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Korona traci pierwszą bramkę w Niepołomicach.
W polu karnym jest cała żółto-czerwona jedenastka.
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„Pomysł podwyżek diet dla radnych brzmi jak siar-
czysty policzek wymierzony wszystkim kielczanom. 
Rada Miasta i prezydent Wenta to taki nasz kielecki 
Robin Hood – zabierają biednym, by dać sobie…”.

Kamil Suchański, 
miejski radny, przewodniczący Rady Miasta Kielce w latach 
2018-2021. Prezes stowarzyszenia Bezpartyjny i Niezależny.

22 000 Prawie. Tyle będzie wynosiła pensja 
Andrzeja Bętkowskiego, marszałka 
województwa świętokrzyskiego. Do tej 

pory samorządowiec zarabiał 11,5 tys. zł miesięcznie. Pomysłodawcą uchwały w tej 
sprawie jest Andrzej Pruś, przewodniczący sejmiku. Za podwyżką opowiedziało 
się 14 radnych, ale aż 15 wstrzymało się od głosu. Za podniesieniem pensji 
marszałkowi byli m.in.: radni z klubu PiS, a także Józef Bryk z PO i niezrzeszeni 
doradcy prezydenta Kielc Bogdana Wenty – Grzegorz Świercz i Sławomir Gierada. 

Władze miasta i województwa najwyraźniej poczuły już 
święta. Jako prezenty rozdają pieniądze, na lewo i prawo. 
Także sobie.
Pół miliona dla Korony? Proszę bardzo. Wzruszyłem się 
widząc, pochodzącego ze Skarżyska Kamiennej, Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, 
w szaliku Korony Kielce. Nie mniejsze emocje wywołało 
zdjęcie pochodzącej z Zagnańska wicemarszałek Renaty 
Janik. Także przyodzianej w żółto-czerwony szal.
400 000 zł dla Vive? Nie ma sprawy. „Płakałem” 
ze szczęścia widząc kilka dni później wymienionych wyżej 
w szalikach… Łomża VIVE Kielce. 
22 000 zł miesięcznej pensji dla marszałka województwa 
świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego? Oczywiście, 
że się należy. Mimo kontrowersji przegłosowane, 
zatwierdzone, będzie obowiązywać… Przecież radnymi 
sejmiku województwa świętokrzyskiego są doradcy 
prezydenta Bogdana Wenty – Grzegorz Świercz i Sławomir 
Gierada. I nawet, gdy ktoś z Prawa i Sprawiedliwości 
zagłosuje przeciw, to oni zawsze są w pogotowiu. 
4 000 zł (z 2600 zł) dla przewodniczącego Rady Miasta 
Kielce? Jarosław Karyś (PiS) uchwałę sobie przygotował, 
zapisał że ma mieć tyle, całość dogadał z koalicjantami 
w kieleckiej radzie (radni od prezydenta Wenty, Koalicji 
Obywatelskiej, Nowej Lewicy) i zapewne ma, co chciał – 
tekst powstał we wtorek, a sesja była w czwartek.
3 600 zł (z 2 200 zł) dla wiceprzewodniczących rady? 
Należy się!
2800 zł (z 1450 zł, czyli więcej o 93%) dla radnego za 
1 posiedzenie w miesiącu i kilka godzin pracy w komisji? 
Wprawdzie miasto jest biedne, zadłużone i na nic nie 
ma, ale trzeba docenić osiągnięcia radnych tej kadencji. 
Dodatkowe setki tysięcy złotych na te podwyżki zawsze 
się przecież znajdą. Najwyżej podniesie się jakiś podatek 
lokalny i ewentualną dziurę zasypie. A i jeszcze starczy na 
kolejne 3,5 miliona dla kopaczy ze Ściegiennego. 
Remonty dróg, walka ze smogiem, przygotowywanie 
terenów przemysłowych… O wysprzątanym, czystym 
mieście, przystrzyżonych trawnikach nawet nie wspomnę. 
Z miasta młodzi już nie uciekają, inwestorzy walą do Kielc 
oknami i drzwiami, a pensja jest jedną z najwyższych 
spośród wszystkich miast wojewódzkich. Nie sposób 
wszystkich sukcesów tej władzy wymienić… 

Marek Malarz 

„Wybory blisko. Warto poszukać elektoratu także tam” – pomyślał Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego i dał lekką ręką Koronie Kielce 500 000 złotych z publicznych, czyli 
naszych, pieniędzy. Klub ponoć ma promować region świętokrzyski… A że zarząd 
praktycznie nie jest z Kielc, na mecze nie chodzi, na piłce się nie zna, to i nie przewidział, 
że prawdziwa promocja nastąpi kilkadziesiąt godzin później, w Niepołomicach. Porażka 
5-2 z outsiderem rozgrywek sprawiła, że o Koronie i regionie z pewnością jest głośno. 
Całość transakcji nadzorował społeczny doradca prezydenta Bogdana Wenty, społeczny 
wiceprezes rady nadzorczej Korona SA, radny sejmiku Sławomir Gierada.
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patrząc z boku

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. 

Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mi-
neralnych powołały do życia pierwszy 
w województwie świętokrzyskim klaster 

wodorowy. Dzięki prezesowi Szczepanowi Ru-
manowi (ogromne podziękowania i  gratu-
lacje!) w  jednym miejscu spotkał się biznes, 
samorządy, uczelnie i instytucje centralne. To 
pokazuje jak ogromne zainteresowanie wo-
dór budzi. Nasuwa się jednak oczywiste pyta-
nie – co z tego będziemy mieli?
Przez wiele osób, wodór wskazywany jest jako 
pierwiastek przyszłości. Paliwo, którym będą 
napędzane nasze samochody (zresztą po-
rozumienie zakłada wykorzystanie wodoru 
w  napędzie pojazdów kopalnianych, a  także 
pojazdów służb miejskich i autobusów), w któ-
rym magazynowana będzie energia z  odna-
wialnych źródeł, a  także paliwo do zasilania 
gminnych ciepłowni. Generalnie z  wodorem 
będziemy mieć do czynienia w  najbliższych 
latach w każdej dziedzinie życia.
W tak zwanym „międzyczasie” pokazały się też 
wyniki najbardziej aktywnych gmin w  „Czy-
stym Powietrzu”. Wśród 100 najbardziej ak-
tywnych gmin w programie „Czyste Powietrze” 
w  III kwartale roku 2021 znalazły się cztery 
gminy z  województwa świętokrzyskiego: na 
38. miejscu Górno, na 83. Masłów, na 89. Straw-

Sprawa świętokrzyska

czyn i  na 94. Chęciny. Niestety, znowu wśród 
najbardziej aktywnych gmin nie ma Kielc, 
które zajęły 819 pozycję ze 139 wnioskami. 
Z  zazdrością możemy więc patrzeć na trochę 
mniejszy Rybnik, który miał w tym czasie 726 
wniosków – do śląskiego miasta trafiło około 
15 mln zł wykorzystane na wymianę pieców 
i termomodernizację domów.
I oba te tematy bardzo mocno się ze sobą 
łączą. Wbrew pozorom nie chodzi tylko 
o  ekologię. Ograniczenie smogu, a  także ga-
zów cieplarnianych to oczywiście wymierny 
efekt wykorzystania, ale kluczem jest tutaj 
globalny wyścig gospodarczy, który ma miej-
sce na całym świecie. Dokładamy wszelkich 
starań, żeby w tym wyścigu Polska zajęła jak 

najwyższe miejsce i  rozwijała technologie. 
A ja postawiłem sobie za osobisty cel, żeby 
w naszym polskim, „wewnętrznym”, wyścigu 
województwo świętokrzyskie miało pozycję 
czempiona.
Zarówno wodór, jak i „Czyste Powietrze” mają 
bardzo dużo wspólnego ze świętokrzyską go-
spodarką. Co prawda wodór dopiero raczku-
je (klaster to pierwszy krok), ale technologie 
czystego ogrzewania (kotły pelletowe i gazo-
we, pompy ciepła) są w województwie czymś, 
co można nazwać „inteligentną specjalizacją” 
i  co należy rozwijać. Każdy wniosek w  pro-
gramie „Czyste Powietrze” to nie tylko nasze 
zdrowie i jakość życia, ale także zasilenie dla 
świętokrzyskiej gospodarki. •

tak uWaŻaM

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. 

