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piszą dla was: 
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Zgodnie z obowiązującym prawem w gry liczbowe 
i loterie pieniężne mogą grać wyłącznie osoby, 

które ukończyły 18. rok życia. 

Numer Bonu:
Bon Upominkowy może zostać wymieniony na dowolny produkt oferowany przez Salony Jubilerskie YES. Salon Jubilerski YES nie wypłaca różnicy w przypadku wymiany 

Bonu Upominkowego na towar, którego wartość jest niższa od nominału niniejszego Bonu. W przypadku wymiany Bonu Upominkowego na biżuterię, bądź zegarek, 

których wartość przewyższa nominał Bonu, Klient jest zobowiązany do dopłacenia różnicy.

Bon ważny do:

500 PLN

Upoważnia do zakupu w Salonach YES i na YES.pl

Bon upominkowy

o nominale
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SPIS TREŚCI / PolECamy

8 / SPoJRZENIa
„Sokała pod choinkę” – Świat, Polska, Kielce

w oczach dr. Witolda Sokały.

14-15 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Budowlane qui pro quo”

– powstawanie osiedli Świętokrzyskie i Na Stoku 
wspomina Ryszard Biskup.

PRomoCJa/REKlama

2, 6, 9, 13, 15, 16, 19, 20

CyTaT TyGoDNIa

oD NaCZElNEJ

„Rząd może przemyśleć ponowne admi-
nistracyjne zamrożenie cen energii dla 
gospodarstw domowych, gdyby podwyżki 
miały być wysokie”.

17.12.2019 r., premier Mateusz Morawiecki, 
odnośnie ewentualnych podwyżek cen prądu dla 

odbiorców indywidualnych.

Dzisiaj nietypowo. 
Według danych portalu dlahandlu.pl w roku ubiegłym 
za koszyk podstawowych produktów zapłaciliśmy 81 zł, 
w tym roku kwota wzrosła do 107 zł. Poniższe dane 
zatrważają, mimo wszystko, jednak zachęcam do lektury.

   2018   2019

Chleb (1 kg)  3,15 zł  4,48 zł
Bułka pszenna(1 szt.) 0,25 zł  0,42 zł 
Mąka pszenna (1 kg) 2,40 zł   2,80 zł
Mleko (1 litr)  2,40 zł  3,10 zł
Cukier (1 kg)  1,99 zł   2,60 zł
Olej (1 litr)  4,90 zł   6,50 zł
Szynka gotowana (1 kg)  24,90 zł   30,90 zł
Masło (200 g)  5,49 zł  5,69 zł
Jabłka  (1 kg)  1,99 zł      3,30 zł
Banany (1 kg)  3,90 zł  4,90 zł
Pomarańcze (1 kg)  3,30 zł  5,20 zł
Cytryny (1 kg)  5,20 zł  7,50 zł

Tymczasem, ekonomiści biją na alarm, że prawdziwy 
wzrost cen dopiero przed nami. W przyszłym, 
2020 roku, ceny wciąż mają rosnąć. Ma to związek m.in. 
z prognozowanym zmniejszeniem produkcji w Unii 
Europejskiej o ok. 5 proc. i planowaną podwyżką opłat za 
prąd. Co prawda ma ona dotyczyć jedynie przedsiębiorstw, 
ale w efekcie dotknie przecież każdego konsumenta. 
Towary najczęściej kupowane to produkty spożywcze, 
z których najbardziej energochłonne są nabiał, mięso 
i chleb. Jeśli prąd dla przedsiębiorstw pójdzie w górę 
o 30 proc., kilogram chleba zdrożeje o 25 gr, litr mleka 
o 15 gr, a za kg schabu bez kości zapłacimy minimum 17 zł. 
W przyszłym roku podrożeje także chemia, leki, węgiel, 
artykuły budowlane i papier… 

Spokojnych świąt życzę  
oraz wytrwałości w Nowym Roku.

Agnieszka Rogalska

Dane: październik 2019 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, dlahandlu.pl, obserwacje własne
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USŁYSZANE

- Zrobimy wszystko, by indywidualne 
gospodarstwa domowe nie odczuły 
podwyżki cen prądu – mówił gość 
Roberta Mazurka w Porannej rozmowie 
w RMF FM wicepremier i minister 
aktywów państwowych Jacek Sasin. 

Mazurek: Proste pytanie. Czy prąd dla 
odbiorców indywidualnych w tym roku 
podrożeje czy nie?
Sasin: Tak jak mówiłem, ja i inni politycy 
Zjednoczonej Prawicy, i tak powtarzamy 
dalej, zrobimy wszystko, żeby 
indywidualne gospodarstwa domowe nie 
odczuły podwyżki cen prądu.
Mazurek: Konkretny cytat z Jacka Sasina. 
Może pan zna człowieka. 18 listopada 
Jacek Sasin w studiu RMF mówił tak: 
„Za cenę prądu odpowiada minister 
aktywów państwowych, czyli ja. Podwyżki 
dla indywidualnych odbiorców nie 
będzie”. Nie mówił pan o tym, że będzie 
nieodczuwalna.
Sasin: To mówię, cały czas powtarzam. Są 
różne metody, żeby podwyżki nie było.
Mazurek: Metoda jest prosta: podwyżka 
jest albo jej nie ma.
Sasin: To mogą być, tak jak to zrobiliśmy 
w tym roku, że będzie to ustawowe 
zamrożenie cen, czyli tak naprawdę 
budżet rekompensował to wprost 
firmom energetycznym i są także inne 
metody, jak choćby rekompensaty dla 
samych odbiorców. Poruszamy się 
w pewnej przestrzeni prawnej, również 
prawa europejskiego. Powiedziałem, 
że nie zapłacą więcej gospodarstwa 
domowe, tak? To jest to samo, że nie 
będzie podwyżki, tak? Nie zapłacą więcej 
gospodarstwa domowe i to podtrzymuję. 
Mamy przygotowane pewne rozwiązania 
prawne, o których będę mówił w sytuacji, 
jeśli będziemy mieli jasność co do tego, 
jaki będzie werdykt URE. Wtedy też 
będę mówił o rozwiązaniach prawnych. 
Mogą być też przecież rekompensaty dla 
odbiorców.

(oprac. red.)

Źródło: www.rmf24.pl, 17 grudnia 2019 r.

Po wtorkowej decyzji Urzędu Regulacji 
Energetyki rachunki za prąd dla 
indywidualnych klientów Tauronu 
mogą wzrosnąć średnio o ok. 7,6-8,8 
zł miesięcznie. Pozostałe spółki – Enea, 
Energa i PGE – zaproponowały zbyt 
wysokie w opinii URE podwyżki.

W poprzednim wydaniu „2 tygodnika 
kieleckiego” przytaczaliśmy 
wypowiedź Bartosza Marczuka, 

w latach 2015–2018 podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Obecnie jest on wiceprezesem 
Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) 
i odpowiada m.in. za nadzór nad nowym 
pomysłem rządu, czyli Pracowniczymi Planami 
Kapitałowymi. Marczuk informuje: „Oficjalny 
szacunek wysokości emerytur w przyszłości 
jaki dostałem z ZUS. Teraz dostajemy 53,8% 
ostatniej pensji (ok. 2,2 tys. zł). W 2045 
będzie 32%, w 2060 – 24, 9%, a 2080 – 23, 
1%. To będzie ok.1 tys. zł na mc (na dzisiejsze 
pieniądze)”.
Tymczasem…
62-letni szef Rady Europejskiej i były 
premier Donald Tusk po osiągnięciu wieku 
emerytalnego będzie mógł dostawać 
ok. 21 tys. zł europejskiej emerytury 
i ok. 9 tys. zł emerytury krajowej – wynika 
z artykułu opublikowanego przez „Super 
Express”. To może oznaczać, że Donald Tusk 
będzie otrzymywał ok. 30 tys. zł emerytury. 
Obecnie najwyższa emerytura wypłacana 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
to 22,4 tys. zł. 
W Polsce niewielu seniorów może pochwalić 
się naprawdę wysokimi świadczeniami. 
Z analizy danych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych wynika, że recepta na bardzo 

CIEKAWE

dobrą emeryturę jest jedna: trzeba po prostu 
zapomnieć, że zgodnie z obecnymi przepisami 
na emeryturę można przejść już w wieku 
60 (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). By na 
starość żyć dostatnio, trzeba jednak bardzo 
długo pracować. Dotychczasowy rekordzista 
przepracował 57 lat i przeszedł na emeryturę 
w wieku 81 lat.
Jednak w tym roku ZUS przyznał emeryturę 
panu, który skończył 82 lata, miał 61 lat stażu, 
czyli 61 lat płacił składki. Zaczął jako górnik 
w kopalni, potem skończył średnią szkołę, 
potem studia i przechodził na emeryturę 
już jako osoba z kadry zarządzającej w kopalni. 
Otrzymuje 9 tys. zł.
Emerytura jest pochodną dwóch rzeczy: 
zebranego kapitału i przewidywanej długości 
życia. Im dłużej człowiek pracuje, tym więcej 
składek odprowadzi, więc zbuduje wysoki 
kapitał. Jednocześnie, im dłużej pracuje, tym 
czas pobierania emerytury jest krótszy. 
Wyjaśniamy to na poniższym przykładzie.
Człowiek w wieku 65 lat ma przed sobą – 
statystycznie – 218 miesięcy życia. A więc 
jego kapitał jest dzielony właśnie na taki okres. 
80-latek ma przed sobą już tylko 105 miesięcy 
życia. Gdyby i jedna, i druga osoba miała 
zebrany kapitał w wysokości 500 tys. zł, 
to 65-latek miałby 2,3 tys. zł emerytury, 
a 80-latek już 4,7 tys. zł.

