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KORONY BYĆ ALBO NIE BYĆ
W TYM ROKU MUSZĄ AWANSOWAĆ
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partner wydania

ZeSKanUJ i OGLĄdaJ

Nie tak dawno temu… 25 listopada 2017 r. Korona wygrywa w Kielcach z Legią Warszawa 3-2. Na trybunach prawie komplet kibiców. Fo
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SPIS TREŚCI / PolECamy

lICZBa TyGoDNIa

6 / SPoJRZENIa
„O pijackiej logice” – Świat, Polska

w oczach dr. Witolda Sokały.

14-15 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Klechda domowa”

– czyli Ryszard Biskup o Kielcach sprzed lat. 
Dziesiątek, a nawet setek.

PRomoCJa/REKlama

1,2,5,9,11,15,18,19,20

CyTaT TyGoDNIa

oD REDaKToRa

„Jeśli PiS sądzi, że moje potknięcie przykryje potknięcie rządu 
w rządzeniu, w drożyźnie, to się grubo myli. Ale ta kampania 
powoduje, że ja na pewno w niej nie wezmę udziału. Nie wezmę 
w niej udziału i nie będę jej ani komentował, ani o tym mówił, 
bo nie będę jej autorom pomagał”.

13 stycznia 2022 r.,
Bartłomiej Sienkiewicz, świętokrzyski poseł Koalicji Obywatelskiej,  

podejrzewany o przebywanie na sali sejmowej „w stanie wskazującym”.  
W rozmowie z dziennikarzami nie odniósł się bezpośrednio do pytania,  

czy rzeczywiście był pod wpływem alkoholu. 

137 871 Osób. Tyle, wg prognoz Głównego Urzędu 
Statystycznego dotyczących demografii 
Kielc, będzie wynosić liczba mieszkańców 

naszego miasta, w 2050 roku. Dzisiaj jest to 193 415 osób. Miasto wyludnia się 
w ekspresowym tempie. Obecnie, co roku, znika średnio 1000 osób. Zgodnie 
z prognozami zjawisko przyspieszy.

Pierwszy wypadek śmiertelny w wyniku wypadku 
drogowego wydarzył się w 1896 roku. Tak mówią statystyki 
Światowej Organizacji Zdrowia. Od tamtego czasu 
w wypadkach na drodze zginęło na świecie 35 mln osób. 
Obecnie, na drogach wszystkich kontynentów – według 
danych Organizacji Narodów Zjednoczonych – ginie rocznie 
ok. 1,2 mln osób. Co 30 sekund jeden człowiek! Ponadto  
30-50 mln odnosi obrażenia. Około 40 proc. wszystkich 
zabitych stanowią dzieci i młodzież. Najwięcej osób 
w wypadkach drogowych ginie w Chinach. W Polsce na 
100 000 mieszkańców przypada 7,2 ofiary wypadków 
drogowych rocznie. Średnia w Unii Europejskiej wynosi 
około 5.
Jeszcze w 2009 roku liczba zabitych w wypadkach drogowych 
przekroczyła w Polsce 5 tys. osób, a w 2010 – 4 tys. 
W 2020 roku zginęło 2 491 osób, w 2021 – 2 tys. 212. Niby 
z roku na rok sytuacja się poprawia, ale wciąż jest strasznie. 
Najczęstsze przyczyny wypadków drogowych to 
niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, 
nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe 
zachowanie wobec pieszego oraz prowadzenie pojazdu pod 
wpływem alkoholu. 
Tzw. zdarzenia drogowe kosztują polskie społeczeństwo 
ok. 50-60 mld zł rocznie, co stanowi ok. 3 proc. PKB. Z wyliczeń 
Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego w oparciu 
o dane z 2018 r. wynika, że koszty wypadków drogowych to 
45 mld zł, dodatkowe 12 mld zł to koszty kolizji drogowych. 
Wzięto pod uwagę m.in. leczenie szpitalne, koszty pracy służb 
drogowych i wypłaty zasiłków, „utracone korzyści związane 
ze śmiercią lub kalectwem produktywnych pracowników’.
1 stycznia 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy 
Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw, 
zaostrzająca kary dla sprawców wykroczeń drogowych. 
Nie minął miesiąc i są już pierwsi rekordziści – jedni zapłacili 
2,5 tys. zł mandatu, jeszcze inni 3000 zł. Analitycy Polskiego 
Instytutu Ekonomicznego wyliczyli, że wpływy do budżetu 
z tytułu mandatów drogowych mogą wynieść w 2022 r. nawet 
4 mld zł. 
Czy zmiany w przepisach przyniosą spodziewany efekt? 
Na Słowacji po podwyżce stawek mandatów i zmianach 
w przepisach drogowych, liczba wypadków spadła o 23 proc., 
a liczba ich ofiar o 37 proc.

Marek Malarz

Sejm. Środa, 12 stycznia, wieczór. Na sali plenarnej pojawia się poseł Platformy 
Obywatelskiej, Bartłomiej Sienkiewicz. Na nagraniu wyemitowanym przez TVP widać, 
jak zatacza się w kierunku pierwszego rzędu, gdzie siedzi jego kolega poseł Borys Budka, 
który wstaje i natychmiast wyprowadza partyjnego kolegę z sali. Sienkiewicz po drodze 
przybija „piątkę” ze świętokrzyską poseł Marzeną Okłą-Drewnowicz.
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Łatwiejsze jest życie piłkarza, czy dyrektora 
sportowego klubu z aspiracjami?
Życie piłkarza w porównaniu z zadaniami dy-
rektora sportowego jest sielanką. Zakres czyn-
ności futbolisty jest zdecydowanie mniejszy. 
Ma trenować, grać jak najlepiej potrafi. Tyle. 
Wachlarz zajęć dyrektora jest przeogromny. 
Musi zajmować się całym pionem sportowym. 
Pierwszą, drugą drużyną, akademią, zespoła-
mi juniorskimi. Dziennie wykonuję i odbie-
ram po kilkadziesiąt, ba, kilkaset telefonów. 
Analizuję wiele aspektów – komu warto się 
przyglądać, kogo odpuścić. Dyrektor spor-
towy to zupełnie inna bajka. Tak naprawdę, 
w pracy jestem przez 24 godziny na dobę…

A mimo to, i tak popełnia się błędy… Gdyby cofnął 
się pan o kilka miesięcy – ściągnąłby pan do 
Korony wszystkich, tych samych zawodników?
Nie każdy z transferów był udany. Z różnych 
przyczyn. Niektórzy nie potrafili się zaakli-
matyzować w nowym środowisku, inni mieli 
mniejsze umiejętności. Jeszcze inni mieli pe-
cha, łapiąc urazy. Ot, piłkarska proza życia. 
Całe szczęście, zdecydowana większość no-
wych twarzy potwierdziła swoją przydatność. 

Jesienią najsłabszym ogniwem byli napastnicy! 
Czy nie za wcześnie „nałożona została” aureola 
nad Adamem Frączczakiem?
Przypadek Frączczaka jest potwierdzeniem 
nieprzewidywalności w futbolu. Rozpoczął 
znakomicie, trafiał w kolejnych pojedynkach. 
I, gdy został liderem zespołu, przyszła kontu-
zja. Brak tak doświadczonego chłopaka mu-
siał mieć wpływ na pozostałych. Ale uczymy 
się na błędach. Obecnie prowadzimy zaawan-
sowane rozmowy z kilkoma znanymi  piłka-
rzami potrafiącymi zdobywać gole. Chcemy 
uzupełnić zestawienie piłkarzami, którzy 
na każdym treningu będą „podszczypywać” 
Adama, wywierać  na nim presję. Rywaliza-
cja o miejsce w podstawowej „11” przyniesie 
tylko korzyści. 

„Naszym celem jest powrót do ekstraklasy”. To 
stwierdzenie wielokrotnie padało z pańskich ust, 
innych działaczy, jak i zawodników. Jeśli mam 
być szczery, na dziś te deklaracje wcale mnie nie 

Paweł golański 
(ur. 12 października 1982 roku w Łodzi) – jako piłkarz 
grał na pozycji obrońcy. Związany był głównie z ŁKS Łódź
i Koroną Kielce, reprezentant Polski, działacz, trener i agent 
piłkarski, ekspert telewizyjny oraz piłkarz plażowy.
Obecnie dyrektor sportowy Korony Kielce.
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walczymy o ekstraklasę
Paweł Golański, dyrektor sportowy Korony Kielce w rozmowie z Maciejem Cenderem, 
o swojej pracy, o minionej rundzie i celu do zrealizowania w tym roku.

przekonują. To raczej puste, niczym nie poparte 
słowa, niż realna ocena rzeczywistości! 
Początek rozgrywek mieliśmy świetny, potem 
było słabiej. Ale potrafimy grać w piłkę. Nie li-
cząc konfrontacji z Puszczą w Niepołomicach 
nasi bramkarze i formacja obronna pokazała 
się z dobrej strony. Mało było kiksów, pomyłek, 
po których traciliśmy gole. Pozytywnie ocenić 
trzeba środek pomocy. Bardzo dobrze wypa-
dli skrajni pomocnicy, którzy byli ogromnym 
zagrożeniem dla przeciwników, zdobyli wiele 
goli. Także pod względem fizycznym wyglą-
daliśmy dobrze. 

Teraz przyszedł trener, Leszek Ojrzyński. Chociaż 
trudno wyobrazić sobie, by zbudował znów na 
Ściegiennego drugą „bandę świrów”…
Żeby było jasne, trener Ojrzyński nie przy-
chodzi do Korony budować kolejną „bandę 
świrów”. To historia. Kiedyś byli inni piłkarze, 
mieli inne umiejętności, inne cele. Na pewno 
nie będziemy powielać tej koncepcji. Mamy 
nieco inny pomysł na zespół. Jestem przekona-
ny, że osoba szkoleniowca będzie dla wszyst-
kich chłopaków dodatkowym bodźcem do 
pracy. Wiadomo, jak wymagającym jest trener 
Ojrzyński. Z drugiej strony, zatrudniając tego 
szkoleniowca wysłaliśmy w Polskę bardzo 
konkretny sygnał, z którego wynika, że zgła-
szamy aspiracje do walki o najwyższe cele.

