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Udział biorą:

Rocznik 2006/2007

NLO SMS ZPRP Kielce

UKS SMS WYBICKI Kielce

KS VIVE I Kielce

KS VIVE II Kielce

KS VIVE III Kielce

UKS ANILANA Łódź

MKS PAŁAC MŁODZIEŻY 

Tarnów

KPR GWARDIA Opole

Rocznik 2008 i młodsi

SP nr 25 w Kielcach

SP nr 39 w Kielcach

KSZO Ostrowiec Św.

SPR WISŁA Sandomierz

SKS KUSY Kraków

HC HUSARIA Lubliniec

KS SPR CHROBRY Głogów

SKS ORZEŁ Opole



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

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

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

• choroba Parkinsona 
• choroba Alzheimera 
• udary mózgowe 

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

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

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

• niedokrwistość 
• choroba dekompresyjna 

• zgorzel gazowa 
• zatrucie tlenkiem węgla

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

10-11 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Raj utracony”

– Ryszard Biskup wspomina  
jak gumianą piłkę kopał.

14 / w ŚwIECIE SPoRTu
„Myślenie do korekty”

– Maciej Cender radzi zarządzającym Koroną Kielce. 

PRomoCJa/REKlama

1,2,5,8,11,13,14,15,16

TaK To wIdzę

Rankingi są ulubionym tematem rozważań niektórych 
samorządowców, szczególnie tych, którzy od władzy rządowej 
otrzymują szczodre wsparcie. Ranking pisma „Wspólnota” 
związany z zamożnością samorządów od zawsze wzbudza 
emocje i jest analizowany przez wielu. Ale porównywanie 
samorządów w oparciu o wartość inwestycji dofinansowanych 
ze środków centralnych jest znacząco niepełne.
Ciekawą analizę wsparcia ze środków rządowych 
przeprowadzili ostatnio dla Fundacji Batorego prof. Jarosław 
Flis oraz prof. Paweł Swianiewicz. Badacze sprawdzali 
czy istnieje zależność pomiędzy barwami partyjnymi, 
a dotacjami rządowymi. Dokładnie przyjrzeli się drugiemu 
naborowi do Programu Inwestycji Strategicznych. 
Analiza rozstrzygnięć wskazuje, że 97,5 proc. dotacji 
dystrybuowanych pomiędzy gminy było w sposób w miarę 
obiektywny. Jednak te 2,5 proc. ogólnej sumy wystarczyło, 
by przeciętnie gmina z włodarzem wspieranym przez partię 
rządzącą otrzymała wsparcie od 20 proc. do prawie 100 proc. 
wyższe, niż gmina z włodarzem związanym z lokalnym 
komitetem lub partią opozycyjną.
Szczególny wpływ na kondycję samorządów ma niepewność 
związana z dostępem do funduszy unijnych w ramach 
Krajowego Planu Odbudowy. Słynne 770 miliardów złotych 
z dotacji unijnych miały stać się kołem zamachowym dla 
polskiej gospodarki i naszych samorządów. Póki co, polskie 
gminy, powiaty i województwa czekają na unijne wsparcie, 
walcząc z drożyzną. Inflacja nie zniknie z dnia na dzień, 
co oznacza drastyczny wzrost kosztów ponoszonych przez 
samorządy. Specjaliści wskazują, że „inflacja samorządowa” 
czyli koszyk wydatków, które ponoszą samorządy, jest 
znacząco wyższa od tej, którą odczuwają przeciętni 
mieszkańcy. Każdego dnia płacimy więcej za usługi czy 
towary a samorządom dochodzi jeszcze wzrost kosztów 
związanych z obsługą zadłużenia. Te nieplanowane wydatki 
destabilizują lokalne budżety. 
Zanim będziemy porównywać sąsiadujące ze sobą samorządy, 
weźmy pod uwagę środowisko, w którym przyszło im 
dziś funkcjonować. Wielkie, magiczne czeki, z którymi 
przyjeżdżają politycy są jawnym wyrazem centralizacji 
państwa i partyjnego rozdzielnictwa. Dziś politycy bawią się 
we współczesnych Janosików i żeby komuś podarować środki 
budżetowe, innym je zabierają. 

Jacek Kowalczyk

BEz KomENTaRza

lICzBa TyGodNIa

CyTaT TyGodNIa

„Sukcesem jest nasza codzienna praca”.

15 września 2022 r.,  
Bożena Szczypiór,  

wiceprezydent Kielc, podczas ostatniej sesji 
Rady Miasta w odpowiedzi na pytania radnych 
chcących poznać sukcesy lub pozytywne rzeczy 

lub tematy, które prezydent Bogdan Wenta 
zrealizował w ostatnim miesiącu.

248 Tysięcy osób! Tyle po wprowadzeniu w Starachowicach 
bezpłatnej miejskiej komunikacji (1 kwietnia br.) 
wyniosła średnia miesięczna liczba przewiezionych 

pasażerów. Wcześniej (za opłatą) woziła miesięcznie raptem 142 tys. osób.

55 punktów karnych oraz 8,2 tys. zł mandatu 
– to kara dla kierowcy BMW, który 19 
września br., w niedzielę został zatrzymany 
przez policjantów ze Staszowa. Mężczyzna 
w obszarze zabudowanym, na przejściu dla 
pieszych wyprzedzał kilka aut. Wykonany 
przez policję pomiar wykazał, że kierowca 
jechał z prędkością 121 km/h. Jakby tego 
było mało, podczas ucieczki spowodował 
kolizję z radiowozem. 
Do zdarzenia doszło dzień po wprowadzeniu 
zmian w prawie drogowym. M.in. zaostrzono 
kary dla sprawców wykroczeń drogowych, 
podwyższając maksymalną wysokość 
grzywny, którą może nałożyć sąd – z 5 do 30 
tys. zł oraz zwiększono wysokość mandatów, 
jakie nałożyć może policjant – z 500 zł do 5 
tys. zł. 
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Dlaczego drużyna Korony zdobywa tak mało 
punktów na własnym stadionie?
Nie trzeba być wielkim fachowcem, by znaleźć 
właściwą odpowiedź – brakuje nam konse-
kwencji w grze. Nie potrafimy się odpowied-
nio skupić, być zmobilizowanym przez pełne 
90 minut. Proszę przeanalizować konkretne 
spotkania rozegrane na Suzuki Arenie. Tak 
na dobrą sprawę, tylko przeciwko Śląskowi 
Wrocław graliśmy poprawnie przez 90 minut. 
Przytrafił się nam krótki przestój, ale to my 
kreowaliśmy grę w każdej strefie boiska. By-
liśmy aktywniejsi od wrocławian, presją zmu-
szaliśmy ich do pomyłek. Poza tym graliśmy 
skutecznie. 

W pozostałych pojedynkach było w „kratkę”... 
Z Legią Warszawa, Pogonią Szczecin i  Wartą 
Poznań przesypialiśmy pierwsze połowy. Od-
dawaliśmy rywalom pole, byliśmy zagubie-
ni, nie potrafiliśmy narzucić swojego stylu. 
Po zmianie stron graliśmy zupełnie inaczej 
– z  werwą, nadziejami, zamykaliśmy rywali 
na swojej połowie. Goniliśmy wynik, ale tylko 
na inaugurację udało się dogonić Legię. Cho-
ciaż niewiele brakowało, aby dopaść i Pogoń 
i Wartę. Z kolei, w ostatniej potyczce z Górni-
kiem Zabrze było odwrotnie. Pierwsza połowa 
była dobra, o drugiej nie ma co wspominać.