(oprac. red.)

Źródło: raport ZUS, Money.pl

Obecnie w Polsce emeryturę pobiera ok. 6,5 mln osób. Z tego 
427 emerytów dostaje świadczenia w kwocie przekraczającej 
10 tysięcy złotych. Najbogatszy emeryt dostaje z ZUS na swoje konto 
co miesiąc 22,4 tys. złotych. 
Jak wynika z raportu rocznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
emerytów, którzy mogą pochwalić się świadczeniem w wysokości ponad 
5 tys. zł, jest 130 tys. To zaledwie 2 proc. emerytów i rencistów. Ci, którzy 
mają kilkanaście tysięcy złotych świadczenia to niewielka część tej grupy.
28 600 Polaków pobiera emerytury, które są niższe niż 500 złotych 
miesięcznie. 
Najniższa emerytura w kraju to dokładnie 2 gr (w 2018 roku). Dzisiaj to 
pewnie całe 4 gr. Tak wynika z informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Jak to możliwe? Emerytura minimalna - w wysokości 1000 zł brutto - jest 
przeznaczona tylko dla tych, którzy przepracują przynajmniej 20 lat (kobiety) 
lub 25 lat (mężczyźni). 
Najbiedniejszy emeryt w Polsce na starość odłożył niecałe 6 zł 39 groszy. 
Była to zaledwie jedna składka. Wspomniane wyżej grosze emeryt będzie 
miał wypłacane najprawdopodobniej przez kolejne 218 miesięcy. Taki jest 
prognozowany czas życia mężczyzny w wieku 65 lat. ZUS za obsługę jego 
emerytury w ciągu całego tego okresu zapłaci ponad 2,2 tys. zł. Absurd.



na skróty z Kielc

5NR 21 (31)/2019

ZNALEZIONE W SIECI

Nowy rozkład PKP. Z Kielc, nic tylko 
podróżować…:
– zero pociągów do Trójmiasta (nie 

licząc nocnego o standardzie dramatycznym, 
bez klimy). Tak na marginesie to pociąg z Kielc 
(godz. 22:11) do Kołobrzegu (godz. 10:18);
– a skoro o podróży koleją do Kołobrzegu 
z Kielc: dobrze radzę, weźcie ze sobą wodę 
i prowiant jak będziecie jechać, bo klimy 
brak i WARS nie przywita was. Tym samym 
w sumie mamy taką kolej transpolską;
– Zakopane najwyraźniej zostało na mapie 
kolejowej zakopane, bo zero połączeń;
– Krynica Zdrój też nieosiągalna koleją z Kielc;
– pociąg do Rzeszowa był, ale w nowym 
rozkładzie jedzie już tylko do Krakowa;
– a co tam mają przekopać na północy kraju? 
Półwysep Helski czy Mierzeję Wiślaną? Chyba 
jednak to pierwsze, bo pociągu na Hel nie 
ma. A wiec wszyscy latem będą na Pomorze 
Środkowe i nad Zatokę Gdańską jeździć 
jednym nocnym pociągiem bez klimy… (ten 
do Kołobrzegu);
– pociąg do Szczecina natomiast jest. I to 
jaki! Otóż jedzie przez… Katowice, Wrocław 
i Zieloną Górę (a nie mógłby jeszcze przez 
Suwałki czy Przemyśl?; można byłoby nazwać 
go Tour de Pologne?);
– dojechać do stolicy kraju o poranku? Eeee 
po co... do połowy marca można, ale później, 
to już przecież nie ma po co jeździć do 
Warszawy; 
– „pospieszny” do Krakowa jedzie o… 13 minut 
krócej… od osobowego (nawet nie sprawdzam 
jaka różnica w cenie);
– do Ostrowca pociąg regio o 7:30 i 7:57 
a kolejny o 10:50;
– zaraz po tym o godz. 10:50 do Ostrowca 
(przez Skarżysko) jedzie pociąg do... Skarżyska 
o godz. 11:31;
– do Olsztyna jest pociąg o 9:15 i 10:42 
(jeden wprawdzie przez Radom, a drugi przez 
Włoszczowę, ale obydwa przez Warszawę);
– gdzie z Kielc jeszcze nie dojedziemy? 
A chociażby Białystok i Poznań. Ale kto by tam 
jechał…

PS.
Pociągi z Włoszczowy Północ: Krynica Zdrój, 
Rzeszów, Przemyśl, Zakopane, Szczecin, 
Suwałki, Białystok, Trójmiasto, Elbląg, Poznań, 
Zielona Góra, Bielsko-Biała, oraz: Praga, 
Budapeszt, Wiedeń, Ostrawa, Brześć.
Ktoś miał inne zdanie przed laty na temat 
sensu Włoszczowy Północ?

Robert Felczak

Źródło: profil Facebook
Skróty, korekta pochodzą od redakcji.

Idea zrodziła się w 2001 roku w Stanach 
Zjednoczonych z inicjatywy Rona 
Hornbackera, z zawodu programisty 

komputerowego. Do Polski przywędrowała 
w 2003 roku. Teraz mamy ją w Kielcach. 
O czym mowa? O bookcrossingu. To nic 
innego, jak w wolnym tłumaczeniu, 
„krzyżowanie się książek”, czyli ich wymiana 
w ogólnodostępnym miejscu. 
W ramach akcji „Uwolnić książkę” na terenie 
miasta ustawionych będzie 30 punktów 
z książkami. Pierwsze już się pojawiły 
– w Urzędzie Miasta przy Rynku oraz 
w Galerii Echo i wszystkich filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Kielcach. Wszystkie są 
stylizowane na angielskie budki telefoniczne.
– Chcemy nadać książkom drugie życie 
– zaznacza Anna Żmudzińska, nowa dyrektor 

miejskiej biblioteki, która organizuje całą akcję. 
– Mam nadzieję, że na tych półkach będzie 
cały czas ruch, że będzie wiele osób, które 
będzie się wymieniało książkami, że po prostu 
te półki będą żyły – dodaje. – To jest akcja 
ogólnoświatowa, ale myślę, że Kielce nie 
odstają w tym od żadnych innych miast 
w Polsce – mówi Marcin Różycki, zastępca 
prezydenta Kielc, pomysłodawca akcji. – Mam 
nadzieję, że akcja się rozpowszechni – dodaje.
Jej zasady są proste. Książki zostawiać 
i zabierać może każdy. Wymiana książek 
jest całkowicie bezpłatna. Koordynatorzy 
kieleckiego bookcrossingu apelują jedynie 
o poszanowanie miejsc wymiany i samych 
książek. Ważne, by po przeczytaniu wróciły 
na półkę.

(red.)

WARTO WIEDZIEĆ

Miasto otrzymało ponad 19 mln zł 
unijnego dofinansowania. Tym samym 
w Kielcach powstanie wypożyczalnia 

rowerów, a także nowe ścieżki i miejsca 
obsługi rowerzystów. Realizacja projektu 
„Kielecki rower miejski”, rozpocznie się na 
początku przyszłego roku i potrwa trzy lata. 
Wspomniane pieniądze miasto otrzymało 
z Regionalnego Programu Operacyjnego.  
Prezydent Kielc, Bogdan Wenta, podpisał 
umowę z marszałkiem województwa. 
Realizacja projektu rozpocznie się na już 
początku przyszłego roku i potrwa trzy lata. 

Projekt zakłada m.in. powstanie wypożyczalni 
rowerów. Ma być ich minimum 200, 
a 10 procent z nich ma mieć wspomaganie 
elektryczne. W ramach projektu powstaną też 
nowe ścieżki rowerowe, miejsca parkingowe 
oraz miejsca obsługi rowerzystów - będą to 
stojaki i stacje do samoobsługowej naprawy.
W Kielcach powstanie także system badający 
ruch rowerowy. Całkowita wartość projektu 
przekracza 21 milionów złotych, większość 
kosztów pokryje unijne dofinansowanie, 
dodatkowy milion złotych wsparcia pochodzi 
z budżetu państwa.      (red.)
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REKLAMA

okiem posła

ADAM CYRAŃSKI
(ur. 29 marca 1960 r.), kielczanin, lokalny przedsiębiorca, niezawodowy poseł na Sejm RP VIII kadencji, 
wybrany ponownie w niedawnych wyborach. 

