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ZA ROK LIGA MISTRZÓW JUŻ NIE DLA KIELC?
ROZBUDOWY HALI LEGIONÓW NIE BĘDZIE
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Hala Legionów – tak mogło być

Hala Legionów – tak jest i jeszcze długo będzie



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
„W cieniu ruin zamczyska”

– Ryszard Biskup o bliskim sąsiedztwie Kielc.

14 / w ŚwIECIE SPoRTu
„Korona na dnie”

– Maciej Cender o tym, 

co i kto szkodzi klubowi.

PRomoCJa/REKlama

1,2,5,6,7,8,9,11,14,15,16

od REdaKToRa

Dzisiaj napiszę o wyborach. Naszych wyborach. W dalszej części 
wspomnę także o ich konsekwencjach. Ale po kolei…
Swego czasu, już kilka razy, pisałem na łamach, m.in. „2 tygodnika 
kieleckiego” , że albo się jest samorządowcem, albo politykiem. 
Co jakiś czas myśl ta, za sprawą różnych zdarzeń wraca do mnie 
jak bumerang. Niestety na naszym lokalnym podwórku mamy 
do czynienia tylko i wyłącznie z politykami. I niestety wnioski 
są zawsze podobne – w przypadku Kielc, tracimy na tym, my, 
mieszkańcy Kielc. 
Tymczasem przykładów, jak unikanie polityki w samorządzie 
korzystnie wpływa na lokalny rozwój jest aż nadto. Podobnie 
jak tych, gdzie jak na dłoni widać, że jej uprawianie na poziomie 
samorządu lokalnym społecznościom szkodzi.
W Kielcach, pomimo dość egzotycznej koalicji w Radzie Miasta 
(prezydenta kojarzonego z PO i radnych PiS), partyjnych tarć 
i starć jest co niemiara. Oto jedno z „najświeższych”…
„To wina ministerstwa. Nasz wniosek o dofinansowanie leżał 
w szufladach 2 lata. Dzisiaj nas nie stać na tę inwestycję” – 
twierdzą władze miasta uzasadniając rezygnację z rozbudowy 
Hali Legionów przy ul. Bocznej w Kielcach. 
„Prezydent Wenta kłamie” – mówi na antenie publicznego radia 
posłanka PiS i zarazem wiceminister sportu.
I tak sobie za pośrednictwem mediów „rozmawiają”, 
a stracą… kielczanie. Mało kto wspomina bowiem o tym, 
że w najczarniejszym scenariuszu Kielce pożegnają się 
z rozgrywkami Ligi Mistrzów. Dlaczego? Zgodnie z wymogami 
Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej EHF), od sezonu 2023/2024 
hala, w której rozgrywane będą mecze Ligi Mistrzów powinna 
mieć minimum 4000 stałych miejsc. Dzisiaj przy ul. Bocznej mamy 
3300 stałych miejsc, po tzw. dostawkach ok. 4200. Co zdecyduje 
europejska federacja?
Przypomnijmy. Przebudowa oddanej do użytku w 2006 roku Hali 
Legionów zakładała obniżenie płyty boiska, dzięki czemu możliwe 
byłoby zwiększenie pojemności trybun do ponad 6 tys. Obiekt 
po modernizacji miał spełniać wymagania EHF i IHF (Światowa 
Federacja Piłki Ręcznej) potrzebne do organizacji najważniejszych 
imprez sportowych, organizowanych przez te federacje. 
Każdy powinien oszacować, ile już straciliśmy i ile stracimy 
„dzięki” uprawianiu na co dzień przez naszych wybrańców tej 
znienawidzonej przez wszystkich polityki. Przy najbliższej okazji 
(przy urnie wyborczej) warto politykierom podziękować. Raz na 
zawsze.

Marek Malarz

złaPanE w SIECI

lICzBa TyGodnIa

CyTaT TyGodnIa

„Inwestycja na ten moment jest niemożliwa  
do realizacji”.

27.10.2022 r.,  
Bogdan Wenta,  

Prezydent Miasta Kielce, pieczętując rezygnację 
z rozbudowy Hali Legionów i tym samym  
nie dopełniając realizacji jednej ze swoich  

najważniejszych obietnic wyborczych.

11 Milionów. Złotych. A nawet ponad. Tyle, jako premie, już 
otrzymali piłkarze reprezentacji Polski za awans do 
mistrzostw świata w Katarze. Tam mogą zarobić 

kolejne. Pierwszy mecz w grupie C ekipa trenera Czesława 
Michniewicza rozegra  
22 listopada z Meksykiem. Następnie zmierzy się z Arabią 
Saudyjską (26 listopada) i Argentyną (30 listopada). Warunek 
jest jeden, nasi gracze muszą zameldować się w 1/8 finału 
(do dalszych gier awansują dwa najlepsze zespoły w grupie). 
Inaczej nic nie zarobią. 

Po Puchar Świata (start mistrzostw 
już 20 listopada) sięgnie piłkarska 
reprezentacja Argentyny, która 
w finale pokona Portugalię po serii 
rzutów karnych. Polska nie wyjdzie 
z grupy. Wygramy tylko z Arabią 
Saudyjską (47% szans), zaś przegramy 
z Argentyną (59% szans na taki wynik) 
i Meksykiem (42%). Wyliczeń dokonały 
superkomputery. Bazowały na kilku 
parametrach. Jednym z nich były 
wyniki 192 meczów grupowych  
i 64 spotkań fazy pucharowej 
z ostatnich czterech mistrzostw globu.

Źródło: BCA Research
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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.