W reszcie są szanse, że Kielce nabio-
rą wyglądu na miarę miasta wo-
jewódzkiego trzeciej dekady XXI 

wieku. Na chwilę obecną, niezależnie z  której 
strony się wjeżdża, nie widać, że to miasto wo-
jewódzkie, a nie miasteczko powiatowe. Gdyby 
nie postawione za poprzedniego prezydenta 
Wojciecha Lubawskiego witacze, trudno byłoby 
dostrzec różnice. 
Teraz ma to się zmienić przez powstanie osie-
dla „Nowy Czarnów”. Wizualizacja wieżowców 
21 piętrowych i zagospodarowania terenu wo-
kół nich robi wrażenie. Tylko znowu pojawia 
się obawa czy miejscy radni zgodzą się zre-
zygnować z  zapisu o  absurdalnej wysokości 
budynków – 7 pięter. Z nieznanych przyczyn, 
Kielce bronią się przed wysoką nowoczesną 

Działania pozorne

zabudową – w  imię ładu przestrzennego. Jak-
by stanowił on jakąś wartość samą w  sobie 
i  dotychczas był zachowywany. To musi być 
przemyślane działanie, a  nie trzymanie się 
przestarzałych założeń. 
Kielce powinny być miastem nowoczesnym, 
dotyczy to także zabudowy. Aż prosiło się 
o  nowe wysokie biurowce na terenie naprze-
ciwko Urzędu Marszałkowskiego. Chyba że nie 
chciano zasłonić reklamy hotelu. Można było 
lepiej ten teren wykorzystać. 
Tymczasem nad Urzędem Marszałkowskim 
góruje budynek przy ul. Targowej. Brzydki z ze-
wnątrz, brzydki także w  środku. W pochmur-
ny listopadowy dzień, taki jest w dniu pisania 
tych słów, gdy patrzę na miasto przez okno, jest 
szaro, buro i depresyjnie. 

Szukając dobrych informacji, by zmienić na-
strój… Nie ma takich.
Władze miasta chcą zatrzymać zdolną młodzież 
w Kielcach. Wręczonych zostało 70 stypendiów 
studentom pierwszego roku. Kryterium był wy-
nik na maturze – powyżej 78 procent. Przeana-
lizowałem regulamin i nie widzę w  podjętych 
działaniach żadnego przełożenia na pozostanie 
tych osób w Kielcach, po zakończeniu studiów. 
Tak naprawdę chodzi jedynie o podjęcie nauki 
na kieleckiej uczelni po maturze, gdyż nie ma 
przeszkód, żeby po roku pobierania stypen-
dium w kwocie 500 zł miesięcznie przenieść się 
do innego miasta.
Jeżeli zależy nam na zdolnej młodzieży, to pro-
gram powinien być kontynuowany przez całe 
studia, a nie tylko przez pierwszy rok i winien 
być powiązany z gwarancją zatrudnienia w Kiel-
cach po ich ukończeniu. A tak to mamy działanie 
pozorne, a nazwa jest myląca. To nie jest fundusz 
stypendialny tylko nagroda wypłacana w  ra-
tach za wyniki na maturze i podjęcie studiów na 
uczelni kieleckiej. Naiwnością jest myślenie, że 
zdolny absolwent zostanie w Kielcach – na mar-
nie wynagradzanym stanowisku – w  podzięce 
za 500 zł miesięcznie wypłacane na pierwszym 
roku studiów, w  przypadku nauki, która trwa 
3 czy 5 lat. I jeszcze jedno, na 100 możliwych sty-
pendiów przyznano tylko 70…  •
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Świat wokół nas

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

Świat
Airborne Object Identification and Ma-
nagement Synchronization Group – tak 

nazywa się nowa struktura, którą w  zeszłym 
tygodniu powołał Departament Obrony USA. 
Zastępuje ona grupę zadaniową US Navy ds. 
Niezidentyfikowanych Zjawisk Powietrznych, 
czyli – po prostu – do spraw UFO. Za zadanie ma 
wykrywanie, identyfikowanie i katalogowanie 
„podejrzanych” obiektów w atmo- i stratosferze, 
a także ocenianie oraz reagowanie na wszelkie 
związane z nimi zagrożenia. I to nie jest żadne 
„foliarstwo”, lecz efekt przyznania, po wielu la-
tach zaprzeczeń, że nad naszymi głowami dzie-
ją się czasami rzeczy, których współczesna na-
uka nie jest w stanie objaśnić, i że potencjalnie 
mogą one rodzić wyzwania dla bezpieczeństwa.

Niemal jednocześnie NASA wysłała w Kosmos 
pierwszy statek, określany akronimem DART, 
którego zadaniem jest dotrzeć do asteroidy 
odległej o  11 milionów kilometrów i  – ude-
rzając w  nią – zmienić jej trajektorię. Oficjal-
nie to test na wypadek, gdyby inna asteroida 
celowała kiedyś w Ziemię i zamierzała zafun-
dować ludzkości powtórkę z  losu dinozaurów. 
Ale nieoficjalnie wiadomo, że tego typu statki 
mogą nie tylko modyfikować kurs większych 
obiektów, ale w razie potrzeby całkowicie nisz-
czyć nieco mniejsze, gdyby te przejawiały złe 
zamiary.

Polska
Amerykanie szukają UFO w  Kosmosie, 
a  tymczasem ufoludki już są na naszej 

planecie. No bo, przepraszam bardzo, czy przed-
stawicieli ludzkiej cywilizacji można posądzić 
o takie rzeczy, jak na przykład pomysł zakazu 
jazdy konnej oraz stwierdzenie, że krowy są 
gwałcone, by mogły dawać mleko (europosłan-
ka Sylwia Spurek), uznanie przez Trybunał Kon-
stytucyjny, że ujawnianie majątku premiera 
jest sprzeczne z ustawą zasadniczą (Julia Przy-
łębska et cons.) albo opowiadanie, że Putin z Łu-
kaszenką odwołali swoją operację hybrydową, 
bo przestraszyli się koncentracji naszego woj-
ska na granicy („ekspert” TVP Krzysztof Zielke)?
A przykłady można mnożyć, to tylko pierwsze 
lepsze z brzegu. W odwodzie mam jeszcze m.in. 
rząd, który w obliczu rosnącego zagrożenia ze 
Wschodu powołuje za ciężkie miliony Instytut 
Strat Wojennych, żeby móc tym kijaszkiem 
okładać sojusznika z  Zachodu. Opozycję, która 
co prawda czytała ordynację i  coś o  metodzie 
d’Hondta, ale uparcie chce iść do wyborów 
z  trzema listami, zamiast z  jedną. No i  społe-
czeństwo, którego liczni przedstawiciele za-
miast darmowej szczepionki wolą płatne, fał-
szywe zaświadczenie. 
Wyjaśnienia mogą być dwa. Albo kretyni, albo 
kosmici. To drugie twierdzenie chyba mniej 
mnie naraża na ciąganie po sądach, więc tej 
wersji wolę się trzymać. • 

Oni tu są

BetonozaRewitalizacja. Przez wiele lat oznaczała bru-
kowanie czy betonowanie możliwie naj-
większej powierzchni miast, miasteczek 

czy wsi. Powszechnie pojęcie to używano także 
do określenia remontów zabytkowych kamienic, 
w których tworzono luksusowe apartamenty. 
Ale rewitalizacja to nie tylko remonty. Jej ce-
lem jest przywrócenie do życia zdegradowa-
nych przestrzeni, całych dzielnic i  budynków 
oraz nadanie im nowych funkcji. Możliwe jest 
także wzmocnienie i rozszerzenie dotychczaso-
wej działalności. Wprowadzenie takich zmian, 
z założenia powinno przyczynić się do lepsze-
go standardu życia i prowadzenia różnorodnej 
działalności gospodarczej czy społecznej. 
Rewitalizacja to też praca z  ludźmi, z  lokalną 
społecznością, bo remonty budynków i  fanta-
zyjne, granitowe deptaki, choć najbardziej efek-
towne, nie przezwyciężą kryzysu społecznego 
i nie wzmocnią gospodarczego efektu prac. 
Rankingi miejscowości, w których mieszkańcy 
najchętniej żyją i pracują, wskazują, że kluczem 
do samorządowego sukcesu nie są kilometry 
granitowych rynków najczęściej pozbawionych 
naturalnej zieleni, ale przestrzenie, w  których 
dobrze i bezpiecznie się czujemy. 
W ostatnich latach kluczowym elementem pro-
fesjonalnych działań rewitalizacyjnych stało się 

nadanie zdegradowanym przestrzeniom miej-
skim i obiektom poprzemysłowym także funkcji 
kulturalnych. To właśnie kultura jest obszarem 
integrującym różne grupy społeczne i wiekowe, 
nadaje działaniom prospołecznym uniwersalną 
formę. Najprościej jest wyburzyć obiekt czy ze-
spół obiektów, które przestały już pełnić swoje 
pierwotne funkcje. W miastach znikają całe 
przestrzenie, które szybko przejmują firmy de-
weloperskie tworząc zamknięte enklawy. 
Świetnymi przykładami przemyślanych dzia-
łań rewitalizacyjnych są modernizacje połą-
czone ze zmianą funkcji dawnego Browaru Sa-
skich w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz byłego 
kompleksu budynków więziennych w Kielcach. 