Z każdym kolejnym rokiem ustanawiane 
są nowe rekordy temperatury 
w naszym kraju, do dewastujących 

pola uprawne susz zaczynamy się już 
przyzwyczajać, zamiast „białych świąt” już 
niedługo będziemy grillować na działce. 
Zmiany klimatu to niestety nasza smutna 
rzeczywistość i bez wątpienia najważniejsze 
wyzwanie dla ludzkości. Są jednak tacy, 
którzy wolą zakłamywać rzeczywistość 
i bagatelizować zmiany klimatu na kuli 
ziemskiej. Kiedy już dojdzie do grudniowego 
grillowania, to powiedzą Wam, że nawet 
jeśli są jakieś zmiany klimatyczne, to 
w żadnym wypadku nie są one spowodowane 

działalnością człowieka tylko naturalnymi 
cyklami, przez które przechodzi nasza planeta.
Jednym z takich filozofów jest niestety nasz 
premier. Dzięki niemu Polska odmówiła 
zobowiązania się do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej w 2050 r. Przywódcy krajów 
w trakcie szczytu w Brukseli wyznaczyli dla 
całej wspólnoty cel neutralności klimatycznej 
w 2050 r., ale z zastrzeżeniem, że „jeden 
kraj członkowski na tym etapie, nie może 
zobowiązać się do wdrażania tego celu”, 
a szczyt wróci do tematu w czerwcu. 
Nasz premier tak tłumaczył swoją decyzję: 
„Prowadzimy bardzo ambitną, ale jednocześnie 
racjonalną ekonomicznie politykę klimatyczną, 

politykę energetyczną. Musimy jednak 
zapewnić takie tempo zmian, jakie będzie 
dostosowane do potrzeb polskiej gospodarki, 
do potrzeb polskiego społeczeństwa. 
To jednocześnie gwarantuje nam, że będziemy 
w najszybszym możliwym tempie realizować 
programy zapewnienia czystego powietrza”
Na pierwszy rzut oka dla wielu może 
to wyglądać na zdroworozsądkowe 
podejście. Nic bardziej mylnego. Polska 
ma najtrudniejszą sytuację z osiągnięciem 
neutralności klimatycznej, a także ogromne 
problemy z zanieczyszczeniem powietrza. 
Skoro my jesteśmy tak uzależnieni od 
węgla, czyli tak „brudni”, jeżeli chodzi 
o powietrze czy wodę, to powinniśmy dążyć 
nie do spowolnienia procesu stawania 
się neutralnymi dla klimatu, tylko wręcz 
przeciwnie, powinniśmy walczyć o maksimum 
środków, pomocy – nie tylko pieniędzy - by 
zrobić to szybciej, a nie wolniej. 
Dzięki takim decyzjom Polska po raz kolejny 
staje na przekór całej Unii Europejskiej. 
Wszyscy dookoła rozumieją, że nie możemy 
dłużej myśleć o ekologii w kategorii problemu, 
czy kosztu. Neutralność klimatyczna, czyste 
powietrze, nasze zdrowie, to priorytet. •

Na przekór wszystkim

Takich świąt Bożego Narodzenia
żeby było do kogo

wypowiedzieć dobre słowo...
żeby życzenia serdeczne
usłyszeć na pierwsze danie

przy suto zastawionym stole
żeby opłatek utrzymać w dłoni
i zdążyć z wybaczeniem
przed pierwszą gwiazdką...

żeby się jak dziecko
zachwycić i uradować

Ojczystą Tradycją i Małym Jezuskiem
a potem z nadzieją popatrzeć na kalendarz 

z Nowym Rokiem...
życzę wszystkim.

                         Krzysztof Marek Słoń 
                                   Senator RP
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okiem radnegoWiększością głosów radni przekazali 
ostatnio prawie 1,5 mln zł dla spółki 
Korona Kielce. To już prawie 6 mln 

zł jakie Klub dostał od miasta w ciągu roku. 
Sytuacja jest dziwna, bo takie sumy padały, ale 
kiedy Korona była w stu procentach miejska. 
Logicznym wydawałoby się, żeby te kwoty 
mocno malały, kiedy udziały miasta spadły do 
28%. Wątpliwości budzi także fakt zadłużenia 
spółki w stosunku do miasta. Ma wkrótce 
zostać spłacone, ale wygląda na to, że miasto 
samo sobie spłaci dług Klubu. Czyż nie?   
Nigdy nie byłem i nadal nie jestem entuzjastą 
wydawania samorządowych pieniędzy na 
sport zawodowy. Jedynym wyjątkiem dla mnie 
byłby zakup usług promocyjnych dla miasta, 
które mogą być poprzez sport z powodzeniem 
realizowane. Najbardziej racjonalnie dzieje 
się to w przypadku PGE VIVE Kielce. Choć 
nadal uważam, że nie wykorzystujemy w pełni 
potencjału marketingowego szczypiornistów. 
Zwłaszcza za naszą zachodnią granicą 
mogłyby na tym skorzystać choćby Targi 
Kielce. Tego typu działania muszą być jednak 
częścią większej strategii, której efektem 
końcowym powinien być rozwój gospodarczy 
Kielc. 
Jako kibic lokalnych drużyn sportowych 
oddzielam sferę emocji związanej z ich 

dopingowaniem od priorytetów finansowych 
miasta. Wcale nie dziwię się , że tego typu 
rozdział jest obcy kibicom na trybunach, ale 
byłem zdumiony kiedy zabrakło go wśród 
radnych podczas głosowania. Zwłaszcza, 
że pieniądze na Koronę zostały wyjęte nie 
z puli przeznaczonej na wsparcie klubów 
sportowych, czy na działania promocyjne, 
jak to bywa w przypadku wsparcia dla 
PGE VIVE Kielce, ale z inwestycji. Tak, 
dokładnie z inwestycji. Z tej samej kieszeni, 
z której powstają ulice, chodniki i z której 
dokonywane są remonty. I nawet jeśli ktoś 
za chwilę powie, że jest grudzień i tych 
pieniędzy nie dało się wykorzystać, to od razu 
uprzedzam, że niewydatkowane pieniądze nie 

rozpływają się w powietrzu w ostatnim dniu 
grudnia, ale przechodzą jako wolne środki na 
rok przyszły.  
Przekazanie dodatkowych pieniędzy 
Koronie zostało przegłosowane głównie 
rękami opozycji antyprezydenckiej, co 
szczególnie mnie dziwi w kontekście innych 
wcześniejszych głosowań tej samej grupy 
radnych. Z jednej strony lekką ręką popierają 
wsparcie finansowe dla klubu piłkarskiego, a 
z drugiej blokują każdą uchwałę, która może 
zapewnić miejskiej kasie dochód. Czyżby 
zatem pieniądze w miejskim budżecie spadały 
z nieba? Pisałem o tym szerzej w poprzednim 
felietonie i jestem przekonany, że obaliłem tę 
bajkową tezę w całości. •

Korona na głowie miasta

okiem radnej

W szyscy w pewien sposób 
przeżywamy radość i euforię, 
kiedy „nasi” zdobywają złoto. 

Niejednej osobie łza się w oku kręci, gdy 
słyszmy Mazurka Dąbrowskiego. Czujemy 
dumę z Polski i mamy poczucie, że to 
nasz wspólny sukces. Zbiorowe poczucie 
radości jest jednym z najpiękniejszych uczuć 
społeczeństwa, jako całości. Integruje nas 
i zasypuje podziały. Sprawia, że, choć przez 
chwilę, czujemy się jednością, skupiamy się na 
tym, co nas łączy, a nie, co dzieli. 
Sportowe emocje są w pewien sposób 
bezpieczne. Okazuje się jednak, że inne 
powody narodowej dumy sprawiają już 
więcej problemów. Tak było, gdy szefem 

Rady Europejskiej zostawał Polak, Donald 
Tusk. Historyczna chwila, gdy po raz 
pierwszy nasz rodak obejmował tak 
wysokie międzynarodowe stanowisko. I co? 
Środowiska prawicowe, na czele z politykami 
PiS-u, robiły wszystko, żeby nam tę chwilę 
zohydzić. Symboliczne już 27:1, zamiast 
zbiorowej radości, wcisnęło nas w atmosferę 
konfliktów i podziałów. 
Tą niechęć można jeszcze próbować 
tłumaczyć politycznym kontekstem tej 
decyzji. Prawica tak konsekwentnie 
wzniecała i utrwalała nienawiść do Tuska, 
że nijak nie mogła się wznieść ponad 
swoje uprzedzenia. Ja uczciłam ten fakt 
na spontanicznym, ulicznym spotkaniu 

z kielczanami, gdzie panowała uroczysta 
atmosfera szczęścia. 
Już wtedy wzbierała we mnie złość, że tak 
łatwo przychodzi politykom i publicystom 
zabijanie w nas zbiorowej radości. Ale 
apogeum przyszło kilka dni temu, gdy dotarła 
do Polski wiadomość, że literackiego Nobla 
otrzymała Polka, Olga Tokarczuk. Grzał 
się Internet, telefony, entuzjazm i duma 
wyłaniały się niemal z każdego kąta. Szybko 
okazało się, że jednak nie z każdego. Że dla 
polityków PiS i prawicowych publicystów 
sukces naszej rodaczki to kłopot. I pół biedy, 
gdyby ten kłopot zechcieli przełknąć we 
własnych czterech ścianach. Niestety nie, 
zaczęły się wylewać mądrości o wątpliwej 
jakości literatury Tokarczuk, jej ponoć 
antypolskiej postawie i w ogóle, że Nobel się 
zdeprecjonował. 
I tego wybaczyć już się nie da. W tych 
trudnych czasach narodowych podziałów, 
gdy konflikt polityczny przeniósł się do 
polskich domów, zabijanie szansy na wspólną, 
szczerą, spontaniczną, społeczną radość jest 
po prostu niewybaczalne. Oskarżam Was, 
polityków o ograniczonych horyzontach, 
o zbrodnię na zbiorowej radości. A po ludzku 
jest mi Was po prostu szkoda. •

AgAtA WojdA 
(ur. 25 maja 1981 r. w Kielcach). Kielecka radna, przewodnicząca klubu Koalicja Obywatelska,  
przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Oskarżam Was

MARCIn ChłoDnICKI
(ur. 25 września 1978 r. w Kielcach). Kielecki radny, inicjator projektu „In Vitro dla Kielc”, szef 
stowarzyszenia rowerowego, współautor wielu akcji i inicjatyw społecznych, przewodniczący Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej w Kielcach.
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Patrząc z boku

Witold Sokała 
zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych UJK, przewodniczący 
Rady Fundacji Po.Int, ekspert i publicysta „Nowej Konfederacji”. 

