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PANOWIE DO DYMISJI
DŁUGI KORONY SPŁACĄ MIESZKAŃCY – KLUB NA UTRZYMANIU MIASTA
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24.07.2020 r., Kielce. 
Od lewej: Krzysztof Zając, prezes zarządu Korona SA i Marek Paprocki, wiceprezes.
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spis TReŚci / polecamy

licZBa TyGoDnia

8 / spoJRZenia
„(Ś)wirusy atakują” – Świat, Polska

w oczach dr. Witolda Sokały.

14-15 / spaceRKiem po mieŚcie
„Święto w parafii” 

– o 15 sierpnia sprzed lat 
pisze Ryszard Biskup.

pRomocJa/ReKlama

2, 4, 5, 7, 9, 11, 12-13, 19, 22, 23, 24

cyTaT TyGoDnia

oD ReDaKToRa

„Rozmawialiśmy z radnymi oraz panią wicepre-
zydent o budżecie klubu. Na pewno nie może on 
generować strat w kolejnych sezonach. Zarząd taki 
plan finansowy przygotuje. Jednocześnie liczymy, 
że będą to wystarczające środki, aby UTRZYMAĆ 
SIĘ w pierwszej lidze”.

Marek Paprocki, 
wiceprezes Korony Kielce.

Źródło: ww.cksport.pl, 28 lipca 2020 r.

„W pierwszym kroku przejęcie klubu będzie się wiązać 
z wyłożeniem z miejskiego budżetu 5 mln zł. Kolejne, 
to odpowiedzialność za funkcjonowanie, kondycję finansową 
i grę w I lidze, która, nie bez powodu, przez specjalistów 
z branży sportowej, uznawana jest za najdroższą. Wydatki 
niewiele mniejsze niż w ekstraklasie, ale jednocześnie brak 
znacznych wpływów, np. z tytułu praw telewizyjnych”  
– prognozuje radna Agata Wojda.
„W mojej ocenie to sytuacja patologiczna, kiedy 
z publicznych pieniędzy pokrywane zostają obce długi, 
a na dodatek spłacone mają zostać te, które spółka posiada 
w stosunku do miasta. (…) Prowadzenie klubu w pierwszej 
lidze może kosztować około 10 mln zł rocznie. Powiem 
szczerze, że nie wiem skąd wziąć takie pieniądze i jak 
spojrzeć w oczy mieszkańcom, którzy czekają na realizację 
przez samorząd naprawdę ważniejszych zadań niż pensje 
piłkarskie” – stwierdza radny Marcin Chłodnicki.
„Wielu przeciwników Korony przywołuje argument, 
że wszyscy Kielczanie składają się na fanaberię kilku 
tysięcy kibiców. Ten osąd jest o  tyle nietrafiony, że również 
wszyscy Kielczanie składają się na instytucje kultury 
w mieście, których koszt jest znacznie wyższy, niż środki 
przeznaczane na klub. Należy nadmienić, że żadna 
z instytucji kultury nie gromadzi co dwa tygodnie tysięcy 
ludzi na pojedynczych, organizowanych przez siebie 
wydarzeniach” – argumentuje radny Marcin Stępniewski.
„Jest wielce prawdopodobnym, że uda się uratować klub. 
Że w nowym sezonie Korona zagra na zapleczu ekstraklasy. 
Jednym z  podstawowych warunków jest odstawienie na 
bok laików! Także, tych którzy już dziś rozdają synekury, 
typując nowych członków rady nadzorczej, nowego 
prezesa, dyrektorów, etc. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem i klub wróci pod skrzydła miasta – prezydent 
Bogdan Wenta nie powinien mieć żadnych skrupułów 
i dobrać do Korony ludzi będących daleko od polityki, 
ale blisko sportu oraz biznesu. Zamiast taniej jakości 
lokalnych polityków, dobrać menedżerów o konkretnym 
dorobku, z prawdziwego zdarzenia. Jeśli się tak nie stanie, 
klub szybko stoczy się na dno” – przewidywał 2 sierpnia, 
jeszcze przed sesją Rady Miasta, Maciej Cender, dziennikarz 
Przeglądu Sportowego.

Mądrości życzę.
Marek Malarz
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5 – tyle bramek straciła drużyna Korony. Strzeliła 0. To początek 
przedsezonowych sparingów zespołu. Kielczanie przegrali z Rakowem 
Częstochowa. Takich wyników nie widzieliśmy w sparingach od lat. 

W ekstraklasie sporadycznie. W sobotę Koronę czekają kolejne gry kontrolne – 
z ŁKS-em i Stalą Mielec.
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promocja

W Kielcach trwa akcja bezpłatnych 
badań profilaktycznych  
dla 1 000 mieszkańców miasta, 

mająca na celu wczesne zdiagnozowanie 
Przewlekłej Choroby Nerek (PChN). To zadanie 
wyłonione w VI edycji Budżetu Obywatelskiego. 
Badania będą realizowane w okresie od 
lipca do października 2020 r. we współpracy 
z Centralnym Laboratorium Analityki 
Medycznej, ul. Daleka 5, Kielce. 
– Limit miejsc jest ograniczony. Warto 
więc się pospieszyć i zagwarantować sobie 
miejsce. Informacji o terminach, dostępności 
miejsc, udziela Centralne Laboratorium 
Analityki Medycznej, ul. Daleka 5, nr tel. 
41 369-21-35, od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.15 do 16 – mówi Marek 
Malarz, wiceprezes Stowarzyszenia Sport CK, 
organizatora akcji.
Przewlekła Choroba Nerek (PChN), według 
definicji KDIGO 2012 (grono międzynarodowych 
specjalistów Kidney Disease Improving Global 
Outcome), to utrzymująca się ponad 3 miesiące 
nieprawidłowość budowy lub czynności nerki 
mające znaczenie dla zdrowia. 
Szacuje się, że dotyka ona nawet 600 milionów 
ludzi na całym świecie, w tym około 5 mln 
w Polsce. Z danych epidemiologicznych wynika, 
że w Polsce kilka milionów osób w ogóle nie 
wie, że cierpi na (PChN). Można uznać, że PChN 
to choroba cywilizacyjna. W początkowej, 
ale nawet i w zaawansowanej fazie rozwoju 

WAŻNEdo zApAmiętANiA

BADAJ I LECZ NERKI – RATUJ ŻYCIE 
STOWARZYSZENIE SPORT CK 

zaprasza na
bezpłatne badania profi laktyczne 

UWAGA
Voucher jest ważny od 1 czerwca 2020 roku do 31 października 2020 r.

Voucher upoważnia do bezpłatnych badań profi laktycznych 
– sód, potas, mocznik, kreatynina.

Limit miejsc ograniczony. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o dostępności miejsc:
Centralne Laboratorium Analityki Medycznej, ul. Daleka 5, Kielce

tel. 41 369-21-35
poniedziałek - piątek: od 7.15 do 16.00

STOWARZYSZENIE

Organizator: Partnerzy: Patronat: Patronat medialny:
Centralne Laboratorium 
Analityki Medycznej, 
Anna Bądel

25-319 Kielce, ul. Daleka 5
Tel 41 369-21-35

Sfi nansowano ze środków Kieleckiego 
Budżetu Obywatelskiego 2020

Projekt: A Press

Kielce

choroby, może ona nie dawać żadnych 
wyraźnych objawów. W efekcie, blisko 90 proc. 
osób chorych na PChN nie zdaje sobie z tego 
sprawy. Zbyt późne wykrycie i zbyt późne 
podjęcie leczenia tej choroby grożą bardzo 
dotkliwymi konsekwencjami, wśród których są 
nie tylko uciążliwe dializy, lecz także potrzeba 
przeszczepu nerki i przedwczesna śmierć.
Nefrolodzy zwracają uwagę, że każdy człowiek, raz 
w roku, powinien wykonać badanie sodu, potasu 
mocznika i kreatyniny i, że osoby z grup ryzyka, 
czyli m.in. nadciśnieniowcy i cukrzycy, u których 
często występują choroby nerek, powinny być 
pod stałą kontrolą poradni nefrologicznej  
– 30 procent dializowanych to chorzy z cukrzycą, 
a 20 procent pacjentów poddawanych dializom 
ma nadciśnienie. Organizatorem akcji jest 
Stowarzyszenie Sport CK.
Zadanie do Budżetu Obywatelskiego zgłosił 
Jerzy Sobierajski, prezes Fundacji Dobro jest 
w Nas.
Partnerem jest Centralne Laboratorium 
Analityki Medycznej, ul. Daleka 5, Kielce. 
Ponadto akcję wspierają: Centrum Terapii – 
fizjoterapia i terapia hiperbaryczna oraz Wyższa 
Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych 
w Kielcach.
Patronat sprawują:
Prezydent Miasta Kielce, Polskie Towarzystwo 
Nefrologiczne, Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Z kolei patronat medialny objęły lokalne media, 
w tym 2 Tygodnik Kielecki.     (red.)

Przewlekła Choroba Nerek (PChN).
Już we wczesnych stadiach zwiększa około 
pięciokrotnie ryzyko miażdżycy i chorób serca. 

Nieleczona prowadzi do zatrucia organizmu przez 
toksyny, które uszkadzają prawie wszystkie narządy, 
co grozi bardzo dotkliwymi konsekwencjami, wśród 
których są nie tylko uciążliwe dializy, lecz także 
potrzeba przeszczepu nerki i przedwczesna śmierć.
Każdy człowiek, raz w roku, powinien wykonać 
badanie ogólne moczu oraz mocznika i kreatyniny 
we krwi.
Osoby z grup ryzyka, czyli m.in. nadciśnieniowcy 
i cukrzycy, ludzie z  chorobami nerek w rodzinie 
oraz powyżej 65 roku życia, u których często 
występują choroby nerek, powinny być pod stałą 
kontrolą poradni nefrologicznej.
30 procent dializowanych to właśnie chorzy 
z cukrzycą.
20 procent pacjentów poddawanych dializom ma 
nadciśnienie. 

Objawy: szybkie męczenie się przy krótkotrwałym 
wysiłku (np. przy wchodzeniu po schodach, trudności 
z koncentracją, osłabiony apetyt, bezsenność, kurcze 
mięśni występujące w nocy, obrzęk nóg i twarzy, 
suchość i swędzenie skóry, częste oddawanie moczu 
(szczególnie w nocy), nadciśnienie tętnicze

Badania na PChN: pomiar ciśnienia (norma: 
skurczowe 120-129; rozkurczowe 80-84), badanie 
moczu – obecność albumin, oznaczenie stężenia 
kreatyniny we krwi (prawidłowy wynik eGFR>90)



na skróty z Kielc

5NR 8 (39)/2020

rEKLama

moim zdANiEm

Kto pierwszy, ten lepszy?

Nie milkną echa i  komentarze ze stro-
ny rozwścieczonych, rozczarowanych, 
zawiedzionych przedsiębiorców, po 

odwołaniu przez Urząd marszałkowski Woje-
wództwa Świętokrzyskiego naboru na dotacje 
z  regionalnego programu operacyjnego dla 
mikro i małych firm, dotkniętych gospodarczy-
mi skutkami koronawirusa. 
Wnioski były przyjmowane od wtorku, 28 lip-
ca, od godz. 9, a do wzięcia było, 40 milionów 
zł. Nabór miał potrwać do piątku 31 lipca, przy 
założeniu, że termin ten może być skrócony po 
przyjęciu 4 tysięcy podań. 
obowiązująca dla naboru zasada? Kto pierw-
szy, ten lepszy…
co się okazało?

