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Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert  
na wynajem lokali usługowo-handlowych zlokalizowanego na Osiedlu Sieje 8A i 8B w Kielcach.

- o powierzchni 12,80 m2 – 250 zł netto / miesięcznie (opłaty za media dodatkowo płatne).
- o powierzchni 74,20 m2 – 1700,00 zł netto / miesięcznie (opłaty za media dodatkowo płatne).

Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie  się ze stanem lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu dnia i godziny  
z pracownikiem KTBS Sp. z o.o. tel. 41 343 06 11, sekretariat@ktbs.kielce.eu. 
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SPIS TREŚCI / PolECamy

10-11 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Kieleckie neony”

– Ryszard Biskup o modzie na neony w Kielcach.

14 / w ŚwIECIE SPoRTu
„Dzieli nas piłka”

– Maciej Cender o tym,  
jaki jest dzisiejszy futbol.

PRomoCJa/REKlama

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

od REdaKToRa

Przyznam, że byłem ciekaw jak zachowają się miejscy rajcy 
względem projektu uchwały dotyczącej obniżenia ich diet. 
Taki projekt zgłosił klub radnych Bezpartyjni i Niezależni, 
czyli Kamil Suchański, Katarzyna Suchańska i Maciej Bursztein. 
Przypomnę. W grudniu 2021 roku większością głosów 
radnych Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, 
Projektu Wspólne Kielce oraz Nowej Lewicy uchwalono 
podwyżkę diet radnych o prawie 100 procent. W efekcie 
na konta radnych trafia co miesiąc 2800 zł (przed podwyżka 
było to 1450 zł), wynagrodzenie przewodniczącego 
Rady Miasta wzrosło do 4000 zł  (z nieco ponad 2600 zł), 
wiceprzewodniczący pobierają 3400 złotych (było 2200 zł), 
a szefowie komisji – 3200 zł (przed zmianami 2000 zł). Warto 
też wspomnieć, że diety radnych są nieopodatkowane. 
W czwartek radni o obniżeniu swoich wynagrodzeń 
dyskutować nie chcieli. Głosami zdecydowanej większości 
radnych, projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad. Był to 
wniosek wiceprzewodniczącej rady miasta Joanny Winiarskiej. 
I tu mały „smaczek” – dzisiaj niezrzeszona radna Winiarska 
to była członkini klubu radnych BiN, a wiceprzewodniczącą 
rady miasta jest z rekomendacji tegoż klubu. Obecnie jest 
w konflikcie z Maciejem Burszteinem i współpracuje z Ruchem 
Marka Materka, prezydenta Starachowic.
Wracając do sesji. Suchański argumentował, że tak 
jak rok temu nie dostrzegał powodów do zwiększenia 
wynagrodzenia, tak dzisiaj widzi wiele argumentów 
za obcięciem honorariów. 
„Władze miasta komunikują, że desperacko szukają 
oszczędności, między innymi na oświetleniu ulic oraz 
ograniczeniu ogrzewania budynków szkół. Działania 
związane ze zmniejszeniem bezpieczeństwa publicznego oraz 
narażaniem dzieci na dyskomfort mają przynieść około pół 
miliona złotych oszczędności. To kpina! Obcinając diety do 
poziomu wyjściowego z 2018 roku w miejskiej kasie zostanie 
nam każdego roku ponad 400 tysięcy złotych” – mówił.
 „To polityczna, populistyczna zagrywka klubu radnych BiN. 
Wnioskodawcy często zarzucają w przestrzeni publicznej 
prezydentowi i radnym wiele negatywnych działań, a sami 
nie do końca spełniają swoją misję tak, jak by chcieli 
mieszkańcy” – przekonywała Joanna Winiarska. Zarzuciła 
radnym z klubu BiN rzadki udział w pracach samorządu.
Ot takie nasze kieleckie piekiełko.

Marek Malarz

złaPanE w SIECI

lICzBa TyGodnIa

CyTaTy TyGodnIa

„Jedynym świętokrzyskim powiatem, w którym przybyło 
w tym okresie (10 lat – przyp. red.) ludności, był powiat 
kielecki - wzrost o 3,1 proc.”.

Aneta Królik, kierownik Świętokrzyskiego Ośrodka Badań  
Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Kielcach.

1 197 000 Mniej więcej tyle osób 
mieszka w naszym 
województwie. To o 6,6 

proc. mniej niż w 2011 r. Świętokrzyskie się wyludnia. To najwyższa skala 
depopulacji w kraju.

Źródło: Przeprowadzony w 2021 r. Narodowy  Spis Powszechny.

65 Lat. Tyle miała lat lub była starsza co piąta osoba 
zamieszkująca w naszym regionie. Województwo 
świętokrzyskie nie tylko najbardziej się wyludnia w Polsce, 

lecz także najbardziej starzeje. 
Źródło: Przeprowadzony w 2021 r. Narodowy  Spis Powszechny.

Nie ma dobrej passy osoba obsługująca oficjalną stronę Urzędu Miasta w Kielcach. 
Zabrakło wyczucia? Na stronie internetowej pojawiło się zdjęcie z przyjazdu 
świątecznej ciężarówki producenta napoju gazowanego. A wystarczyło poczekać 
kilka godzin, kiedy już spragnieni rozrywki Kielczanie przybyli na Rynek, wtedy 
zrobić zdjęcie i opublikować i może szyderczych komentarzy, o tym jak wygląda 
okres przedświąteczny w naszym mieście byłoby po prostu mniej…
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Miasto z budżetem, 
diety radnych bez zmian
Kielce mają budżet na 2023 rok. Mimo, że w trakcie sesji 
Rady Miasta radni wytykali prezydentowi Bogdanowi 
Wencie, iż przyjęte w dokumencie priorytety są odklejone od 
rzeczywistości i nie pasują do zmieniających się czasów.

Za było 12 miejskich rajców, tylu samo 
wstrzymało się od głosu, jeden był przeciwko. 
„Za” zagłosował cały klub radnych Koalicji 

Obywatelskiej, Projektu Wspólne Kielce oraz… radny 
Arkadiusz Ślipikowski (PiS), Bożena Sieczka i Joanna 
Winiarska (niezrzeszone). Przeciwko opowiedział się 
tylko Dariusz Kisiel. Z kolei od głosu wstrzymali się 
pozostali radni klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz 
radni Bezpartyjnych i Niezależnych. 
Ciężko też nie odnieść wrażenia, że radni po raz 
kolejny „przeszli obok”. Mimo wątpliwości i wielkiej 
krytyki, którą wygłaszali na sesji, już w trakcie 
głosowania nie potrafili jednoznacznie się 
opowiedzieć, czy są „za”, czy też „przeciw”.
„No przecież musi być jakiś dokument, na 
podstawie którego miasto będzie funkcjonowało” 
– mówił jeden z radnych PiS.
Wracając do budżetu. W przyszłym roku 
dochody miasta w 2023 roku wyniosą 1,546 
mld złotych, a wydatki 1,667 mld złotych. Deficyt 
zaplanowano na 121 mln złotych i zostanie 
pokryty z kolejnej emisji obligacji komunalnych. 
Zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 1 mld 
147 mln. Po raz pierwszy pojawi się ujemny wynik 
operacyjny – 12 mln złotych.
Najwięcej wydatków, jak co roku przeznaczonych 
będzie na oświatę. To 582 mln złotych. Z tego 

subwencja oświatowa wyniesie 434 mln złotych. 
148 mln złotych trzeba będzie dołożyć z budżetu 
miasta. Drugą pozycję zajmą wydatki na pomoc 
społeczną. Wyniosą 272,5 mln zł. Inne to wydatki 
na komunikację miejską i bieżące utrzymanie 
dróg – 124 mln zł. Z kolei najważniejsze, czyli 
wydatki inwestycyjne to raptem nieco ponad 
266 mln zł. To wprawdzie o 6 mln zł więcej, niż 
zaplanowano tym roku, ale najwięcej pochłoną 
prace drogowe – 150 mln zł. To m.in. przebudowa 
ulic wokół Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 
i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, 
modernizacja trzynastu ulic w śródmieściu Kielc, 
modernizacja drogi wojewódzkiej nr 764 na 
Bukówce od Ronda Czwartaków do granic miasta, 
rozbudowa ulicy Domaszowskiej, budowa drogi 
na Osiedlu Dąbrowa II z nową pętlą autobusową 
i siecią wodociągowo-kanalizacyjną, przebudowa 
ulic Monte Cassino, Kleckiej, Massalskiego, 
czy wdrożenie Inteligentnego Systemu 
Transportowego.
W wydatkach majątkowych znalazły się także 
takie inwestycje, jak termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej nr 1, budowa zespołu lokali 
mieszkalnych przy ul. 1-go Maja czy budowa nowej 
siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”.