Na wyjazdach gra się łatwiej? Można murować 
swoją połowę i czekać na kontry. Natomiast u 
siebie taktyka jest o wiele bardziej skomplikowana 
– nie rywal, a my musimy szukać sposobu jak 
zdobywać gole…
Takie stwierdzenie jest uproszczeniem spra-
wy. Faktycznie w  konfrontacjach wyjazdo-
wych więcej się bronimy niż atakujemy, ale 
przecież w  domu też stwarzamy konkretne 
sytuacje do zdobycia goli. Z Górnikiem Zabrze, 
do przerwy powinniśmy wygrywać 2:0, może 
3:0. Prowadziliśmy 1:0, prowadziliśmy grę, 
wszystkie argumenty były po naszej stronie. 
Tymczasem, zamiast poprawić wynik, drugi 
raz trafić do siatki gości – tracimy kuriozalną 
bramkę.

I wszystko się sypie… 

Pogrzebu nie będzie!
Z Pawłem Golańskim, dyrektorem ds. sportowych Korony Kielce  
rozmawia Maciej Cender.

Ucieka z nas ochota do walki, brakuje pomy-
słów na rozmontowanie przeciwnej defensy-
wy. Popełniamy proste błędy, które na tym 
poziomie nie powinny się zdarzyć.  

Malkontenci, których nie brakuje, już podnoszą 
w mediach społecznościowych alarm. Żądają 
głów, trenera, piłkarzy. Nawołują do zastosowania 
przeróżnych kar wobec zawodników...
Muszę ich mocno zmartwić. Nie będzie żad-
nego polowania na czarownice, nie będzie-
my nikogo „zakopywać”. Mówiąc najkrócej, 
ucinając wszelkiego rodzaju spekulacje – 
żadnego pogrzebu nie będzie! Będzie nato-
miast spokojna, rzeczowa analiza. Postąpimy 
identycznie jak przed rokiem. Proszę sobie 
przypomnieć ile było komentarzy, dywaga-
cji, pomysłów na naprawienie sytuacji. Ner-
wy, pośpiech, zbyt szybkie decyzje są w piłce 
nożnej wyjątkowo złym doradcą. Nasi piłka-

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.

rze potrafią kopać futbolówkę. Muszą tylko 
usystematyzować pewne kwestie w  sferze 
psychicznej. Uwierzyć bardziej we własne 
możliwości, brać na swoje barki większą od-
powiedzialność. 

A może zawodnicy, mając na trybunach 
kilkanaście tysięcy głośno dopingujących 
kibiców najnormalniej w świecie nie wytrzymują 
psychicznie?
Naszym kibicom należą się wielkie brawa, za 
frekwencję i doping. Trybuny są „12” zawod-
nikiem Korony. I nie uważam, by drużyna źle 
reagowała na pełne trybuny i gorący doping. 
Wprost przeciwnie, takie zachowanie kibi-
ców mocno ich mobilizuje. Jesteśmy w  trak-
cie przerwy na mecze reprezentacji, jestem 
przekonany, że po powrocie na murawę nie 
będziemy mieć już problemów, takich jak do-
tychczas.
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PrOMOCJA

OkoEkspert Kielce
ul. Zagórska 15, 
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 9:30 – 17:30
Sob: 9:00 – 13:00
tel.: 570 954 767

OkoEkspert Morawica
ul. Kielecka 1A, 
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 9:30 – 16:30
Sob: 10:00 – 13:00
tel. 790 790 978

OkoEkspert Daleszyce
Plac Staszica 25, 
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 10:00 – 17:00
Sob: 10:00 – 13:00
tel. 882 842 888

OkoEkspert Bodzentyn
Plac Żwirki 1, 
Godziny otwarcia:
Pon-Pt: 9:30 – 16:30
Sob: 10:00 – 13:00
tel. 664 615 655

l Bezpłatne badanie wzroku przy zakupie 
okularów

l Rabat na oprawki

l Tylko renomowane i sprawdzone marki

l Profesjonalna obsługa

l Tytuł najlepszego salonu optycznego 
w Kielcach

l Serwis naprawy okularów

l Nowoczesny sprzęt

l 4 lokalizacje

Optyk – Okulista

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki

1.  Legia Warszawa 10 20 6 2 2 14-13

2.  Raków Częstochowa 9 19 6 1 2 18-9

3.  Pogoń Szczecin 10 18 5 3 2 16-11

4.  Wisła Płock 10 17 5 2 3 21-12

5.  Widzew Łódź 10 16 5 1 4 14-10

6.  Cracovia 10 14 4 2 4 12-9

7.  Lech Poznań 9 14 4 2 3 11-9

8.  Radomiak Radom 10 14 4 2 4 11-13

9.  Jagiellonia Białystok 10 13 3 4 3 15-12

10.  Górnik Zabrze 9 13 3 4 2 14-13

11.  Zagłębie Lubin 10 13 3 4 3 8-11

12.  Śląsk Wrocław 10 13 3 4 3 9-13

13.  Stal Mielec 10 13 4 1 5 12-17

14.  Piast Gliwice 9 11 3 2 4 11-11

15.  Korona Kielce 10 11 3 2 5 12-13

16.  Warta Poznań 10 11 3 2 5 8-12

17.  Miedź Legnica 9 5 1 2 6 11-18

18.  Lechia Gdańsk 9 5 1 2 6 8-19

Dotychczasowy bilans Korony Kielce w Ekstraklasie to 3 zwycięstwa, 2 re-
misy i 5 porażek. Martwią zwłaszcza 3 przegrane mecze w Kielcach. Bilans 
domowy to 1 mecz wygrany, remis i wspomniane 3 porażki. Bilans bram-
kowy to 6 strzelonych i 7 straconych.

Wyniki

1 kolejka: Korona – Legia Warszawa 1-1. Bramka: Jakub Łukowski 83 min.
2 kolejka: Cracovia Kraków – Korona Kielce 2-0. Grzegorz Szymusik  

29 min. (bramka samobójcza)
3 kolejka: Korona – Śląsk Wrocław 3-1. Bramki: Bartosz Śpiączka 2 oraz 

90 min., Jakub Łukowski 35 min.
4 kolejka: Lechia Gdańsk – Korona 0-1. W strzeleniu branki wyręczył 

kielecki zespół zawodnik Lechii Michał Nalepa w 22 min.
5 kolejka: Korona – Warta Poznań 0-1.

6 kolejka: Wisła Płock – Korona 2-1. Bramka: Bartosz Śpiączka 90 min. 
z karnego.

7 kolejka: radomiak radom – Korona 0-2. Bramki: Bartosz Śpiączka  
35 min., Dawid Błanik 83 min.