K ryzys gospodarczy, wysoka inflacja 
oraz wzrost cen stawia pod znakiem 
zapytania realizację wielu samorządo-

wych inwestycji. Miasta rozważają rezygnację 
z części zadań oraz znaczące ograniczenie reali-
zacji usług komunalnych. Coraz częściej prezy-
denci, burmistrzowie i wójtowie spoglądają na 
przedsiębiorców i na możliwość realizacji zadań 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 
W II kwartale tego roku w  Polsce zawarto 
tylko jedną umowę w  ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Z  czego wynika tak 
niewielkie zainteresowanie tą formą realiza-
cji inwestycji komunalnych? 
Zdaniem przedstawicieli rządu to m.in. wynik 
sytuacji gospodarczej po pandemii COVID-19 

oraz wysokiej inflacji. Forum Liderów PPP 
wskazuje natomiast, że niewielkie zaintere-
sowanie wynika z faktu, że jeszcze do 2027 r. 
jesteśmy beneficjentami funduszy unijnych 
i  samorządy w  pierwszej kolejności koncen-
trują się na pozyskaniu środków z tego źródła. 
Przedsiębiorcom doskwiera inflacja, brak rąk 
do pracy czy zachwianie na rynku dostaw. 
Z tego powodu wycofują się z planów współ-
pracy z samorządami w oparciu o PPP.
Partnerstwa publiczno-prywatne są projek-
tami długoterminowymi, a biorąc pod uwagę 
polskie realia formalno-prawne, sfinalizowa-
nie jednego może trwać nawet kilka lat. Po-
jawiały się w  naszym kraju takie przypadki, 
że w ślad za realizacją projektu w ramach PPP 

podążały instytucje kontrolne i… prokuratu-
ra. Stąd utarło się powiedzenie, że realizacja 
tego typu przedsięwzięć to nie trzy P, lecz czte-
ry, a tym ostatnim P jest właśnie prokuratura. 
Tymczasem mamy w kraju wiele przykła-
dów świetnych inwestycji, które realizowane 
były wspólnie z przedsiębiorcami. Łącznie 
w  ramach PPP zrealizowano w  Polsce 171 
projektów o  wartości blisko 9 mld złotych. 
W województwie świętokrzyskim są to tylko 
trzy inwestycje o wartości 60 mln zł. Projek-
tem, który znalazł się w  katalogu dobrych 
praktyk Komisji Europejskiej jest budowa Ba-
senów Mineralnych w Solcu-Zdroju. 
Polskie samorządy czekają na jak najszybsze 
wdrożenie Krajowego Planu Odbudowy oraz 
funduszy strukturalnych. Każdy dzień opóź-
nienia w ich wdrażaniu sprawia, że samorzą-
dowe inwestycje znajdują się w zawieszeniu, 
a koszty ich realizacji drastycznie rosną. War-
to także podkreślić, że większość pieniędzy 
proponowanych samorządom z KPO to będą 
pożyczki. 
Może zatem warto rozważyć inną formę reali-
zacji ważnych z punktu widzenia społecznego 
i gospodarczego inwestycji. Miejskie parkingi 
czy budynki użyteczności publicznej mogą 
mieć biznesowego partnera. •

Partnerzy dla rozwoju

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

Internetowa zarazaJ ako członek Rady Rodziny przy Mini-
sterstwie Rodziny i Polityki Społecznej 
z  nadzieją przyjąłem skierowanie do 

konsultacji społecznych projektu „Ustawy 
o  ochronie małoletnich przed dostępem do 
treści nieodpowiednich w Internecie”. 
Głównie chodzi o  ochronę dzieci przed por-
nografią, ale też przed treściami związanymi 
z różnego rodzaju uzależnieniami, hazardem, 
promocją agresji, przemocy i  zagrażających 
zdrowiu i  życiu zachowań. Negatywne skut-
ki widać nie tylko w okresie dojrzewania, ale 
też w dorosłym życiu, funkcjonowaniu rodzin 
i relacjach międzyludzkich. 
Badania sugerują, że dzieci korzystające 
z  pornografii (często w  zaciszu swojego po-
koju, bez wiedzy rodziców) mają postępujące 
problemy z  nauką, niższy stopień integracji 
społecznej i wyższy poziom zachowań niepo-
żądanych. Obserwuje się też u nich częstsze 
występowanie objawów depresyjnych, de-
stabilizację psychiki, zmniejszoną więź emo-
cjonalną z  opiekunami, stosowanie różnych 
form przemocy, agresji i nękania. 
Rada Rodziny została zapoznana z  (dostęp-
nym już w Internecie) raportem Państwowe-
go Instytutu Badawczego NASK „Nastolatki 
wobec pornografii cyfrowej”. Materiał jest 
porażający i  motywuje do podjęcia jak naj-

szybszych działań legislacyjnych i  informa-
cyjnych w społeczeństwie, szczególnie wśród 
rodziców i wychowawców. Pornografia uzależ-
nia w podobny sposób jak alkohol i narkoty-
ki. Regularną, codzienną praktykę oglądania 
filmów czy zdjęć pornograficznych deklaruje 
niemal co czwarty (23,9%) nastolatek oraz 
częściej, niż co piąty (21,5%) młodszy badany. 
Młodzi ludzie najczęściej deklarowali, że po 
raz pierwszy zobaczyli treści pornograficzne, 
używając telefonu/smartfona z dostępem do 
Internetu (35,1%). Nastolatki jako przyczynę 
pierwszego zetknięcia się z  treściami porno-
graficznymi w  sieci wskazały przypadkowy 
mechanizm powiązania stron (32,8%). Rodzice 
większości badanych nie kontrolują, czy ich 

dzieci oglądają treści pornograficzne w Inter-
necie. Taką odpowiedź wskazało w  ankiecie 
59,9% nastolatków. W wielu krajach demokra-
tycznych od lat funkcjonują przepisy dające 
możliwość ograniczenia dostępu dla dzieci do 
treści nieodpowiednich w Internecie. 
Skierowany do konsultacji projekt ustawy na-
łoży na dostawców usługi dostępu do Interne-
tu na terenie Polski obowiązek wprowadzenia 
(na życzenie rodziców i opiekunów) prostego 
i bezpłatnego mechanizmu blokowania, m.in. 
na smartfonach ich pociech, dostępu do treści 
nieodpowiednich, w tym pornograficznych.
Oby tym razem się udało. Teraz chodzi przede 
wszystkim o nasze dzieci, a w perspektywie 
o przyszłe polskie rodziny. •
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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”.