(red.)

Powiedzieli

Dariusz Kisiel, niezrzeszony, 
głosował „przeciw” 
„Przestałem wierzyć w to, że zapisy, 
które znajdują się w budżecie będą 
realizowane. W latach ubiegłych 
praktycznie większość rzeczy, 
o które sam zabiegałem pierwotnie 
były umieszczane w budżecie, 
a później były przesuwane. 
Wiele inwestycji nie zostało 
zrealizowanych”.

Kamil Suchański (Bezpartyjni 
i Niezależni), wstrzymał się od głosu.
„To budżet odklejony od 
rzeczywistości. (…) Kielce są, jak 
okręt bez kapitana. Wiele dziedzin 
jest niedoszacowanych jak oświata 
i przeszacowanych, jak inwestycje 
drogowe. Nie zmieniają się jednak 
wydatki na administrację”.

Michał Braun (Koalicja 
Obywatelska), głosował „za”.
„Nie jest prawdą, że na wszystko 
brakuje pieniędzy. Pieniądze są, 
ale jest pytanie, jakie są priorytety. 
W nowych czasach potrzebne 
są nowe priorytety, a trudno 
ich szukać w tym budżecie. Brakuje 
nowych kierunków. Nie może 
być tak, że prezes „wodociągów” 
Henryk Milcarz zarabia pół miliona 
złotych a kierownicy w Urzędzie 
Miasta zarabiają prawie tyle, co 
ich pracownicy. Milion złotych 
wydane zostanie na Koronę Kielce, 
a moglibyśmy w inny sposób je 
spożytkować. Wydaliśmy pieniądze 
na przygotowanie strategii promocji 
miasta, a osoby odpowiedzialne za jej 
wdrażanie nie są w stanie wskazać, 
jakie pieniądze są w budżecie na ten 
cel. Nie widzimy pieniędzy na plany 
przestrzennego zagospodarowania. 
To wszystko budzi nasze 
wątpliwości”. 

Radna Marianna Noworycka 
– Gniatkowska (Prawo i 
Sprawiedliwość), wstrzymała się od 
głosu.
„Są realne obawy, że plany zakończą 
się brakiem realizacji, a mieszkańcom 
zostaną nie spełnione oczekiwania. 
Budżet jest mało ambitny, jest 
kolejnym, który nie spełni oczekiwań 
mieszkańców”.

BUDŻET 2023 – tak głosowali radni

Przeciwko – radny niezrzeszony Dariusz Kisiel. 
Za – radni Projektu Wspólne Kielc – Anna Kibortt, Joanna Litwin, Jarosław Bukowski, Koalicji 
Obywatelskiej – Michał Braun, Katarzyna Czech-Kruczek, Anna Myślińska, Karol Wilczyński, 
Katarzyna Zapała, Monika Kowalczyk, radna lewicy – Bożena Sieczka, radna niezrzeszona – Joanna 
Winiarska, radny Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Ślipikowski. 
Wstrzymali się od głosu – radni klubu Bezpartyjni i Niezależni – Katarzyna Suchańska, Kamil 
Suchański, Maciej Bursztein, radni Prawa i Sprawiedliwości – Jarosław Karyś, Piotr Kisiel, Wiesław 
Koza, Tadeusz Kozior, Marian Kubik, Zdzisław Łakomiec, Marianna Noworycka-Gniatkowska, Monika 
Słoniewska, Marcin Stępniewski.
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REKLAMA

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. Przez 12 lat kielecki radny. Był przewodniczącym 
RM Kielc. Radny Sejmiku Świętokrzyskiego. Od 2011 roku Senator RP PiS. 
Biuro senatorskie, al. IX wieków Kielc 2a, lok.7, 25-516 Kielce, tel. 604720394

Czas podsumowań11 grudnia 2022 r. minęło 5 lat od-
kąd Mateusz Morawiecki jest 
premierem. Lata 2017-2019, to 

był czas rozbudowy polityki społecznej i inwe-
stycji, wzrostu wynagrodzeń Polaków i  popra-
wy jakości życia. 
Z kolei w latach 2020-2022 trzeba było stawić 
czoło wielkim wyzwaniom: m.in. pandemii 
covid i  jej skutkom gospodarczym, hybry-
dowemu atakowi migracyjnemu z  Białorusi, 
wojnie wywołanej przez Rosję na Ukrainie, 
inflacji. 

Przypomnę główne osiągnięcia z ostatnich 5 
lat: 
l wsparcie dla polskich rodzin: rozszerze-

nie 500+ na wszystkie dzieci, zwiększenie 
liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, 
rodzinny kapitał opiekuńczy, dopłaty do 
żłobków,

l niższe podatki: zerowy PIT dla młodych, 
obniżenie podatku PIT do 12 proc., pod-
wyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 
tys. zł i podwyższenie progu podatkowego 
do 120 tys. zł,

l wsparcie seniorów m. in. przez 13 i 14 eme-
ryturę, program Mama 4+, emerytura bez 
podatku,

l naprawa finansów publicznych i  uszczel-
nienie podatków – budżet państwa wzrósł 
w czasie rządów PiS dwukrotnie,

l wzrost nakładów na zdrowie (w 2019 r. po 
raz pierwszy w historii publiczne nakłady 

na ochronę zdrowia przekroczyły poziom 
100 mld zł, szacujemy, że w  2023 r. może 
być to ok. 165 mld zł),

l wsparcie dla polskiej wsi i wyższe dopłaty 
dla rolników – dopłaty do nawozów i pali-
wa rolniczego, uwolnienie rolniczego han-
dlu detalicznego, dotacje dla KGW i  OSP, 
pomoc w czasie suszy,

l rządowe finansowania dla tysięcy małych, 
średnich i  dużych inwestycji – miliardy 
złotych na Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych i  Rządowy Program Inwestycji 
Strategicznych,

l ochrona miejsc pracy przed skutkami pan-
demii, rządowe tarcze uchroniły wiele firm 
przed bankructwem i pozwoliły uratować 
miliony miejsc pracy, Polska ma prawie 
najniższe bezrobocie w UE, na poziomie 3 
proc.,

l skuteczna walka z konsekwencjami infla-
cji – dzięki systemowi Tarcz udało się skie-
rować wsparcie do polskich rodzin, które 
borykają się z efektami inflacji. To między 
innymi 0% VAT na żywność, dopłaty do 
źródeł ciepła, wsparcie w zakupie węgla,

l wzmocnienie bezpieczeństwa Polski – 
dzięki modernizacji armii i strategicznym 
inwestycjom jak gazociąg Baltic Pipe, prze-
kop Mierzei Wiślanej czy budowie bariery 
na granicy z Białorusią,