8 kolejka: Korona – Pogoń Szczecin 1-2. Bramka: Dawid Błanik 58 min.
9 kolejka: Miedź Legnica – Korona 2-2. Bramki: Jakub Łukowski 53 min., 

Kyryło Petrow 83 min.
10 kolejka: Korona – Górnik Zabrze 1-2. Bramka: Jakub Łukowski 16 min.

Najbliższy mecz: Jagiellonia Białystok – Korona, 
2 października, godz. 15:00
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Patrząc z oddali

Jacek Łukawski
Urodzony w 1980 r. w Kielcach pisarz i publicysta. Autor m.in. świętokrzyskich kryminałów 
„Odmęt” i „Podszept”.

Jakiś czas temu pisałem o  niewielkim 
przejeździe kolejowym w  miejscowo-
ści Ludynia, który uznałem za hołd dla 

Stanisława Barei. Przejazd ten bowiem zdecy-
dowano się zamknąć niemal na pół roku pod 
pretekstem planowanego remontu. Nie poja-
wiła się tam żadna maszyna ani robotnik, nie 
działo się kompletnie nic. 
Nie wiedząc, czy ktoś zrobił to z głupoty, czy 
złośliwie, napisałem do PKP prośbę o  wyja-
śnienie sytuacji, lecz mail pozostał bez odpo-
wiedzi. To oczywiście wcale mnie nie zdziwi-
ło, stanowiąc konsekwentny dowód na to, że 
w  PKP już nikt nawet nie próbuje zachować 
pozorów dbania o  jakikolwiek cywilizowany 
standard. PRL bis w najgorszym wydaniu.

Znak rozpoznawczy

A gdy myślałem, że już głupiej być nie może, 
PKP zdecydowało się podnieść poprzeczkę. 
Gdyby Telewizja Polska robiła materiał 
o  wspomnianym remoncie, zapewne z  wiel-
ką pompą i  dumą obwieszczono by światu, 
iż prace udało się zakończyć kilkanaście dni 
przed planowanym terminem. Byłoby prze-
cinanie wstęgi, uściski i błyski fleszy, ku któ-
rym zleciałyby się miejscowe politykiery, jak 
gołębie do ziarna. Ba! Gościnnie wystąpiłby 
zapewne jakiś partyjniak z  Warszawy, co 
podniosłoby prestiż imprezy i zasugerowało 
wszystkim, iż owo wcześniejsze zakończenie 
remontu było możliwe dzięki partii rządzą-
cej. Wtedy byłoby oficjalnie, bo przecież nie 
ulega żadnej wątpliwości, komu mamy być 

wdzięczni, skoro we władzach państwowej 
firmy, jaką jest PKP, zasiadają orły z  partyj-
nego nadania.
Przejazd otworzono w  połowie września, ale 
telewizji przy tym nie było. Po prostu pewne-
go dnia zwinięto tarasujące go zapory i  już. 
W Ludyni znów można przejeżdżać przez tory 
tak, jak przed kilkoma miesiącami.
DOSŁOWNIE tak samo, ponieważ na przejeź-
dzie, ani w jego okolicy nie zmieniło się zupeł-
nie nic! Nie wymieniono torów, nawierzchni, 
sygnalizacji, przewodów trakcyjnych… Nie 
ma śladu po jakichkolwiek robotach. Nawet 
znaków poziomych nie odmalowano. Nie 
wykonano prac uzasadniających zamknięcie 
przejazdu choćby na dwa dni, a co dopiero na 
kilka miesięcy. Ukłony i brawa!
Przypadek przejazdu w  Ludyni może śmie-
szyć, ale proszę pamiętać, że ktoś to niepo-
trzebne zamknięcie wymyślił, ktoś je zapla-
nował, ktoś zatwierdził projekt i wprowadził 
w czyn, by następnie kontrolować wykonanie 
zadania i rozliczyć wszystko w budżecie. I nie 
zrobił tego Duch Święty, tylko ludzie na kie-
rowniczych stanowiskach, niekompetentni, 
ale partyjni i wierni.
Pamiętajcie Państwo o tym, gdy będzie moż-
na coś zmienić. •

zdaniem senatora

krzysztof Marek sŁoń
(ur. 12 października 1964 r. w Kielcach). Absolwent Elektryka i Politechniki Świętokrzyskiej.  
Przez lata zawodowo i społecznie związany z pomocą społeczną 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

Syndrom MierzeiZ ogromnym zadziwieniem patrzę na 
reakcje i zachowania niektórych mo-
ich rodaków wywołane otwarciem 

kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej. 
Utwierdzam się przy tym w przekonaniu, że 
lata zaborów i  okupacji, również tych „brat-
nich” wytworzyły w genotypie części naszego 
społeczeństwa syndrom poddaństwa i  uza-
leżnienia od obcej władzy. Wygląda na to ,że 
nie umiemy żyć bez pana nad sobą a  ściśle 
mówiąc, zależnie od dziejowych wiatrów bez 
panów z  lewej lub prawej strony (na mapie), 
działających pojedynczo lub w  zmowie. Na 
szczęście obywateli, którzy przyjęli do wia-
domości i świadomości antypoddańczą szcze-
pionkę jest coraz więcej. Z satysfakcją widzę, 
że i  młodemu pokoleniu zaczyna sprawiać 
frajdę naturalny bunt, nie tylko wobec „zaco-
fanych” rodziców, nauczycieli czy społecznych 
stereotypów, ale też sprzeciw wobec zatra-
caniu tożsamości narodowej, marazmowi, 
obojętności, kursowi jedynie na przetrwanie 
w drugiej lidze państw europejskich. Coraz 
szersza grupa wyrzuca ze słownika pojęć ta-
kie jak choćby te od wieków na naszych zie-
miach funkcjonujące: wasalizm, pańszczyzna, 
uzależnienie, targowica, sprzedajność, nija-
kość, zginanie karku przed zaborcą ubranym 
w stroje z różnych epok, podstawianie pleców 

do poklepania. A do tego niepatriotycznie 
jest mówić i  myśleć: Polak nie może, Polak 
nie umie, Polakowi się nie należy. Wychodzi-
my z zaklętego kręgu przekonania, że to inni 
mają prawo do lotnisk, portów, autostrad, 
tuneli, przekopów, rosnących wynagrodzeń 
za pracę, dobrze bronionych granic i silnych, 
nowocześnie uzbrojonych armii a Polska nie 
ma takiego prawa bo jesteśmy gorsi i  sobie 
z  niezależnością, niepodległością, rozwojem 
i  dobrobytem po prostu nie poradzimy, bo 
nam to zaszkodzi. Ot taki „syndrom Mierzei”. 
Przez dziesięciolecia musieliśmy prosić na-
szego wielkiego, bratniego sąsiada ze wscho-
du, żebyśmy mogli skorzystać z jego Cieśni-
ny Piławskiej i wpłynąć na Zalew Wiślany 

lub wypłynąć na Bałtyk. Teraz się to zmieni, 
wielka historia dzieje się na naszych oczach. 
Cieszymy się z nowoczesnego, strategicznego 
gazoportu. W krótkim czasie zacznie funk-
cjonować gazociąg „Baltic Pipe”. Niebawem 
otworzymy podwodny tunel łączący części 
Świnoujścia. Jesteśmy zdeterminowani by 
zbudować Centralny Port Komunikacyjny. 
Pora nam Polakom mentalnie wypłynąć na 
pełne morze, na głęboką wodę. Skoro dokona-
liśmy niemożliwego i  wbrew utyskiwaniom 
opozycji krajowej i  interesom Rosji powstał 
kanał na Mierzei Wiślanej to już nie musimy 
nikogo prosić o zgodę i pytać o przepis na co-
kolwiek a  już na pewno jak zadbać o Polskę. 
Sami to potrafimy. •
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Patrząc od środka

Marcin chŁodnicki
(ur. 25 września 1978 r. w Kielcach). Od 15 kwietnia 2021 r. zastępca prezydenta Kielc.  
Odpowiada za edukację, kulturę i sport. Przewodniczący Nowej Lewicy w Kielcach.