Wszyscy już życzą na potęgę, to i ja trochę do-
rzucę. Na te nadchodzące Święta i na Nowy Rok.

Świat
Błękitnej Planecie oraz zamieszkującej jej 
ludzkiej cywilizacji życzę, by przedstawi-

ciele innych, zapewne mądrzejszych światów 
nadal omijali nas szerokim łukiem i nie wtrącali 
w nasze sprawy. Sami tworzymy sobie tyle pro-
blemów, że nie trzeba dodatkowych. Życzę Ziemi 
także tego, by politycy i aktywiści zaczęli wresz-
cie na serio dbać o jej klimat, zamiast licytować 
się, kto głośniej o nim krzyczy.
Brytyjczykom życzę udanego brexitu, a Szko-
tom rozsądku w sprawie niepodległości. Od tego 
zależy więcej, niż się dziś wydaje. Może nawet 
powstanie nowego, bardziej sensownego ładu 

w skali globalnej? Unii Europejskiej życzę wla-
nia jakiegoś dobrego oleju do zacierającego się 
silnika niemiecko-francuskiego, Rosji trzeźwo-
ści (wiem, wiem, życzenie równie realistyczne, 
co poprzednie), Chinom zaś wolności i demokra-
cji (a co, szaleć, to szaleć). Stanom Zjednoczonym 
nic nie muszę życzyć, poradzą sobie nawet bez 
mojego duchowego wsparcia.

Polska 
Ojczyźnie, i nam wszystkim, życzę mą-
drych decyzji w wyborach prezydenc-

kich. Kandydatkom i kandydatom, by pamiętali 
o słynnym haśle Clintona: „gospodarka, głupcze!” 
– bo jakby nie zaklinać rzeczywistości, to stan 
portfeli Polaków zdecyduje o wynikach. Andrze-
jowi Dudzie, by uważał na ciężarne zakonnice 

na pasach oraz nocne interlokutorki w necie. 
Szymonowi Hołowni, by nie zawiódł nadziei, po-
kładanych w nim przez miliony Polek i Polaków: 
na nową jakość, na osłabienie plemiennej wojny, 
na rozwiązywanie konkretnych problemów pod 
egidą Dużego Pałacu. Małgorzacie Kidawie-Błoń-
skiej zaś, na okoliczność niewejścia do drugiej 
tury, dużo siły i pogody ducha.
Nowej Lewicy, by okazała się faktycznie „nowa” 
i nie musiała za chwilę przepoczwarzać w „jesz-
cze nowszą”. Platformie z przystawkami, by nie 
była jak przysłowiowy pies ogrodnika, co to sam 
nie zje, ale innym nie pozwoli. PiSowi, by nauczył 
się przynajmniej choć troszkę lepiej dobierać ka-
dry, skoro i tak, przez impotencję opozycji, będzie 
jeszcze jakiś czas nami rządził. Konfederacji zaś 
więcej Dziamborów, mniej Bosaków i Braunów.

kielce
O polityce w Kielcach tym razem nic 
nie napiszę, pardon. Nie chce mi się ani 

kopać leżących, ani używać brzydkich słów. Po-
zostaje życzyć Państwu, by ktoś, pod choinkę, 
przyniósł nam tutaj Nadzieję. Na „lepszą zmia-
nę”, kiedyś, w przyszłości.
Są w grodzie nad Silnicą ludzie z buławami 
w plecakach. Wiem to. Życzę im z całego serca, 
by w Nowym Roku zdobyli się na odwagę i zro-
bili z tych narzędzi użytek.
Wesołego karpia! •

Sokała pod choinkę

Prosto z ratuszaMijający, 2019 rok, był dla mnie szcze-
gólny, bowiem od 3 grudnia 2018 r., 
kiedy to zostałem powołany na sta-

nowisko wiceprezydenta Miasta Kielce, odpo-
wiadam za miejską edukację, zdrowie, sport 
i kulturę. I w dziedzinach, którymi się zajmu-
ję wydarzyło się bardzo dużo. 
To był trudny, ale ciekawy rok. Przede wszyst-
kim dla edukacji. Konsultacje dotyczące przy-
jęcia „podwójnego rocznika”,  strajk, który 
utrudnił realizację zajęć w szkołach… Jednak 
dzięki dobrej organizacji i zaangażowaniu 
dzieci, rodziców, dyrektorów szkół i moich pra-
cowników, dzięki mądrości pedagogów z proble-
mami sobie poradziliśmy. 
Także w miejskich placówkach działo się wiele: 
oddano do użytku hale sportowe przy III LO i ZS 
nr 2, boiska przy „elektryku”, wybudowano pla-
ce zabaw przy PS nr 4, 16, 22, 33, końca dobiega 
inwestycja przy „mechaniku”, wyremontowano 
nową siedzibę „informatyka”, nadal trwa remont 
nowej siedziby SP nr 8, a  młodzież z  niepełno-
sprawnościami kontynuuje edukację w godnych 
warunkach w placówce przy ul.  Jagiellońskiej. 
Ponadto kieleckie szkoły wciąż są wyposażane 
w sprzęty zakupione ze środków unijnych, oczy-
wiście ze wsparciem finansowym miasta. 

Inne sukcesy… W żłobkach działa elektroniczny, 
całoroczny nabór, kilka dni temu otworzyliśmy 
nową filię żłobka nr 13, w której miejsce znajdzie 
60 dzieci. Idąc za ciosem, złożyliśmy wniosek o ko-
lejne dofinansowanie w programie „Maluch plus”. 
Rok 2019, to także kontynuacja znanych już 
kielczanom zdrowotnych programów profilak-
tycznych - bezpłatne szczepienia przeciw grypie 
dla seniorów, czy program profilaktyki zakażeń 
wirusem HPV. Dużym sukcesem jest przygoto-
wanie programu „In vitro”, który obecnie kon-
sultowany jest medycznie. Wkrótce będziemy 
cieszyć się z jego realizacji. 
Sport. To przede wszystkim organizacja wielu 
wydarzeń, które cieszyły się ogromnym zain-

teresowaniem. Mnie zapadły w pamięć alter-
natywne lekcje WF z udziałem Moniki Pyrek. 
Ściągnęły one na zajęcia nawet największych 
przeciwników ruchu. W Kielcach zorganizowali-
śmy również wydarzenia kulturalne, o których 
było głośno w Polsce – Retro Piknik, Dzień Euro-
py czy Masscode Festiwal. 
I z ostatnich dni… Zainaugurowałem akcję bo-
okcrossingu. I wiem, że cieszy się ona ogrom-
nym zainteresowaniem. Z kolei na Rynku trwa 
Jarmark Bożonarodzeniowy, jakiego jeszcze nie 
było, a specjalna atrakcja – diabelski młyn – 
przypadła do gustu wszystkim. 
Był to dla mnie rok pełen wyzwań i nowych do-
świadczeń. •

Trudny, ciekawy rok
Marcin różycki 
(44 lata), wiceprezydent Kielc. W jego zakresie obowiązków są sprawy związane z edukacją. 
Urzęduje w siedzibie ratusza przy ul. Strycharskiej 6. 
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Ciasto jest naszą pasją

Cukiernia Świat Słodyczy
ul. Paderewskiego 34/9a

25-502 Kielce
tel.: 41 345 25 67

e-mail: cukierniaswiatslodyczy@gmail.com
Otwarte codziennie:

