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KORONA NA DNIE
W TLE MILIONY ZŁOTYCH DLA MENEDŻERÓW I DLA ZARZĄDU
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SPIS TREŚCI / PolECamy

lICZBy TyGoDNIa

7 / SPoJRZENIa
„Byt i świadomość” – Świat, Polska, Kielce

w oczach dr. Witolda Sokały.

16-17 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Ulica donikąd”

– stare Kielce  
wspomina Ryszard Biskup.

PRomoCJa/REKlama

2, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 23, 24

CyTaT TyGoDNIa

„To fantastyczne, depresyjne miasto”.

Jerzy Pilch,  
jeden z najsłynniejszych współczesnych pisarzy, 

o Kielcach. Tu zamieszkał, pracuje  nad nową 
książką, chce otworzyć wydawnictwo.

Źródło: kielce.wyborcza.pl

49 (wg naszych wyliczeń więcej) – tylu piłkarzy 
trafiło od sezonu 2017/18 do Korony Kielce. 
Większość na zasadzie wolnego transferu. 

Jednak ich agentom trzeba było płacić prowizje. Tylko 
w sezonie 2018/2019 dla menedżerów klub przeznaczył ponad 
400 tys. złotych. W całym okresie zarządzania klubem przez 
niemieckich właścicieli jest to kwota powyżej 1 mln złotych.

Źródło: informacje własne oraz Łukasz Grabowski, 
dziennikarz Przeglądu Sportowego.

1 – milion złotych rocznie. Około. Tyle kosztuje roczne 
utrzymanie zarządu klubu Korona Kielce SA. 

40 – tysięcy zł brutto. Około. Tyle kosztuje klub 
miesięcznie Krzysztof Zając, prezes zarządu 
Korony Kielce SA. 

Z REDaKCyJNEJ PoCZTy

Pamiętam Koronę i piłkarzy, bez wielkich umiejętności, 
ale takich, którzy na boisku walczyli jeden za drugiego 
– „jeździli w trakcie meczu na przysłowiowym tyłku”. 
Dzisiaj takich w klubie już nie ma. Coś się skończyło i nie 
utrzymamy w tym sezonie ekstraklasy. Obym się mylił…
Przyczyn jest wiele. Każdy wyliczy kilka różnych – od 
poczynań zarządu (mimo zmiany właściciela, to wciąż 
ci sami ludzie od kilkunastu lat, jak choćby wiceprezes 
Marek Paprocki), zatrudnieniu obecnego trenera bez 
charyzmy i doświadczenia, poprzez działania marketingu, 
który zapomniał o normalnych kibicach i skupił się tylko 
i wyłącznie na kliencie biznesowym – zresztą z marnym 
skutkiem, aż na piłkarzach skończywszy, którym się po 
prostu nie chce „umierać za klub”. Ci ostatni wypełnią 
w większości roczne kontrakty, wypożyczenia i pójdą dalej 
w świat. Zostaniemy my, zawiedzeni. I nikt się nami nie 
przejmie. 2 tysiące z nas i tak na mecz pójdzie… w 1 czy 
2 lidze – bez znaczenia… Szkoda. Bo Korona Kielce, czy to się 
komuś podoba, czy nie, to jedna z niewielu ikon Kielc. Wśród 
setek miast w Polsce, jednym z szesnastu, które posiada 
ekstraklasę, są właśnie Kielce. Warto to sobie uświadomić. 

Imię i nazwisko do wiadomości redakcji
O Koronie piszemy na stronie 22.



na skróty z kraju

4 NR 2 (33)/2020

USŁYSZANE

Gościem Roberta Mazurka w Porannej 
rozmowie w RMF FM był wicerzecznik  
Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. 

Mazurek: Panie pośle, czy to nie jest trochę 
tak, że plujecie sobie teraz w brodę, bo cała 
piękna konwencja, hektary pieniędzy wydane 
na konfetti, na wszystko, zostało przykryte 
jednym palcem Joanny Lichockiej?
Fogiel: No oczywiście bardzo bym się cieszył, 
by do tej sytuacji w Sejmie w ogóle nie 
doszło. Niestety mleko się rozlało. Mogę 
się tylko cieszyć, że pani poseł przeprosiła, 
wyraziła gotowość stawienia się przed 
komisją etyki…
Mazurek: Gotowość stawienia się przed 
komisją etyki – to naprawdę na daleko 
posunięte tortury sama się naraża biedna 
pani poseł. Ja zerknąłem jak Internet 
zareagował na wystąpienie pani poseł 
Lichockiej i muszę powiedzieć, że po jednym 
dniu miała większe zasięgi niż sławny czarny 
protest. Naprawdę szacun.
Fogiel: To rzeczywiście liczby są imponujące. 
Tak jak mówię, nie jestem z tego powodu 
zachwycony.
Mazurek: I dlatego ją schowaliście i nie 
zaprosiliście na konwencje?
Fogiel: Na konwencję zaproszeni byli wszyscy 
członkowie PiS.
Mazurek: To ona sama z siebie, dokładnie 
jak Sławomir Neumann, który po Tczewie 
postanowił nie przyjść na ostatnią 
konwencję Koalicji Obywatelskiej…
Fogiel: Rzeczywiście pani poseł w sobotę nie 
widziałem, rozumiem, że to była jej decyzja, 
żeby nie dawać już dalszych pretekstów 
opozycji, która rzeczywiście wykorzystuje 
to. Tez nie oszukujmy, wykazują się pewną 
hipokryzją, bo stało się to, co się stało, ale 
jeżeli ktoś moralizuje z partii…
Mazurek: Nikt nie moralizuje, po prostu 
z was kpią i pokazują, że zamiast dać dwa 
miliardy na onkologię to daliście na telewizję 
publiczną. Proste.
Fogiel: (…) argument o dwóch miliardach na 
TVP jest mocno demagogiczny…
Mazurek: Ale prawdziwy. I wystarczy.
Fogiel: Nie jest prawdziwy, panie redaktorze.
Mazurek: Ale jest prawdziwy.
Fogiel: Te dwa miliardy na onkologię… My 
jesteśmy dwa kroki przed opozycją.
Mazurek: Sześć nawet.
Fogiel: Na przestrzeni lat 2015-2018 wydatki 
na onkologię wzrosły właśnie o 2 mld zł. 
Z siedmiu miliardów do dziewięciu.

 (oprac. red.) 

Źródło: RMF FM, 17 lutego 2020 r.

WARTO WIEDZIEĆ

Z dniem 1 stycznia br., kwota wolna 
od PIT na Słowacji wzrosła z 3 937 
do 4 414 euro (18 900 PLN). 

Tymczasem w Polsce, by dowiedzieć się ile 
wynosi nasza kwota wolna od podatku trzeba 
nieźle pogłówkować. Kwota wolna od podatku, 
a ściślej kwota dochodu wolnego od podatku 
to wysokość dochodu, od której nie trzeba 
odprowadzać podatku. Ile ona wynosi w Polsce 
w 2020 roku i jak obliczać kwotę zmniejszającą 
podatek? Polecamy lekturę poniżej.

Kwota wolna od podatku 2020. Kogo obowiązuje?
Kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie 
podatników rozliczających przychody 
wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane 
wg skali podatkowej. Kwota wolna od podatku 
nie obowiązuje w przypadku np. przychodów 
opodatkowanych liniowo (PIT-36L), ryczałtu 
od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), 
z kapitałów pieniężnych (PIT-38), ze zbycia 
nieruchomości (PIT-39) itd. Podobnie nie dają do 
niej prawa dochody zwolnione z opodatkowania 
czy rozliczane ryczałtowo.

Czym jest kwota obniżająca podatek?
Kwotę obniżającą podatek stosuje się do 
obniżenia kwoty podatku, wyliczonej od podstawy 
opodatkowania, a przed odjęciem od niej kwoty 

ulg odliczanych od podatku (czyli przed odjęciem 
ulgi prorodzinnej na dziecko 2019/2020, składek 
na ubezpieczenie zdrowotne i abolicyjnej – 
związanej z pracą za granicą). 
Kwota wolna od podatku w 2020 roku zależy od 
wysokości dochodu:
– jeśli dochód nie przekracza kwoty 8000 zł 

– nie odprowadzasz podatku. Twoja kwota 
wolna od podatku to cały twój dochód, 
a kwota zmniejszająca podatek to 100 proc. 
twojego należnego podatku. To pierwszy próg 
podatkowy (17 proc.), więc należny podatek to 
17 proc. z twojego dochodu. 

– dochód mieści się w przedziale powyżej 
8000 zł do 13000 zł - kwota wolna 
od podatku maleje od 8000 zł (kwota 
zmniejszająca podatek to 1360 zł) do 3091 zł 
(kwota zmniejszająca podatek - 525,12 zł). 

– dochody powyżej 13000 zł do 85528 zł 
(granica drugiego progu podatkowego) - 
kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł, 
a kwota obniżająca podatek – 525,12 zł. 

– dochody powyżej 85 528 zł do 127000 zł 
- kwota wolna maleje od 3091 zł do 1 zł 
(a kwota zmniejszająca podatek spada 
z 525,12 zł do 0 zł. 

– osoby z dochodami powyżej 127000 zł rocznie 
nie mają kwoty wolnej od podatku. 

(oprac. red.)

Kwoty zwolnione z podatku dochodowego 
w Europie

Niemcy – 8 130 euro (20% średniej pensji)
Grecja – 5 000 euro (46%) 
Francja – 5 963 euro (18%) 
Hiszpania – 17 707 euro (73%) 
Austria – 11 000 euro (32%)
Finlandia – 16 100 euro (40%) 
Luksemburg – 11 265 euro (22%) 
Cypr – 19 500 euro (71%)
Belgia – 8 680 euro (23%) 
Wielka Brytania – 9 440 funtów = 12 000 
euro (38%) 
Dania 46 630 koron = 6 263 euro (10%) 

Jedynie w Bułgarii i na Węgrzech kwota 
ta wynosi 0. 

Kwota wolna od podatku  
w państwach pozaeuropejskich  
(w przeliczeniu na złotówki)

Kolumbia 45 172 zł
Brazylia ok. 28 000 zł 
RPA ok. 20 000 zł 
Tajlandia 14 040 zł 
Botswana 12 384 zł 
Maroko 11 127 zł 

Źródło: pitax.pl 

(oprac. red.)

Wzory na kwotę zmniejszającą podatek
Wysokość rocznych dochodów: do 8000 zł

wzór na kwotę zmniejszającą podatek: 1 360 zł (0,17 x 8000 zł)
Wysokość rocznych dochodów: od 8000 zł do 13 000 zł

wzór na kwotę zmniejszającą podatek: 1360 zł - [834,88 zł x (dochód - 8000 zł)/5000 zł]
Wysokość rocznych dochodów: od 13 001 zł do 85 528 zł

kwota stała: 525, 12 zł
Wysokość rocznych dochodów: od 85 529 zł do 127 000 zł

525,12 zł - [525,12 zł x (dochód - 85 528 zł)/41 742 zł]
Wysokość rocznych dochodów: powyżej 127 000

kwota stała: 0 zł
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SPRAWDŹ W SWOIM URZĘDZIE PRACY, WŁAŚCIWYM DLA DANYCH  
REJESTROWYCH GABINETU/FIRMY, CZY MOŻESZ OTRZYMAĆ  
DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIA

Najbliższe szkolenia:

BLEPHAROPLASTYKA  
- chirurgiczna  
korekta powiek

WYPEŁNIACZE PODSTAWOWE  
NA BAZIE KWASU HIALURONOWEGO. 

