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Przejęcie akcji klubu przez miasto nie rozwiąże problemów Korony Kielce.
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PANOWIE DO DYMISJI

GDZIE JEST DIRK? – TO NAJWIĘKSZY PROBLEM KLUBU

DŁUGI KORONY SPŁACĄ MIESZKAŃCY – KLUB NA UTRZYMANIU MIASTA
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LICZBy TYGODNIA

9 700 000

– złotych. Tyle wynosi
stan zobowiązań Korony
Kielce. Stan na 15
października 2020 r. Składa się na to m.in.: strata za poprzedni sezon - 4,6 mln
złotych. Blisko 3 mln zł wynoszą zobowiązania klubu, które powstały jeszcze przed
rokiem 2017 r. Ponadto klub jest winien Andreasowi Hundsdörferowi 1,2 mln
złotych.

CYTAT TYGODNIA

„To nie jest tak, że wyjdę na mównicę i będę mówił
to, co Pan Wenta chce usłyszeć. W mailach są fakty.
Cały czas próbujemy, żeby doszło do przekazania
udziałów, żeby doszło do zakupu akcji. Nie róbmy
z zarządu kozłów ofiarnych i złodziei”.
15 października 2020 r.,
Krzysztof Zając, prezes Korony Kielce.
Źródło: Radio Kielce

Wyobraźmy sobie zarząd firmy, spółki, która kończy
rok na potężnym minusie, traci rynek, spowodowała
chaos organizacyjny i zewsząd mierzy się z krytyką
zainteresowanych jej działalnością, klientów. Co robi
właściciel? Nie waha się ani chwili i zarząd rozlicza,
następnie najpewniej odwołuje.
Tymczasem w Kielcach…
Zarząd Korony S.A. „w nagrodę” za spadek z ekstraklasy
i całą resztę (milionowe długi, płynąca zewsząd krytyka,
etc.), podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
otrzymuje absolutorium i zostaje powołany na następną
kadencję! Jednocześnie kwestia dotycząca kupna przez
miasto 72 proc. akcji klubu od rodziny Hundsdörferów, to
niekończącą się opowieść.
Skutek tego jest taki, że na ostatnim meczu drużyny,
który rozegrano w Kielcach z udziałem publiczności, na
trybunach zasiadło… 1 800 osób. To najniższa frekwencja
od lat, na stadionie przy Ściegiennego nie notowana,
wynik atmosfery wokół klubu.
Nie pomagają też sami piłkarze i trener Maciej Bartoszek.
Zespół plącze się w dole tabeli. Bilans na własnym
stadionie, to 1 zwycięstwo, 3 porażki, stosunek bramek
3-9. Po ośmiu ligowych kolejkach trener przyznaje:
„Zabrakło nam chęci, charakteru, determinacji. (…)
Dziś na boisku nie było Korony Kielce. To już nie jest
przypadek”.
Klub ma prawie 10 milionów długów. Może się
zdarzyć, że za chwilę „finansowo utonie”. Z dużą dozą
prawdopodobieństwa można założyć, iż piłkarze nie
otrzymują pieniędzy terminowo. Można się też domyślać,
że ich postawa na własnym boisku jest z tym faktem
związana.
Nasz autor, dziennikarz „Przeglądu Sportowego”, Maciej
Cender proponuje powiedzieć „sprawdzam” i namawia
klub na kibicowską zrzutkę (tekst str. 22).
„Ewentualna prośba Korony o kibicowską zrzutkę, oprócz
wymiernych korzyści finansowych może mieć także inne
znaczenie. Szybko okaże się ilu, tak naprawdę ludzi ma
„Koronę w sercu”?!
Pomysł jak najbardziej godny poparcia. Obawiam się
jednak, że dopóki w klubie są panowie Zając i Paprocki,
kielczanie, kibice, na ten apel odpowiedzą negatywnie.
Marek Malarz
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na skróty z Kielc

do zapamiętania

WAŻNE

P

rzewlekła 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)