„Nie mówię o barażach, jakimś szóstym 
miejscu, tylko bezwzględnie o Ekstra-
klasie. To nie jest, że tak kolokwialnie 
powiem, pompowanie balonika czy nasze 
marzenia. Mówię to także czysto bizneso-
wo. Musimy awansować do Ekstraklasy, 
bo dalsza egzystencja w pierwszej lidze, 
z punktu widzenia sponsora, mija się 
z celem”.

28 lipca 2021 r., 
Piotr Dulnik, przewodniczący rady nadzor-

czej Korona S.A. i prezes zarządu Suzuki Motor 
Poland. Japoński koncern motoryzacyjny 

jest głównym sponsorem klubu.

„Wszyscy zawodnicy i sztab trenerski 
wiedzą jaki mamy cel. To nie są puste 
słowa. Nie przyszedłem tutaj opowiadać 
bajek i mówić, że my byśmy chcieli. My 
w to głęboko wierzymy. Jeżeli siedziałby 
tutaj, któryś z piłkarzy, potwierdziłby 
moje słowa. Oczywiście to jest sport, 
na końcowy sukces musi się złożyć 
wiele czynników, ale ten zespół jest tak 
zbudowany, że ten awans jest absolutnie 
w naszym zasięgu”.

 28 lipca 2021 r., 
Paweł Golański, 

dyrektor sportowy Korony Kielce.

„Nie oszukujmy się. Jeśli Korona nie 
awansuje w tym roku, to możemy zapo-
mnieć w Kielcach o poważnej piłce na 
długie lata. Po prostu nie będzie pienię-
dzy. Kilka razy mówił to już „między 
wierszami” prezes Piotr Dulnik. Przykła-
dy – Polonia Warszawa, GKS Katowice, 
Ruch Chorzów, GKS Bełchatów powinny 
być dla wszystkich przestrogą. Powinny 
też uświadomić kibicom, że ich obecność 
na stadionie to konieczność. To realna 
pomoc dla klubu. Wpływy z biletów to 
też jest część budżetu. Miliony złotówek 
z miasta oraz pieniądze przeznaczane 
przez Suzuki nie są wystarczające by 
utrzymać drużynę, która ma awanso-
wać. Do zapamiętania: pierwszy ligowy 
mecz, w decydującym dla Korony 2022 
roku, już za pięć tygodni”.

18 stycznia 2022 r., 
Marek Malarz
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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

z pierwszej ręki

kamil suchański 
(ur. 6 maja 1977 roku w Kielcach) – przedsiębiorca i społecznik, miejski radny.
Przewodniczący Rady Miasta Kielce w latach 2018-2021. Prezes stowarzyszenia Bezpartyjny 
i Niezależny.

K ielce są w czołówce niechlubnego  
rankingu najszybciej wyludniających 
się miast wojewódzkich w Polsce. Na 

przestrzeni lat 2004-2020 liczba mieszkańców 
skurczyła się o 7,66 procent. Według prognoz 
depopulacja znacznie przyspieszy. Co zrobić, 
by zatrzymać demograficzne tsunami?
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” 
opublikowało ostatnio ranking „Zmiany demo-
graficzne 2004–2020”. Autorzy raportu wzięli 
na warsztat zjawiska depopulacji oraz starze-
nia się ludności w miastach i gminach. Wyniki 
analizy dla naszego miasta są alarmujące!
Kielce znalazły się w czołówce najszybciej 
wyludniających się ośrodków wojewódzkich 
w Polsce. W latach 2004-2020 w stolicy regionu 

Demograficzne tsunami

świętokrzyskiego ubyło 7,66 procent miesz-
kańców. To trzeci najgorszy rezultat w Polsce. 
Gorsze wskaźniki odnotowano tylko w Łodzi 
(-13,15 procent) oraz Katowicach (-9,17 pro-
cent). Obraz jest przerażający, gdy spojrzymy 
na liczby bezwzględne. W  2004  roku w Kiel-
cach mieszkały  209 962  osoby. Obecnie lud-
ność naszego miasta to  193 415  osób. Prosta 
matematyka wskazuje, iż od 2004 do 2020 
roku populacja Kielc skurczyła się o 16 547 
mieszkańców. Średnia dynamika trendu wy-
ludniania utrzymuje się na niebezpiecznym 
poziomie minus tysiąc mieszkańców rocznie. 
Z prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, 
dotyczących demografii Kielc, wyłania się ka-
tastroficzna wizja. Według przygotowanych 

symulacji  liczba mieszkańców Kielc w 2050 
roku  spadnie do… 137 871  osób! Już dziś aż 
26,8 procent kielczan stanowią osoby w wieku 
poprodukcyjnym, a więc emeryci i renciści. 
Ich udział w strukturze ludności miasta bę-
dzie systematycznie rósł, przy czym równo-
legle zmniejszy się odsetek pracujących oraz 
młodych.
Co zrobić, by demograficzne tsunami nie 
zmiotło Kielc z mapy Polski? Skala wyzwań 
jest potężna. W pierwszej kolejności musimy 
doprowadzić do gospodarczego ożywienia. 
Na listę priorytetowych działań należy wpi-
sać tworzenie przestrzeni inwestycyjnych, by 
ściągać do nas firmy z dużym kapitałem, któ-
re zaoferują kielczanom dobrze płatne miej-
sca pracy – tu, na miejscu. Do tego dołóżmy 
radykalną zmianę podejścia do przedsiębior-
ców działających na lokalnym rynku. Jeśli 
nie wykreujemy dla nich warunków do roz-
woju, przeniosą swoje biznesy gdzie indziej. 
Po drugie – wygospodarowanie terenów pod 
budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 
Po trzecie: ambitny plan modernizacji sieci 
drogowej wraz z infrastrukturą rowerową. 
Zadbajmy też o komfort życia rozumiany jako 
dostęp do dobrej edukacji dla dzieci oraz stref 
rekreacji i wypoczynku. •
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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. 

Rok 2022 będzie kluczowy dla rozwoju 
i przyszłości Kielc. Co do tego nie mam 
żadnych wątpliwości. To będzie rok 

podjęcia decyzji, w którym kierunku pójdzie 
miasto, jako stolica regionu i  samodzielny 
byt. Wbrew pozorom te dwie rzeczywistości 
przenikają się, ale nie są tym samym.
Zacznijmy więc od rozwoju samego miasta 
Kielce. „Strategia Rozwoju Kielc 2030+ w kie-
runku Smart City” i  „Strategia Promocji” to 
dwa kluczowe dokumenty, które już niedługo 
ujrzą światło dzienne. Są już opóźnione, ale 
dzięki konsultacjom społecznym „coś” już 
wiemy. Jednak na ostateczny kształt doku-
mentów wciąż czekamy. Jakiś czas temu pisa-
łem o starciu koncepcji „miasta kompaktowe-
go” z  „miastem wysokich ambicji i  rozwoju”. 
Te dokumenty będą stanowić w jakiś sposób 
„sprawdzam” dla wyników tego – używając 
terminologii sportowej – meczu.
Cieszy, że prezydent Bogdan Wenta posta-
nowił w  strategiczny sposób odcisnąć swoje 
piętno na rozwoju miasta. Szkoda jednak, 
że ma to miejsce dopiero w  czwartym roku 
kadencji. Skoro poprzednik był tak słaby 
i wiele rzeczy robił źle, to dlaczego strategia 
do 2030 roku powstaje dopiero teraz? Czy 
nie powinna być gotowa od razu, po wejściu 

Karty na stół

do urzędu, w 2018 roku? Dlaczego wcześniej 
nie zdecydowano się na skierowanie okrętu 
pod nazwą „Kielce” w innym kierunku, skoro 
dotychczasowy kurs był fatalny? Nie mówię 
tutaj o tzw. „bieżączce” i  łataniu dziur w po-
kładzie, a  o  całościowym spojrzeniu na roz-
wój miasta. 
Drugi aspekt – szerzej rozumiany – to region. 
W nadchodzącej perspektywie środków 
unijnych dużo większą rolę, niż do tej pory, 
odegrają tzw. Miejskie Obszary Funkcjonal-
ne. W ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjo-
nalnego funkcjonuje stolica województwa 
i 12 gmin powiatu kieleckiego. Kielce muszą 
pełnić funkcję faktycznego lidera, jeśli ma 
się rozwijać cały region. Tak kluczowych 

aspektów, jak transport publiczny, czy sieć 
wodociągowo-kanalizacyjna, nie da się za-
łatwić w oderwaniu od gmin ościennych. Tu 
musi być wspólnota interesów i dążeń, rów-
nież inwestycyjnych. Co nam na przykład 
z elektrycznych autobusów w mieście, kiedy 
w  MOF nadal będą białe plamy komunika-
cyjne?
2022 będzie rokiem wyłożenia kart na stół 
– w  którym kierunku popłynie okręt i  czy 
pociągnie ze sobą mniejsze jednostki, a cała 
flotylla będzie szła jak taran po unijne pie-
niądze. Miejmy nadzieję, że wnioski zostały 
wyciągnięte, kurs skorygowany, a po drodze 
nie będzie żadnej góry lodowej. Tego potrze-
bujemy, jako miasto i region. •

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. 

