłat ponad kapitał lub może 
odmówić takiego prawa. Wówczas kance-
laria prawna poprowadzi postępowanie na 
własny koszt.
Oznacza to, że klient zapłaci wynagrodzenie 
dopiero po wygranej. Warto dodać, że nie ma 
też żadnych opłat wstępnych.

Pojęcie kredytu konsumenckiego i związanych 
z nim wymogów jest opisane w ustawie o kre-
dycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. 
Kredyt konsumencki to każdy kredyt zacią-
gnięty na cele niezwiązane z  prowadzeniem 
działalności gospodarczej. Za umowę o kredyt 
uważa się każdą umowę w  rozumieniu prze-
pisów prawa bankowego, gdzie kredytobiorcą 
jest konsument (np.  umowa pożyczki, kredyt 
odnawialny, a nawet kredyt gotówkowy). 
Maksymalna wysokość takiego kredytu jest 
również określona we wspomnianej ustawie 
– nie może to być wyższa kwota niż 255 550 
zł (lub równowartość jej w  walucie innej niż 
polska).
Kredyt gotówkowy, to z  kolei kredyt przy-
znawany w  gotówce bezpośrednio do ręki 
lub na konto. Aby go otrzymać, należy złożyć 
wniosek. Jest jednym z  najpopularniejszych 
produktów bankowych i  zawsze jest płatny. 
Oznacza to, że musimy bankowi zapłacić za 
pożyczenie nam gotówki. Ta opłata zawarta 
jest w  formie prowizji lub oprocentowania, 
czyli marży banku i  wskaźnika określone-
go przez NBP. Kredyty gotówkowe mogą być 
przyznawane osobom fizycznym, jak i  pod-
miotom gospodarczym. 
Pojęć kredyt konsumencki i  kredyt gotów-
kowy nie powinno się stosować zamiennie. 
Kredyt konsumencki jest przyznawany przez 
bank wyłącznie konsumentom, czyli osobom 
fizycznym, które nie prowadzą działalności 
gospodarczej. Jeżeli kredyt jest przyznawany 
w  postaci gotówki, będzie on kredytem go-
tówkowym, i może być on oferowany zarówno 
osobom prywatnym, jak i firmom.

Uwolnij się od ciężaru 
i odzyskaj wolność! 

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. 
Zadzwoń i umów się na spotkanie 

22 299 39 00
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TeksT: Ryszard Biskup

Trudno to sobie wyobrazić, ale były takie czasy, że nikt nie słyszał o youtubie, mp3,  
a – bywało – że nawet o radioodbiorniku z zakresem UKF. Co wcale nie oznacza,  
że nie było fanów muzyki. Może niekoniecznie od razu na wysokim poziomie,  
ale takiej lekkiej, miłej i przyjemnej.  

Hitów słuchano zawsze namiętnie i  bez 
żadnego skrępowania. Co prawda, po-
ważni niczym pogrzeb w  styczniowej 

śnieżycy, uzbrojeni w uczone leksykony i pod-
pierający każde napisane na papierze zdanie 
stosownym odsyłaczem do źródłowego przy-
pisu nudziarze, podniosą zaraz krzyk, że to 
wszystko idiotyczne zmyślenia, bzdura i  wie-
rutne kłamstwo, ale kto by tam zwracał uwagę 
na piski tępych niczym obuch siekiery matoł-
ków… Kanałów transmisyjnych zakazanej, 
nieobecnej w radiowych programach rockowej, 
dobre pół wieku temu, muzyki oficjalnie nie 
było. Ale przecież na każdej prywatce, towarzy-
skim spotkaniu, w każdym domu huczały hity, 
które ledwo kilka dni temu pojawiły się na li-
stach przebojów w Stanach, Anglii, czy w jak się 
to dzisiaj mawia, „kultowej”, nadawanej w nie-

miłosiernie zagłuszanej, na falach krótkich, au-
dycji radia Luxemburg „Randez-vous o  szóstej 
dziesięć”. 
Wszystko za sprawą prywatnej, nielegalnej, ale 
błyskawicznej i  masowej produkcji dźwięko-
wych pocztówek. W Kielcach lat sześćdziesiątych 
takie rarytasy produkowano na wytłaczarkach 
zaledwie w  dwóch miejscach. W dostawionych 
za sklepem „Ludwika” pawilonach przy ulicy 
Staszica oraz w prymitywnej linii uruchomionej 
przez spółdzielnię „Chemiplastyka”, w  budzie 
usytuowanej naprzeciwko klubu MPiK przy 
ulicy Rewolucji Październikowej. Zwyczajna 
kartka pocztowa, z  przyciętym tępą gilotyną 
i naklejonym na awersie kawałku plastiku z od-
ciśniętą rylcem ścieżką dźwiękową. Jakość była 
koszmarna, ale chociaż zgrzytało i charczało na 
potęgę, to jednak grało! Wystarczyło takie cudo 

