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TWARZ JAKIEJ NIE ZNACIE

Talant Dujszebajew, specjalnie dla „2 tygodnika kieleckiego”
WIĘCEJ NA STRONach 4-5

na dobry początek

złapane w sieci

Fot. Scyzoryk się otwiera – satyryczna strona Kielc

OD REDAKTORA

„Samochody służbowe niech będą oznakowane w taki sposób jak proponujemy na
zdjęciach. Wtedy każdy kielczanin będzie mógł zobaczyć czy dana limuzyna używana jest
do celów służbowych, czy do prywatnych (podwożenie teściowej do sklepu, dzieci do
przedszkola, żony do fryzjera itd.). W łatwy sposób każdy będzie mógł pilnować czy aby
władza nie rozpieprza naszych pieniędzy”.
„Scyzoryk się otwiera – satyryczna strona Kielc” zaproponował, ,by oznakować
samochody należące do Urzędu Miasta i podległych spółek czy instytucji. Miałoby się na
nich znaleźć logo firmy, herb Kielc i znaczek czy mogą być używane do celów prywatnych.

LICZBa TYGODNIA
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– tyle czujników, które w sposób ciągły będą mierzyć jakość powietrza
w mieście, ma zostać zainstalowanych w Kielcach do końca listopada
br. Wyniki tych pomiarów będą podawane do publicznej wiadomości.

bez komentarza

„Czy prezydent naszego miasta Bogdan Wenta powinien być dumny z tego klubu? Czy jest? Uważam,
że nie i jest to dla mnie bardzo smutne”.
Bertus Servaas,
prezes Łomża VIVE Kielce, po spotkaniu z prezydentem
Bogdanem Wentą i odmowie podwyższenia tegorocznego
wsparcia finansowego przez miasto. W tym roku miasto
dotowało klub kwotą 1,155 mln zł brutto.

Źródło: Twitter, 27 października 2021 r.

21 października br. w Parlamencie Europejskim
przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia rezolucji
dotyczącej Polski. Rezolucję przyjęto, co oznacza, że PE
wzywa Komisję Europejską do podjęcia natychmiastowych
działań w obronie praworządności w Polsce po ostatnim
wyroku TK poprzez uruchomienie mechanizmu
warunkowości. Autorzy rezolucji napisali m.in.:
„Żadne pieniądze podatników UE nie powinny
być przekazywane rządom, które w rażący, celowy
i systematyczny sposób podważają wartości zapisane
w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej”.
W głosowaniu wzięło udział 671 eurodeputowanych.
Za przyjęciem rezolucji opowiedziało się 502 członków
Parlamentu Europejskiego a 153 było przeciw.
Jeśli chodzi o polskich europosłów… „Przeciw”
przyjęciu rezolucji w sprawie Polski głosowali wszyscy
europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. „Za”, czyli przeciw
Polsce (na forum międzynarodowym!), wystąpili:
Magdalena Adamowicz,
Bartosz Arłukowicz,
Marek Balt,
Marek Belka,
Robert Biedroń,
Jerzy Buzek,
Włodzimierz Cimoszewicz,
Jarosław Duda,
Tomasz Frankowski,
Andrzej Halicki,
Krzysztof Hetman,
Dauta Huebner,
Adam Jarubas,
Jarosław Kalinowski,
Ewa Kopacz,
Łukasz Kohut,
Janusz Lewandowski,
Bogusław Liberadzki,
Elżbieta Łukacijewska,
Leszek Miller,
Janina Ochojska,
Jan Olbrycht,
Radosław Sikorski,
Sylwia Spurek,
Róża Thun.
Nazwiska do zapamiętania.
Marek Malarz

SPIS TREŚCI / polecamy
9 / SPOJRZENIA

„Wojna czy biznes” – Świat, Polska
w oczach dr. Witolda Sokały.
12-13 / SPACERKIEM PO MIEŚCIE

„Woda dla Kielc”
– czyli Ryszarda Biskupa
wspomnienia sprzed lat.
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rozmowa tygodnia

Jestem obywatelem świata!
W ubiegłym tygodniu piłkarze ręczni Łomży Vive Kielce, po kapitalnej grze, pokonali
u siebie jednego z głównych faworytów do wygrania Ligi Mistrzów – PSG 38:33.
Tuż po meczu, Talant Dujszebajew, trener Łomży VIVE Kielce, w rozmowie
z Maciejem Cenderem, „pokazał twarz”, jakiej nie znacie.

Faktycznie nieczęsto sięgam po prasę. W Internecie czytam to, co chcę. W telewizji istnieje dla mnie tylko sport. Dlaczego? Nie chcę
zawracać sobie głowy rzeczami nieistotnymi.
Nie chcę tracić nerwów, ani czasu na różnego
rodzaju opinie, wymysły ludzi, którzy sieją
zamęt i nienawiść. Niestety, pseudofachowców jest wokół nas coraz więcej. Żeby było
jasne – chętnie współpracuję z dziennikarzami, szanuję ich pracę. Tylko w wyjątkowych
sytuacjach nie odbieram telefonu.

Od ośmiu lat jest pan w Kielcach. Pracował
pan kiedyś z lepszym od Bertusa Servaasa
menadżerem?
Jestem typem długodystansowca. Nie lubię
zmieniać pracodawcy. Gdyby nie załamanie
finansowe klubów Asobal Ligi, prawdopodobnie, nadal pracowałbym w Hiszpanii. Przed
rozpoczęciem pracy z Bertem Servaasem,
miałem tylko jednego prezesa. Domingo Diaz
de Mera był szefem Ciudad Real. Długo można
o nim mówić, w samych pozytywach. Znakomity człowiek, oddany sprawie, lubiący pomagać innym. Coś na podobieństwo Bertusa.
Tak, mam szczęście do prezesów.

Pokusi się pan o krótką charakterystykę swojego
aktualnego pracodawcy? Jeden plusik, jeden
minusik.
Najbardziej cenię u Berta to, że zawsze dotrzymuje słowa. Jest twardym negocjatorem, potrafi bronić swoich racji, ale jak coś
przyrzeknie – spełnia to, co zapowiedział. To
ogromny pozytyw, zwłaszcza przy rozmowach transferowych. Minusik? Powiem tak,
gdy osiem lat temu przychodziłem do Kielc –
prezes miał bardzo gorącą głowę. Dziś ta głowa jest o wiele chłodniejsza.

Rodzina czy też piłka ręczna jest dla pana
ważniejsza?
Handball to mój sposób na życie. Mam już
jakieś doświadczenie, ale wiem, że muszę się
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Fot. www.kielcehandball.pl

Ponoć nie czyta pan gazet, nie serfuje po
Internecie, rzadko ogląda telewizję …

Talant Dujshebaew
Ur. 02.06.1968 r. Prowadzi drużynę Łomża Vive Kielce od
stycznia 2014 roku. Od tego momentu kielczanie zdobyli
wszystkie osiem tytułów Mistrza Polski oraz siedem
Pucharów Polski (jedna edycja nie została rozegrana),
a w maju 2016 roku triumfowali w Lidze Mistrzów.
Z Łomża Vive Kielce ma kontrakt do 2028 r. To najbardziej
utytułowana postać w klubie. Występował on w najlepszych
klubach Rosji, Hiszpanii i Niemiec. Dwukrotnie został
wybrany najlepszym zawodnikiem na świecie, zdobył złote
medale igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata. Trzy
razy triumfował także w Lidze Mistrzów.

dostał nawet jednego klapsa. Nie krzyczałem
na nich. Zawsze starałem się spokojnie przedstawiać swoje ojcowskie racje. Uczęszczając
do szkoły dobrze się uczyli, nie szukali bójek,
kłótni. Pamiętam, że Alex tylko raz zabawił się
w pięściarza. Wobec kolegi. Został sprowokowany. Ani ów kolega, ani jego ojciec nie mieli
pretensji, przyznając, że to nie Alex zawinił.
Boisko jest czymś innym, niż codzienność. To
arena walki, arena, gdzie stają dwie ekipy mające ten sam cel – zwycięstwo. Tu nie można
być mięczakiem, bo szybko zostaniesz pokonany. Ale trzeba pamiętać o szacunku dla rywala, być wojownikiem, lecz grać fair.

Ile zna pan języków?
Biegle, w mowie i piśmie – trzy. Rosyjski,
kirgiski i hiszpański. Bez problemów dogadam się po polsku, niemiecku i angielsku.
Możliwość rozmowy w danym języku jest
ogromnym plusem w pracy. Ułatwia kontakt
z zawodnikami. Pomaga prowadzić zespół,
zwłaszcza w trakcie meczu. Dlatego szybko
nauczyłem się komunikować po polsku, choć
jest on trudny. Zwłaszcza wymowa. Ale, być
może zaskoczę niektórych – moim zdaniem
trudniejszy jest rosyjski! Twarde, miękkie
znaki, pisownia.

Które miasto jest najładniejsze: Biszkek (stolica
Kirgizji – przyp. red.), Madryt czy może Kielce?

Pańscy synowie, Alex i Daniel wychodząc na
boisko stają się wojownikami. Ponoć prywatnie są
zupełnie inni?

Dla mnie najładniejszym miastem, mającym swojego ducha, niezapomniany klimat,
z piękną, wielowiekową, zabytkową architekturą jest Moskwa. Może dlatego, że spędziłem
w niej sześć pięknych lat? Może także dlatego,
że tam poznałem małżonkę? Stolica Rosji była
dla mnie swoistym oknem na świat. Zawsze
czuję sentyment do tego miasta. Biszkek, Madryt i Kielce trudno porównywać. Każda aglomeracja jest inna. Nie podejmuję się oceny.
Tak jak nie podejmuję się oceny poszczególnych narodów.

Nigdy nie miałem problemów wychowawczych ze swoimi chłopakami. Byłem dla nich
ojcem, ale i kolegą czy przyjacielem. Żaden nie

Wiem, że jest pan znakomitym kucharzem! W ogóle
dużo pomaga pan żonie w pracach domowych?

rozwijać. Biorę udział w różnych spotkaniach,
kursach, kursokonferencjach. Wielokrotnie
wymieniam uwagi z kolegami po fachu. Nie
mogę stać w miejscu, robiłbym krok wstecz.
Ale, nie mam żadnych wątpliwości – rodzina
jest na pierwszym miejscu. Żona, synowie,
wnuczek. Podkreślam to na każdym kroku.
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WYBRANE OSIĄGNIĘCIA
W ROLI ZAWODNIKA

1994, 1996 - Najlepszy Piłkarz Ręczny
Roku IHF (Międzynarodowej Federacji
Piłki Ręcznej)
1997 (Mistrzostwa Świata) i 1998
(Mistrzostwa Europy) w „Drużynie
Gwiazd Turnieju”
1992 - król strzelców Igrzysk
Olimpijskich w Barcelonie
CSKA Moskwa (1985-1992)
1988 - zdobywca Ligi Mistrzów
CB Cantabria Santander (19921997)
1993, 1994 - Mistrzostwo Hiszpanii
1993 - zdobywca Pucharu EHF
1994 - zdobywca Ligi Mistrzów
Ciudad Real (2001-2007)
2004, 2007 - Mistrzostwo Hiszpanii
2006 - zwycięzca Ligi Mistrzów

Fot. archiwum

2002, 2003 - zdobywca Pucharu
Zdobywców Pucharów

Trener Dujszebajew słynie z „żywych” reakcji w trakcie meczu
O, przesada. Umiem i lubię pichcić w kuchni. Moją specjalnością są potrawy kirgiskie.
Chyba z trzy tygodnie temu, przed ligowym
meczem z MMTS Kwidzyn zrobiłem ryż po
kirgisku z kurczakiem. Jeszcze lepszy byłby
z baraniną, ale domownicy baraniny jeść nie
chcieli. Kuchnia jest podobna do piłki ręcznej.
I tu, i tu decydują szczegóły, odpowiedni dobór
przypraw, długość gotowania. Przebywając
w domu często łapię za odkurzacz. Sprzątam
nawet gdy nie trzeba. Może to zabrzmi dziwnie, ale staram się w ten sposób zabijać wolny
czas. Gdy mam go zbyt wiele myślę o najbliższych meczach, to przynosi nerwy. Zamiast je

tracić, pożytkuję energię na porządkowanie
domu.