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

N a czoło łamiących wiadomości (ang. 
Breaking News), ostatniego czasu 
szturmem wbiło się otwarcie sali wi-

dowiskowo-kinowej w domu kultury w Lesku, 
w malowniczych Bieszczadach. Czemu o tym 
piszę? Ponieważ otwarcie to powinno stano-
wić wzór dla włodarzy naszego ukochanego 
Świętokrzyskiego. Dlaczego? O tym za chwilę.
Wcześniej spójrzmy, do czego nas na święto-
krzyskim podwórku przyzwyczajono. Otóż urzą-
dza się różne otwarcia, im bliżej wyborów tym 
więcej, by dla wszystkich politykierów starczyło. 
Organizowana z pompą uroczystość sprowadza 
się głównie do tego, że grupa lokalnych partyj-
niaków, a  więc ludzi nie mających nic wspól-
nego z realną pracą nad daną inwestycją, gada 
pierdoły do mikrofonu udając, że to tylko dzięki 

ich poświęceniu, błogosławieństwu i diabli wie-
dzą czemu jeszcze, udało się cokolwiek zrobić. A 
potem jest pozowanie do zdjęć i  obowiązkowy 
teatrzyk ze wstęgą, do której kilkanaście osób 
przepycha się, by ciachać ją nożyczkami. 
Jeśli ktoś z  Państwa chciałby się w  tym mo-
mencie obruszyć, wskazując, że przecież któ-
ryś z tych politykierów złożył stosowny podpis 
pod pozwoleniem lub wydzieleniem funduszy 
na zakup, remont czy budowę, to pragnę przy-
pomnieć, że to nie jest żadna łaska z jego stro-
ny, a tak zwany „psi obowiązek”. Po to bowiem 
MY na tych ludzi głosujemy i po to obejmują 
funkcję, aby w NASZYM imieniu realizować za-
dania, które będą służyć NAM, a nie im.
Bicie braw partyjniakowi za to, że zamiast 
zmarnować nasze pieniądze, spożytkował je 

właściwie, jest jak dziękowanie bandycie, że 
uratował od śmierci staruszkę, bo przestał ją 
kopać. Zawsze się zżymam na widok hurto-
wego przypisywanie sobie zasług w wykona-
niu wciąż tych samych politycznych pacynek. 
Pacynek, których nazwiska można obstawiać 
w  ciemno na cały sezon imprez ze wstęgą 
i fotoreporterami. Te same twarze, nazwiska, 
miny, gesty i  słowa. Stale ten sam Muppet 
Show.
Wracamy do domu Kultury w  Lesku. Wy-
obraźcie sobie Państwo, że na otwarcie zapro-
szono przede wszystkim mieszkańców, którzy 
zajęli wszystkie miejsca VIP. W podziękowa-
niach wymieniono oczywiście wykonawców 
zaangażowanych w projekt i inwestora, czyli 
Gminę Lesko, ale cała uroczystość skupiała się 
na osobach, które REALNIE PRACOWAŁY na 
sukces inwestycji i na tych, które z niej będą 
korzystać. 
Co z miejscowymi politykierami, zapytacie? 
Nikt im nie zabronił udziału. Mogli przyjść 
prywatnie i siąść na widowni, jeśli tylko czuli 
się częścią społeczności.
A wiecie Państwo, kto podjął decyzję o  tak 
wyjątkowym, społecznym charakterze uro-
czystości? Burmistrz Leska! 
Daj nam, Panie Boże, takich włodarzy w Świę-
tokrzyskim! Daj jak najprędzej! •

Muppet Show
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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.

Od kilku lat trwa publiczna dyskusja do-
tycząca rozbudowy hali sportowej przy 
ul. Bocznej w Kielcach na potrzeby mię-

dzynarodowych rozgrywek piłki ręcznej. Nieste-
ty, nie możemy dziś pokusić się o tę inwestycję. 
Musimy szukać wielomilionowych oszczędno-
ści w  kontrze do skutków kryzysu. Spełnianie 
marzeń musimy odłożyć w czasie, by dzisiaj 
zapewniać bezpieczeństwo w obszarach podsta-
wowych dla funkcjonowania miasta.
Odkładamy rozbudowę lub budowę hali sporto-
wej na lepsze czasy, głównie z powodu oszczęd-
ności, ale też kilku innych ważnych przyczyn, 
jak np. inflacja. W ciągu ostatnich miesięcy 
gwałtownie wzrosły ceny usług budowlanych. 
Kiedy składaliśmy wniosek do ministerstwa 

o  dofinansowanie, w 2019 r., inwestycja była 
szacowana na 56 mln zł, w czerwcu 2022 r. było 
to już prawie 120 mln zł.
Warto pamiętać, że od złożenia przez nas wnio-
sku upływały miesiące bez odpowiedzi ze stro-
ny ministerstwa – mimo naszych licznych zapy-
tań. Marnotrawiony był czas. Wniosek miasta 
nie był publikowany ani na listach projektów 
przyjętych, ani odrzuconych. Był zawieszony 
w próżni. 
Po niemal dwóch latach otrzymaliśmy infor-
mację, że nasz projekt został zakwalifikowany 
do programu rocznego (choć wnioskowaliśmy 
o wieloletni), a na stworzenie dokumentacji 
projektowej wraz z pozwoleniem na budowę 
mamy kilkanaście dni. To była kpina! Nie da się 

przygotować tych dokumentów w tak krótkim 
czasie! Te warunki zostały podyktowane miastu 
po to, żeby nie dało się ich zrealizować. 
Dzisiaj nie mamy też żadnej pewności, że inwe-
stycja byłaby współfinansowana ze środków 
ministerialnych. Swego czasu, w sąsiedztwie 
Hali Legionów pojawili się politycy partii rzą-
dzącej fotografujący się z kartonami i wypisa-
nymi na nich kwotami. Takich czeków nie moż-
na  zrealizować w żadnym banku. 
Bez dofinansowania Kielc nigdy nie było stać 
na taką inwestycję. Tym bardziej nie stać teraz 
– w kryzysie.
Mało tego, dofinansowanie ministerstwa stało 
się teraz jeszcze bardziej odległe niż w 2019 r. 
ponieważ zadecydowano, że cała procedura roz-
poczyna się od „zera”, a budżet programu mini-
sterialnego, dla całej Polski!,  wynosi 150 mln zł, 
czyli tyle ile szacunkowo warta jest tylko nasza 
kielecka inwestycja.
I na koniec. Jeśli wniosek Kielc byłby rozpatrzo-
ny pozytywnie zaraz po złożeniu, prawdopo-
dobnie dzisiaj bylibyśmy już po zakończeniu 
budowy wartej 56 mln zł. Obecnie jej koszt, to 
już 120 mln zł i… brak nadziei na dofinansowa-
nie. 
Niewątpliwe o losach hali zaważyła zatem bez-
czynność ministerstwa. •

Nie będzie rozbudowy
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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.