Zainteresowanie, a jakże, zaskoczyło urzędni-
ków. Urzędowe serwery nie dały rady. przez 
kilkadziesiąt minut podania składało, bądź 
próbowało złożyć, 12 tysięcy właścicieli firm. 
o 9.49 biuro prasowe marszałka informowało 
o anulowaniu naboru z powodu „przeciążenia 
serwerów zbyt dużą liczbą wniosków”. 
To rozwścieczyło tych przedsiębiorców, któ-
rzy zdążyli złożyć wnioski. pozostali, którym 
w ogóle nie było dane wejść do systemu, rów-
nież nie kryli rozczarowania i złości. Emocjom 
dali upust, m.in. w Internecie.
co dalej? 
Urzędnicy zapewne ogłoszą kolejny nabór. 
Dobrze byłoby jednak, by wcześniej przeana-
lizowali faktyczne potrzeby przedsiębiorców 

i  wzięli pod uwagę, że dzisiaj wiele firm ra-
dzi sobie już bardzo dobrze i  nie potrzebuje 
wsparcia. jednak zgodnie z  obecnymi kryte-
riami, mogą się o  nie starać. Tak więc, wielu 
przedsiębiorców myśli: „jeśli dają, to dlaczego 
nie wziąć?”. Zastosowany spadek obrotów o 30 
procent jest bardzo niskim progiem. również 
zastosowanie kryterium spadku obrotów, 
w marcu czy kwietniu, nie będzie już odzwier-
ciedlało obecnej sytuacji firmy. 
Świetnie byłoby także, gdyby urzędnicy z per-
spektywy „zza biurka” zrozumieli też, że jest 
jednak wiele podmiotów, które bez dotacji nie 
przetrwają.
Znakomicie też byłoby, gdyby nie traktować 
ludzi przedmiotowo – kryterium „kto pierwszy, 
ten lepszy” po prostu uwłacza ludzkiej godności.
czas wyciągnąć wnioski.
Urzędnikom z  UmWŚ polecam rozwiązania, 
jakie przyjęto w województwie mazowieckim 
– głównym kryterium branym pod uwagę jest 
spadek obrotów w  czerwcu, bądź zachodnio-
pomorskim, gdzie kryterium, to spadek przy-
chodów o 50 procent liczony z trzech miesięcy.
No chyba, że przyznamy dotacje wszystkim 
12 tysiącom aplikujących. ale, by wszystkich 
zadowolić potrzeba, szybko licząc, nie 40, lecz 
grubo ponad 350 milionów złotych. •

Marek Malarz
dziennikarz, przedsiębiorca, właściciel Agencji Dziennikarsko Reklamowej Limap. Twórca i swego czasu 
redaktor naczelny 2 tygodnika kieleckiego. Przed laty pracował, m.in. w Gazecie Wyborczej, Słowie Ludu, 
AGB Metro, Życiu. Współpracował/uje z dużymi kieleckimi i warszawskimi firmami.
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ADAM CYRAŃSKI
(ur. 29 marca 1960 r.), kielczanin, lokalny przedsiębiorca, niezawodowy poseł na Sejm RP VIII, IX 
kadencji. 

Pod koniec lipca miał miejsce szczyt unij-
ny w  Brukseli. Przedstawiciele 27  kra-
jów UE negocjowali przyszły wieloletni 

budżet Unii Europejskiej. Premier Mateusz 
Morawiecki bardzo szybko odtrąbił sukces 
polskiego rządu. Czy słusznie? Postaram się 
krótko przedstawić swoje zdanie na temat po-
stanowień szczytu.
Trzeba zacząć od tego, że porozumienie, ja-
kie udało się osiągnąć, to ogromny sukces 27 
krajów, które mają tak sprzeczne interesy, 
a  mimo to osiągnęły konsensus w  sprawie 
najważniejszego programu UE. Przyjęte na 
szczycie rozwiązania łączą ze sobą solidar-
ność z odpowiedzialnością, bo wszystkie kraje 
UE razem przyjęły na siebie ciężar wsparcia 
funduszu odbudowy Next Generation EU, 

a  to wielki krok w  stronę większej solidar-
ności Unii Europejskiej. To historyczne wy-
darzenie, pogłębia integrację europejską, 
bo nic tak nie łączy, jak wspólny kredyt. 
To tyle, jeśli chodzi o sukces... 
Wracając do naszego premiera, to niestety 
znów mamy do czynienia z gigantyczną pro-
pagandą ekipy Zjednoczonej Prawicy. Wska-
zówki w moim osobistym czujniku politycznej 
demagogii oszalały, gdy premier Morawiecki 
opowiadał o rzekomym sukcesie podczas ne-
gocjacji na szczycie unijnym. Wszystko to nie 
wytrzymuje konfrontacji z faktami. 
Spójrzmy na liczby. 
Z Funduszu Spójności Polska nie dostanie 
70  miliardów euro, bo budżet tego instru-
mentu dla całej Unii Europejskiej na siedem 

lat wynosi mniej niż 70 miliardów euro. Pol-
ska wcale nie otrzyma też więcej pieniędzy 
unijnych niż w  perspektywie 2014-2020. No 
chyba, że wbrew podstawom matematyki 
uznamy, iż 80 miliardów euro dla Polski na 
lata 2021-2027 to więcej niż 105 miliardów 
euro w  poprzednim budżecie... Ale takiej 
ściemy nikt nie łyknie – nawet najbardziej 
zagorzali zwolennicy Prawa i  Sprawiedliwo-
ści. Polacy umieją liczyć.
Kolejną porażką Pana Premiera jest oczywi-
ście kwestia uzależnienia transferu pienię-
dzy unijnych do krajów członkowskich, od 
przestrzegania przez nie standardów demo-
kratycznych. 
Parlament Europejski w  swoim stanowisku 
jasno opowiedział się po stronie Komisji Eu-
ropejskiej za wprowadzeniem mechanizmu 
warunkowości, czyli powiązania dostępu 
do funduszy z  realizacją przez poszczególne 
państwa członkowskie zasad praworządności. 
Unia to nie tylko pieniądze, ale także system 
wartości będących spoiwem dla całej Wspól-
noty. Gdyby Premier Morawiecki poświęcił na 
negocjacje finansowe tyle czasu i  energii co 
na zabieganie o  rozwodnienie zapisu o  pra-
worządności, Polska niewątpliwie dostałaby 
więcej pieniędzy. 
Niestety, po raz kolejny ważniejsze od intere-
sów Polski okazały się interesy PiSu... •

Polacy umieją liczyć 

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.

ZDaNiem miNisTRa

Wakacje z COVID 19

Ostatnie dni lipca br., promenada w Świ-
noujściu, czy w Międzyzdrojach. Tłum 
turystów, dosłownie ciężko przejść. Ile 

osób ma maseczkę? Jedna, może dwie. A resz-
ta? NIC! 
Oczywiście, w  takim tłumie ciężko o  zacho-
wanie dystansu społecznego, niemniej jed-
nak nie ma przeszkód, aby założyć maseczki. 
Tymczasem powstaje wrażenie, że dosłownie 
nikt o to nie dba, nikt nie zwraca na to uwagi. 
Mnóstw osób starszych, rodzice z dziećmi, ale 
wszyscy bez maseczek. 
I druga sytuacja. Plaże, parawan przy para-
wanie, człowiek przy człowieku, na brzegu, 

czy w  wodzie. Wreszcie gastronomia. O de-
zynfekcji stolików można zapomnieć. Kolejki 
sprawiają, że wolny stolik natychmiast jest 
zajmowany przez kolejnych klientów. 
Oczywiście, takie sceny można zobaczyć nie 
tylko w Polsce. Wszędzie, gdzie pojawiają się 
duże grupy turystów dzieje się podobnie. Sam 
się o  tym przekonałem, jadąc na wycieczkę 
rowerową do Heligsdorfu. Tam również nikt 
nie zwraca uwagi na dystans, a maseczki są 
rzadkością. Podobne obrazki można zobaczyć 
w Chorwacji, czy w Grecji. 
Przy takim podejściu, nie powinien dziwić 
wzrost liczby zakażonych. 

Weźmy pod uwagę, że większość turystów 
wraca do swoich miejsc zamieszkania, po kil-
ku, kilkunastu dniach. Jeżeli pojawiają się ob-
jawy, są zatem rejestrowane nie w kurortach 
turystycznych, a  w  miejscach ujawnienia. 
Powstaje zatem wrażenie, że kurorty są bez-
pieczne. Nic bardziej mylnego. 
Rozumiem, że po dwóch miesiącach, kie-
dy nasze życie praktycznie się zatrzymało, 
chcielibyśmy powrócić do normalności, spę-
dzić wakacje jak zawsze, na luzie, bez uciąż-
liwych ograniczeń, swobodnie. Niestety, to 
niemożliwe. 
W te wakacje, jak nigdy wcześniej, zdajemy 
(lub nie) egzamin z dojrzałości i odpowiedzial-
ności, za siebie i  innych. Pamiętajmy, mimo 
znoszenia ograniczeń, koronawirus nadal jest 
aktywny, nadal może prowadzić do tragedii. 
Ale też w  konsekwencji do powrotu ograni-
czeń.  Jak na razie wszystko zmierza w  tym 
właśnie kierunku. Chyba, że wyjeżdżając na 
urlop bardziej będziemy przestrzegać zaleceń, 
zasad bezpieczeństwa. 
Od tegorocznej wiosny mówi się o  możli-
wym powrocie wirusa jesienią. Okazuje się 
jednak, że sami mu w tym pomagamy.
NIESTETY. •
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Świat wokół nas

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

Świat
Wybory prezydenckie w  Stanach za 
pasem. W Unii – też „w cieniu wirusa” – 

równie bliskie przetasowania w  układzie sił 
(decyzje niedawnego szczytu to sygnał, że co-
raz więcej zwolenników ma koncepcja ścisłej 
federacji).
Wirus załatwił nam ostry kryzys gospo-
darczy. Wedle danych Eurostatu, łączny 
PKB strefy euro spadł w  II kwartale bieżą-
cego roku o  12,1% w  stosunku do kwartału 
poprzedniego i  aż o  15% w  stosunku do II 
kwartału 2019. Dla wszystkich krajów Unii te 
wartości wynoszą odpowiednio 11,9 i 14,4%. 
Najdramatyczniejsze spadki w  stosunku do 
sytuacji sprzed roku notują Hiszpania (ponad 
20%!), Francja, Włochy i Portugalia, stosunko-

wo najmniejsze, bo „tylko” kilkuprocentowe, 
Łotwa i  Litwa. Niemieckie minus 11,7% na 
tym tle nie sprawia złego wrażenia, lecz jest 
to rekordowy spadek tej gospodarki w powo-
jennej historii.
Wartość PKB w relacji II kwartałów 2019 i 2020 
roku w  Stanach Zjednoczonych spadła tym-
czasem o 9,5%. W przeciwieństwie do Starego 
Kontynentu w USA zaczęło jednak wyraźnie 
maleć bezrobocie, a także wzrastać poziom in-
westycji i saldo handlu zagranicznego.
Puenta: kto by nie wygrał amerykańskich 
wyborów, i tak walka ze skutkami COVID bę-
dzie tam oparta na zasadzie: więcej pola dla 
prywatnej inicjatywy, mniej ograniczeń biu-
rokratycznych. W Europie zaś – więcej pola 
dla polityków i urzędników, więcej redystry-

bucji. Tyle, że zapewne już nie na poziomie 
państw narodowych, a brukselskiej centrali.