Sytuacja samorządów i  przedsiębiorstw 
energetycznych jest trudna. Opał zdro-
żał o kilkaset procent, w kraju występu-

ją trudności z dostępem do węgla, zagrożone 
mogą być dostawy gazu. W Kielcach przygo-
towania do sezonu grzewczego rozpoczęliśmy 
już pod koniec 2021 r., kiedy zaczęły docierać 
do nas pierwsze niepokojące sygnały. 
Z miejskiej sieci ciepłowniczej korzysta oko-
ło 100 tys. mieszkańców Kielc. Spółka Miej-
skie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
analizując prognozy i sytuację na rynku cie-
płowniczym, zgromadziła zwiększone zapasy 
węgla. Wynegocjowała i podpisała nowe wa-
runki współpracy z  Polską Grupą Górniczą. 
Aktualnie realizowane dostawy od sierpnia 

zabezpieczają potrzeby na rozpoczynający się 
sezon grzewczy. 
Szacowany wzrost cen energii cieplnej w Kiel-
cach uplasuje się na poziomie 5 – 15% czyli 
poniżej stopy inflacji. W Kielcach cena wytwo-
rzenia jednego GJ wynosi 52 zł. Przykładowo, 
do ogrzania 40 metrowego mieszkania w sezo-
nie grzewczym potrzeba średnio 20 GJ. Jeste-
śmy zatem dokładnie w połowie średniej ceny 
ciepła wytwarzanego z węgla, jaką rząd uzna-
je za cenę dopuszczalną. Taryfa w  Kielcach 
jest także znacznie niższa niż w miastach są-
siednich w naszym regionie. Niski wzrost cen 
energii cieplnej w  Kielcach to wynik działań 
Spółki MPEC, m.in. modernizacji sieci ciepłow-
niczych, a także modernizacji źródeł ciepła.

W nowym sezonie grzewczym z  ciepła do-
starczanego przez sieć miejską zarządzaną 
przez MPEC będzie korzystać kolejnych 10 tys. 
mieszkańców. Dla nich oznacza to niższe ra-
chunki, zamiast płacić 100 zł za 1 GJ zapłacą 
średnio 52 zł. 
W Kielcach z sieci miejskiej zasilanych jest 66 
placówek oświatowych – 80% wszystkich jed-
nostek w mieście. To gwarantuje bezpieczeń-
stwo. Bardzo zależy nam na zabezpieczeniu 
ciągłości nauki stacjonarnej dla dzieci i mło-
dzieży oraz opieki w żłobkach i przedszkolach. 
Na zlecenie prezydenta Kielc Bogdana Wenty 
wspólnie z  prezesem MPEC-u zastanawiali-
śmy się co możemy zrobić, żeby zaoszczędzić 
energię. Przeanalizowaliśmy i zweryfikowali-
śmy zapotrzebowanie zapisane w  umowach, 
przeprowadziliśmy także termomodernizację 
Szkoły Podstawowej nr 28 oraz przedszkola nr 
5. Trwa termomodernizacja SP nr 1. 
Dzięki tym wszystkim działaniom udało nam 
się zmniejszyć zapotrzebowanie na energię 
także z  MPEC-u. To przyniosło w  skali roku 
oszczędności w oświacie na kwotę ok. 250 tys. 
zł. Oszczędności pozwalają budować bufor 
bezpieczeństwa finansowego w  przypadku 
wzrostu cen energii pochodzącej na przykład 
z gazu. •

Będzie ciepło

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.

Drastyczny wzrost cen energii elek-
trycznej oraz surowców energetycz-
nych powoduje, że firmy z sektora 

energochłonnego przeżywają dziś najwięk-
szy od początku lat dziewięćdziesiątych kry-
zys. W coraz trudniejszej sytuacji znalazły się 
firmy z przemysłu metalurgicznego, w  tym 
największy zakład przemysłowy w woje-
wództwie Celsa Huta Ostrowiec. W ocenie 
specjalistów dzisiejsze ceny prądu czy gazu 
uniemożliwiają jakąkolwiek racjonalną pro-
dukcję i sprzedaż wytworzonych wyrobów 
po opłacalnych cenach. Warto podkreślić, 
że branża metalurgiczna tworzy ok. 25 tys. 
bezpośrednich i 200 tys. pośrednich miejsc 
pracy. Kryzys energetyczny może doprowa-
dzić do zwolnień grupowych, a konsekwencją 
znaczącego ograniczenia produkcji będzie 
zaburzenie łańcuchów dostaw. Spodziewane 
jest także zmniejszenie wpływów do budże-
tu państwa i budżetów lokalnych. W bran-
ży energochłonnej już została ograniczona 
produkcja. W ostrowieckiej hucie produkcję 
przeniesiono na godziny, kiedy energia jest 
najtańsza. Produkcja jest realizowana w go-
dzinach nocnych, albo w weekendy. 
Także sytuacja w innym, kluczowym dla 
świętokrzyskiej gospodarki zakładzie – Hu-
cie Szkła Pilkington w Sandomierzu – jest 

dramatyczna. Ten jeden z największych pra-
codawców w regionie świętokrzyskim także 
walczy ze wzrostem cen surowców energe-
tycznych. Rachunki za gaz wzrosły z 4 mln zł 
w pierwszych miesiącach zeszłego roku do 34 
mln zł w sierpniu tego roku. 
Drastyczny wzrost cen gazu jest także pro-
blemem dla polskiego producenta płytek 
ceramicznych Cerrad. Firma zawiesiła pracę 
trzech z  siedmiu linii produkcyjnych. Ze sta-
rachowickiego zakładu zwolnionych zostanie 
350 pracowników. W ciągu kilkunastu miesię-
cy opłaty za gaz dla tej firmy wzrosły o 1500 
procent. W  styczniu poprzedniego roku Cer-
rad płacił za ten surowiec 4 mln zł miesięcz-
nie, dziś 60 mln zł. 
Kryzys energetyczny coraz silniej uderza 

także w polskie miasta i gminy. Galopujący 
wzrost cen energii odbija się bardzo mocno 
na budżetach samorządów. Część z nich roz-
waża wprowadzenie radykalnych rozwiązań 
ograniczających zużycie energii. Planowane 
jest m.in. czasowe wyłączanie oświetlenia 
ulicznego czy ograniczenie działania np. 
miejskich basenów. 
Premier Morawiecki zapowiedział, że samo-
rządy będą zobligowane, aby od 1 paździer-
nika ograniczyć zużycie energii o 10 proc. 
Samorządowcy przypominają, że wielkie 
oszczędzanie rozpoczęło się znacznie wcze-
śniej, kiedy należące do Skarbu Państwa 
spółki zajmujące się dystrybucją energii ofe-
rowały samorządom i ich instytucjom prąd 
w cenach dotąd niespotykanych. •

Miliony na podwyżki
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PATRZĄC Z BOKU

Konrad Więch 
członek Zarządu Stowarzyszenia Bezpartyjni i Niezależni.