Początek roku to nowe otwarcie, zatem 
czas na same pozytywne informacje. 
Powstała strefa relaksu w Kielcach! Lo-

kalizacja pomiędzy ulicą Żelazną, a Dworcem 
PKP. Przypuszczam, że wiele osób nie może 
się doczekać, żeby się zrelaksować na ławkach 
i pooddychać świeżym... ołowiem. Będzie tro-
chę zieleni... w donicach. Do tego piękny wi-
dok na Grand Hotel z jednej strony i z drugiej, 
na Dworzec PKP. Zwłaszcza ten drugi będzie 
szczególnie interesujący, bo niedługo rusza 
remont. Jakby ktoś chciał się zdrzemnąć, 
to zamiast liczenia baranów może liczyć... 
samochody. Jeszcze tylko jakby na Poczcie 
Głównej zaczęli sprzedawać hot-dogi to był-
by pełny relaks. Oczami wyobraźni widzę te 
odpoczywające na słońcu rodziny z  dziećmi, 

Na Nowy Rok

„uważaj, nie wpadnij pod samochód” krzy-
czące zrelaksowane matki, pary spędzające 
romantyczne chwile i  wspominające po la-
tach miejsce pierwszego pocałunku. Idziemy 
w ślady Warszawy, co napawa dumą. Boję się 
trochę podpowiedzieć, ale można iść jeszcze 
krok dalej i w co drugi dzień zamknąć ulicę 
Żelazną dla ruchu, i postawić budki z oscyp-
kami. Zastanawia mnie, czy lokalizacja to po-
mysł włodarzy naszego miasta, czy sponsor 
tak zadecydował. Mam nadzieję, że to drugie, 
bo logiki w tym nie widzę. Czas pokaże, jaka 
frekwencja będzie w strefie relaksu. 
Z innych pozytywnych wiadomości. Ruszy-
ła nowa strona internetowa naszego miasta. 
Pora była ku temu najwyższa, bo poprzednia 
była mocno przestarzała. Muszę pochwalić, bo 

jest czytelna i ładna graficznie. Do tego prze-
myślany podział na cztery strefy: dla miesz-
kańca, dla biznesu, dla turysty i dla studenta. 
Twórcy strony zadbali, żeby Kielce kojarzyły 
się z nowoczesnym miastem, dlatego też od-
wiedzających wita widok z drona... skrzyżo-
wania z Galerią Echo. Inna sprawa, że zdjęcie 
ładne i nawiązuje do piosenki Kabaretu Ske-
czów Męczących – „mamy dwie galerie... koło 
siebie...”. 
I kolejna dobra wiadomość. Są chętni na 
zrealizowanie inwestycji przemysłowej na 
gruntach po Browarze Belgia w  Dyminach. 
Wprawdzie wymaga to zmiany planu zago-
spodarowania przestrzennego – a  droga to 
długa i  żmudna – ale to zawsze szansa na 
nowe miejsca pracy, których tak bardzo bra-
kuje w naszym mieście. Bez tego nie zatrzy-
ma się trendu demograficznego, który jest od 
wielu lat. Kielce są na trzecim miejscu wśród 
najbardziej wyludniających się miast woje-
wódzkich, Starachowice na piątym, a  Skar-
żysko-Kamienna na szóstym wśród miast 
powiatowych – tak wynika z rankingu demo-
graficznego Pisma Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota”.
Mimo szczerych chęci, okazuje się, że nie da 
się otworzyć roku od tylko dobrych wiado-
mości. •
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zdanieM senatora

W obronie ludzi
KrzysztoF mareK słoń
(ur. 12 października 1964 r. w Kielcach). Absolwent Elektryka i Politechniki Świętokrzyskiej.  
Przez lata zawodowo i społecznie związany z pomocą społeczną Od 2011 roku Senator RP PiS.  
Wiceprezes Świętokrzyskiego Prawa i Sprawiedliwości. 
Biuro senatorskie al. iX Wieków Kielc 2a, lok.7, 25-516 Kielce, tel. 41 343 39 25

Nasz rząd nie jest bierny wobec wzrostu 
cen – żywności, paliwa, prądu i gazu. 
Parlament przyjął właśnie kolejne, 

kompleksowe rozwiązania, tzw. Tarczę Anty-
inflacyjną 2.0. W skali całej Europy to jeden 
z najbardziej rozbudowanych programów wal-
ki z  inflacją. Zdaniem ekonomistów, poprzed-
nia Rządowa Tarcza Antyinflacyjna 1.0. ogra-
niczy inflację o ok.1-1,5 pkt. proc. Szacujemy, że 
jej druga odsłona będzie miała podobny efekt.
Wpływ na odczuwane przez nas wszystkich 
wzrosty cen mają czynniki zewnętrzne, w tym 
związane z cenami energii. To rosyjskie mani-
pulacje gazowe oraz nieodpowiedzialna, wręcz 
infantylna i krótkowzroczna polityka Unii Eu-
ropejskiej, zarówno wobec Rosji jak i polityka 
klimatyczna, odpowiadają dzisiaj za ponad 
50 % niebotycznych cen prądu i gazu. Kolejna 
przyczyna to wychodzenie gospodarek świato-
wych z pandemii i lawinowo rosnący popyt na 
surowce i energię przy ograniczonej podaży.
Kluczowe założenia Rządowej Tarczy Antyin-
flacyjnej 2.0, w której dalej obniżamy podatki 
wejdą w życie już 1 lutego br. i będą obowiązy-
wać do 31 lipca. To konkretne działania, a o ich 
szczegółach codziennie informują media. 
Mniejsze podatki wpłyną na ceny. Będą niższe. 
Zerowy podatek VAT na podstawowe produkty 

spożywcze spowoduje, że zaoszczędzi każda 
polska rodzina. Osoby najbardziej dotknię-
te wzrostem cen mogą skorzystać z  dodatku 
osłonowego, który wesprze blisko 7 mln gospo-
darstw domowych.
Wysokość dopłat zależy od liczebności i docho-
dów rodziny oraz źródła ogrzewania. Wyniosą 
od 400 do 1437,50 zł. Wnioski o dodatek można 
już składać w urzędach właściwych dla nasze-
go miejsca zamieszkania. 
Obniżony podatek VAT z 23% do 8% na paliwo 
wpłynie na dalsze zmniejszenie cen nawet 
o  60-70 gr na litrze. Dzięki tym działaniom 
cena benzyny powinna spaść do poziomu ok. 
5 zł za litr.

Niezwykle ważna jest obniżka VAT na gaz (do 
0%), prąd i ciepło (do 5%). W okresie zimowym, 
kiedy ogrzewamy nasze mieszkania i  domy, 
to kluczowe wsparcie. Od 1 stycznia 2022 r. 
gospodarstwa domowe wielolokalowych bu-
dynków spółdzielni i  wspólnot mieszkanio-
wych, a  także szpitale, szkoły, przedszkola, 
żłobki oraz instytucje kultury zostały objęte 
specjalnymi taryfami na gaz. Dzięki nim Pola-
cy oraz najważniejsze instytucje użyteczności 
publicznej zapłacą niższe rachunki.
Oczywiście te działania osłonowe zmniejszą 
znacznie wpływy do budżetu państwa, ale 
wsparcie Polaków, w  tak trudnym czasie ma 
dla nas znaczenie priorytetowe. •

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”. 

Jest taki stary dowcip o pijaku, któremu 
portfel wypadł w  ciemnych krzakach, 
ale szukał go na chodniku, pod latarnią, 

bo tak mu było łatwiej. Ludziska się z pijaka 
śmieją, ale gdy przyjdzie co do czego, zacho-
wują się dokładnie jak on.

Świat
„Pijakiem światowym” jest ostatnio 
Władimir Putin, który – zupełnie lek-

ceważąc dążenie Chin do przekształcenia 
Rosji w swego wasala – uparcie eskaluje kon-
flikty z USA i NATO. Tak jest mu oczywiście 
łatwiej, bo społeczeństwo ma wychowane 
w nieufności do Zachodu, a lwia część apara-
tu bezpieczeństwa też była budowana i szko-

lona pod kątem działania na tym kierunku. 
W  dodatku ten Zachód coraz bardziej serio 
traktuje sprawy, które staremu oficerowi 
KGB w  służbowej pale się nie mieszczą: ja-
kieś prawa LGBT, jakaś demokracja i  prawa 
obywatelskie... 
Chińscy towarzysze na te trendy są bardzo 
odporni, stąd płaszczyzna porozumienia. 
Tyle, że dla zachowania jako-takiego po-
ziomu życia w Rosji i szans rozwojowych 
gospodarki, dostęp do zachodnich pienię-
dzy i  technologii jest niezbędny. Z prostego 
powodu: Zachód ma ich po pierwsze więcej, 
a po drugie i ważniejsze, udostępnia je na za-
sadach znacznie bardziej partnerskich i zde-
centralizowanych, niż autorytarne imperium 
chińskie.

Polska
U nas za „zbiorowego pijaka” robią soli-
darnie liderzy partii opozycyjnych. Bo 

oczywiście łatwiej jest im szukać symbolicz-
nego portfela (czyli wyborczego sukcesu) pod 
latarnią (czyli ze wszystkich sił przekonywać 
swe żelazne elektoraty, że opozycyjni sąsiedzi 
to samo zło, i  że nie da się z  nimi stworzyć 
wspólnej listy). Tyle, że droga do sukcesu leży 
w  ciemnych krzakach. Arytmetyka systemu 
d’Hondta jest nieubłagana. Owszem, doga-
dywanie się już teraz z innymi partiami jest 
trudne i  niebezpieczne, można się podrapać 
o gałęzie, czyli trzeba poświęcić osobiste am-
bicje własne i wielu działaczy. No i wypadało-
by jeszcze przed wyborami zacząć rozmawiać 
nie tylko o personaliach i podbijać emocje, ale 
zacząć też tworzyć konkretne programy, jak 
rządzić Polską po pokonaniu PiS. A tego nasi 
politycy jakoś szczególnie nie lubią.
Swoją drogą: jak mam im uwierzyć, że wspól-
na lista KO, Polski 2050, PSL, Lewicy itp. jest 
absolutnie niemożliwa, ale ewentualna ko-
alicja powyborcza i  wspólny rząd, to już jak 
najbardziej tak?
PS. Bez związku z tematem – Babciom i Dziad-
kom wszystkiego najlepszego, z okazji ich 
święta, a zwłaszcza tego, by dzieci i wnuki nie 
spieprzyły im ich świata do reszty. • 

O pijackiej logice
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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.