B

lisko 900 osób (a miejsc jest tylko 1000)
wykazało się rozsądkiem i skorzystało
z bezpłatnych badań proﬁlaktycznych,
mających na celu wczesne zdiagnozowanie
Przewlekłej Choroby Nerek (PChN). To zadanie
wyłonione w VI edycji Budżetu Obywatelskiego.
Badania są realizowane we współpracy
z kieleckim Centralnym Laboratorium Analityki
Medycznej.
Potrwają do października 2020 r.,
o ile wcześniej nie wyczerpie się limit miejsc.
– 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, koordynujący
akcję z ramienia Stowarzyszenia Sport CK,
organizatora badań.
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
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.)
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BADAJ I LECZ NERKI – RATUJ ŻYCIE
STOWARZYSZENIE SPORT CK
zaprasza na
bezpłatne badania profilaktyczne
UWAGA
Voucher jest ważny od 1 czerwca 2020 roku do 31 października 2020 r.
Voucher upoważnia do bezpłatnych badań profilaktycznych
– 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
Organizator:
STOW

ARZ YSZENIE

Partnerzy:
Centralne Laboratorium
Analityki Medycznej,
Anna Bądel
25-319 Kielce, ul. Daleka 5
Tel 41 369-21-35

Patronat:

Patronat medialny:

Kielce
Sfinansowano ze środków Kieleckiego
Budżetu Obywatelskiego 2020
Projekt: A Press
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d kwietnia 2019 roku trwa walka o utrzymanie fragmentu Łyśca
w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
Najpierw były minister środowiska, Henryk
Kowalczyk, wniósł projekt rozporządzenia
w sprawie usunięcia z granic ŚPN ponad
5 ha terenu, a dyrektor ŚPN, Jan Reklewski,
ogłosił, że teren ten „bezpowrotnie utracił
swoje wartości przyrodnicze”.
A ja starałem się wykazać, że teza ta jest nieprawdziwa. Zorganizowałem zespół specjalistów, którzy rozpoczęli badania, mające na
celu ustalenie rzeczywistej wartości przyrodniczej tego terenu. Już po kilku dniach
badań było wiadomo , że teren jest cenny.
Dyrektor ŚPN wstrzymał badania w sierpniu 2019 r. Ale w lipcu 2020 uzyskałem kolejną zgodę na badania. Wydał ją… Michał
Woś, wtedy minister środowiska. Zgoda
obowiązuje do końca 2021 r.
Tyle, że wcześniej, bo już we wrześniu 2020
Michał Woś nie czekając na wyniki badań,
ogłosił własny projekt rozporządzenia
w sprawie zmiany granic ŚPN. Projekt zakłada zmniejszenie Parku nie o ponad 5
ha ale 1,3 ha oraz… powiększenie ŚPN
o ponad 60 ha lasu pod wsią Grzegorzowice.
Pomysł został ogłoszony w przeddzień wyborów prezydenckich. Nigdy nie dowiedzieliśmy się, w jaki sposób część Łyśca
odzyskała swoją wartość przyrodniczą,
wcześniej „bezpowrotnie utraconą”. Las
pod Grzegorzowicami to izolowana, leśna
REKLAMA

WIDZIANE OD ŚRODKA

Walka o ŚPN
Łukasz Misiuna
przyrodnik, pedagog, współpracownik Miesięcznika Dzikie Życie, prezes Stowarzyszenia MOST, członek
grupy Fota4Climate, specjalista zarządzania zasobami przyrody i środowiska.

wyspa oddalona od granic ŚPN. Nigdy nie
stwierdzono tam szczególnych walorów
przyrodniczych.
Były minister Woś, w ostatnim dniu urzędowania, opublikował projekt rozporządzenia
w sprawie zmiany granic ŚPN. Dał tylko 10
dni i tylko 9 wybranym przez siebie organizacjom pozarządowym na wniesienie uwag
do tego „dokumentu”. Zarówno tryb ogłoszenia konsultacji, jak termin na przesłanie uwag i sposób zaproszenia NGOsów są
niezgodne z prawem.
Poza walorami przyrodniczymi na Łyścu
znajdują się walory kulturowe. Zgodnie
z ustawą o ochronie przyrody, aby zmniejszyć park narodowy, należy wykazać, że
dany teren „bezpowrotnie utracił wartości przyrodnicze i kulturowe”. Zwracam
uwagę na spójnik „i”. Wartości kulturowe
Łyśca są niepodważalne.
W ostatnim czasie zespół przyrodników wy-