Polska 
Kraj nasz jest zapewne szczęśliwy, bo 
o gospodarce dotkniętej epidemicznym 

kryzysem mówi się niewiele. Ludzie tracą so-
bie pracę lub bankrutują w ciszy i prywatnie, 
publicznie zaś ważniejsze są problemy „bez-
czeszczenia wartości” przez tęczową flagę na 
figurze Chrystusa.
Nie jestem teologiem i  pewnie się nie znam 
na gustach Najwyższego. Pozostaje mi za-
ufać autorytetom, twierdzącym, że ta flaga 
po tysiąckroć bardziej obraża Pana Boga, niż 
systemowe krycie pedofilii przez Jego „perso-
nel naziemny” lub ślub kościelny pewnego 
dzieciatego (acz wpływowego politycznie) 
rozwodnika, ostentacyjnie i  z  pełną pompą 
przeprowadzony po unieważnieniu poprzed-
niego. Znam się jednak co nieco na polityce 
i  ekonomii, więc tu już oficjalne autorytety 
mniej mnie przekonują, gdy opowiadają ba-
jeczki o  polskim samochodzie elektrycznym 
(na razie – tekturowa makieta i parę prezen-
tacji w  powerpoincie), w  dodatku produko-
wanym przez państwowe spółki, jako „kole 
zamachowym naszej gospodarki”. A w pakie-
cie – wyższe podatki i  mandaty oraz niższe 
pensje. Ale, przecież wyborca tak chciał…•

(Ś)wirusy atakują

w kolejną rocznicę Powstania War-
szawskiego, siedzę pod lasem i, 
opędzając się co chwila od much 

i komarów, myślę oczywiście o Don Kichocie, 
Sanczo Pansie i  Dulcynei. Przyszły wakacje, 
więc czas na relaks, odrobinę spokoju i auto-
-refleksji. Chciałoby się powiedzieć: czas na 
miłość - tę bliższą i tę dalszą, taką, która nie 
jest niemożliwym do spełnienia marzeniem, 
nie jest jedynie ideą, której cień nieśmiało 
pojawia się na ścianach jaskini. Czas na mi-
łość, która siłą wybraźni i pozytywnej energii 
dodaje nadziei i  wiary, uskrzydla oraz góry 
przenosi, czyż nie tak? Dodaje po prostu siły 
do stawiania czoła przeciwnościom w  smut-
nawej i  nudnawej szarej teraźniejszości. Być 
może podobne były motywacje tych, co wal-
czyli i  odeszli przed nami – rzuceni na sza-
niec – w nierównej walce o wolność, a gdy ta 
wreszcie nadeszła obecne pokolenie nie do 
końca wie, co z nią uczynić…
Ilekroć myślę o Don Kichocie i Sanczo Pansie, 
nie bez powodu przypominają mi się Platon 
i  Arystoteles. Nie jestem pewien, czy mam 
rację, ale łączy ich w  jakiś transcendentny 
sposób postać Dulcynei. Oto błędny rycerz-
-idealista oraz jego wierny giermek-realista 
podążają w  gruncie rzeczy tą samą drogą, 

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. 

O walce z wiatrakami

wzajemnie się uzupełniając. Rycerski Don Ki-
chot potrzebuje Dulcynei jako inspiracji, jako 
platonicznej muzy, która wytycza idealistycz-
ny cel jego pozornie szalonej walki o wspólne 
dobro i lepszy świat. Arystotelesowski Sanczo 
Pansa wiernością, pełną realizmu trzeźwością 
umysłu i  bezwarunkowym oddaniem służy 
tej samej sprawie. Obaj uzupełniają się wza-
jemnie.
Nasza polska walka z wiatrakami często wy-
daje się beznadziejna i  totalnie pozbawiona 
sensu bez miłości, czy to platonicznej, czy też 
tej bardziej rzeczywistej, fizycznej i namacal-
nej. Idealistyczna troska o dobro wspólne wy-
magała i wymaga od nas ofiar i poświęcenia 

stąd dotąd

często ponad siły i realne możliwości. Irracjo-
nalny romantyzm splata się w  naszej histo-
rii nieustannie z pragmatycznym realizmem 
i  pozytywizmem. W tym kontekście nie jest 
rzeczą zaskakującą, iż stworzona przez Ce-
rvantesa postać Don Kichota – w chwili, gdy ją 
poznajemy – jest już w dojrzałym wieku oko-
ło pięćdziesięciu lat… Obłędny idealizm Don 
Kichota złączony w  jedno z dojrzałym reali-
zmem Sanczo Pansy oraz dedykowany Dulcy-
nei ostatecznie zwycięża. W tym sensie walka 
z wiatrakami Powstańców Warszawskich mia-
ła sens i chwała im za to. Gloria victis! 

Nieopodal Jaskini Raj, Europa 1.08.2020 r.
konrad.cedro@2tk.pl •
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okiem radnego

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.

K łopoty finansowe klubu Korona Kielce 
od lat wracają do miasta niczym bu-
merang. Kiedy piszę te słowa jesteśmy 

przed sesją Rady Miasta, w trakcie której rad-
ni mają zadecydować o przejęciu spółki przez 
samorząd, a  także o  zabezpieczeniu niemal 
5 mln zł na spłatę jej długów. 
W mojej ocenie to sytuacja patologiczna, kie-
dy z  publicznych pieniędzy pokrywane zo-
stają obce długi, a na dodatek spłacone mają 
zostać te, które spółka posiada w stosunku do 
miasta. Zadaniem samorządu nie jest zresz-
tą prowadzenie i  finansowanie zawodowego 
zespołu sportowego. Wprost z  Konstytucji 
i ustaw wynikają natomiast inne zadania, jak 
pomoc społeczna, edukacja, opieka żłobkowa 
i  przedszkolna, kultura, infrastruktura czy 
sprawna administracja. 
Jestem przekonany, że tego w pierwszej kolej-
ności oczekuje od władzy większość kielczan. 
Dlatego jestem przeciwny tym uchwałom, 
zgodnie ze stanowiskiem, które wypracowali-
śmy także podczas obrad Zarządu Miejskiego 
Lewicy w Kielcach.
Oczywiście wsparcie dla klubów i  stowarzy-
szeń powinno być realizowane, ale w zakresie 
sportu amatorskiego i  rekreacyjnego. Można 
też wykorzystywać lokalne kluby sportowe 

do prowadzenia działań marketingowych na 
rzecz wizerunku miasta, ale na podstawie 
klarownych umów, z których jasno wynikają 
korzyści dla obydwu stron. 
Przypomnę, że Korona dostaje co roku w ra-
mach umowy 2,5 mln zł, a w grudniu ub. roku 
Rada Miasta zadecydowała także o  dodatko-
wych 1,5 mln zł. To wszystko spółce nie wy-
starcza. Szacuję, że nim klub kupili niemieccy 
inwestorzy, to miasto zasiliło kasę spółki, być 
może, nawet łączną kwotą ok. 100 mln zł. To 
też nie uratowało klubu, który dziś, z długa-
mi, wypadł z ekstraklasy.
Kiedy będzie publikowany ten felieton za-
pewne już wyjaśni się, czy znalazła się więk-
szość w miejskiej radzie i spółka przeszła „pod 

skrzydła” miasta i czy znalazła się większość, 
żeby przekazać 5 mln zł na spłatę długów pry-
watnego właściciela. 
Dzisiaj, 2 sierpnia, prognozuję, że niestety tak 
się stanie – głosami radnych Prawa i  Spra-
wiedliwości i klubu Bezpartyjni i Niezależni, 
skupionego wokół Przewodniczącego Rady 
Miasta. Jeśli tak, to będzie to dopiero począ-
tek wydatków. Prowadzenie klubu w  pierw-
szej lidze może kosztować około 10 mln zł 
rocznie. 
Powiem szczerze, że nie wiem skąd wziąć 
takie pieniądze i  jak spojrzeć w  oczy miesz-
kańcom, którzy czekają na realizację przez 
samorząd naprawdę ważniejszych zadań niż 
pensje piłkarskie. •

Finansowy bumerang

okiem radnej

Ktoś z zewnątrz, śledzący medialne in-
formacje o  Kielcach, mógłby dojść do 
wniosku, że jesteśmy bardzo szczę-

śliwym i  dobrze sytuowanym samorządem. 
Praktycznie kilka razy do roku wszyscy to-
czą zażartą dyskusję o  kondycji finansowej 
klubu sportowego. Nie o  problemach demo-
graficznych, niedostatkach w  infrastruktu-
rze, deficycie budżetowym, czy jakości życia. 
Prezydent, radni, dziennikarze i mieszkańcy 
muszą pochylać się nad dylematem, czy Koro-
na sobie poradzi, czy nie. Czy kolejny prezes 
poda się do dymisji, czy zawodnicy pozyskani 
z transferów w końcu wyjdą na boisko i oczy-
wiście czy Korona utrzyma się w ekstraklasie. 
Bez względu na to, czy ktoś jest kibicem, czy 
nie, po prostu żyją tym całe Kielce.  

Wszyscy mieliśmy nadzieję, że gdy w  2017 
roku sprzedawaliśmy jako Kielce większo-
ściowy pakiet akcji sytuacja się unormuje. 
Kielce zobowiązały się do wspierania klubu 
kwotą 2,5 mln zł rocznie na cele promocyjne, 
co wydawało się sensownym kompromisem. 
Dla tych, którzy doceniają marketingową 
markę klubu, dla tych, dla których klub sta-
nowi wartość sentymentalną i  dla tych na-
stawionych neutralnie. Zaplanowana kwota 
jakoś mieści się w  granicach racjonalnego 
wydatku. Dość szybko jednak okazało się, 
że to pobożne życzenie, bo spółka co jakiś 
czas potrzebuje dokapitalizowania i nowego 
zastrzyku finansowego. I za każdym razem 
okazywało się, że w  radzie miasta znajdzie 
się większość, która uzna że przekazywanie 

kolejnych milionów na utrzymanie klubu 
sportowego ma sens. Najczęściej działo się 
to w atmosferze dużych emocji i publicznym 
oskarżaniu części radnych, o  lodowate serce 
i  brak miłości do klubu. O racjonalności po-
noszenia publicznych wydatków i  właści-
wym ułożeniu priorytetów miasta niewielu 
wspominało. 
Dziś sytuacja wydaje się znacznie poważ-
niejsza i  powodująca długofalowe konse-
kwencje. Większość radnych zdecydowała, że 
miasto powinno spłacić długi spółki i wziąć 
z  powrotem na garnuszek utrzymanie klu-
bu. W pierwszym kroku przejęcie klubu bę-
dzie się wiązać z  wyłożeniem z  miejskiego 
budżetu 5 mln zł. Kolejne to odpowiedzial-
ność za funkcjonowanie, kondycję finan-
sową i grę w I  lidze, która, nie bez powodu, 
przez specjalistów z branży sportowej, uzna-
wana jest za najdroższą. Wydatki niewiele 
mniejsze niż w  ekstraklasie, ale jednocze-
śnie brak znacznych wpływów np. z  tytułu 
praw telewizyjnych. Każdy podejmując tę 
decyzję musiał zdawać sobie sprawę jaki 
priorytet wybiera dla Kielc. Tylko trudno 
będzie wytłumaczyć mieszkańcom czemu 
kolejne lata muszą czekać na remont ulicy, 
czy bezpieczny chodnik. •

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

Miasto z Koroną
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okiem radnego

Marcin StępnieWSki 
(ur. 21 grudnia 1992 roku w Kielcach) , radny Rady Miasta Kielce, klub Prawo i Sprawiedliwość.  
Członek założyciel Stowarzyszenia Patriotycznego. Społecznik i lokalny patriota.  
Najmłodszy radny obecnej kadencji.