W raz z  powrotem mieszkańców Kielc 
z wakacji i rozpoczęciem roku szkol-
nego nasilił się problem zakorko-

wanych ulic. Samochodów systematycznie 
przybywa, doszło także wiele z  rejestracjami 
ukraińskimi (często je widać na ulicach), a  po-
nadto Ukraińcy pracujący w  naszym mieście 
kupują auta już zarejestrowane w Polsce. Tym-
czasem władze Kielc wydają się tego nie zauwa-
żać, a ich działania dokładają kierowcom jedynie 
zmartwień.
Remonty dróg (nieliczne!) przeciągają się w nie-
skończoność. Prace przy ulicy Ogrodowej spo-
kojnie można było zakończyć w czasie wakacji, 
tylko jak miały to zrobić dwie czy trzy osoby 
pracujące tam w  tym okresie. Teraz faktycznie 

Odkorkujmy Kielce
mi jeździli kilkanaście lat. Uczniowie kieleckich 
liceów narzekają na godziny przyjazdów, które 
w żadnej mierze nie pokrywają się z dzwonka-
mi po ostatnich zmianach. Autobusy ponadto 
stoją także w korkach, ponieważ w Kielcach jest 
zaledwie kilka buspasów. Szumnie zapowiadana 
na czerwiec tego roku wypożyczalnia rowerów 
miejskich nie powstała i pozostaje żyć nadzieją, 
że będzie zrealizowana w przyszłym roku. 
Brak także nowych rozwiązań drogowych, bo na-
wet remonty dróg nie są realizowane na bieżąco. 
Niewydana w zeszłym roku, a zaplanowana kwo-
ta 100 milionów złotych dobitnie o  tym świad-
czy. Pod względem fatalnego stanu nawierzchni 
drogowej nie jesteśmy w  stanie rywalizować 
z  żadnym miastem wojewódzkim, a  z  dużym 
prawdopodobieństwem można stwierdzić, że na-
wet powiatowym. 
W takiej sytuacji trzeba przyśpieszyć realizowa-
ne remonty, a kolejne planować z rozwagą, ogła-
szać przetargi z  odpowiednim wyprzedzeniem, 
wypracować koncepcje nowych rozwiązań ko-
munikacyjnych, czy też rozważyć powstanie linii 
tramwajowych. To bardzo odważny pomysł i na 
pewno za trudny dla obecnych władz Kielc, ale 
przede wszystkim warto wykazać się zdrowym 
rozsądkiem i  troską o  kierowców, bo pewnego 
dnia nikt z nas nie dojedzie do pracy na czas. •

budowa przyśpieszyła. Podobnie w okolicach uli-
cy Domaszowskiej. Tylko znów brak planowania 
spowodował, że jednocześnie zamknięto wjazd 
w Aleję Solidarności z Alei Tysiąclecia Państwa 
Polskiego i  Niskiej. Jak wielkie, „dzięki” temu, 
korki tworzą się w  bocznych ulicach Radiowej, 
czy Starodomaszowskiej wiedzą chyba wszy-
scy, na co dzień jeżdżący po Kielcach. Remonty 
prowadzą oczywiście wyłonione w przetargach 
firmy. Ale jak widzi się, że w  innych miastach 
prace przy ważnych arteriach komunikacyjnych 
prowadzi się nawet w nocy, żeby szybko zostały 
zakończone, to pojawia się pytanie „dlaczego tak 
się nie dzieje u nas?!”.
Mieszkańcy skarżą się na rozkłady jazdy autobu-
sów, likwidację i zmiany tras wielu linii, który-
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W raporcie „Co przyciąga młodych” 
zapytani zwrócili uwagę, że chcie-
liby wykonywać pracę, która ma 

sens, pozwala zarobić i się rozwijać, wykony-
wać interesujące zadania oraz pozwalać na 
zachowanie balansu między życiem zawo-
dowym i  prywatnym. Analizy niemieckiego 
Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i  Zawo-
dowych DVB związane z prognozą dla rynku 
zatrudnienia w  najbliższej przyszłości, okre-
ślonym terminem: Praca 4.0, dodali jeszcze 
kilka uwag. 
Zauważyli, że w  rankingu oczekiwań sama 
oferta zatrudnienia znalazła się dopiero na 
trzecim miejscu, rywalizując z: przyjazną 
kulturą organizacji, zgodnością poglądów fir-
my np. na ekologię z  poglądami kandydata 
i wreszcie z powabami okolicy, a zatem życiem 
towarzyskim, kulturalnym, jakością usług dla 
ludności i  dostępem do terenów rekreacyj-
nych. Jak widać, pracodawca ma wpływ tylko 
na niektóre z elementów przyciągających kan-
dydatów i  że powinien pomyśleć o  tym, jak 
wspierać pozostałe, by cała okolica była atrak-
cyjna. Mecenat sztuki ma starożytne korzenie, 
a, jak widać z badań, kultura przyciąga, choć 
zwłaszcza ta w wersji pop.

Wygrany – przegrany
O fundamentach wyborów konsumenckich 
napisano już wiele i  można je rozważać na 
różne sposoby. Wśród nich znajdziemy opinię 
miłośników markowych produktów, że kupu-
jąc towar z  mocnym logo, czują się bardziej 
wygrani, niż gdyby kupili podobny, a  może 
nawet lepszy pochodzący od słabszej marki. 
Jak pokazują przywołane niemieckie analizy 
takie podejście nie jest też obce specjalistom 
obecnym na rynku pracy. Dowody? Główny 

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

Urząd Miar po raz kolejny ogłosił nabór na 
stanowiska metrologów w laboratoriach, któ-
re powstają w  pięknej lokalizacji, u podnóża 
Góry Hałasa i w cieniu Telegrafu. Dotychczas 
udało się obsadzić zaledwie 3 stanowiska z 16. 
GUM zaczął wobec tego sięgać po rozwiązania 
niestandardowe jak spot promujący pracę 
w  Świętokrzyskiem. Oznacza to, że na lokal-
nym rynku nie mamy (jeszcze) kandydatów 
o  wymaganych kwalifikacjach, a  ci, którzy 
nimi dysponują, wahają się przed przepro-
wadzką. 
Uczestnicy konferencji „System edukacji wo-
bec zmian demograficznych w  Polsce”, która 
odbyła się 14 września br., dowiedzieli się 
m.in., że Kielce mają negatywny bilans migra-
cyjny wobec wszystkich miast wojewódzkich. 
Niewielkim pocieszeniem jest to, że, jako jedy-
na, bilanse dodatnie z innymi stolicami regio-
nów ma Warszawa. Zdarzało się już, że ambitne 
projekty w stolicy naszego województwa mia-
ły utrudniony start, ze względu na brak kan-
dydatów o określonych kompetencjach, a były 
i takie, które zarzucono po nieudanych poszu-
kiwaniach liderów.