Zastosowanie w korekcji twarzy  
– różne poziomy

ZASTOSOWANIE TOKSYNY  
BOTULINOWEJ TYPU A  

w górnej części twarzy 
– różne poziomy

Księga2.indb   13 19.02.2019   22:21:00
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okiem posła

zdaniem ministra

ADAM CYRAŃSKI
(ur. 29 marca 1960 r.), kielczanin, lokalny przedsiębiorca, niezawodowy poseł na Sejm RP VIII, IX 
kadencji. 

Ponad 30 lat wstecz polska infrastruktura 
komunikacyjna była odzwierciedleniem 
wcielonych w życie projektów 

gospodarki planowej i inwestycji dalece 
odbiegających od standardów jakiejkolwiek 
wydajności. Górnolotne hasła i niesamowite 
wizje działań przedstawiały nam kraj 
dobrobytu i pięknej przyszłości. Analogie 
z tamtych lat nie są może tak wyraźne 
w czasach obecnych, ale wprawne oko 
może zauważyć, że duch poprzedniej epoki 
straszy nas złymi nawykami, które wytworzył 
poprzedni system.
Okres po transformacji postawił nasz kraj 
przed zadaniem przyjęcia zasad wolnego 
rynku i dostosowywania do nich infrastruktury. 
Rozwój był koniecznością.

Problem tkwił jednak w tym, że system 
administracyjno-państwowy nie wykształcił 
żadnego nowego mechanizmu realizacji 
inwestycji, lecz bazował na zaadoptowanych 
rozwiązaniach. Cel publiczny był od zawsze 
ustawowym usprawiedliwianiem działania 
organów administracji państwowej.
Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego 
w ostatnich dniach mieli okazję spojrzeć 
z własnej perspektywy na pojęcie odgórnego 
planowania. Centralny Port Komunikacyjny 
i jego założenia mają ogromne znaczenie 
dla kraju. 
Jednak sposób, w jaki informacja o realizacji 
inwestycji dotarła do mieszkańców regionu, 
uznać należy za co najmniej niepoważny – 
najbardziej zainteresowane tym projektem 

osoby, czyli mieszkańcy terenów, na których 
ma się odbywać ta inwestycja, dowiedziały się 
o jej wszystkich aspektach, jako ostatni. 
Powrócić trzeba zatem do krytyki osób 
odpowiedzialnych za wszelkie konsultacje 
i postawić pytanie o współpracę organów 
administracji państwowej na szczeblu 
centralnym i samorządowym. Jak mogło 
zabraknąć czynnika pozwalającego 
na uwzględnienie interesów małych 
aglomeracji? Czy życie mieszkańców 
ma zmienić się całkiem kosztem planów, 
które mogą prowadzić do likwidacji ich miejsca 
zamieszkania?
CPK jest tak dużą inwestycją, że nie można 
pozwolić sobie na błędy w realizacji inwestycji 
w okresie przed jej rozpoczęciem. Następstwo 
przejęcia terenów przez Skarb Państwa 
w drodze wielu postępowań to nie tylko 
koszty ich zakupu, ale także spadek wartości 
wielu terenów położnych w sąsiedztwie. 
To ingerencja w konstytucyjne pojęcie 
własności. Na dodatek bez dobrego planu 
i właściwego uzasadnienia. 
Duch poprzedniej epoki uśmiecha się szeroko 
i puszcza do nas oko. Rozwój i inwestycje 
w naszym województwie są potrzebne, jednak 
nieprowadzone tak, że mieszkańcy wielu jego 
regionów na tym zwyczajnie stracą. •

Nawyki z minionej epoki

PIOTR WAWRZYK
Urodził się w 1967 r. w Kielcach. Absolwent stosunków międzynarodowych i prawa na Uniwersytecie 
Warszawskim. Adiunkt w Instytucie Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków 
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Poseł na Sejm RP. Wiceminister spraw zagranicznych.

Pierwsze tygodnie kampanii prezydenckiej 
pokazują, że to będą najważniejsze wybory 
głowy państwa z dotychczasowych. 

To będzie decyzja, która na wiele lat zdecyduje 
o losach Polski i Polaków. Już pierwsze 
wydarzenia kampanii pokazały, w jakim kierunku 
będzie ona prowadzona przez poszczególnych 
kandydatów i o co będą walczyli. 
Dla urzędującego Prezydenta Andrzeja Dudy, 
to walka o kontynuowania dotychczasowej 
polityki. W ostatnich latach Polska się 
bardzo zmieniła i zmieniło się życie Polaków. 
Programy społeczne i polityka gospodarcza 
rządów PiS pokazały, że jest alternatywa 
dla dotychczasowej liberalnej polityki. Okazało 
się, że z rozwoju gospodarczego może czerpać 
dochody całe społeczeństwo. W gospodarce 
liberalnej mogły mieć do tego prawo tylko 
określone grupy. Większość miała pracować 
za grosze i cieszyć się, że ma taką możliwość. 
A wszelkie programy społeczne miały oznaczać 
bankructwo państwa. Okazało się jednak, 
że można inaczej.
Pozostali kandydaci, w zasadzie nie 
różnią się między sobą. Mają jeden cel, 
pokonanie prezydenta Dudy. Liczą na to, 
że dojdzie do przedterminowych wyborów 
parlamentarnych, a w nich pokonają PiS 

Wybory bez tajemnic

i przejmą władzę w kraju. Tyle, że będzie 
to oznaczało stopniowe ograniczanie 
programów społecznych wprowadzonych 
przez obecnie rządzących. Pokazać to można 
na przykładzie Programu 500+. Politycy PO nie 
kryją, że zmiany będą. Najpierw wprowadzone 
zostanie kryterium dochodowe. Następnie 
pieniądze te zostaną zabrane bezrobotnym 
(bo … nie mają pracy i jej nie szukają, nie są 
aktywni zawodowo). Następnie okaże się, że i na 
tak okrojony program zabraknie pieniędzy 
więc trzeba go jeszcze bardziej ograniczyć. 
A później będzie można ogłosić, że skoro 
jest przeznaczony dla małej grupy, to nie ma 
sensu go kontynuować, „bo są inne wydatki”. 
Nie miejmy złudzeń, to realny scenariusz, 

zresztą w większości oparty na wystąpieniach 
polityków PO. Pozostali kandydaci? Nawet, jeżeli 
teraz mówią inaczej, i tak przyjmą poglądy PO. 
Tak jak PSL w latach 2008 -2015, gdy w imię 
trwania koalicji strachu przed PiS, zgodził się 
na podniesienie wieku emerytalnego i cięcia 
w służbie zdrowia oraz wydatkach na armię.
Biorąc powyższe pod uwagę, stawka tych 
wyborów jest naprawdę wyjątkowa. Albo szybki 
rozwój, którego owocami dzielą się wszyscy, 
albo powrót do marazmu i fortun nielicznych.
Z tego też powodu ta kampania będzie 
wyjątkowo trudna i brutalna. To co się działo 
w ostatnich dniach, to dopiero jej początek. 
A największe „armaty” zostaną dopiero 
wytoczone. •
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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

K ilka dni temu pożegnaliśmy śp. Jerzego 
Gruzę, wybitnego scenarzystę 
i reżysera. Jego filmy, m.in. kultowy 

„Czterdziestolatek” bawiły i dawały do myślenia 
wielu pokoleniom Polaków. W latach młodości 
oglądałem serial w jego reżyserii „Wojna 
domowa”, do którego później nieraz wracałem. 
Kawał dobrego, komediowego i pouczającego 
kina ze świetnymi kreacjami najlepszych polskich 
aktorów. W filmie występowała ich cała plejada, 
nawet w epizodach. Choć od premiery minęło 
ponad 50 lat to film jest wciąż aktualny. Polecam 
go choćby po to, żeby się szczerze pośmiać 
z samych siebie w XXI wieku. Przypomniała mi 
się też piosenka tytułowa z filmu, skomponowana 
przez Jerzego Matuszkiewicza do tekstu Ludwika 
Jerzego Kerna,dwóch wielkich artystów. Któż ze 
starszego pokolenia a może nawet i średniego nie 
potrafi jej zanucić?
„Wojna domowa, od wielu wieków trwa
Wojna na gesty, wojna na słowa
To każdy z domu na wyrywki zna
Co dzień od nowa, łubudubumbum gruch
Wybucha nowa, wojna domowa
O byle co się robi ruch
Powody są śmieszne dość i nie warte nawet gry
A cały dom trzęsie się i w posadach swoich drży…”
Okazuje się, że dobry tekst z lat 60-tych ubiegłego 

zdaniem senatora

Społeczny wegetarianizm

wieku opisujący sytuację domowa przeciętnej 
polskiej rodziny jest na tyle „uniwersalny”, 
że pasuje wypisz wymaluj do naszych realiów 
i rodzinnych i społecznych. Dedykuję ten 
utwór wszystkim Polakom u progu kampanii 
prezydenckiej. I kandydatom i ich sztabowcom 
i ich zwolennikom i ich przeciwnikom i wyborcom 
i obojętnym. Niech ta piosenka w pozostałe 
jeszcze dni kampanii okrąży cały kraj razem 
z miastami, wioskami, mediami i od Pucka, przez 
Wiejską po Giewont. Tyle przecież codziennie 
niepotrzebnych potyczek i bitew tej dziwnej wojny 
domowej, która nas wyniszcza od środka. Niech 
też jej przesłanie zawita pod nasze strzechy, 
zahaczy o nasze rodziny, umysły i zdrowy rozsądek, 

w który wciąż wierzę. Potrzeba go trochę, żeby nie 
oszaleć w gąszczu codziennego populizmu, hejtu, 
półprawd i kłamstw, kolportowanych na czyjeś 
pstryknięcie palcem. Wszak po wyborach, bez 
względu na ich wynik, trzeba będzie w tym naszym 
domu dalej mieszkać pod jednym dachem i żyć ze 
sobą. I jeszcze na koniec ku przestrodze słowa św. 
Pawła z Listu do Galatów Ga 5,15 „A jeśli u was 
jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie byście się 
wzajemnie nie zjedli.” Widać więc, że ten swoisty 
„kanibalizm” w sferze mentalnej i relacjach 
międzyludzkich to zjawisko stare jak świat, ale 
czy warto je wciąż powielać? Może czas przejść 
na powszechny społeczny wegetarianizm? Wyjdzie 
nam to wszystkim na zdrowie. •

patrząc z boku

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

ŚWIAT
W Wielkiej Brytanii po Brexicie zatrud-
nienie osiągnęło nowy, rekordowy poziom 

(76,5 proc.), bezrobocie jest aktualnie najniższe 
od 44 lat (3,8 proc.), a z kolei pensje tygodnio-
we najwyższe od 12 lat, o czym z satysfakcją 
doniósł właśnie „The Spectator”. Jasne, że to 
dopiero początek niełatwej, nowej drogi gospo-
darki Zjednoczonego Królestwa, ale optymizm 
jest widoczny i może być czynnikiem, który 
zdecyduje o ostatecznym sukcesie brytyjskiego 
„życia poza UE”. W każdym razie, już wiadomo, 
że katastroficzne wizje okazały się mocno prze-
sadzone.
A ja mam dla euroentuzjastów, zagranicz-
nych i rodzimych, jedną radę. Zamiast czyhać 
na dane, które potwierdzą, że tym wrednym 

wyspiarzom jednak jest gorzej, a nie lepiej – 
zróbcie coś, by wskaźniki w UE też rosły. Tylko 
uwaga, nie chodzi o te dotyczące produkcji 
rozporządzeń, dyrektyw i aktów strzelistych.