Ostrowiecki Browar Kultury, ponad stuletni 
kompleks budynków, został przebudowany tak, 
aby zachowując historyczny charakter, pozwa-
lał na integrację społeczną skoncentrowaną 
wokół kultury. Miejskie instytucje kultury, orga-
nizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne 
dysponują przestrzenią dla wydarzeń i aktyw-
ności obywatelskiej. 
W przebudowanym obiekcie powięziennym 
na kieleckim Wzgórzu Zamkowym działalność 
edukacyjną i  artystyczną prowadzą Ośrodek 
Myśli Patriotycznej i  Obywatelskiej oraz Insti-
tute of Design Kielce. To dobry przykład zacho-
wania historycznych budynków i równocześnie 
wykorzystania ich dla potrzeb kultury.  •

MoiM ZDaniEM

Jacek kowalczyk
były wieloletni dyrektor od kultury, turystyki i promocji Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.  
Były prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Dzisiaj szef Miejskiego 
Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.
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PatrZąc oD ŚroDka

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.

Budżet na oświatę to największa część 
budżetu miasta. Składają się na to m.in. 
subwencja, dotacje i własne finanse. 

Wysokość subwencji oświatowej, przyznawa-
nej na prowadzenie szkół jest niestety niewy-
starczająca dla samorządów. Co do zasady za 
każdą uczennicą i za każdym uczniem powin-
ny trafiać do gmin i miast pieniądze pokrywa-
jące kształcenie, ale to tylko teoria. 
Kielce otrzymały w tym roku prawie 349 mln 
zł. Z czego ok. 249 mln zł zasiliło szkoły publicz-
ne, a  100 mln zł placówki niepubliczne. Żeby 
jednak zapewnić funkcjonowanie oświaty na 
takim poziomie jak obecnie, musieliśmy tylko 
w tym roku dopłacić ok. 150 mln zł. Dodatko-
wą trudność stanowi planowanie budżetu 
oświaty, ponieważ zbyt wiele jest czynników 
zmiennych, niezależnych od nas, a na dodatek 
rok szkolny nie pokrywa się z rokiem budże-
towym. 
Zwiększone wydatki na finansowanie oświaty, 
nie znajdujące pokrycia w  subwencji oświa-
towej, wynikają przede wszystkim z wprowa-
dzonej w 2016 r. reformy edukacji. Mają swo-
je źródło np. w  podwyżkach wynagrodzeń, 
a  także płacy minimalnej. Z całą pewnością 
to dobrze, że płace nauczycielskie i  płaca mi-
nimalna rosną, ale niestety za decyzjami o ich 

wzroście, nie idą potrzebne na ten cel pienią-
dze dla samorządów. 
Trzeba też wiedzieć, że np. wynagrodzenia 
w  przedszkolach nie są objęte subwencją, pła-
cimy je jednak z kasy miasta, bo to ważne i po-
trzebne zadanie. Subwencja nie pokrywa także 
w  całości wychowania przedszkolnego dzieci 
w wieku 3-5 lat. Ponadto nieobjęte nią są także 
koszty dowozu uczniów, pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej, pracy nauczyciela współor-
ganizującego kształcenie ucznia z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego czy zajęcia 
indywidualne. Jednak to na tyle istotne zadania, 
że nie możemy i nie chcemy z nich rezygnować. 
W sferze miejskiej edukacji realizujemy też wie-
le dodatkowych zadań, aby wspierać uczniów. 

I tak, wspomnę o miejskich lekcjach przygoto-
wujących do egzaminów zewnętrznych, ósmo-
klasisty, maturalnych i  zawodowych lub po-
wszechnej nauce pływania w podstawówkach. 
Niebawem, rozpocznie się także program kura-
toryjny przedmaturalnych korepetycji z mate-
matyki, do którego zgłosiliśmy kieleckie szkoły. 
To będzie wymierne wsparcie dla przyszłych 
maturzystów.   
Szkoła powinna odpowiadać na bieżące wy-
zwania. Tworzenie np. klas dwujęzycznych czy 
sportowych, czy wyposażanie sal lekcyjnych 
w  nowoczesne technologie, wymaga pienię-
dzy. Nie chcemy z tego rezygnować, bo dążymy 
do jak najlepszej edukacji młodego pokolenia 
kielczan.  •

Oświata coraz droższa

Prosto Z ratusZa

Dziś polityka proekologiczna w  samo-
rządach to nie tylko realna potrzeba, 
ale też duże oczekiwanie ze strony 

mieszkańców. Na każdym kroku obserwu-
jemy, jak skutki zmian klimatycznych ne-
gatywnie wpływają na życie w  miastach. 
W  miesiącach letnich trudno znaleźć wy-
tchnienie w  zabetonowanej przestrzeni pu-
blicznej. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne 
coraz częściej powodują ogromne zniszczenia. 
Jedna wichura w tym roku przez kilkanaście 
minut powaliła kilkadziesiąt drzew w  Parku 
Miejskim i Dolinie Silnicy. Podczas intensyw-
nych opadów deszczu nadmiar wody nie ma 
możliwości wsiąkania w zabetonowaną prze-
strzeń i często powoduje duże straty w infra-
strukturze.

Sukcesywnie staramy się inwestować w  te-
reny zielone, zwiększać bioróżnorodność 
i wprowadzać coraz więcej nowej zieleni. Bar-
dzo się cieszę, że tę potrzebę zrozumiały też 
regionalne firmy i przyłączają się do naszych 
działań w  ramach programu „Zielony Mece-
nat Kielc”. Przez ostatnie pół roku udało nam 
się pozyskać trzech ekologicznych partnerów 
i zrealizować wspólnie zielone inwestycje. 
Pierwszy projekt przeprowadziliśmy z  firmą 
DS Smith. Dzięki jej wsparciu ukwieciliśmy 
rondo w  centrum miasta. Przy kieleckim 
dworcu powstaje właśnie tzw. zielony kącik, 
strefę utworzą siedziska ustawione w  trzech 
rzędach otoczone donicami z  zielenią. Było 
to możliwe dzięki zaangażowaniu i  finanso-
wym wsparciu firmy POLBRUK S.A. Z kolei 

firma Echo Investment zaangażowała się 
w upiększenie przestrzeni w sąsiedztwie swo-
jej siedziby. Przy Al. Solidarności uda nam się 
zazielenić pierwszy przystanek autobusowy 
w  Kielcach. Obok zasiana została na 200 m2 
wieloletnia łąka kwietna. Do współpracy przy 
tej inicjatywie udało się zaprosić specjalistów 
z Fundacji Łąka.
Nasi partnerzy zgodnie twierdzą, że to do-
brze zainwestowane pieniądze. Służą nie 
tylko wspieraniu dobrego wizerunku przed-
siębiorstw, ale przede wszystkim pozytywnie 
oddziałują na otoczenie w  mieście, w  którym 
prowadzą swoja działalność i gdzie na co dzień 
żyją ich pracownicy. Oferta w ramach zielone-
go mecenatu jest bardzo szeroka i możemy ją 
dostosować do możliwości i oczekiwań prak-
tycznie każdego. Mogą to być zarówno duże 
projekty jak nasadzenia na rondach, tworzenie 
parków kieszonkowych czy ogrodów senso-
rycznych, ale także małe jak tworzenie zielo-
nych przystanków, ścian z  pnączami, zazie-
lenianie rozbrukowanych miejsc, zakładanie 
żywopłotu, łąk kwietnych czy sadzenie drzew. 
Wszystkich przedsiębiorców odpowiedzial-
nych społecznie zapraszamy do współpracy. 
Szczegóły dotyczące programu można zna-
leźć na stronie https://idea.kielce.eu/zielony-
-mecenat/. •

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.

Zielony mecenat Kielc
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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

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA

ZWIĘKSZ ODPORNOŚĆ, NIE DAJ SIĘ WIRUSOM
REKLAMA

z pierwszej ręki

Kamil SuchańSKi 
(ur. 6 maja 1977 roku w Kielcach) – przedsiębiorca i społecznik, miejski radny.  
Były już przewodniczący Rady Miasta Kielce. Prezes stowarzyszenia Bezpartyjny i Niezależny.