Na tym tle osiągnięcia rządu PO-PSL pre-
miera Donalda Tuska wypadają niezwykle 
skromnie, a  w  wielu przypadkach należy je 
ocenić negatywnie jako szkodliwe. 
Kierowany przez Mateusza Morawieckiego 
rząd to najlepsza opcja na trudne czasy, gdyż 
na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo 
Polski i polskich rodzin. •



spojrzenia

6 NR 22 (88)/2022

warto wiedzieć

taK to widzĘ

Coś bardzo niepokojącego dzieje się 
w Kielcach. Władze miasta praktycznie 
nie realizują inwestycji publicznych. In-

westorzy zewnętrzni omijają Kielce szerokim 
łukiem. Na domiar złego radni hurtowo wręcz 
blokują kolejne projekty lokalnych przedsię-
biorców. Zwijanie miasta przyspiesza... 
Ekipa Bogdana Wenty od trzech lat nie 
wykonuje planów inwestycyjnych, jakie 
określano w kolejnych budżetach miasta. 
Sytuacja zupełnie niezrozumiała, ponieważ 
pieniądze na konkretne projekty zawsze 
były zabezpieczone. Wiele wskazuje na to, 
że w tym roku poziom niewykorzystanych 
środków na między innymi modernizację 
zniszczonych ulic przekroczy rekordowe 100 
milionów złotych! 
Z jednej strony władze Kielc nie realizują in-
westycji publicznych. Z drugiej – nie prowa-
dzą dyplomacji gospodarczej. Skutki rezygna-
cji z polityki ściągania kapitału zewnętrznego 
są opłakane. W ciągu czterech lat w mieście 
nie pojawił się żaden duży inwestor. Mniejszy 
zresztą też nie. Nic dziwnego, że szorujemy po 
dnie w najbardziej prestiżowych rankingach 
dotyczących rozwoju... Tak źle jeszcze nie 
było. 
Niestety, na przestrzeni ostatnich tygodni ka-
talog nieszczęść, jakie spadają na Kielce, po-

większył się o dwa smutne wydarzenia. Rad-
ni przyjęli plan zagospodarowania dla części 
ulicy Zagnańskiej, gdzie kielecka spółka Gru-
pa MAC chciała wybudować nowoczesne 
smart city łączące obiekty biurowe i usługo-
we z apartamentami. Wojewoda unieważnił 
uchwałę w tej sprawie. Inwestor poprosił więc, 
by Rada Miasta pozwoliła sądowi administra-
cyjnemu rozpoznać tę kwestię. Ale radni nie 
wyrazili zgody. Dziś nie wiadomo, kiedy i czy 
w ogóle przedsięwzięcie o szacunkowej war-
tości blisko pół miliarda złotych będzie reali-
zowane...
Do absolutnego kuriozum doszło w związku 
z planowaną inwestycją mieszkaniową przy 
ulicy Białogońskiej. Po kameralnym proteście 
grupki przeciwników budowy apartamen-

towców radni utrącili wniosek przedsiębiorcy 
złożony w trybie ustawy lex deweloper, choć 
nie było ku temu żadnych merytorycznych 
przesłanek! Powiedzmy wprost: radni ugięli 
się pod naciskiem kilku mieszkańców...
Stała się bardzo zła rzecz z punktu widzenia 
rozwoju miasta. Blokada wszystkiego bez 
uwzględniania ważnego interesu społeczne-
go. Branża deweloperska kręci dziś gospo-
darką miasta. W sektorze i w jego otoczeniu 
pracują tysiące ludzi: budowlańcy, architekci, 
producenci mebli i okien, udzielający kredy-
tów hipotecznych. Dodatkowo tysiące kiel-
czan chcą kupić własne mieszkanie. Czy los 
tej potężnej grupy społecznej jest mniej waż-
ny od utrzymania „widokowego” komfortu 
dla kilku osób? •

Katalog nieszczęść

W działającym przy Stowarzysze-
niu Przyjazne Kielce Centrum 
Analiz znów przyjrzeliśmy się 

podstawowym danym dotyczącym Rzeszowa 
i naszego miasta. Takie porównania to kopal-
nia wiedzy – wskazująca, w których aspek-
tach powinniśmy sięgać po doświadczenia 
innych, aby poprawić sytuację Kielc. 
I kilka danych, z 2021 roku, które pokazują wy-
raźnie, że (niestety), ale ten dystans się coraz 
bardziej powiększa. 20 lat temu Rzeszów miał 
159  791 mieszkańców, a my 211  810. Dziś – 
Rzeszów ma ich 197 201, a my 179 119. W 2021 
roku w Rzeszowie urodziło się 2 087 dzieci i za-
warto 929 małżeństw, gdy w Kielcach urodziło 
się 1505 niemowląt, a małżeństw zawarto 692. 

Zestawię to z dwoma wskaźnikami związa-
nymi z gospodarką. W Rzeszowie – na 1000 
mieszkańców, pracuje 465 z nich, a w Kielcach 
– tylko 380. Do tego – do Rzeszowa, do pracy, 
codziennie dojeżdża 34 746 osób, a do Kielc 
tylko 16 649. To pokazuje ogromną skalę tego 
jak słaby i płytki jest kielecki rynek pracy 
w porównaniu z rzeszowskim. I tłumaczy dla-
czego populacyjnie nasze miasto tak ogrom-
nie traci. Niestety, ale bez uświadomienia 
sobie, iż to właśnie od rozwoju rynku pracy, 
przyciągania inwestorów, tworzenia jak naj-
lepszych warunków dla lokalnych przedsię-
biorców, nie ma absolutnie ŻADNYCH SZANS 
na powstrzymanie postępującej degradacji 
naszego miasta.

I to jest właśnie moje pierwsze życzenie świą-
teczne: żeby do naszych władz w końcu dotar-
ło jak ważna jest gospodarka. Fakt, że Kielce 
w ostatniej 20-latce stworzyły niemal 10 razy 
mniej uzbrojonych terenów inwestycyjnych 
niż Rzeszów jest dewastujący dla miasta, co 
widać dokładnie w przytoczonych wyżej da-
nych. 
Drugie życzenie dotyczy uświadomienia sobie 
przez władze wagi demografii. Kielce są dziś 
jednym z najstarszych miast – stolic regio-
nów nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej. 
Z jedną z najniższych na 1000 mieszkańców 
liczb urodzeń. Co – tak naprawdę, sprowadza 
się do zapewniania ludziom dobrze płatnych 
miejsc pracy tworzonych przez inwestorów 
i lokalnych przedsiębiorców. No nie może być 
tak, że w ostatniej 20-latce to 15-tysięczna 
gmina Morawica przyciągnęła więcej inwesto-
rów, którzy utworzyli więcej miejsc pracy, niż 
200-tysięczne (do niedawna) Kielce. 
I trzecie życzenie – żeby Bogdan Wenta i Jego 
ekipa stracili władzę w najbliższych wybo-
rach. Bo jeśli chodzi o niszczenie szans na 
rozwój Kielc, można ich śmiało postawić w jed-
nym szeregu z Wojciechem Lubawskim. 
Dane pochodzą z różnych raportów Głównego 
Urzędu Statystycznego. •

Paweł więcek
kielczanin, przedsiębiorca, publicysta, komentator polityki.

aRkaDiUSZ STawicki
44 lata, prezes Stowarzyszenia Przyjazne Kielce, ekonomista, przedsiębiorca, ekspert geopolityki 
europejskiej.

Życzenia na Nowy Rok
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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.