REKLAMA

K orona Kielce, to w ostatnim czasie je-
den z głównym tematów poruszanych 
przez Kielczan. W  ostatnich dniach 

o przyszłości klubu intensywnie dyskutowali, 
zarówno Ci, którym istnienie Korony jest bli-
skie sercu, jak i Ci, którzy twierdzą, że mamy 
znacznie pilniejsze potrzeby w  mieście, niż 
finansowanie sportu.
Inicjatywa mojego środowiska, dotycząca sze-
rokiego spotkania ponad podziałami, do której 
przyłączyła się większość kieleckich sił poli-
tycznych, w znacznym stopniu przyczyniła się 
do uratowania Korony. Gdybyśmy jako radni 
stali bezczynnie, najprawdopodobniej dzisiaj 
rozmawialibyśmy o koncepcji zagospodarowa-
nia pustego stadionu przy Ściegiennego oraz 
boisk użytkowanych tylko przez Koronę.

Klubowi na ratunek

W Kielcach ścierają się dwa podejścia do 
finansowaniu sportu. Część twierdzi, że sa-
morząd stać na utrzymywanie Korony, która 
powinna być własnością miasta. Po drugiej 
stronie słychać natomiast głosy, że mamy 
znacznie poważniejsze problemy, które nale-
ży szybko rozwiązać. 
Daleko mi zarówno do jednej, jak i  drugiej 
wizji, ale obie mają w sobie pewne elementy, 
które należy rozważyć. Zlikwidowanie klu-
bu przysporzyłoby miastu koszty w  postaci 
utrzymania całej infrastruktury sportowej, 
z  której korzystała nie tylko drużyna senio-
rów, ale również wszystkie grupy młodzie-
żowe. To oczywiście w  skali roku mniejsza 
kwota, niż ta przeznaczana przez miasto na 
klub, jednak w  perspektywie wieloletniej 

niszczenie pustego stadionu czy nieużywa-
nych boisk implikowałoby powstawanie ko-
lejnych wydatków. 
Z drugiej strony, również jestem zdania, że 
sport zawodowy powinien być finansowa-
ny ze środków prywatnych, a  my jako mia-
sto możemy w  ramach umowy promocyjnej 
partycypować w  kosztach, jednak wszelkie 
kwoty powinny być uzależnione od wyniku 
sportowego. Właśnie dlatego już teraz zabie-
gam o  pozyskanie poważnego inwestora dla 
klubu.
Wielu przeciwników Korony przywołuje ar-
gument, że wszyscy Kielczanie składają się 
na fanaberię kilku tysięcy kibiców. Ten osąd 
jest o  tyle nietrafiony, że również wszyscy 
Kielczanie składają się na instytucje kultury 
w  mieście, których koszt jest znacznie wyż-
szy, niż środki przeznaczane na klub. Należy 
nadmienić, że żadna z  instytucji kultury nie 
gromadzi co dwa tygodnie tysięcy ludzi na 
pojedynczych organizowanych przez siebie 
wydarzeniach. 
Czy to oznacza, że nie powinniśmy finanso-
wać ani kultury, ani Korony? Oczywiście, że 
nie. Kielczanie potrzebują różnorodnych form 
rozrywki. Część z nich wybierze koncert, wy-
stawę czy spektakl, a  inni mecz piłki nożnej, 
bądź piłki ręcznej. •

Kiedy szkoły zamknęły już swoje drzwi i rozpoczął się okres zasłużonego wypoczynku każdy na 

pewno zastanawia się jak najlepiej spędzić ten czas i poszukuje ciekawych miejsc do odwiedzenia. 

Jedną z takich atrakcji będzie niewątpliwie wizyta w Manufakturze Słodyczy znajdującej się w 

Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Dla najmłodszych 

mamy bezpłatną salę zabaw, dla tych trochę starszych pokazy karmelowe z możliwością 

samodzielnego skręcenia lizaka oraz warsztaty czekoladowe na których można wykonać własną 

WAKACYJNA WIZYTA W PIERWSZEJ W KIELCACH 

MANUFAKTURZE SŁODYCZY & KAWIARNI FAMILIJNEJ 

MAGIA KARMELU 
W MUZEUM ZABAWEK I ZABAWY W KIELCACH.  

Serdecznie zapraszamy osoby indywidualne i grupy zorganizowane 

do odwiedzin w naszej Manufakturze oraz Muzeum Zabawy I  Zabawek w Kielcach.  

Manufaktura & Kawiarnia czynna od wtorku do niedzieli od 930-1730, ul. Mickiewicza 1.   

Informacja/rezerwacja: 537 950 750.   

Więcej informacji na www.magiakarmelu.pl oraz www.muzeumzabawek.eu.            

Przesyłamy karmelowo-czekoladowe pozdrowienia i do zobaczenia!
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wieści z Politechniki świętokrzyskiej 

Profesor Zbigniew Koruba został 
nowym rektorem Politechniki 
Świętokrzyskiej. W II turze pokonał 

profesora Pawła Łaskiego. Nowy rektor 
Politechniki Świętokrzyskiej obejmie wła-
dzę na uczelni 1 września.
Pierwszą decyzję, jaką podejmie profesor 
Zbigniew Koruba, będzie wybór nowych 
prorektorów. Wiadomo już, że na stano-
wisku zostanie profesor Artur Maciąg, 
który pełni funkcję prorektora ds. stu-
denckich i dydaktyki.
Wprowadzam do zarządzania system 
„obserwuj i koryguj” z wydelegowaniem 
kompetencji dla prorektorów i dzieka-
nów – mówi profesor Zbigniew Koruba. 
To oni będą decydować w wielu ważnych 
kwestiach dla uczelni – dodaje.
Profesor Zbigniew Koruba był dziekanem 
Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn 
oraz kierownikiem Katedry Technik Kom-
puterowych i Uzbrojenia. Od 1984 roku 
pracuje w Politechnice Świętokrzyskiej 
jako nauczyciel akademicki. Obecnie pełni 
funkcję prorektora ds. Badań Naukowych 
i Współpracy z Przemysłem. Jego zainte-
resowania naukowe obejmują mechanikę, 
automatykę i robotykę, dynamikę układów 
materialnych, sterowanie obiektami 
latającymi, optymalizację układów me-
chanicznych, symulacje komputerowe 
oraz naprowadzanie broni precyzyjnego 
rażenia.

(red.)

Zbigniew Stanisław Koruba (ur. 15 października 
1957 w Trzebnicy) – polski inżynier mechanik, 
profesor nauk technicznych, profesor Politech-
niki Świętokrzyskiej i jej nowy rektor w kadencji 
2020–2024.
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NOWY REKTOR Warto Wiedzieć

Trwa rekrutacja na studia. W tegorocz-
nej, Politechnika Świętokrzyska oferuje 
cztery nowe kierunki studiów: elek-

tromobilność, teleinformatyka, informatyka 
przemysłowa i inżynieria środków transpor-
tu. Kandydaci na studia mogą rejestrować 
się w systemie internetowym. Zmieniły się 
zasady rekrutacji – szczegółowe informacje 
na www.tu.kielce.pl.
Studia są na pewno intelektualną przygo-
dą oraz przedłużeniem młodości, przede 
wszystkim jednak przygotowują do dorosłe-
go życia zawodowego. Wybór ten decyduje 
czy będziemy zadowoleni, pracując w wy-
branym zawodzie – podkreśla Prof. Wiesław 
Trąmpczyński, ustępujący rektor Politechniki 
Świętokrzyskiej.

Uczelnia uruchamia nowoczesne specjalno-
ści każdego roku. Studenci kształcą się m.in. 
na kierunkach: modelowanie informacji 
o budynkach (BIM), inżynieria proekologiczna 
i komputerowe systemy sterowania i po-
miarów, utworzone pod kątem współpracy 
z Głównym Urzędem Miar i realizacją ogrom-
nej inwestycji jaką jest budowa Świętokrzy-
skiego Kampusu GUM w Kielcach, automaty-
ka i elektrotechnika przemysłowa.
Uruchomienie nowych kierunków studiów 
poprzedziły konsultacje z przedsiębiorcami 
i ekspertami od rynku pracy. Aktualnie obser-
wujemy duże zmiany w gospodarce, o dobrą 
posadę będzie trudniej – podkreśla prof. Artur 
Maciąg, prorektor ds. studenckich i dydaktyki 
Politechniki Świętokrzyskiej.   (red.)

Teleinformatyka 
Nie bez przyczyny – daje pewne miej-
sce pracy w  zawodzie. Wiedza zdobyta 
podczas studiów pozwala znaleźć za-
trudnienie w  firmach związanych z  sze-
roko rozumianą branżą IT. W programie 
studiów znajduje się aż 18 przedmiotów, 
w  ramach których nieodpłatnie można 
zdobyć międzynarodowe, renomowane 
w  skali całego świata certyfikaty Cisco 
Networking Academy. Certyfikujemy, 
między innymi, w  zakresach: CCNA, 
CCNA CyberOps, CCNP, IoT, C/C++, Python, 
Network programming, Linux, BigData. 
Wiedza ta uzupełniana jest zagadnienia-
mi sztucznej inteligencji, cyberbezpie-
czeństwa, tworzenia aplikacji mobilnych, 
Data Center, wirtualizacji oraz kontenery-
zacji czy też technologii 5G i języka JAVA.

Elektromobilność 
To innowacyjne studia inżynierskie, 
w  pełni dopasowane do dynamicznie 
rozwijającego się rynku pracy. Absol-
wenci tego kierunku będą posiadali wie-
dzę w  zakresie projektowania, budowy, 
sterowania i  użytkowania energoelek-
tronicznych przekształtników trakcyj-
nych, napędów pojazdów elektrycznych, 
magazynów energii, stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych, układów auto-
matycznego sterowania, systemów mi-
kroprocesorowych. Politechnika Święto-
krzyska ma długoletnie doświadczenie 
w zakresie elektromobilności. Jest pierw-
szym ośrodkiem akademickim w Polsce, 
w  którym prowadzono badania nad sa-
mochodami z napędem elektrycznym. 