Najpiękniejsze miejsce na świecie pańskim
zdaniem to…?
Jestem obywatelem świata, wszędzie gdzie
pracuję czuję się znakomicie. Mamy z żoną
takie jedno, cudowne, miejsce. Jesteśmy tam,
w każde wakacje. To taka niewielka miejscowość w Hiszpanii, nad Oceanem Atlantyckim,
blisko Gibraltaru. Kupiliśmy tam apartament.
Ciepło, cisza, spokój, śpiew ptaków, rankiem
morska bryza. Jak przejdę na emeryturę
i będę miał już dużo, dużo czasu wolnego, to
zakotwiczymy tam na pewno.

„Najlepsze, co udało nam się razem stworzyć w Kielcach,
to nawet nie kolejne tytuły, ale atmosfera w zespole, która
jest tu bardzo rodzinna i wspierająca. Naszym największym
celem na kolejne lata jest sprawienie, by tak młody zespół,
jaki mamy, wszedł na najwyższy poziom i każdy zawodnik
dobrze się rozwijał. Chciałbym, żebyśmy znowu awansowali
do Final4 w Lidze Mistrzów”.

Talant Dujshebaew
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Reprezentacja WNP - Złoty medal IO
(Barcelona) 1992 (król strzelców)
Reprezentacja Rosji - Mistrzostwo
Świata 1993
Reprezentacja Hiszpanii - Mistrzostwo
Świata 2005, wicemistrzostwo Europy
1996 i 1998, brązowy medal IO 1996
(Atlanta) i 2000 (Sydney), brązowy
medal ME 2000
OSIĄGNIĘCIA
W ROLI TRENERA
Liga Mistrzów: zwycięzca 2006,
2008, 2009 (Ciudad Real, następnie
Atletico Madryt), 2016 (Łomża Vive
Kielce)
Mistrzostwo Polski: 2014, 2015,
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Puchar Polski: 2014, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2021
Mistrzostwo Hiszpanii: 2007, 2008,
2009, 2010
Puchar Ligi ASOBAL: 2006, 2007,
2008, 2011
Puchar Króla: 2008, 2011, 2012,
2013
Super Globe: 2007, 2010, 2012
(oprac. red.)
Źródło: www.kielcehandball.pl

5

na skróty z kraju

WARTO WIEDZIEĆ
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S
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ejm przegłosował rządowy projekt
nowelizacji Prawa o ruchu drogowym,
który zaostrza kary dla sprawców
wykroczeń drogowych.
Według nowych taryf kierowca będzie mógł
zostać ukarany nawet 5 tys. zł mandatu
i 15 pkt karnymi, a kolejne 30 tys. zł może
zasądzić sąd. W czasie prac nad ustawą
złagodzono górną granicę za przekroczenie
prędkości o 30 km/h. W pierwotnej wersji
miało to kosztować 1,5 tys. zł, ale ostatecznie
ustalono próg 800 zł.
Nowelizacja zwiększy kary m.in. za przewinienia
wobec pieszych. Za nieustąpienie
pierwszeństwa pieszemu grozić będzie
mandat w wysokości 1,5 tys. zł, a wysokie
kary otrzymają kierowcy wyprzedzający przed
i na przejściu dla pieszych.
Zmieni się także system dotyczący punktów
karnych. Będą one kasowane dopiero
po upływie dwóch lat. Za naruszenie
przepisów ruchu drogowego kierowca będzie
mógł dostać nawet 15 pkt karnych, obecnie
maksymalna liczba punktów za niektóre
wykroczenia to 10. Zniesione zostaną też
szkolenia, po odbyciu których liczba punktów
kierowcy ulega zmniejszeniu.
(oprac. red.)

ejm przegłosował projekt nowelizacji
ustawy o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym. Tym samym zatwierdzono
wyższe stawki akcyzy na napoje alkoholowe,
papierosy oraz tytoń. Oznacza to podwyżki.
Zdaniem ekspertów, już niedługo, za butelkę
wódki, i to nie za tą z wyższej półki trzeba
będzie zapłacić 50 złotych. Zmienią się ceny
alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów
fermentowanych z wyłączeniem cydru i perry
oraz wyrobów pośrednich. W 2022 roku
podwyżka wyniesie 10 proc. Następnie co
roku, przez pięć lat, o 5 proc.
Wyższa akcyza ma doprowadzić do większych
wpływów do budżetu państwa.Ministerstwo

szacuje, że mowa o kwocie 2 mld zł w roku
2022 i kolejnych.
Za wzrostem akcyzy było 219 posłów, przeciw
210, wstrzymało się 6. Niewiele brakowało, by
PiS to ważne głosowanie przegrało.
Na sali zabrakło aż siedmiorga posłów
Koalicji Obywatelskiej: Riada Haidara, Joanny
Jaśkowiak, Izabeli Mrzygłockiej, Marka
Krząkały, Ryszarda Wilczyńskiego, Cezarego
Tomczyka i Sławomira Nitrasa.
Politycy KO starają się jednak odwrócić
uwagę od siebie i uderzają w Lewicę.
Aż dziewięcioro posłów tego klubu – głównie
z partii Razem – wstrzymało się od głosu
w sprawie akcyzy.
(oprac. red.)

TAK GŁOSOWALI posłowie z naszego regionu
Bosak Krzysztof, Konfederacja - PRZECIW
Cieślak Michał, PiS - ZA
Cyrański Adam, KO - PRZECIW
Dorywalski Bartłomiej, PiS - ZA
Gosek Mariusz, PiS - ZA
Krupka Anna, PiS - ZA
Kryj Andrzej, PiS - ZA
Kwitek Marek, PiS - ZA

Lipiec Krzysztof, PiS - ZA
Okła-Drewnowicz Marzena, KO - PRZECIW
Siekierski Czesław, KP - PRZECIW
Sienkiewicz Bartłomiej, KO - PRZECIW
Szejna Andrzej, Lewica - PRZECIW
Wawrzyk Piotr, PiS - ZA
Wojtyszek Agata Katarzyna, PiS - ZA
Ziobro Zbigniew, PiS - ZA
(oprac. red.)

REKLAMA

ZWIĘKSZ ODPORNOŚĆ, NIE DAJ SIĘ WIRUSOM

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA
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

na skróty z Kielc

moim zdaniem

Sceny niczym z Mrożka
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).

W

Kielcach zaczyna „pachnieć”
po Mrożkowsku – absurdami
lub dziwnymi koicydencjami.
Do spraw około Mrożkowskich trzeba z pewnością zaliczyć parking przy budynku (plac
Moniuszki 2B), w którym się mieści m.in.
Kieleckie Centrum Kultury i Kielecki Teatr
Tańca. Pamiętam, że jakiś czas temu było
tam dwóch parkingowych. Ale zniknęli. Podobno generowali straty. Parking wydzierżawiono.
Zastanawiam się, jak to możliwe, że przy tylu
placówkach osadzonych w tym budynku i ich
kulturalnej ofercie – parking mógł generować
straty? To może lepiej pozwolić na parkowanie za darmo? Będzie bez strat.

Rozumiem też, że obecnie, w prywatnych
rękach, parking strat nie generuje. Czyli to
w „miejskich” – chwalących się, w niekończącym się propagandowym serialu, nowoczesnymi metodami zarządzania – generował.
Ostatnio w KCK trwały próby do „Ballad
bez Romansów. Mickiewicz wzruszony”.
Kilka dziesiątek artystów, z których większość w tym projekcie pracuje pro publico
bono, codziennie za parkowanie, z własnej
kieszeni, wydawało przez tydzień po 15-20
złotych. Mało? Nie dla każdego. Zwłaszcza
pracowników tzw. edukacji i kultury, emerytów. Nie mieli innego wyjścia. Uprzedzę też
argument… Wielu z tych ludzi mieszka poza
Kielcami, więc pomysł, żeby pod KCK przyby-

wać np. tylko „na rowerze” lub „autobusem”
odpada.
Sytuacja po premierze „Ballad”. Do jedynego
parkomatu, w celu uiszczenia opłaty, stała około godziny ponad 100-osobowa kolejka. W tym
ludzie starsi i niepełnosprawni. Ta grupa nie
jest zachwycona wciąż zwiększającą się przestrzenią w Kielcach, do której wjazd własnym
samochodem staje się niemożliwy. A w ratuszu
zaczynają dominować aktywiści, dla których
samochód jeżdżący po Kielcach to wróg.
Miejsc do parkowania na parkingu KCK jest
mało. Dlatego widzowie pozostawiali samochody także wokół koncertowego budynku.
Kto bywa w okolicy ten wie, że teren w pobliżu
– często wbrew logice i tamtejszej przestrzeni
– upstrzony jest zakazami… parkowania.
Wspomnianego wieczoru widziałem, nie
mogące przeszkadzać nikomu, auta z poblokowanymi kołami przez tzw. Straż Miejską
i oczekujących po 45 minut ludzi na pojawienie się kogoś, kto umożliwi im powrót do
domu. Ale, kto by się tym w naszym ratuszu
przejął, albo to przewidział.
A wystarczyło tylko nanieść na znaki „zakazów” adnotacje, że np. wolno tutaj parkować
w weekendy, powiedzmy od godz. 19. Ale po
co ułatwiać życie mieszkańcom? Lepiej karać
i zapowiadać dalsze represje.

•

REKLAMA

Więcej niż sklep – profesjonalne porady
Bobik Market – świat zwierząt
ul. Wapiennikowa 39G
25-105 Kielce
tel.: + 48 513 914 877

Czekamy na Was
Poniedziałek – Piątek 9:00-19:00
Sobota 9:00-15:00
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TAK UWAŻAM

Przymiarki do ratusza
DR Robert Frey
doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach, przewodniczący rady nadzorczej Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A.