M ój klub Bezpartyjni i  Niezależni 
złożył projekt uchwały w  sprawie 
obniżki wynagrodzeń radnych do 

poziomu sprzed styczna 2022 roku. Obniżając 
diety do stawki wyjściowej z 2018 roku w miej-
skiej kasie może zostać nam każdego roku 
ponad 400 tysięcy złotych. Projekt uchwały 
w sprawie obniżki diet, znalazł się w porządku 
obrad sesji, która odbyła się wczoraj. Tekst po-
wstał kilka dni przed sesją. Jak zachowali się 
radni? Czy przedłożyli interes miasta i miesz-
kańców ponad własne, osobiste korzyści.
Przypomnę, że w grudniu 2021 roku większo-
ścią głosów radnych Prawa i Sprawiedliwości, 
Koalicji Obywatelskiej, Projektu Wspólne Kiel-
ce oraz Nowej Lewicy uchwalono podwyżkę 
diet radnych o prawie 100 procent. Na konta 
szeregowych radnych trafia co miesiąc 2800 
złotych (było 1450 złotych). Wynagrodzenie 
przewodniczącego Rady Miasta wzrosło z po-
nad 2600 złotych do 4000 złotych. Wiceprze-
wodniczący od tego czasu pobierają nie 2200 
złotych, ale 3400 złotych, natomiast szefowie 
komisji – 3200 złotych (przed zmianami było 
2000 złotych). Diety radnych są nieopodatko-
wane. 
Ja, razem z  radnymi Katarzyną Suchańską 
i  Maciejem Burszteinem byliśmy przeciwko 

Radnych skok na kasę

zwiększeniu uposażenia radnym o blisko 100 
procent. Dziś postulujemy powrót do stawek 
sprzed stycznia 2022 roku. 
Tak jak rok temu nie dostrzegaliśmy powodów 
do zwiększenia wynagrodzenia, tak dzisiaj wi-
dzimy wiele argumentów za obcięciem hono-
rariów. Władze miasta komunikują, że despe-
racko szukają oszczędności, między innymi 
na oświetleniu ulic oraz ograniczeniu ogrze-
wania budynków szkół. Działania związane ze 
zmniejszeniem bezpieczeństwa publicznego 
oraz narażaniem dzieci na dyskomfort mają 
przynieść około 500 000 złotych oszczędności. 
To kpina! Obcinając diety do poziomu wyjścio-
wego z  2018 roku w  miejskiej kasie zostanie 
nam każdego roku ponad 400 000 złotych. 

Dlatego składamy projekt uchwały w sprawie 
obniżki diet radnych, a w zasadzie ich powro-
tu do poziomu sprzed stycznia 2022 roku. Nie 
ma tu formalnych przeszkód. Jedynym wa-
runkiem jest polityczna wola tych, którzy rok 
temu postanowili wspólnie przeprowadzić 
skok na miejski skarbiec. Radni wielokrotnie 
mówią o konieczności szukania oszczędności 
– trzeba zacząć te działania od siebie!
Przecież przed wyborami samorządowymi 
2018 roku każdy kandydat na radnego wie-
dział, jakiej wysokości dietę będzie otrzymy-
wał, jeśli zostanie wybrany i nie miał prawa 
oczekiwać 100 procent jej podwyżki po trzech 
latach sprawowania mandatu. •

Rowerem po Kielcach

W połowie października Kielce 
dołączyły do wielu miast euro-
pejskich, w których jako środek 

publicznego transportu wykorzystywany 
jest rower. Zalet jazdy na rowerze zbytnio 
nie trzeba udowadniać, bo powszechnie wia-
domo, że każda dawka aktywności fizycznej 
ma zbawienny wpływ na zdrowie. Rower jest 
o  tyle jednak dobrym rozwiązaniem w  mie-
ście, że łączy ze sobą kilka zalet. Do już wspo-
mnianego zdrowia dolicza się ekologię i szyb-
kość przemieszczania się w  ruchu miejskim. 
Niezwykle cenioną cechą jest także oszczęd-
ność pieniędzy, których nie trzeba wydać 
na paliwo. Z punktu widzenia komunikacji 
w mieście, rower jako środek transportu od-
ciąża ruch samochodowy, dla którego stanowi 

kuszącą alternatywę.
Miejska wypożyczalnia rowerów działała do 
końca listopada, ale wróci już w  marcu. Dy-
żurni szydercy obśmiewali rowery, że ruszyły 
na zimę, ale statystyki pokazały, że było war-
to uruchomić je nawet na te półtora miesiąca. 
Pomimo jesiennej aury kielczanie pokochali 
ten środek transportu.
W tym czasie można było skorzystać z  po-
nad 200 urządzeń, w  tym tandemów, rowe-
rów elektrycznych oraz cargo. Użytkownicy 
przejechali nimi w sumie ponad 22 tys. kilo-
metrów. Średnio, podczas jednego przejazdu 
pokonywali ok. 2,6 km z prędkością 8,2 km/h. 
Najdłuższy jednorazowy przejechany dystans 
to 28,1 km. Łączny czas, przez który używano 
rowerów miejskich to ponad 3123 godziny. 

Rekordzista wypożyczył jednoślad na ponad 
22,5 godz. W sumie, z miejskiej wypożyczalni 
skorzystano 8264 razy. To tylko pokazuje, że 
projekt był strzałem w dziesiątkę. 
W Kielcach powstało 57 stacji. Te fizyczne 
są wyposażone w  stojaki rowerowe, a  trzy 
stacje główne, zlokalizowane na Rynku oraz 
w  pobliżu Dworca Autobusowego i  dworca 
PKP, dodatkowo w  duże totemy informacyj-
ne z  mapą Kielc i  najważniejszymi obiekta-
mi wartymi odwiedzenia. Mapa wszystkich 
miejsc, gdzie możemy wypożyczyć lub zosta-
wić rowery dostępna jest w aplikacji Roovee 
oraz na stronie internetowej KRM – pod adre-
sem kielce.bike. 
Z danych statystycznych wynika, że stacją 
najczęściej wykorzystywaną przez użytkow-
ników wypożyczalni jest ta usytuowana przy 
akademikach Politechniki Świętokrzyskiej. 
Ponadto prym wiodą również stacje „War-
szawska Galeria” oraz „Rynek”. 
Wypożyczalnia rowerów została sfinanso-
wania niemal w 90% z pieniędzy Unii Euro-
pejskiej. Jej koszt to nieco ponad 3,6 mln zł 
z  czego same rowery prawie 2,9 mln zł. Wy-
pożyczenie roweru za pierwsze pół godziny 
kosztuje 1 zł, a dla mieszkańców Kielc z Kartą 
Miejską Kielc tylko 50 gr. •

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.
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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.

W większości polskich samorzą-
dów należy spodziewać się 
w roku 2023 ostrych cięć kosztów 

w wielu dziedzinach. Ograniczenia dotkną za-
dań zleconych organizacjom pozarządowym, 
w  tym stowarzyszeniom sportowym. Cięcia 
mogą pojawić się w finansowaniu szkolenia 
sportowego dzieci i młodzieży, ale także w do-
towaniu działalności największych klubów 
sportowych. Lublin zdecydował się zmniej-
szyć wydatki na sport o 9 mln zł a Wrocław 
o  blisko 8 mln zł. Wśród miast, które zdecy-
dowały się na drastyczne ograniczenie takich 
wydatków znalazły się także Kielce. W pro-
jekcie przyszłorocznego budżetu zredukowa-
no o 4,6 mln zł wydatki na promocję miasta 
poprzez sport. 