Specjaliści od podwyżek

deweloperska – chyba jedyna, która jeszcze 
napędza rozwój miasta. Do tego dochodzą 
negatywne zjawiska w skali makro, czyli mię-
dzy innymi galopująca inflacja.
W tym kontekście pomysł podwyżek diet dla 
radnych brzmi jak siarczysty policzek wy-
mierzony wszystkim kielczanom. Przypomnę 
Państwu – ekipa Wenty, PO, Lewica i PiS za-
mierza podnieść wynagrodzenie przewodni-
czącego Rady Miasta z 2600 do 4000 złotych, 
wiceprzewodniczących z  2200 do 3600 zło-
tych, natomiast szeregowych radnych z 1450 
do 2800 złotych - czyli o 93%!
Oburza mnie argumentacja ze strony zwo-
lenników tego projektu. Oni śmieją się miesz-
kańcom w  oczy. Oczywiście, wszystkich nas 
dociska inflacja i  wszyscy chcieliby więk-

szych wynagrodzeń. Ale proszę mi wskazać 
branżę, w  której pensje poszły w  górę o  90 
procent na przestrzeni ostatnich trzech lat. 
To absolutny skandal. Jeśli radni żalą się na 
niskie diety, to oznacza wprost, że przyszli 
do Rady Miasta dla pieniędzy. Dla wielu die-
ta nie jest rekompensatą strat poniesionych 
w pracy z tytułu wykonywania mandatu rad-
nego, ale podstawowym źródłem zarobkowa-
nia. Warto zapamiętać nazwiska specjalistów 
od podwyżek.
Ja mówię NIE dla nieuzasadnionych pod-
wyżek diet dla radnych. Rekomendowałem 
mojemu klubowi Bezpartyjni i  Niezależni 
głosowanie przeciw temu kuriozalnemu pro-
jektowi uchwały. •

Koalicja łupienia kielczan staje się coraz 
bardziej zuchwała. Jesteśmy świadka-
mi bezprecedensowego skoku na kasę 

w wykonaniu radnych z ekipy Bogdana Wen-
ty, Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy oraz 
Prawa i Sprawiedliwości.
Grupa dzierżąca władzę w  kieleckim ratu-
szu w  ciągu trzech lat wprowadziła serię 
nieuzasadnionych podwyżek, które drenują 
portfele mieszkańców. Mówili, że tak trzeba 
ze względu na dramatyczny stan finansów 
miasta. Bogdan Wenta jak mantrę powtarza, 
że „piniędzy nie ma i nie będzie”, gdy pytam 
o  remonty dróg, zintensyfikowanie walki ze 
smogiem, przygotowywania terenów prze-
mysłowych czy inne niezbędne inwestycje 
dla rozwoju miasta.
Wciąż nabrzmiewają potężne problemy Kielc: 
z  miasta uciekają młodzi ludzie, inwesto-
rzy wolą budować swoje fabryki i  zakłady 
w Morawicy, Jędrzejowie czy Ostrowcu Świę-
tokrzyskim, bo u nas nie ma skrawka terenu 
przemysłowego. Średnia pensja w  Kielcach 
jest jedną z  najniższych spośród wszystkich 
miast wojewódzkich. Pracownicy ratusza nie 
widzieli znaczących podwyżek od lat. Odcho-
dzą słabo opłacani fachowcy z  merytorycz-
nych wydziałów, co może skutkować tym, że 
za chwilę padnie cała szeroko pojęta branża 

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PRENUMERATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

Napisz: prenumerata@limap.pl, zadzwoń: +48 662 293 293
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DR KrzySztof SowińSKi
(ur. w 1961 r. w Kielcach), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Aktualnie 
pracuje w Muzeum Narodowym w Kielcach, zajmuje się digitalizacją. Zwolennik zdrowego trybu życia.

N ie znoszę kreowanych przez main 
stream systemu autorytetów. Tym 
bardziej nie mam ambicji znaleźć 

się w takim gronie, także znawców teatru. Nie 
mam też możliwości aby osobiście, metodycz-
nie śledzić, to co się dzieje na polskiej scenie. 
Ograniczam się zatem głównie do kieleckiej.
W zasadzie to piszę bardziej felietony m.in. 
o  teatrze niż fachowe recenzje. Pasjonuje 
mnie głównie transfer idei, jaki dokonuje się 
także poprzez teatralny spektakl.
Najczęściej widzę, że nie mamy do czynienia 
nawet z próbą (!) ryzyka stworzenia osobiste-
go dzieła sztuki scenicznej, tylko ze schema-
tycznie skonstruowanymi politpoprawnymi 
agitkami pokazywanymi w teatrze, opartymi 
o  tzw. dekonstrukcję. Ta ostatnia w  istocie 
przejawia się masakrowaniem tekstu źró-
dłowego i  opluwaniem ze sceny „drobno-
mieszczańskiej” publiczności. Jestem dosyć 
osamotniony u „nas” w moich rozważaniach. 
A może… rzeczywiście po prostu, jak mówią 
moi znajomi związani z teatrem, tylko się zło-
śliwie przyp…?
Jednak, jak się okazuje, podobne opinie na te-
mat współczesnego teatru maja także i inni. 
Nie należy ich tylko szukać w nurcie zorkie-
strowanego main streamu. 
„Od wielu lat sprzeciwiam się tej patologii 
toczącej polski teatr, której zawdzięczamy 
zmniejszenie frekwencji w teatrach z jakichś 
9% społeczeństwa do zaledwie, niecałych 2% 
w przeciągu ostatnich 30 lat” – pisze ostatnio 
na swoim blogu reżyser Grzegorz Kempinsky. 
Niestety, ja też obserwuję ten odpływ widzów 
także i u „nas”, w Kielcach.
„Zawdzięczamy to głównie tak zwanej spół-
dzielni teatralnej, inaczej zwanej grupą 
dzierżącą władze w  teatrze (….), którzy pod 
płaszczykiem pseudointelektualnej głębi oraz 
wzniosłych politycznych haseł takich, jak 
„wolność”, „równość”, „tolerancja”, „demokra-
cja”, „uchodźcy”, „weganizm”, „prawa kobiet”, 
„mniejszości seksualne”, „prawa czarnych”, 

TAk TO wiDzę

Sprzedać się systemowi…

„prawa Eskimosów”, itd., itp., etc., robią pseu-
do-teatr” – wyjaśnia Kempinsky.
O wiele ostrzejszą diagnozę współczesnego 
polskiego teatru przedstawia osoba, zapewne 
bojąc się stygmatyzacji, ukrywająca się pod 
pseudonimem Rita Blackwood: 
„Dla mnie jednak problemem są nie tylko 
wystawiane dziś „sztuki”, ale także aktorzy. 
Na stare pokolenie aktorów od dawna nie 
mogę patrzyć, bo większość nie przedstawia 
sobą, żadnych głębszych ludzkich wartości, co 
bardzo wyraźnie pokazały ostatnie, blisko już 
dwuletnie czasy tzw. pandemii. Ci ludzie nie-
mal jak jeden mąż pogalopowali sprzedać się 
systemowi, tak jak kiedyś sprzedawali się za 
odpowiednią sumę ubecji”. 
Niestety to prawda. Zrobili to tak „lewicowcy” 
jak i „prawicowcy”.
Od Blackwood dostało się i młodym: 
„Natomiast młode pokolenie aktorskie, to 
w  większości jakieś dziwaczne beztalencia 
(…). I ci “młodzi” aktorzy jeszcze bardziej niż 
ich starzy koledzy nie mają kręgosłupa, mo-
ralności, samokrytyki ani godności (…)”.
To smutna… zgodność z rzeczywistością – tak-
że osobiście obserwuję, jak wielu znanych mi 
ludzi wbrew swoim deklaracjom (wybaczam 
tym, którzy to robią z niewiedzy, bowiem 
wiem, jakiego prania mózgów doznali w szko-
le i co gorsze – na uniwersytetach) przyjęło 
dominujący język „nurtu teatru krytycznego” 

i zręcznie z nim płynie czerpiąc z tego profity 
realizując „przy okazji” osobiście ideę „godnego 
życia” (drobnomieszczańskiego?). Oczywiście 
jak przystało na „wyzwolicieli” „uciśnionego 
prekariatu” z… podatków „drobnomieszczan”.
Uważam jednak, że mamy sporo utalentowa-
nych aktorów (i aktorek) młodego pokolenia 
także w  Kielcach, z  których wielu jest zwy-
czajnie zdezorientowanych, uległo propa-
gandzie. Ale – jak historia przekonuje – wielu 
z  nich zobaczy w końcu świat, jakim on jest 
w  istocie, któremu trzeba dać świadectwo 
– złożony, wymykający się mono przyczyno-
wym diagnozom i ich aktualnym autoryte-
tom – reżyserom-ideologom..
Na koniec zostaje pytanie jak mogło do tego 
dojść? Podpowiada nam publicysta Krzysztof 
Karoń: 
„Przedstawiona w  1967 r. przez aktywistę 
Rudiego Dutschke koncepcja „marszu przez 
instytucje” (także kultury, przejęta od tzw. 
Szkoły frankfurckiej) była prosta (…). Jej pod-
stawowa myśl sprowadza się do tego, że jeśli 
instytucje starego systemu okazały się trwałe 
i odporne na ataki rewolucji, to należy z tych 
„zewnętrznych” ataków zrezygnować, ale 
wprowadzić do tych instytucji swoich ludzi, 
którzy je zniszczą od środka. Hasłem marszu 
przez instytucje było „wywrócić cały ten sklep 
do góry nogami”.
Więc jak można, to wywracają. •

PROMOCJA

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie
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W grudniu 2014 roku Główny Urząd 
Statystyczny opublikował „Pro-
gnozę ludności na lata 2014-

2050”. Wynika z niej, że najtrudniej o kadry 
do pracy będzie w latach 2030-2035, gdy cze-
ka nas prawdziwa zapaść demograficzna. Już 
dziś o tego samego kandydata rywalizują fir-
my z różnych branż. 