położyć na talerzu adaptera „bambino”, ustawić 
pokrętło na 45 obrotów i wio, aż się szyby trzęsły 
w oknach. Jak śpiewał Perfect: „…pocztówkowy 
szał, każdy z nas ich pięćset miał, zamiast nowej 
pary dżins…” 
Po kilku latach produkcję dźwiękowej galan-
terii przejęli zdecydowanie lepiej wyposażeni 
w  profesjonalny sprzęt goście spod Warszawy. 
Co sprawiło, że prowincjonalne tłocznie, w tym 
obydwie kieleckie, splajtowały. Pocztówki roz-
płynęły się niczym złoty sen, w to miejsce poja-
wiły się bardziej trwałe i eleganckie plastyki. Na 
kolorowym, tłoczonym zdecydowanie staran-
niej tworzywie nagrywano teraz po dwa mu-
zyczne kawałki. Handel nagraniami też został 
ucywilizowany i płytki pocztówkowe melomani 
kupowali stercząc czasem w tasiemcowej kolej-
ce przed okratowanymi drzwiami „Śmietnika”, 

Zapisany dźwięk
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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.

REKLAMA

kiosku ze wszystkim i niczym usytuowanego na 
Sienkiewicza, obok siedziby filharmonii.
Oferta handlowa kieleckiego „Śmietnika”, budy 
dwa na trzy metry wciśniętej kolanem w pierze-
ję budynków w  samym centrum miasta, przy 
pryncypalnej ulicy, to arkusz szarego papieru, 
na którym właściciel sklepiku nagryzmolił tytu-
ły utworów. Albo, o ile miał akurat taki kaprys, 
tylko same nazwy zespołów muzycznych. Po 
co miał się silić na więcej? Każdy przecież do-
skonale wiedział jakie kawałki wykrzykują do 
mikrofonów sali koncertowej w dalekiej Anglii 
ci wszyscy bitelsi, rollingstonsi, szedowsi, ani-
malsi czy jacyś jeszcze inni showmani, których 
nazwy przyprószył na zawsze czas. 
Tak więc, na wybrudzonej tysiącami spoconych 
łap, wymiętej kartce tytuły utworów, albo tylko 
nazwy zespołów, zachęcały amatorów dobrej 
muzyki do wysupłania z kieszeni głupich dwu-
dziestu złotych. Za jedną płytkę z najnowszymi 
hitami.
Nota bene „śmietnik” do dzisiaj przy ulicy Sien-
kiewicza funkcjonuje w  najlepsze, prowadzi 
działalność handlową, ale nagrań przebojów 
ekscytujących publiczność nie oferuje. Sklepik 
wegetuje, a  potomek dawnych pionierów sier-
miężnego przemysłu fonograficznego sprzed lat 
oferuje publiczności wyłożone w tych samych co 

przed półwieczem regałach portfele, piteraliki, 
jakąś sami diabli wiedzą komu potrzebną galan-
terię. Sam właściciel tego sezamu, więcej czasu 
niż za ladą swojego szańca spędza spacerując 
noga za nogą po kieleckim deptaku. Dwa kroki 
w lewo, cztery w prawo, a potem odwrotnie. 
Niestety, nie pamiętam ile przechowywałem 
w kartonowym pudle po butach tych dźwięko-
wych pocztówek. Dużo, bardzo dużo. Pamiętam 
za to doskonale tą pierwszą, kupioną za złotówki 
ze sprzedanych w skupie u pana Szponta na Kra-
kowskiej, butelek. To była wywrzeszczana przez 
Pata Bonne’a piosenka o najszybszej na świecie 
meksykańskiej myszy „Speedy Gonzales”. Przed 
wywieszonym w lufciku okna głośniku gramo-
fonu „bambino” kucała wtedy nabożnie czereda 
wszystkich chłopaków z podwórka. 
Pierwszy pop rockowy polski longplay nagrany 
w  tłoczni warszawskiej „Muzy” przez ansambl 
The Original London Beat takich emocji już nie 
budził, podobnie zresztą jak płyty „Niebiesko-
-czarnych” czy składanka „Czerwonych Gitar” 