Kielce – miasto dla wygranych?
Przysłuchując się dyskusji publicznej, wyda-
wać by się mogło, że inwestorzy i  plany za-
budowy, to remedium na wszystkie bolączki 
rodzimego rynku zatrudnienia, choć ten de 
facto nie jest w złej kondycji. A może problem 
należy ulokować gdzie indziej? 
Paul Arden w pracy „Nieważne jak dobry jesteś, 
ważne jak dobry chcesz być” napisał, że każdy 
chce pracować w  najlepszej firmie w  branży, 
ale nie każdy ma takie szczęście. Jeśli zatem 
chcemy, żeby firma, w której pracujemy, była 
najlepsza, to według tego eksperta powinni-

śmy mówić, że taka właśnie jest głośno i przy 
każdej okazji, reagować na marudzenie i nie-
uzasadnioną krytykę. Arden przywołał w tym 
miejscu przykład kolegi, który pobił się ze 
współpracownikiem źle mówiącym o  firmie, 
w której obaj pracowali. Autor dodał, że na wi-
zerunek organizacji wpływ wywiera z reguły 
1-2 osoby. 

Potrzeba współpracy
Ile osób wpływa na wizerunek miasta? 
W przypadku Kielc w wariancie idealnym oko-
ło dwustu tysięcy (nie tylko mieszkańcy, ale 
i ci, którzy przyjeżdżają tu do pracy). Wszyscy 
możemy mieć wpływ na to, czy specjalista, 
rozważając decyzję o tym, czy się przeprowa-
dzić do świętokrzyskiego będzie się czuł wy-
grany, czy jednak nie. Kielce to piękne miasto 
o  niezaprzeczalnych atutach, które mogą do-
cenić kandydaci. To dobrze, że talenty zostały 
uwzględnione w  Strategii promocji miasta 
Kielce, jako istotna grupa docelowa, i że nale-
ży spodziewać się działań komunikacyjnych 
skierowanych w  ich stronę. To, czego jeszcze 
potrzebuje stolica regionu to zacieśniania 
współpracy nie tylko biznesu z  samorządem 
i  edukacją, ale również z  instytucjami kultu-
ry, organizatorami życia towarzyskiego i  re-
kreacji. Jest raczej mało prawdopodobne, że 
firma otworzy dla swoich pracowników np.: 
pub, galerię sztuki, zacznie organizować kon-
certy, budować siłownie na świeżym powie-
trzu i  ścieżki rowerowe, zapewniać spotkania 
z ciekawymi ludźmi i kosmiczne atrakcje, ale 
może śmiało współpracować z tymi, którzy już 
to robią, lub mają potencjał, by zacząć działać 
na takiej niwie. Wygrać możemy tylko razem. 
Przegrać również. Oby tylko nie przez strzały 
samobójcze.

Wygrać możemy tylko razem 

TeksT: Zbigniew Brzeziński

Współczesne badania oczekiwań wobec miejsca pracy potwierdzają silny związek między 
pozytywną odpowiedzią na ofertę zatrudnienia, a lokalizacją firmy. Co zrobić, by Kielce 
wygrywały na tym polu rywalizację o talenty?
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TeksT: Ryszard Biskup

Każdy ma gdzieś tam, skryty za pazuchą wspomnień, swój serdeczny eden. Utracony, 
zapomniany, przeszły świat dzieciństwa. Mam taki i ja.

Czas, gdy wszystko było inne, serdeczne. 
Przyjazne i bezpieczne, doskonale znane 
niczym pięć palców rozcapierzonej dłoni. 

Od kciuka po ten, ostatni najmniejszy pozor-
nie, zbędny, ostatni w prawej ręce mały palec. 
Miejsce serdeczne, przyjazne, pełne szczenię-
cych sukcesów albo odwrotnie, porażek które 
wydawały się – wówczas w odległym dzieciń-
stwie – tragediami przy których koniec świa-
ta, to tylko nic nie znaczący epizod. 
Odległe o całe dekady kieleckie dzieciństwo, 
w którym czas biegł inaczej, zdaje się wol-
niej, bez pośpiechu, wolno kolebiąc w wytar-

tych przez całe pokolenia koleinach czasu. 
Bo wszystko było wtedy doskonale znane, 
poukładane jak kredki w jednym pudełku. Na 
swoim miejscu, jednakowe, przypisane raz na 
zawsze, stałe i  niezmienne. Czas, w którym 
wszyscy o wszystkich wszystko wiedzieli, 
żyli latami w tych swoich klatkach mieszkań 
starych kieleckich kamienic. Z dnia na dzień, 
z tygodnia na tydzień, z roku na rok. 
Nasze podwórko przy Krakowskiej Rogatce. 
Majdan, na którym dzień w dzień toczyły się 
krwawe bitki. Bo wiadomo, nastolatki w  go-
mułkowskich czasach zawsze wynajdowały 

jakiś tam pretekst do zwady, do sporu. Do 
bójki. Bywały całe tygodnie i  miesiące, gdy 
rzeczowe, racjonalne argumenty i  dyskusje 
zastępowały pięści, bo – wiadomo – krew nie 
woda. Pretekstem do zwady, iskrą powodują-
cą wybuch mógł być każdy, nawet najmniej 
irracjonalny powód. Czy lepiej śpiewa o karu-
zeli na Bielanach Maria Koterbska, czy może 
większe emocje budzi łamaną polszczyzną 
Marino Marini? Piosenkarz, który wykrzyki-
wał do mikrofonu, żeby zakochana w nim po 
uszy panienka nie łkała zanim on, przystojny 
niczym fryzjer usytuowanej tuż obok baru 

Raj utracony 
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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

mlecznego razury, odjedzie daleko w świat, do 
tej całej swojej Italii. Dziewczyny miały wtedy 
w  oczach wielkie jak groch łzy, a  chłopakom 
drżały ręce i było sucho w gardle. A z radiowe-
go głośnika wystawionego w  oknie lakierni-
ka Radomskiego frunęły pod niebo fałszywe 
dźwięki zapamiętanej na całe życie piosenki. 
„...Amor to znaci kocham, a bacio całujem cie-
bie, gdy pacis na mnie dziewcino, to czujem 
się jak w niebie...”. 
Te wszystkie kłótnie na całe szczęście miały 
żywot motyla, bo kosa sprzed południa, koń-
czyła się zwykle powszechną, chociaż kruchą 
niczym szkło, zgodą zwykle przed wieczorem. 
Utarczki nastolatków ucinał zwykle przemą-
drzały syn szewca, nieformalny przywódca 
całej czeredy Wiesiek Szumalka, który strzy-
kając śliną na ziemię dziecięce spory o niczym 
kwitował swoim ulubionym powiedzeniem: 
„Wyśta to som wszystkie ciemne jak ta paka 
w rogu”. No bo niby skąd akurat on, dziesięcio-
latek ledwie, albo ktokolwiek inny na całym 
podwórku przy ulicy Świerczewskiego, miał 
grubo pół wieku temu skojarzyć, że istnieje, 
jest gdzieś, coś takiego jak sproszkowany ty-
toń wsypany do pudełka tabakiery? Tabaka 
z polskiego przysłowia? Co innego zbita z de-