Początek nowego roku to okazja, żeby 
podsumować, jak wyglądał poprzed-
ni. Mieliśmy w  nim pełne ręce roboty. 

Piszę „my”, bo nigdy nie jest tak, że coś jest 
zasługą tylko jednej osoby, zwłaszcza w  sa-
morządzie. Pozwólcie, że przypomnę co zrobi-
liśmy w obszarach, nad którymi pracuję jako 
zastępca prezydenta.
W szczególności cieszy mnie to, co leży w sfe-
rze edukacji. Tu przygotowaliśmy dwujęzycz-
ne nauczanie przedmiotów w  dwóch liceach, 
trzech podstawówkach i  dwóch przedszko-
lach. W porozumieniu z  biznesem wdrożyli-
śmy ideę praktycznej nauki zawodu. Rozstrzy-
gnęliśmy przetarg na budowę hali sportowej 
przy LO im. S. Żeromskiego, a za kwotę 1 mln 
zł wykonaliśmy ponad 40 remontów w  sze-
regu innych placówek oświatowych. Jak co-
rocznie przyznaliśmy stypendia dla zdolnych 
uczniów wybierających kieleckie uczelnie. 
Myśląc o młodzieży znowelizowaliśmy uchwa-
łę poprawiającą funkcjonowanie Młodzieżo-
wej Rady Miasta. Odbyły się wybory, a  mło-
dzieżowi radni już rozpoczęli pracę. 
Rok 2021 był przełomowym dla Teatru Lalki 
i Aktora „Kubuś”. Rozpoczęliśmy budowę jego 
nowej siedziby. Wyróżnialiśmy utalentowa-
nych i ambitnych kielczan nagrodami miasta 
Kielce i nagrodami prezydenta. Uhonorowa-

liśmy Kamila Pacholca – naszego laureata 
konkursu Chopinowskiego poprzez przeka-
zanie 28 000 zł dochodu z  koncertu na dal-
sze kształcenie artysty. Odbyło się też szereg 
atrakcyjnych wydarzeń jak „Święto Kielc”, 
czy „Jarmark Bożonarodzeniowy”.
Z ubiegłorocznych działań ucieszy się wielu 
sportowców, bo przygotowaliśmy dokumen-
tację potrzebną do modernizacji stadionu 
lekkoatletycznego. Rozbudowywaliśmy in-
ternat przy ul. Jagiellońskiej na potrzeby 
klas sportowych. Podpisaliśmy też kolejne 
umowy z  wybitnymi lokalnymi sportowca-
mi na promowanie miasta. Wszyscy ceniący 
aktywność fizyczną docenią, że przygotowa-
liśmy finansowanie na wypożyczalnię rowe-
ru miejskiego i tzw. rowerowe „singletraki”.

Poprzedni rok minął pod znakiem par za-
kładających rodziny. Wdrożyliśmy program 
„In Vitro dla Kielc” i zorganizowaliśmy nabór 
wniosków o  dofinansowanie tej najskutecz-
niejszej metody leczenia niepłodności. Za-
dbaliśmy też o dzieci, które już przyszły na 
świat. Wyremontowaliśmy część żłobka nr 
12 na Os. Bocianek, przez co wzrosła ilość do-
stępnych w nim miejsc dla dzieci. 
To był rok intensywnej pracy i  współpracy. 
Dziękuję wszystkim, którzy współpracowali 
przy tych projektach, popierali, dzielili się 
radami, pomysłami, ale też nie szczędzili 
słów konstruktywnej krytyki. 
Wierzę, że rok 2022 będzie jeszcze bardziej 
efektywny dla Kielc. •

Rok za nami

Prosto z ratusza

Przełom roku to dobry czas na podsumo-
wanie wydarzeń politycznych i społecz-
nych. Niestety, 2021 rok upłynął pod 

znakiem kolejnych afer w  wykonaniu rzą-
dzącego PiS. Stołek ministra w resorcie sportu 
dostał niejaki pan Mejza, który z oszukiwania 
ludzi ciężko chorych i ich rodzin uczynił sobie 
sposób na życie. Zaostrzył się konflikt z  UE, 
która zaczęła Polsce naliczać kary za konflikt 
w sprawie kopalni Turów i destrukcję wymiaru 
sprawiedliwości. Rząd zakupił nowoczesny sys-
tem do inwigilacji z pieniędzy przeznaczonych 
na pomoc ofiarom wypadków i zamiast ścigać 
przestępców wykorzystywał Pegasusa do pod-
słuchiwania politycznych oponentów, w  tym 
szefa sztabu wyborczego największej partii 

opozycyjnej. Okazało się, że w sprawie wypad-
ku Szydło nakłaniano funkcjonariuszy Służby 
Ochrony Państwa do składania fałszywych ze-
znań. Rząd praktycznie skapitulował w walce 
z pandemią i uległ szantażom antyszczepion-
kowców, którzy zasilają szeregi parlamentarzy-
stów PiS. Niski poziom szczepień powoduje, że 
w Polsce mamy jeden z najwyższych wskaźni-
ków umieralności spośród wszystkich krajów 
europejskich. A o  tym wszystkim można po-
czytać w tzw. mailach Dworczyka, które ujaw-
niają cynizm i amatorszczyznę tego rządu.
Obywatele co chwila mieli nowe powody do 
masowych protestów na ulicach. Śmiertelne 
żniwo zaczął zbierać praktycznie całkowity 
zakaz aborcji. Lekarze w obawie przed barba-

rzyńskim prawem boją się usuwać ciążę, nawet 
gdy są ku temu poważne wskazania medyczne. 
Trudno się dziwić, gdy środowiska konserwa-
tywne coraz głośniej domagają się kary doży-
wocia dla wszystkich, którzy aborcji dokonują 
lub w niej pomagają. Sejm przeforsował usta-
wę „lexTVN”, która miała na celu zakneblowa-
nie niezależnych mediów. Nie ukrywał tego 
odpowiedzialny za wprowadzenie ustawy po-
seł Suski, który wprost mówił, że media mają 
wspierać rząd. Minister Czarnek przekonuje do 
zmian w prawie oświatowym, które mają ogra-
niczyć rolę samorządów, dyrektorów, rodziców 
i  oddać dużą część władzy nad polską szkołą 
w  ręce kuratorów, nominatów rządu. Ustawa 
przeszła już przez Sejm.
A to wszystko w momencie, gdy szaleje rekor-
dowa inflacja, a ceny w sklepach przyprawiają 
obywateli o zawrót głowy. Polski Ład, który 
według propagandy PiS miał uczynić w Polsce 
raj podatkowy dla uczciwych, stał się syste-
mowym sposobem na drenowanie naszych 
kieszeni i uszczuplanie budżetów samorzą-
dów. Wzrost cen energii o  kilkaset procent 
destabilizuje nie tylko domowe budżety, ale 
wprowadza też widmo bankructwa dla wielu 
przedsiębiorców.
Żegnaj 2021 roku. Bez żalu. •

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.

Pożegnanie bez żalu
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Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PRENUMERATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

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

TEksT: Krzysztof Szymański

30 czerwca 2021 roku zaczęła obowiązywać 
nowa rekomendacja Komisji Nadzoru Finan-
sowego, która narzuciła na banki obowiązek 
wprowadzenia do swojej oferty kredytów 
o stałym oprocentowaniu. Przy czym okres 
minimalny tego gwarantowanego oprocento-
wania aktualnie wynosi 5 lat i  banki przed-
stawiają propozycję przeważnie na taki okres. 
Warto zauważyć, że najprawdopodobniej 

Stopy stałe czy zmienne?
Za nami już cztery podwyżki stóp procentowych. Zastanawiacie się nad zakupem 
nieruchomości i macie wątpliwości czy wybrać oprocentowanie kredytu stałe czy zmienne? 
Czy w ogóle stałe oprocentowanie jest rozwiązaniem, które nie niesie ze sobą ryzyka?

PORÓWNANIE STAŁEGO I ZMIENNEGO OPROCENTOWANIA

Bank Jak wyliczane jest oprocentowanie stałe
Przez jaki okres stałe 

oprocentowanie
Jak wyliczane jest oprocentowanie zmiennie 

Bank Pekao
oprocentowanie stałe 5,82% marża od 1,89% do 3,84 % po tym okresie oprocento-
wanie wynosi od 4,53 % do 6,48 % marża banku od 1,89% do 3,84 % + Wibor 6M

60 miesięcy 
oprocentowanie zmienne od 4,53 % do 4,68 marża banku 
od 1,89% do 3,84% + Wibor 6M

ING Bank Śląski
oprocentowanie stałe od 6,27 % do 6,82% marża od 1,95% do 2,5% po tym okresie 
oprocentowanie zmienne oprocentowanie od 4,77 % do 5,32%, marża od 1,95% do 
2,5% + Wibor 6M

60 miesięcy 
oprocentowanie zmienne od 4,77% do 5,32% marża ban-
ku od 1,95% do 2,5% + Wibor 6M

BNP Paribas Bank
oprocentowanie stałe 6,2% marża 2,85% potem po tym okresie oprocentowanie 
5,48 % marża 2,85 % + Wibor 3M

60 miesiecy 
oprocentowanie zmienne 5,48% marża banku od 2,85% 
+ Wibor 3M

Bank Pocztowy
oprocentowanie stałe od 6,22% marża od 2,19% po tym okresie oprocentowanie od 
4,82% marża od 2,19% + Wibor 3M

60 miesięcy 
oprocentowanie zmienne od 4,82% marża banku od 
2,19%  + Wibor 3M

mBank 
oprocentowanie stałe od 5,48% do 7,78%, marża od 1,85% do 4,15% po tym okresie 
oprocentowanie wynosi od 3,84% do 6,14% marża 1,85% do 4,15 % + Wibor 3M