W ładze Kielc z przytupem ogłosiły 
plan oszczędnościowy dla miasta. 
Zakłada on głównie wyłączanie 

oświetlenia ulicznego oraz ograniczenie zu-
życia prądu i ogrzewania w budynkach szkół. 
Zaciskanie pasa kosztem bezpieczeństwa kiel-
czan i zdrowia dzieci jest wyjątkowo oburza-
jące. 
W ramach zaciskania pasa władze Kielc 
zapowiedziały m.in. ograniczenie zużycia 
energii elektrycznej oraz ogrzewania do 20 
stopni Celsjusza w budynkach szkolnych. 
Ogłoszono także rezygnację z organizacji 
Sylwestra pod gwiazdami oraz Jarmarku Bo-
żonarodzeniowego w dotychczasowej formu-
le. Wyłączono oświetlenie gmachu ratusza. 

Gra pod podwyżki

Na noc zgasną latarnie w parkach, skwerach, 
na niektórych ulicach oraz iluminacje przy 
obiektach sakralnych. Słowem: będzie ciem-
niej i chłodniej. 
Te wszystkie działania mają wygenerować – 
uwaga! – 500 tysięcy złotych oszczędności. Na 
tle budżetu miasta Kielce o wielkości 1,7 mi-
liarda złotych kwota praktycznie niezauwa-
żalna – stanowi mniej niż 0,3 procenta tego, 
ile w ciągu obecnego roku ma do dyspozycji 
prezydent w sferze wydatków. 
Po co zatem Bogdan Wenta szumnie ogłasza 
plan oszczędnościowy? Malując katastrofalny 
obraz finansów publicznych naszego miasta 
robi przygrywkę pod kolejne… podwyżki. 
Chce pokazać się jako odpowiedzialny wło-

darz. To klasyka marketingu politycznego. 
Ale my, kielczanie, nie potrzebujemy dziś 
głodnych kawałków z elementarza dla pija-
rowców, tylko realnych działań. Odpowie-
dzialny włodarz w tych skomplikowanych 
i  rzeczywiście trudnych okolicznościach po-
stępowałby zupełnie inaczej. Jak? Mam lepszy 
pomysł na optymalizację wydatków. 
Po pierwsze – oszczędności należy zacząć od 
siebie. Prezydent Wenta powinien natych-
miast zaprzestać współpracy z doradcami, 
których często nazywa wolontariuszami lub 
ludźmi pracującymi pro bono, a jednocze-
śnie nie przeszkadza to prezydentowi płacić 
z miejskiej kasy za chociażby dziwne raporty 
po 3,5 tysiąca złotych każdy. Tylko jeden z ta-
kich współpracowników w bieżącym roku za-
robił kilkadziesiąt tysięcy złotych. 
Po drugie - postuluję obniżenie, a w zasadzie 
powrót do wysokości diet radnych sprzed 
podwyżki o 93 procent. Dzięki temu w kasie 
miasta zostanie 400 tysięcy złotych. 
Po trzecie – apelowałem o to w czasie pande-
mii – zmniejszenie do minimum wynagro-
dzeń dla członków rad nadzorczych miejskich 
spółek lub wprowadzenie standardu „pro pu-
blico bono”, czyli pracy za darmo dla dobra 
publicznego. •
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Mieszkasz lub pracujesz w województwie świętokrzyskim?
Jesteś w wieku 45 – 64 lata?

Nie czekaj!
SPRAWDŹ CZY GROZI CI CUKRZYCA
Zadzwoń jeszcze dzisiaj i umów się na krótkie, BEZPŁATNE spotkanie – tel. 662 293 293
 Zapewniamy BEZPŁATNE konsultacje z fizjoterapeutą dotyczące aktywności fizycznej, 

warsztaty z lekarzem diabetologiem lub dietetykiem

Cukrzyca typu 2
To choroba, która dotyka coraz szerszą część społeczeństwa. W Polsce cierpi na nią już ponad 3 miliony osób, a liczba ta stale rośnie. Według Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (WHO) w kolejnych latach będzie ona jedną z głównych przyczyn zgonów populacji ludzkiej. Pogłębiający się problem jest wynikiem wielu 
składowych, przede wszystkim nadwagi, niewystarczającej aktywności fizycznej oraz złych nawyków żywieniowych. 
Według danych publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w województwie świętokrzyskim, szybciej niż na tle Polski, rośnie liczba osób chorujących 
na cukrzycę typu 2, oraz osób obarczonych ryzykiem zachorowania na to schorzenie.
„Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 - ZIT” jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 
Celem głównym programu jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców woje-
wództwa świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie interwencji edukacyjno-zdrowotnej.

WYBIERZ ŻYCIE BEZ CUKRZYCY
Program jest realizowany przez Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.

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.
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Dział Prawny; tel. (+48) 515 032 361
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Business Horizon Office

W dobie trudnej sytuacji geopoli-
tycznej, liczne grona przedsię-
biorców kierują swoją uwagę na 

sektor publiczny. Sektor ten wydaje się z punk-
tu widzenia firmy solidnym klientem, cho-
ciażby nawet z samego faktu na uregulowane 
ustawowo obowiązki terminowości w opła-
caniu każdej faktury. Bezpośrednio zapisy 
ustawy o finansach publicznych, stanowią, że 
wydatki publiczne powinny być dokonywa-
ne w wysokości i terminach wynikających ze 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
Stąd też Zamówienia publiczne postrzega-
ne są jako źródło pewnych i stałych zysków 
dla przedsiębiorców. Corocznie na zlecenia 
publiczne, jednostki sektora finansów pu-
blicznych wydają setki miliardów złotych. 
Co najlepiej pokazuje poniższa statystyka, 
zawierająca m.in. wskazanie wartości udzie-
lonych zamówień publicznych w okresach je-
dynie od stycznia 2022 do lipca 2022 na kwotę 
ponad 150 mld złotych. 

Gdzie znaleźć oferty?
Zamówienia publiczne znajdziemy przede 
wszystkim na stronie Biuletynu Zamówień 
Publicznych, udostępnianym na stronach 
portalu internetowego Urzędu Zamówień Pu-
blicznych. Co jest istotnym, to fakt, że są tam 
publikowane ogłoszenia powyżej wartości 30 
tysięcy euro. 

Kontrakty dla polskich 
przedsiębiorców
Ponad 150 mld złotych. Tyle wyniosła wartość udzielonych zamówień publicznych w 2022 
roku – od stycznia do lipca.