z hitami „Nie zadzieraj nosa” czy „Historią jed-
nej znajomości”. Ze wszystkimi melomanami 
z  Rogatki tylko wzruszaliśmy ramionami, gdy 
w oknie „Estrady” przy Sienkiewicza pani Irena 
Ganowa osobiście wywiesiła w połowie lat sześć-
dziesiątych reklamujący występ „Czerwonych 
gitar” szarobury afisz z  obrazoburczym – mój 
dobry Boże! – wypisanym rozlanymi plakatów-
ką kulfonami przesłaniem: „gramy i śpiewamy 
najgłośniej w Polsce!”. Ale na pierwszy koncert 
zespołu z  Wybrzeża, do sali kina „Robotnik” 
w  WDK-u, a  jakże poszliśmy, jak najbardziej. 
Bez biletów, przejściem obok pracowni modelar-
skich, przez toalety, na balkon. 
Na tym samym adapterze, jedynym w  całej 
kamienicy na Krakowskiej Rogatce „bambino” 
tłukłem do znudzenia ballady Boba Dylana. 
Z kupionego za ciężkie pieniądze w komisie wi-
nylu. Na poezję, wieczory przy świecach, jambo-
ree zlatywały jak wygłodniałe muchy do plastra 
miodu panienki ze wszystkich okolicznych szkół: 
geologa, ekonomika, budowlanki, chemika… 
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Mądrzejemy detalicznie, 
ale czy nie za wolno?
Ludzie głupieją hurtowo i mądrzeją detalicznie – przed laty powtórzyła za kimś poetka 
Wisława Szymborska.

TeksT: dr Krzysztof Sowiński

Jak ludzie głupieli hurtowo, mogliśmy 
doświadczyć przez ostatnie ponad dwa 
lata, kiedy narracje o tzw. pandemii, 

większość społeczeństwa przyjęła jako rze-
czywistość. Teraz obserwujemy jak niektó-
rzy zaczynają „budzić się”, czyli rozumieć 
„o co w tym wszystkim chodzi”, ale niestety 
mądrzejemy detalicznie. To dla tych, któ-
rzy próbują połączyć punkty w  logiczną 
sensowną całość, swoją najnowszą książkę 
zatytułowaną „Yuval Noah Harari. Grabarz 
człowieczeństwa” zaadresował, historyk idei 
publicysta profesor nauk społecznych Adam 
Wielomski.
Wspomnijmy. Kiedy pan Harari przyjechał 
do Polski, premier Mateusz Morawiecki poje-
chał na spotkanie z nim w tzw. podskokach. 
Witał gościa jak wybitnego polityka, albo 
człowieka szeroko pojętej kultury. „(…) pre-
mier był zaszczycony, że mógł sobie zrobić 
z nim zdjęcie podczas imprezy Impact’22” – 
czytamy w przedmowie najnowszej publika-
cji Wielomskiego. 
Kim jest ów pan, któremu premier Polski 
poświęca swój tak cenny czas? Jaką rolę 
odgrywa we współczesnym świecie? Czy to 
ma jakiś związek z  realizowanym właśnie 
w  nadzwyczajnym tempie, na bazie tzw. 
pandemii i  kryzysu gospodarczego wywo-
łanego przez wojnę Rosji z  Ukrainą – m.in. 
nowej dla każdego na tym globie tożsamości 
cyfrowej?
Przybliżmy postać Harariego. „Na naszych 
oczach w  rozmaitych mediach i  gremiach 
Yuval Noah Harari kreowany jest na auto-
rytet od wszystkiego. Jego wypowiedzi są 
cytowane jako genialne bez względu na to 
czy dotyczą pandemii, wojny na Ukrainie, 

globalnego ocieplenia, agendy LGBT, religii 
czy przyszłości świata. Jego książki poleca-
ją takie osoby jak Mark Zuckerberg czy Bill 
Gates (…)” – napisał o izraelskim historyku, 
weganinie, homoseksualiście Wielomski.
Jego zdaniem o sukcesie Harariego nie decy-
duje jednak wartość merytoryczna publika-
cji Izraelczyka. Przypomnijmy profesor na 
Wydziale Historii Uniwersytetu Hebrajskie-
go w Jerozolimie napisał trylogię: „Sapiens. 