POLSKA 
Według danych GUS, inflacja w ujęciu 
rocznym wynosiła na koniec stycznia 

już 4,4 proc. (najgorszy wynik od 8 lat) i wciąż 
przyspiesza, co oznacza, że kurczy się real-
na wartość naszych pensji i oszczędności. 
80 proc. respondentów sondażu SW Research 
dla „Rzeczpospolitej” w mniejszym lub większym 
stopniu wini za to politykę naszego rządu. I cał-
kiem słusznie. 
Gołym okiem widać jednak, że nijak ma się to 
do preferencji politycznych Polaków. Może 

sondażownia dobrała niereprezentatywną 
próbę, z nadmiernym udziałem tych, którzy 
kiedyś uczyli się przynajmniej podstaw ekonomii 
i jeszcze coś z tego pamiętają? Wątpię. Drugie 
wyjaśnienie: swoją siłę rażenia ma propaganda 
PiS („ceny rosną, ale przejściowo, a zresztą 
to wina owszem, rządu, ale przecie rządu Tu-
ska”). Cieplej, ale to tylko część prawdy. I wresz-
cie trzecia możliwość: po prostu, większość 
Rodaczek i Rodaków widzi, że idą chude lata, 
ale po ewentualnej zmianie władzy wcale nie 
spodziewa się lepszej polityki ekonomicznej ani 
zmiany na lepsze w swoich portfelach. Dlatego 
głosuje, jak głosuje.

KIELCE
Chyba po raz pierwszy się cieszę, 
że Uniwersytet Jana Kochanowskie-

go i Politechnika Świętokrzyska nie zdołały 
wbić się na ponoć elitarną, ministerialną 
listę „uczelni badawczych”. Bo ci, którym się 
to udało – dostali rządowe wsparcie na liczne 
dodatkowe zadania, nie w postaci obiecywanej 
gotówki, ale obligacji skarbu państwa. Za jakiś 
czas będą pewnie jak znalazł na nowe tapety 
w gabinecie rektora. 
Dobra, wiem – dostojni akademicy nie powinni 
narzekać. Ten rząd równie dobrze mógł im wy-
płacić deputat w węglu. •

Byt i świadomość
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Komunikacja publiczna to żywy 
organizm, który powinien reagować 
na zmieniające się uwarunkowania 

miasta i potrzeby pasażerów. Niestety 
w Kielcach przez ostatnie lata komunikacja 
stała w miejscu. Oczywiście mieliśmy 
wielomilionowe inwestycje w infrastrukturę: 
słynne przystanki, nowe autobusy, biletomaty, 
ale brakowało strategicznego myślenia 
o jakości połączeń. Przez wiele lat komunikacja 
działała pod dyktando przewoźnika. To trochę 
tak jakby ekipa od remontów decydowała na 
jaki kolor pomalować nam ściany.
Od czasu zmiany władzy w naszym mieście 
w końcu zmieniło się myślenie o komunikacji. 

Zarząd Transportu Miejskiego przeprowadził 
dwa etapy remarszrutyzacji, wprowadza 
funkcjonalną siatkę połączeń, taktuje linie. 
Po wielu latach starań społeczników udało 
się w końcu zlokalizować przystanek na 
ulicy Żelaznej, a w przyszłości ma powstać 
jeszcze koło 40 nowych przystanków. Jeszcze 
w tym roku czeka nas kolejna komunikacyjna 
rewolucja, związana bezpośrednio 
z planowanym na sierpień otwarciem 
Centrum Komunikacyjnego. 
To oczywiste, że zmiany, choć dobrze przyjęte 
przez specjalistów i kielczan, spotykają się 
także z krytyką. Część pasażerów potrzebuje 
czasu, żeby przyzwyczaić się do zmienionych 

tras i korekt w rozkładach jazdy. Jednak 
największe niezadowolenie manifestują 
związkowcy Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji. MPK to firma, której miasto 
zleciło usługę wykonywania przewozów 
i słono za nią płaci. I w normalnych relacjach 
dość oczywista wydaje się zasada, że klient 
„nasz pan”. Ale nie w Kielcach takie numery 
i nie z MPK. Przewoźnik rości sobie prawo 
do krytykowania i kontestowania tego, 
co zleca mu miasto. Wykorzystuje do tego 
media i własną gazetkę, którą kolportuje 
w autobusach należących do miasta. 
I co chwila grozi strajkiem.
Związkowcy narzekali na zablokowane 
buspasy i brak toalet na pętlach. Kiedy 
władze Kielc zaproponowały konkretne 
rozwiązania udrożnienia buspasów i postawiły 
pierwsze toalety, związkowcy obrazili się, 
bo na rozmowy o komunikacji przyszedł 
wiceprezydent odpowiedzialny za komunikację 
w mieście. Uznali to za prowokację, wyszli 
obrażeni i zagrozili strajkiem. 
Coraz trudniej uwierzyć, że MPK leży 
na sercu tak często deklarowana troska 
o pasażerów i jakość komunikacji publicznej 
w Kielcach. •

AgAtA WojdA 
(ur. 25 maja 1981 r. w Kielcach). Kielecka radna, przewodnicząca klubu Koalicja Obywatelska,  
przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Klient nasz pan?

Patroni do wymiany
Marcin chłodnicki
(ur. 25 września 1978 r. w Kielcach). Kielecki radny, inicjator projektu „In Vitro dla Kielc”, szef 
stowarzyszenia rowerowego, współautor wielu akcji i inicjatyw społecznych, przewodniczący Nowej 
Lewicy w Kielcach.

Przez Polskę przeszła fala gloryfikacji 
ludzi i formacji, którzy na to nie 
zasługują. Wiele placów i ulic otrzymało 

budzących kontrowersje patronów – 
zbrodniarzy wojennych i kolaborantów. 
Podczas, gdy świadkowie ich zbrodni już nie 
żyją, pisowska władza przy wsparciu IPN 
może łatwo i bezkarnie fałszować historię. 
Ogłasza bohaterami tych, którzy mają 
na rękach krew niewinnych ludzi. Władza, 
do celów politycznych, za pośrednictwem 
mediów publicznych tworzy fałszywe mity, 
które trafiają w ideologiczne oczekiwania 
nacjonalistów, pseudopatriotów i kiboli. 
Niestety także do świadomości ogółu 
społeczeństwa.
W Kielcach także, za poprzedniej kadencji, 
dwa miejsca zyskały patronaty otoczone 
hańbą. Pierwsze zostało nazwane 
im. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, 
a drugie Brygady Świętokrzyskiej. Jednym 
z najokrutniejszych czynów oddziału 
„Łupaszki” była zbrodnia wojenna w 
Dubinkach. Łącznie zabito wtedy nie mniej 
niż 27 osób cywilnych, w tym kobiety i dzieci. 
Wśród nich również Polaków – Annę Górską 
oraz jej czteroletniego synka. Najmłodsza 
ofiara to dwumiesięczny chłopczyk. Szczegóły 
i tło mordu zbadał historyk – dr Paweł 
Rokicki. Publikacja została napisana zgodnie 

z wszelkimi kanonami naukowymi PAN. 
„Łupaszka” jest patronem ronda u zbiegu 
ul. Jagiellońskiej i Piekoszowskiej na kieleckim 
Czarnowie. 
Brygada Świętokrzyska to oddział, który 
kolaborował z Wermachtem. Działał pod 
opieką hitlerowców, a jego celem była walka 
z idącymi ze wchodu na Berlin wojskami 
koalicji antyhitlerowskiej. W tym Armii 
Ludowej, partyzantami Batalionów Chłopskich, 
żołnierzami Pierwszej Dywizji Piechoty gen. 
Zygmunta Berlinga. W 75 rocznicę powstania 
Brygady Świętokrzyskiej polski rząd 
i prezydent oddali honory tej formacji. Wtedy 
do mocnych słów uciekło się wiele środowisk 
kombatanckich, w tym potomkowie oficerów 
AK. „Nie rozumiemy, jak można patronować 

rocznicy powołania kolaboranckiej formacji 
zbrojnej, co oznacza aprobatę jej celów 
i metod walki” – czytamy w liście wysłanym 
do prezydenta Dudy i podpisanym między 
innymi przez córkę Józefa Piwnika „Topoli” 
i bratanicę Jana Piwnika „Ponurego”. Brygada 
Świętokrzyska patronuje rondu na kieleckim 
Malikowie. 
Za chwilę 1 marca – święto „żołnierzy 
wyklętych”. To figura retoryczna, dzięki której 
w jednym zbiorze, bez powodu umieszczono 
takich bohaterów jak gen. August Emil 
Fieldor „NIL”, czy rotmistrz Witold Pilecki 
ze zbrodniarzami jak „Łupaszko”, „Ogień” 
czy „Bury”. Wstyd mi, że ulicami Kielc przejdzie, 
organizowany przez kręgi nacjonalistyczne, 
marsz z okazji tego święta. •
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W ydatki miasta na promocję poprzez 
sport po raz kolejny stały się 
tematem dyskusji mieszkańców 

miasta. Czy takie wydatki mogą być celowe? Tak, 
ale tylko wtedy kiedy miasto określi ich… cel. 
W Kielcach nadal są szkoły, w których 
lekcje w-f odbywają się korytarzach, 
renomowane licea, które nie posiadają 
hal, placówki, które od wielu lat nie miały 
funduszy na dostosowanie budynków do 
wymogów przeciwpożarowych. Mimo to, 
ponad 5 milionów złotych trafi do klubów 
sportowych w Kielcach w ramach wydatków na 
promocję. Jak co roku pojawia się wiele pytań: 
czy warto inwestować miliony w promocję 
miasta poprzez sport? Jak podzielić środki? 
Czy przy tak wielkich potrzebach miasta 

w ogóle powinniśmy inwestować pieniądze 
w promocję? 
Jestem przekonany, że promocja Kielc jest 
potrzebna. Nasze miasto ma wiele atutów, które 
można i trzeba pokazywać w kraju i za granicą. 
Zbudowanie pozytywnego wizerunku miasta 
przełoży się na rozwój przedsiębiorczości, 
uczelni, większy ruch turystyczny, a przez 
to lepszy standard życia i większy budżet miasta 
(który z kolei przeznaczyć można na przykład 
na wspomniane wyżej potrzeby placówek 
edukacyjnych). Równie ważny jest też 
rozwój sportu w mieście. Prężnie działające 
kluby sportowe wśród wielu mieszkańców 
budują poczucie wspólnoty i dumy z miejsca 
zamieszkania. Jestem przekonany, że rozumieją to 
władze naszego miasta i dlatego decydują się na 

wydatki promocyjne. Jednak czy kluby sportowe 
są w stanie wypromować nasze miasto? 
Podstawowe pytanie, na które miasto nadal 
poszukuje odpowiedzi to jaki wizerunek 
miasta chcemy budować? Jak je promować? 
W jaki sposób wydać środki przeznaczone 
na promocję? Aby odpowiedzieć na te pytania, 
miasto musi wreszcie opracować kompleksową 
i wieloletnią strategię promocji. Używanie 
funduszy na „promocję” jako sposób na 
przekazanie klubom pieniędzy na ich codzienne 
funkcjonowanie jest nieetyczne i niegospodarne. 
Od czasu wyborów samorządowych udało się 
zrobić pierwsze kroczki w kierunku opracowania 
wieloletniego planu – powstała „Analiza danych 
zastanych wizerunku miasta Kielce w latach 
2014-2018”, mamy nowych dyrektorów 
i radnych, którzy zwracają uwagę na potrzebę 
powstania takiego planu.
Tegorocznym priorytetem musi stać się 
opracowanie strategii promocji miasta Kielce, 
które jasno ustali cele wydatkowania środków 
na promocję, w tym promocję poprzez sport. 
Miasto musi być zarządzane w oparciu o twarde 
dane, które przekonają nas w co warto 
inwestować publiczne pieniądze. Nie można dalej 
decydować o budżecie miasta bez wieloletniej 
wizji rozwoju Kielc. Bez określenia celów, 
wszystkie wydatki na promocje przez sport są 
dziś… bezcelowe. •