krył na 1,3ha Łyśca już 20 gatunków uznawanych za zagrożone wymarciem. Niektóre
z nich to gatunki stwierdzone pierwszy raz
w historii badań na terenie naszego województwa lub w granicach ŚPN.
Teraz procedowanie tego „dokumentu” spadło na barki ministra klimatu i środowiska
Michała Kurtyki. Kierowane przeze mnie
Stowarzyszenie MOST przesłało mu obfite
uwagi. Uwagi przesłały też inne organizacje pozarządowe. Sprzeciw wyraziła Polska
Akademia Nauk.
Sprawa planów zmniejszenia ŚPN poruszyła środowisko przyrodników w całym
kraju, ponieważ prawdopodobnie każdy
polski park narodowy ma w swoich granicach jakieś zabudowania, które ktoś
może uznać za bezwartościowe. Np. klasztor w Wigierskim Parku Narodowym lub
zamek w Czorsztynie w Pienińskim Parku
Narodowym.

•

spojrzenia

okiem posła

Gra na respiratorach
ADAM CYRAŃSKI
(ur. 29 marca 1960 r.), kielczanin, lokalny przedsiębiorca, niezawodowy poseł na Sejm RP VIII kadencji.
w sejmie zasiada w Komisji Obrony Narodowej, Infrastruktury oraz Łączności z Polakami za Granicą.
Przewodniczący Zespołu Parlamentarnego do spraw Budowy Drogi Ekspresowej S74.
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bóz zjednoczonej prawicy po raz drugi,
w ciągu kilku miesięcy, oblał egzamin
z tego samego przedmiotu. Najsmutniejsze w tym fakcie jest to, że pytania na tym
teście były dokładnie takie same, jak na jego
poprzedniej edycji. Pomimo praktycznego
wdrożenia zajęć z „trudnej sytuacji epidemiologicznej” w marcu, zapowiadana druga fala i jesienny egzamin zaskoczył nasz rząd, niczym
zima drogowców.
Niestety w całej tej sytuacji cierpią obywatele,
narażeni przez brak odpowiedniego spojrzenia na przyszłość. Wiadomo było, iż druga fala
wirusa przyjdzie ze zdwojoną siłą. Następstwa
były na tyle łatwe do przewidzenia, że absolutnie każdy zdroworozsądkowo myślący progno-

Z

awsze w katalogu czynników gwarantujących sukces przedsięwzięć przeróżnych, chętnie wymienimy magiczne
słowo „współpraca”. W Polsce w czasie nam
obecnym widzę (i nie jestem w tym oryginalny przecież) przeogromny deficyt współpracy.
Niby wszyscy są za, ale kiedy przyjdzie co do
czego, to współpracy, niestety, ani widu ani
słychu. A może tym razem wyjdzie? Z ręką na
sercu, szczerze, z mocno pozytywnym nastawieniem tak sobie myślę: może tym razem? Do
rzeczy więc…
Jeden z dwóch uczestników finałowej rozgrywki wyborów prezydenckich, prezydent
Warszawy Rafał Trzaskowski, zapowiadał swój
aktywny i bieżący udział w polityce ogólnopolskiej. Przypomnijmy: w drugiej turze tych wyborów, zgromadziwszy 48,79 proc., czyli 9 mln
921 tys. 219 głosów, musiał uznać zwycięstwo
urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. Zapowiedział wtedy założenie (oczywiście Rafał
Trzaskowski - na wiecu w Gdyni w dniu 17 lipca) ruchu obywatelskiego „Nowa Solidarność”.
Jak pamiętamy czas mijał, zapowiadane terminy jego ogłoszenia również, a ruchu nie było.
Przeszkodą była druga awaria linii dostarczającej ścieki do oczyszczalni „Czajka” i sytuacja
związana z epidemią koronawirusa.
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styk mógł zaplanować mobilizację sił w służbie
zdrowia. W tym czasie przecież wypłaszczyły
się nam krzywe i wirus był w odwrocie.
Teraz Polacy mierzą się z ogromną nieodpowiedzialnością rządzących, czekając przed
szpitalami w kolejkach z innymi schorzeniami,
potrzebą realizacji zaplanowanych zabiegów
czy zwykłą wizytą w przychodni. Gdziekolwiek
pojawi się dodatni wymaz, jest on podstawą do
wprowadzenia natychmiastowego zatrzymania wszystkiego.
Najtrudniej, jak widać po rządzących, jest
uderzyć się w pierś. Winni mogą być lekarze,
pacjenci, pracownicy administracji szpitali
i obywatele. Rząd nie ponosi odpowiedzialności za stworzenie systemowego potwora roz-