8.00 – 19.00

świat słodyczy

Wieloletnie doświadczenie, 
szeroki wybór ciast, świeże 
i naturalne składniki, 

najwyższa jakość wyrobów, sprawdzone 
receptury… Na rynku cukierniczym 
od 35 lat. Tak w skrócie opisać można 
Cukiernię Świat Słodyczy, której zalet 
nie sposób wymienić. Dobrą sławę 
zyskała jeszcze pod szyldem „Sołtyki”, 
gdy znajdowała się na kieleckim Rynku. 
Od 2010 roku działa pod aktualną nazwą 
w samym centrum Kielc, przy ulicy 
Paderewskiego. Przechodząc obok, nie 
sposób nie wejść do środka. 
Założycielką tego niezwykłego miejsca 
jest Pani Katarzyna Sajecka, kreatorka 
smaku, która potem wielką pasję do 
cukiernictwa przekazała swojej córce, 
Iwonie. Świat Słodyczy to wyjątkowe 
miejsce na cukierniczej mapie 
Kielc, znane i doceniane w stolicy 
Gór Świętokrzyskich, jak również 
w całym województwie.  Eleganckie 
wnętrza utrzymane są w stylistyce 
lat dwudziestych ubiegłego stulecia, 
a ilość i różnorodność ciast i ciasteczek, 
kruchych, z kremem, francuskich, 
czy serników, może przyprawić 
odwiedzających o zawrót głowy. 
Zawsze przed wielkimi świętami 
cukiernia organizuje specjalne 
kiermasze. Świąteczne wypieki 
są przygotowywane przez zespół 
wykwalifikowanych cukierników przez 
całą noc przed rozpoczęciem kiermaszu, 
a także pieczone na bieżąco w trakcie 
jego trwania. Dzięki temu na klientów 
zawsze czekają świeżutkie, pachnące, 
cieplutkie smakołyki.
– To ciasta wypiekane z sercem. Pasja 
i umiłowanie zawodu przekładają się na 
jakość naszych wypieków, wyrabianych 
tylko z naturalnych składników 
– zachwala Katarzyna Sajecka. 
– Motywem przewodnim tegorocznych, 
świątecznych wypieków jest Kraina 
Lodu – dodaje. 
Na zbliżające się święta, cukiernia, jak 
co roku, przygotowała specjalną ofertę. 
Popatrzcie. 

sPróbujcie koniecznie

Moja marka?  
Pysznie, pachnąco  
i naturalnie!  
Moja pasja?  
Ma na imię cukiernictwo. 
Moje miejsce?  
To moja cukiernia,  
połączenie tradycji  
z nowoczesnym  
glamourem – towarzyskie 
centrum Kielc, której  
wyjątkową atmosferę  
i wyśmienite wyroby  
doceniają ludzie  
z całej Polski. 

Iwona Wójcik, 
współwłaścicielka  

Cukierni Świat Słodyczy

Kiermasz świątecznych ciast

23 grudnia – od godziny 7.00 do 20

24 grudnia – od godziny 7.00 do 14 

cytat



10

„rok z 2 tygodnikiem kieleckim”

NR 21 (31)/2019

PISZĄ DLA WAS:  
NOWACKA, ŻAK, BISKUP, SOKAŁA, 
BRACICHOWICZ, SOWIŃSKI, WILK

ŚCIĄGAWKA DLA 
MIEJSKICH RADNYCH
S. 4
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SAVOIR-VIVRE
S. 17
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POLE MINOWE, CZYLI…
NASZE DROGI I CHODNIKI CZYTAJ NA STRONIE 7

16.01.2019 r., ulica Zagnańska, róg ulicy Łódzkiej. Tuż przy przejściu dla pieszych.

Nr 1 (11) 25.01.2019 Nr 2 (12) 08.02.2019

Nr 5 (15) 22.03.2019

Nr 8 (18) 10.05.2019

Nr 3 (13) 22.02.2019

Nr 6 (16) 05.04.2019

Nr 9 (19) 24.05.2019

Nr 4 (14) 08.03.2019

Nr 7 (17) 19.04.2019

Nr 10 (20) 07.06.2019
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Nr 11 (21) 21.06.2019

Nr 14 (24) 13.09.2019

Nr 17 (27) 25.10.2019

Nr 12 (22) 05.07.2019

Nr 15 (25) 27.09.2019

Nr 18 (28) 08.11.2019

Nr 13 (23) 30.08.2019

Nr 16 (26) 11.10.2019

Nr 19 (29) 22.11.2019 Nr 20 (30) 06.12.2019
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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.

To rzecz łącząca estetykę widowiska 
teatralnego i koncertu muzycznego. 
– Uważam, że ten spektakl nadal za-

sługuje na eksploatację, ponieważ ani trochę 
nie stracił na sile przekazu – mówi Wojciech 
Niemczyk, który gra (Klienta) jedną z dwóch 
postaci występujących na scenie.
Mowa o Samotności pól bawełnianych, 
przed laty w Teatrze im. S. Żeromskiego, 
wyreżyserowanej przez Radosław Rychcika. 
Obok charyzmatycznego, utalentowanego 
Wojciecha Niemczyka, gra także Tomasz 
Nosiński (człowiek, który na krótko może być 
każdym), a całość dopełnia na żywo muzyka 
zespołu Natural Born Chillers.
Przypomnijmy. Tekst francuskiego pisarza 
Bernarda-Marie Koltèsa pokazuje drama-
tyczne i traumatyczne sceny z życia Dilera 
(Nosiński) i Klienta (Niemczyk). A dopełnie-
niem przekazu na scenie jest lawina lepkiego 
mroku, poplątanego ostrego jak szkło światła 
i brutalnych jak uliczna przemoc dźwięków, 
które spadają na widza, oszołamiają go, ogłu-
szają i zachwycają. To propozycja odwołująca 
się do emocji i produkująca emocje, nie tylko 
u widzów. – Pamięć emocjonalna jest bezli-
tosna.  Emocje wracają w mgnieniu oka. Dziś 
jednak już jako dojrzalszy mężczyzna inaczej 
sobie z tym radzę, co niewątpliwie wpływa 
bezpośrednio na mój przekaz. I mocniej czuję 

10 lat samotności…  
bez samotności

TeksT: Krzysztof Sowiński

satysfakcję z występu – opowiada Wojciech 
Niemczyk. 
Na internetowej stronie teatru znajdzie-
my taką informację o tym widowisku „[…] 
Samotność pól bawełnianych mówi językiem 
pożądania. […] W ciemności, upajającym 
dymie z kadzideł, gdy kurtyna idzie w górę, 
poznajemy ich […] w postmodernistycznym 
tańcu. Czy transakcja dojdzie do skutku? 
Ceną jest coś więcej niż nagie ciało. Akcją 
będzie uwodzenie […]”. Na szczęście spektakl 
wymyka się tego typu sztampowym opisom, 
tak charakterystycznym dla tekstów towarzy-
szących scenie postdramatycznej i niesie coś 
więcej, także coś co wymyka się słowom. Coś co 
ujawnia rzeczywistość pozasłowną, sprzecz-
ną ze sloganami marksizmu magicznego, 
o języku, który tylko sam kreuje rzeczywistość. 
Spektakl mówi bowiem m.in. mocniej o fun-
damentalnej dla rodzaju ludzkiego prawdzie 
o przemijaniu, o samotności, o bezsensownym 
poszukiwaniu sensu – słowem „o cierpieniu”. 
Figury wykreowane przez Bernard-Marie 
Koltès’a nieporadnie próbują dociec właśnie 
„przyczyn cierpienia”. Zanim to po części 
odkryją, Diler i Klient prowadzą ze sobą swoje 
agresywne gry emocjonalne, zrzucają kolejne 
twarze, wypluwają z siebie kakofonie słów, 
widzą w sobie towar. W końcu nagi Nosiński 
na scenie, dla mnie nie tyle reprezentuje po-

żądanie, ile milczące zagubienie i bezradność. 
Jest ta nagość wołaniem o uwagę i pomoc. Jest 
znakiem próby ponownych narodzin. W końcu 
bohaterowie dostrzegają w sobie drugiego 
człowieka i odkrywają „Prawdę o Ustaniu Cier-
pienia”. Czy jednak odkryją prawdę o „Ścieżce 
Prowadzącej do Ustania Cierpienia”? Nie sądzę, 
nawyk „ulicy” zapewne będzie silniejszy. Nie 
mamy zatem do czynienia z happy endem.
Jak to się udało wykonawcom i reżyserowi? 
Kiedyś Radosław Rychcik, powiedział publicz-
nie, że każdy dramat potrzebuje aktualnego 
kontekstu. Widocznie ta propozycja nadal taki 
„interfejs” zachowała. – Zdecydowanie jest 
to rzecz wytrzymująca próbę czasu – ocenia 
Wojciech Niemczyk.
Na prywatny użytek mam swoją własną 
na ten temat teorię. Kiedyś miałem oka-
zję spędzić kilka godzin blisko reżysera i 
zespołu. Czy ta wówczas potrzeba wyniosłej 
izolacji większości z nich i potrzeba komuni-
kacji, ciepła, którym emanują wspomniani 
aktorzy – dała fenomen Samotności pól….? 
Spowodowała, że zamiast postmodernistycz-
nego bełkotu mamy znaczące wydarzenie 
artystyczne? Oto jest pytanie.
 – Bezdyskusyjnie to jeden z najważniejszych 
spektakli w moim artystycznym CV – dodaje 
po dziesięciu latach od premiery Wojciech 
Niemczyk.