Wielu Wykonawców, poszukuje jednak prze-
targów poniżej tego progu. A można je zna-
leźć w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), 
gdzie zamieszczane są zarówno przetargi po-
wyżej jak i poniżej progów unijnych.
Oczywiście nie brakuje również różnego ro-
dzaju repozytoriów danych i ogłoszeń do-
stępnych przez Internet, a zawierających 

skategoryzowane ogłoszenia. Zainteresowani 
Wykonawcy mają dzięki nim możliwość wy-
szukania interesujących ich ogłoszeń o pro-
wadzonych przetargach. 
Natomiast zamówienia publiczne powyżej 
progów unijnych znaleźć możemy w Dzienni-
ku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiają-
cy udostępnia ogłoszenie również na stronie 
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PROMOCJA

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PReNUMeRATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

Napisz: prenumerata@limap.pl, zadzwoń: +48 662 293 293

Mariusz robert MarciniaK
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Wechsler Polska oraz Niepublicznego Centrum Kształcenia 
Zawodowego Wechsler, konsultant regionalny ds. prawa zamówień publicznych, wykładowca 
akademicki.

internetowej prowadzonego postępowania, 
od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędo-
wym Unii Europejskiej. 
Przede wszystkim, wybierając firmę świad-
czącą usługi monitoringu przetargu, należy 
zwrócić uwagę na jej doświadczenie i  opinie. 

Jak przygotować ofertę?
Firmy przystępujące do przetargu, w pierw-
szej kolejności powinny dokonać szczegółowej 
analizy treści ogłoszenia oraz Specyfikacji 
Warunków Zamówienia (SWZ). Podczas tej 
analizy firma powinna zweryfikować swoje 
możliwości przy spełnieniu oczekiwań Za-
mawiającego. W przypadku wątpliwości bądź 
niejasności co do treści zapisów SWZ, przyszły 
Wykonawca uprawniony jest złożyć formalne 
zapytanie i żądać od Zamawiającego wyja-
śnień. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP), 
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, 
chyba, że Zamawiąjacy dopuszcza składanie 
np. ofert wariantowych lub ofert częściowych. 
W takim przypadku dopuszczalnym jest, aby 
Wykonawca złożył więcej, niż jedną ofertę. 
Jak wskazuje Ekspert w zakresie zamówień 
publicznych firmy Wechsler Polska Pan To-
masz Meus: – Wykonawcy ubiegający się o za-
mówienie publiczne zobowiązani są przede 
wszystkim do szczegółowego zapoznania się 
z dokumentacją w postaci SWZ oraz wszel-
kich załączników do niej, tak aby składane 
przez nich oferty w pełni odpowiadały wy-
mogom postawionym przez Zamawiającego 
i obowiązujące przepisy prawa. A co najważ-
niejsze oferta taka powinna zostać opatrzona 
podpisem złożonym w formie elektronicznej 
lub w postaci elektronicznej. Na co często 
zwracam uwagę naszym klientom, to fakt, że 

w postępowaniach powyżej progów unijnych 
jedyną prawidłową formą podpisu jest forma 
elektroniczna, czyli kwalifikowany podpis 
elektroniczny. 
Obecnie od stycznia 2021 roku komunika-
cja pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
odbywa się jedynie w formie elektronicznej. 
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgadza się 
z rozstrzygnięciem postępowania, obowiązu-
jące przepisy prawa dopuszczają wniesienie 
przez Wykonawcę odwołania. 

Jak złożyć odwołanie?
Wykonawcy, którzy ubiegają się o zamówie-
nie publiczne, a chcący zakwestionować czyn-
ności zamawiającego mają prawo do złożenia 
odwołania. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej i przysługuje ono na każdą 
czynność zamawiającego niezgodną z przepi-
sami ustawy, podjętej w toku postępowania, 

jak również od czynności zaniechania przez 
zamawiającego. 
– Postępowanie dotyczące udzielenia zamó-
wienia publicznego charakteryzuje się wy-
sokim formalizmem. Ten formalizm nakłada 
zarówno na Zamawiającego jak i Wykonaw-
cę szereg obowiązków, których wykonanie 
związane jest z precyzyjnością, odpowiedzial-
nością i działaniem w ściśle określonych gra-
nicach prawa, przez każdego z uczestników 
postępowania - zaznacza Prawnik firmy We-
chsler Polska Pani Ewelina Wydra – Skóra.

Firma Wechsler Polska Sp. z o.o. z Kielce świad-
czy usługi w zakresie kompleksowego doradz-
twa formalno-prawnego w temacie zamówień 
publicznych. W zakresie zamówień publicz-
nych posiada bogate doświadczenie, które 
zdobyła podczas obsługi procesów udzielania 
jak i pozyskiwania zamówień publicznych dla 
swoich Klientów. 

„Naszym fachowym doradztwem pomagamy naszym  
klientom przygotować skuteczne oferty, wygrywać  
przetargi i zdobywać zlecenia. Od ponad 10 lat  
dostarczamy informacje gospodarcze i prawne,  
które wspierają firmy naszych klientów.”

Mariusz Marciniak 
Prezes Wechsler Polska Sp. z o.o.
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TeksT: Ryszard Biskup

Nie od wczoraj, a od zawsze, doskonale wiadomo, że akurat w tym miasteczku wszystko kręci 
się wokół zamku. Piastowskiej warowni, która jak kwoka na jajach umościła się i rozsiadła 
wygodnie na skalnej grzędzie najwyższego w okolicy  wzgórza. Chęciny…

Miasteczko śpi i  chrapie w  najlepsze. 
Przecież wiadomo, że na prowincji 
wszystko trwa i tkwi w jednym miej-

scu, nic nie jest zmienne. Regułą i podstawową 
zarazem zasadą jest bowiem to, że wszystko 
jest pedantycznie ułożone na swoim miejscu. 
Tam, gdzie zostało kiedyś położone, tam jest 
i ma być. W małych społecznościach wszyscy 
wszystko o  wszystkich wiedzą i  trzymają tę 
wiedzę mocno za pazuchą. Kto raz ucapił jakąś 
tajemnicę, chwycił za kołnierz prawdę, już nie 
popuści. Tak przecież zawsze było, jest i będzie. 
Czas więc odmierza w Chęcinach cień twier-
dzy, bywało w  przeszłości, najpotężniej-

szej. Nie ma najmniejszych wątpliwości, co 
w  przypadku średniowiecznych obiektów 
wcale takie powszechnie nie jest, że zamek 
z  basztami, częścią mieszkalną i  kaplicą ist-
niał w  1306 roku. Zachował się bowiem spi-
sany na pergaminie i opatrzony stosownymi 
pieczęciami zapis, że król Władysław Łokietek 
przekazał górujący nad okolicą zamek kra-
kowskiemu biskupowi Janowi Muskacie. Na 
krótko co prawda, bo tylko na rok. Biskupa 
z  murów przepędzono, a  na blankach wa-
rowni pojawili się w  1307 roku – królewscy. 
O co poszło, i  co sprawiło, że władca zmienił 
zdanie, tak do końca nie wiadomo. Czasy nie 