Zawsze przy takich decyzjach pojawia się 
dyskusja czy ze środków publicznych war-
to finansować profesjonalny sport. Bez 
względu na sympatię lub antypatię do ta-
kich działań, pieniądze odgrywają w spo-
rcie, podobnie jak w innych dziedzinach 
życia społecznego, niezwykle istotną rolę. 
Nie gwarantują co prawda sukcesu („osią-
gnięcia” katarskiej reprezentacji na Mi-
strzostwach Świata są tego dowodem), ale 
zdobycie najwyższego poziomu bez nich, 
szczególnie na szczeblu zawodowym, grani-
czy z  cudem. W obliczu bardzo trudnej sy-
tuacji finansowej samorządowcy stają przed 
niełatwym wyborem: finansować zawodowe 
kluby czy ograniczyć ich wsparcie ryzykując 
nawet upadkiem wielu z nich. W 2021 roku 

samorządowe wsparcie dla klubów wynio-
sło blisko 300 mln zł.
Przedstawiciele miast wskazują, że prze-
kazywanie środków dla profesjonalnych 
klubów jest działaniem świadomym, samo-
rządy korzystają z wizerunków zawodników 
przy działaniach promocyjnych, wzboga-
cają ofertę spędzania wolnego czasu przez 
mieszkańców oraz zachęcają do uprawiania 
sportu dzieci i młodzież. Mniej eksponowaną 
koniecznością takich działań jest utrzymanie 
klubów w  najwyższych szczeblach rozgry-
wek, w tym w rywalizacji międzynarodowej. 
Przeciwnicy takich wydatków wskazują, że 
kluby i profesjonalni zawodnicy nie powinni 
korzystać z  publicznych środków a  finanso-
wanie sportu musi się ograniczyć do wspar-
cia współzawodnictwa dzieci i młodzieży. 
Zawsze jestem za racjonalnością i  celowo-
ścią wydatków publicznych. Zamiast szukać 
problemów i bezproduktywnie dyskutować 
o celowości lub jej braku w wydatkowaniu 
pieniędzy na sport, warto przede wszyst-
kim jasno określić, jaki ma być wizerunek 
miasta i  regionu oraz jakimi narzędziami 
marketingowymi prowadzić komunikację na 
zewnątrz. Jeśli uznamy, że naszym wspólnym 
celem jest korzystanie w promocji z  silnych 
marek regionalnych to zaufajmy wyjątko-
wym, sportowym ambasadorom. •

Sportowi ambasadorzy

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®).
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W drażane są właśnie rezultaty prac 
partnerstwa Agendy Miejskiej 
Unii Europejskiej poświęconego 

umiejętnościom i pracy na poziomach lokal-
nych (Jobs and SKills in the Local Economy) 
– w tym gremium Kielce reprezentowały inte-
resy polskich terenów zurbanizowanych. 

Europejskie wzorce
Walcząc o  przypływ mieszkańców i  zapew-
nienie kadr dla biznesu i  inwestorów, Porto 
określiło kluczowe dla nich sektory gospo-
darki i  związane z  nimi kompetencje, które 
należy rozwijać wśród mieszkańców i  jakich 
oczekiwać od przybyszów. Sektorowa Rada 
ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marke-
tingowej, w której pracach bierze udział silna, 
bo czteroosobowa reprezentacja stolicy wo-
jewództwa świętokrzyskiego, określiła zbiór 
kompetencji dla przyszłych pracowników 
w tej branży. 
Kielce również wkraczają na tę drogę. Dzięki 
środkom z rezerwy Funduszu Pracy, które po-
zyskał Miejski Urząd Pracy, przeprowadzony 
został pilotaż, w  którym testowano koncep-
cję Talent Office, czyli Centrum Wspierania 
Kariery. To już drugie wdrożenie w  UE, po 
wspomnianym już Porto, rezultatów prac 
partnerstwa Agendy Miejskiej UE. W przyjętej 
Strategii Promocji Miasta Kielce wyodrębnio-
no zaś talenty, jako istotną grupę docelową, 
dla której należy przygotować atrakcyjną 
ofertę i skutecznie z nią dotrzeć. Ale na tym 
na szczęście nie koniec.

Promocja szkolnictwa branżowego
W ubiegły czwartek, 8 grudnia br. w  kielec-
kim ratuszu miała miejsce premiera trzech 

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

filmów, których celem jest promowanie 
szkolnictwa branżowego wśród uczniów 
szkół podstawowych. Patrząc na niż demo-
graficzny, który szczególnie boleśnie dotknie 
polski rynek pracy w latach 2030-2035, w in-
teresie wszystkich leży to, by młodzi ludzie 
jak najwcześniej trafiali do pracy i  byli do 
niej dobrze przygotowani. Biuro ds. Przedsię-
biorczości i Centrum Obsługi Inwestora Urzę-
du Miasta na początek wytypowało branże 
kluczowe dla Kielc: metalową, budowlaną 
i  sektor kreatywny. Wspomniane materiały 
video są dostępne na stronie internetowej 
i YouTube, ale przede wszystkim ratusz chce 
z  nimi trafić do uczniów i  ich rodziców. Ci 
drudzy potrafią czasem wykazywać mania-
kalny wręcz upór w ustalaniu, co ich dziecko 
ma robić w przyszłości. Niestety latorośl nie 
zawsze podziela te opinie i nie zawsze ma do 
nich predyspozycje, ale na zmianę świado-
mości dorosłych przyjdzie nam jeszcze tro-
chę poczekać.

Jak duży jest sektor kreatywny?
O ile metalurgię i budownictwo widać gołym 
okiem, o  tyle sektor kreatywny, wytypowa-
ny jako kluczowy, może budzić zaskoczenie. 
Tymczasem sam sektor komunikacji marke-
tingowej według danych Rady z 2019 roku li-
czy w Polsce ponad 87 000 podmiotów. To 15% 
wszystkich firm z tego obszaru w UE. Co roku 
przybywa 4-6% nowych firm. Sektor łącznie 
odpowiada za prawie 5% polskiego PKB. 
Kompetencji istotnych dla nowoczesnej ko-
munikacji potrzeba jednak i  w  innych gałę-
ziach gospodarki, gdzie obecne są oddziały 
odpowiedzialne za marketing. W sektorze 
dominują mikroprzedsiębiorstwa, co wpływa 

na to, że nie rzuca się on tak bardzo w oczy, 
jak fabryki z  ich kominami, halami produk-
cyjnymi, firmy logistyczne z  ich tirami na 
drogach i  budownictwo remontujące drogi 
i  stawiające okazałe gmachy. Kielce przed 
wskazaniem na sektor kreatywny, w którym 
oprócz komunikacji marketingowej znalazły 
się też przemysły mody, jako trzeci po meta-
lurgii i  budownictwie, też musiały zobaczyć, 
ile podmiotów i  działów jest aktywnych na 
terenie stolicy regionu i Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego.

Przyszłość jest sektorowo-lokalna
Podsumowując. Wpływ na określenie, ja-
kie kompetencje warto rozwijać, będą mieć 
zarówno działania sektorowe, jak i  miasta, 
chcące zatrzymać mieszkańców i przyciągać 
nowych. Najlepszą drogą do dysponowania 
kapitałem ludzkim na wysokim poziomie, 
jest stałe pozostawanie w  dialogu i  współ-
działanie samorządu z biznesem. Wymienio-
ne działania to kroki w dobrą stronę. Warto 
też zadbać o  wysoką kulturę organizacji, 
zarówno w firmach, jak i urzędach, bo ta, co 
potwierdzają badania związane z  Pracą 4.0, 
a  zatem najbliższą przyszłością rynku, po-
trafi przyciągać lepiej, niż wynagrodzenie. 
Może zatem Kielce powinny stać się stolicą 
wysokiej jakości zarządzania kadrami, przy-
jaznych i przejrzystych rekrutacji, oraz szans 
na zachowanie równowagi między życiem 
zawodowym i  osobistym? To są atuty w  ry-
walizacji o  kadry, które możemy stworzyć, 
zmieniając nastawienie i  style zarządza-
nia, bez wysokich nakładów finansowych 
i w miejsce narzekania, że trudno nam przy-
ciągać talenty.

sektorowo i lokalnie

TeksT: Zbigniew Brzeziński

W nieodległej przyszłości, w związku z postępującym niżem demograficznym, można się 
spodziewać zaostrzenia rywalizacji o kandydatów. Na kierunki kształcenia wpływać będą 
oczekiwania sektorowe i lokalne. Jak do tego wyścigu przygotowują się Kielce?
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Moda na neony w Kielcach po raz kolejny powróciła. Pierwszy raz przyszła dawno temu 
– jakoś tak w roku Millenium. Wcześniej – jak mi się wydaje, co sobie jak przez mgłę 
przypominam, mrok w pobliżu sklepów, przy witrynach restauracji, nad dachami domów 
w centrum, rozjaśniały co najwyżej jarzeniowe lampy. 
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Kieleckie neony

Początek lat 70. XX wieku.
Reprezentacyjne placówki handlowe przy głównej ulicy miasta pulsowały kolorowym, 
mruczącym gazem, wtłoczonym w przemyślnie powyginane szklane rury.