60 miesięcy 
oprocentowanie zmienne od 3,84 % do 6,14% marża ban-
ku od 1,85 % do 4,15% + Wibor 3M

Alior Bank
oprocentowanie stałe 5,55% marża od 2,65%  po tym okresie oprocentowanie wy-
nosi  5,28% marża 2,65% + Wibor 3M

84 miesiące 
oprocentowanie zmienne od 4,93 % do 5,03 % marża od 
2,3% do 2,4% + Wibor 3M

Credit Agricole
oprocentowanie od 5,35% marża od 1,85% po tym okresie oprocentowanie wynosi 
od 4,3% marża od 1,85% + Wibor 3M

84 miesiące 
oprocentowanie zmienne od 4,3% marża od 1,85% + 
Wibor 3M

Santander Bank
oprocentowanie stałe od 5,79% do 5,89% marża od 2,19% do 2,39% potem po tym 
okresie od 4,82% do 5,02% , marża od 2,19% do 2,39% + Wibor 3M

60 miesięcy 
oprocentowanie zmienne od 4,77% do 4,87% marża od 
2,14% + Wibor 3M

Citi Handlowy
oprocentowanie stałe 5,22% marża 2,19% potem po tym okresie oprocentowanie 
wynosi 4,82%,marża 2,19 % + Wibor 3M

60 miesięcy 
oprocentowanie zmienne od 4,52% do 5,42% marża od 
1,89% do 2,79% + Wibor

Bank Millennium
oprocentowanie stałe 5,85% marża 2,1% po tym okresie oprocentowanie 4,94%, 
marża 2,1% + Wibor 3M

60 miesięcy 
oprocentowanie zmienne od 4,94% marża 2,1% + Wi-
bor 3M

BOŚ
oprocentowanie stałe od 5,77% do 5,89% marża od 1,9% do 2,29% po tym okresie 
oprocentowanie od 4,88% do 5,27% marża od 1,9% do 2,29% + Wibor 6M

60 miesięcy 
oprocentowanie zmienne od 4,88% do 5,27% marża od 
1,9% do 2,29% + Wibor 6M

PKO BP
oprocentowanie stałe 6,16% do 6,62% marża od 2,12% - po tym okresie oprocento-
wanie zmienne od 5,1% marża od 2,12% +Wibor 6M

60 miesięcy 
oprocentowanie zmienne od 5,1% marża od 2,12% + 
Wibor 6M

Bank Polskiej 
Spółdzielczości 

oprocentowanie od 5,74% marża 2,19% po tym po okresie oprocentowanie od 
4,54% marża 2,19% + Wibor 3M

60 miesięcy 
oprocentowanie zmienne od 4,54% marża od 2,19% do 2 
+ Wibor 3M

przez kilka najbliższych miesięcy będziemy 
mieli do czynienia z podwyżkami stóp pro-
centowych. A te z kolei będą miały wpływ na 
obniżająca się zdolność kredytową klientów. 
Często klienci pytają mnie, jak bardzo opro-
centowanie może iść do góry? 
Tak naprawdę nie ma jednej odpowiedzi. 
Może być kilka scenariuszy. Aktualnie mamy 
inflację na poziomie 8,6% w skali roku. Wielu 

specjalistów twierdzi, że poziom stóp procen-
towych w długim terminie powinien prze-
wyższać poziom inflacji. Jest to raczej mało 
prawdopodobne, jednak należy się liczyć 
z taką sytuacją.
Warto zapoznać się z zestawieniem, jak ostat-
nie podwyżki wpłynęły na wysokość raty 
oraz jak raty mogą się zmienić w  kolejnych 
miesiącach. Polecam uważną lekturę tabel.
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ProMoCJA

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PRENUMERATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

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

Procedura wyboru 
oprocentowania krok po kroku

Stałe, czy zmienne – jakie wybrać?
1. Sprawdzamy aktualną ofertę na rynku 
dla oprocentowania stałego i zmiennego – 
najlepiej z niezależnym ekspertem.
2. Analizujemy czy WIBOR rośnie wraz 
z okresem na jaki jest zawierany, sprawdzamy 
kontrakty terminowe na WIBOR, sprawdzamy 
poziom inflacji.
3. W najbliższych miesiącach raczej warto 
wybrać stałe oprocentowanie – i wybieramy 
najtańszy bank.
4. Szukamy z doradcą oferty, gdzie jest 
darmowa spłata lub koszty spłaty są minimalne 
i podpisujemy umowę z wybranym bankiem.
5. Monitorujemy sytuację. Jeśli stopy idą do 
góry lub utrzymują się na poziomie powyżej 
naszej stałej stopy – nic nie zmieniamy.
6. Jeśli sytuacja się zmieni, będzie stabilna 
i stopy będą niskie, dokonujemy zmian. 
Wybieramy oprocentowanie zmienne lub 
kredyt refinansujemy.
7. W przypadku wcześniejszej spłaty, bank 
powinien rozliczyć się proporcjonalnie z części 
prowizji – po prostu nam ją oddać. 

RATA KREDYTU NA 25 LAT, MARŻA STAŁA 2%

WIB0R 6M 100 000 zł 200 000 zt 300 000 zł 600 000 zł 500 000 zł 600 000 zł

0,20% 434 zł 867 zł 1 301 zł 1 735 zł 2168 zł 2 602 zł

1.00% 474 zł 948 zł 1 423 zł 1 897 zł 2 371 zł 2 845 zł

2.00% 528 zt 1 056 zł 1 584 zł 2 111 zł 2 639 zł 3167 zł

3.00% 585 zł 1169 zł 1 754 zł 2 338 zł 2 923 zł 3 508 zł

obecnie 3,04% 587 zł 1174 zł 1 761 zł 2 348 zł 2 935 zł 3 522 zł

4,00% 644 zł 1 289 zł 1 933 zł 2 577 zł 3 222 zł 3 866 zł

5,00% 707 zł 1 414 zł 2120 zł 2 827 zł 3 534 zł 4 241 zł

6,00% 772 zł 1 544 zł 2 315 zł 3 087 zł 3 859 zł 4 631 zł

7,00% 839 zł 1 678 zł 2 518 zł 3 357 zł 4196 zł 5 035 zł

e-mail: krzysztof@finatio.pl

tel. +48 519 347 387

ul. Warszawska 6

25-516 Kielce

KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
Ekspert od finansów osobistych z kieleckiej firmy Finatio.
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Paul Arden napisał w  jednym ze swo-
ich bestsellerów: „forsa. Z  niej są po-
mysły”. Czy się zgodzimy z tą tezą, czy 

też nie, warto zobaczyć na jakie wsparcie fi-
nansowe osoby bezrobotne i przedsiębiorcy 
będą mogli liczyć w 2022 roku. Na przykład 
dotacja na dofinansowanie rozpoczęcia 
własnej działalności gospodarczej wzrosła 
o całe 5000 zł w stosunku do ubiegłego roku 
i wynosi obecnie 30 000 zł. Wyższa jest rów-
nież refundacja kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy. Tu można 
liczyć maksymalnie na 25  000 zł pomocy. 
Na dofinansowanie kształcenia ustawicz-
nego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
rozdysponowana zostanie kwota 1  400  000 
zł. Warto przypomnieć, że pracodawca 
może otrzymać z  KFS 80% kosztów pod-
noszenia poziomu kadr (a mikroprzedsię-
biorca nawet 100%) pod warunkiem, że nie 
przekroczą one w  przeliczeniu na jednego 
uczestnika 300% minimalnego wynagro-
dzenia za pracę.

Wpisz do kalendarza!
Skoro pojawiło się już słowo: „termin”, 
sprawdźmy jakie daty warto wpisać do ka-
lendarza. 

Zbigniew brZeZiński
Specjalista rynku pracy, koordynator projektu pilotażowego Centrum Wspierania Kariery (Talent Office), lider grupy Rynek Pracy Sektorowej Rady  
ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej.

Wnioski o  organizację staży przyjmowane 
będą w  bieżącym roku jeszcze dwukrot-
nie. Będzie to miało miejsce w  dniach: 21-
25.02.2022 r. i 28.03-01.04.2022 r. 
O  refundację kosztów wyposażenia lub do-
posażenia stanowiska pracy pracodawcy 
będą mogli się starać od 11 do 15 kwietnia, 
lub od 16 do 22 sierpnia. 
Przedsiębiorcze osoby zarejestrowane 
w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach jako 
bezrobotne mogą wnioskować o  dotację na 
własny biznes od 28 lutego do 4 marca lub od 
23 do 27 maja. 
Szanse na uzyskanie dofinansowania do 
kształcenia ustawicznego pracowników i sa-
mego pracodawcy ze środków KFS otworzą 
się 17 lutego, a  wnioski przyjmowane będą 
do 25 dnia tegoż miesiąca. 
O  udzielenie wszystkich pozostałych form 
wsparcia dokumenty przyjmowane są 
w  sposób ciągły, aż do wyczerpania środ-
ków przeznaczonych na poszczególne formy 
aktywizacji, takie jak m.in.: szkolenia indy-
widualne, bony szkoleniowe (maksymalne 
dofinansowanie 5000 zł), studia podyplomo-
we (maks. 6000 zł), organizację prac inter-
wencyjnych, dofinansowanie wynagrodzeń 
zatrudnionych osób bezrobotnych, które 

ukończyły już 50 rok życia (1400 zł miesięcz-
nie) i bony na zasiedlenie.