B

ogdan Wenta niewątpliwie był wybitnym zawodnikiem i trenerem. Niestety,
te osiągnięcia nie przekładają się na to,
jakim jest Prezydentem Kielc. W połowie kadencji trudno wskazać jakiś sukces, aczkolwiek
może nim okazać się pozyskanie inwestora do
budowy fabryki felg aluminiowych.
Nie można natomiast odmówić Panu Prezydentowi jednego, potrafi wygrywać. W sporcie
ta umiejętność jest nie do przecenienia, w polityce również. W sporcie ważna jest strategia.
Można wygrać mecz 40 bramkami tracąc 39,
ale trener który myśli strategicznie woli wygrać 38 do 35, zamiast niepotrzebnie ryzykować. Kto chodzi na mecze naszej kieleckiej drużyny w piłkę ręczną, wie o czym mówię.

O

d wypowiedzi wiceprezydent Agaty
Wojdy o Kielcach jako „mieście kompaktowym” minęło już półtora miesiąca. Czy warto jeszcze odnosić się do tych słów?
Przypominać je? Otóż warto i należy. Za pół
roku, rok, a już na pewno przed wyborami samorządowymi w 2023 roku.
W moim odczuciu nie jest to dyskusja polityczna (chociaż swoje określone skutki polityczne
będzie niosła), a rozmowa o wizji i przyszłości
Kielc. I wiceprezydent Wojda ją wywołała, więc
zapewne zawsze już będzie punktem odniesienia w tej debacie.
Czy Kielce muszą być miastem, w którym liczy się głównie stabilność zatrudnienia przy
jednocześnie mniejszych pensjach? Czy muszą
być miastem dla ludzi poszukujących „spokoju”? Czy muszą być „uboższym krewnym” (bo
do tego „kompaktowość miasta” tak naprawdę
się sprowadza) Krakowa, Warszawy czy Wrocławia? Oczywiście, że nie muszą, a nawet być
nie powinny.
Zgadzam się z tym, na co wiceprezydent Wojda
zwróciła uwagę. Miasto ma ogromny problem,
z którym boryka się mnóstwo miast w Polsce
(a Kielce z racji położenia między Warszawą,
a Krakowem przy S7 szczególnie) – to swoisty
drenaż największych talentów, którzy wyjeżdżają na studia, a potem już nie wracają. Ale
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A zatem wydaje się, że Prezydent Bogdan Wenta, skoro nie ma widocznych sukcesów, zaczął
rozgrywkę strategiczną, która pozwala myśleć
o reelekcji. Za taki ruch należy, moim zdaniem,
uznać zmiany na stanowiskach wice-prezydenckich. Tym jednym ruchem z wyścigu
wykluczonych de facto zostało dwóch potencjalnych mocnych kandydatów: Agata Wojda
(PO) i Marcin Chłodnicki (Lewica). Trudno sobie
wyobrazić krytykę w kampanii polityki aktualnego prezydenta, skoro samemu się ją firmuje.
Powstaje zatem pytanie kto może wygrać, a co
najmniej nawiązać równą walkę. Jeszcze kilka
miesięcy temu wydawałoby się, że Kamil Suchański jest naturalnym kandydatem, ale po
odwołaniu z funkcji Przewodniczącego Rady

Miasta można mieć co do tego wątpliwości.
Silnego kandydata powinno wystawić Prawo
i Sprawiedliwość, tylko, że tam jednego naturalnego kandydata nie widać. Wydaje się, że
szanse miałby ktoś z trójki: senator Krzysztof
Słoń, wicewojewoda Rafał Nowak, przewodniczący Jarosław Karyś. Nie można jednak
wykluczyć pojawienia się innego nazwiska.
Co do Polskiego Stronnictwa Ludowego ich
kandydat jest raczej bez szans, to jednak jest
miasto. Kandydata wystawi zapewne Konfederacja, ale chyba tylko dla zasady. To samo
można powiedzieć o Polska 2050. Skoro nie
nazwiska będą, miejmy nadzieję, w przyszłych
wyborach decydować, to dobrze żeby był to
program. Taki, który pozwoli na nowe otwarcie,
odpowie na kluczowe pytanie jakie mają być
Kielce w perspektywie najbliższych 10-20 lat.
Nie w najbliższej kadencji, ale w dalszym horyzoncie czasowym. Inaczej będziemy skazani
na stagnację i nie poprawi sytuacji stawianie
na Rynku instalacji jako żywo przypominającej grę Minecraft. Chyba że jest to pomysł na
pozyskanie młodego elektoratu. Swego czasu
Clinton prowadził kampanię pod hasłem „It’s
the economy, stupid”. I to właśnie gospodarka
w przyszłych wyborach w Kielcach powinna
być priorytetem.

•

patrząc z boku

Chcę Kielc ambitnych
Bartłomiej Orzeł
Pełnomocnik Premiera Mateusza Morawieckiego ds. Czystego Powietrza. Działacz społeczny
i pozarządowy. Żona wyciągnęła go z Małopolski i przywiodła do Świętokrzyskiego, za co jest jej bardzo
wdzięczny.

jeśli chodzi o rozwiązanie tej kwestii, moje zdanie jest zdecydowanie odmienne.
Nie jest tak, że należy się z tym pogodzić, powiedzieć „trudno” i budować miasto w oparciu o założenie zapewniania „potrzeb na średnim poziomie”. Urząd to nie jest szczyt aspiracji Kielczan!
Nie w mieście, w którym powstało wiele marek
rozpoznawalnych nie tylko w Polsce, ale także
na świecie. Nie w mieście, gdzie rodzi się tak
wiele talentów w różnych dziedzinach. Wreszcie – nie w mieście, które wygrało Ligę Mistrzów.
Skoro wyspecjalizowane usługi czy fabryki,
a wraz z nimi wysokopłatne miejsca pracy,
mogą powstawać np. w Jaworznie, to dlaczego
nie w Kielcach? Czemu Kielce mają być tylko

„kompaktowe, zielone i przyjazne”, a nie ambitne? Fabryka felg i GUM to oczywiście sukces,
ale niestety, wiele inwestycji, które chciałbym
ujrzeć w Kielcach, widzę, bądź zobaczę za chwilę, w Jędrzejowie, Morawicy czy Bilczy (bez podawania nazw firm). Pandemia także otworzyła nowe perspektywy.
Ten felieton jest głosem w dyskusji na temat
tego, w jakim kierunku powinny płynąć (a nie
dryfować) Kielce przez najbliższe 20-30 lat,
a nie tylko jedną kadencję samorządu. Wskazana przez wiceprezydent Wojdę wysoka jakość
usług publicznych, to nie szczyt aspiracji Kielc
i Kielczan. To raptem minimum, by budować
miasto ambitne.

•
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Świat wokół nas

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

Ś

wiat
Szczyty polityczne minionego weekendu
– spotkanie G20 w Rzymie oraz COP26
w Glasgow – przyniosły dużo płomiennych wezwań do „skutecznych i znaczących” działań na
rzecz klimatu, ale mało konkretnych ustaleń.
Ciekawsze i ważniejsze było jednak (jak zwykle na takich spędach liderów) to, co zdołali oni
załatwić „przy okazji”. Na przykład: amerykańsko-unijne porozumienie w sprawie ceł na stal
i aluminium, kończące konflikt handlowy, rozpoczęty przez Trumpa (bardzo zła wiadomość
m.in. dla gospodarki ChRL, a dobra dla miłośników burbona i motocykli Harley-Davidson,
bo UE znosi cła odwetowe na te towary).
W ramach ogólnego szczytowania rozmawiali też bezpośrednio, po raz pierwszy od

R

eforma samorządu gminnego to jedna
z najbardziej udanych zmian po 1989
roku. Rozpoczęła ona proces decentralizacji państwa i wprowadziła w życie zasadę
pomocniczości. Samorządy lokalne uzyskały
podmiotowość prawną, polityczną i ekonomiczną. Nowopowstałe gminy, powiaty i województwa wzięły na siebie odpowiedzialność
za oświatę, służbę zdrowia, zdekapitalizowaną
infrastrukturę komunalną, kulturę czy sport.
Uzbrajały tereny inwestycyjne, tworzyły
atrakcje turystyczne i rekreacyjne. Przekazane zadania, najczęściej bez pełnego finansowania, samorządy realizowały bardzo dobrze.
Po trzydziestu latach sprawnego funkcjonowania samorządów, rozpoczął się proces recentralizacji zadań publicznych. Na początek do administracji rządowej wróciło doradztwo rolnicze,
część zadań z pomocy społecznej czy zarządzanie urządzeniami wodnymi. Podporządkowano
ministrowi środowiska Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz
z ich finansami. Dziś mówi się o przejęciu zarządzania samorządową służbą zdrowia czy
systemem oświaty. Większością funduszy unijnych zarządzać będą w nowej perspektywie instytucje rządowe. Uszczuplono też kompetencje
i uprawnienia samorządów, jak w przypadku
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marca, szefowie dyplomacji supermocarstw:
Antony Blinken i Wang Yi. Przygotowali
grunt pod planowane niebawem, wirtualne
rendez vous swoich szefów, podczas którego
ci zapewne zdecydują, czy wolą grać dalej
w wojnę „zimną”, czy jednak bardziej opłaci
im się (przynajmniej chwilowe) przejście do
fazy „gorącej”. I śmiem twierdzić, że od tego,
co wyniknie ze szczytu Joe Biden – Xi Jinping
w większym stopniu zależy przyszłość świata,
niż od deklaracji na temat chęci ograniczenia
emisji ce-o-dwa o kolejne procenty za 15 lat.

P

olska
Do wojny szykują się nie tylko mocarstwa, ale i Polska. Na swój sposób: zamiast testów nowych broni hipersonicznych

mieliśmy konferencję prasową, na której dwaj
cywile (w tym jeden przysypiający) ogłosili,
że chcą odmienić oblicze wojska. Przez zastąpienie „Rzeczypospolitej” w tytule ustawy „Ojczyzną” i przez plan zwiększenia liczebności
sił zbrojnych ponad dwa razy.
Na pierwszy rzut oka super. Na drugi już nie,
bo 2,5 raza więcej łóżek, gaci, kuchni (i pewnie
biurek) to gigantyczne, dodatkowe wydatki,
bez proporcjonalnego przełożenia na realną
siłę. Ta w XXI wieku mniej zależy bowiem od
masy, a bardziej od jakości – za szczególnym
uwzględnieniem zdolności do walki w cyberprzestrzeni. Bez niej nawet milionowe armie
z tysiącami czołgów i armat są ślepe i głuche, a więc skazane na błyskawiczną zagładę
„w razie W”.
Dwaj smutni panowie obiecali co prawda postęp i w tej sferze, ale na razie czyny
przeczą obietnicom. W przyszłorocznym budżecie MON „cyber” to nadal dużo mniejsza
pozycja, niż np. dotacje do Agencji Mienia
Wojskowego. Smutna prawda jest więc taka,
że z tej chmury raczej nie będzie deszczu
w postaci lepszego odstraszania agresorów,
za to mżawka nowych geszefcików, pozostających poza kontrolą publiczną – dla krewnych i znajomych królika. Czy tam innego
drobiu.