Inżynieria środków transportu 
To studia, które kształcą specjalistów z ob-
szaru jednej z najważniejszych gałęzi prze-
mysłu – transportu. Kierunek ten zapewnia 
wszechstronną wiedzę z  zakresu budowy, 
eksploatacji i  bezpieczeństwa środków 
transportu. Absolwenci będą posiadali 
niezbędną wiedzę z  zakresu inżynierii 
środków transportu drogowego, systemów 
transportowych, ekonomiki transportu, 
prawa transportowego, logistyki i spedycji 
oraz organizacji i  zarządzania przedsię-
biorstw transportowo-spedycyjnych wraz 
z zapleczem motoryzacji. Kształcenie ukie-
runkowane jest głównie na transport sa-
mochodowy, który dominuje w Polsce, przy 
czym poruszane są też zagadnienia zwią-
zane z  transportem bimodalnym i  multi-
modalnym. 

Informatyka przemysłowa 
Jest nowoczesnym kierunkiem odpowia-
dającym potrzebom rynku pracy w szcze-
gólności związanej z  czwartą rewolucją 
przemysłową (Industry 4.0) i Internetem 
rzeczy (Internet of Things IoT). Przemysł 
4.0 integruje inteligentne maszyny i sys-
temy oraz wprowadza zmiany w  proce-
sach produkcyjnych w celu zwiększania 
wydajności wytwarzania oraz wprowa-
dzenia możliwości elastycznych zmian 
asortymentu. Przemysł 4.0 dotyczy nie 
tylko technologii, ale też nowych sposo-
bów pracy i roli ludzi w przemyśle. Czym 
różni się od „standardowej informatyki”? 
Przede wszystkim stawia na projektowa-
nie urządzeń oraz systemów informatyki 
i automatyki przemysłowej. 
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TeksT: Ryszard Biskup

Tłum wiernych zbijał się w  gromadę, 
po lewej stronie dziewczynki, po pra-
wej chłopcy, w  ławach nawy rodzice, 

a w prezbiterium, przed głównym ołtarzem, 
zgodnie ze znaczeniem i rangą, duchowień-
stwo. W całym kościele – poza zrozumiałym 
nastrojem modlitewnego skupienia i świą-
tecznej pobożności – snuła się lekko wyczu-
walna atmosfera odświętnego podniecenia. 
Bo dzisiaj odpust, odpust w katedrze.
Toteż zwykle – w  tym jednym, jedynym 
w roku dniu - nie zwracano, takiej jak zwy-
kle, uwagi na modlitwy proboszcza Roma-

na Zelka, nie wsłuchiwano się w  głoszoną 
przez ordynariusza Jana Jaroszewicza ho-
milię. Ba, nie nadstawiano ciekawie ucha 
na czytane donośnym głosem, wzmacnia-
ne przez skrzeczący głośnik, cotygodniowe 
ogłoszenia parafialne. Cała celebra, komu-
nikaty groźnego wikarego Józefa Budziosza 
w tym jednym, jedynym dniu nie docierały. 
Nie miały tego charakterystycznego, na-
maszczonego jak w  każdą niedzielę, zna-
czenia. Ludzie zanosili modlitwy, ale tłum 
z każdą chwilą coraz bardziej niecierpliwie 
przestępował z nogi na nogę. Gdy wreszcie 

od ołtarza padło oczekiwane „amen”, potok 
wiernych uderzył niczym wzbierająca fala. 
W tym dniu wierni posiadali bowiem inne, 
niż skupienie podczas modlitwy, priorytety. 
Tłum przez wszystkie drzwi katedry wyle-
wał się na plac, na zamkniętą w tym dniu 
ulicę Czerwonego Krzyża, na wyłączony 
z  ruchu fragment drogi w  stronę Krakow-
skiej Rogatki. Bo dzisiaj święto Najświętszej 
Panny Marii, odpust, odpust w parafii. 
Bogu oddane zostało to co boskie, teraz 
nadszedł czas na ludyczną rozrywkę, na 
niebywałe atrakcje, cuda niewidy, osobli-

Co roku na 15 sierpnia czekała cała parafia. Wszyscy – od najmłodszego szkraba 
po sędziwe matrony. Z samego rana, całe rodziny, wystrojone odświętnie, umyte 
toaletowym mydłem „Siedem kul”, skropione, jak należy, wodą kwiatową „pokusa” 
albo „przemysławka”, maszerowały karnie ze wszystkich stron na górujące nad całym 
miastem wzgórze. Do katedry. 

Święto w parafii

spacerkiem po mieście
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spacerkiem po mieście

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.

wości niesłychane. Odpust w parafii, święto 
parafian, żniwa dla kramarzy, straganiarzy, 
handlarzy z  połowy świata. Przekupniów, 
którzy całymi tygodniami gotowali się na 
ten jeden, jedyny dzień. Gromadzili towa-
ry, pucowali zapasy, szykowali niebywałą 
ofertę, wzbogacali jarmarkowy asortyment 
o  niespotykane wcześniej konkurencyjne 
towary. Parafialne święto w  najważniej-
szym diecezjalnym kościele to wszak nie-
bywała, nieporównywalna z  żadną inną, 
rozrywka. Kto nie widział tego wyłożonego 
na blatach, powpinanego w  brezent ma-
miącego świecidłami jarmarkowego bogac-
twa, ten nie wie nic i nigdy nigdzie nie był. 
Toteż wokół katedry, przy stoiskach i  stra-
ganach, przy zaimprowizowanych na przy-
krytych ceratą nieheblowanych deskach, 
kłębił się dziki tłum. Wszyscy. Ci z centrum 
miasta, z bloków osiedli Szydłówka, Czarno-
wa, Zagórskiej i  ci z  peryferii, z  Kawetczy-
zny, Krymów, Zagórza, Niewachlowa. Także 
ci, którzy nie zważając na trudy i czas przy-
dreptali pieszo z  Górna, Bilczy, Daleszyc, 
Masłowa. Starzy i  młodzi, dzieci i  dorośli, 
chłopaki i  dziewczyny, wszyscy parafianie 
i towarzysze. Odpust, odpust pod katedrą! 
Na ulicy Czerwonego Krzyża, stanowiska 
zajęli konkurenci totolotka i  loterii. W  od-
różnieniu od państwowego monopolu, tu-
taj wygrana (o ile padła) realizowana była 
natychmiast, bez jakichkolwiek formal-
ności. Żadne oszukaństwo, fałsz i  blichtr 
trzech kart, czy trzech kubków, z  ukrytą 
chytrze pod tylko jednym premiowaną 

sukcesem, wyrażonym w  szeleszczących 
banknotach, premią. Dzisiaj odpust, więc 
na hazard miejsca nie ma. Jest za to chytra 
loteria koła fortuny, z  terkoczącym natręt-
nie o powbijane w drewniany podest gwoź-
dzie, kogucim piórkiem. Pchniesz patyk ze 
wskazówką i  piórko wiruje, wiruje, mija 
wystawione na blacie nagrody. Przeska-
kuje od ulepionej z  gipsu jednej nagrody 
do drugiej. Przez rozmieszczone na okręgu 
fałszywe ślepe pola, znowu do nagrody i na 
ślepe, do nagrody. I  tak w  kółko, aż się za-
trzyma w szczerbie i wskaże uradowanemu 
szczęśliwcowi fant: matkę boską, koguta 
z  Twardowskim na grzbiecie, Kościuszkę 
z  szablą, żołnierza z  karabinem na warcie 
albo samego króla (którego, to akurat nie 
wiadomo, bo nie dość że nie podpisany, to 
jeszcze do nikogo nie podobny) w  złotej 
koronie, albo śliczną jak sen baletnicę z za-
dartą kiecką, zieloną jak wiosenna trawa 
żabę z  wybałuszonymi ślepiami, cwałują-
cego konia z  rozwianą przez wiatr grzy-
wą. Wszystko odrobione z tego gipsu, a jak 
żywe. Wymazane jaskrawymi farbami, od 
których oczy bolą. Kogo szczęście nie kop-
nęło, próbował ponownie, aż do skutku. Nad 
ulicami niósł się huk kapiszonów i ziejących 
żywym ogniem korkowców, wibrujące tony 

piszczałek chytrze skonstruowanych, zza 
przeproszeniem, doczepionych do ustnika 
z wygiętą blaszką prezerwatyw, przezornie 
zafarbowanych nadmanganianem potasu 
na fioletową barwę. Wory z  obarzankami, 
pierścionki całkiem jak złote, chociaż ze 
zwykłej pomazanej farbą blachy, zegarki na 
gumce z  kolorowymi cyferblatami, ale bez 
mechanizmu z wyklejonymi kalkomanią na 
stałe wskazówkami. W innym zakątku pla-
cu ustawili się handlarze balonami i napę-
dzanym agregatem palnikiem do kręcenia 
nieforemnych kul przysmaku dzieciarni, 
cukrowej waty. Znowu chytre korkowce, nie 
z jedną, ale dwiema lufami, dającą ogłusza-
jącą palbę. Plastykowe psikawki na wodę, 
papierowe, wypełnione trocinami piłeczki 
na gumce. Drewniane, klepiące skrzydłami 
motylki i  czerwone koniki zaprzęgnięte do 
żółtej bryczki. Ludowe zabawki wydłubane 
w lipowym drzewie przez speców z  Łącznej. 
Taki Hollywood, Las Vegas i   Cannes, We-
necja i co kto tylko chce, zjeżdżał na jeden 
dzień i  mościł w  okolicy katedry. Bowiem 
co roku, 15 sierpnia, Kielce zmieniały się 
w Warszawę, Rzym, Paryż i Londyn razem 
wzięte. Bo przecież w tym dniu był odpust. 
Odpust w parafii!
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polecamy

Makaron z polędwiczką wieprzową

Składniki na dwie porcje:
- 250-300g polędwiczki wieprzowej
- 250-300g suchego makaronu spaghetti
- 1 duża papryka
- połowa papryczki chilli
- 4 ząbki czosnku
- połowa pęczka kolendry lub pietruszki
- 1 limonka
- 70 ml sosu sojowego
- 3 łyżki oleju
- cukier brązowy, sól ,pieprz, sezam

Polędwiczkę oczyścić, pokroić w pla-
stry, o grubości około pół centymetra. 
Czosnek przecisnąć przez praskę. Polę-
dwiczkę zamarynować w czosnku z jed-
ną łyżką oleju. Odstawić do lodówki na 
godzinę. Na rozgrzaną patelnię z jedną 
łyżką oleju, wrzucamy pokrojoną w pióra 
cebulę. Zarumienioną cebulę przekłada-
my do miseczki. Na tej samej patelni na 
dużym ogniu smażymy polędwiczki. Kie-
dy mięso jest już zamknięte z obu stron 
wrzucamy pokrojoną w paski papry-
kę, drobno posiekaną papryczkę chilli 
i wcześniej zrumienioną cebule. Wszyst-
ko delikatnie solimy i pieprzymy. Całość 
zalewamy sosem sojowym, a z wyparzo-
nej w gorącej wodzie limonki ścieramy 
skórkę i wyciskamy sok. Dosypujemy 
cukier. W tym czasie makaron ugotowa-
ny al dente wrzucamy do całości i mie-
szamy. Dosypujemy sezam i doprawiamy 
do smaku. Na talerzu posypujemy posie-
kaną kolendrą lub pietruszką.

Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca 
bloga Street Food Polska oprowadza nas po 
kulinarnych Kielcach. Tym razem odwiedził 
Rockabilly Steakhouse & Whisky Bar w Kiel-
cach. Rozmawia z  szefem kuchni Michałem 
Molendą.