porządzeń zapobiegających. Ta pseudo prawna
działalność rządu jest najlepszym dowodem
niekompetencji i braku znajomości sytuacji epidemiologicznej. Przez okres od marca do końca
września obserwowaliśmy koncert przypadkowej orkiestry, w której nikt nigdy w ręku nie
trzymał instrumentu i na dodatek nie znał nut.
Przedstawienie trwa, orkiestra gra. Nikt jednak
tej nieudolnej improwizacji słuchać nie chce.
Czerwone strefy i kolejne ograniczenia, których zapisy budzą frustrację kolejnej rzeszy
przedsiębiorców, są na bieżąco aktualizowane i zmieniane. Wynika to z faktu, że ktoś nie
przemyślał pewnych kwestii zbyt dokładnie.
Rządzący zapominają o jednej najważniejszej
rzeczy – przykład idzie z góry.
W obozie rządzącym prawa epidemiologiczne
i przenoszenie wirusa działa jakoś inaczej. Codzienność z obozem zjednoczonej prawicy to
widok niesamowitej ignorancji zasad przeciwdziałania przenoszeniu wirusa. Ludzie patrzący
na to z boku nieświadomi zagrożenia, mogliby
się przekonać, że jego wygaszanie jest możliwe.
Prawda jest niestety całkiem inna. Lekceważący stosunek rządu do problematyki wirusa pokazał, jak bardzo obecny rząd nie nadaję się do
zarządzania krajem w trakcie kryzysu. A w mojej ocenie to zła wróżba, bo patrzymy właśnie
na jego początek.

•

Zza miedzy

Moje marzenie
Lucjan M. Pietrzczyk
Urodził się 24 marca 1960 r. w Bilczy. Pedagog, społecznik, harcmistrz, samorządowiec, polityk,
strażak-ochotnik, kapitan jachtowy, a poza tym jeszcze…

Jedni czekali na start „Nowej Solidarności”, jak
to w świecie bywa, czekając na niepowodzenie
akcji, inni czekali -a wśród nich i ja- na „wreszcie” jej do życia powołanie. No i wczoraj, czyli
17 października (a piszę te słowa w niedzielę
18 października) mogę powiedzieć: nareszcie
jest! Po trzech miesiącach czekania jest! Co
prawda pod nazwą „Wspólna Polska”, ale jest!
Żeby coś o tym wydarzeniu napisać dałem
sobie dwadzieścia cztery godziny na refleksję,
żeby mieć te kilkanaście chwil na jakikolwiek
dystans. Więc po pierwsze nazwa. Czy to lepiej,
że „Wspólna Polska” a nie „Nowa Solidarność”?
„Wspólna Polska”, to niewątpliwie pojęcie bogoojczyźniane, dyżurne historycznie i poprawne
do bólu. Ale tak lepiej, bo „Nowa Solidarność” to

jakby zapowiedź zrobienia czegoś lepszego niż
„Solidarność”, czegoś na skalę „Solidarności”,
tej z lat 1980-1981 i 1989-1990, to poprawianie
czegoś, czego nie trzeba poprawiać. My mamy
za zadanie zrobić coś wielkiego, ale tym razem
na wielką skalę Polski. Mamy więc „Wspólną
Polskę” i oczywiste pytanie po co to? A po to,
żebyśmy się zaangażowali, żebyśmy doceniając naszą różnorodność stanęli wspólnie, koło
siebie, a nie przeciwko sobie. No mam takie
swoje społeczne marzenie… Dlatego cieszę się
ze „Wspólnej Polski” i zachęcam do niej bardzo-bardzo. Czy się uda? Oby wreszcie. Bo to przecież współpraca. Władza Kielc powinna mnie
zrozumieć. Przecież w dużej części zamieszkuje
w … no właśnie gdzie?