Rok, mniej więcej, 1968.
Ulica Sienkiewicza, między Silnicą, a ulicą Buczka. Za neonem z pieczywem znajduje się bank secesyjny, za nim narożny 
sklep z butami, nazywany zwyczajowo, Bata.
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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.

TeksT: Ryszard Biskup

Tego 22 lipca 1966 roku, gdy ciemności 
skryły ziemię, gdy zapadł zmrok, na-
sze miasto zamieniło się w  lśniące Las 

Vegas, w Piccadilli, w pola Elizejskie, Ramblę, 
Broodway. Całą gromadą dzieciarni biegali-
śmy wtedy po Sienkiewicza. Bo główna ulica 
miasta błyskała, brzęczała, terkotała, skrzecza-
ła niczym cykadami, uruchomionymi na całej 
długości neonami. Było barwnie, kolorowo, nie 
szaro – buro, ale odświętnie i  fantastycznie. 
Pryncypalną ulicą, po chodnikach, bo jezd-
nią tłukły się jak zawsze samochody, w  lewo 
i  prawo, zadzierając głowy, spacerowały całe 
rodziny. W kałużach, niczym w monstrualnym 
zwierciadle, odbijała się błyszcząca w  nocy 
tęcza, zawieszonych nad co drugim sklepem 
szemrzących reklam. Zgniły kapitalizm został 
w  wyścigu do dobrobytu wyraźnie z  tyłu, za 
nami. Może tylko o kilka metrów, ale przegrał!
Nieco później, już po upadku co nieco zramo-
lałego przywódcy w  wiecznie zmiętym pro-
chowcu, we flanelowej koszuli, ozdobionej 
niedbale zawiązanym węzłem krawata, a  już 
w  epoce towarzysza ostrzyżonego ma siwego 
jeża i  ubranego w  garderobę zaaprobowaną 
przez stylistów i wizażystów, pojawiło się nad 
Silnicą przynajmniej kilka, uwaga, rucho-
mych(!) neonów. 
Pierwszy, goście ze specjalistycznej firmy re-
klamowej z  Krakowa, zamontowali chytrze 
na pozornie neutralnej elewacji przy ulicy 
Sienkiewicza 74 – przy pijalni wód mineral-
nych. Lokalu, który wymyślił łebski, kielecki 
handlowiec. Po jednej z wizyt na kuracji w dol-
nośląskim uzdrowisku, translokował bufet do 
miasta, w  którym zamiast jędrzejowskiego 
piwa, wina z Bodzentyna, czy niezwykle prze-
cież popularnych wśród mieszkańców wyro-
bów polskiego monopolu spirytusowego, trzy 
elegancko wystrojone w  stonowaną odzież 
ekspedientki, serwowały spragnionym smako-
szom szklaneczki, w których buzowały napoje 
dostarczane praktycznie ze wszystkich zlokali-
zowanych na południu kraju krynic. 
Kielecka klientela, zaadresowanej do szero-
kiego grona konsumentów, oferty jakoś nie 
zaakceptowała. Wymyślono więc i  zamonto-
wano neon. Na fasadzie pojawiło się wygięte 
ze szklanych rurek, olbrzymie na dwie kon-
dygnacje naczynie, w  które wetknięto styli-
zowaną i  zabarwioną – bo jakże inaczej – na 
żółtą barwę, słomkę. Każdej nocy w ażurowej 
szklance buzowały animowane przez sterow-
niki, mrugające niczym perskie oko, wirtual-
ne bąble mineralnej wody. Radosną animację 
w szybkim tempie unieruchomiono po prote-
stach lokatorów kamienicy, którzy podnieśli 

krzyk, że pulsujące za oknem błyski, światło 
rozdzierające ciemności mieszkania czy brzdą-
kanie elektronicznych przełączników, unie-
możliwiają normalne funkcjonowanie. A  na 
pewno nie zezwalają na nocny relaks – raz 
rozjaśniając, to znów pogrążając w  egipskich 
ciemnościach sypialnie. 
Kolejna animacja, bardziej, jak się wydaje, 
wysublimowana, pojawiła się nad witryną 
położonego sto metrów dalej sklepu z  instru-
mentami muzycznymi. Artysta, który neon 
wymyślił i  opracował w  najdrobniejszych 
szczegółach, nakazał zawiesić na kamienicy 
solidną metalową ramę. Wewnątrz sterczała 
sylwetka długowłosego gitarzysty. Mówiąc 
precyzyjniej, dwóch muzyków z gitarami. Gdy 
zapadał zmrok, co dwadzieścia sekund zapala-
ły się i gasły wygięte z prążkowanych portek 
instrumentalisty, wypełnione neonem rurki, 
w tym samym tempie podnosiła się i opadała 
stylizowana gitara. Na tle ciemnego nieboskło-
nu, mistrz neonowej techniki uzyskał pioru-
nujący efekt – każdy kto ledwie lekko zadarł 
w górę głowę, odnosił wrażenie, że przebiera-
jący palcami po gryfie instrumentu gość nie 
tylko gra jakiś standard, ale tańczy. 
W innym fragmencie Sienkiewicza, na pasażu 
między ulicami Świerczewskiego i  Kilińskie-
go, nad kolekturą loterii pojawił się natomiast 
radosny słoń, któremu do trąby wsadzono 
przynoszącą szczęście czterolistną koniczynę. 
Instalacja zbytnio wyszukana nie była, listek 
rytmicznie zapalał się i gasł. Kusił i mamił za-
razem potencjalnych graczy, raz czerwonym, 
raz zielonym błyskiem na tle czarnego jak 
atrament nieba. 
Co innego neon usytuowany w znacznej odle-
głości od centrum, ale za to w środku KSM-u, 
przy Zagórskiej. Reklama osiedlowej kawiarni 
nie była ekscytująca i  rozpalająca żądzę, czy 
wyobraźnię potencjalnych klientów. Za dnia 
plątanina kabli i  poskręcanych konwulsyjnie 
we wszystkie kierunki rurek, budziła skojarze-
nie, że zatrudnieni przy zamontowaniu tego 
neonu fachowcy pracowali nad swoim dziełem 
w stanie głębokiego upojenia. W jasnym świe-
tle dnia wszystko było pogmatwane, poskręca-
ne, rzucone byle jak i byle gdzie. Nawet przy 
znacznym wysiłku intelektualnym rzucona na 
ścianę sterta nie przypominała nic sensowne-