Michał Braun 
(rocznik 1985), radny Miasta Kielce, od dziesięciu lat aktywnie zaangażowany w pracę na rzecz regionu 
w organizacjach społecznych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta Uniwersytetu 
Karola w Pradze. Ekspert w dziedzinie aktywności obywatelskiej współpracujący m.in. z Komisją 
Europejską i londyńską Momentum World. 

Bez strategii i bez celu

Profesjonalne  
Produkcje filmowe  

– spoty, relacje z wydarzeń,  
filmy reklamowe

Zakres prac:
Przygotowanie scenariusza programu

opracowanie tekstów lektorskich
Oświetlenie planu zdjęciowego

Realizacja zdjęć telewizyjnych Full HD
Obsługa dziennikarska

Nagranie wywiadów
Udźwiękowienie

Nagranie lektora wersji  polskiej
Montaż

Wykonanie animacji komputerowych
Postprodukcja

mastering
Przekazanie majątkowych praw autorskich

Konwersja filmu do różnych formatów (Internet, strona www, itp.)

tel. + 48 531 950 391
e-MaIl: ReKlaMa@lIMaP.Pl
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Gdy wszystko wokół przemija niczym sen, 
szukamy w pamięci jakichś trwałych 
punktów odniesienia do przeszłości, po-

zwalających przetrwać to, co niespodziewanie 
zsyła nam los. Nie mają oczywiście większego 
sensu jakiekolwiek próby użalania się nad sobą. 
Albowiem tak, jak nie można zatrzymać czasu, 
nie można również uciec przed przeznaczeniem. 
Warto zatem ot tak, po prostu dać ponieść się 
owej nieznośnej fali tymczasowości, która raz 
po raz zaskakuje nas jakże fascynującymi zwro-
tami akcji w teatrze życia. Carpe diem?
Skoro więc nie da się zmienić przeszłości a te-
raźniejszość okazuje się w gruncie rzeczy wie-
loznacznym i nieznośnym pół-snem, jedyną 
rzeczą trzymającą nas przy życiu jest wciąż 
dająca nadzieję przyszłość. W miarę upływu lat 

Konrad Cedro
(ur. 1966 r. w Kielcach) jest absolwentem Liceum im. S. Żeromskiego. Studiował filozofię, języki nowożytne i stosunki międzynarodowe we Włoszech,  
Niemczech i Kanadzie. Od 1988 r. współtworzy interdyscyplinarne projekty z dziedziny komunikacji międzykulturowej w Ameryce Płn., Ameryce Płd., Europie,  
Azji i Bliskim Wschodzie. Od wiosny 2018 r. jest wolontaryjnie zaangażowany w Fundację Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego oraz pracuje w Europie.

Teatr życia
zmagania z codziennością kończą się u mnie za-
wsze konstatacją, iż w gruncie rzeczy ważne są 
tylko te dni, których jeszcze nie znamy, gdyż tylko 
na nie czekamy i tylko to, co przed nami można 
jeszcze jakoś zmienić. To, co przemija pozostanie 
lada moment (w najlepszym wypadku) miłym 
wspomnieniem bez wad.
Przy porannej kawie czytam z zapartym tchem 
po raz kolejny “Nieznośną lekkość bytu” Kunde-
ry. I co potem? Picie kawy tylko wtedy ma sens, 
gdy towarzyszą mu szalone emocje. Tylko wtedy 
ta banalna z pozoru czynność staje się przeży-
ciem głęboko egzystencjalnym. Einmal ist Kein-
mal (raz to tyle, co nic), dlatego tak ważnym staje 
się staranne kultywowanie codziennych rytu-
ałów. W innym wypadku wszystko przecieknie 
nam mimowolnie (zanim się zorientujemy) 

przez palce, a na końcu tej drogi jest już tylko 
nuda i bezsens.
Przełączam kanał radiowy zanim znowu zagrają 
Zenka albo Sławomira. Niech lepiej dalej lecą Gre-
chuta, Turnau albo Cohen. Codzienna i nieznośna 
tymczasowość również mają w sobie jakiś głęboko 
ukryty sens. Lekkość sanatoryjnej rzeczywistości 
w Busku-Zdroju jest przecież pozorna. Wszech-
obecne egzystencjalne cierpienie oraz fizyczny 
ból mniej lub bardziej chorych współ-kuracju-
szy mają sens. Każdy z nas myśli tu o lepszym 
i zdrowszym życiu w przyszłości. Sednem kuracji 
są naturalnie cowieczorne dancingi w Kawiarni 
Bryza, gdzie można oddać się choćby na chwilę 
zapomnieniu. Ta bryza to taki metaforyczny wiatr 
od morza w samym sercu Gór Świętokrzyskich… 
Żeromski z  rozpaczy jeździł do szwajcarskiego 
Rapperswilu, dla nas zbawienne jest Busko-Zdrój. 
I niech tak zostanie. Delektujmy się tą nieznośną 
tymczasowością… a co dalej, zobaczymy.

Busko-Zdrój, Europa 22.02.2020 r.
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DWIE FORMY FINANSOWANIA I NAJMU:
1) Mieszkania z dojściem do własności:      
 wpłata własna 50% wartości mieszkania,  
 kredyt na budowę zaciągany przez KTBS Sp. z o.o., 
 oprocentowanie kredytu około 3,85 % (zmienne), 
 indywidualne wykończenie mieszkań przez lokatora,  
 możliwość wykupu mieszkania i stanowiska  
    postojowego po 5 latach od zawarcia umowy najmu. 

2) Mieszkania bez dojścia do własności:  
 wpłata własna 30% wartości mieszkania,  
 kredyt na budowę zaciągany przez KTBS Sp. z o.o.,  
 oprocentowanie kredytu tylko 1,75 % (zmienne),   
 mieszkanie wykończone „pod klucz”,  
 mieszkanie tylko na wynajem. 

Parametry techniczne inwestycji:  
 liczba kondygnacji: 5 nadziemnych i 1 podziemna,  
 łączna ilość mieszkań: 191,  
 powierzchnia użytkowa mieszkań: od 32 m2 do 94 m2,  
 mieszkania jedno, dwu oraz wielopokojowe wraz komórkami lokatorskimi przynależnymi do każdego mieszkania,  
 wszystkie mieszkania z balkonami lub tarasami zielonymi, 
 nowoczesne windy, monitoring, wózkownie, 
 174 miejsca postojowe w garażach podziemnych, 
 przestrzeń wypoczynkowo - rekreacyjna na dziedzińcu: plac zabaw, siłownia plenerowa i punkt widokowy,  
 znakomita lokalizacja na osiedlu Ślichowice, z rozbudowaną infrastrukturą miejską: przedszkola, żłobki, szkoły, poczta, sklepy, 

galeria handlowa. 
Propozycja dla osób o średnich dochodach oraz osób, które skorzystają  

z pomocy finansowej bliskich 
MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNEJ ARANŻACJI LOKALU, A TAKŻE PRZYSTOSOWANIA MIESZKANIA  

DO POTRZEB OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 

Zapraszamy do składania wniosków 
Szczegółowe informacje: 

 na stronie internetowej KTBS Sp. z o.o.: www.ktbs.kielce.eu 
 telefonicznie: pod nr 41/ 343 06 11;  41/ 368 11 93, wew. 101  
 osobiście: w siedzibie KTBS Sp. z o.o., ul. J.B. Puscha 36/1, Kielce 
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Kula u nogi i rąbek u spódnicy
Analizy projektu „Kielecka szkoła 
partycypacji” (2017 rok) pokazują, że stolica 
regionu nie jest postrzegana jako dobre 
miejsce do robienia kariery, czy rozwoju 
przedsiębiorczości. Na brak klimatu dla 
budowania biznesu zwróciło uwagę 33% 
badanych. Ponad połowa ankietowanych 
stwierdziła, że problemem jest odpływ 
młodych ludzi, a 36% dostrzegło, iż z miasta 
migrują po prostu ludzie zdolni i to bez 
względu na wiek. Podsumowując krótko 
rezultaty - start do wielkiej kariery z Kielc 
uznano za dużo trudniejszy niż z innych 
miast wojewódzkich. Jeszcze wcześniej, 
bo pięć lat temu, studenci dziennikarstwa 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego robili 
sondy wśród żaków z kieleckich uczelni na 
ten właśnie temat. W ich trakcie pojawiły 
się m.in. opinie, że nawet wykładowcy 
zachęcają do wyjazdu ze stolicy Gór 
Świętokrzyskich tuż po obronie. Patrząc 
na takie komentarze, stolica regionu 
jawi się w ówczesnej kondycji jako kula 
u nogi, zawadzająca młodym i zdolnym 
w odniesieniu sukcesu. Nawiązując jednak 
do myśli prof. Władysława Tatarkiewicza: 
a może to właśnie jest dobrze, że jest 
trudniej i trzeba starać się bardziej? 
Najbogatszy Polak, czyli Michał Sołowow, 
pytany o utrudnienia w zakładaniu 
biznesu w Polsce, wielokrotnie odpowiadał, 
że tej fazy nie powinno się upraszczać. 

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

kariera (z) kielc
Dobiegają końca konsultacje społeczne poprzedzające powstanie strategii rozwoju 
„Kielce 2030+”. Badana jest też możliwość rozwoju kariery. Przyjrzyjmy się bliżej temu 
zagadnieniu.

Uzasadniał to stwierdzeniem, że jeśli 
dla kogoś wielką przeszkodą jest samo 
spełnienie wymogów formalnych, bo traci 
przy tym cierpliwość i się zniechęca, to nie 
powinien zajmować się przedsiębiorczością 
w ogóle. Sukces zależy bowiem w znacznej 
mierze od tego, żeby się nie zniechęcać 
w trakcie trudności, niepowodzeń, czy 
zmiennej koniunktury.