sek drewniana paka, która – wiadomo, każdy 
to doskonale wiedział, bo widział – w każdym 
rogu skrzyni jest zawsze czarna, niczym świę-
ta ziemia. 
Na co dzień chłopaczyska z  naszej kamieni-
cy całymi dniami tłukły w  gałę. Futbolówki, 
takiej prawdziwej, ze skóry – wtedy i  przez 
długie lata później – nie mieliśmy, kopali-
śmy gumiankę. Piłkę kupioną za solidarnie 
zebraną od wszystkich chłopaków składkę. 
Bramki wyznaczały cztery pryzmy ułożo-
nych elegancko, jeden na drugim kamienie. 
Czasem piłkarską budę Andrzej Radomski 
malował nitro, wycyganioną akurat od ojca, 
sławnego kieleckiego lakiernika, Edwarda. 
Poprzeczka i dwa słupki mazał białą farbą na 
otynkowanej ścianie oficyny. Wtedy bez opa-
miętania tłukliśmy całymi godzinami o  ten 
imitujący bramkę na boisku, mur. Co do szew-
skiej pasji doprowadzało lokatora mieszka-
nia z parterowego domu. Łup, łup, łup waliła 

w ścianę gumianka. W mieszkaniu – podob-
no – spadały wtedy zawieszone na wbitych 
w tynk gwoździach święte obrazki i oprawio-
ny w złoconą ramkę honorowy dyplom przo-
downika pracy. Kierowca pekaesu Banach, 
który zajmował akurat w tej nieszczęsnej ofi-
cynie, jeden pokój z kuchnią, wybiegał wtedy 
z chałupy z szerokim, wojskowym skórzanym 
pasem. Ganiał bez opamiętania za pierzcha-
jącymi urwisami i  tłukł kogo popadnie. Jak 
stado wróbli cała czereda pierzchała wtedy 
z wrzaskiem po wszystkich kątach. Nieważne, 
winny, niewinny, wyrostek czy maluch. Szo-
fer tłukł przeklinając w  niebogłosy, rozdzie-
lał naokoło piekące jak diabli – jeżeli akurat 
trafił nieboraka – razy. Po kwadransie wracał 
ciężko dysząc z wysiłku do swojej klitki, a my 
– chłopaki z Rogatki – wracaliśmy, jakby ni-
gdy nic, do przerwanej zabawy. Znowu łup, 
łup, łup waliła w  ścianę przybudówki futbo-
lówka z gumy.
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Ze sztambucha i raptularza,  
czyli ocalić od zapomnienia.
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Stowarzyszenie „Mieszkańcy Kielc”
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Kamil KamińsKi 
kielczanin, przedsiębiorca. Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
„Mieszkańcy Kielc”. 

Po co w Kielcach kolejne stowarzyszenie?
„Mieszkańcy Kielc”, to zupełnie nowa inicja-
tywa, która formułuje się od kilku miesięcy, 
a formalnie działa od początku września tego 
roku i już skupia kilkudziesięciu członków 
wywodzących się z bardzo różnych środowisk 
naszego miasta! Są to ludzie małego i duże-
go biznesu, nauki, sportu i kultury oraz oso-
by wspierające – czyli po prostu mieszkańcy 
naszego miasta, którzy na różnych polach 
w przeszłości wykazywali się różnymi inicja-
tywami i pomysłami. I wszystkie miały jeden 
cel – poprawić jakość i komfort życia w na-
szym mieście!

Kogo konkretnie reprezentuje, czy też ma 
reprezentować, stowarzyszenie?
Oczywiście mieszkańców naszego miasta. 
Tych, którym wciąż chce się je zmieniać na 
lepsze. Tych, którzy chcieliby, aby Kielce były
miastem przyjaznym i atrakcyjnym. Korzy-
stając z okazji. Zapraszam do współpracy 
wszystkich, którym leży na sercu rozwój 
i promocja Kielc. I ziemi świętokrzyskiej tak-
że. 

Jakie cele stawia przed sobą stowarzyszenie? 
Uważamy, że mieszkańcy Kielc zasługują 
na dużo więcej! Na różnych polach – ekono-
micznym, kulturalnym, sportowym. Przecież, 
pomimo licznych ostatnio kryzysów, jak pan-
demia, wojna na Ukrainie i fala emigracyjna 
z niej wynikająca, susza na południu i zacho-
dzie kontynentu czy tez już dotykający nas 
wszystkich kryzys energetyczny, cały świat 
nieustannie idzie do przodu, wszystkie kraje, 
miasta Unii Europejskiej rozwijają się. Kielce 
także powinny. 

mieszkańcy Kielc
W Kielcach powstało nowe stowarzyszenie. „Mieszkańcy Kielc”. Kamil Kamiński, prezes 
zarządu stowarzyszenia zaprasza Kielczan do współpracy. – Przecież tak naprawdę z racji 
zamieszkania już Państwo należycie do nowej organizacji – mówi z uśmiechem. Wypytuje 
Marek Malarz.

Mam wrażenie, że Kielce od lat borykają się z tymi 
samymi problemami…
Wyludniają się i starzeją. Miasto cierpi przez 
brak terenów inwestycyjnych i co z tym jest 
związane, brak nowych firm i wartościowej, 
dobrze płatnej pracy. To wszystko napędza 
jak lawina problemy, które każdy z nas na-
potyka codziennie na swojej drodze – brudne 
ulice, dziurawe drogi i chodniki, niekoszona 
długimi miesiącami trawa, brak pieniędzy 
w miejskim budżecie, etc.

A jaka jest recepta na bolączki Kielc?
Kielce to wyjątkowe miejsce w skali kraju 
i Europy, mamy mnóstwo zieleni, ewenemen-
tem w skali światowej jest 5 parków krajo-
brazowych w granicach miasta, dookoła nas 
najstarsze, przepiękne i, co bardzo ważne, 
dostępne dla każdego Góry Świętokrzyskie, 
tajemnicza Jaskinia Raj, a obok unikatowe 
średniowieczne ruiny zamku w Chęcinach, 
Dymarki Świętokrzyskie, Dolina Nidy… 
długo można wymieniać. Baza hotelowa 
w  Kielcach to top krajowy, gastronomiczna 
podobnie! Wniosek nasuwa się sam, miasto 
powinno żyć, przyciągać, intrygować, cieka-
wić, a np. ul. Sienkiewicza powinna być nie 
mniej gwarna niż Krupówki, Floriańska czy 
sopocki Monciak! 

Ambitnie…
Oczywiście. Poprzeczkę zawiesiliśmy wyso-
ko. 