Od kiedy „siedzisz w gastronomii”?
Do kuchni ciągnęło mnie od zawsze, a  swój 
pierwszy, zawodowy „raz” zaliczyłem na stu-
diach, kiedy poszedłem do pracy na zmywak.

A co wtedy studiowałeś?
Geografię z gospodarka przestrzenną.

No to mnie zaskoczyłeś. Od geografii do kuchni, 
to raczej rzadko spotykana droga.
Wiesz… geografia, to również było coś, co mnie 
interesowało. Przyznaję jednak, że wybór tego 
kierunku nie był do końca przemyślany. Ale 
tak jak wspominałem wcześniej, trafiłem na 
kuchnię, spodobało mi się, a ponieważ zawsze 
ciągnęło mnie do gotowania… Szczerze mó-
wiąc nie przypuszczałem, że wszystko potoczy 
się w  ten sposób, ale tak wyszło i  jestem za-
dowolony.

Wiem, że kochasz „pracować z mięsem”… 
O tak, mięso, szczególnie czerwone, to mój ku-
linarny konik.

Największe wyzwanie kulinarne, jakie przed Tobą 
stanęło…
Myślę, że ono dopiero nadejdzie. 

W takim razie z innej beczki. Największe 
marzenie?
Na pewno chciałbym kiedyś otworzyć wła-
sną restaurację. Taką, w której zajmowałbym 
się tym co najbardziej kocham - czerwonym 
mięsem. Nie klasyczny steakhouse, ale raczej 
miejsce, w którym mógłbym coś pokombino-
wać, podać znane dania w nowych odsłonach.

Spotkałeś się kiedyś z potrawą, która Cię… 
zszokowała?
Bezpośrednio nie, spotkałem się do tej pory 
z rzeczami, których nie mógłbym zjeść, ale… 
Tak, raz mi się zdarzyło. Nie sądziłem nigdy, 
że przy pracy z podrobami mogę mieć kryzys. 
Robiłem kiedyś pulpety z  podrobów woło-
wych, zwane fabozzi. Do tej pory myślałem, że 
jestem w stanie znieść wszystko, ale „aromat” 
i smak np. nerek czy wątroby mnie pokonał. 

Michał Moelnda
– szef kuchni w Rockabilly Steakhouse & Whisky Bar 
w Kielcach. Miłośnik prostych dań i czerwonego mięsa. 
Niedoszły geograf.

Jest dużo mocniejszy i  intensywniejszy, niż 
w przypadku mniejszych zwierząt.

Gdybym położył przed Tobą stek wołowy i kotlet 
schabowy, co byś wybrał?
Zdecydowanie stek wołowy. Najchętniej wy-
smażony medium rare.

Jak zapatrujesz się na steki blue, rare, czy 
generalnie surowe mięso, np. tatara?
Lubię, ale wolę mięso muśnięte ogniem, bo 
jak mawia Gordon Ramsey „no colour, no fla-
vour”.

A co sądzisz o sosach do steków? Ja osobiście nie 
używam, bo uważam, że nie ma sensu niszczyć 
sosem smaku dobrego mięsa.
Zgadzam się z tobą. Ja kocham prostotę, dlate-
go serwowane u nas steki nie są nawet solone. 
Dajemy gościom możliwość samodzielnego 
doprawienia, jeżeli czują taką potrzebę. Do-
puszczam masło czosnkowe dla podkreśle-
nia smaku, ale też w  ilościach minimalnych. 
Najlepiej przekonać się samemu, dlatego za-
praszam do Rockabilly na naprawdę dobre 
mięso.
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Rockabilly
Steakhouse and Whisky Bar

Rynek 5, Kielce
Tel. 730 030 020

Godziny otwarcia
12:00 - 22:00

Godziny dostawy
12:00 - 18:00
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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.

Na tegorocznej wystawie zauważyłem prace 
twórców, którzy kilkadziesiąt lat temu swoją 
drogę artystyczną zaczynali w Kielcach. Co sądzisz 
o „Przedwiośniu”?
Uważam że jest ważną inicjatywą. M.in. 
pozwala młodym i  mniej doświadczonym 
twórcom wejść ze swoimi pracami do galerii. 
W  ubiegłym roku ja debiutowałam w  Kiel-
cach. Otrzymałam wyróżnienie na „Przedwio-
śniu”.

W tym roku nie otrzymałaś żadnej nagrody. Jakie 
teraz prace zaprezentowałaś w BWA?
W moim nowym cyklu przemierzam natu-
ralne tereny szukając śladów działalności 
człowieka, które pozostawił na przyrodzie. 
Przyglądam się w jaki sposób natura radzi so-
bie z tą ingerencją. Na wystawie są dwa moje 
obrazy przedstawiające pnie drzew ściętych 
przy ścieżce edukacyjnej w Białowieży. Prze-
chodząc tamtędy zachwyciło mnie to, w  jaki 
sposób natura „wymalowała” swoje „obrazy” 
na tych pniach.

Czyli przyroda jednak daje sobie „radę”?
I czy nie jest to fascynujące? Obecnie np. orga-
nizowane są wycieczki do Czarnobyla, gdzie 
opuszczone przez ludzi miejsca zdominowała 
przyroda. Mój kolega przywiózł stamtąd masę 
dobrych, pięknych zdjęć w postapokaliptycz-
nym klimacie.

Piękno? To konserwatywne i zwalczane obecnie 
pojęcie należące do pięciomianu bytu [quincunx 
– piękno, dobro, prawdę, zdrowie, dobrobyt]. Nie 
przystaje do dzisiejszych opowieści o tym, że np. 
„każda”, czy „każdy” jest „piękny”.
Oczywiście że jest coś takiego jak piękno. 
Większość ludzi jednak ma w głowie schemat 
piękne-brzydkie. Większość z nas np. zachwy-
ca się wschodami i  zachodami słońca. A my 
jako ludzie lubimy wartościować.

Janina herniK
Urodzona w Rybniku (1989), absolwentka katowickiej ASP, 
malarka. M.in. podróżowała po Rwandzie, gdzie zebrała materiały 
do swojej pracy magisterskiej zatytułowanej „Kwikorera”, którą 
obroniła w Pracowni Działań Interdyscyplinarnych w 2018 
roku. Wystawiała swoje prace: "Triennale z Martwą Naturą” 
(2018) – BWA Sieradz, 42 PRZEDWIOŚNIE – BWA Kielce (2019), 
Przedwiośnie 42 - salon nagrodzonych (2019) – Galeria Zielona 
w Busko Zdroju , 43 PRZEDWIOŚNIE (2020) – BWA Kielce. Od 
2016 roku mieszka w Kielcach.

Więc wartościujemy?
Tak. Wartościowaniu podlega także to co jest 
pokazywane w galeriach sztuki. Ktoś wybiera 
prace, które zostaną w takiej przestrzeni za-
prezentowane. A już sam przecież artysta do-
konuje wstępnej selekcji. Wszystko tutaj jest 
wyborem i nadawaniem wartości.

Czego ty szukasz wchodząc do galerii sztuki 
współczesnej?
Przyznam,  że ja więcej przyjemności czerpię 
z  kontaktu z  pracami starych mistrzów. Po-
dziwiam ich dokonania, także ich doskonały 
warsztat. Ale nie ograniczam się jakoś szcze-
gólnie. Zachwycają mnie bardzo różne rzeczy, 
często skrajne.

A czego nie lubisz w plastyce?
Nie lubię niedopracowanych obrazów, ale to 
chyba zboczenie zawodowe. Jak nie jestem 
zadowolona ze swoich płócien, to nawet po 
ściągnięciu ich z  wystawy znowu nad nimi 
pracuję. Poprawiam. W mojej praktyce malar-
stwo oznacza ciężką pracę.

A tak bardzo ceniona tzw. innowacyjność? Co 
o niej sądzisz?
Ja po prostu robię swoje. Czasami udaje mi 
się uwrażliwić ludzi na problemy, które po-
ruszam w  swoich pracach. I to mnie cieszy. 
Aha…  Czy ja jestem to najmłodsze pokole-
nie twórców? Zawiodę cię, nie jestem repre-
zentantką nowego pokolenia, obserwuję już 
osoby młodsze ode mnie pojawiające się na 
rynku sztuki. Wielu z nich ma zupełnie inne 
podejście, mają więcej odwagi, nie boją się 
krytycznych słów.

Co to znaczy „mają więcej odwagi”?
Np. cały czas celowo wystawiają się na krytykę, 
wielu z  nich koniecznie chce być kontrower-
syjnymi, działają w  obcym mi ekshibicjoni-
stycznym stylu. 

W jakiej technice najbardziej lubisz malować? 
Jesteś przez fachowców chwalona za znakomite 
opanowanie warsztatu…
Osiągnęłam bardzo wysoki poziom w „paste-
li”, niejednokrotnie ludzie z  „naszej” branży 
już mi to przyznawali. Ale obecnie w „pasteli” 
nie pracuję. Nie stać mnie na to. Takie farby 
są zbyt delikatne do przechowywania i droż-
sze np. od farb olejnych. Więc teraz pracuję 
olejnymi.

Kiedy Twoja autorska wystawa odbędzie się 
w Kielcach?
Nie wiem. Nad „czymś” pracuję. Na razie za-
praszam do obejrzenia moich dwóch prac 
w BWA. 

Janina Hernik, artystka malarka (naj?)młodszego pokolenia w rozmowie z Krzysztofem 
Swoińskim. 

Jest coś takiego jak piękno
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Jak działa komora hiperbaryczna, która znajduje 
się w Centrum Terapii przy ulicy Kaznowskiego 
w Kielcach?
To numer jeden na świecie, technologia roku 
2020. Wprowadzamy do organizmu kilka-
naście razy więcej tlenu niż oddychając 
normalnie, co ważne, pod najbardziej przy-
jaznym ciśnieniem, czyli do 1,8 ATA. Dzięki 
terapii hiperbarycznej odzyskamy zdrowie, 
siłę i młodość. Osiągamy rezultaty niemożli-
we do osiągnięcia w medycynie konwencjo-
nalnej.

Co się dzieje w organizmie podczas terapii 
hiperbarycznej?
Komora hiperbaryczna przyśpiesza rozwój 
komórek macierzystych, które są najważ-
niejszymi cząstkami ludzkiego organizmu. 
W organizmie zadanie komórek macierzy-
stych to odbudowa komórek tkanek i narzą-
dów zniszczonych przez infekcje, choroby 
czy starość. Organizm ludzki, wyniszczony 
przez upływ czasu, choroby czy wpływ szko-
dliwych czynników cywilizacyjnych, regene-
ruje swoje tkanki powoli. 

I można zmobilizować komórki macierzyste do 
szybszego namnażania się oraz działania?
Tak, przez dostarczenie tlenu hiperba-
rycznego. Dzięki temu procesy regenera-
cji w  organizmie zachodzą o  wiele szybciej 
i skuteczniej. Komórki macierzyste są od lat 
stosowane w  medycynie w  celu odbudowy 
lub zastąpienia uszkodzonych tkanek. Prze-
szczepia się je ze szpiku kostnego do miejsca 
potrzebującego odnowy. Ostatnio coraz czę-
ściej stosuje się komórki macierzyste z krwi 

Operacje bez skalpela
Komora hiperbaryczna, w której stosuje się tlen pod wysokim ciśnieniem, to skuteczna 
terapia wspomagająca w przypadku wielu schorzeń. Dlaczego warto się jej poddać? 
Wyjaśnia Paula Malarz, fizjoterapeuta ze Szpitala św. Aleksandra w Kielcach w rozmowie 
z Agnieszką Rogalską.