go. Ale gdy nadciągnął zmrok i błysnęły gwiaz-
dy na niebie, neon udowodniał sens abstrakcji. 
Na fasadzie pawilonu handlowego pojawiało 
się bowiem magiczne, kuszące feerią kolorów, 
drgające zachęcająco, wielobarwne, pawie oko. 
Najbardziej dynamiczny neon zainstalowano 
natomiast na bocznej ścianie hali widowisko-
wo - sportowej przy ulicy Waligóry. Artysta od 
neonowej reklamy tak umyślnie powyginał 
kształtki, że stworzył całą opowieść. Zawodnik 
w koszykarskim dwutakcie wsadzał w obręcz 
zawieszonego pod samym dachem kosza, pił-
kę. Sportowiec świecił na biało, miał nałożone 
czerwone majtki i zieloną podkoszulkę, piłka 
był – jak należy czerwona. Fazy czasowe na 
tym neonie założono cztery, ale czy projektant 
się pomylił, czy monterzy coś poplątali, albo 
czy wyszło tak jak zawsze, ten jeden ruchomy, 
kielecki neon ciągle zawodził. Jakby złośliwie 
nie odpalały poszczególne elementy animacji. 
Raz świeciła się piłka, innym razem koszy-
karz, jednego dnia błyskał rytmicznie sam 
kosz, innego w  ciemnościach drgały same 
majtki zawodnika. Instalatorzy z  Krakowa 
z  początku reklamację przyjmowali, usuwa-
li usterkę, przez tydzień wszystko hulało jak 
należy. Potem znów gasło. Poirytowany nie na 
żarty kierownik hali sportowej sam znalazł 
salomonowe rozwiązanie i  szwankujący, ru-
chomy neon po prostu raz na zawsze odłączył 
od napięcia. 
Na podobny pomysł nie wpadła natomiast dy-
rekcja największego, reprezentacyjnego hotelu 
„Łysogóry”. Położony naprzeciw dworca kolejo-
wego obiekt ozdobił neon zamówiony przez 
miasto. Na dachu pyszniły się w  dzień wiel-
kie jak woły, żółte litery ustawione w  piękny 
napis „Witamy w  Kielcach”. Neon świecił dwa 
dni, potem spaliła się instalacja litery „el”. Wy-
chodzących z  tunelu kolejowego przybyszów 
witał więc przez kilka miesięcy pulsujący ryt-
micznie w  mroku napis ”Witamy w  Kiecach”. 
Co z jednej strony budziło zrozumiałe zakłopo-
tanie, z  drugiej całkowicie zrozumiały, sardo-
niczny śmiech. 
Z czasem wszystkie ruchome szyldy wyłączo-
no z eksploatacji. Okazało się, że bez neonów 
można się spokojnie obyć, gasły jeden po dru-
gim. Ale… moda na neony w Kielcach powró-
ciła… 
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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.

Lapidarius
W wieku 83 lat zmarł Jan Nowicki, który ostatnie kilka lat swojego życia spędził 
w Kielcach. Obdarzony talentem i charyzmatycznym głosem należał do odchodzącego 
właśnie pokolenia wybitnych aktorów teatralnych, filmowych i telewizyjnych. 
Reżyserował także sztuki teatralne, bywał również pedagogiem. Mniej był znany jako 
felietonista, a jeszcze mniej jako pisarz – tymczasem kilka lat pisał felietony m.in. 
w Kieleckim Magazynie Kulturalnym „Projektor”. Był też członkiem Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich.

TeksT: dr Krzysztof Sowiński

„Moje pisanie wiąże się z  samotno-
ścią, która każdego a  zwłaszcza 
osobę myślącą i w pewnym wie-

ku nawiedza” – mówił w jednym z wywiadów. 
„Kiedy się czyta XVII wiecznego Montaigne, to 
się wie, że wszystko już było, on opisał nawet 
moje kłopoty z pamięcią. Ale my podejmuje-
my próby by do tego gmachu z ludzkich myśli 
dorzucić jeszcze coś. Bierze się to […] z poczu-
cia, że życie ma większe znaczenie niż w isto-
cie ma” – filozofował.
Tak wyjaśniał swoje pierwsze pisarskie mo-
tywacje: 
„Zacząłem pisać dlatego, że zmarł mi przyja-
ciel, Piotr Skrzynecki. Chyba najważniejszy 
człowiek w moim życiu. Chciałem sobie jakoś 
poradzić z żałobą, tęsknotą. A co zrobić z fak-
tem nieodwracalnym? Można próbować ocalić 
pamięć a więc pracować nad nią […]”.
Nowicki wydał m.in. „Między niebem a  zie-
mią” (2000), Piosenki” (2002), „Mężczyzna 
i one” (2012), ” Białe Walce”(2014), ” Dwaj Pa-
nowie” (2015, poszerzona wersja „Między 
niebem a ziemią”), „Piosenki czasem wiersze” 
(2018), „Moje psie myśli” (2019), „Spotkanie 
w  raju” (2020), „Szczęśliwy bałagan. Część I” 

(2021). W jego propozycjach możemy dostrzec 
coś, co kiedyś nazywaliśmy autobiografią.
Napisałem trzy lata temu tekst („2 tygodnik 
kielecki nr 19/2019) o „Moich psich myślach”, 
książce w której jej autor m.in. mówi o spra-
wach ostatecznych. Pozwolę sobie zatem za-
cytować fragmenty z tamtej refleksji.„Bałem 
się tej książki. Nie chciałem m.in. wchodzić ze 
słowobutami w Jana Nowickiego sprawy oso-
biste, a zwłaszcza ostateczne…
Poza tym… Nie czytam książek osób „zna-
nych”, bo z  reguły takie okazują się katalo-
giem spotkań z  ludźmi z  „artystycznego” 
środowiska. A mnie takie publikacje nie inte-
resują. 
Na szczęście nie jest taką „Moje psie myśli”. To 
rzecz (jak się cieszę!) „bez wygórowanych am-
bicji wiedzy”, jak pisał Miłosz w  „Rodzinnej 
Europie” – w której to Jan Nowicki selekcjonu-
je arcyludzkie i powszechnie wydarzające się 
doświadczenia i  przeżycia. A całością zbioru 
zachwyca i wzrusza.
Zaciera się granica tego, co kiedyś nazywa-
liśmy fikcją literacką, a  co dokumentem. 
Proza Jana Nowickiego, mówiąc współcze-
snym językiem krytyczno-literackim – po-

kazuje biotropiczny cykl życia: dzieciństwa, 
dorastania, dojrzałości i  starości. Pojawiają 
się w  tej opowieści także znajomi (czasami 
naprawdę niezwykli!) i  członkowie rodziny 
pisarza. A wszystko jest potraktowane… la-
pidarnie. Przypomnijmy. Lapidarius znaczy 
tyle po łacinie, co „dotyczący kamieni”, to 
inaczej – zwięzły jak napis na kamieniu. Na-
grobnym. Motyw rodzinnego grobu i eskhu-
macji odnajdziemy także i w tej książce, w jej 
części zatytułowanej  „Ocalić pył”. A tę zwię-
złość w całej.
Jak twierdzi badacz i  psycholog Jerzy Trze-
biński autonarracje nadają kształt życiu czło-
wieka. Ale Jan Nowicki, wie – podpowiada mu 
doświadczenie, w tym śmierci bliskich i zna-
jomych – że ten chwilowy kształt nadany przy 
pomocy słów, za chwilę unieważni działająca 
powszechnie w  świecie erozja. Dlatego nie 
stawia tyle akcentu na szczegółowe przypo-
minanie zdarzeń i działań, nie one decydują, 
ile na wrażenia jakie na nim one zrobiły kie-
dyś i jakie robią dziś.
W jego pisaniu dostrzega się sprawność pió-
ra, umiejętność gry słowem, a co ważniejsze 
także milczeniem. Mamy do czynienia ze 
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stylem na najwyższym poziomie! Chociaż 
może się znaleźć odbiorca książki, który się 
pogubi, nie przyzwyczajony do podążania 
za subtelnymi nićmi narracji i  nie będzie 
wiedział długimi momentami, kto i do kogo 
mówi. Ale to, co zdumiewa szczególnie, to 
rozległy słownik autora, na tle którego wi-
dać tym mocniej ubóstwo leksykalne współ-
czesnych pokoleń.
Tyle się teraz mówi o  zookrytyce i  zoonar-
racjach (to narracje z  perspektywy zwierzę-
cia), jak się to powinno robić i z jaki efektem 
współczesne badaczki przedmiotu powinny 
zobaczyć u… Jana Nowickiego. Historia po-
grzebanego żywcem i nie zabitego, (brutalne 
uderzenie łopaty, chciałoby się powiedzieć 
jak to bywało często na wsi, skończyło życie 
jego czwórki rodzeństwa), z  powodu pośpie-
chu pieska, wydobytego przez kilkuletniego 