•

MOIM ZDANIEM

Niepokój samorządów
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.

odebrania prawa do kandydowania na trzecią
kadencję urzędującym wójtom, burmistrzom
i prezydentom miast. Nie wprowadzono takiego
ograniczenia dla posłów i senatorów.
Dziś większość samorządów patrzy z niepokojem na kolejne zmiany w prawie, które będą
mieć wpływ na ich funkcjonowanie. Przez Polski Ład samorządy ogólnie stracą 150 mld zł
w ciągu 10 lat, a rząd w pierwszym roku proponuje 8 mld zł uzupełnienia. Związek Miast
Polskich i Unia Metropolii Polskich stworzyły narzędzie, które w prosty sposób wylicza
koszt rządowego programu dla poszczególnych
miast czy gmin. Licznik opiera się na średnim
ubytku w podatku PIT (26,8 proc.), który nie

trafi do miast i gmin w związku z wprowadzeniem nowej kwoty wolnej, która wzrośnie do
30 tys. zł oraz podniesieniem progu podatkowego do 120 tys. To oznacza bowiem znaczny
ubytek wpływów do budżetów samorządów.
Stolica województwa starci blisko 85 mln złotych, Ostrowiec Świętokrzyski ponad 15 mln zł
a Busko-Zdrój ponad 8 mln zł. Czy oznacza to lawinowy wzrost wysokości podatków lokalnych
czy ograniczenie inwestycji komunalnych?
Miejmy nadzieję, że rządzący wprowadzając
radykalne zmiany w systemie podatkowym
znajdą także środki budżetowe, aby móc realizować zapisaną w Konstytucji zasadę pomocniczości.

•
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Prosto z Ratusza

Hejt nasz powszechny
Agata Wojda
(ur. 25 maja 1981 r. w Kielcach). Od 15 kwietnia br. zastępca prezydenta Kielc. Odpowiada za Wydział
Komunikacji oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska. Sprawuje również nadzór nad referatem
ewidencji ludności i dowodów osobistych. Zajmuje się także sprawami transportu publicznego.

K

ultura dyskusji w Polsce o sprawach
społecznych i politycznych zanikła
w ostatnich latach w sposób drastyczny. Rzadko dziś można posłuchać wymiany argumentów, straciliśmy szacunek
do głosu autorytetów, a upowszechnienie
portali społecznościowych spowodowało, że
każdy może być „ekspertem”, w każdej dziedzinie.
Nie inaczej mają się sprawy w Kielcach. Co
zrozumiałe wiele decyzji, koncepcji i pomysłów staje się przedmiotem szerokiej dyskusji. Toczy się ona na łamach lokalnych
mediów, ale także, a może nawet przede
wszystkim, w portalach społecznościowych.
I oczywiście samo zainteresowanie spra-

T

o są trudne czasy dla każdego, kto żyje
nadzieją na zgodne społeczeństwo.
Drut kolczasty leży nie tylko w lesie
na granicy z Białorusią, ale także w sercach
i rozumach wielu z nas. Patrząc nawet na
najbliższą rzeczywistość obserwuję narastającą ilość spraw, które w zaskakujący i dla
mnie nieprzewidywalny sposób stają się źródłem konfliktów. Przyczyną kontestowania
każdego napotkanego zdarzenia i pomysłu.
Przykłady można mnożyć, praktycznie nie
ma dnia bez populistycznej krytyki. Kilka tygodni temu miejska instytucja, przy współpracy z uczelnią i prywatnym przedsiębiorstwem zaoferowała innowacyjną aplikację
ułatwiającą, ale też czyniącą atrakcyjniejszym zwiedzanie Kadzielni. Praktycznie nie
ma się do czego doczepić, symboliczne koszty, kooperacja samorządu, nauki i biznesu,
a jednak... „kij na psa zawsze się znajdzie”.
Jedna z rozgłośni potrafiła to skrytykować,
a za tym wylała się fala nieprzychylnych
komentarzy. Potocznie mówiąc „medialnie
siadło”. Na szczęście branża turystyczna, potencjalni użytkownicy ocenili projekt jako
dobry i potrzebny.
Inna sytuacja z kieleckiego podwórka to
mozaika z talerzy na ścianie opuszczonego
przez Biuro Wystaw Artystycznych budynku
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wami miejskimi to bardzo dobry efekt społeczny. Niestety, w tych dyskusjach coraz
częściej brakuje, nie tylko jakiejkolwiek
merytoryki, ale także, po prostu, klasy. Od
zawsze była grupa ludzi, którzy wobec szeroko pojętej władzy, grona urzędników odnosili się bez szacunku. Dziś takie myślenie
staje się niebezpiecznie powszechne. Wielu
osobom coraz trudniej jest skrytykować jakąś decyzję, wytykając błędy czy pokazując
lepsze rozwiązania. Niestety, coraz częściej
ograniczają się do epitetów. Taka tendencja
tworzy zamknięte koło, bo pewnie trudno
będzie pochwalić czyjś pomysł w przyszłości, jak wcześniej bezrefleksyjnie nazywa się
go idiotą.

Przykładów takich działań jest w Kielcach
bez liku. Praktycznie każdego dnia możemy obserwować dyskusje pełne emocjonalnej, personalnej krytyki. Coś, co w innych
miastach przynosi pozytywne efekty i jest
dobrze przyjmowane, u nas zaczyna się od
ośmieszania. Zarówno pomysłów, jak i pomysłodawców. Tak jest na przykład w przypadku dyskusji i pomyśle przekształcenia
kieleckich ulic w woonerfy, czyli miejsca
uspokojonego ruchu. Takie rozwiązania
z sukcesem od wielu lat wdrażają inne miasta, tworząc przyjazne, zielone przestrzenie,
dostępne dla wszystkich użytkowników ruchu. U nas prototypowanie takiej ulicy podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, ankieta dla mieszkańców
w tej sprawie i sama zapowiedź podobnych
działań spotkała się z krytyką i ośmieszaniem takiego rozwiązania. Co ciekawe, także
ze strony osób, które jeszcze jakiś czas temu
same namawiały do podobnych działań.
Nie mylmy prawa do krytyki z obrażaniem
ludzi i ich pomysłów. Różnica zdań to naturalny element dojrzałych wspólnot, także
lokalnych. Pamiętajmy jednak, że żadna
różnica nie powinna pozbawić nas umiejętności rozmowy.

•

Patrząc od środka

Kij na psa
Marcin Chłodnicki
(ur. 25 września 1978 r. w Kielcach). Od 15 kwietnia br. zastępca prezydenta Kielc.
Odpowiada za edukację, kulturę i sport. Przewodniczący Nowej Lewicy w Kielcach.

przy ul. Leśnej. Wymyślona przez Instytut
Dizajnu instalacja artystyczna stworzona
z odpadków produkcji ceramicznej ozdobiła
brzydką ścianę. W kompozycję wplecione
zostały symbole różnych instytucji, podmiotów kultury, organizacji społecznych.
I znów, wydawałoby się pozytywna inicjatywa, wspaniała idea, niemal bezkosztowe
uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej, a jednak... malkontenci wszystko potrafią obrócić w breję. I znowu „medialnie siadło”. Jednak ludzie wrażliwi, ceniący obecność sztuki
w otwartych przestrzeniach tkanki miejskiej
cenią zamysł i wykonanie.
Nie chcę wymieniać innych sytuacji, żebym
sam nie został mylnie okrzyknięty malkontentem lub nie stał się posiadaczem łatki

urzędnika użalającego się nad brakiem zrozumienia. Niemniej jednak martwi mnie, że
pierwszą reakcją dyżurnych krytyków życia
codziennego na niemal każdą aktywność
jest jej obrzydzenie. Sprzyjają temu media
społecznościowe, będące zapewne dla części
użytkowników „wentylem bezpieczeństwa”,
upustem własnych frustracji i źródłem pseudowiedzy tzw. nagłówkowej i komiksowej.
Tak określają to badający ten obszar psycholodzy. Rozrasta się zatem kontestowanie czegokolwiek za cokolwiek.
Odrzućmy to, na przekór bądźmy otwartymi
i niepoprawnymi optymistami. Dostrzegajmy pozytywy, dobro i piękno, nawet jeśli
nie przebijają się do medialnego mainstreamu.

•
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miasto, którego już nie ma

Ulica Duża cd.

Tekst: Jarosław Machnicki

W

zniesiona w drugiej połowie XIX w.
kamienica i nadbudowana w początkach wieku XX – w owym czasie występująca w adresach: Krakowska nr
207 i Duża nr 7, stała się kolebką zawodowej
fotografii w Kielcach.
Pierwszym profesjonalnym – zawodowym
fotografem był w Kielcach Władysław Krajewski – bogaty kupiec prowadzący w mieście duży sklep kolonialny z filią w Daleszycach i właściciel domu oraz obszernej
posesji zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej
nr 207 i drugiego domu przy ulicy Bodzentyńskiej.
Działalność fotograficzną rozpoczął w czerwcu 1863 r. W wykazie z 1863 r. działających
w Kielcach drukarń, księgarń, litografii i zakładów fotograficznych, ówczesny naczelnik
powiatu kieleckiego – Leon Gautier (później
znany wydawca „Gazety Kieleckiej”), przekazał gubernatorowi radomskiemu Stanisławowi Piątkowskiemu informację, że Krajewski prowadzi zakład fotograficzny „bez
upoważnienia władzy”.
W rozbudowanym i zmodernizowanym
w 1873 r. zakładzie wykonywano zdjęcia portretowe, grupowe i widokowe, z których kilka
Krajewski zaprezentował w 1874 r. Wydarzenie to odnotowała „Gazeta Kielecka:
„Zakład fotograficzny p. Krajewskiego jeszcze
w roku zeszłym znakomicie rozszerzonym został. P. K. w podwórzu posiadłości swej wystawił nowy budynek, przeznaczony wyłącznie na
zakład, na pierwszem piętrze po prawej stronie
znajduje się altana dość gustownie urządzona,
a po drugiej sala dla gości. W tych dniach właśnie mieliśmy sposobność oglądania prac p.
K., widzieliśmy parę grupowych fotografij, oraz
kilka zdjętych widoków z okolicy, wcale nieźle
wykończonych”. („Gazeta Kielecka”, 1874, nr
13, s. 2).
W 1875 r. „Gazeta Kielecka” bardzo pochlebnie wyrażała się o usługach zakładu Krajewskiego:
„Przyjemnie jest nam zapisać na kartach
bieżącej kroniki każdy objaw postępu tym
więcej, jeżeli ten jest czysto lokalny, szczególniej w zawodzie uzdolnienia fachowego i widocznych przejawach dążenia ku lepszemu.
Postęp taki uwidocznia się w fotograficznych
pracach p. Wład. Krajewskiego. Ktokolwiek
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dziś spojrzy na bilet wyszły z zakładu p. K.
i porówna z robotami przed paru laty dokonanymi w tymże zakładzie, zadziwiony jest
uderzającą różnicą w pracach rozwijającego
się pochlebnie zakładu. Oprócz czystości odbicia portretu, p. Krajewski przyswoił sobie
udoskonalony sposób retuszu klisz, co przy
nowych i dokładnych aparatach większego
kalibru, stawie zakład w możności sumiennego wykończenia obstalunków. Wielko także
pomocą w prowadzeniu zakładu jest p. Jan
Szukalski, specyjalnie wykształcony w zawodzie retuszera. W tych dniach w wystawie
przy ulicy Dużej, p. K. pomieścił kilkanaście
udatnych prac swoich: portretów, widoków
zdjętych z natury i fotograficznych odbitek
z historycznych obrazów. Pomiędzy portretami są fotografije, odznaczające się rzadkiem
podobieństwem ś.p. Leona Gautier´a, założyciela „Gazety Kieleckiej”, i p. Walerego Przyborowskiego…”. („Gazeta Kielecka”, 1875, nr
13, s. 2)
Pod koniec sierpnia 1878 r. na wieść o otwierającym się od września, konkurencyjnym
zakładzie pod tym samym adresem przy
ulicy Dużej 7 (w lokalu po drugiej stronie
bramy), o nazwie „Zakład Fotograficzny
Warszawski Wilkoszewski i Grodzicki” (od 1
stycznia 1882 r. już sam Wilkoszewski) Krajewski przenosi zakład na przeciwną stronę
ul. Dużej – do Hotelu „Europejskiego”. Publikuje też w Gazecie Kieleckiej zredagowane
z rozmachem ogłoszenie:
„Zakład fotograficzny Władysława Krajewskiego w Kielcach przy ulicy Krakowskiej, w domu
własnym od lat 20-tu istniejący, podług najnowszych wymagań nauki świeżo ze znacznym
nakładem został powiększony i urządzony.
Obecnie zakład jest w możności wykonywać
portrety od najmniejszych aż do naturalnej
wielkości i większej jeszcze, stosownie do życzenia. Prócz tego wykonywa heliominiatury
dowolnej wielkości: koloruje fotografije w sposobie akwareli, pastellami lub olejno; sporzą-