były spokojne, biskupa oskarżono o  spisek. 
Król dał, to i król odebrał, bo miał takie pra-
wo. Łaska pańska fruwa na wietrze niczym 
puchowe pierze. Nie bez kozery za murami 
na majdanie, albo – co zdecydowanie przecież 
bardziej męczące i uciążliwe – w wydrążonym 
przemyślnie lochu jęczeli ze zgrozy i zgrzytali 
zębami przypędzeni w jenieckich powrósłach, 
z pobojowisk, jakich w Polsce nigdy nie bra-
kowało, wrogowie Korony. To więzienie stanu 
było najokrutniejszym z okrutnych miejscem 
niedoli osobistych nieprzyjaciół władcy. Kto 
tu trafił, słońca już raczej nie oglądał. Chyba, 
że rodzina nieboraka się zlitowała i podsypa-

W cieniu ruin zamczyska
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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

ła złotą monetę do królewskiego skarbca. Co 
było zabiegiem może i kosztownym, ale cza-
sami skutecznym. 
Szczęście i  nadzieja (która jak wiadomo 
umiera zwykle ostatnia) opuściły zdecydo-
wanie możnowładcę z  Wielkopolski Maćko 
Borkowica. Jak na średniowieczne czasy pan 
starosta był człowiekiem, powiedzmy, sędzi-
wym. Dobiegał już sześćdziesiątki, gdy po-
padł był w konflikt z królem, knuł, spiskował 
i  otwarcie występował przeciwko swojemu 
władcy. Kazimierza Wielkiego rozgniewało 
to na tyle, że kazał mąciciela schwytać i osą-
dzić. Sprawiedliwie – czego nie omieszkał 
publicznie zaznaczyć. Oponent wyrywał się 
z  rąk siepaczy, mylił pogonie, czmychał. Ale 
w  tych rejteradach rozumu za grosz nie zy-
skał, bo gdy tylko poczuł bardziej twardy 
grunt pod nogami zaczynał od nowa – mącił, 
mamił, namawiał królewskich poddanych 
do nieposłuszeństwa wobec legalnej władzy. 
Ścigany przez oprawców znów zmykał, a  le-
dwo uzyskał więcej złudnej swobody, znowu 
mącił. Wiadro nosi wodę, póki się nie urwie 
ucho, a  Maćko radował się wolnością do 
czasu. Złapany w 1360 roku w Kaliszu, skrę-
powany tak, że ruszyć nie mógł ani ręką ni 
nogą, dowieziony został ciupasem przed sro-

gie oblicze władcy. Król litościwy nie bywał, 
oponenta bez wahania, zgodnie ze stosowaną 
w pradawnych czasach pragmatyką, ukarał. 
Nieborak został skazany na śmierć. Hańbią-
cą i zarazem okrutną. Najpierw siedział kilka 
miesięcy w mrocznej piwnicy zamku w Kali-
szu, a gdy przyszedł właściwy czas, złoczyńcę 
przewieziono do Chęcin. Na nic zdał się płacz, 
zgrzytanie zębami, błaganie o  litość. Nie-
szczęśnika potrzymano w ciupie, a z ciemni-
cy wtrącono do lochu głodowego w warowni 
Olsztyn pod Częstochową. Tam Maćko Borko-
wic oddał ducha. 
Inni więźniowie Chęcin mieli więcej szczę-
ścia, bo jednak polskim władcom, tak jak 
wspomniany wyżej warchoł, aż tyle krwi nie 
napsuli. W dodatku rodzina i zaprzyjaźnieni 
rycerze żwawo sięgnęli do kiesy. Gdy zabrzę-
czały złote monety, na wolność z kazamat 
chęcińskich wyszli żwawo i udali się w swo-
je strony jeńcy krzyżaccy, wzięci do niewoli 
w bitwach pod Płowcami, Koronowem czy 

utarczkach podjazdów na Kujawach. Naj-
znaczniejszym z całej czeredy wrogów był bez 
wątpienia Michael Küchmeister von Sternberg 
– przyszły Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackie-
go. Gdy już zasiadł na tronie w Marienburgu 
na samo wspomnienie pobytu w lochach pod 
Kielcami wpadał w odrętwienie i trząsł się ze 
zgrozy. Co przypominają potomności skrybo-
wie i kronikarze. Przez miesiące żuł za kratą 
czarny chleb Andrzej Wingold, przyrodni brat 
króla Władysława Jagiełły. Znacznie mniejsze 
znaczenie mieli inni nieszczęśnicy zamykani 
za kratą ciemnicy: pachołkowie, rzezimieszki, 
oszuści, szalbierze, zbójcy czy zwyczajni, po-
spolici złodzieje. 
Lochy na zamku straciły swoje znaczenie, gdy 
za sprawą najeźdźców z  północy nie tylko 
zamek w  Chęcinach, ale cała Polska została 
zrujnowana do imentu. Szwedzi, którzy w sie-
demnastym stuleciu najechali bogatą Polskę 
zostawili po sobie – jak powszechnie wiado-
mo – zgliszcza i ruiny. 
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Ryszard Biskup

Ze sztambucha i raptularza,  
czyli ocalić od zapomnienia.

KIELCE 1950–2000

Ryszard Biskup 

kielczanin, dziennikarz, fotoreporter, 
podróżnik, regionalista i  historyk. 
Przez ponad ćwierć wieku związany 
z dziennikiem „Słowo Ludu”. Laureat 
kilkudziesięciu dziennikarskich kon-
kursów. Od wielu lat przewodnik tu-
rystyczny oraz licencjonowany pilot 
wycieczek zagranicznych. Autor wie-
lu artykułów naukowych i książek.
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Wołanie na puszczy
To spektakl, wart polecenia, zrobiony z rozmachem, w którym występują tancerze, 
akrobaci muzycy, seniorzy – z tłem, których źródłem są obrazy wykreowane przez 
multimedia. Napisałem tłem, ale te produkcje zaczynają niepokojąco dominować 
plastycznie nad całością, stają się wartością samą w sobie.
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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.