Rywalizacja o kandydatów 
nabiera tempa
Na przykład sektor komunikacji marketin-
gowej coraz bardziej łakomym wzrokiem 
patrzy na studentów kierunków technicz-
nych, zwłaszcza związanych z informatyką. 
W szranki o ludzi stają też uczelnie i całe 
miasta. Przedstawiciele Uniwersytetu w Por-
to, notowanego wyżej niż jakakolwiek polska 
szkoła wyższa, zapytani o to, co przyciąga 
studentów zagranicznych, którzy stanowią 20 
procent wszystkich żaków, odpowiadają, że są 
trzy filary. Wspomniany powyżej wysoki po-
ziom nauczania. Na miejscu drugim znalazło 
się samo miasto i jego walory oraz tradycje – 
w tym bogata tradycja uniwersytecka, której 
śladów w Kielcach wciąż trudno szukać. Na 
trzecim nauczanie prowadzone na wydziale 
ekonomicznym, w języku angielskim.

Nowe pokolenia  
– nowe oczekiwania
Badania poświęcone podstawom wyborów 
zawodowych młodego pokolenia pokazują 
wyraźnie, że atrakcyjna oferta zatrudnienia 
to za mało. Chcą pracować w fajnym miejscu. 

Zbigniew brZeZiński
specjalista w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach, współpracuje stale z Akademią Webinaru z Poznania i Akademią Kultury Informacyjnej z Warszawy, doradca 
międzynarodowej platformy doradczej Recreate, mentor Bielskiego Stowarzyszenia Doradców Zawodowych i Personalnych „Aktywni”, członek zespołu redakcyjnego 
branżowego kwartalnika „Doradca Kariery”.

To znaczy w takim, które ma wysoką kulturę 
organizacji, daje możliwości rozwoju, pozwa-
la na zachowanie równowagi między pracą 
i życiem osobistym, a działania firmy są przy 
tym zgodne z poglądami kandydata np. na 
ochronę środowiska. Tyle podstawowych ży-
czeń wobec pracodawcy. Może nawet ważniej-
szą część pragnień powinno zapewnić miasto. 
Oczekiwany jest dostęp do życia kulturalnego, 
towarzyskiego, terenów rekreacyjnych, dobre 
połączenia komunikacyjne i tak dalej. Jeżeli te 
dwa elementy – oferta firmy i oferta miasta 
nie będą się zazębiać, za zaledwie dziewięć 
lat i Kielce i lokalni przedsiębiorcy znajdą się 
w trudnej sytuacji. Powodzenie możliwe jest 
tylko wspólnie, włączając do współdziałania 
również szkolnictwo.

Co sprawia,  
że tu jesteśmy?
Urząd Miasta i instytucje podległe pracuje 
nad swoim strategiami, które niebawem ujrzą 
światło dzienne. Powstaną do nich programy 
operacyjne. Wszyscy dostaną zaproszenie 
do współpracy, bo miasto to wspólna spra-
wa. Szkockie Glasgow posługuje się nawet 
hasłem: „People Make Glasgow”, bo miasto 
tworzą ludzie, a nie granice administracyjne, 
urzędy, budynki i bruki. 
Co firmy mogą zrobić już dziś? To zależy, jak 
bardzo kadry są zżyte. Przy iście rodzinnej 
atmosferze, odpowiedzi na pytania, któ-
re zaraz się pojawią, zapewne będą proste. 
W większości wypadków zapewne trzeba je 
będzie postawić po raz pierwszy. Dlaczego 

kandydaci aplikują do firmy i z jakiego powo-
du pracownicy w niej pozostają? Jakie czyn-
niki są decydujące? Jak spędzają wolny czas? 
Czy mają jakieś oczekiwania, których miasto 
Kielce nie zaspokaja, lub ma ubogą ofertę? To 
może być ważny materiał i do dyskusji z in-
stytucjami miejskimi, że przydałoby się to 
lub owo. To mogą też być pomysły na biznes. 
Na przykład, czy siedziba klubu motocyklo-
wego z prawdziwego zdarzenia, nie przycią-
gałaby przedstawicieli tego środowiska i to 
z różnych branż?

Z kim  
się mierzymy?
Rezultaty projektu Re-Turn, który był pierw-
szym badaniem fali zarobkowej migracji do 
państw Unii Europejskiej, która nastąpiła po 
2004 roku, pokazały, że migranci byli skłonni 
wrócić w rodzinne strony głównie ze wzglę-
du na… obecność rodziny, na której wspar-
cie liczyli przy wychowaniu dzieci. W innym 
wypadku woleli większe ośrodki. Oznacza 
to, że konkurujemy przynajmniej o te kadry 
z największymi, a nie z miastami o rzekomo 
porównywalnym potencjale. W tym wypadku 
to w ogóle nie jest konkurencja. Musimy więc 
jako miasto, jako pracodawcy, jako uczelnie 
wygrywać z Warszawą, Wrocławiem, Gdań-
skiem, Poznaniem i miastami europejskimi, 
a nie Rzeszowem, który w debacie publicznej 
stanowi częsty punkt odniesienia. Obyśmy 
byli w tym starciu jak Łomża Vive walczące 
z Barceloną, a nie jak Korona z Puszczą Nie-
połomice.

Biznes, miasto  
i ludzie
TeksT: Zbigniew Brzeziński

Jak za dziewięć lat nie rozbić się o demograficzną ścianę, czyli czy wiemy, co sprawia,  
że ludzie pracują w Kielcach?
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15 listopada 2021 roku prezydent podpisał Ustawę 
z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym 
kredycie mieszkaniowym. Kiedy zacznie 
obowiązywać?
Ustawa wejdzie w życie 6 miesięcy od ogłosze-
nia jej w dzienniku ustaw. Oznacza to, że już na 
przełomie maja i czerwca będzie można sko-
rzystać z jej dobrodziejstw. 

Co to oznacza dla osoby, która zamierza nabyć 
nieruchomość na własne potrzeby mieszkaniowe?
Ustawa daje licznej grupie możliwość zakupu 
mieszkania pierwszego bądź większego niż 
do tej pory, po spełnieniu dodatkowych wa-
runków, bez wkładu własnego. Gwarantowa-
ny kredyt mieszkaniowy ma bowiem na celu 
udostępnienie możliwości zakupu mieszka-
nia nawet dla grup osób, które nie posiadają 
żadnego wkładu własnego. To rewolucja, gdyż 
wiele lat temu KNF ograniczył taką możliwość 
ze względu na ochronę stabilności sektora 
bankowego. 

Co konkretnie zapisano w ustawie?
Po pierwsze system gwarancji ze strony Banku 
Gospodarstwa Krajowego wynoszący do 100 
000 zł. Nie oznacza to, że bank nam te pienią-
dze ot tak po prostu wypłaci. Ustawa gwaran-
tuje natomiast, że poręczy za nas taką kwotą, 
gdy chcemy zaciągnąć kredyt na kwotę wyższą 
niż dany bank ma zapisane w swojej instrukcji. 
Dziś ustawowo bank musi wymagać minimum 
10% wkładu własnego, a są też takie banki, któ-
re żądają aż 20%. Gwarancja BGK ma dać nam 
możliwość zakupu mieszkania bez udziału 
własnego.

Czyli, by skorzystać z kredytu gwarantowanego, 
musimy skorzystać z poręczenia BGK?
Tak. Aktualnie czekamy na banki, które na-
wiążą współpracę z BGK w tym zakresie, bo to 
one właśnie będą udzielać kredytów z poręcza-

kredyt z gwarancją
Czym jest gwarantowany kredyt mieszkaniowy? Kto będzie mógł z niego skorzystać?
Na jakich warunkach? Jak to jest z zapisaną w ustawie nadpłatą części kredytu? Wyjaśnia
Krzysztof Szymański, ekspert od finansów osobistych, w rozmowie z Agnieszką Rogalską.

krZYsZTOF sZYMAński
Ekspert od finansów osobistych z kieleckiej firmy Finatio.

niem BGK oraz w tych bankach będzie składać 
się wnioski o nadpłatę kredytu.

Nadpłatę?
Ustawa gwarantuje także nadpłatę części kre-
dytu po narodzeniu drugiego bądź kolejnego 
dziecka w trakcie jego spłaty. Przewidziano, że 
po zakupie nieruchomości, w przypadku naro-
dzin 2 dziecka, nasz kredyt zostanie nadpłaco-
ny kwotą 20 000 zł, a w przypadku urodzenia 
każdego kolejnego dziecka 60 000 zł. Możemy 
z tego systemu dopłat korzystać do czasu spła-
ty całości kredytu. Ustawodawca w ten sposób 
chce zmobilizować rodziny do wielodzietności.