chłopca, który się przemienia na „uszach” 
czy „oczach” czytelnika nagle w  osiemdzie-
sięcioletniego starca Jana Nowickiego – nie 
tylko wstrząsa, ale także głęboko wzrusza. 
Jest to najkrótsza historia dorastania, w tym 
do człowieczeństwa będącego „owocem” spo-
tkania dziecka ze zwierzęciem, jaką czytałem. 
Narratorem jest… ów piesek, szczeniaczek: 
„Ocalałem! Co ja mówię! […] ocalał on”. Chło-
piec wygrzebuje bezradne zwierzątko spod 
warstwy śmierci, a będąc dorosłym drugi raz 
– z osadu zapomnienia.
Zacząłem tę książkę czytać trochę przez przy-
padek i… nie mogłem już przestać. Czytuję 
sobie rankiem, kiedy wszyscy śpią. Towarzy-
szy mi w tym Florek, mój mały pies. (Kiedy 
ten był szczeniakiem, porzuconego późną je-
sienią w odległym zakątku lasku, umierające-
go z zimna i braku matczynego mleka znalazł 

staruszek, mój głuchy ojciec. Jak ten Florek 
ostatnim tchem musiał się drzeć! Nihil novi 
sub sole. Zatem… Siedziałem i… czytałem 
(książkę Nowickiego), a  piesek chcąc być ze 
mną, położył się na kamiennej, zimnej jesie-
nią podłodze. Czasami patrzy na mnie zanie-
pokojony, np. wtedy kiedy boi się, że się mogę 
utopić biorąc kąpiel w wannie. I tym razem też 
nagle zaczął mi się z niepokojem przyglądać. 
Poszedłem za jego spojrzeniem, popatrzyłem 
w lustro i dostrzegłem starego już faceta, któ-
ry płacze. Któż to taki? I dlaczego to robi? I to 
tak cicho, żeby nikogo nie obudzić. Widocznie 
i  jemu jeszcze raz Jan Nowicki uświadomił, 
tylko teraz dobitniej: memento mori”.
Mam nadzieję, że jakiś znawca literatury 
kiedyś napisze sążnisty esej o całej twórczo-
ści literackiej Jana Nowickiego, bo jest warta 
upamiętnienia.
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Kadr z filmu „Wielki Szu” (1982 r.)

Jan Nowicki (rok 2019 r.)



w świecie sportu

REKLAMA

Maciej cender
dziennikarz „Przeglądu Sportowego”.

I niech ktoś powie, że piłka nożna nie 
jest najpopularniejszą dyscypliną 
sportową! Dyscypliną, która elektry-

zuje na całym świecie setki milionów ludzi. 
Dyscypliną, która wyzwala niesamowite 
emocje. Niestety piłkarskie piękno, fanta-
styczny skądinąd slogan o „łączeniu ludzi 
przez piłkę” jest tylko teorią. Dzisiejszy fut-
bol w każdym elemencie, na każdym szcze-
blu to komercja, kombinowanie, bezczelne 
szukanie profitów i  konkretnych zysków. 
Wynik, a co za tym idzie, finansowe apanaże 
biorą górę nad zasadami fair play. 
O tym, że pieniądz rządzi futbolem można 
było się przekonać oglądając poszczególne 
spotkania katarskiego mundialu. Cztery lata 
temu, w Rosji stadiony pękały w szwach, 
w Katarze, tylko na meczu otwarcia i finale 
nie było wolnych miejsc. Drożyzna, która 
ogarnęła i tak drogi kraj sprawiła, że wielu 
fanów nad Zatokę Perską nie pojechało. Ale 
dla FIFA i jej łysego dowódcy – kibice są tyl-
ko dodatkiem do zarabiania forsy. I to grubej 
forsy, liczonej w dziesiątkach milionów dola-
rów amerykańskich. 
O tym, że pecunia non olet przekonali fanów 
nad Wisłą reprezentanci Polski. Tak, wy-
szliśmy z grupy, ale zamiast cieszyć się ze 

sportowego sukcesu dyskusja – dzięki kom-
promitującym wypowiedziom niektórych 
piłkarzy i szkoleniowca – zeszła na boczne 
tory. Oliwy do ognia dolał jeszcze czołowy 
polityk, obiecując kilkudziesięciomilionową 
premię. Koniec końcem, zamiast święta na-
stały ciche dni. Rozsypana w proszek kadra 
uciekała na Okęciu przed kibicami boczny-
mi drzwiami. Ci teoretycznie lepsi wypięli 
się na wszystkich już w Katarze, jadąc na 
wakacje prosto z Dohy. Dodatkowo na deser, 
trener, który już pierwszym wywiadem po-
dzielił i skłócił środowisko dziennikarskie 
w  nieskończoność opowiada nieprawdopo-
dobne dyrdymały. 
Nie lepiej jest na niższych szczeblach. Oto 

MOIM ZDANIEM

Dzieli nas piłka

na lokalnych podwórkach, niczym grzyby 
po deszczu powstają fundacje, stowarzy-
szenia i innego autoramentu instytucje zaj-
mujące się organizacją turniejów dla dzieci, 
oldbojów, niepełnosprawnych, itd. Pienią-
dze na wybryki całej rzeszy cwaniaczków 
idą w miliony. A  ci pseudo przyjaciele fut-
bolu, niby dbając o rozwój dyscypliny na-
pełniają swoje kieszenie, mając wszystko 
w głębokim poważaniu. Niedawno, przeko-
nały się o tym dzieciaki z jednego ze święto-
krzyskich klubów, które wracały z turnieju 
bez jakichkolwiek pucharów, medali. Dodat-
kowo głodne, bo po całodziennych zmaga-
niach dostały do jedzenia pizzę. Jedną! Na 
cały zespół! •

Mieszkasz lub pracujesz w województwie świętokrzyskim?
Jesteś w wieku 45 – 64 lata?

Nie czekaj!
SPRAWDŹ CZY GROZI CI CUKRZYCA
Zadzwoń jeszcze dzisiaj i umów się na krótkie, BEZPŁATNE spotkanie – tel. 662 293 293
 Zapewniamy BEZPŁATNE konsultacje z fizjoterapeutą dotyczące aktywności fizycznej, 

warsztaty z lekarzem diabetologiem lub dietetykiem

Cukrzyca typu 2
To choroba, która dotyka coraz szerszą część społeczeństwa. W Polsce cierpi na nią już ponad 3 miliony osób, a liczba ta stale rośnie. Według Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (WHO) w kolejnych latach będzie ona jedną z głównych przyczyn zgonów populacji ludzkiej. Pogłębiający się problem jest wynikiem wielu 
składowych, przede wszystkim nadwagi, niewystarczającej aktywności fizycznej oraz złych nawyków żywieniowych. 
Według danych publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w województwie świętokrzyskim, szybciej niż na tle Polski, rośnie liczba osób chorujących 
na cukrzycę typu 2, oraz osób obarczonych ryzykiem zachorowania na to schorzenie.
„Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 - ZIT” jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 
Celem głównym programu jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców woje-
wództwa świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie interwencji edukacyjno-zdrowotnej.

WYBIERZ ŻYCIE BEZ CUKRZYCY
Program jest realizowany przez Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.

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.





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).