Kielczanie budują wizerunek Kielc
Za kolejną z przeszkód do kariery 
w dotychczasowych badaniach uznawano 
też niezbyt atrakcyjny wizerunek miasta, 
które budzi niewystarczająco dużo dobrych 
skojarzeń jako miasto nowoczesne. Z tym 
ciągle jeszcze można się zgodzić, ale pod 
pewnym warunkiem - ten wizerunek zależy 
też od nas. Czy jesteśmy znani w naszej 
branży i to z dobrej strony? Czy angażujemy 
się w dyskusje ogólnopolskie na istotne 
dla danego sektora gospodarki tematy? 
Czy budujemy własne pozycje eksperckie? 
Czy są grupy ludzi, dla których jesteśmy 
pierwszym skojarzeniem z Kielcami? 
Istnieją? To dlaczego ten wizerunek jest zły? 
Przecież to my go tworzymy!

Miasto w naszych rękach
Wyniki zakończonych właśnie prac Agendy 
Miejskiej Unii Europejskiej, w których 
Kielce reprezentowały polskie miasta 
w partnerstwie poświęconym pracy 
i umiejętnościom w gospodarce lokalnej, 
pokazują, że zmienia się idea miejskości 
na starym kontynencie. Miasto pojawia 
się w nich jako wspólna odpowiedzialność 
wszystkich: samorządu, biznesu 
i mieszkańców. Oczywiście tylko władze 
są rozliczane z działania i poddawane 
weryfikacji w kolejnych wyborach. 
Bez współdziałania tych trzech elementów 
trudno jednak oczekiwać spektakularnego 
sukcesu i to zarówno w wymiarze 
indywidualnym jak i całościowym. 
Czas działania na rzecz rozwoju i poprawy 
wizerunku Kielc jest teraz i należy do nas 
wszystkich. Można zacząć od wypełnienia 
ankiety dostępnej na stronie: Idea Kielce, 
można też stać się ambasadorem miasta 
w swoim środowisku. W naszych branżach 
to my w pierwszej kolejności kojarzymy się 
z Kielcami. Zadbajmy o to, by te skojarzenia 
były dobre.

PROMOCJA

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PRENUMERATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

Napisz: prenumerata@limap.pl, zadzwoń: +48 531 950 351
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Ponoć aż 13 procent Polaków cierpi na choroby 
nerek…
Statystyki są nieubłagane. Przewlekła choro-
ba nerek (PChN) dotyka średnio 10-11 proc. 
ludzi na świecie. Nie inaczej jest w Polsce. Ale 
najgorsze jest to, że nie tylko w początkowej, 
ale nawet i w zaawansowanej fazie rozwoju 
choroby, może ona nie dawać żadnych wyraź-
nych objawów. W efekcie, blisko 90 proc. osób 
chorych na PChN nie zdaje sobie z tego spra-
wy. Niestety, zbyt późne wykrycie i zbyt póź-
ne podjęcie leczenia tej choroby grożą bardzo 
dotkliwymi konsekwencjami, wśród których 
są nie tylko uciążliwe dializy, lecz także po-
trzeba przeszczepu nerki i przedwczesna 
śmierć. 

Czyli w jaki sposób mamy się dowiedzieć, 
że z naszymi nerkami nie jest najlepiej, wręcz źle?
Nefrolodzy zwracają uwagę, że każdy z nas, 
raz w roku, powinien wykonać badanie ogól-
ne moczu oraz mocznika i kreatyniny we 
krwi i, że osoby z grup ryzyka, czyli m.in. 
nadciśnieniowcy i cukrzycy, u których czę-
sto występują choroby nerek, powinny być 
pod stałą kontrolą poradni nefrologicznej. 
30 procent dializowanych to właśnie chorzy 
z cukrzycą, a 20 procent pacjentów poddawa-
nych dializom ma nadciśnienie. 

Polacy lekceważą konieczność badań…
Niestety to prawda. Dlatego ważne są takie 
dni, jak drugie czwartki marca każdego roku 
– Światowy Dzień Nerek. Wtedy choć na chwi-
lę jest szansa,  iż ktoś wspomni o chorobach 
nerek i związanych z tym zagrożeniach. Mam 
nadzieję, że taką konferencję zorganizuje 
w  Kielcach, współpracujące z moją fundacją, 
Stowarzyszenie Sport CK.

Jakie są objawy choroby? Na co powinniśmy 
zwrócić uwagę?
Najczęstsze objawy, które powinny skłonić 
nas do badań to: szybkie męczenie się przy 
krótkotrwałym wysiłku – na przykład przy 
wchodzeniu po schodach, trudności z kon-
centracją, osłabiony apetyt, bezsenność, kur-
cze mięśni występujące w nocy, obrzęki nóg 
i twarzy, suchość i swędzenie skóry, częste 

JerZy sobieraJski 
(ur. 17 grudnia 1937 r.), mieszka w Kielcach. Założyciel i Prezes Fundacji „Dobro jest w nas”. Społecznik od ponad 50 lat, 
miłośnik Kielc i regionu świętokrzyskiego. Z sukcesami organizuje przedsięwzięcia rangi lokalnej, ogólnopolskiej, czy też 
międzynarodowej.

Zorganizujemy także spotkania edukacyjne. 
Projekt będzie koordynować wspomniane 
wyżej Stowarzyszenie Sport CK. Informacje 
będziemy przekazywać na bieżąco – także na 
łamach „2 tygodnika kieleckiego”.

Dobre wyniki badań, to…
Ciśnienie – norma: skurczowe 120-129, roz-
kurczowe 80-84. Badanie moczu na obecność 
albumin - w zdrowej nerce albuminy zatrzy-
mywane są we krwi i nie przechodzą do mo-
czu. Oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi 
– prawidłowy wynik: eGFR>90.

Jakim przekazem dla Czytelników zakończymy 
rozmowę?
Badaj i lecz nerki. Nerki to źródło życia. Już 
w starożytności mówiono, że nerki to skarb-
nica duszy.

oddawanie moczu – szczególnie w nocy, nad-
ciśnienie tętnicze.

A skutki, gdy przeoczymy objawy?
PChN dotyka ludzi w każdym wieku. Już we 
wczesnych stadiach zwiększa około pięcio-
krotnie ryzyko miażdżycy i chorób serca. 
W  końcu prowadzi do zatrucia organizmu 
przez toksyny, które uszkadzają prawie 
wszystkie narządy.

Wiem, że w tym roku tysiąc Kielczan będzie miało 
okazję przebadać się bezpłatnie w ramach działań 
zgłoszonych do budżetu obywatelskiego 2020.
Mamy nadzieję, że będzie nam dane, w okre-
sie od marca do października 2020 roku,  
przeprowadzić takie działania we współ-
pracy z Centralnym Laboratorium Analityki 
Medycznej przy ulicy Dalekiej w Kielcach. 

nerki to źródło życia
Badaj i lecz nerki. Ratuj życie – nawołuje Jerzy Sobierajski, założyciel i prezes kieleckiej 
Fundacji „Dobro jest w nas”, w rozmowie z Agnieszką Rogalską.
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wieści z Politechniki świętokrzyskiej 

WARTO WIEDZIEĆ

Politechnika Świętokrzyska kolejny raz 
nagrodziła studentów wynalazców. 
W tym roku nagrody powędrowały 

do pięciu laureatów. Wśród nich znaleźli się 
studenci z Wrocławia, Bydgoszczy, Gliwic, 
Kielc i Lublina. Wśród laureatów znalazła 
się Paulina Kostrzewa-Demczuk z Politechniki 
Świętokrzyskiej i prof. dr hab. inż. Ryszard 
Dachowski za rozwiązanie Zastosowanie 
polietylenoglikolu jako dodatku w wyrobach 
z masy silikatowej. Wynalazek przyczyni się 
do podniesienia standardu oraz parametrów 
użytkowych mieszkań i domów wykonanych 
z bloczków i cegieł wapienno-piaskowych 
z dodatkiem polietylenoglikolu. Dodatkowo, 
zakłady produkcji ściennych materiałów 
budowlanych mogą zyskać produkt o świet-
nych parametrach fizyko-mechanicznych, 
którego wprowadzenie do produkcji nie 
będzie wiązało się ze zmianą istniejącej linii 
produkcyjnej, a przez to nie będzie obarczo-
ne dodatkowymi nakładami finansowymi.
Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Genewy 
i udział w Międzynarodowej Wystawie Wy-
nalazków. Na konkurs wpłynęły 144 rozwią-
zania z 26 uczelni. To rezultat pracy badaw-
czo-rozwojowej zespołów składających się ze 
studentów, nauczycieli akademickich oraz 
przedsiębiorców. W czołówce uczelni, które 
mogą pochwalić się największą liczbą inno-
wacyjnych rozwiązań są studenci z Lublina, 
Szczecina, ale także wynalazcy z Politechniki 
Świętokrzyskiej.   (red.)

www.skleppsk.pl
Działa internetowy sklep Politechniki 
Świętokrzyskiej. – Gadżety tam dostępne 
mają promować uczelnię i wzmacniać 
identyfikację z nią studentów oraz 
pracowników – mówi Kamil Dziewit, 
rzecznik prasowy PŚk. 
W ofercie znajdują się m.in. koszulki, blu-
zy, torby, oryginalne kubki z motywem 
piramid i murala, który znajduje się na 
ścianie rektoratu.           (red.)

ZE SPORTU

W pierwszej edycji Świętokrzyskiej 
Ligi Futsalu organizowanej przez 
Centrum Sportu Politechniki 

Świętokrzyskie zwyciężyła drużyna Trofex. 
Drużyna składająca się z pracowników 
i studentów Poliechniki Świętokrzyskiej wy-

Fo
t. 

tu
.k

ie
lc

e.
pl

CIEKAWE

Drużyna „Impulsu” z Politechniki Świę-
tokrzyskiej rozpoczęła przygotowania 
do amerykańskiej edycji zawodów 

łazików marsjańskich na pustyni Utah. 
Studenci kieleckiej uczelni najpierw muszą 
zdać testy kwalifikacyjne. Potem spraw-
dzić się w praktycznych konkurencjach. Do 
amerykańskiej edycji zawodów także łazik 
musi przejść kolejną metamorfozę. – Głównie 
zajmujemy się poprawą oprogramowania 
łazika, jest to zadanie mocno skomplikowane 
– zaznacza Szczepan Kostecki, z Politechniki 

Świętokrzyskiej, odpowiadający za sterowa-
nie łazikiem. 
Warto wiedzieć, że wszystkie zadania pojazd 
musi wykonać „sam” - jest sterowany zdalnie. 
Studenci nie widzą łazika, obserwują go 
jedynie za pośrednictwem obrazu z kamer. 
Na pustyni Utah będą mieli do wykonania 4 
skomplikowane zadania: w tym rozpoznanie 
terenu, i poszukiwanie śladów życia. Żeby 
stanąć na podium trzeba pokonać kilkadzie-
siąt drużyn z całego świata. 

(red.)

walczyła piątą lokatę. W rozgrywkach wzięło 
udział dwanaście drużyn. Mecze rozgrywane 
były na hali sportowej Politechniki Święto-
krzyskiej. Ligę futsalu zorganizował Artur 
Obarzanek.