Od zwierząt do bogów” (2013), „Homo deus. 
Krótka historia jutra” (2016), „21 lekcji na 
XXI wiek” (2018). A każda z  tych publikacji 
dzięki agresywnej promocji miała wielomi-
lionowe grono odbiorców.
Jak jednak przypomina polski historyk idei, 
żaden ze znaczących naukowców nie zajmu-
je się publikacjami Harariego, odmawiając 
im wartości merytorycznej. Zdaniem pol-
skiego politologa to błąd: „Bajek pisanych 

AdAM WieloMski
Ur. 25 grudnia 1972 r. w Warszawie. Polski politolog 
i publicysta, historyk idei, profesor nauk społecznych 
oraz nauczyciel akademicki. Jest profesorem zwyczajnym 
i kierownikiem Katedry Teorii Stosunków Międzynarodowych 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w historycznej 
i współczesnej zachodnioeuropejskiej myśli politycznej, 
szczególnie francuskiej, niemieckiej i hiszpańskiej. 
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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.

przez naczelnego ideologa III Rzeszy Alfreda 
Rosenberga, autora książki „Mit XX wieku”, 
też nikt nie traktował poważnie. Historycy 
filozofii bojkotowali tę książkę w  okresie 
międzywojennym i  odmawiają omawiania 
jej po dziś dzień. Mimo to, w imię współtwo-
rzonej przez niego „narracji” wymordowano 
wiele milionów ludzi. Jeśli przemoc udaje 
naukowość, trzeba zawczasu [to] demasko-
wać (…)”.
Według Wielomskiego bowiem Harari two-
rzy niebezpieczny mit XX i XXI wieku. „Mit, 
który ma zastąpić wszystko to, co stworzy-
ła cywilizacja grecka, rzymska i  chrześci-
jaństwo, a  w  co ludzie mają bezkrytycznie 
uwierzyć. Mitu takiego potrzebuje kasta 
miliarderów (to tłumaczy nadzwyczajny 
sukces jaki w  krótkim czasie odniósł Hara-
ri), która dąży do stworzenia społeczeństwa 
niezdolnego do buntu, choćby z  racji nara-
stających nierówności społecznych. Jeśli 
ludzie uwierzą w  spisaną przez Harariego 
opowieść, to obudzą się w  takim właśnie 
świecie. W świecie, w  którym garstka wła-
ścicieli globalnych korporacji przejmie kon-
trolę nie tylko nad całą własnością i władzą 
polityczną na naszej planecie, ale także nad 
ludzkimi ciałami i umysłami”.
Jakie są zatem te „mity” Harariego proro-
ka globalistów? Wymieńmy podstawowe. 

Po pierwsze ten, że większość z  nas ludzi 
na tym globie jest już zbędna, bowiem bo-
gaci ludzie dzięki rozwijającej się robo-
tyzacji już nas nie potrzebują. Że dzięki 
zawansowanym technologiom powoli wy-
łaniają się dwie klasy ludzi – superbogaci 
mający dostęp do największych zdobyczy 
nauki, w tym rzeczywistych zdobyczy medy-
cyny, niedostępnych dla biednych i edukacji 
na najwyższym poziomie, i reszta. Tę drugą 
Harari nazywa ludźmi „nieelitarnymi” (on 
sam jest oczywiście w  gronie tych „elitar-
nych”). Według niego „nieelitarni” już dziś 
mają mniejsze prawa niż „elitarni”, a proces 
ten będzie się tylko pogłębiał. Uważa także, 
że życie „elitarnych” jest cenniejsze niż „nie-
elitarnych”, i że z czasem znikną opory mo-
ralne w  traktowaniu, z  fizyczną eliminacją 
„nieelitarnych” włącznie, nazywanych także 
bezużytecznymi konsumentami kurczących 
się globalnych zasobów, niepotrzebnymi 
producentami śladu węglowego.
Mnie osobiście „elitarni” i „nieelitarni”, ko-
jarzą się ze starym, ludobójczym systemem, 
w którym „nadludzie”, nie mając oporów 
moralnych unicestwiali tych, których uzna-
no za„podludzi”. Wśród tych podludzi był 
zamordowany w  niemieckim obozie zagła-
dy Gross-Rosen mój dziadek Stanisław So-
wiński. 