dza kopie obrazów, rzeźb, sztychów; zdejmuje
widoki okolic, gmachów, wnętrza budowli i innych przedmiotów; słowem zakład podejmuje
się wszelkich robót w zakres fotografii wchodzących, jakie wykonywa z artystycznym wykończeniem. Znaczny nakład jakiego poprzednio i obecnie dla podniesienia mej pracowni
nie szczędziłem i tyloletnie moje usiłowanie
w przyswajaniu sobie coraz nowszych i doskonalszych pomysłów, powinny służyć za rękojmię, że zakład mój wszelkim wymaganiom
powszechności z zadowoleniem odpowie. W.
Krajewski”. ( Gazeta Kielecka, 1878, nr 69 i nr
70, s. 4).
Dobrze prosperujący i rozwijający się zakład
Krajewski prowadził osobiście do 1889 r. (do
śmierci) z ponad dwuletnią przerwą, kiedy
to od 1 stycznia 1882 r. do kwietnia 1884 r.
jego zakład dzierżawił Jan Wójcicki. Krajewski w swoim zakładzie szkolił na potrzeby
własne przyszłą kadrę związaną z profesją
fotograficzną.
„Z dniem 1 Stycznia przy zakładzie fotograficznym W. Krajewskiego w Kielcach otwartą została nauka retuszeryi dla kobiet. Osoby, które
skończą kurs całkowity, znajdą zajęcie w tymże zakładzie za odpowiednie wynagrodzenie”.
(Gazeta Kielecka, 1890, nr 2, 5, s.).
Pierwszy kielecki fotograf umarł we wrześniu 1889 r. – po jego śmierci zakład firmowany był przez wdowę Józefę Krajewską
i najpewniej był dzierżawiony przez, wspomnianego wcześniej retuszera, Jana Szukalskiego, a od marca 1894 r. przez córkę
fotografa Annę Krajewską – do maja 1897 r.
W 1897 r. Anna Krajewska sprzedała zakład
„obywatelowi Kielc” Stanisławowi Saneckiemu.
Pod opisywanym adresem działał od 11
grudnia 1886 r. – przez krótki czas – jeszcze
zakład pod firmą Stanisław Grabowski i Konstanty Traszczyński. Stanisław Grabowski
wcześniej prowadził tu zakład szewski.

Jarosław Machnicki
historyk, regionalista, były dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.
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Fot. Andrzej Wyczałkowski

Fot. Paweł Pierciński, ze zbiorów Muzeum Historii Kielc
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Rok 1960. Kanalizacja i zdroje żeliwne, obrazek z nieodległej przeszłości.

Rok 1965. Kieleckie zaułki.

Woda dla Kielc
Na starych rycinach, szkicach, drzeworytach, Kielce prezentują się fatalnie. Na
początku odległego o dwa wieki stulecia, miasto – wczoraj prywatne, bo jak wiadomo
powszechnie, biskupie, a po utracie niepodległości, podporządkowane okupantom
rodem z Wiednia to była, co ukrywać, zwykła, zapuszczona do niewyobrażalnych granic,
dziura. W architekturze rzuconej w puszczańskie ostępy osady, dominowały szopy,
baraki, stajnie, chlewy, obory i stodoły.

Ryszard Bisk
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Tekst: Ryszard Biskup
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rzy elementy sprawiły, że rachityczne,
zaniedbane miasto, dźwignęło się z kolan, podniosło, wybiło na ważny, dominujący w okolicy ośrodek. Szalejący w 1800
roku pożar, zniszczył kompletnie szkaradnie
szpetną zabudowę wokół ozdobionego ratuszem rynku. Piętnaście lat później, polityczna
decyzja, jaka zapadła w Wiedniu, utworzenie
Królestwa Polskiego, wyniosły niespodziewanie miasto do rangi, jakiej dotychczas Kielce
nigdy nie posiadały. Wreszcie wizjoner, geo-
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log, społecznik i patriota, a na dodatek jeszcze
i ksiądz, Stanisław Staszic, ulokował w Kielcach nie tylko siedzibę Głównej Dyrekcji
Górniczej, ale uruchomił pierwszą w historii,
wyższą uczelnię techniczną.
Miasto, które trochę na wyrost, awansowało
do rangi administracyjnego ośrodka, mierzyło się z nowymi wyzwaniami. Uporządkowanie pogorzeliska pozwoliło na realizację
planu urbanistycznego, zmusiło do wytyczenia brukowanych polnym kamieniem ulic,

budowy nieznanych wcześniej wodociągów
i ścieków.
Ponieważ nie było rowów ani rynsztoków, po
każdym deszczu Kielce zalewała woda z niepozornych potoków. Wilhelm Giersz, który
w całym tym bałaganie pełnił obowiązki
wojewódzkiego budowniczego, przedstawił
zwierzchności projekt kompleksowego uregulowania Silnicy. Płynący wzdłuż ulicy Bodzentyńskiej, od kościoła św. Wojciecha, do
ówczesnej ulicy Warszawskiej, strumień z licz-
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nymi rozlewiskami i stawami, zaproponował
pogłębić i obudować. Pierwszy raz rzucono
w tym przełomowym dla miasta, 1821 roku,
pomysł wybudowania w Kielcach wodociągów grawitacyjnych. Sprowadzony z Warszawy hydraulik, przez kilka tygodni czytał
przedłożone mapy i plany, przeprowadził
lokalną wizję, by po kilku miesiącach przedstawić lokalnym władzom wnioski. Woda do
Kielc popłynie glinianym rurociągiem ze źródeł leżących przy drodze do Sukowa. Jeżeli ten
pomysł nie zyska aprobaty, inne ujęcie wody
dla miasta można wybudować, wykorzystując
źródła na Szydłówku. Ten kierunek wydał się
o tyle interesujący, że na północ od rynku wybudowano staw, zaczęto kopać doprowadzające wodę, kanały i rowy. Niestety, pierwsza
wiosenna powódź kompletnie wszystko zniszczyła, a gdy w miejskiej kasie pokazało się, co
było do przewidzenia, poplamione inkaustem
dno, jakiekolwiek roboty najpierw wstrzymano, a nieco później ostatecznie zarzucono.
W połowie dziewiętnastego stulecia już zupełnie inni ludzie pochylili się nad problemem
i znowu kłopot nie został rozwiązany. Projekt
inżyniera, Karola Czaplickiego, budowy wodociągów miejskich, odłożono na moment
czyli, nomen omen, na samo dno magistrackiej szafy i nigdy do tych planów nie wrócono.
Kolejna postać, która pojawia się na froncie –
używając militarnej nomenklatury – batalii
o krystaliczną wodę w Kielcach, to zapomniany prezydent miasta, Władysław Garbiński.
Do miasta zjechali przedsiębiorcy, geolodzy,
inżynierowie, mnożyły się pomysły, przedstawiano koncepcję, prowadzono badania
hydrologiczne, dyskutowano nad planami,

obiecywano szybkie sukcesy. Pomysły pojawiały się i odchodziły w zapomnienie, by
ustąpić miejsca kolejnym, też zresztą niezrealizowanym inicjatywom.
Przełom przyniosły dopiero lata międzywojnia. W magistracie przy rynku, oklaskami i owacją skwitowano powołanie komisji,
która miała zająć się budową sprawnej, wydajnej, godnej czasów odrodzonego państwa
polskiego, sieci wodociągowej. Przed złożoną
z kilkunastu oficjeli, społeczników, lokalnych
przedsiębiorców i ludzi dobrej woli komisją,
postawione zostało tylko jedno – ale za to
jakie, – zadanie: odnaleźć i skłonić do zainwestowania w Kielcach prawie siedmiu milionów złotych. W realiach ekonomicznych
lat trzydziestych, to kwota przewyższająca
co nieco majątek całego miasta. Kredyt wypłaciła amerykańska, wspierająca wcześniej,
więc sprawdzona na polskim rynku inwestycyjnym, firma „Ulen And Company”. Przysłani
w delegację do Kielc, eksperci ze Stanów Zjednoczonych, wsparci autorytetem profesora
Jana Piotra Lewińskiego, w pierwszej wersji
zaproponowali kilka lokalizacji wodnych ujęć:
rzeka Lubrzanka, dolina rzeki Sufragniec, rzeka Silnica na Pakoszu, ewentualnie rejon Bobrzy na Białogonie w okolicy Siedmiu Źródeł.
Ta ostania propozycja, najbardziej korzystna
hydrologicznie i ekonomicznie, została przyjęta i zrealizowana. 20 października 1929

roku, w trzy lata po podpisaniu preliminarza
finansowego, zostały w Kielcach uruchomione wodociągi. W kamienicach, na ulicach, na
placach, pojawiły się dostarczone przez odlewnię żeliwa z Białogonu, Bliżyna, Kamiennej, zdroje.
Z czasem, wolno bo wolno, ale jednak konsekwentnie, rozrastała się wodociągowa
struktura miasta. Woda popłynęła z kranów
zamontowanych w mieszkaniach. Źródła znakomitej smakowo wody spod Białogonu przestały być wydajne, coś się zatkało i pojawił się
w Kielcach, tak nie lubiany przez mieszkańców, deficyt.
Z jednej strony obniżył się poziom wód gruntowych, z drugiej rozrosło o nowe osiedla
mieszkaniowe, samo miasto. Lokatorów, których los rzucił na ostatnie piętra wieżowców
w Uroczysku, świętokrzyskim, na peryferie
miasta, dotknęła susza w kranach. Na szczęście, w miarę szybko, kłopot z wodą dla Kielc
odszedł w niepamięć, zniknął i przestał być
tematem codziennych rozmów w rodzinach.
Gdy w kranach pojawiła się woda z ujęć pod
Zagnańskiem, gdy wybudowano stacje ciśnień na zboczu Klonówki i między blokami osiedla Na Stoku, w północnej dzielnicy
miasta, już nikt nie zastanawiał się, czy wieczorem myć nogi czy ręce, albo ile pustych
baniaków napełnić czystą wodą, by w ciągu
dnia nie zabrakło życiodajnego płynu.