(red.)
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Ulica donikąd
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Ulica wybiegała z naroża rynku, lekko skręcała się w konwulsji w prawo. Okolona kilkoma 
kamienicami, zaprojektowanymi przez szwagra z zięciem, w dodatku w stanie wskazującym, 
z kamieni, z rupieci, jakie wpadły w akurat w ręce, z tynkiem położonym w pośpiechu, byle 
jak, na chwilę, na jeden moment, jedno pokolenie mieszkańców. 

TeksT: Ryszard Biskup

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.

Prowincjonalna pyza, zaściankowość, 
a przede wszystkim permanentny brak 
brzęczącej monety na zmyślne wyku-

sze, fantazyjne woluty, estetykę fasad. Cały 
konglomerat racjonalnych i  zupełnie przy-
padkowych uwarunkowań sprawił, że w daw-
nym Królestwie miasta są szpetne niczym 
nerwowy sen. To nie austriacki pragmatyzm 
Galicji czy pruski porządek w  zachodnich 
i  północnych dzielnicach, ale chaos carskiej 
prowincji. Taka jest powszechna architektura 
miast byłego carskiego zaboru. I  takie były 
Kielce w  okresie, gdy z  zapyziałej mieściny, 
w której czart nie mówił wcale dobranoc, tyl-
ko krzywił pysk kłaniając się na dzień dobry! 
Typową prowincjonalną ulicą sprzed wieku 
była ta, która wybiegała z narożnika Rynku, 
by przerwać swój spazm przy nurcie Silnicy. 
W  latach sześćdziesiątych wyburzono stary, 
poaustriacki jeszcze kamienny most i  trakt 
poszerzono w  reprezentatywną aleję. Ulica 
przekroczyła teraz nurt strumienia, ale zno-
wu zatarasowała się kręgiem ronda. Co praw-
da dalej też została ochrzczona tak jak to było 
przed laty, ale przecież dla tak zwanych sta-
rych kielczan, co to wszystko wiedzą zawsze 
najlepiej i  po swojemu, ulica urywa się ni 
w pięć ni w dziewięć w pół drogi. W zbioro-
wej pamięci zapisała się jako 1 Maja, a dzisiaj 
Piotrkowska. Ale kto jeszcze pamięta, że na 
samym początku szosa nazywała się zupełnie 
inaczej?   
W źródle do toponimii Kielc, jakim jest bez 
najmniejszych wątpliwości datowany na 1645 
rok „Inwentarz klucza kieleckiego”, miasto nie 
ma jeszcze ani jednej wyraźnie oznaczonej 
ulicy! Trudno w  to uwierzyć, ale w  okresie 
Oświecenia jest miasto, które nie ma ulic. 
To znaczy ciągów o  nazwach pozwalających 
obcym (a i  miejscowym też) zorientować 
się w geografii i  topografii. Serio mówię, nie 
ma ani jednej nazwanej tak, jakby to wypa-
dało w  mieście, ulicy. Z  ponumerowanymi 
domami, przybitymi do murami identyfi-
kacyjnymi tablicami. Tak jak jest dzisiaj, co 
doskonale wiedzą szczególnie listonosze, któ-
rym przychodzi błądzić z przesyłkami całymi 
godzinami po wioskach i siołach. Domy stoją 

wzdłuż szosy, przy zaułkach, na kolonii, ale 
ulic nie ma. Wtedy Kielce przypominały po-
rządek administracyjny w  dzisiejszym osie-
dlu Na Stoku, gdzie też jeszcze kilka lat temu 
nie było ulic, a bloki ponumerowane zostały 
w  kolejności, w  jakiej były zasiedlane przez 
administrację. Bałagan, jaki trzydzieści lat 
temu zafundowano mieszkańcom, odczuwal-
ny jest do dzisiaj (chociaż kilka ulic przez blo-
kowisko wytyczono i nazwano). Bowiem obok 
bloku numer, powiedzmy 60 sterczy budynek 
z numerem porządkowym 35, który sąsiaduje 
z domem numer 10. A ten z kolei flankuje z le-
wej strony blok numer 70, a z drugiej 25. 
Jak się okazuje, pragmatyka administracji ma 
swoje źródło w  odległej przeszłości miasta. 
Bowiem prawie czterysta lat temu było iden-
tycznie. 
No tak, ale przecież wtedy Kielce już od trzech 
stuleci były miastem! Szczyciły się przecież od 
prawie trzystu lat prawem magdeburskim, od 
dwóch stuleci pieczętowały, nadanym przez 
kardynała Fryderyka Jagiellończyka, herbem. 
A ulic, zwyczajnie i po prostu – nie było. Jak-
by ochrzczenie w zapyziałej osadzie komuni-
kacyjnych szlaków było wonczas całkowicie 
zbędne. Tak na dobrą sprawę to po co nazy-
wać wydeptane ścieżki, polne łachy, wytarte 
kołami koleiny czy wytratowane kopytami 
zwierząt ciągi biegnące z kolegiackiego wzgó-
rza na plac spędu, gdzie handlowano wołami, 
owcami i baranami? Nie musiały się nazywać, 
bo w społeczności przodków dzisiejszych kiel-
czan – jak się okazuje – nazwy istniejących 
wtedy ulic były po prostu zbędne. Przecież 
i tak każdy doskonale wiedział gdzie, dokąd, 
po co zmierza i  gdzie kto mieszka. Wszyscy 
się przecież nad Silnicą znali od pokoleń. 
Dopiero kolejne źródłowe wydawnictwo – 
„Inwentarz dóbr biskupstwa krakowskiego” 
z 1668 roku – po raz pierwszy! – podaje zapisy 
nazw ulicznych. Kto ciekawy i zajrzy w pożół-

kły ze starości foliał, odkryje, że Kielce miały 
na samym początku Rynek i zaledwie cztery 
wybiegające z  nieregularnie wytyczonego 
placu ulice: Małą, Wielką, Bożecką i Rdzowską. 
Wszystkie cztery istnieją obecnie, ale żadna 
nie zachowała swojej pierwotnej, historycznej 
nazwy. 
Dobrodziejstwo pamięci sprawia, że z czasem 
zbędności, szczegóły pozornie mało istotne, 
wylatują z   głowy, rozmywają się niczym 
woal, blakną niczym źle utrwalone przez foto-
grafa klisze. Pierwsza z  kieleckich map i pla-
nów zniknęła i  rozpłynęła się bezpowrotnie 
ta ostatnia ulica – Rdzowska. Tędy z narożni-
ka Rynku pokręcona droga, która wąsagami 
i dyliżansami pocztowymi podróżnych, jakim 
wypadło przejeżdżać przez Kielce, prowadziła 
prosto do Warszawy. W  rezultacie Rdzowska 
zmieniła się z  dnia na dzień - co naturalne 
i  zrozumiałe - na Warszawską. Trakt prowa-
dził najpierw w dół, w stronę Silnicy, potem 
zakręcał w  prawo na Piaski i  przez lasy wił 
się aż do Zagańska i  dalej, dalej na północ. 
Ta cała Warszawska za długo w Kielcach nie 
istniała, bo po kilkudziesięciu latach poja-
wiły się bowiem dwie niezależnie od siebie 
istniejące szosy: Warszawska nazywana jest 
teraz Starowarszawską, bowiem panoszy 
się w  mieście druga, wytyczona prosto, jak 
strzelił na północ, ulica. Na planach wyry-
sowana jest pięknie jako Nowowarszawska. 
W  okresie międzywojennym anonimowy 
urzędnik z  magistratu całe to nazewnictwo 
uporządkował. Pierwszą ulicę przechrzcił naj-
pierw w  Niewachlowską, trochę później na 
Piotrkowską, a drugą (co całkowicie logiczne 
i  zrozumiałe) na Warszawską. W  1947 Piotr-
kowską, grubą umaczaną w  tuszu stalówką, 
wymazano, tworząc zupełnie nie wiadomo 
dlaczego w to miejsce ulicę 1 Maja. Dzisiaj ta 
ulica znowu jest – tak jak było przed wojną – 
Piotrkowską. 
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Krzysztof sowińsKi
(ur. w 1961 r. w Kielcach), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Napisał m.in.: zbiór wierszy Pamięć (1989), poemat Pod prąd (1989), prozę 
narracyjną Nie potrafię się rozstać (1991), zbiór wierszy Świat według mnie i jego (1993), zbiór opowiadań Lekcja języka londyńskiego (2008). Wykonywał wiele zawodów: 
był robotnikiem sezonowym, elektrykiem, nauczycielem, dziennikarzem, specjalistą od PR, kierowcą, trenerem sportów walki. Aktualnie pracuje w Muzeum Narodowym 
w Kielcach, zajmuje się digitalizacją. Zwolennik zdrowego trybu życia.

Teatr „TeTaTet” nadal realizuje projekt sceny rozrywkowej, której tak bardzo brakuje 
zapewne nie tylko w Kielcach, od czasu kiedy aż tak wiele scen opłacanych z pieniędzy 
podatników przejęli aktywiści polityczni i rezonują z nich napastliwe dialektyki proste 
„jak cepy”, opakowane w nowoczesne technologie.
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T ym razem zaprezentował komedię 
z kwantyfikatorem „małżeńska”, 
zatytułowaną „Prawda”. Widzom 

spodobała się i ta propozycja, która ma 
tradycyjny początek i koniec, a nawet środek 
– jest oparta na niespodziewanych zwrotach 
akcji, zabawnych dialogach.
Wyreżyserowali ją Mirosław Bieliński i Dawid 
Żłobiński. W spektaklu towarzyszą im ich żony 
Teresa Bielińska i Beata Pszeniczna. Widz może 
z rozbawieniem i nostalgią oglądać komediowe 
wyczyny tych dwóch par małżeńskich – aktorów 
znanych, lubianych i nagradzanych od wielu 
lat w Kielcach. Powiało „klasyką” na wysokim 
poziomie. Bo pointa wydarzeń opartych na 
związku z rzeczywistością jest osadzona 
w dobrze znanej komediowej konwencji. 
Autorem sztuki jest 41 letni Florian Zeller 
(na zdjęciu), francuski prozaik i dramatopisarz, 
o którym  „The Times” – napisał, że mamy 
do czynienia z  „the most exciting playwright 
of our time”. „Prawda” od 2011 roku cieszy się 
nadzwyczajnym powodzeniem tak we Francji, 
jak i Wielkiej Brytanii, a od kilku sezonów 
także w Polsce.
Na czym polega fenomen tej sztuki? Po 
pierwsze ta jednoaktówka jest sprawnie 
napisana, według tradycyjnych sprawdzonych 
wzorców realistycznych dramatów – ma 
wyraźnie zarysowanych bohaterów, 
oparta jest na związkach przyczynowo-
skutkowych, ma świetnie skonstruowane 
dialogi, jej tematyka dotyczy odwiecznej, 
uniwersalnej w naszym kręgu kulturowym 
problematyki relacji małżeńskich – prawdy 
i kłamstwa. Ten krąg wciąż zbiera cięgi „za 
faszyzm”, za „etnocentryzm”, „patriarchalizm” 
i za wszystkie plagi tego świata.  Jednak 
to krąg, i chwała mu za to, że nie kamieniuje 
się tu swawolnych kobiet, jak to nadal 
bywa w niektórych afirmowanych nam 
cywilizacjach „pokoju” i „ubogacania”. 
A i w „naszej” z mężów rogaczów można się 
nadal pośmiać. 