Na co możemy przeznaczyć gwarantowany kredyt 
mieszkaniowy?
Zakup mieszkania lub zakup plus remont, bu-
dowę domu, zakup działki plus budowę domu.

Jak działa gwarantowany kredyt mieszkaniowy?
Kupujemy nieruchomość za 400 000 zł. Osoba 
nie posiada wkładu własnego. Oprócz niewiel-

kich oszczędności na koszty notarialne i opła-
cenie prowizji bankowych i ubezpieczenia, nie 
ma środków na ten cel. Bank standardowo 
wymaga 20% wkładu własnego, ale my go nie 
posiadamy, więc korzystamy z funduszu Gwa-
rancyjnego, gdyż chcemy kupić nieruchomość 
na 100% wartości. Bank standardowo wyma-
gałby od nas 80 000 zł wkładu (20% z 400 000 
zł). Gwarancja kosztuje 1% od kwoty gwarancji, 
czyli 800 zł. Tyle zapłacimy w tym przypadku 
za to, że chcemy, aby państwo zagwarantowało 
nam wkład własny.

A jak wygląda system nadpłat?
Zaciągamy kredyt hipoteczny 400 000 zł. Wy-
obraźmy sobie, że podczas spłaty kredytu ro-
dzi nam się drugie dziecko. W drugim roku. 
Wtedy od aktualnego salda spłaty bank go-
spodarstwa krajowego nadpłaci nam 20 000 zł. 
I dalej… W czwartym roku spłaty kredytu ro-
dzi się kolejne, trzecie już, nasze dziecko i wte-
dy nasz kredyt zostaje nadpłacony o 60 000 zł.

Są ograniczenia, o których musimy wiedzieć?
Ustawodawca wprowadził możliwość zakupu 
większej nieruchomości w celu polepszenia 
warunków bytowych, wprowadził jednak 
ograniczenie, czyli maksymalną ilość nieru-
chomości , jakie posiadamy- 1 oraz maksymal-
ny metraż posiadanego mieszkania. Rodziny 
bezdzietne oraz takie, które posiadają jedno 
dziecko, nie mogą zakupić nieruchomości w ra-
mach kredytu mieszkaniowego, jeśli już jakąś 
posiadają. Najpierw muszą ją sprzedać, aby 
mogli kupić większą. To jedyna luka, z której 
można skorzystać. Warto także zwrócić uwa-
gę, że w zależności od lokalizacji kupowanej 
nieruchomości może być ją ciężko nabyć, gdyż 
ustawodawca wprowadził limity ceny nieru-
chomości. Naprawdę niewiele nieruchomości 
spełnia warunki maksymalnej ceny, zarówno 
dla rynku pierwotnego jak i wtórnego.
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TeksT: Ryszard Biskup

O niegdysiejszych zawiejach, za-
dymkach, żywiołowych klęskach 
pamiętają dzisiaj tylko najstar-

si świętokrzyscy górale, bo współcześnie 
o śnieżnych klęskach sprzed lat można, co 
najwyżej, poczytać w zżółkłych ze starości 
memuarach. A bywało inaczej, naprawdę. 
Zima skuwała lodem i zasypywała śniegiem 

cały kraj. I był wówczas też czas świętokrzy-
skich zimowych sportów, zwanych z lekką 
przesadą białym szaleństwem. 
Narciarstwo w Kielcach i regionie pół wieku 
temu i jeszcze wcześniej, to przede wszyst-
kim kompleks obiektów i terenów leśnych 
Stadionu. Na górującej nad całą okolicą Pier-
ścienicy jeszcze w latach trzydziestych skle-

cono z drewnianych bali skocznię. Zawodów 
co prawda nie organizowano, ale śmiałkowie 
z przypiętymi do butów nartami wdrapywali 
się po drewnianych schodach na podest roz-
biegu, sunęli z zapierającą dech w piersiach 
szybkością do progu, wzbijali z szeroko roz-
rzuconymi, dla utrzymania równowagi, ręka-
mi w powietrze i frunęli na niebotyczną – jak 

Klimatyczne anomalie ostatnich lat sprawiły, że taka pora roku jak zima znana jest 
kielczanom przede wszystkim z przeszłości. Z kalendarza wychodzi, że za oknem powinno 
być piekielnie zimno, a tu owszem – słupek rtęci w termometrze spada co prawda 
w pobliże zera, ale dalej ani drgnie. 

Białe szaleństwo
W SPRZEDAŻY        W SPRZEDAŻY        W SPRZEDAŻY        W SPRZEDAŻY

Ryszard Biskup
Ze sztambucha i raptularza,  
czyli ocalić od zapomnienia.
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Ryszard Biskup 

kielczanin, dziennikarz, fotoreporter, 
podróżnik, regionalista i  historyk. 
Przez ponad ćwierć wieku związany 
z dziennikiem „Słowo Ludu”. Laureat 
kilkudziesięciu dziennikarskich kon-
kursów. Od wielu lat przewodnik tu-
rystyczny oraz licencjonowany pilot 
wycieczek zagranicznych. Autor wie-
lu artykułów naukowych i książek.
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RyszaRd Biskup
kielczanin, dziennikarz, fotoreporter, podróżnik, regionalista i historyk. Przez ponad ćwierć wieku związany 
z dziennikiem „Słowo Ludu”. Laureat kilkudziesięciu dziennikarskich konkursów. Od wielu lat przewodnik 
turystyczny oraz licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. Autor artykułów naukowych i książek.

REKLAMA

się wydawało śledzącym te popisy gapiom – 
odległość dziesięciu, góra dwunastu metrów. 
W latach pięćdziesiątych Włodzimierz Wój-
cikiewicz (tak, ten sam który zainicjował 
dziesięć lat później budowę toru wyścigów 
samochodowych w Miedzianej Górze!) do-
prowadził do wybudowania skoczni z długim 
zeskokiem. Narciarze z sekcji „Budowlanych” 
lądowali teraz co prawda kilkanaście metrów 
dalej, ale wciąż regularnych zawodów nie 
organizowano. Bo kielecki obiekt absolutnie 
nie spełniał regulaminowych, przewidzia-
nych przepisami PZN wymogów. Śmiałko-
wie skakali od czasu do czasu, publiczność 
oklaskiwała swoich faworytów, po godzinie 
albo dwóch wszyscy rozchodzili się do domu. 
W pełnej zgodzie, bo ani medali za zwycię-
stwo nie rozdawano, ani nie notowano rekor-
dów. Bo i po co? 
Prawdziwą skocznię, betonową, z zawieszo-
nymi na stalowych cięgnach schodami usytu-
owano w tym samym miejscu pod koniec lat 
sześćdziesiątych. Pierwsze w historii zawody 
odbyły się 11 stycznia 1970 roku. Na stoku 
ustawiło się trzydziestu skoczków, publicz-
ność zwiozły na Stadion autobusy specjalnie 
w tym celu uruchomionej linii miejskiej ko-
munikacji. Biało-czerwoną wstęgę przeciął 
niklowymi nożyczkami dyrektor budowla-
nego zjednoczenia Zbigniew Szczepański. Na 
zawody przyjechali sportowcy spod Tatr i Be-
skidów, bo w Górach Świętokrzyskich – tak 
się jakoś wtedy złożyło – na nartach nikt nie 
skakał. Wygrał te zawody Józef Zubek z Zako-
panego, który dwa razy poszybował na odle-
głość nieco dłuższą jak czterdzieści metrów. 
Triumfator zostawił za plecami najgroźniej-

szego, jak się okazało, rywala legendarnego 
skoczka, późniejszego mistrza olimpijskiego 
z Sapporo Wojciecha Fortunę. 
Nowa skocznia tak się zresztą zawodnikom 
spodobała, że dodatkowo, już po całej impre-
zie, narciarze pofrunęli jeszcze kilka razy. 
Wtedy Stanisław Janik, góral spod Nowego 
Targu ustanowił trwały, bo nigdy nie pobity 
rekord. Skoczył przecież na odległość aż 45 
metrów! 
W kolejnych sezonach zawody rozegrano 
jeszcze dwa razy. Gdy okazało się, że skocz-
nię – największą na terenach nizinnych, jak 
z dumą pisano w gazetach w okresie nazwa-
nym później czasami propagandy sukcesu 
– obarczają poważne błędy konstrukcyjne, 
obiekt zamknięto na amen. 
Piętnaście lat temu, jesienią 2006 roku, sa-
perzy podłożyli pod betonowe pylony ma-
teriał wybuchowy. Huknęło, błysnęło i cała 
konstrukcja rozsypała się jak domek z kart. 
Skocznia narciarska w Kielcach nie była je-
dynym tego typu obiektem sportowym w re-
gionie. 
W latach pięćdziesiątych każdej zimy z okrą-
glaków konstruowano obiekt ustawiony 
na zboczu góry zamkowej w Bodzentynie. 
W organizowanych ad hoc zawodach rywali-
zowało pięciu, sześciu śmiałków. Odległości, 
jakie uzyskiwali miłośnicy ryzyka, na ziemię 
nie powalają. Murarskim metrem nauczyciel 