Paula Malarz 
Fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach. Pracuje w Szpitalu św. Aleksandra w Kielcach.
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CENTRUM TERAPII Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Kaznowskiego 5  

lok. U10 
25-636 Kielce

tel. +48 604 099 153, 41 336 95 99

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

pępowinowej i  sznura pępowiny. Terapia 
tlenem hiperbarycznym jest „operacją bez 
skalpela” – pomnaża i aktywuje komórki ma-
cierzyste bez ingerencji chirurga.  

Jakie są jej efekty?
Tlen w  podwyższonym stężeniu pobudza 
komórki do wzrostu i  odnowy, w  tym mię-
dzy innymi szpiku kostnego, naskórka czy 
naczyń krwionośnych. Działanie komory hi-
perbarycznej znalazło zastosowanie w dzie-

siątkach chorób i dolegliwości właśnie dzięki 
„mocy” tlenu i jego przenikania do komórek 
ciała. 

Na jakie schorzenia stosuje się komorę 
hiperbaryczną?
Leczenie tlenem pod wysokim ciśnieniem 
jest pomocne, a  nawet wskazane w  wypad-
ku wielu chorób, czy urazów. To między in-
nymi: trudno gojące się rany (owrzodzenia 
podudzi, stopa cukrzycowa), przewlekłe sta-
ny zapalne, zwyrodnienia stawów, reuma-
tyzm, miażdżycowe niedokrwienie kończyn, 
choroba wieńcowa (stan po by-passach), 
choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, 
wspomaganie terapii łagodzenia objawów 
autyzmu, udary mózgowe, migreny, regene-
racja organizmu – tu uzyskamy zwiększenie 
wydolności organizmu nawet o  25 procent, 
leczenie zaburzeń seksualnych: zaburze-
nia erekcji, obniżone libido, impotencja, 
intensywne odmładzanie – poprzez wzrost 
komórek macierzystych, powikłania po zła-
maniach i urazach, w dermatologii: łuszczy-
ca, atopowe zapalenie skóry, trądzik, trądzik 
różowaty, oparzenia, niedokrwistość, choro-
ba dekompresyjna, zgorzel gazowa, zatrucie 
tlenkiem węgla.

Wskazania do terapii HBO są poparte dowodami 
w piśmiennictwie?
Tak. Są ustalone przez Europejskie Towarzy-
stwo Medycyny Hiperbarycznej (European 
Underwater and Baromedic Society,  www.
eubs.org) oraz Towarzystwo Medycyny Pod-
wodnej i Hiperbarycznej (Undersea and Hy-
perbaric Medicine Society, www.uhms.org).



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

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

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

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA

ZWIĘKSZ ODPORNOŚĆ, NIE DAJ SIĘ WIRUSOM

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

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

l choroba Parkinsona
l choroba Alzheimera
l udary mózgowe
l migreny

l regeneracja organizmu – zwiększenie wydolności organizmu nawet o 25 procent
l leczenie zaburzeń seksualnych – zaburzenia erekcji, obniżone libido, impotencja

l intensywne odmładzanie – wzrost komórek macierzystych
l powikłania po złamaniach i urazach

l dermatologia – łuszczyca, atopowe zapalenie skóry, trądzik, trądzik różowaty
l oparzenia

l niedokrwistość
l choroba dekompresyjna

l zgorzel gazowa 
l zatrucie tlenkiem węgla

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

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

Urlop w czasie pandemii
Sytuacja epidemiologiczna w okresie wakacji może stwarzać szereg sytuacji 
zaskakujących, związanych z zaplanowanymi przez nas wyjazdami urlopowymi. Oto 
najczęściej pojawiające się pytania i oczywiście odpowiedzi.

TeksT: Andrzej Krajewski

Mam wykupioną wycieczkę. Ma się odbyć za dwa 
miesiące do miejsca, gdzie nadal trwa epidemia. 
Czy mogę już teraz odstąpić od umowy i nie płacić 
kolejnej raty za wycieczkę?
Z podróży można zrezygnować w  dowolnym 
momencie, ale trzeba się liczyć z  utratą części 
wpłaconych pieniędzy. Odstąpienie bezkosztowe 
jest możliwe, jeśli zostaną spełnione przesłanki 
z art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych 
(por. poprzednie pytanie). Jednak wobec dyna-
micznego rozwoju sytuacji , trudno w tej chwili 
przewidywać, jak będzie wyglądała sytuacja 
epidemiologiczna za dwa miesiące. Wydaje się 
że jest jeszcze za wcześnie, żeby jednoznacznie 
stwierdzić, czy w miejscu docelowym nadal bę-
dzie zagrożenie zakażeniem i czy da się tam bez-
piecznie dojechać. Odstąpienie od umowy na tej 
podstawie byłoby więc przedwczesne i mogłoby 
nie zostać uznane przez biuro podróży.

Czy mogę domagać się odszkodowania od biura 
podróży z powodu wcześniejszego zakończenia 
wycieczki spowodowanego działaniami władz 
państwowych związanych z przeciwdziałaniem 
koronawirusowi?
Ograniczenia w ruchu osób a także konieczność 
odbycia kwarantanny zostały wprowadzo-
ne przez poszczególne państwa w  ramach ich 
uprawnień władczych. Biura podróży nie mogą 
ponosić odpowiedzialności za te działania, które 
wynikły z siły wyższej. Dlatego odszkodowanie 
od biura podróży w tym wypadku się nie należy.

Moja wycieczka została odwołana, ale biuro odmawia 
mi zwrotu pieniędzy. Proponuje zmianę terminu, inną 
wycieczkę albo voucher (ważny przez rok).
Jeśli biuro odwołało wycieczkę, ma obowiązek 
zwrócić pieniądze. Jeśli proponuje inne rozwią-
zanie (voucher lub inna wycieczka), podróżny 

Kupiłem bilety lotnicze do Anglii, ale lot został 
odwołany przez przewoźnika. Czy otrzymam zwrot 
całości kosztów za bilet?
Jeżeli linia lotnicza odwoła lot, wówczas pasaże-
rowie mogą liczyć na pełen zwrot kosztów. Zwrot 
powinien nastąpić w  terminie siedmiu dni 
w  formie wybranej przez pasażera – przelew, 
gotówka, czek. Niestety w dobie pandemii wie-
lu przewoźników nie realizuje tego obowiązku 
lub wykonuje go z opóźnieniem. Konsumentowi 
pozostaje samodzielne dochodzenie roszczenia.

Zakupiłem bilet przez pośrednika biletowego na lot 
do Wenecji. Lot został odwołany. Przewoźnik obiecał 
zwrócić mi pieniądze. Czy prawdą jest, że zwrot 
środków obejmuje także prowizję pośrednika?
Zgodnie z  treścią wyroku Europejskiego Try-
bunału Sprawiedliwości C 601/17 z 12 września 
2018 r, pasażerowi należy się zwrot pełnej kwo-
ty uiszczonej w związku z lotem, w tym opłaty 
uiszczonej na rzecz podmiotu pośredniczącego 
między pasażerem a  przewoźnikiem. Wyjątek 
stanowi sytuacja, w której przewoźnik nie wie-
dział o pobieranej prowizji. Wtedy konsument 
może otrzymać jedynie zwrot ceny biletu, tj. 
kwoty, która została przekazana przez pośred-
nika liniom lotniczym.

Odwołano mi lot już w marcu. Jednak do tej pory 
przewoźnik nie zwrócił mi pieniędzy. Powiedział mi, 
że ma na to 180 dni. Czy to prawda? Słyszałem, że 
zgodnie z prawem unijnym przewoźnik ma 7 dni na 
zwrot wpłaconych pieniędzy. Kto ma rację?
Przewoźnik wprowadza pana w  błąd. Zgodnie 
z  rozporządzeniem 261/2004, które stosuje się 
bezpośrednio, linia powinna zwrócić pieniądze 
w ciągu 7 dni, chyba że zaoferuje inną rekom-
pensatę (zmiana terminu, voucher), a  konsu-
ment ją przyjmie.

może się na nie zgodzić, ale nie musi. To może 
być okazja do wynegocjowania dobrej ofer-
ty. Jeśli konsument woli odzyskać pieniądze, 
nie musi akceptować propozycji biura. Jednak 
zwrot dostanie dopiero za pół roku, bo przepisy 
uchwalone w  związku z  epidemią każą uznać, 
że do rozwiązania umowy o imprezę turystycz-
ną dochodzi dopiero 180 dni po tym, jak infor-
macja o odwołaniu imprezy została faktycznie 
przekazana konsumentowi. Potem biuro ma 
jeszcze 14 dni na zwrot pieniędzy.

Zmieniły mi się plany i zrezygnowałem z wyjazdu na 
wakacje. W związku z anulowaniem wyjazdu biuro 
podróży potrąciło mi część ceny, którą zapłaciłem. Po 
czym stwierdziło, że pozostałą kwotę zwróci w ciągu 
194 dni. Czy to zgodne z prawem?
To jest działanie bezprawne. Skoro nie było to 
odstąpienie na podstawie art. 47 ust. 4 lub od-
wołanie wyjazdu przez organizatora w związku 
z  koronawirusem, to pieniądze powinny wró-
cić do konsumenta w ciągu 14 dni. Oczywiście 
biuro ma prawo w takiej sytuacji potrącić część 
ceny, która pokrywa koszty, jakie już poniosło 
w związku z organizacją wyjazdu.

Zakupiłem w biurze podróży wyłącznie usługę 
przelotu. Lot został odwołany. Czy mam czekać aż 
194 dni na zwrot pieniędzy, tak jak w przypadku 
odwołanych imprez turystycznych?
Zgodnie z definicją legalną impreza turystycz-
na to co najmniej dwie usługi turystyczne, 
a w tym przypadku mamy tylko jedną usługę 
– przelot, więc przepisy o  odstąpieniu od im-
prezy turystycznej nie znajdą tu zastosowania. 
W takim przypadku mamy prawo żądać od linii 
lotniczej (nie od biura podróży!) zwrotu pienię-
dzy na podstawie przepisów rozporządzenia 
261/2004. Przewoźnik ma 7 dni, by je zwrócić.
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KonrAd wilK 
Trener rozwoju, psycholog biznesu, kognitywista.
Prowadzi sesje indywidualne, szkolenia, wystąpienia, zajęcia na uczelniach, mowy motywacyjne, pisze artykuły i książki.
Z pasją oddaje się praktyce jogi i medytacji zen, zdrowemu stylowi życia, wspina się po górach, przedziera po lasach, żegluje, nurkuje, biega maratony.