W myśl powiedzenia „jak spadać, to z wysokiego 
konia”?
Absolutnie nie. Jest bardzo wiele do zrobie-
nia. Przed nami ciężka praca. Ale nam się 
chce. Maruderów czy też hejterów się nie 
boimy. Outsiderzy byli, są i będą. My chce-
my pięknych Kielc i wszystkie inicjatywy, 
które będziemy podejmować zmierzać będą 
właśnie w tym kierunku. Już 30 września, 
wspólnie ze Stowarzyszeniem „Kieleccy 
Przedsiębiorcy Edukacja i Rozwój” organizu-
jemy turniej młodych piłkarzy ręcznych, ja-
kiego w Polsce jeszcze nie było. 3 dni, 2 hale, 
ponad 250 zawodników. O Kielcach będzie 
głośno.

Szukaj nas naul. 1-go Maja 191

25-646 Kielce
tel. 502 064 983
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Udział biorą:

Rocznik 2006/2007

NLO SMS ZPRP Kielce

UKS SMS WYBICKI Kielce

KS VIVE I Kielce

KS VIVE II Kielce

KS VIVE III Kielce

UKS ANILANA Łódź

MKS PAŁAC MŁODZIEŻY 

Tarnów

KPR GWARDIA Opole

Rocznik 2008 i młodsi

SP nr 25 w Kielcach

SP nr 39 w Kielcach

KSZO Ostrowiec Św.

SPR WISŁA Sandomierz

SKS KUSY Kraków

HC HUSARIA Lubliniec

KS SPR CHROBRY Głogów

SKS ORZEŁ Opole

Organizator:

Współorganizator:

30.09-2.10.2022 r.
Hala MOSiR Kielce, ul. Krakowska 72

Hala NLO SMS ZPRP Kielce, ul. Jagiellońska 90

Patronat honorowy:

Patronat medialny:

Partner techniczny:

Partner główny:
Partnerzy:

LiMaP 7 w Kielcach
 2022

Bogdan Wenta



w świecie sportu

REKLAMA

REGENERACJA NóG
JĘDRNE, GŁADKIE POŚLADKI

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

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

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

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

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

Wskazania do terapii:
• Obrzęki kończyn dolnych – czyli po prostu 

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

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

Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

P rzy całym szacunku dla pracy wyko-
nywanej w  Koronie Kielce, uważam, 
że klubowa filozofia powinna ulec ko-

rekcie. Jeśli tak się nie stanie w najbliższych 
kilku latach – w regionie znikać będzie coraz 
więcej futbolowych talentów!
Być może zabrzmi to trochę dziwnie i  nie 
wszyscy zgodzą się z moją tezą, ale… tu nie 
ma dwóch zdań i  pola do dyskusji… Koro-
na Kielce, od kilkunastu lat jest potentatem 
świętokrzyskiej piłki. To dzięki zawodnikom 
biegającym w  żółto czerwonych strojach, 
działaczom, kibicom, etc. mamy radość z oglą-
dania klubowej piłki na najwyższym kra-
jowym poziomie. To dzięki pomysłowym 
akcjom marketingowym, promocji – na try-
bunach stadionu przy ul. Ściegiennego 8 za-
siada po kilkanaście tysięcy kibiców – nie 
tylko ze stolicy województwa, ale też z wielu 
miast i miasteczek naszego regionu. O zasłu-
gach klubu w rozwój piłki nożnej można pisać 
wiele. 
Dominacja Korony ma jednak pewną ska-
zę. Idzie mianowicie o  zbyt dużą odległość 
między nią a pozostałymi klubami powiatu 
kieleckiego! Dystans czterech lig negatywnie 
wpływa na rozwój i  środowiskową akcepta-

cję najbardziej utalentowanej młodzieży. 
Dziś, jeśli nawet ktoś ma wyjątkowe zadat-
ki, by zostać dobrym graczem, a nie załapie 
się do Korony – jest w zasadzie skreślony. 
Ma niewielkie szanse by wskoczyć do gry 
w ligach centralnych. Zbyt wielu chłopaków 
kończących wiek juniora decyduje się na 
odejście od sportu. Niewielu wygrywa zde-
rzenie osobistych marzeń z rzeczywistością. 
Mając 18, 19 lat i  perspektywę gry w  lidze 
okręgowej bądź IV lidze – młodzi ludzie od-
puszczają, nie wytrzymują presji, ich rozwój 
sportowy hamuje. W ten sposób marnowa-
nych jest naprawdę wielu ciekawych piłkar-
sko młodzieńców. 

MOIM ZDANIEM

Myślenie do korekty

Recepta na poprawę sytuacji jest prosta – jak 
najszybciej powinny znaleźć się kluby będą-
ce odskocznią od Korony. Jestem przekonany, 
że gdyby Korona zainwestowała personalnie 
w  Orlęta Kielce, Moravię Morawica czy GKS 
Nowiny – trzy wymienione kluby w  miarę 
szybko awansowałyby do III ligi. Wówczas 
inna byłaby motywacja młodzieży do konty-
nuowania kariery. To z  kolei, w  dalszej per-
spektywie byłoby tez korzystne dla samej 
Korony. Może warto zastanowić się nad nie-
wielkimi korektami klubowej filozofii i  za-
miast pomagać personalnie komuś, gdzieś 
w Polsce, lepiej pomóc Orlętom, Morawicy, czy 
Nowinom? •





Brzmi znajomo? 
To objawy, które mogą być spowodowane przejściem choroby 

SARS-COV2. 

Co robić?
Podejmij działania prozdrowotne.

W jaki sposób?
Jeśli zmagacie się z którymś z objawów, zapraszamy na spotkania 

edukacyjne z dr n. med. Andrzejem Kustrą  
i mgr fizjoterapii Paulą Malarz.

Projekt „Zdrowie dla Kielczan – bezpłatne porady zdrowotne” realizowany jest w ramach zadania publicznego 
i finansowany ze środków Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego 2021. 

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY

ORGANIZATOR PATRONAT

ZDROWIE DLA KIELCZAN – BEZPŁATNE PORADY ZDROWOTNE

Dr n. med. Andrzej Kustra
Lekarz z pasją, chirurg-flebolog, specjalista 
medycyny estetycznej. Posiada wieloletnią 

praktykę na oddziale chirurgii ogólnej. Jest m.in. 
członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich.

mgr Paula Malarz
Fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Twórczyni 

kieleckiego Centrum Terapii – fizjoterapia 
i terapia hiperbaryczna. Od lat związana ze 

Szpitalem Kieleckim św. Aleksandra.

!!!  UWAGA  !!!
Każdy z uczestników spotkań otrzyma bezpłatny voucher na jednogodzinną sesję terapii hiperbarycznej.

Terminy spotkań, informacje i zapisy – tel. 662 293 293. Liczba miejsc ograniczona.

Ponadto przewidujemy degustację wody (eliksiru młodości, źródła zdrowia i życia)  
połączoną z pokazem urządzenia RO-DETOX.

l Problemy z pamięcią? 
l Problemy z koncentracją?
l Problemy ze snem?

l Duszność?
l Uporczywy kaszel?

l Ból klatki piersiowej i głowy? 
l Chroniczne zmęczenie?
l Ból mięśni i stawów? 

l Utrata zapachu lub smaku? 
l Wysypka?

l Szybkie bicie serca?

ZAPRASZAJĄ

www.centrumterapii.net