Ten spektakl powstał 10 lat temu i… nadal ściąga jak magnes młodych widzów.  
Są wśród nich tacy, którzy go już obejrzeli wiele razy i zdążyli się zestarzeć.  
Ta propozycja była prezentowana na wielu scenach Europy i Ameryk. Wielokrotnie  
nagradzana. To nadzwyczajny sukces będący udziałem kieleckiego teatru,  
który być może unieważnił stygmatyzujące pojęcie teatru prowincjonalnego.
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N ie milkną głosy wokół literackiego „nobla” 
dla lewi(„cu” i „tu”)jącej ideolożki Olgi To-
karczuk. Umyka natomiast fakt, że do tej 

samej nagrody, w tym samym czasie pretendowali: 
Japończyk Haruki Murakami, jeden z najbardziej 
popularnych pisarzy na świecie, najbardziej po-
czytna pisarka na świecie, Angielka J.K. Rowling, 
autorka cyklu powieści „Harry Potter” i niekwe-
stionowany geniusz literacki, Michel Houellebecq 
z Francji.
Haruki Murakami  to autor ponad 30 książek, m.in. 
powieści Kafka nad morzem, krótkiej Po zmierz-
chu,  zbioru opowiadań – Ślepa wierzba i śpiąca 
kobieta, a także prozy autobiograficznej (?), (tę 
najbardziej lubię w jego dorobku), zatytułowanej 
O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu.  W każdej 
jego propozycji literackiej można dostrzec kore-
spondencje pisarza z popkulturą (m.in. różnymi 
gatunkami muzyki),  a jego dzieło jest kojarzone z 
tzw. realizmem magicznym. Ukonstytuował wersję 
japońską. Słowem – Murakami to „murowany” 
kandydat do „nobla” od wielu lat.
J.K. Rowling to, jak już wspomnieliśmy, autorka 
jednego z najbardziej poczytnych cykli prozy 
osadzonych w nurcie fantasy. 
Natomiast Michel Houellebecq to autor m.in. 

MoiM zdanieM

REKLAMA

takich powieści jak: Mapa i terytorium, Uległość, 
Cząstki elementarne i najnowszej (2019) Serotoni-
ny. Na każdą z nich czytelnicy i krytycy czekali z 
wielkim napięciem i niepokojem. Bowiem ten pi-
sarz to nie tylko znakomity stylista, ale i człowiek 
bezkompromisowy, niezmiennie mówiący swoim 
głosem i co istotne – niepoprawny politycznie. 
Przypomnijmy. Np. w 2001 roku nazwał islam „naj-
głupszą religią świata”. Wówczas pisarza oskarża-
no o „islamofobię”, „szerzenie nienawiści rasowej” 
i „mowę nienawiści”. Ponownie te same zarzuty 
postawiono mu po publikacji jego powieści pt. Ule-
głość. Prezentuje w niej dystopię – w której m.in. 
prezydentem Francji zostaje muzułmanin, a kraj 
przestaje być republiką, staje się wyznaniowym. 
Jak widać Michel Houellebecq, chociaż geniusz 
literacki, w odróżnieniu od „naszej noblistki” – jest 
nieużyteczny ideologicznie w budowie najnowsze-
go z serii nowych wspaniałych światów.
Szkoda też Haruki Murakamiego. Ale nie jest aż 
tak trudno wykazać, że „nobel” dla tego pisarza 
nie daje w tym momencie żadnych korzyści 
ponadnarodowym rynkom finansowym, ośrodkom 
wzorotwórczym. Ten pisarz nie rezonuje bowiem 
globalistycznych ideologii, a jego kraj, Japonia, jest 
na nie odporny. A Michel Houellebecq jawnie wystę-

puje przeciwko tym matrycom (mówiąc za Erikiem 
Voegelinem, filozofem podejmującym refleksje 
nad totalitaryzmem, także o gnostyckiej pokusie  
zbawienia świata i poszukiwania „politycznej do-
skonałości”) – immanentyzującym nasz eschaton.
Wciąż trudno nam zrozumieć, że Literacka 
Nagroda Nobla, po przyznaniu jej takim pisarzom 
jak: Dario Fo, Bobowi Dylanowi, Elfriede Jelinek, a 
teraz Oldze Tokarczuk (to w jej prozie np. Prowadź 
swój pług przez kości umarłych, dokonuje się 
gnostycka relatywizacja pojęć dobra i zła, jej 
główna bohaterka za zabicie swoich psów przez 
myśliwych, karze tych ludzi śmiercią, a jej środowi-
sko pomaga jej uniknąć za te zabójstwa kary) – to 
drugorzędna nagroda literacka.
Jak się wydaje, Olga Tokarczuk podzieli los Wisła-
wy Szymborskiej, której dzieło stało się rodzajem 
artefaktu muzealnego, zostało przetworzone w 
skostniały znak. Ten znak jest systematycznie 
odkurzany i pokazywany, konstytuuje bowiem 
pewne narracje dominanta symbolicznego, pod-
trzymuje rzeczywistość, w którą „wystawca” wierzy 
i zmusza do wierzenia innych, a wszelka próba 
polemiki z samym dziełem jest nazywana „mową 
nienawiści”.

Krzysztof Sowiński
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Północne Kielce czy osiedla Świętokrzyskie i Na Stoku wybudowali ludzie z kieleckiego 
Kombinatu Budownictwa Miejskiego, którym dowodził Zdzichu Kalemba. Nie sami 
oczywiście, bo w zbożnym celu wysiłki chłopów – robotników, dowożonych do roboty dzień 
w dzień autokarami ze wszystkich absolutnie podkieleckich osad i wiosek, wspierali 
podwykonawcy. 
TeksT: Ryszard Biskup

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.

Trudno to dzisiaj ogarnąć wspomnieniem, 
ale przecież w tych czasach siedemdzie-
siątych i osiemdziesiątych funkcjonowa-

ło w  regonie ponad sześćdziesiąt mniejszych 
i  większych firm budowlanych. Przedsię-
biorstw, zakładów, kombinatów, zjednoczeń, 
spółdzielni i spółek. 
Zdzichu codziennie pałętał się po budowach. 
Prawdę mówiąc, każdy dzień zaczynał od ta-
kiej niezapowiedzianej, gospodarskiej wizyty. 
Ze służbowego auta, marki „polski fiat”, wycią-
gał parę gumofilców i przez tłuste, oblepiające 
mazią błota, brnął od pakamery do baraku, od 
zaplecza do budy, z  budy do zbitych byle jak 
z  nieheblowanych desek składzików. Wszę-
dzie, gdzie tylko byli ludzie z jego kombinatu. 
Po takim dwu-, trzygodzinnym obchodzie, po 
wymuszonej kontroli na placach wracał do sa-
mochodu, rzucał usmarowane błotem gumia-
ki do bagażnika i gnał na Karczówkowską do 

swojego gabinetu. Na budowy, do bloków, do 
brygad nie zajeżdżał – zwyczajowo – w świę-
ta, obojętnie jakie: kościelne, państwowe czy 
branżowe. W dzień budowlanych załoga, 
zamiast na stanowiska, wywożona była au-
tokarami do Wiernej Rzeki, do ośrodka wypo-
czynkowego na relaks, festyn, ludową zabawę, 
a  przede wszystkim na służbowego kielicha. 
W końcu nie bez przyczyny o tej akurat grupie 
zawodowej z odeszłej w niepamięć przeszłości, 
tak zwana opinia publiczna zwykła mawiać, 
że budowlani to są takie chłopy, które siedzą 
w  budzie i  są porządnie wlani. Na trzeźwo 
z rzeczywistością tamtych lat trudno się było 

bowiem brać za bary. Fundatorem zwyczajo-
wej i usankcjonowanej tradycją imprezy w sali 
bankietowej, stołówce, czy pod szykowną wiatą 
był – bo jakże inaczej – kombinat. Państwowe, 
obowiązujące i  rygorystycznie respektowane 
przez rewidentów i  kontrolerów z  urzędów 
nadrzędnych przepisy, precyzowały budżet 
do zakupu co do najwyżej jednej butelki na 
całą załogę. Jedna flaszka gorzały na ośmiu-
set zatrudnionych w kombinacie chłopów! Na 
szczęście problem rozwiązywał z  lekkością 
i  wdziękiem dział socjalny firmy. Po każdej 
takiej imprezie zwierzchność otrzymywała 
plik rachunków potwierdzających zakup kilku 

budowlane qui pro quo
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tysięcy ołówków, tony słonych paluszków, czy 
hektolitrów, przynoszącej zrozumiałe orzeź-
wienie w upały, wody mineralnej. 
W deficytowych czasach pierwszych lat osiem-
dziesiątych, przy okazji branżowego święta, 
rzeczowymi nagrodami honorowano najlep-
sze brygady kompleksowe KBM-u. Gdy na skle-
powych półkach królował produkowany przez 
„Społem” ocet, Zdzichu, trzem najlepszym eki-
pom w  swojej firmie wręczył komplety przy-
kręcanych do butów wrotek, zielone gumowe 
płetwy i po pudełku makaronu dwujajecznego. 
Bo nic, ale to nic innego, nie sposób było wyko-
łatać z uspołecznionego handlu i udokumento-
wać zakup fakturą. 
– Jak oni się na mnie patrzyli, jakie oni mie-
li miny gdym im te nagrody wręczał i ściskał 
ręce do gratulacji – wzdychał rozżalony dy-
rektor. W końcu takie fanty otrzymali pięć-
dziesięcio-, sześćdziesięcioletni betoniarze, 
montażyści, elektrycy, hydraulicy. Zrozumiały 
brak satysfakcji uspokoiły – na szczęście – ser-
wowane po chwili, poprawiające podły nastrój, 
napoje z państwowego monopolu. 
W tym samym kieleckim przedsiębiorstwie do 
nieporozumienia doszło przy okazji uświęco-
nego przez tradycję Międzynarodowego Dnia 