TeksT: Konrad Wilk

Po pierwsze, zacznij od odpowiedzi na py-
tanie, ile chcesz mieć, a nie jak tego do-
konać. Zapytaj siebie, ile chcesz zarabiać 

miesięcznie, ile rocznie? Ile pieniędzy będzie 
oznaczać dla Ciebie, że jesteś tak bogaty, jak 
tego chcesz? Po drugie, nie mów „większe pie-
niądze”, bo Twój mózg nie rozumie co to znaczy. 
Zapisz dokładną kwotę. Zastanów się nad tym, 
po co Ci te pieniądze. W jaki sposób bogactwo 
wpłynie na ważne aspekty Twojego życia, takie 
jak zdrowie, relacje z bliskimi, własny rozwój, 
praca i wypoczynek... 
Następnie zweryfikuj tę kwotę. Dopiero wtedy 
zadaj sobie pytanie „jak”. Wyobraź sobie też, że 
już jesteś bogaty. Pobądź z tym wyobrażeniem, 
rozejrzyj się. Co się zmienia? Jak to rzutuje na 
Twoje dotychczasowe życie? Jak wpływa na to, 
co dla Ciebie w  życiu jest ważne? Co staje się 
możliwe dzięki temu, że jesteś bogaty? Warto 
zapisać sobie odpowiedzi na te pytania. 
Co dalej? Pozostaje pytanie, czy Ty faktycznie 
chcesz tej zmiany. Czy pragniesz nowej jakości 
w swoim dotychczasowym życiu? Może wystar-
cza Ci to, co Ci się wydaje, takie, jakie Ci się wy-
daje? Zawsze możesz przecież ponarzekać na 
ciężki los, na trudne życie, na bliskich, na po-
lityków, korporacje, układy, sitwy, koniunkcje 
planet i pozostać w swoich oczach zwolnionym 
z odpowiedzialności i poczucia wpływu. Pozo-
stać z tym, co już masz, uważając, że więcej się 

Pieniądze  
szczęściu sprzyjają (2)
Niezależnie od tego, co deklarujemy, jakie przekonania ujawniamy w naszym 
życiu, pieniądze są ważne, pracujemy na nie, boimy się o nie, tęsknimy za nimi 
i marzymy o nich. Czym pachną dla ciebie pieniądze? Uważasz, że możesz 
albo Być, bądź Mieć? Co sprawia, że jedni mają ich w nadmiarze, większości 
starcza od pierwszego do pierwszego, a część cierpi na ich permanentny 
brak? Co robić, żeby zaczęły pojawiać się w naszym życiu większe pieniądze?

nie da, chociaż byś nie wiem jak chciał. A poza 
tym przecież lubisz to swoje życie takie, jakie 
jest. Pamiętaj, że energia podąża za uwagą. Do-
stajesz od życia to, na czym się koncentrujesz. 
Każdy może być bogaty. 
Ile osób tego naprawdę chce? Ile osób jest goto-
wych w sobie na prawdziwą zmianę? Ile osób 
chce się rozwijać, angażować, zdobywać, two-
rzyć, organizować, brać na siebie odpowiedzial-
ność, ryzykować, starać się, otwierać na nowe, 
rozwijać swoją elastyczność i sprawczość? 
Chętni by się znaleźli. Problem w  tym, że lu-
dzie nie wiedzą, jak tego dokonać, od porażki 
nawet bardziej boją się sukcesu, jego potencjal-
nych kosztów, związanych z  nim zobowiązań. 
Widmo sukcesu przeraża. Konieczność wyjścia 
poza granice własnego uwarunkowania bu-
dzi lęki. Większość z nas nosi w sobie barierę, 
poza którą nie wierzy, że może się wznieść. Ta 
bariera łączy się z tożsamością takiej osoby, jej 
nieuświadomionymi wartościami, które bez-
wiednie potrzebuje w  życiu potwierdzać. Bez 
gruntownej pracy nad tymi łańcuchami, ich 
odpięciem, bądź wydłużeniem, nie ma szans 
na to, by ktoś zbytnio się od swojego uwarun-
kowania oddalił. Bez ryzyka, woli rozwoju, bez 
wizji i  planu działania, bez determinacji i  za-
angażowania zwykle pozostaniemy w miejscu, 
do którego życie, rodzice, otoczenie, szkoła, spo-
łeczeństwo nas uwarunkowały. Potrzebujesz 

zadbać o  rozwój własnego potencjału, odkryć 
to, co stanowi Twój wyróżnik, skoncentrować 
się na tym, co możesz najlepszego dać z siebie 
ludziom, jak to, co możesz im dać odpowiada 
na ich potrzeby, jaką wartość dla nich stanowi, 
jak do nich z tym możesz dotrzeć, by wiedzieli 
o Tobie i chcieli właśnie od Ciebie. 
Im bardziej świadomie, w  zgodzie z  własną 
autentycznością realizujesz swoją drogę, tym 
większa szansa, że dotrzesz tam, dokąd zmie-
rzasz. Faktem jest, że w większości przypadków 
ludzie, którzy działają w  ten sposób, przesta-
ją koncentrować się na pieniądzach. Przede 
wszystkim realizują swój potencjał, sens swoje-
go życia, swoją pasję, misję, a pieniądze wtedy 
okazują się dodatkiem, naturalnym efektem, 
z którego się cieszą, który doceniają, z jakiego 
korzystają i którym się z potrzebującymi dzie-
lą. 
Pieniądze szczęścia nie dają, ale chętnie ciągną 
do ludzi szczęśliwych. Nieszczęśliwi ciągną 
do pieniędzy, a  gdy im się to uda, to zwykle 
wzmacniają jeszcze ich nieszczęście i stają się 
źródłem problemów. 
W jakim miejscu siebie względem pieniędzy 
póki co jesteś? Co wybierasz? Jaka wersja sto-
sunku do pieniędzy jest Ci bliższa? Czego pra-
gniesz? Jaką twoją nieuświadomioną potrzebę 
reprezentują pieniądze? Czego Ci tak naprawdę 
brakuje?
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ZWIĘKSZ WYDOLNOŚĆ, POPRAW KONDYCJĘ

Maciej cender, 
autor jest dziennikarzem „Przeglądu Sportowego”.

Polowanie na czarownice i  pospolite 
ruszenie poszło pełną parą. Utyski-
wania, inwektywy, żale wylewane na 

sposób zarządzania Koroną spokojnie wy-
pełniłyby koryto rzeki znacznie większej niż 
Silnica. Opinia publiczna zasypywana była/
jest w  ostatnich dniach setkami informacji. 
Sytuacja zmieniała się z dnia na dzień. Z go-
dziny na godzinę. Niemieccy właściciele klu-
bu zaszachowali miasto swoimi postulatami 
i żądaniami. Niestety, miasto - a precyzyjniej, 
kilkuosobowa grupa radnych – zamiast za-
sięgnąć języka w  środowisku ludzi zaznajo-
mionych z piłkarską rzeczywistością - zaczęła 
wprowadzać w temat polityczne wątki. Owi po-
lityczni Fachowcy, nie mając nic konkretnego 
do zaoferowania, rzucali wyświechtanymi slo-
ganami o „miłości do klubu”, „noszeniu Korony 
w sercu”. I co? Nie dość, że z populizmu nic nie 
wyszło, to jeszcze opóźnionych zostało wiele 
działań! Zamiast usiąść w zaciszu gabinetów, 
wysłuchać fachowców, prawników, mających 
w  „jednym palcu” wszelkie uchwały futbolo-
we, wyłożyć na stół wszystkie karty, dysku-
tować argumentami –zagrano pod publiczkę. 
Bo tak należy zinterpretować pierwsze spo-
tkanie w Ratuszu. Efekt żenujących deklaracji 

Precz z polityką!

ze strony radnych przyniósł stratę w  czasie, 
a  ten właśnie element w  przypadku Korony 
jest dziś najważniejszy. Jeszcze raz okazało się, 
że polityka w futbolu jest zwykłą stratą. Party-
kularne interesy ludzi związanych  z różnego 
autoramentu układami i układzikami najnor-
malniej nie mieszczą się w kanonach sportu. 
Wystarczyło, że zmieniono sposób myślenia, 
zapukano do odpowiednich drzwi i  sytuacja 
uległa poprawie. Jest wielce prawdopodob-
nym, że uda się uratować klub. Że w nowym 
sezonie Korona zagra na zapleczu ekstraklasy. 
Jednym z  podstawowych warunków jest od-
stawienie na bok laików! Także tych, którzy 
już dziś rozdają synekury, typując nowych 

członków rady nadzorczej, nowego prezesa, 
dyrektorów, etc. Jeśli wszystko pójdzie zgod-
nie z planem i klub wróci pod skrzydła miasta 
– prezydent Bogdan Wenta nie powinien mieć 
żadnych skrupułów i dobrać do Korony ludzi 
będących daleko od polityki, ale blisko sportu 
oraz biznesu. Zamiast taniej jakości lokalnych 
polityków dobrać menedżerów o konkretnym 
dorobku, z  prawdziwego zdarzenia. Jeśli się 
tak nie stanie, klub szybko stoczy się na dno.  
Na koniec konkurs dla kibiców. Podaj imię 
i  nazwisko zawodnika, któremu Korona na 
dzień 02.08.2020 r. ma zapłacić ponad pół mi-
liona odszkodowania za sezon rozgrywkowy 
2020/21. •

MOIM ZDANIEM





55%
TANIEJ

34⁰⁰ 79⁰⁰

okazja !

WĄŻ KROPLUJĄCY / POCĄCY
dŁUGOŚĆ: 15 METRÓW

MOŻLIWOŚĆ ZAKOPANIA

55%
TANIEJ

34⁰⁰ 79⁰⁰

okazja !

PŁASKI WĄŻ KROPLUJĄCY
DŁUGOŚĆ: 15 METRÓW

zakończony szybkozłączkami

60%
TANIEJ

15⁰⁰ 37⁰⁰

okazja !

PERFOROWANY WĄŻ ZRASZAJĄCY
DŁUGOŚĆ: 7,5 METRA

TWORZYWO: POLIPROPYLEN

35%
TANIEJ

1⁹⁵ 2⁹⁰

okazja !

rękawice antypoślizgowe
ochronne / szeroki ściągacz

dostępne kolory:

55%
TANIEJ

1⁹⁵ 4⁵⁰

okazja !

ochronne rękawice ogrodowe
damskie / wzór: kwiaty

40%
TANIEJ

35⁰⁰ 59⁰⁰

okazja !

zestaw do nawadniania / irygacji
do podlewania roślin naziemnych i wiszących

71 elementów / 23 metry

30%
TANIEJ

2⁵⁵ 3⁶⁰

okazja !

TRÓJNIK DO WĘŻA OGRODOWEGO
uniwersalny - pasuje do większości węży ogrodowych

rozgałęźnik do linii wodnej

25%
TANIEJ

45⁰⁰ 59⁰⁰

okazja !

OGRODOWA KURTYNA WODNA
GENERATOR MGIEŁKI WODNEJ / KLIMATYZACJA

DŁUGOŚĆ: 10 METRÓW

50%
TANIEJ

4⁸⁰ 9⁵⁰

okazja !

LAMPA SOLARNA
STAL NIERDZEWNA

WYSOKOŚĆ: 37 CM

OFERTA W
AŻNA OD 7.08.2020 DO 20.08.2020 LUB DO W

YCZERPANIA ZAPASÓW

KIELCE / UL. LEGNICKA 28 / PLAC REM-WOD

PON - PT: 8⁰⁰-16⁰⁰
SOB: 8⁰⁰ - 14⁰⁰

WYPRZEDAŻ SYSTEMÓW NAWADNIAJĄCYCH I INNYCH AKCESORIÓW OGRODOWYCH