Ryszard biskup
kielczanin, dziennikarz, fotoreporter, podróżnik, regionalista i historyk. Przez ponad ćwierć wieku związany
z dziennikiem „Słowo Ludu”. Laureat kilkudziesięciu dziennikarskich konkursów. Od wielu lat przewodnik
turystyczny oraz licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. Autor artykułów naukowych i książek.
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warto wiedzieć

Odszkodowanie
z OC sprawcy zdarzenia
Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy zdarzenia? Kiedy należy zgłosić się
do ubezpieczyciela? Kto może to zrobić? Jakie należy zebrać dokumenty? Wyjaśnia
Marcin Polewka, prezes kancelarii Lextio, w rozmowie z Agnieszką Rogalską.
Tekst: Marcin Polewka

J

materia. Jeżeli doszło do zdarzenia na drodze, a jesteś poszkodowanym lub sprawcą,
to pamiętaj, że należy przede wszystkim
zadbać o swoje bezpieczeństwo, jeżeli coś
nam się stanie lub po zdarzeniu stracimy
przytomność, to innym nie pomożemy tym
bardziej – zabezpiecz więc miejsce zdarzenia, jeżeli jest możliwość zjedź na pobocze,
ustaw trójkąt ostrzegawczy oraz załóż kamizelkę odblaskową. Należy też udzielić
pomocy pozostałym poszkodowanym – jeżeli jest potrzeba to niezwłocznie wzywamy
pogotowie i policję – numer 112. Następnie
jeżeli jest możliwość, zróbmy zdjęcia miejsca zdarzenia – przyda się, jako dowód w postępowaniu, przy ustalaniu winy, która nie
zawsze jest oczywista. Warto też poprosić
świadków zdarzenia o dane kontaktowe – to
bardzo często lekceważone działanie.

eżeli ktokolwiek ulegnie wypadkowi,
który spowodowała lub przyczyniła się
do niego osoba trzecia, to ma prawo do
odszkodowania…
Prawo to wynika z przepisów Kodeksu cywilnego – art. 361:
§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi
odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego
szkoda wynikła i § 2. W powyższych granicach,
w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz
korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu
szkody nie wyrządzono.

Niektóre osoby są zobligowane do posiadania
obowiązkowego ubezpieczenia OC (ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej)…
Należą do nich min. kierowcy pojazdów
mechanicznych, rolnicy jak również osoby
wykonujące wolne zawody takie jak np.: lekarze, prawnicy, architekci. Nie oznacza to,
że jeżeli sprawca nie posiadał polisy, to odszkodowanie nie należy się. Polisa jest wyłącznie zabezpieczeniem sprawcy zdarzenia,
ale nie oszukujmy się – jej posiadanie przez
sprawcę zdarzenia sprawia, że poszkodowanej osobie dużo łatwiej jest dochodzić swoich praw.

Skupmy się na zdarzeniach najczęstszych – na
wypadkach komunikacyjnych.
Każdy pojazd mechaniczny powinien być
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Kiedy dochodzi do wypadku, to pomijając odpowiedzialność karną sprawcy
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Po co to wszystko?
MARCIN POLEWKA
prezes kancelarii Lextio.

zdarzenia, ponosi on jeszcze odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody, zarówno na osobie, jak i na mieniu. To do tego
służy polisa OC.

O czym należy pamiętać?
Jest kilka podstawowych zasad, jak zachować się w przypadku zdarzenia na drodze.
Wiele osób wówczas nie myśli o kwestiach
związanych z przyszłym dochodzeniem odszkodowania, jednak jest to bardzo ważna

Wydaje się, że działań, jakie trzeba podjąć
jest dużo, oczywiście wszystko zależy od charakteru zdarzenia. Jeżeli nie ma możliwości,
to wykonanie zdjęć nie jest obligatoryjne, co
więcej, należy pamiętać przede wszystkim
o niesieniu pomocy pozostałym potrzebującym – to jest kluczowe! Pozostałe działania
mają jedynie usprawnić proces dochodzenia
odszkodowania i ustalania stopnia winy.
Pamiętajmy, że nie zawsze zdarzenia, które w naszej ocenie są oczywiste, będą takie
same w ocenie policji czy sądu.

Kiedy zgłosić się do ubezpieczyciela?
W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu OC sprawcy zdarzenia, nie należy zwle-
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warto wiedzieć

kać, a podjąć od razu odpowiednie kroki.
Właściwie tego samego dnia, kiedy nastąpiło zdarzenie, należy zgłosić się o pomoc
do profesjonalisty. On pomoże zebrać niezbędne dokumenty, doradzi oraz podpowie
jak we właściwy sposób udokumentować
zdarzenie i powstałe szkody. I uwaga! Nie
należy czekać na zakończenie leczenia. Różnica pomiędzy odszkodowaniem z tytułu
OC sprawcy zdarzenia a ubezpieczeniem
od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW) jest taka, ze z OC zgłaszamy szkodę
niezwłocznie po zebraniu podstawowej dokumentacji. Powodem jest to, że pieniądze
z OC pomogą osobie poszkodowanej pokryć
pierwsze wydatki związane z procesem leczenia i rehabilitacji.

Jakich świadczeń można dochodzić po wypadku?
Jeżeli jesteśmy poszkodowani w wypadku,
to należy nam się odszkodowanie z tytułu
uszczerbku na zdrowiu, ale także za straty
materialne, jak (oprócz uszkodzonego auta)

Lextio sp. z o. o. sp.k.
ul. Warszawska 6/11
25-306 Kielce

również za zniszczone przedmioty przewożone w samochodzie lub zniszczone ubranie,
biżuterię. Poza odszkodowaniem osobie poszkodowanej należy się zadośćuczynienie za
szkody niematerialne, jak stres powypadkowy, ból, cierpienie, czy strata kogoś bliskiego
– mówi o tym art. 444 i 445 KC.
Renta jest to świadczenie, które co do zasady
jest świadczeniem okresowym, wypłacanym
w określonych przypadkach, na przykład,
jeżeli w wyniku zdarzenia osoba poszkodowana utraciła zdolności zarobkowe, lub
potrzebuje czasu na przekwalifikowanie
się. Wówczas może dojść do wypłaty renty.
Świadczenie, jakim jest renta może zostać
skapitalizowane, to znaczy wypłacone według szacunku jednorazowo. Zawnioskować
musi jednak o to osoba poszkodowana.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania
odszkodowania?
Jak już była o tym mowa, należy zgłosić szkodę bezzwłocznie. Najlepiej poprosić o pomoc

specjalistę – prawnika, który poprowadzi
całą sprawę. Jednakże, trzeba wiedzieć, że do
tego, aby sprawę zakończyć jak najkorzystniej, musimy zebrać wszystkie dokumenty, jakie są związane z całym zdarzeniem.
Przede wszystkim ubezpieczyciel poprosi o:
notatkę policyjną lub oświadczenie sprawcy
zdarzenia, pełną dokumentację medyczną,
faktury i inne dowody zapłaty za poniesione koszty leczenia, dojazdów do szpitala, na
rehabilitację, na policję itd., zdjęcia z miejsca zdarzenia (o ile są), zdjęcia obrażeń ciała,
dokumenty związane z pochówkiem osoby
zmarłej (o ile dotyczy), udokumentowane
straty finansowe (na przykład oświadczenie
o stratach przedsiębiorcy, o nieuzyskanych
spodziewanych dochodach). Podsumowując
– proces uzyskania odszkodowania zaczyna
się już chwilę po zdarzeniu i ze względu na
duże emocje, brak profesjonalizmu osoby
poszkodowanej bardzo ważna jest pomoc
prawnika – eksperta w dziedzinie odszkodowań.

Kancelaria Prawno Finansowa
e-mail: biuro@lextio.pl
tel. 22 299 39 00

REKLAMA

TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANY
(OWRZODZENIA PODUDZI, STOPA CUKRZYCOWA)

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA
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ul. Kazimierza Kaznowskiego 5 lok. U10
25-636 Kielce
www.centrumterapii.net
e-mail: kontakt@limap.pl
tel. 41 336 95 99; +48 577 663 099
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Zdjęcia: Kielecki Teatr Tańca, www.ktt.pl

trochę kultury

Przedtakt…

Widowisko taneczno-muzyczne Kieleckiego Teatru Tańca pt. „Ballady bez Romansów.
Mickiewicz wzruszony”, powstało w ramach programu Ministerstwa Kultury Dziedzictwa
Narodowego i Sportu „Przestrzenie Sztuki”.
Tekst: Krzysztof Sowiński