Florian Zeller
(ur.28 czerwca 1979 r., w Paryżu), francuski pisarz 
i dramaturg.
Zdobył prestiżową nagrodę Prix Interallié w 2004 roku 
za powieść La Fascination du Pire i kilka nagród Molière 
za swoje sztuki. Według „Timesa” jest „najbardziej 
ekscytującym dramaturgiem naszych czasów”.

Po drugie – widać, że autorowi sztuki nie są 
obce prawidła dobrego pisarstwa, twórczo 
podejmuje jego schematy, udanie koresponduje 
z dokonaniami dawnych mistrzów dramatu. 
Ale te schematy, konwencje widz rozpoznaje 
i przyjmuje… z ulgą. Po reakcjach publiczności, 
jej niewymuszonym śmiechu, widać, że bardzo 
brakuje odbiorcom takich propozycji 
(że także wolą, żeby np. nagość na scenie była 
sugerowana, a nie dosłowna, niczym z filmu 
porno, dlatego rola seksownej żony, kreowana 
udanie przez Beatę Pszeniczną – nie narusza 
niczyich wartości i prywatności).
Brakuje teatru, który w Polsce – jak mówi 
teatrolog, prof. dr hab. Dariusz Kosiński 
„[…] od trzech dekad przeistoczył się raczej 
w narzędzie nieustannie krytycznego myślenia 
o zbiorowości”. I dodaje – „takie myślenie niesie 
ze sobą niebezpieczeństwa – krytyczność 
dla krytyczności jest jałowa. Przecież każdy 
rodzaj uporządkowania rzeczywistości może 
zostać poddany krytyce”. W „Prawdzie” nie 
krytykuje się żadnej zbiorowości, pokazuje 
się za to perypetie i komediotwórczą w tym 
przypadku hipokryzję konkretnych jednostek. 
Nie dekonstruuje się świata zwykłych ludzi 
nie dając im nic w zamian obciążając nie 
ich winami. Za to ta propozycja odwołuje 
do innej roli twórczości, o której tak mówi 
wspomniany teatrolog – „zadaniem sztuki 
jest pomaganie ludziom w znalezieniu czegoś, 
co będzie pozwalało im ochronić siebie przed 
chaosem i przemocą świata”. I takie poczucie 
bezpieczeństwa (budowania własnego sensu) 
daje właśnie widzowi i ta komedia. Ta wizja 
Bielińskiego i Żłobińskiego – to teatr robiony 
z „perspektywy konserwatywnej”. Czyli takiej, 
w której podejmowany jest twórczy dialog 
z tradycją. Także i z tą polską, komediową, 
chociaż to sztuka autora z Francji.
„Wielokrotnie już to mówiłem (i zawsze 
koledzy się ze mnie śmieją), że dopóki nie 
powstanie placówka, która za pieniądze 
podatników podejmie pracę nad rekonstrukcją 

stylu fredrowskiego, dopóki Słowacki nie 
zabrzmi tak, jak pisał: z pochylonym „e”, 
prawdopodobnie dźwięcznym „h”, na pewno 
przedniojęzykowym „ł”, dopóki w prace nad 
przedstawieniami polskiej klasyki nie będą 
angażowani językoznawcy, historycy, znawcy 
konwencji i obyczajowości dawnych czasów, 
dopóty nie uwierzę, że w Polsce istnieje 
konserwatywny teatr. Jeżeli dzisiaj nie ma 
takiego teatru, to konserwatyzm polskich scen 
jest fantazją” – dowodził prof. Dariusz Kosiński.
Teatr „TeTaTet” próbuje to zrobić w swojej 
małej skali. Ocalić miejscowy język, tradycje 
i konwencje i chwała mu za to.
Przypomnijmy – Teatr TeTaTet, to prywatna 
inicjatywa kilku osób z małżeństwem 
Bielińskich na czele, realizowana dzięki garstce 
ludzi dobrej woli. Teatr nie miał dotychczas 
swojej siedziby, teraz dzięki przychylności 
nowej dyrektor placówki Augustynie Nowackiej 
znalazł miejsce w Kieleckim Centrum Kultury. 
I premiera „Prawdy” (15 lutego 2020 r.) miała 
miejsce już na małej scenie KCK.

w teatrze
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Andrzej KrAjewsKi
radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykonuje zawód radcy prawnego od 1990 r. Kancelarię Radcy Prawnego prowadzi od 2003 r., 
specjalizując się m.in. w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w postępowaniach o rozwód, w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku 
z wypadkami i błędami medycznymi oraz w sprawach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Kancelaria Kozioł & Krajewski radcowie prawni s.c.,  
Kielce, ul. Warszawska 29 lok. 4, a.krajewski@koziol-krajewski.com.pl

Umowa przedwstępna
Jedną z częstych rodzajów zawieranych umów pomiędzy stronami są umowy 
przedwstępne. Decydują się na nie osoby, które chcą mieć pewność, że dojdzie do 
skutku planowana pomiędzy nimi kolejna umowa tzw. umowa przyrzeczona.

TeksT: Andrzej Krajewski

prawnik radzi

Najczęstszymi przyczynami dla których 
strony decydują się na zawarcie umo-
wy przedwstępnej jest brak środków 

finansowych na sfinalizowanie umowy, brak 
wymaganej dokumentacji czy zezwoleń orga-
nów administracji publicznej.

Zgodnie z art. 389 § 1 k.c. umowa, przez któ-
rą jedna ze stron lub obie zobowiązują się 
do zawarcia oznaczonej umowy (umowa 
przedwstępna), powinna określać istotne po-
stanowienia umowy przyrzeczonej. Umowa 
przedwstępna powinna zawierać: daty i miej-
sca zawarcia umowy, dane obydwu stron, 
przedmiot sprzedaży, cenę sprzedaży, a także 
termin na zawarcie umowy przyrzeczonej 
i podpisy stron. Umowa przedwstępna może 
również zawierać postanowienia odnośnie 
zadatku, czy zaliczki.

Art. 389 § 2 k.c. stanowi, że jeżeli termin, 
w  ciągu którego ma być zawarta umowa 
przyrzeczona, nie został oznaczony, powin-
na ona być zawarta w  odpowiednim termi-

nie wyznaczonym przez stronę uprawnioną 
do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. 
Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania 
zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich 
wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin 
wyznaczony przez stronę, która wcześniej 
złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu 
roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej 
nie został wyznaczony termin do zawarcia 
umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej 
zawarcia.

Niezwykle ważne jest zatem wyznaczenie 
przez Strony terminu zawarcia umowy przy-
rzeczonej, który umożliwia stronom docho-
dzenie roszczeń z  umowy przedwstępnej. 
Często zdarza się bowiem, że umowa przy-
rzeczona nie dochodzi do skutku z  powodu 
uchylania się jednej ze stron od kontrakto-
wania.

Strona uprawniona, w   przypadku braku za-
warcia umowy przyrzeczonej, może żądać 
naprawienia szkody, którą poniosła przez to, 

PROMOCJA

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie

PReNUMeRATA  
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.

Napisz: prenumerata@limap.pl, zadzwoń: +48 531 950 351

że liczyła na zawarcie umowy przyrzeczonej. 
W przypadku, gdy forma umowy przedwstęp-
nej zgadza się z formą umowy przyrzeczonej , 
strona może żądać zawarcia umowy przyrze-
czonej w trybie sądowym.

Przykładowo, gdy umowa przedwstępna za-
kupu nieruchomości była zawierana w formie 
aktu notarialnego, w przypadku uchylania się 
właściciela nieruchomości do wykonania po-
stanowień umowy przedwstępnej sprzedaży 
nieruchomości, strona uprawniona będzie 
mogła dochodzić zawarcia tej umowy przed 
sądem.

Pamiętać należy, że roszczenia z  umowy 
przedwstępnej przedawniają się z  upływem 
roku od dnia, w którym umowa przyrzeczona 
miała być zawarta.

Decydując się na wykorzystanie umowy 
przedwstępnej, pamiętajmy o  zawarciu jej 
w odpowiedniej formie.
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KonrAd wilK 
Trener rozwoju, psycholog biznesu, kognitywista. Mówi o sobie ODUCZYCIEL, bo wspiera swoich klientów w wewnętrznym uwalnianiu się z tego, co przeszkadza, 
ogranicza, staje na drodze życia z pełni osobistego potencjału. Z klientami indywidualnymi pracuje głównie w nurtach: transpersonalnym, systemowym i procesowym. 
Prowadzi szkolenia, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, pisze książki. Koncentruje się na zagadnieniach świadomego przywództwa, inteligencji emocjonalnej i duchowej, 
efektywnej komunikacji, odporności psychicznej, zarządzania stresem. Autor modelów: TY® oraz Lider Przyszłości – TERAZ. Z pasją oddaje się praktykom mindfulness, 
zdrowemu stylowi życia, wspina się po górach, przedziera po lasach, żegluje, nurkuje, biega maratony. konradwilk.pl

Szczęście w nieszczęściu 
TeksT: Konrad WilkTwoje nastawienie, 

Twoja postawa, 
Twoje przekonania 
i wynikające z nich 
myśli wpływają przede 
wszystkim na to, czy 
jesteś zadowolony 
z życia, czy też wręcz 
przeciwnie. Wcale nie 
chodzi o okoliczności 
zewnętrzne. To nie 
wina polityków, 
pracodawców, cen 
jedzenia w sklepach, 
pogody, ani sąsiadów, 
że nie czujesz się 
szczęśliwy. Czego 
potrzebujesz przede 
wszystkim unikać, 
żeby nie czuć się 
nieszczęśliwym? Czy 
jest coś co możesz 
zrobić, aby szczęście 
w Twoim życiu zagościło 
na stałe? Czy na pewno 
szczęście to tylko 
krótkie i ulotne chwile?

Oczywiście okoliczności zewnętrzne 
mają na nas wpływ, ale zdecydowanie 
największe znaczenie mają kwestie, 

które zależą tylko od Ciebie. To dobre wieści 
dla osób, którym zależy na kształtowaniu sie-
bie i  swojego życia. Mniej ucieszą się z  nich 
ci, którym wygodnie jest narzekać na świat 
i pławić się w swoim wyobrażeniu o tym, że 
są nieszczęśliwi. Poniżej przedstawiam czyn-
niki wpływające na poczucie bycia nieszczę-
śliwym.