miejscowej szkoły odmierzał ślady na ze-
skoku i gromko informował zgromadzonych 
w pobliżu gapiów: – Stachu poleciał na dwa-
naście metrów! 
Zupełnie inny, wkomponowany w natural-
ne górskie stoki, rozmach i charakter miały 
dwie świętokrzyskie skocznie wybudowane 
w Tumlinie. Na Łajscowej i Grodowej treno-
wali z zapałem przez całą zimę chłopcy z ca-
łej okolicy. Entuzjazm sportowy miejscowych 
sprawił, że redaktor Kaleta napisał druko-
waną w odcinkach w „Słowie Ludu” powieść 
„Narty nad wsią”. Podobno, bo nie sposób dzi-
siaj precyzyjnie ustalić dane, w miejscowym 
LZS-ie zarejestrowanych było ponad stu za-
wodników! Znanych (chociaż raczej komplet-
nie zakurzonych przez czas i zapomnianych) 
nazwisk jest tylko kilka. Kto ciekawy, może 
odgrzebać informację, że pierwsze zawody 
na górze Grodowej wygrał Zbigniew Kozerski, 
a rekordzistą jest Jan Starzewski, który tak 
się rozpędził na rozbiegu i chwycił pod narty 
wiatr, że poszybował na odległość 32 metrów. 
Podczas zawodów na drugiej tumlińskiej 
skoczni – na Łajscowej – Antek Wieczorek, 
olimpijczyk z Oslo, ustanowił trwały rekord 
Gór Świętokrzyskich. Po długim jak wiecz-
ność locie wylądował na 56 metrze. Trwałym, 
bo przecież współcześnie w naszym regionie 
nie ma i już nie będzie ani jednej narciarskiej 
skoczni. 
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Najlepsze sery z  Francji, Hiszpanii, 
Szwajcarii, Włoch i  innych europej-
skich krajów, jeden z  największych 

przysmaków francuskiej kuchni Foie gras, 
czyli strasburski pasztet z  gęsich wątróbek, 
prawdziwy kawior, trufle, ogromny wybór 
makaronów, przecierów i  passat pomidoro-
wych, nie tylko z  Włoch. Słodycze z  Belgii, 

Światowe smaki  
i regionalne specjały
TeksT: Agnieszka Rogalska

Włoch, ale również nasze polskie, niespoty-
kane w innych sklepach. Ogromny wybór 
win z  całego świata oraz mocnych alkoholi, 
własnej produkcji potrawy najwyższej jako-
ści pod marką Wehikuł Smaku Garmażenie, 
mięsa i  wędliny firmy Kamiński, długo doj-
rzewające wędliny z  importu, słynne wło-
skie Prosciutta oraz hiszpańskie Serrano, 

a  także wędliny wieprzowe ze szlachetnej 
węgierskiej Mangalicy. Ponadto niespotyka-
ny 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 wy-
mienić wszystkiego. 

Kielce, Osiedle Barwinek

ul. Starowapiennikowa 39D
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Czynne: 
Poniedziałek - Czwartek: 8.00-19.00, 

Piątek: 8.00-19.30, 
Sobota: 7.30-16.30.

Gdzie to wszystko znajdziemy? W jedynych 
w  Kielcach, prawdziwych delikatesach Wehi-
kuł Smaku, znajdujących się na kieleckim Bar-
winku przy ulicy Starowapiennikowej. To tu, 
i tylko tu, światowe smaki łączą się z regional-
nymi specjałami oraz tymi własnej produkcji.

– Na świętokrzyskim rynku jesteśmy już 
pięć lat. Towar sprowadzamy z  zagrani-
cy, jak również od polskich, także święto-
krzyskich producentów branży spożyw-
czej. 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 świętokrzy-
skiego tajemnic – mówi Mariusz Kamiński, 
właściciel delikatesów.

tel. 733 930 830

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 aro-
matem i smakiem przenoszący nas w dzie-
ciństwo.

Delikatesy Wehikuł Smaku, to także wspo-
mniana wyżej marka „Garmażenie”, czyli 
gotowe dania, przygotowywane na bieżąco, 
każdego dnia. Dzięki temu są zawsze świeże, 
a  ich oferta jest imponująca. Gruzińskie pie-
rogi 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 wytraw-
ne, ze szpinakiem. Zupy – krem z pomidorów 
lub tajska Tom Yum, krem z dyni, węgierskie 
leczo. Ponadto barszcz czerwony i nieodzow-
ne uszka. W ofercie znajdziemy także lasagne, 
paszteciki, krokiety, sałatki, makarony i dese-
ry. Tu jest po prostu pysznie!

– „Garmażenie” ma do zaoferowania wie-
le. To dania smaczne, świeże, oparte na 
składnikach najwyższej jakości. Serdecz-
nie zapraszam – zachęca właściciel deli-
katesów.

 Redakcja „2 tygodnika kieleckiego” specjałów 
z Delikatesów Wehikuł Smaku próbowała  już 
niejeden raz i z czystym sumieniem poleca!



miasto od kuchni
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polecamy

Śledź marynowany na placku ziemniaczanym
Śledź:
300 g płatów śledziowych, 1 cebula, 1 łyżeczka brązowego cukru, 
50 ml wody, 50 ml dobrej jakości wiśniówki 40%, 1 łyżka octu, 3 łyżki 
octu balsamicznego, 1 łyżka gorczycy;
Zacznijcie od odsączenia śledzi z zalewy, zalania ich wodą i namo-
czenia przez ok 2-3h. W tym czasie przynajmniej raz wymieńcie 
wodę.
Cebulę pokrójcie w piórka i na chwilę zalejcie wrzątkiem. Odcedź-
cie. 50 ml wody z przepisu powinno być wrzątkiem. Wtedy łatwiej 
rozpuścicie w nim cukier. Dodajcie do wody z cukrem pozostałe 
składniki zalewy czyli: ocet, ocet balsamiczny, gorczycę i wiśniówkę. 
Wymieszajcie. W szklanym słoju lub w innym zamykanym naczy-
niu układajcie naprzemiennie pokrojone śledzie i cebulę. Zalejcie 
całość zalewą i odstawcie do lodówki na kilka dni. 

Placki:
ziemniak surowy 2 szt, cebula biała 0.5 szt, czosnek 1 ząbek, pół 
łyżki mąki ryżowej, sól, pieprz, majeranek - do smaku, smalec gęsi 
3 łyżki;
Ziemniaki ścieramy na tarce o grubych oczkach, odciskamy je na 
sitku, zbierając sok do naczynia. Dodajemy skrobię ziemniaczaną 
zebraną z płynu. Cebulę kroimy w pióra, czosnek ścieramy na tarce. 
Dodajemy mąkę i przyprawy do smaku. Masę mieszamy i smażymy 
na patelni z mocno rozgrzanym tłuszczem. Odsączamy na ręczniku 
papierowym. 

Śmietana z koprem:
3 łyżki śmietany 18%, pół łyżki soku z cytryny, 1 łyżka pokrojonego 
koperku, kropla octu jabłkowego, cukier, sól, pieprz grubomielony 
do smaku;
Przemacerowanego śledzia podajemy na placku ziemniaczanym, 
dodajemy kwaśnej śmietany, talerz dekorujemy mikroziołami i gril-
lowaną cytryną.

Izabela Obratańska
szefowa kuchni w kieleckiej restauracji Monopolka. Uwielbia kuchnię tajską i poznawać 
nowe smaki. 
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Michał Skoczek, czyli Żorż Po-
nimirski, twórca bloga Street 
Food Polska, oprowadza nas 
po kulinarnych Kielcach. Tym 
razem jego gościem jest Iza 
Obratańska, szefowa kuchni re-
stauracji Monopolka. 

Od kiedy „siedzisz” w gastro? 
Długo. Od 17 roku życia. Za-
czynałam od pracy w nieist-
niejącym już Bohomass Lab, 
zaliczyłam m.in Rockabilly, Sil-
niczną, KurtCheller Bistro, Ale-
Glorię w Warszawie, SushiYa. 
Teraz szefuję w Monopolce.

Jaka kuchnia kręci cię najbardziej 
i dlaczego?
Uwielbiam kuchnię japońską, 
wietnamską, tajską. Chyba ta 
ostatnia jest moją ulubioną. Jest 
wyrazista, a jej smaki bardzo 
mocno pobudzają moje podnie-
bienie.