N

ie ma co rozpatrywać tego spektaklu
w całości jako wydarzenia artystycznego. Jak mówi dyrektor KTT Elżbieta
Pańtak: „Intencją spektaklu jest wielopłaszczyznowa integracja lokalnych środowisk artystycznych z twórcami światowego formatu”.
Propozycja jest zbudowana na kanwie „Ballad
i romansów” (1822) Adama Mickiewicza. (Wielu badaczy literatury zgadza się, że te teksty
są pierwszymi balladami w języku polskim,
stanowią manifest polskiego romantyzmu.
Romantyzmu w Polsce nieco spóźnionego
do tego Zachodniego będącego odpowiedzią
na mechanistyczne oświecenie). Zbiór ten
(pierwsza część „Poezyj”), składa się z 14 ballad. W kieleckim wydarzeniu fabułę wyznaczają: „Lilije”, „Świtezianka”, „Romantyczność”
i „Dudarz”.
Spektakl otwierają recytacje tekstów Mickiewicza wykonane przez seniorów (grupa
ze Świętokrzyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku) biorących udział w przedstawieniu. To nieco nużący, ale ze względu na
formułę projektu konieczny fragment. Po
tym widz i słuchacz już obcuje z wydarzeniem na wysokim poziomie artystycznym
– zapierającym dech występem tancerzy
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KTT, znakomitej choreografii wyłonionych
w drodze konkursu i wartych zapamiętania
Katarzyny Myrdy („Lilije”, „Romantyczność”)
i Dawida Pieroga („Świtezianka”, „Dudarz”).
Klimatu dopełnia łamiąca konwencje ballady muzyka w wykonaniu Zespołu Trzy Dni
Później (powstała na specjalne zamówienie
KTT, jej autorką jest Joanna Piwowar-Antosiewicz, liderka zespołu) i niezawodnej
kieleckiej Fermaty. Onirycznego klimatu
widowisku dodaje scenografia Luigi Scoglio
i znakomite projekcje multimedialne Karoliny Jacewicz.
W przyszłym roku przypada dwusetna rocznica powstania „Ballad i romansów” Adama
Mickiewicza. Spektakl prezentowany w Kielcach jest – jak to określają jego organizatorzy - przedtaktem do roku jubileuszowego,
w którym widowisko zostanie rozbudowane
dramaturgicznie.
„Spotkanie różnych pokoleń i wspólna próba odczytania przełomowego dzieła polskiej
literatury romantycznej jest wyzwaniem,
które wymaga połączenia środków ekspresji
takich jak taniec, aktorstwo, multimedia i …
prawda. Tylko w ten sposób pokażemy aktualne tematy poruszone przez Mickiewicza 200

lat temu. Mądrość i doświadczenie seniorów,
skontrastowane ze świeżym spojrzeniem
młodych choreografów w ruchu scenicznym
pozwoli znaleźć nowy język, który może dotrzeć do dzisiejszej publiczności. Zbudujemy
światy, które łączą rzeczywistość z rytuałem,
literaturę z ruchem scenicznym, poezję z codziennością” – mówił przed premierą reżyser
widowiska Michał Znaniecki. Ten znany twórca ma już duże doświadczenie w pracy z tzw.
wykluczonymi, których na scenie w Kielcach
reprezentują seniorzy.
A jak wygląda ten „nowy język” i czy przypadnie Państwu taka formuła do gustu – już
musicie doświadczyć tego sami.
Ja osobiście nie lubię sięgania po „wykluczonych” w jakiejkolwiek dziedzinie, nie tylko
sztuki. A sama sztuka jest niedemokratyczna
i niesprawiedliwa, nie dzieli się na profesjonalną i nieprofesjonalną tylko taką, która porusza lub czyni obojętnym, a żeby zachwycić
musi najpierw dzielić. I wolę, żeby tak pozostało. Bowiem tworzenie parytetów zawsze
się kończy tym samym – beneficjentami upowszechniania są upowszechniacze, łączenia
„łącznicy”, a „wykluczeni” i artyści zostają
z kieszeniami pełnymi satysfakcji.
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W dwóch słowach o tańcu

K

ielecki Teatr Tańca jest operatorem
programu Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Przestrzenie Sztuki”. To już druga edycja projektu
popularyzatorsko-edukacyjnego „W dwóch
słowach o tańcu”.
Projekt ma na celu przybliżenie uczestnikom
warsztatów tematyki tanecznej z perspektywy
teoretycznej (poprzez uczestnictwo w wykładach prowadzonych przez zaproszonych
ekspertów) oraz praktycznej (poprzez udział
w wydarzeniach artystycznych organizowanych przez Kielecki Teatr Tańca oraz spotkaniach dyskusyjnych).
Nadzór merytoryczny nad projektem objęły zaproszone ekspertki, jak również jego
współautorki: Katarzyna Gardzina i Hanna
Raszewska-Kursa. Panie dobrano, kierując się
ich zróżnicowanymi obszarami specjalizacji
i perspektyw, które wzajemnie się uzupełniają.
Katarzyna Gardzina w swojej działalności
krytycznej i popularyzatorskiej koncentruje
się na balecie (klasycznym i współczesnym)
i realizuje standardy krytyki oceniającej,
o wysokich walorach opiniotwórczych.
Hanna Raszewska-Kursa specjalizuje się
w tańcu współczesnym (od formuły teatru
tańca po choreografię eksperymentalną), a jej
publikacje mają charakter krytyki towarzyszącej – głównie analityczny i kontekstualizujący.
Podczas warsztatów ekspertki podzieliły się
swoimi doświadczeniami w pisaniu o tańcu.
Drugie wydarzenie zapisane w projekcie odbyło się w dniu próby generalnej spektaklu
„Ballady bez romansów. Mickiewicz wzruszony”, w choreografii Katarzyny Myrdy i Dawida
Pieróga, w reżyserii Michała Znanieckiego.
To premiera Kieleckiego Teatru Tańca , powstająca właśnie w ramach Przestrzeni Sztuki.
Ekspertki naszkicowały specyfikę sztuki tanecznej, zwróciły uwagę na jej istotne cechy
i elementy, omówiły także formy tekstów
o tańcu.
Organizator: Kielecki Teatr Tańca / Przestrzenie Sztuki
Koncepcja projektu „W dwóch słowach o tańcu”: Katarzyna Gardzina
Prowadzenie pierwszego wydarzenia: Katarzyna Gardzina, Hanna Raszewska-Kursa

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.
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Delikatesy Wehikuł Smaku

Światowe smaki
i regionalne specjały
Tekst: Agnieszka Rogalska

N

ajlepsze sery z Francji, Hiszpanii,
Szwajcarii, Włoch i innych europejskich krajów, jeden z największych
przysmaków francuskiej kuchni Foie gras,
czyli strasburski pasztet z gęsich wątróbek,
prawdziwy kawior, trufle, ogromny wybór
makaronów, przecierów i passat pomidorowych, nie tylko z Włoch. Słodycze z Belgii,

Włoch, ale również nasze polskie, niespotykane w innych sklepach. Ogromny wybór
win z całego świata oraz mocnych alkoholi,
własnej produkcji potrawy najwyższej jakości pod marką Wehikuł Smaku Garmażenie,
mięsa i wędliny firmy Kamiński, długo dojrzewające wędliny z importu, słynne włoskie Prosciutta oraz hiszpańskie Serrano,

a także wędliny wieprzowe ze szlachetnej
węgierskiej Mangalicy. Ponadto niespotykany nigdzie indziej wybór oryginalnych napoi
bezalkoholowych, naturalna angielska Cola
Fentimans, woda Borjomi, polska alkaliczna
woda Java – te marki trudno znaleźć w innych
sklepach w naszym mieście. Nie sposób wymienić wszystkiego.

Kielce, Osiedle Barwinek
ul. Starowapiennikowa 39D
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Delikatesy Wehikuł Smaku

Gdzie to wszystko znajdziemy? W jedynych
w Kielcach, prawdziwych delikatesach Wehikuł Smaku, znajdujących się na kieleckim Barwinku przy ulicy Starowapiennikowej. To tu,
i tylko tu, światowe smaki łączą się z regionalnymi specjałami oraz tymi własnej produkcji.

– Na świętokrzyskim rynku jesteśmy już
pięć lat. Towar sprowadzamy z zagranicy, jak również od polskich, także świętokrzyskich producentów branży spożywczej. Postawiłem na stale poszerzające się
oczekiwania Klientów, którzy podróżują po
świecie i chcą jego najlepsze smaki mieć
na wyciągnięcie ręki. Świat nie ma już dla
mieszkańców Kielc i regionu świętokrzyskiego tajemnic – mówi Mariusz Kamiński,
właściciel delikatesów.

tel. 733 930 830

NR 16 (63)/2021

Warto wspomnieć, że Delikatesy Wehikuł
Smaku słyną już w Kielcach z wypiekanego
na miejscu całkowicie naturalnego pieczywa,
a gama produktów stale się poszerza.

– W kuchni przygotowujemy ciasto na
naturalnych zakwasach, by później, już
w sklepie, upiec pyszny chleb, swym aromatem i smakiem przenoszący nas w dzieciństwo.
Delikatesy Wehikuł Smaku, to także wspomniana wyżej marka „Garmażenie”, czyli
gotowe dania, przygotowywane na bieżąco,
każdego dnia. Dzięki temu są zawsze świeże,
a ich oferta jest imponująca. Gruzińskie pierogi Chinkali, nasze tradycyjne – z mięsem
i kapustą, ruskie, z grzybami oraz szpinakiem

i prawdziwą grecką fetą, naleśniki – na słodko
z kremowym serem i malinami, bądź wytrawne, ze szpinakiem. Zupy – krem z pomidorów
lub tajska Tom Yum, krem z dyni, węgierskie
leczo. Ponadto barszcz czerwony i nieodzowne uszka. W ofercie znajdziemy także lasagne,
paszteciki, krokiety, sałatki, makarony i desery. Tu jest po prostu pysznie!

– „Garmażenie” ma do zaoferowania wiele. To dania smaczne, świeże, oparte na
składnikach najwyższej jakości. Serdecznie zapraszam – zachęca właściciel delikatesów.
Redakcja „2 tygodnika kieleckiego” specjałów
z Delikatesów Wehikuł Smaku próbowała już
niejeden raz i z czystym sumieniem poleca!

Czynne:
Poniedziałek - Czwartek: 8.00-19.00,
Piątek: 8.00-19.30,
Sobota: 7.30-16.30.
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miasto od kuchni

Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca bloga Street
Food Polska, oprowadza nas po kulinarnych Kielcach. Tym
razem jego gościem jest Aleksandra Mróz, właścicielka
„Tylko Pysznie - bistro i delikatesy”.

polecamy

O tym, że chcesz otworzyć bistro rozmawialiśmy
już, co najmniej, z pół roku temu. W końcu się
udało.
Tak i nawet nie wiesz jak bardzo się z tego
powodu cieszę. Pomysł dojrzewał w mojej
głowie dużo wcześniej, ale mimo ogromnego wsparcia najbliższych, po prostu, sama
musiałam się na ten krok w końcu zdecydować.

SPOSÓB NA DYNIĘ
Składniki:
- 1/2 dyni
- 1 ser camembert
- płatki chili
- 200 g śliwki (wg uznania – my proponujemy śliwki węgierki)
- miód
- świeży tymianek
- świeży rozmaryn
- masło
- jajko
- bułka tarta
Przygotowanie:
Dynię myjemy, wydrążamy i kroimy na
równe części. Przygotowaną dynię marynujemy w płatkach chili, miodzie oraz tymianku przez całą noc. Przed podaniem
pieczemy w temp.160°C ok. 20 minut.
Camembert panierujemy w jajku i bułce
tartej. Następnie smażymy na wolnym
ogniu z obu stron.
Sos: Śliwki kroimy na cztery części,
podsmażamy na maśle, dodajemy listki rozmarynu. Po chwili podlewamy je
czerwonym winem. Po zredukowaniu
połowy płynu zagęszczamy sos masłem.
Doprawiamy miodem do smaku.

Generalnie tak, ale ten zamysł stał się jeszcze
bardziej wyraźny odkąd pojawiła się pandemia. Niestety, wirus pokazał jak mocno
może namieszać w sektorze gastronomicznym, a my nie chcemy dołączyć do grona zamkniętych lokali. Zawsze łatwiej być sklepem
i bistrem, niż samą restauracją. Dodatkowo
osobiście jestem zakochana w koncepcie naszych południowych sąsiadów – zakupów
spożywczych, jedzenia i możliwości spróbowania dobrego wina w jednym miejscu, więc
wszystko spięło się w całość.