Przypomnijmy. „28 lipca 1941 roku. Przy-
była w  tym dniu do oświęcimskiego obozu 
macierzystego specjalna komisja lekarska, 
która wybrała spośród więźniów – głównie 
przebywających w  szpitalu 575 inwalidów, 
przewlekle chorych i  osoby w  starszym 
wieku. Wywieziono ich do zakładu dla 
umysłowo chorych Sonnenstein w Saksonii 
i zabito tlenkiem węgla. Więźniów zabijano 
także drogą dożylnych iniekcji stężonego 
perhydrolu, eteru, wody utlenionej, benzy-
ny, ewipanu i  fenolu. Lekarze SS uznali za 
najbardziej efektywne uśmiercanie więź-
niów dosercowymi zastrzykami fenolu” – 
m.in. czytamy na portalu Auschwitz.org.
A trzeba wiedzieć, że ci totalitaryści z tam-
tych czasów, widzimy to z  dzisiejszej 
perspektywy, z  poziomu dzisiejszych tech-
nologii, to byli amatorzy przy dzisiejszych 
„elitarnych”. Więc naprawdę mamy się czego 
bać.
„Chcieliśmy pokazać, że ci, którzy go pro-
mują (Harariero) naprawdę chcą pogrzebać 
ludzki świat i wprowadzić nas w erę rządów 
super bogatych Nadludzi, czyli „homo deus”. 
(…) Nie lekceważmy Harariego i  ludzi, któ-
rzy za nim stoją, gdyż za naszą bierność za-
płacimy bardzo wysoką cenę. Pozbawią nas 
nawet prawa do bycia człowiekiem” – prze-
strzega profesor Wielomski.
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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®).

Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

Może to zabrzmi śmiesznie, może wie-
lu popuka się w czoło, ale proponu-
ję, by działacze Korony wystąpili do 

władz Ekstraklasy SA z prośbą o rozgrywanie 
wszystkich meczów na wyjeździe!  Dziś tylko 
taki ruch zagwarantuje beniaminkowi pozo-
stanie w najwyższej lidze rozgrywek piłkar-
skich!  
Grając w roli gości, podopieczni Leszka Oj-
rzyńskiego zdobyli osiem punktów w sied-
miu meczach, podejmując rywali w Kielcach 
– sześć (w sześciu pojedynkach). Ale, w tym 
przypadku, nie o punkty idzie, lecz styl. 
Na obcych boiskach kielczanie grają nie 
tylko skuteczniej, ale przede wszystkim 
mądrzej, spokojniej. Mniej jest w ich poczy-
naniach chaosu, nieuzasadnionej brawury, 
niewymuszonych błędów, strachu w oczach. 
Tak na dobrą sprawę żółto czerwonym nie 
wyszedł tylko mecz w Białymstoku. Za po-
zostałe wyjazdy, nawet te przegrane, 0:2 
z  Cracovią i  1:2 z Wisłą Płock, ekipa Leszka 
Ojrzyńskiego zbierała gratulacje. Przez peł-
ne 90 minut „koroniarze” walczyli z determi-
nacją, wiedzieli co mają grać, jak stopować 
przeciwników. Jeśli zdarzały się przestoje, 
to bardzo krótkie, podczas których drużyny 

przeciwne nie były w stanie narzucić swoich 
warunków. 
Niestety, ligowy terminarz i regulamin prze-
widują występy w roli gospodarzy. I w tym 
momencie wchodzimy na piłkarską minę za-
stawianą… przez kibiców na piłkarzy…  Wy-
łączając konfrontację ze Śląskiem Wrocław,  
podopieczni Ojrzyńskiego  grają na swoich 
śmieciach kompromitująco słabo. Wyliczanie 
wszystkich niedociągnięć mija się z celem, bo 
zajęłoby minimum dwie strony. 
Krótko, treściwie – Korona nie potrafi grać na 
swoich śmieciach. Dlaczego? Też krótko – ze-
spół boi się kibiców, reakcji trybun! O ile na 
wyjazdach murowanie bramki, czekanie na 

MOIM ZDANIEM

Potrzebny psycholog

kontry jest z taktycznego punktu widzenia 
czymś normalnym, o tyle za taką grę na Suzu-
ki Arenie kibice złoiliby skórę swoim idolom. 
Efekt jest taki, że wychodzącym na murawę 
futbolistom drżą nogi, mocniej bije serce, nie 
wiedzieć czemu chwyta ich paraliż, uniemoż-
liwiając pokazanie pełni umiejętności. 
Doskonałym przykładem na udowodnienie 
tej tezy była konfrontacja ze Stalą Mielec. Ko-
rona była totalnie wystraszona tracąc szybko 
gola. Potem niby było lepiej, ale z naciskiem 
na słowo „niby”. 
Pomysł z rozgrywaniem meczów na wyjaz-
dach na pewno nie wypali. Może zatem nale-
ży zatrudnić przy zespole psychologa? •





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