Jakie największe wyzwanie dotąd 
przed tobą stanęło? 
Z wyzwaniami to ja mierzę się 
na co dzień. Wciąż uczę się, jak 
kierować personelem i  układać 
kuchnię tak, aby serwis był na 

najwyższym poziomie. Każdy 
dzień przynosi nowe! 

Czy jest coś, czego Chefowa Izabela 
nigdy nie spróbuje? 
Myślę, że nie ma takiego produk-
tu, z którym bym się nie zmie-
rzyła. Jestem ciekawa i  otwarta 
na nowe smaki.

Jakie masz plany na przyszłość? 
Myślisz o własnej, autorskiej 
restauracji, czy na razie planujesz 
jeszcze zdobywać doświadczenia 
pracując u kogoś?
Wybiegając w przyszłość, chcia-
łabym uczyć się od najlepszych 
i poszerzać swoją wiedzę. Moim 
marzeniem jest otworzenie au-
torskiej knajpki. Mam nadzieję, 
że kiedyś z powodzeniem uda 
mi się to zrealizować.

Czy twoim zdaniem młodzi ludzie 
idący do pracy w gastronomii mogą 
się w Kielcach rozwijać? 
W Kielcach jest o to ciężko. 
Większe miasta mają na pewno 
dużo więcej do zaoferowania. 
Wypłynięcie na szerokie wody 
zawsze daje szansę na szybsze 
„opierzenie się”.

Monopolka
ul. Św. Leonarda 11

25-311 Kielce
tel. +48 502 66 20 77

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Czwartek: 

13:00 – 22:00
Piątek – Niedziela: 

13:00 – 23:00



akcja „2 tygodnika kieleckiego” – przygarnij mnie
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WAŻNE

Adopcja 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

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 
w Dyminach

ul. ks. Piotra Ściegiennego 203 
25-116 Kielce

tel. 41 361 67 24
www. schronisko-dyminy.pl

Irma 
To młodziutka sunia, która rozpo-
częła życie smutną historią... Zo-
stała znaleziona na kieleckiej Gru-
chawce przywiązana do drzewa. 
Nie jesteśmy w stanie wyobrazić 
sobie, co kieruje osobami, które 
w ten sposób zostawiają psy na 
pastwę losu... Na szczęście sunia, 
mimo tego co przeszła, nie stra-
ciła ufności do ludzi. To kochana 
perełka, rozbrykana, wesoła, bar-
dzo stęskniona ludzi. Zachowuje 
się zupełnie jak szczeniak, skacze, 
biega i interesuje ją całe otocze-
nie wokół, umie chodzić na smy-
czy, ale w przypływie emocji potrafi 
ciągnąć. Jest bardzo towarzyska 
w stosunku do innych psów, jednak 
potrafi być nachalna w kontakcie. 
Chętnie dołączy do tęskniącego za 
psim towarzystwem psa lub sucz-
ki o  podobnym temperamencie, 
energii i wesołym usposobieniu. 
Poszukiwany jest nowy dom dla 
Irmy! 
Data urodzenia: ~07.2020 r. 
Waga: 10,5kg

LOLa 
To suczka zabezpieczona przy 
ul.  Zimnej w Kielcach. Błąkała się 
przez dłuższy czas w pobliżu ulicy 
Karczówkowskiej. Lola ma chip, ale 
nie jest zarejestrowany. Zakończy-
ła okres dwutygodniowej kwaran-
tanny i nikt się po nią nie zgłosił. 
Suczka jest nieufna, boi się no-
wych osób, ale dzięki naszej pracy 
powoli się otwiera. Podejrzewamy, 
że w domowych warunkach szybko 
przekona się do człowieka – brakuje 
jej tylko ciszy, spokoju i kochające-
go, cierpliwego opiekuna. Do czasu, 
aż sunia nie poczuje się pewniej, 
zalecane jest wyprowadzanie jej na 
podwójnym zabezpieczeniu. 
Data urodzenia: 09.2011 r.
Waga: 9,3 kg
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w świecie sportu

Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

Mogę, ba, potrafię zrozumieć po-
rażkę 0:1. Widzew Łódź, Sandecja 
Nowy Sącz, GKS Tychy czy Kato-

wice to pierwszoligowe uznane firmy. W kil-
ku przegranych 0:1 pojedynkach to rywale 
– nie Korona – mieli szczęście. Ot, naszym 
przytrafił się kiks bramkarza lub obrońcy, 
fatalne pudło napastnika, pomylił się arbi-
ter… Przeciwnikowi wyszedł strzał życia, 
potem wystawił „autobus” przed własną 
„szesnastką”. 
Takie przegrane na pewno bolą, ale tłu-
maczenia szkoleniowca bądź samych za-
wodników „o niezłej acz pechowej grze” są 
zrozumiałe. Mimo złości, spadku w  ligowej 
hierarchii, coraz mniejszym zaufaniu do 
słów płynących do telewizyjnych kamer, ra-
diowych mikrofonów czy dziennikarskich 
dyktafonów, każdy kibic, po kilku nerwo-
wych dniach – wybaczy porażkę! Normalne, 
wszak nie wygramy wszystkiego! 
I nagle, gdy nafaszerowany opowiastkami, 
jeden, dugi, trzeci fan wierzy, że postawa ze-
społu zmieni się na lepsze – dostaje cios, po 
którym pada niczym rażony piorunem! Po-
stawa drużyny w meczu z Puszczą w Niepo-
łomicach była haniebną!!! Za pięć straconych 

goli, okraszonych fatalną postawą całej dru-
żyny – wszyscy piłkarze (plus sztab szkole-
niowy) powinni ponieść konkretną, surową 
karę. Tu nie wystarczy słowo przepraszamy! 
Drużyna nie ma bowiem alibi, a każde kolej-
ne słowo komentarza padające z ust zawod-
nika tylko pogarsza sytuację. 
O co chodzi w tej grze? Na pewno nie o pie-
niądze. Jak wieść gminna niesie, klubowy 
kasjer, systematycznie, miesiąc w  miesiąc 
przelewa na konta futbolistów stosowne 
kwoty. Nawet, jeśli nie ma już chemii pomię-
dzy zespołem a trenerem, to tenże zespół po-
winien z Puszczą spokojnie wygrać a potem 
wysłać opinii publicznej konkretny przekaz 

MOIM ZDANIEM

Wstyd!!!

– walczymy, mimo, że nasze drogi się roze-
szły!
Dobrze, że rozgrywki się kończą. Korona, na-
wet jeżeli wygra ostatnią potyczkę z Jastrzę-
biem, będzie po rundzie jesiennej mocno 
poobijana, zarówno fizycznie, jak i psychicz-
nie. Jeszcze raz okazało się, że zapowiedzi 
przed sezonem a  ligowa rzeczywistość są 
dwiema, zupełnie odrębnymi tematami. Nie 
żal mi piłkarzy. Oni są najbardziej winni 
temu, co się działo. Żal mi natomiast dwóch 
osób. Prezesa Łukasza Jabłońskiego oraz dy-
rektora sportowego, Pawła Golańskiego. Obaj 
wykonują wielką pracę, niestety, póki co, 
efektów nie widać.  •

REKLAMA

Stół Therma Top
to wszechstronny, dwusegmentowy stół 

do masażu z podgrzewanym blatem, który 
poprawia krążenie, zwiększa witalność, 

łagodzi zmęczenie i napięcie.

MASAŻE (także u pacjenta w domu)
– klasyczny
– leczniczy

– relaksacyjny
– sportowy

– tkanek głębokich
Hypervolt Plus Bluetooth

umożliwia wykonanie masażu dokładnie 
takiego jakiego potrzebujesz. 

To 3 stopnie intensywności wibracji 
(2000; 2600; 3200 uderzeń na minutę) 

i 5 wymiennych głowic.

ul. Kazimierza Kaznowskiego 5 lok. U10
25-636 Kielce

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

tel. 41 336 95 99; +48 577 663 099





NAJTAŃSZY 
INTERNET STACJONARNY 
BEZ ZOBOWIĄZAŃ!

Zapraszamy do salonów 
w Kielcach: 
ul. Sienkiewicza 19, tel. 790 032 033
ul. Sienkiewicza 66, tel. 790 030 355
ul. Massalskiego 3, tel. 790 030 614
* Opłata abonamentowa uwzględnia rabat 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe i na profilowanie. 
Oferta internetu stacjonarnego dostępna na wybranych obszarach i świadczona jest w technologii HFC. Opłata aktywacyjna wynosi 50 zł. 
Porównanie cen po rabatach na podstawie najniższych opcji taryfowych z umowami na czas nieokreślony dostępnych na stronach internetowych 
multiregionalnych operatorów. Aktualne na 3.11.2021. Szczegóły na www.play.pl lub u Konsultanta.
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