Kobiet. Wszystkie zatrudnione w firmie panie, 
poza obowiązkowym służbowym czerwonym 
krwiście goździkiem, otrzymały z  rozdzielni-
ka po dwie pary deficytowych (tak bardzo, że 
trudno to sobie wyobrazić dzisiaj) nylonowych 
rajstop. Zdzichu Kalemba w  towarzystwie 
czynnika społecznego ze służbowym souve-
nirem pojawił się w  biurze. Panowie odwie-
dzili wszystkie urzędniczki, złożyli życzenia, 
ucałowali rączki, wypili kilkanaście filiżanek 
służbowej kawy, zostawili prezenty. Z życze-
niami na place budowy już się nie fatygowali. 
Dyrektor sięgnął po telefoniczną słuchawkę 
i  przed swoje oblicze zawezwał był czterech 
kierowników: Zarychtę, Krawca, Mucharskie-
go i  Hadera. Każdemu wręczył reklamówki 
z  rajstopami dla chłoporobotnic pracujących 
na Bocianku, Świętokrzyskim i Uroczysku. Po-
kwitowali, zabrali co należy i wrócili do swoich 
pakamer. Komórek wtedy – co trzeba w  tym 
miejscu przypomnieć, nie było – w terenie ko-
munikowano się przez skrzeczące radiotelefo-
ny. Gdzieżby tam chłopom chciało się ganiać 
po błocie na sam koniec osiedla. Zamiast cho-
dzić po sporym terenie, chwycili za słuchawki 
i  zawezwali swoich brygadzistów i  majstrów: 
– Przyjdźcie, bo mamy nylony waszych kobit 

– zarządzili jeden po drugim, jakby się umó-
wili. Majster też nie bity w  ciemię, gdzie by 
tam znowu drapał się po schodach na osta-
nie piętro wieżowca do swojej załogi. Zawołał 
pierwszego z  brzegu montażystę, jaki mu się 
akurat pod rękę nawinął i wydał treściwe pole-
cenie: – Weźmij no Józek krzyknij tam do Kaś-
ki, że ma u kierownika rajstopy do odebrania. 
Robotnik radiotelefonu na wyposażeniu nie 
posiadał, ale donośnie krzyknąć potrafił. To 
i rozdarł japę – Eeeeee, Kasia, Kasia zap…. do 
kierownika, boś u niego majtki zostawiła – po-
niosło się echem po osiedlu. Informacja dotar-
ła nie tylko do adresatki przekazu. Dziewczyna 
zbiegła na skrzydłach do majstra, chwyciła za 
radiotelefon i połączyła się z pakamerą – panie 
kierowniku, panie kierowniku, panie kierow-
niku – zatrajkotała. – Bo chłopaki się ze mnie 
śmieją, żem coś u pana zostawiła…. – Tak jest, 
idź no mi tu zaraz po swoje rajstopy – potwier-
dził przełożony. – A pocałuj mnie pan w dupę, 
to się przekonasz, że mam rajstopy na sobie 
– wrzasnęła oburzona i rzuciła ze złością słu-
chawką. Kto to widział takie rzeczy opowiadać, 
uczciwą dziewczynę obrażać!
Wszystko się wyprostowało i znalazło szczęśli-
wy finał dopiero po kilku dniach. 
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Ciepłych i rodzinnych Świat Bożego Narodzenia 
oraz wielu sukcesów w 2020 roku
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Andrzej KrAjewsKi
radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykonuje zawód radcy prawnego od 1990 r. Kancelarię Radcy Prawnego prowadzi od 2003 r., 
specjalizując się m.in. w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w postępowaniach o rozwód, w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku 
z wypadkami i błędami medycznymi oraz w sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kancelaria Kozioł & Krajewski radcowie prawni s.c.,  
Kielce, ul. Warszawska 29 lok. 4, a.krajewski@koziol-krajewski.com.pl

Gwarancja, a rękojmia  
przy umowie sprzedaży
Po zakupie towaru, w przypadku jego późniejszego uszkodzenia, możemy dochodzić praw 
z tytułu przysługującej nam gwarancji lub rękojmi.

TeksT: Andrzej Krajewski

prawnik radzi

Gwarancję i rękojmię różni przede wszyst-
kim inny rodzaj odpowiedzialności za 
towar. Sprzedawca za towar odpowiada 

zawsze, z mocy prawa – w ramach rękojmi (nie-
zgodności towaru z umową). Natomiast produ-
cent odpowiada za wady towaru na zasadach 
określonych w udzielonej gwarancji.

Rękojmia oznacza odpowiedzialność sprze-
dawcy w związku z ujawnioną wadą fizycz-
ną lub wadą prawną zakupionego towaru. 
Z tytułu rękojmi, klient może żądać od sprze-
dawcy bezpłatnej naprawy towaru, wymia-
ny towaru na nowy, obniżenia lub zwrotu 
wartości. Decyzja w tym przedmiocie należy 
do kupującego i jest wiążąca dla sprzedawcy.

Zgodnie z art. 557 § 1 k.c., sprzedawca jest zwol-
niony od odpowiedzialności z  tytułu rękojmi, 

jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili za-
warcia umowy.
Pamiętać należy o terminach przedawnień 
roszczeń z  tytułu rękojmi. Art 568 § 1 k.c. –  
sprzedawca odpowiada z  tytułu rękojmi, jeże-
li wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 
upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nie-
ruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia 
wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym 
jest konsument, a przedmiotem sprzedaży 
jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzial-
ność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie 
mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy ku-
pującemu.

Gwarancja to swego rodzaju zapewnienie 
producenta o jakości towaru, niezależnie 
od tego, czy był on sprzedawcą. Gwarancja 
jakości jest udzielana przez producenta do-
browolnie, zazwyczaj wraz z  wydaniem to-
waru. Jest to pisemny dokument określający 

PROMOCJA

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PReNUMeRATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

Napisz: prenumerata@limap.pl, zadzwoń: +48 531 950 351

czas, na jaki udziela się gwarancji jakości 
oraz na jakich warunkach.

Zgodnie z  art. 577 k.c., udzielenie gwarancji 
następuje przez złożenie oświadczenia gwa-
rancyjnego, które określa obowiązki dającego 
gwarancję i uprawnienia kupującego. W przy-
padku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwo-
ści określonych w oświadczeniu, obowiązki 
gwaranta mogą w szczególności polegać na 
zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy na 
nową, bądź jej naprawie oraz zapewnieniu in-
nych usług.
Termin udzielonej gwarancji zazwyczaj jest 
wskazany na dokumencie gwarancyjnym. Jed-
nak w razie braku jego wskazania, termin gwa-
rancji wynosi dwa lata, licząc od dnia, kiedy 
rzecz została kupującemu wydana.
Pamiętajmy o przysługujących nam prawach 
w przypadku zakupienia towaru, w szczegól-
ności, gdy nie spełnia on naszych oczekiwań 
i okaże się wadliwy.
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KonrAd wilK 
Trener rozwoju, psycholog biznesu, kognitywista. Mówi o sobie ODUCZYCIEL, bo wspiera swoich klientów w wewnętrznym uwalnianiu się z tego, co przeszkadza, 
ogranicza, staje na drodze życia z pełni osobistego potencjału. Z klientami indywidualnymi pracuje głównie w nurtach: transpersonalnym, systemowym i procesowym. 
Prowadzi szkolenia, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, pisze książki. Koncentruje się na zagadnieniach świadomego przywództwa, inteligencji emocjonalnej i duchowej, 
efektywnej komunikacji, odporności psychicznej, zarządzania stresem. Autor modelów: TY® oraz Lider Przyszłości – TERAZ. Z pasją oddaje się praktykom mindfulness, 
zdrowemu stylowi życia, wspina się po górach, przedziera po lasach, żegluje, nurkuje, biega maratony. konradwilk.pl

Wellbeing w organizacji
TeksT: Konrad WilkWzrost konkurencyjności 

na rynku, poprawa 
wizerunku pracodawcy, 
wyższy poziom 
satysfakcji i zadowolenia 
pracowników, 
zwiększenie ich 
samopoczucia i zdrowia, 
lepsza jakość współpracy, 
atmosfery, poczucia 
sensu i znaczenia, 
lojalność względem 
organizacji, to wszystko 
czynniki przekładające 
się na niższy wskaźnik 
absencji i rotacji, 
większą innowacyjność, 
samodzielność 
i skłonność 
do przejmowania 
odpowiedzialności, 
wzrost zaangażowania, 
większą efektywność 
pracy, a co za tym 
idzie, lepsze wyniki 
przedsiębiorstwa. Jaka 
firma nie chciałaby 
doświadczać takich 
korzyści? Co zrobić, 
by stały się one faktem?

Organizacje, którym zależy na rozwo-
ju w  kierunku świadomej organizacji 
partnerskiej, na wynikach, na jakości 

i  wartości pracy, zwracają się coraz bardziej 
w kierunku dbałości o zadowolenie i dobrostan 
swoich pracowników. Coraz bardziej zdają sobie 
sprawę, że w obecnych czasach nie wystarczy 
dobry produkt, usługa, promocja, dystrybucja, 
pensja i godziwy „socjal” dla pracownika. 