Życie przeszłością
Trudne, stresujące doświadczenia dzieciń-
stwa, niepewność, brak poczucia bycia waż-
nym i kochanym, degradują system połączeń 
międzyneuronalnych w  ludzkim mózgu. 
Osoby o  takich doświadczeniach są mniej 
elastyczne w  życiu, łatwiej uruchamiają 
procesy stresowe, przenosząc na bieżące sy-
tuacje i  ludzi traumatyczne wspomnienia 
z dzieciństwa. Nieadekwatność reakcji, ciągłe 
podświadome przywoływanie dawnych, nie-
przepracowanych przeżyć rzutuje na poczucie 
braku zadowolenia z życia, zmniejsza możli-
wości korzystania z  potencjalnych szans, 
ogranicza, wyzwala trudne, bolesne emocje, 
osłabia jakość relacji z  ludźmi, rzutuje szko-
dliwie na poziom życia w różnych jego prze-
jawach. 
Na szczęście można w każdej chwili rozpocząć 
świadomą pracę nad przebudową systemów 
połączeń międzyneuronalnych. Na to nigdy 
nie jest za późno ze względu na neuropla-
styczność naszego mózgu. Praktyki oddecho-
we, medytacja, uważność, zdrowe odżywianie, 
ruch fizyczny, czas spędzany pośród przyrody 
działają. Naukowcy i ci, którzy je praktykują, 
wiedzą i doświadczają efektów.

Życie przyszłością
Mnóstwo z  nas powtarza jak mantrę: „Teraz 
jest kiepsko, ale przyjdzie taki czas, że będę 
szczęśliwy.” „Jeśli kiedyś zostaną spełnione 
warunki, jakie uznaję za dające szczęście, to 

wtedy będę szczęśliwy.” Z  takiego myślenia 
raczej nigdy nie będzie pożądanego efektu 
w  przyszłości, ale nieszczęście w  teraźniej-
szości jest niemal gwarantowane. Warunki 
naszego życia nie są tym, co może nam za-
gwarantować szczęście. To nasza postawa 
i stosunek do życia o nim świadczą. 
Zamiast czekać na okoliczności, lub nawet 
zamiast zabiegać o  ich wykreowanie, warto 
w tej chwili, w tym miejscu zacząć podchodzić 
do życia tak, by czuć się niezależnie od oko-
liczności szczęśliwym. To nasze postrzeganie 
kreuje świat jaki widzimy, nasz mózg tworzy 
rzeczywistość i nasz do niej stosunek. Szczę-
śliwi są ci, którzy swoim mózgiem świadomie 
zarządzają.

Werbalne niezadowolenie
Z pewnością znasz ludzi, którzy ciągle na coś 
narzekają. Wyławiają z  zalewu informacji 
takie, które są negatywne, postrzegają rze-
czywistość w czarnych barwach, koncentrują 
się na braku, niedostatku, słabościach. Mówią 
o tym co im nie pasuje, rozczarowują się, czu-
ją się dotknięci, złorzeczą, krytykują. Wiedz, 
że to nie pozostaje bez konsekwencji dla ich 
mózgów. Z każdym takim narzekaniem nisz-
czą bardzo ważne obszary mózgu, takie jak 
hipokamp, wyspa, kora przedczołowa i wiąz-
ki połączeń między nimi. Obszary te odpo-
wiedzialne są za takie funkcje, jak empatia, 
otwartość, kreatywność, pamięć, poczucie 
wartości. Im więcej narzekania, tym więcej 
poczucia nieszczęścia.
Pamiętaj, że to czemu dajesz uwagę, rośnie. 
Im więcej narzekania, tym więcej dostrze-
gasz powodów do tego by narzekać. Od Ciebie 
zależy na czym się skupisz. Od Ciebie zależy 
co postanowisz dostrzec w  otaczającym Cię 
świecie. Docenianie, radość, wdzięczność, 
koncentracja na tym co dobre, wartościowe, 
piękne, sprawią, że nie tylko będziesz bar-
dziej szczęśliwy, ale też zadbasz o te obszary 
mózgu, które odpowiadają za najważniejsze 
przejawy Twojego człowieczeństwa.

Cdn.
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się niczym. Rozmowy trwały do późnych godzin 
nocnych i nie doprowadziły nawet do głosowania 
w sprawie podwyższenia kapitału. 
Następne Walne Zgromadzenie zwołane zostało 
na początek marca, tymczasem do 15 marca 
Korona musi złożyć dokumenty licencyjne. 
Jeśli pieniędzy wciąż nie będzie klub nie dostanie 
pozwolenia na grę w następnym sezonie, 
ze względu na brak płynności finansowej.
Miasto Kielce jest przygotowane do przelania 
swojej części (około 1,5 miliona złotych), jednak 
większościowi właściciele zwlekają od końca 
ubiegłego roku z wpłaceniem 3,6 mln, które 
przypada na ich udziały. Mówi się, że niemieccy 
właściciele, którzy do tej pory „FINANSOWALI” 
klub udzielając POŻYCZEK, już szukają kupca 
na część swoich udziałów. 
Opieramy się na informacjach tzw. kuluarowych, 
bowiem rodzina Hundsdörfer, czy zarząd 
klubu w ogóle na ten temat się nie wypowiada. 
Tymczasem pytania i domysły dotyczące klubu, 
działalności zarządu, wydatkowania pieniędzy 
mnożą się.      (red.)

DECYDUJĄCE MECZE KORONY KIELCE
24. kolejka: 1 marca (niedziela), godz. 12:30: Korona Kielce – Lechia Gdańsk

25. kolejka: 4 marca (środa), godz. 18:00: Śląsk Wrocław – Korona Kielce

26. kolejka: 9 marca (poniedziałek), godz. 18:00: Korona Kielce – ŁKS Łódź

27. kolejka: 16 marca (poniedziałek), godz. 18:00: Wisła Płock – Korona Kielce

28. kolejka: 22 marca (niedziela), godz. 12:30: Korona Kielce – Piast Gliwice

29. kolejka: Zagłębie Lubin – Korona Kielce

30. kolejka: Korona Kielce – Lech Poznań

Kielce, 12.01.2015 r.
Prezes Korony Marek Paprocki (z lewej, obecnie 
wiceprezes) i prezydent Wojciech Lubawski 
(z prawej) podczas nadzwyczajnej sesji Rady 
Miasta w sprawie przyznania klubowi piłkarskiemu 
Korona Kielce dotacji w wysokości 7,8 mln zł.
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WIEŚCI Z KLUBU

Korona dołuje. W 23 kolejkach zawodnicy 
trenera Mirosława Smyły trzynaście 
spotkań zakończyli bez trafienia. W tym 

sezonie tylko dwanaście razy potrafili pokonać 
bramkarza rywali. Są najsłabszą ofensywą w 
całej lidze – to jedyna drużyna, która w tym 
roku jeszcze nie trafiła do siatki. Jeśli tak dalej 
to będzie wyglądać z hukiem zlecą z ekstraklasy. 
Zespół z Kielc zajmuje dzisiaj 15. miejsce w lidze. 
Przed nimi kilka trudnych meczów. W dwóch 
najbliższych zmierzą się ze znacznie wyżej 
notowanymi rywalami – w niedzielę 1 marca 
o godzinie 12.30 w Kielcach z Lechią Gdańsk 
(obecnie 7 miejsce w tabeli) i 4 marca (środa) 
ze Śląskiem we Wrocławiu (4 miejsce w tabeli.). 
Porażki raczej przesądzą o spadku.
Piłkarzom z pewnością nie pomaga sytuacja 
w klubie. Przed meczem z Wisłą trener Smyła 
„dyplomatycznie” dał do zrozumienia, że są 
zaległości w bieżących płatnościach. A Korona 
wciąż czeka na pieniądze. 
Ostatnie (5 lutego br.), zresztą już kolejne, 
Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zakończyło 
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Kielce, 18.07.2019 r.
Trener Gino Lettieri (z prawej) i Krzysztof Zając, 
prezes zarządu Korona SA podczas konferencji 
prasowej przed rozpoczęciem (ostatniego?) 
sezonu w ekstraklasie i przed pierwszym meczem 
z Rakowem Częstochowa (dzisiaj wiemy, że to był 
jeden z niewielu powodów do radości).

KILKa faKtóW 

l W ciągu ostatniego roku miasto Kielce 
przeznaczyło na klub podobne pieniądze do tych, 
które dawało gdy było stuprocentowym 
właścicielem (ponad 6 mln). 
l Utrzymanie zarządu klubu, to koszt 1 miliona 
złotych rocznie (prezes Krzysztof Zając kosztuje 
miesięcznie około 40 tys. zł brutto).
l Trener Gino Lettieri zarabiał miesięcznie 
dobrze ponad 100 tys. złotych brutto.
l Miloslav Janovsky, asystent trenera 
Lettieriego zarabiał w niektórych miesiącach 
blisko 30 tys. złotych brutto. 
l Sven Bockerman, fizjoterapeuta w teamie 
Lettieriego zarabiał miesięcznie około 18 tys. zł 
brutto.
l Wg wyliczeń Łukasza Grabowskiego, 
dziennikarza Przeglądu Sportowego, od sezonu 
2017/18 do Kielc trafiło 49 zawodników. Naszym 
zdaniem było ich więcej. Większość na zasadzie 
wolnego transferu. Co jest złudne , gdyż trzeba 
płacić agentom prowizje. Nie są to małe kwoty.
l Tylko w sezonie 2018/2019 na prowizje 
dla menedżerów klub przeznaczył ponad 
400 tys. złotych.
l W całym okresie zarządzania klubem przez 
niemieckich właścicieli była to z pewnością 
kwota powyżej 1 mln złotych. (Zaczynamy 
rozumieć na czym polega polski piłkarski biznes). 
A kibice narzekają, że polskie klubu zamiast 
stawiać na młodych zawodników ściągają tzw. 
piłkarski szrot. W tym szaleństwie jest metoda).
l Jedynym w miarę rozsądnym transferem 
z klubu była sprzedaż Djibrila Diawa – za niecałe 
1 mln 100 tys. złotych brutto.
l Przegapiono moment przedłużenia kontraktu 
z Adnanem Kovačeviciem. Odejdzie za darmo. 
Na rynku wart jest około 1 mln złotych. 
A przypomnijmy, że Korona 1,5 mln potrzebuje 
od miasta.
l Kontraktu nie przedłużono z Jakubem 
Żubrowskim. Można było na nim zarobić. 
Teraz odejdzie za darmo. Podobnie Marcin 
Cebula. 
l Podczas jednego z zebrań Rady Nadzorczej 
został złożony wniosek o przeprowadzenie 
audytu finansowego przez firmę spoza 
województwa świętokrzyskiego. Wniosek został 
odrzucony.
l Na jednym ze spotkań zarządu klubu 
z miejskimi radnymi podano koszty utrzymania 
zarządu klubu – 1 mln złotych rocznie. 
Następnego dnia było to już „tylko” 500-600 
tysięcy. 
l Ponoć w klubie de facto nie rządzi prezes 
Krzysztof Zając, lecz wiceprezes Marek Paprocki, 
były szef Korony za czasów, gdy miasto było 
100 proc. właścicielem, a prezydentem miasta 
był Wojciech Lubawski.             (oprac. red.)



Jesteśmy w stanie zrobić wiele dla naszych Klientów,

aby mogli w pełni skupić się na tym, co potrafią robić najlepiej...

OFERTA:

• Kompleksowa obsługa księgowa  
i kadrowo-płacowa podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą

• Usługi dla osób fizycznych  
nieprowadzących  

działalności gospodarczej

REJESTRACJA ON-LINE SPÓŁEK:

• z ograniczoną odpowiedzialnością

• jawnych

•komandytowych

WYRÓŻNIA NAS:

• ponad dwudziestoletnie doświadczenie

•wykwalifikowana kadra stale  
podnosząca umiejętności

•indywidualne podejście  
do Klienta
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