TeksT: dr Krzysztof Sowiński

„B arbaricum” to najnowsza propo-
zycja, widowisko taneczno-mu-
zyczne – wspólne dzieło sporej 

gromady twórców – tancerzy Kieleckiego Te-
atru Tańca (ruch sceniczny wyrazili współ-
czesnymi technikami tanecznej ekspresji), 
grającego na żywo Zespołu Muzycznego 
„DYM” (budzące dreszcz niepokoju oddane 
w języku polskim zaśpiewy pierwotne i try-
balne), Tancerzy Niezależnych, seniorów 
Kieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
„Ponad Czasem” i Tria Akrobatycznego.
Ciężko mi wymienić wszystkich wykonaw-
ców, zwłaszcza, że najbardziej fascynujące 
były sceny zbiorowe! Może tylko wspomnę 
o  mojej ulubienicy już mrs. Nadszpagat, 
czyli Joannie Placie (niewiarygodna!), któ-
ra tańczyła duety z  utalentowanym Mate-
uszem Wróblewskim. Zaznaczę, że… mając 
do wyboru tego wieczoru miejscowy teatr 
dramatyczny, wybrałem KTT. Dlaczego? 
Jak powiedział bowiem Tomasz Kajdański 
(„Wschodzące gwiazdy baletu”): „Ciało nie 
kłamie. Słowa tak. Ciało to autostrada dla 
uczuć”. W wielu teatrach dramatycznych 
wbrew deklaracjom ich twórców wciąż (jak 
obserwuję) ich słowo najczęściej kłamie – 
a  aktorzy, których zachęca się, żeby „byli 
sobą”, posłusznie tylko rezonują popraw-
ność polityczną reżyserów. Nie ma w  tym 
ani odkrywczości, odwagi, ani tym bardziej 
szczerości. Jest tylko szeleszczące wyracho-
wanie.
A jakby się ktoś czepiał, że nie wszyscy tan-
cerze w Kielcach są „pod linię”, to – „Nie cho-
dzi o technikę, chodzi o duszę, o emocje. Gdy 
tańczymy, jesteśmy uczciwi. Od razu widać, 
kiedy ktoś oszukuje. Widać bowiem brak 
prawdy w ruchu” – wyjaśnia Kajdański. Ce-
nię kieleckich artystów tancerzy – nie tylko 
za tytaniczną pracę, którą wkładają w każ-
dej chwili swojego życia, żeby później móc 
przez sekundy, wywołując zachwyt widzów, 
gardzić grawitacją na scenie, ale także za 
ich pasję i szczerość przekazu.
Swoją propozycję jej twórcy nazywają por-
talem, poprzez który „zanurzamy się w ele-
menty charakterystyczne dla tej kultury, 
poznając wyrażone dźwiękiem i  ruchem 

obyczaje oraz ówczesne wierzenia”. Chodzi 
o  kulturę „barbarzyńców ze środkowej Eu-
ropy, dawnych mieszkańcach krainy na pół-
noc od Karpat”. „W spektaklu mieszają się 
wątki miłosne, magiczne i  rytualne prze-
tworzone artystycznie z elementami histo-
rycznymi” – dodają. 
I tutaj możemy mieć problem. Zwłaszcza 
jeśli chodzi o  „elementy historyczne”. Bo-
wiem widać na tej propozycji ślad inspira-
cji, jakiej twórcom dostarczyły współczesne 
produkcje filmowe – m.in. liczne o Wikin-
gach, czy tzw. filmy kung fu. Np. zwaśnieni 
praprzodkowie Polaków walczą niczym Jet 
Li, czy Jackie Chun – co wygląda atrakcyj-
nie, ale nie jest zgodne ze stanem wiedzy. 
Kiedyś interesowałem się polskimi ludo-
wymi sposobami walki wręcz i stwierdzam, 
że nasi przodkowie używali metod nie tyle 
efektownych, co bardzo przyziemnych, sku-
tecznych i pragmatycznych – np. uderzenia 
pięścią, głową i obalenia. Ale ok.
Nie czepiajmy się też przewodniego moty-
wu spektaklu, który brzmi – „Wszystko się 
kończy, lecz nic nie znika”, który zdaje się 
przez dr Elżbietę Pańtak (choreografia i dra-
maturgia) i Artura Grabarczyka (także cho-
reografia) rozumiany jest jako palingeneza 
światów. Chodzi o koncepcję filozoficzną mó-
wiącą o tym, że świat powtarzał się i będzie 
powtarzać się wciąż w tej samej postaci nie-
skończenie wiele razy. Zapomniana na wieki 
w czasach nowożytnych ta idea była rozwi-
jana na nowo przez Fryderyka Nietzschego, 
a  teraz pod wpływem rozgrywającego się 
pozornego chaosu, splotu niby przypadków 
typu pandemia, brutalną wojnę u  naszych 
granic i  do nich pukającą, ta wizja ponow-
nie trafia pod nasze betonowe strzechy 
jednak pozbawione schronów. Jest ona na 
scenie wyrażana mniej więcej w taki sposób 
– byliśmy barbarzyńcami kiedyś w czasach 
przedhistorycznych i  jesteśmy nimi także 
w czasach cywilizacji cyfrowej. Także mimo 
doświadczenia „lekcji” Auschwitz.
Może i  jesteśmy, ale na szczęście nie wszy-
scy! Rządzi bowiem nami, w  tzw. świecie 
cywilizowanym garstka decydentów, glo-
balnych psychopatów i  ich lokalni pomoc-