Piąty element
Kluczem do sukcesu jest czynnik ludzki, który 
stanowi istotę, energię i treść złożonego syste-
mu, jakim jest każda firma. Psychologia bizne-
su korzysta z kognitywnych osiągnięć różnych 
dziedzin nauki, jakie koncentrują się na czło-
wieku, jego potrzebach, motywacjach, pro-
cesach wewnętrznego  rozwoju, holistycznie 
przenikających się aspektach każdego z wielu 
wymiarów jego życia. Współczesny pracownik 
okazuje się wyzwaniem, bodźcem rozwoju, 
przed jakim stają organizacje. Ta z nich, która 
sprosta tym wyzwaniom i  dokona niezbęd-
nej zmiany w  swojej kulturze i  podejściu do 
najważniejszego ze swoich zasobów, rozpruje 
worek korzyści, o jakich we wstępie piszę. Za-
praszam do lektury bazujących na badaniach 
danych, które pozwolą to zobrazować.

Dobrostan zwymiarowany
Nieoceniony Instytut Gallupa stworzył wskaź-
nik Wellbeing Index, w  którym wyodrębnił 5 
czynników rzutujących na poziom poczucia za-
dowolenia pracowników z życia. Należą do nich:
– sens – wartość tego co robią i pasja, z jaką to 
wykonują
– relacje – dobra atmosfera pracy, otwartość, 
wsparcie, zaufanie
– finanse – bezpieczeństwo finansowe, ade-
kwatność zarobków do wykonywanej pracy
– wspólnota – lojalność, duma z  bycia częścią 
firmy, utożsamianie się z jej kulturą, wartościa-
mi i misją 
– stan fizyczny – zdrowe odżywianie, aktyw-

ność fizyczna, odpoczynek, zdrowe zwyczaje 
w codzienności, siła i energia witalna
Badania pokazują, że aż 30% pracowników nie 
uważa, aby choć jeden z  tych czynników był 
u  nich zaspokojony. Jedynie 7% twierdzi, że 
ich dobrostan zaspokojony jest we wszystkich 
pięciu. Ci, którzy tak twierdzą, o  43% chętniej 
pomagają swoim kolegom z  pracy, o  50% czę-
ściej deklarują swoją otwartość na zmiany, 
o prawie połowę rzadziej chorują, o ponad 80% 
mniej skłonni są szukać innego pracodawcy. 
Z drugiej strony, wśród pracowników, którym 
obce jest korzystanie z  programów Wellbeing, 
ponad 60% deklaruje cotygodniowe zmaganie 
się z syndromem niedzielnego popołudnia, czy-
li silnym stresem związanym z  koniecznością 
pójścia do pracy w poniedziałek. Pracę postrze-
gają jako nieuniknione zło, które trzeba jakość 
przetrwać od poniedziałku do  piątku.

Dobry biznes
Wyniki przedstawionych badań nie pozosta-
wiają wątpliwości. Człowiek funkcjonuje naj-
pełniej, w największym stopniu realizuje swój 
potencjał, działa z  zaangażowaniem, gdy ma 
poczucie wsparcia, jest doceniany, czuje wartość 
swojej pracy, ma realny wpływ na jej przebieg 
i współodpowiedzialność za wyniki. Jakość tego 
co robi rośnie, gdy rozwija swoją świadomość 
potrafi poradzić sobie ze stresem, buduje swoją 
odporność psychiczną, odczuwa zadowolenie 
i  radość z  życia, uważa siebie za osobę warto-
ściową, a swoje życie za sensowne, docenia sie-
bie, buduje z  uważnością wspierające relacje, 
troszczy się o  swoje zdrowie, dobrze odżywia 
i jest aktywny fizycznie. Wiedząc o tym, przed-
stawiciele organizacji, szefowie działów HR, me-
nadżerowie, stają przed możliwością wdrażania 
programów Wellbeing, które wspierają pra-
cowników w wyzwalaniu w sobie tego „dobra”. 
Wellbeing w dosłownym tłumaczeniu oznacza 
dobrostan. Popularne w  Stanach Zjednoczo-
nych określenie „goodness is good for business” 
nie jest utopijną mrzonką, ale bazującym na 
licznych badaniach wskaźnikiem drogi rozwoju 
świadomiejących organizacji XXI wieku.      cdn.
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w świecie sportu

Popularność tej odmiany futbolu rośnie, a im-
preza wyszła daleko poza obręb Kielc. Tylko 
w tym roku „trójki” zadebiutowały w Łodzi 

i różnych ośrodkach województwa świętokrzyskie-
go. Ponadto pięciominutowe, szybkie i dynamiczne 
mecze bardzo spodobały się na Litwie i Łotwie.
– Trójki są świetne. Uczą myślenia, szlifują tech-
nikę. Trzeba błyskawicznie reagować na to co się 
dzieje na boisku – mówi Dariusz Dziekanowski, 
dawna gwiazda polskiej piłki, której bardzo się 
spodobał Grudniowy. 
Najpierw słynny Dziekan, uczestnik finałów MŚ 
1986 zagrał w Czarnovii Kielce, a w poprzedniej 
edycji wystąpił w drużynie Probudex Łagów V. 
– Mogę tylko podziękować za zaproszenie i przy-
znam, że zerkam teraz na wyniki ŁKS Probudex 
Łagów w czwartej lidze. Widzę, że chłopaki idą 
na awans i kto wie, może pojawię się na jakimś 
meczu w Łagowie wiosną – mówi Dariusz Dzie-
kanowski, jeden z największych magnesów dla 
kibiców przychodzących na trójki. 
W Grudniowym, do 16 grudnia br. zagrało już 
92 reprezentantów Polski seniorów z Grzegorzem 
Lato, Zbigniewem Bońkiem na czele. 
– Doskonale pamiętam „trójki”, niestety mój mło-
dy zespół przegrał swoje spotkanie – wspomina 
Boniek, Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
głównego patrona zawodów. 
Zibi wspiera inicjatywy, w których stawia się 
na dzieci i młodzież, a na trójkach kategorie dla 
najmłodszych są bardzo rozbudowane. W obec-
nej edycji rozgrywanych jest aż kilkanaście, a 
największym wzięciem cieszył się rocznik 2008, 
w  którym w Kostomłotach zaprezentowały się 
22 drużyny. 
Nagrody dla dzieciaków fundował Wojciech 
Szczęsny, bramkarz reprezentacji Polski i Juven-
tusu Turyn, który zgodził się być Ambasadorem 
Trójek. Świetny golkiper już kilka lat temu zaan-
gażował się w trójki piłkarskie, a  osobiście zna 
jedną z ich gwiazd, Karola Armatę. Grał w nim 
w kadrze Polski juniorów. 
W tym roku Armata z Bangiem broni tytułu mi-
strza trójek. Bangowcy zdominowali imprezę 
w  ostatnich latach, 3 zwycięstwa z kolei mają 
swoją wymowę. 

Trójki nie tylko w Kielcach

TeksT: Jaromir Kruk

Dwa lata temu w Turnieju Grudniowym trójek piłkarskich padł rekord liczby drużyn 
uczestniczących w rozgrywkach – 224, w 2018 było blisko jego pobicia – 223 teamy, 
w 2019 można być pewnym, że padnie i zostanie wyśrubowany nowy, niesamowity wynik. 

– Bardzo fajna gra – powiedział Andrejs Rubins, 
117-krotny reprezentant Łotwy, uczestnik Me-
czu Pokazowego trójek w Rydze. Były zawodnik 
m.in. Spartaka Moskwa, Crystal Palace, uczest-
nik finałów Euro 2004, poczynał sobie pierw-
szorzędnie na rozegraniu i wspomógł zespół 
Sportingu Kielce, jedynego, który nie opuścił 
żadnej edycji. 
I na koniec z ciekawostek… Jak dotychczas, we 
wszystkich edycjach trójek zagrał Marek Mierz-
wa, trener mistrzów Polski juniorów z Korony 
Kielce, w tym roku też organizator Grudniowe-
go w Daleszycach. 
Osób, które połknęły bakcyla przybywa, a  już 
dogrywana jest grupa w przyszłym roku w… 
Madrycie z udziałem gwiazd światowego fut-
bolu. 
A wszystko zaczęło się w Kielcach w 1994 roku… 

JAROMIR KRUK
Dziennikarz sportowy. Akredytowany na największe piłkarskie imprezy, takie jak finały mistrzostw świata,
mistrzostw Europy, Ligi Mistrzów. Organizator Turnieju Grudniowego trójek piłkarskich w Kielcach,
w którym grał m.in. Zbigniew Boniek, obecny prezes PZPN.

Zd
ję

ci
a:

 a
rc

hi
w

um
 p

ry
w

at
ne

 a
ut

or
a

Dariusz Dziekanowski (z lewej oraz na zdjęciu powyżej) 
i Paweł Golański, były zawodnik Korony Kielce



Profesjonalne  
Produkcje filmowe  

– spoty, relacje z wydarzeń,  
filmy reklamowe

Zakres prac:
Przygotowanie scenariusza programu

opracowanie tekstów lektorskich
Oświetlenie planu zdjęciowego

Realizacja zdjęć telewizyjnych Full HD
Obsługa dziennikarska

Nagranie wywiadów
Udźwiękowienie

Nagranie lektora wersji  polskiej
Montaż

Wykonanie animacji komputerowych
Postprodukcja

mastering
Przekazanie majątkowych praw autorskich

Konwersja filmu do różnych formatów (Internet, strona www, itp.)

tel. + 48 531 950 391
e-MaIl: ReKlaMa@lIMaP.Pl