Krótka karta oparta na sezonowości to Twój atut.
Aktualnie mamy sezon na dynie, a czym zaskoczysz
później?
Zima kojarzy mi się z pomarańczami, słodyczą konfitur i zapachem piernika. Myślę, że
w towarzystwie szlachetnego drobiu te smaki
układają się w fajną, rozgrzewającą kartę. Nie
zapomnimy też o przeróżnych kiszonkach.
Tak jak obecnie, spora część naszych dań będzie wegetariańska.

Menu rozszerzyłaś o śniadania i kanapki. Powiedz,
czego można się spodziewać.
Świeżości i jakości. Jeśli chodzi o śniadania
mamy na razie cztery opcje do wyboru. Jaja
z wolnego wybiegu w czterech wydaniach, do
tego dodatki, dużo warzyw i smarowidła do
pieczywa, które również są w zestawie. Kanapki i sałatki przygotowujemy rano z myślą

Zdjęcia: archiwum

Bardzo podoba mi się ten koncept – połączenie
delikatesów z miejscem do jedzenia. Od początku
taki był plan?

ALEKSNDRA MRÓZ
właścicielka „Tylko Pysznie”, jest zakochana w koncepcie
połączenia zakupów spożywczych, jedzenia i możliwości
spróbowania dobrego wina w jednym miejscu.

o tych najbardziej zapracowanych. Formuła
Grab&Run sprawdza się u nas bardzo dobrze.
Smaki staramy się codziennie zmieniać, choć
już da się zauważyć „faworytów”.

Jakie plany na przyszłość? Kolejny lokal, czy raczej
chcesz się skupić na tym, co jest?
Zdecydowanie skupić się na tym, co jest.
Mamy cudownych gości, którzy wracają dla
naszego jedzenia i produktów, ale wiem jak
jeszcze wiele jest do zrobienia aby dopieścić
każdy aspekt Tylko Pysznie. Chcę również
mocno skupić się na degustacjach win, by
mogły odbywać się jeszcze częściej. Formuła
dobierania odpowiedniego wina do jedzenia
czy jedzenia do wina cieszy się bardzo dużą
popularnością. W Tylko Pysznie chcemy
przede wszystkim dobrze karmić, ale również
bawiąc uczyć.

Kielce

Godziny otwarcia:

ul. Stefana Żeromskiego 20/24 B

poniedziałek-piątek

tel. 606 165 900

8:00 - 19:00

hej@tylkopysznie.pl
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akcja „2 tygodnika kieleckiego” – przygarnij mnie

MILO

WAŻNE

To dostojny, wysoki, smukłej budowy pies.
Typ z sercem na łapie, z którym spacer ma
medytacyjne i uspokajające właściwości,
idealne na stresy współczesnego świata.
To pies przy którym można się wyciszyć.
Milo jest niesamowicie spokojny i mimo
wielu rozpraszaczy wokół łapie w mig bardzo fajny kontakt z człowiekiem. Został znaleziony w okolicy Kadzielni, gdzie był widywany przez kilka dni. Z początku nie umiał
chodzić na smyczy, ale szybko zrozumiał
zasady.. Jest bardzo spragniony spacerów i kontaktu z człowiekiem, gdy go widzi
cieszy się niesamowicie i rozczulająco. Bez
problemu pozwala na głaski i czochranie
po grzebiecie. Mijane psy toleruje i traktuje
wręcz „olewczo”, ale nie znamy jeszcze jego
stosunku w bezpośrednim kontakcie. Milo
był bardzo wychudzony, nabrał już trochę
masy, ale wciąż potrzebuje dobrego odżywienia. Poszukujemy dla niego dobrego,
kochającego domu. Milo niedawno przeszedł badania i niestety okazało się, że ma
spondylozę oraz zespół końskiego ogona.
Psiak ma również podejrzenie problemów
z serduszkiem. Potrzebuje spokojnych
i niezbyt forsujących spacerów.
Data urodzenia: ~2013 r.
Waga: 34kg

BRADLEY

Psiak znaleziony przy ul. Seminaryjskiej
w Kielcach. Jest wykastrowany. Zakończył
okres kwarantanny, i w tym czasie nikt
się po niego nie zgłosił. Jest energiczny,
kontaktowy, toleruje inne psiaki. To bardzo
urodziwy młody chłopak o szorstkowłosym, terrierowatym umaszczeniu. Bradley
chce zwiedzać świat i uwielbia spacery. Na
smyczy chodzi spokojnie i grzecznie. Jest
radosny, uczuciowy i spragniony zabaw
z innymi psami.
To zdecydowanie typ psa, który pójdzie
za człowiekiem noga w łapę! Ten młodzieniec jest śmiały, ale nienachalny, odważny, ale skoncentrowany na człowieku
i pełen radości życia, szuka domu radosnego jak on sam.
Data urodzenia: ~08.2019 r.
Waga: 12,1 kg
Wielkość: średni, sięga do kolana
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Dyminach
ul. ks. Piotra Ściegiennego 203
25-116 Kielce
tel. 41 361 67 24
www. schronisko-dyminy.pl
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dopcja musi być sprawą przemyślaną.
Wzięcie zwierzęcia ze Schroniska
jest dużym wyzwaniem, psiaki czy
koty często wiele przeszły i są zwierzakami
trudnymi. Jeśli zdecydujesz się zaadoptować
zwierzaka ze Schroniska, poniżej możesz
dowiedzieć się o tym, jak przebiega cały
proces.
Przy adopcji najważniejsze dla nas jest
przedstawienie warunków do jakich mają
trafić nasi podopieczni. Jest to dla nas
sprawa kluczowa – staramy się wybierać
opiekunów, którzy nie traktują zwierząt jak
rzeczy – szukamy kochających domków.
Nowym opiekunom stawiamy określone
warunki, w jakich mają przebywać
nasi podopieczni. Podczas rozmowy
z potencjalnym opiekunem, ustalamy, w jakich
warunkach będzie mieszkał adoptowany
zwierzak, kiedy będzie wychodził na spacery,
czym będzie karmiony itp.
Po wstępnej rozmowie osoba
zainteresowana jest proszona o wypełnienie
ankiety przedadopcyjnej. Po pozytywnym
rozpatrzeniu ankiety, umawiany jest termin
wizyty w schronisku. Podczas wizyty, osoba
chętna na adopcję, jest oprowadzana po
terenie schroniska, wtedy można dokonać
wyboru konkretnego zwierzęcia. Podczas
oprowadzania pracownik schroniska udziela
informacji na temat zwierząt. Po dokonaniu
wyboru potencjalny opiekun jest informowany
o stanie zdrowia, kondycji psychicznej
zwierzęcia oraz o wykonanych zabiegach
profilaktycznych.
Następnie podpisywana jest umowa
adopcyjna. W przypadku zwierząt bardziej
wymagających, dobrze jest zrobić sobie
krótki spacer z naszym „wybrankiem”.
Należy pamiętać, że osoba, która zamierza
adoptować zwierzę ze Schroniska musi mieć
ze sobą:
- dowód osobisty,
- smycz i obrożę (pies dorosły),
- transporter (kot),
- kocyk/transporter (szczeniak).
Źródło: www.schronisko-dyminy.pl
Czynne w godz. 10.00 -16.00
Interwencje nocne w godz. 16.00 - 08.00
tel. 517 666 545
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w świecie sportu

N

ie wiem, jaką wiedzę na tematy
sportowe związane z piłką nożną
ma prezes Korony Kielce, Łukasz
Jabłoński. Wiem natomiast, że ma ogromną
wiedzę w temacie finanse. Od chwili, gdy
objął stanowisko głównodowodzącego klubem zaprowadził w sferze pieniędzy wiele
porządku. Dziś Korona jest pod tym względem zupełnie innym klubem niż kilkanaście
miesięcy temu. Nietaktem byłoby porównywanie tego co dzieje się aktualnie z tym, co
miało miejsce za panowania niemieckich
właścicieli. To są dwa, zupełnie inaczej
funkcjonujące przedsiębiorstwa. Pewnie,
duże brawa należą się również niektórym
miejskim urzędnikom, bo to dzięki ich pomocy udaje się wychodzić na prostą. Miasto
umiejętnie wybrnęło z różnego autoramentu kłopotów, potrafiło stanąć na wysokości
zadania, wsparło klub na tyle, że piłkarzom
nie pozostaje nic tylko grać, zdobywać gole
i walczyć o wyznaczone przez włodarzy cele
sportowe.
Niestety, w tym swoistym peanie znajdzie
się prawdopodobnie łyżka dziegciu. Idzie
o konflikt pomiędzy klubem a byłym wiceprezesem, Markiem Paprockim, zwolnio-

MOIM ZDANIEM

Mecz przegranych
Maciej Cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

nym swego czasu przez jednego z działaczy.
W sądzie odbyła się już pierwsza rozprawa
i – ponoć więcej konkretnych argumentów
przedstawiła strona pozywająca Koronę.
Ostateczny werdykt zapadnie najprawdopodobniej w połowie listopada. W przypadku przegranej klub straci nie tylko kilkaset
tysięcy złotych tytułem odszkodowania dla
byłego pracownika. Straci o wiele więcej –
mocno nadszarpnięty zostanie wizerunek
Korony w ogólnopolskim światku piłkarskim. Porażka w tym niecodziennym meczu
może poważnie odbić się na wynikach walki
o powrót do ekstraklasy. W dzisiejszych czasach, gdy normalnością jest hejtowanie, na

klub spadnie zapewne fala krytyki, Internet w tego typu zagadnieniach jest bezlitosny. Nie ma przebacz, nie ma tłumaczenia
i przedstawiania swoich racji. W ogóle ten
mecz jest wyjątkowo dziwny. Tak naprawdę
zwycięzcy w nim nie będzie.
Zastanawiam się, komu taka wojenka jest
potrzebna? Czy nie można jeszcze, póki nie
zapadła decyzja, dojść do porozumienia, dogadać się po cichu, w zaciszu prezesowskich
gabinetów, z satysfakcją dla obu stron. Może
warto zrobić jeden krok wstecz, by po chwili można było szybko zrobić dwa kroki do
przodu…

•

REKLAMA

MASAŻE (także u pacjenta w domu)
– klasyczny
– leczniczy
– relaksacyjny
– sportowy
– tkanek głębokich

Hypervolt Plus Bluetooth

Stół Therma Top

umożliwia wykonanie masażu dokładnie
takiego jakiego potrzebujesz.
To 3 stopnie intensywności wibracji
(2000; 2600; 3200 uderzeń na minutę)
i 5 wymiennych głowic.

to wszechstronny, dwusegmentowy stół
do masażu z podgrzewanym blatem, który
poprawia krążenie, zwiększa witalność,
łagodzi zmęczenie i napięcie.
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ul. Kazimierza Kaznowskiego 5 lok. U10
25-636 Kielce
www.centrumterapii.net
e-mail: kontakt@limap.pl
tel. 41 336 95 99; +48 577 663 099
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