Projekty pilotażowe
Miejski Urząd Pracy w  Kielcach realizuje 
obecnie dwa projekty pilotażowe finanso-
wane z  rezerwy Funduszu Pracy: Centrum 
Wspierania Kariery (Talent Office), w  któ-
rym osoby bezrobotne i przedsiębiorcy będą 
mogli skorzystać z  innowacyjnych form 
doradztwa zawodowego oraz ZiP – Zatrud-
nienie i przeszkolenie, w którym testowane 
będą nowatorskie instrumenty rynku pracy, 
których celem jest wsparcie aktywizacji za-
wodowej osób młodych określanych skrótem 
NEET, czyli osób do 30 roku życia, które nie 
uczą się, nie szkolą się i nie pracują. Praco-
dawcy będą w  tym wypadku mogli liczyć 
na dofinansowanie wynagrodzeń i  kosztów 
kształcenia nowych pracowników.

Od czego zacząć?
Najlepiej od zapoznania się ze szczegółami 
oferty, kryteriami, priorytetami i  wzorami 
dokumentów dostępnymi na stronie inter-
netowej MUP (mupkielce.praca.gov.pl), lub 
od skontaktowania się z pracownikami Miej-
skiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Ile, kiedy i na co, 
czyli zaplanuj rok z MUP

TeksT: Zbigniew Brzeziński

Zacieśnianie współpracy między przedsiębiorcami, samorządem i edukacją  
na rzecz rozwoju lokalnego rynku pracy to dobry kurs na przyszłość.  
Przyjrzyjmy się ofercie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach na 2022 rok.  
Może zachęci ona do współpracy te podmioty, które do tej pory nie korzystały  
ze wsparcia urzędu?
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TeksT: Jarosław Machnicki

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

ULICA DUŻA CD.

Tym razem o słodkościach i kioskach 
Kiebabczego – „daleko piękniejszych 
niż w Warszawie”.

W 1900 r. przy ul. Dużej działały dwie cukier-
nie: A. Gołębiowskiego, A. Brandta oraz sklep 
piekarski i cukierniczy A. Suligi w Hotelu Eu-
ropejskim. W lutym 1901 r. została otwarta 
cukiernia „Józef”, której właścicielem był Józef 
Król powszechnie zwany Józwą. Tak o pierw-
szej lokalizacji i otwarciu cukierni informo-
wała „Gazeta Kielecka”:
„Ulica Konstantego, róg Dużej, dom p. Nowaka Nr 
15. Z dniem 6 Lutego została otworzona NOWA 
CUKIERNIA pod firmą ‘Józef’. Poleca swoje wyro-
by Szanownej Publiczności. Przyjmuje się obsta-
lunki na wszelkie wyroby wchodzące w zakres 
cukiernictwa. Na pierwszym piętrze są Bilardy, 
Szachy, Czytelnia. Lokal urządzony wykwintnie. 
Usługa szybka i staranna. Z szacunkiem ‘Józef’”. 

Cukiernia później została przeniesiona do lo-
kalu przy ul. Dużej nr 8 – na wprost Hotelu Eu-
ropejskiego. J. Jerzmanowski (ur. w 1907 r.) tak 
opisał zapamiętany wygląd cukierni Króla:
„Spora na owe czasy sala wabiła marmurowymi 
stolikami, wyściełanymi krzesłami, kanapkami 
koloru bordo i bufetem błyszczącym od metalu, 
szkieł i luster, postawionym na wprost wejścia. 
Lokal wypełniała starsza męska publiczność, bo 

młodzież i kobiety przychodziły tu rzadko, najczę-
ściej dla zjedzenia ciastka, a więc na krótko. Na 
piętrze nieco większa niż na parterze sala służyła 
bilardowi – upowszechniającej się rozrywce – co 
świadczyło, że miasto dąży ku nowoczesności.” 
(J. Jerzmanowski, W starych Kielcach, s. 5-6, 
Kraków 1975.) 

Działająca przez kilka dekad cukiernia stała 
się ważnym miejscem spotkań mieszkań-
ców Kielc – ostatecznie zdegradowana do roli 
spotkań emerytów. Było to spowodowane 
pojawiającą się i rosnącą konkurencją. Przy 
obecnej ul. Sienkiewicza powstała cukiernia 
Kazimierza Smoleńskiego i cukiernia „Roy-
al” – założona przez trzech braci Józefa Króla. 
Cukiernia zlokalizowana była w domu Kło-
dawskich przy ul. Sienkiewicza 30. Później 
najmłodszy z braci – Jan, otworzył cukiernię 
w hotelu „Versal”. Była ona czynna w tej loka-
lizacji do czasów okupacji hitlerowskiej, kiedy 
to po wysiedleniu z tego obiektu, działalność 

Plac Bazarowy – z lewej strony widoczna budka prasowa Kiebabczego. Pocztówka z okresu I wojny światowej

Pierwsza reklama 
Cukierni „Józef”

Wnętrze Cukierni „Royal” – pocztówki z okresu 
I wojny światowej   

została przeniesiona na drugą stronę ulicy 
pod nr 38.
W bramie kamienicy przy ul. Dużej 8, w drew-
nianej altanie przylegającej do ściany z cu-
kiernią,  mieściła się także agentura prasowa 
Zygmunta (Dzerona) Kiebabczego, jego syna 
Jerzego i córki Marii, którzy od początków XX 
w. do roku 1946 dominowali na kieleckim ryn-
ku w kolportażu i sprzedaży prasy. 
W październiku 1910 r. „Gazeta Kielecka” do-
nosiła: 
„Pan Kiebabczy utrzymujący przy ul. Dużej agen-
turę gazet, ustawił piękne kioski przy ul. Ruskiej, 
w Rynku i na Bazarach. W kioskach tych, będą-
cych ozdobą ulic powyższych, sprzedawane będą 
czasopisma i gazety, przyjmowana będzie pre-
numerata na wszelkie pisma wychodzące w Kró-
lestwie, Cesarstwie i zagranicą”. 
Kioski uznano za „…daleko piękniejsze niż 
w  Warszawie”. Dodajmy, że zostały wybudo-
wane według projektu znanego miejscowego 
architekta Władysława Pietrzykowskiego.
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Co z tego, że przed kilkoma zaledwie dekadami – powiedzmy dziesięcioma, góra ośmioma 
– osada nad Silnicą były parterową, przycupniętą wstydliwie w cieniu jednego, sterczącego 
nad samym centrum katedralnego wzgórza zapyziałą metropolią? Jakie ma znaczenie, że 
tak zwanych notabli, sam eliksir i kwiat lokalnej społeczności, można było bez trudu policzyć 
na palcach? Wszyscy się znali, wszystko o sobie wiedzieli, spotykali się według wiecznie 
tego samego rytuału. W tych samych co zwykle miejscach. Jeżeli już o czymś rozmawiali, 
zapalczywie dyskutowali, to najczęściej o tych samych, co zawsze, sprawach i problemach. 

Klechda domowa 
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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

TeksT: Ryszard Biskup

Tempo życia w dolinie regulował zawsze 
dźwięk zawieszonego pod samym da-
chem nieba, gdzieś dokładnie nie wia-

domo gdzie, kurant katedralnej dzwonnicy. 
Miasto było lokalne, przyjazne, wydawać się 
mogło – wymarzone do powolnego, niespiesz-
nego życia. Takie były Kielce lat czterdzie-
stych i  pięćdziesiątych minionego stulecia. 
Na dobrą sprawę nic nie znacząca prowin-
cja, ośrodek, w którym życie płynęło niczym 
woda w  nieuregulowanym potoku. Wolno, 
wolno, powoli, niespiesznie. 
Nad miastem szczycącym się kilkunastoma 
ledwie budynkami, wyższymi niż cztery kon-
dygnacje, górowały dwie pyszne budowle: 
kościół i  zamek. Kościół z  sygnaturką, wieżą 
dzwonnicy, z  połaciami pokrytej arkuszami 
miedzianej blachy dachem, katedry ustano-
wionej w  1805 roku diecezji. Zamek, który 
nie tylko nigdy żadnej obronnej funkcji nie 
pełnił, a  na dodatek nigdy nie był opasany 
pierścieniem obwarowań, nic więc wspólne-
go z założeniem obronnym nie posiadał, był 
w zasadzie pałacową rezydencją. Tak więc te 
dwie górujące nad okolicą budowle pełniły 
rolę teatralnej, jakby zaprojektowanej przez 
genialnego scenografa, dekoracji. Były zna-
kiem rozpoznawczym miasta, ale i  zarazem 
kapitalnym symbolem. Akcentem dominują-
cym w  krajobrazie przez wszystkie stulecia. 
A  przecież to najbardziej kapitalny z  możli-
wych przekaz informujący od razu i bez pu-
dła, kto nad całą okolicą sprawuje władzę, kto 
rządzi, kto jest hegemonem. Górujący, strze-
lający iglicami wieżyc kompleks zabudowań 
na centralnie usytuowanym wzgórzu nie 
pozostawiał żadnych, najmniejszych nawet 
wątpliwości. 
Wydaje się, że tak było zawsze, od zawsze, 
od niepamiętnych czasów. Na wyniosłym 

plateau centralnie usytuowanego wzgórza 
znajdował się ośrodek, jeżeli nie świeckiej, 
to z całą pewnością duchowej władzy. Uczeni 
mediewiści spierają się po dziś dzień czy aby 
na pewno centrum osady zwanej Kielce ulo-
kowało się akurat tutaj. Zwolennicy porząd-
ku, miłośnicy tej jednej, jedynej prawdziwej 
i szczerej prawdy, natychmiast wyciągają zza 
pazuchy dobijający potencjalnych oponen-
tów i  klasycznych niedowiarków argument: 
dowód potwierdzony autorytetem kanonika 
Jana Długosza. Kronikarz pisze przecież wy-
raźnie (co akurat nie podlega najmniejszej 
dyskusji), że w  roku 1142 biskup krakowski 
Radost był zmarł w swym dworze w Kielcach. 
Kronikarz wspomina jeszcze kilkakrotnie ist-
nienie w ukrytej wśród nieprzebytych lasów 
świętokrzyskich osadzie biskupiego dworu. 
Notuje przecież, że rezydencję puścił z  dy-
mem w 1244 roku książę Konrad Mazowiecki, 
że biskup krakowski Bodzanta wyzionął du-
cha w 1366 roku we dworze, w mieście Kiel-
cach. 
Ale to jednak tylko wtręty, wzmianki, które 
– owszem – rozpalają wyobraźnię, sytuują 
istnienie znaczącego ośrodka kościelnej wła-
dzy jeszcze w piastowskiej epoce. Równocze-
śnie jednak ten sam uczony ani słowem nie 
wspomina o biskupim dworze w swoim fun-
damentalnym dziele „Liber beneficiorum”. Za-
stanawiające musi być to milczenie historyka 
w  czasach, gdy był on krakowskim kanoni-
kiem. Niewykluczone wcale, że współczesny 
uczony nie odnotował istnienia rezydencji, 