nicy. To właśni oni (także dzięki naszemu 
posłuszeństwu) mając w końcu technologie 
na wystarczającym poziomie, już kontrolu-
ją prawie każdy aspekt naszego życia, naszą 
demografię, wyznaczają wg swoich urojeń 
także czas naszej śmierci, chcą również za-
władnąć wszystkimi zasobami ziemi.
Problem jednak leży w  tym, że dawni wo-
jownicy uzbrojeni w  tarcze (możemy na 
scenie w Kielcach obserwować piękne ukła-
dy choreograficzne z wykorzystaniem tych 
wojennych przedmiotów), maczugi i miecze 
– przynosili zagładę tylko części ludzko-
ści, dzisiejsi żołnierze uzbrojeni w  bombę 
atomową mogą zabić prawie całą ludzkość 
(pewnie elity pochowają się w swoich pry-
watnych schronach, o budowie których 
w  swoich rezydencjach nie zapomnieli. 
Może przeżyją?). Spektakl kończy się wła-
śnie wybuchem, który unicestwia życie na 
ziemi – w  tym także starców, którzy przy-
szli opłakiwać młodych, ofiary wojny kon-
wencjonalnej z  użyciem samolotów bomb 
i  czołgów. Koło wiecznego powrotu wbrew 
zapowiedziom zostało przerwane?
To widowisko jest m.in. wyrazem lęku 
związanym z  naszym tutaj i  teraz, z  na-
szą niezbyt pomyślnie zapowiadająca się 
przyszłością. (Jak się wydaje, przed zagładą 
może nas tylko uratować chyba już tylko 
dawny bóg Księżyca, Ra, czy Świętowit, albo 
ten dogorywający owoc wyrafinowanej my-
śli rozpościerający się od Platona do święte-
go Tomasza). Jest wołaniem o  zaprzestanie 
przemocy. Krzykiem, który tak niewielu te-
raz wypowiada w  formie „nie idźmy na tę 
wojnę”. Dominują bowiem głosy przerażają-
co licznych „jastrzębi wojny”, w tym naszej 
rządzącej klasy politycznej, która pewnie 
na pierwsze wojenne wydarzenia na na-
szym terenie, ucieknie i  dalej będzie nami 
rządzić, ale już z  (koło drugiego powrotu) 
Londynu. 
Jak sądzę, to wołanie „Barbaricum” – jak 
mawiali nasi słowiańscy przodkowie – jest 
wołaniem na puszczy.
Widowisko powstało w  ramach programu 
„Przestrzenie Sztuki”. Więcej o  przedsię-
wzięciu - ktt.pl



w świecie sportu

REKLAMA

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”.

N iewielu kibiców pamięta Tomasza 
Bzymka, byłego piłkarza Staru Sta-
rachowice i Błękitnych Kielce. Od po-

nad 30 lat mieszka pod Paryżem, tam pracuje 
jako trener młodzieży. W swoim CV ma kilku 
futbolistów występujących aktualnie we fran-
cuskiej Ligue 1. Diamencikiem jest wycho-
wany w  JS Sueresnes, Ngolo Kante. Bzymek 
zawsze podkreśla, że wiele eksperymentuje 
podczas zajęć „wprowadzając różne nowości 
taktyczno metodologiczne”. To między inny-
mi dzięki jego doświadczeniom i  sugestiom, 
kilkanaście lat temu zniesiono we Francji, 
w rozgrywkach młodzieżowych do lat 12 grę 
na wynik. Nad Sekwaną ów projekt nazwano 
nieoficjalnie „pozytywnym optymizmem”. 
Mówiąc najkrócej, polega on na odpowiednim 
podejściu szkoleniowca do najmłodszych pił-
karzy w sferze psychicznej i mentalnej. Na-
wet jeśli dzieciakowi trudno jest zrozumieć 
i  opanować zalecenia opiekuna, ten zamiast 
krytykować nieudolność, powinien chwalić 
malucha za konsekwencję, chęć podejmowa-
nia trudu, itd., itd. 
Francuski pomysł od dłuższego czasu był re-
alizowany w  Koronie. Drużyna od kilku ty-
godni (w lidze i Pucharze Polski) nie zaznała 
smaku zwycięstwa. Prezentuje katastrofalną 
dyspozycję, w  jej grze nie ma ani ładu ani 

składu. O pomysłach, kreatywności w  grze, 
zaskakiwaniu rywali lepiej nie wspominać, 
bo można narazić się na śmiech ze strony ki-
biców. Dzisiejsza Korona jest o wiele słabsza, 
niż ta grająca w I lidze. Nie ma w niej lidera, 
brakuje mądrości boiskowej, stabilizacji for-
my. Jest za to aż nadto strachu w oczach, obaw 
przed ofensywną grą, utratą gola. Zespół jest 
zlepkiem kilkunastu mało rozumiejących się 
facetów, wyglądających na zmęczonych już 
podczas rozgrzewki. Facetów, którzy wycho-
dzą na murawę nie dlatego, że jest to ich pra-
ca, swoiste hobby, lecz niewolniczy przymus.
Przykro to pisać, ale głównym winowajcą tej 
sytuacji był Leszek Ojrzyński. Mimo degrengo-
lady, prezentowaniu drugoligowego poziomu, 
szkoleniowiec karmił wszystkich „pozytyw-

MOIM ZDANIEM

Korona na dnie

nym optymizmem”. To dziękował chłopakom 
za walkę, to zrzucał porażkę na pecha, brak 
szczęścia. Lubię i szanuję trenera, uważam za 
konkretnego mężczyznę. Tym razem jednak 
stchórzył, nie podając się do dymisji. 
Jestem też przekonany, że wraz z Ojrzyńskim 
z klubem powinno pożegnać się również kil-
ku społecznych pseudodoradców. Ludzi za-
siadających w fotelach VIP, ale tak naprawdę 
szkodzących klubowi. Ludzi szukających swo-
jej tożsamości, swojego ego na płaszczyźnie, 
o której nie mają pojęcia. Oni, na równi z tre-
nerem przyczynili się do aktualnej, fatalnej at-
mosfery. No, bo jak zrozumieć fakt, że jeszcze 
przed gwizdkiem kończącym mecz z Piastem 
Gliwice część młyna była już pusta? Oby nigdy 
więcej coś takiego się nie powtórzyło. •
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FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA

Zalecenia do skorzystania z terapii hiperbarycznej
• trudno gojące się rany (owrzodzenia podudzi, stopa cukrzycowa) 
• przewlekłe stany zapalne, zwyrodnienia stawów, reumatyzm 

• miażdżycowe niedokrwienie kończyn 
• choroba wieńcowa (stan po by-passach) 

• choroba Parkinsona 
• choroba Alzheimera 
• udary mózgowe 

• migreny
• regeneracja organizmu - zwiększenie wydolności organizmu nawet o 25 procent 
• leczenie zaburzeń seksualnych - zaburzenia erekcji, obniżone libido, impotencja 

• intensywne odmładzanie - wzrost komórek macierzystych 
• powikłania po złamaniach i urazach 

• dermatologia - łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, trądzik, trądzik różowaty
• oparzenia 

• niedokrwistość 
• choroba dekompresyjna 

• zgorzel gazowa 
• zatrucie tlenkiem węgla

Wskazania do terapii HBO poparte dowodami w piśmiennictwie ustalone przez Europejskie Towarzystwo Medycyny 
Hiperbarycznej (European Underwater and Baromedic Society, www.eubs.org) oraz Towarzystwo Medycyny Podwodnej 
i Hiperbarycznej (Undersea and Hyperbaric Medicine Society, www.uhms.org).