bo było to zwyczajne i na swój sposób – oczy-
wiste. Bo jaki jest powód uwiarygadniać ist-
nienie budowli, o której wszyscy w tym czasie 
wiedzieli, że jest i już?
Pierwszy wiarygodny przekaz o  lokaliza-
cji kieleckiej rezydencji datowany jest jed-
nak o  cały wiek później. W dokumencie 
z  1509 roku wyraźnie bowiem zaznaczono, 
że dzwonnik albo zakrystianin kielecki po-
siada łąkę poza miejskim młynem i dworem 
biskupim. Bez większego trudu, nie ulegając 
sugestiom ani bałamutnym domniemaniom, 
można założyć, że biskupi dwór usytuowany 
był w rejonie dzisiejszej ulicy Zamkowej. Taką 
lokalizację potwierdzają zdecydowanie kolej-
ne biskupie dokumenty. Choćby ten podpisa-
ny w  1573 roku przez biskupa Krasińskiego 
w dworze w Kielcach. Albo z 1612 roku spisa-
ny i datowany w Kielcach, we dworze bisku-
pim. Wiadomo też doskonale, że krakowscy 
hierarchowie nie przebywali na stałe pod Wa-
welem, ale odbywali częste wojaże po swoich 
dobrach i włościach. W wydanej w 1925 roku 
we Lwowie źródłowej publikacji, Stefan Inglot 
pisze wprost: 
„… leżało w  interesie biskupów mieć na swojej 
drodze, którędy częściej mieli podróżować swe 
własne wsie i  dwory, niejako pewnego rodzaju 
stacje odpoczynkowe. Najczęstszymi miejscami 
pobytu były dogodne ze względu na wyżywienie 
licznego dworu biskupiego miasta Kielce i San-
domierz…”. 
Pod wiejską strzechą biskup krakowski nie 
popasał. We własnym dworze – i owszem. 
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Ryszard Biskup
Ze sztambucha i raptularza,  
czyli ocalić od zapomnienia.

KIELCE 1950–2000

Ryszard Biskup 

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

Plac Moniuszki 5b

Kielce

tel. +48 795 699 399

Godziny otwarcia:  

poniedziałek – piątek: 12.30 – 18.30 

sobota – niedziela: zamknięte

Pasta Alla Amatriciana
(przepis dla 2 osób)

Składniki: 
– 150-200 gr guanciale (policzek wie-
przowy)
– 1 ząbek czosnku
– szczypta suszonego peperoncino
– 1 łyżka oliwy z oliwek
– 250-300 ml sosu pomidorowego
– 200 gr makaronu
– 100 gr sera Pecorino Romano

Przygotowanie:
Wlewamy olej na patelnię i podsma-
żamy pokrojony na cieniutkie pla-
sterki guanciale – na wolnym ogniu! 
Gdy leciutko się wysmaży dodajemy 
czosnek, peperoncino i sos pomi-
dorowy. Wszystko razem gotujemy 
przez 10 minut na patelni.
W tym czasie gotujemy makaron, 
przed odcedzeniem dodajemy 4-5 
łyżek wody do naszego sosu. Wrzu-
camy makaron do patelni i doda-
jemy 30 gr sera. Wszystko razem 
mieszamy i serwujemy na talerz, 
pokrapiając odrobiną oliwy i posy-
pując resztą sera.

Ela Rutkowska
Wspólnie z mężem, Włochem, prowadzi włoskie (a jakże) 
bistro Del Favero Gastronomia Italiana i sklep Del Favero La 
Bottega Italiana. Po 16 latach wspólnego życia w Holandii 
postanowili przyjechać do Kielc, by obalić mit, że pizza 
potrzebuje sosu, a wytrawne wino musi być kwaśne i 
niedobre.

Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twór-
ca bloga Street Food Polska, oprowadza nas 
po kulinarnych Kielcach. Tym razem jego go-
ściem jest Ela Rutkowska, właścicielka bistro 
Del Favero Gastronomia Italiana i sklep Del 
Favero La Bottega Italiana.

Kiedy kilka lat temu wrzuciłem na fan page Street 
Food Polska zdjęcie, że otwiera się Del Favero, 
większość komentarzy była w stylu „po co nam 
kolejna pizzeria”. Minęło siedem lat, a Del Favero 
wgryzło się w kielecki rynek gastro i zdobyło 
mnóstwo stałych klientów. Postawiłaś na swoim…
Nie chodziło o postawienie na swoim. Ja po 
prostu bardzo tęskniłam za domem, więc nie 
rozważaliśmy innego miasta niż Kielce. No 
a skoro mąż jest włoskim szefem kuchni to 
pomysł na biznes też był niejako z góry za-
łożony.

Skąd w ogóle pomysł, żeby otwierać w Kielcach 
działalność tego typu? Nie baliście się, że 
w mieście, gdzie pizzerii jest mnóstwo, nie 
znajdziecie dla siebie miejsca?
Oczywiście wiedzieliśmy, że w mieście jest 
już sporo lokali o takim profilu, natomiast 
mieliśmy ogromną wiarę w to, że nasi go-
ście poczują różnicę oryginalnego, włoskie-
go smaku. I nie pomyliliśmy się. Myślę, że 
podróżując, ludzie poznają niepowtarzalne 
smaki Włoch i potem próbują je odszukać. 
Pamiętają z wakacji, jak powinna smakować 
lasagne czy pasta aglio olio i już nie chcą 
podróbek.

Skoro ustaliliśmy, że Del Favero to nie jest tylko 
pizzeria, ale bistro we włoskim stylu, powiedz 
trochę o Waszej ofercie kulinarnej. Co kielczanie 
najchętniej zamawiają?
Wielkim sukcesem okazały się kanapki Pa-
nuozzo wypiekane w piecu. Szef sam wyra-
bia ciasto, więc jest to produkt wyjątkowy. 
Największą popularnością cieszy się, ku 
naszemu zaskoczeniu, wersja na ostro – z pi-
kantnym salami i pieczoną papryką. Co-
dziennie mamy nową zupę dnia i inne danie 
dnia, dzięki temu nawet nasi stali bywalcy 
nie są znudzeni. 

Na początku łączyliście bistro z delikatesami. 
Teraz otworzyłaś osobny lokal, w którym można 
kupić mnóstwo włoskich produktów. Skąd ta 
zmiana?
Od zawsze chcieliśmy rozszerzyć ofertę do-

Zd
ję

ci
a:

 a
rc

hi
w

um

stępnych produktów, ale nie pozwalała nam 
na to przestrzeń. W końcu znaleźliśmy ide-
alną lokalizację, tuż za rogiem. Teraz goście, 
którzy czekają na zrealizowanie zamówie-
nia w gastronomii, mogą wyskoczyć w tym 
czasie na zakupy. Poza tym, skoro nasz lokal 
nie działa w weekendy, chcieliśmy stworzyć 
Klientom możliwość zakupienia potrzeb-
nych produktów i  spróbowania nowych 
smaków we własnej kuchni, właśnie w  te 
wolne dni.

Na koniec tradycyjne pytanie o plany na 
przyszłość.
Cieszy nas widok zadowolonych, uśmiech-
niętych gości, bo czego jak czego, ale uśmie-
chu wśród ludzi jest coraz mniej. Dlatego 
planujemy robić dalej to, co umiemy naj-
lepiej, czyli przybliżać Kielczanom piękno 
i prostotę kuchni włoskiej. Z uśmiechem na 
twarzy.
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DR Krzysztof sowińsKi
(ur. w 1961 r. w Kielcach), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Napisał m.in.: zbiór wierszy Pamięć (1989), poemat Pod prąd (1989), prozę 
narracyjną Nie potrafię się rozstać (1991), zbiór wierszy Świat według mnie i jego (1993), zbiór opowiadań Lekcja języka londyńskiego (2008). Wykonywał wiele zawodów: 
był robotnikiem sezonowym, elektrykiem, nauczycielem, dziennikarzem, specjalistą od PR, kierowcą, trenerem sportów walki. Aktualnie pracuje w Muzeum Narodowym 
w Kielcach, zajmuje się digitalizacją. Zwolennik zdrowego trybu życia.

Teatr Tetatet przygotował dla nas, mieszkańców Kielc, noworoczną niespodziankę 
– recital (ja bym to nazwał raczej spektaklem), zatytułowany „Edith Piaf”. Rzecz 
przypominającą o tkwiącym w większości nas – pragnieniu miłości i wolności.

TeksT: Krzysztof Sowiński

Na tę propozycję składają się piosenki 
Edith Piaf (1915-1963), ikony kultury 
francuskiej, uważanej przez krytykę 

muzyczną za jedną najwybitniejszych pio-
senkarek XX wieku. Przypomnijmy. Artystka 
ta wykonywała z wielką ekspresją specjalnie 
pisane dla niej utwory. Jej niskiego, mocne-
go, chropowatego głosu – słuchaliśmy także 
i  my, Polacy, w czasach, kiedy piosenki an-
glojęzyczne jeszcze zupełnie nie zdomino-
wały przestrzeni medialnej. (W „Trójce nawet 
w l. 80 była audycja zatytułowana „Dachy Pa-
ryża”, propagująca kulturę Francji). Docierały 
do nas także informacje o  wielu aspektach 
życia Piaf – traumatycznym dzieciństwie 
i  dramatach życiowych, w  tym miłosnych. 
Słyszeliśmy także o jej uzależnieniu od alko-
holu i narkotyków.
Po śmierci Piaf jej piosenki cieszyły się na-
dal popularnością. Po te utwory sięgali m.in. 
tacy artyści jak: Josephine Baker, Louis Arm-
strong, Marlene Dietrich, Liza Minnelli, Serge 
Gainsbourg, czy Johnny Hallyday.
Dokonania Edith Piaf wracają do nas co ja-
kiś czas. Obecnie w  Kielcach w  interpreta-
cji Małgorzaty Pruchnik-Chołki, związanej 
z rzeszowskim Teatrem im. W. Siemaszkowej. 
Aktorka wykonała na scenie KCK w polskim 
tłumaczeniu (Andrzeja Ozgi i Wojciecha Mły-
narskiego) m.in. takie utwory jak: „Milord”, 
„Brawo dla Clowna”, ”Akordeonista”, ”La vie 
en Rose”, „Pod niebem Paryża”, „Padam Pa-
dam”. 
Joanna Warmuzińska‑Rogóż z  Uniwersytetu 
Śląskiego, popełniła esej pt. „Fenomen pio-

senki francuskiej w  Polsce, czyli Piaf wiecz-
nie żywa” (2013). Napisała m.in. tak: 
„Można domniemywać, że właśnie przenie-
sienie „ducha” piosenki stanowi dla Mły-
narskiego dominantę translatorską, czyli 
element, który powinien subiektywnie pozo-
stać bez zmian w przekładzie”. 
Przypomnijmy, że jedną z  najważniejszych 
cech piosenki francuskiej jest właśnie jej war-
stwa literacka. Ta „literackość” była obecna nie 
tylko w  wielu tłumaczeniach, ale i  w  rodzi-
mych produkcjach, jak choćby w  twórczości 
Agnieszki Osieckiej. Bardziej wyrafinowane 
osoby tęsknią za tym nieobecnym już dziś 
kunsztem.
Bowiem kiedyś tego typu piosenki kore-
spondowały z  naszym życiem, w  syntetycz-
nej formie ukazywały losy różnych bliskich 
nam figur. Ich tematem była często miłość, 
także ta nieodwzajemniona, również inne 
ludzkie dramaty. Nuciliśmy te utwory, przy 
pomocy ich słów wyrażaliśmy zawirowania 
w naszym życiu. Nagle i boleśnie o tym, że to 
już przeszłość, przypomniała nam opowieść 
w wykonaniu aktorki z Rzeszowa.
Małgorzata Pruchnik-Chołka nie tylko śpie-
wała, ale także opowiadała o życiu Edith Piaf, 
o  swoich fascynacjach tą artystką, a  nawet 
swoich osobistych emocjach. Mieszało się to, 
co zaplanowane z tym, co prywatne. Życie 
z  fikcją. Pragnienie komunikacji między-
ludzkiej z lękiem przed kontaktem z innym 
odbiorcą recitalu, który także pod wpływem 
fałszywych opowieści o „pandemii”, „zarzą-
dzany strachem”, założył na swoją twarz ma-

seczkę przeciwślinową i wyczyniał dziwne 
pląsy, mijając takiego samego człowieka jak 
on, albo sztywno siedział koło „innego” na 
sąsiednim fotelu. Mamy do czynienia ze spo-
łecznym dramatem!
Na scenie aktorce towarzyszyli Wojciech 
Front (kontrabas) i  Dariusz Kot (akordeon). 
Na szczęście byli bez masek – o których na-
wet izraelskie władze sanitarne powiedziały, 
że nie zatrzymują, ani nie ograniczają trans-
misji żadnego wirusa, a  są tylko symbolem 
„edukacji”. A według wielu z nas, zwykłych 
ludzi – tylko symbolem tresury.
Aktorka nieco upodobniła się do słynnej ar-
tystki – założyła jak tamta czarną sukienkę, 
nawet namalowała sobie brwi, takie jakie 
miała Edith Piaf. Być może wiedziony tym 
obrazem i spodziewając się, że będzie także 
w śpiewaniu naśladowała Piaf, po pierwszej 
piosence Małgorzaty Pruchnik-Chołki, zawie-
dziony pomyślałem sobie, że to jednak nie 
Edith Piaf!
Ale po tej pierwszej reakcji, słuchając kolej-
nych utworów, zrozumiałem, że aktorka nie 
naśladuje francuskiej piosenkarki, dokonuje 
nie tyle interpretacji jej piosenek, ile zabiera 
głos w procesie polskiej recepcji twórczości 
Piaf. I trzeba powiedzieć, że jest to głos zna-
czący.
PS. Recital Edith Piaf wszedł na stałe do re-
pertuaru Teatru TeTaTeT. Następne spotkanie 
z muzyką Edith Piaf już 25 lutego 2022 o go-
dzinie 19:00.

„Edith Piaf” w tetatet



18 NR 1 (67)/2022

w świecie sportu

Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

20 lat temu, jako dziennikarz 
akredytowany na piłkarskie 
mistrzostwa świata w Korei 

i Japonii, miałem sposobność przyjrzeć się 
z bliska obowiązującemu w obu krajach, syste-
mowi rozwoju fizycznego młodzieży. Badania 
dotyczące sprawności koreańskiej i japońskiej 
młodzieży wprawiły w zdumienie. W Ko-
rei, w lekcjach wychowania fizycznego brało 
udział 91 procent uczniów. W Japonii – 94 pro-
cent! 82 procent młodych Koreańczyków 
i 86 procent Japończyków chodziło systema-
tycznie na zajęcia do różnego autoramentu 
klubów! Dziś te liczby wyglądają jeszcze lepiej. 
I nie przeszkadza w tym pandemia . 
Jednak nie trzeba wyjeżdżać poza granice 
Europy, by przekonać się, że młodzież garnie 
się do sportu. Kraje skandynawskie, Islandia, 
Benelux, Niemcy, Francja, cały Zachód Euro-
py mają podobne wskaźniki. Zmieńmy nieco 
klimat, popatrzmy na Bałkany. W kilkumilio-
nowych państwach już dawno wypracowano 
konkretne modele sportowej nauki wśród 
dzieci i młodzieży. Chorwaci, Słoweńcy czy 
Serbowie „produkują” całe rzesze talentów 
piłkarskich, handballowych, siatkarskich, ko-
szykarskich, narciarskich, itd. Masowe upra-
wianie sportu daje wiele korzyści, daje szansę 

wyławiania tych najzdolniejszych, tych, którzy 
mają odpowiednie warunki, predyspozycje by 
kopać piłkę, grać w hokeja, itd. Cały cywilizo-
wany świat wie, że im więcej będzie „zaszcze-
pionych miłością do sportu”, tym więcej będzie 
medali na imprezach rangi mistrzowskiej. 
Tym zdrowsze będzie społeczeństwo…
Tymczasem w Polsce… Ostatnio, z ogromnym 
zdumieniem wyczytałem informację o pomy-
śle „dofinansowania przez państwo klubów 
piłkarskich ekstraklasy, pierwszej i drugiej 
ligi w Polsce”. Ponoć Ministerstwo Sportu roz-
waża, by w najbliższych latach przeznaczyć 
na rzecz futbolu przez duże „F” kilkaset milio-
nów złotych! Największe i najbogatsze kluby 
mają dostać premie za awans do Ligi Mistrzów, 

MOIM ZDANIEM

Juventa zamiast Legii!

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

Ligi Europy, zdobycie Pucharu Polski, itd. Nie 
wiem, kto wpadł na tak idiotyczny pomysł. 
Wiem natomiast, że jest to zagrywka czysto 
polityczna. Mająca na celu nie rozwój i maso-
wość dyscypliny, a przypodobanie się środo-
wisku i co za tym idzie, zdobycie elektoratu 
stroniącego dotychczas od polityki. 
„Dzięki” finansowemu wsparciu taka Legia 
Warszawa – ale i inne kluby też – będzie mogła 
sprowadzać kolejnych „Emrelich”, „Martinsów”, 
wielu innych graczy, którzy zablokują miejsce 
dla młodych Polaków. Moim zdaniem, o wiele 
lepiej byłoby, gdyby minister sportu przezna-
czył miliony na kluby pokroju Płomień Wólka 
Kłucka, Arka Pawłów, Juventa Starachowice, 
gdzie rodzą się nasze polskie talenty. •





REGENERACJA NóG
JĘDRNE, GŁADKIE POŚLADKI

Zabieg z wykorzystaniem NormaTec Pulse 2.0  
– system do regeneracji powysiłkowej i drenażu limfatycznego

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

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

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

Do tej pory z systemu NormaTec korzystali zazwyczaj zawodowi sportowcy w swoich klubach. Teraz 
system jest już dostępny bez ograniczeń w Centrum Terapii – fizjoterapia i terapia hiperbaryczna.
Wskazania do terapii:

• Obrzęki kończyn dolnych – czyli po prostu puchnące, bądź już opuchnięte nogi
• Niewydolność żylna kończyn dolnych
• Stany pourazowe
• Długotrwałe unieruchomienie
• Powysiłkowe bóle mięśni
• Nadmierne napięcie mięśniowe
• Cellulit

Bez względu na to, czy miewasz opuchnięte nogi w wyniku częstych podróży, wykonujesz 
prace wymagające wielu godzin stania lub cierpisz z powodu zapaleń, czy też obolałych mięśni, 
a może regularnie ćwiczysz na siłowni, przygotowujesz się do zawodów lub wyścigu, NormaTec 
poprawi Twoje krążenie, zwiększy ruchomość, czy po prostu zapewni szybsze odświeżanie nóg 
(Fresh Legs Fasters®).