•
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zdaniem senatora

W oparach COVIDU
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

B

ędę pewnie posądzony o truizm i banał, ale nauczony doświadczeniem
ojca czwórki dzieci, przeprowadzonej już szczęśliwie przez dzieciństwo i wiek
młodzieńczy wiem, że o pewnych sprawach,
nawet wydawałoby się oczywistych, żeby się
utrwaliły, trzeba mówić cierpliwie i często.
Pamiętam, jak uczyłem dzieciaki, co to znaczy, że piekarnik jest gorący, nawet jeśli nie
wyglądał na taki. Pewnych doznań musiały
same doświadczyć, żeby się przekonać, że coś
naprawdę może być niebezpieczne.
Wolny, Polski Narodzie nadeszła chwila,
rzadka w historii, że coś zależy od Ciebie, że

M

iała być i jest. Od marca br. minister
zdrowia Łukasz Szumowski, zapowiadał, że jesienią będzie druga
fala epidemii. Zapowiadał też, że będzie groźniejsza niż pierwsza. I tak się stało.
Czy zostało zrobione wszystko co można, aby
się do niej przygotować? W moim przekonaniu, tak. Nie zmienia to faktu, że opozycja
twierdzi, iż jest inaczej. I to nie powinno dziwić. Rolą opozycji jest krytyka oraz recenzowanie poczynań rządu. Rzecz jednak w tym,
że nasza opozycja zachowuje się przy tym irracjonalnie i niekonsekwentnie.
Wiosną namawiała na przeprowadzenie wyborów jesienią, twierdząc, że sytuacja w marcu jest gorsza niż będzie jesienią.
Gdy poluzowaliśmy rygory sanitarne, zaczęło się rozliczanie z zakupu sprzętu niezbędnego do drugiej fali epidemii i nagonka
(tak, nie boję się tego słowa NAGONKA) na
ministra Szumowskiego. Ale cóż, jego popularność i uznanie, jakim się cieszył wiosną,
musiała strasznie denerwować opozycję.
Dlatego też podjęto zmasowany atak i to, co
robili w tamtych miesiącach wszyscy ministrowie zdrowia w Europie, przez polską
opozycję zostało przedstawione jako afera.
Nikt jednak nie pomyślał, że dzięki temu
uniknęliśmy wiosną sytuacji, jaka była we
Włoszech czy Hiszpanii, ale też mogliśmy
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decyzja o najbliższej przyszłości spoczywa
w Twoich rękach, ściśle mówiąc w czystych,
zdezynfekowanych rękach.
Otóż Suwerenie Drogi zadbaj o siebie. Noś maseczkę! Nie zarażaj! Nie podążaj drogą totalnej opozycji, która błądzi w oparach absurdu
zarzucając rządowi, że albo raz jest „czegoś” za
mało, a „czegoś” innego za dużo, by za chwilę
twierdzić, że jednak „tamtego” jest za dużo,
a „tego” za mało.
System ochrony zdrowia, nawet w supermocarstwach i supergospodarkach, jest wydolny
przede wszystkim nie poprzez ilość łóżek i respiratorów, lecz poprzez gotowych do pracy

zdrowych lekarzy, pielęgniarki i pozostały
personel placówek leczniczych. Co z tego, że
uruchomimy nawet kilka milionów miejsc dla
pacjentów z zaostrzonymi objawami COVIDU,
jeśli nie będzie się miał nimi kto opiekować
i ich leczyć. Nie leczą łóżka szpitalne ani respiratory, czy też testy. Leczą ludzie.
Ważny jest efekt skali. Nie może wzrastać
ogólna liczba zakażonych, bo jeśli ona wzrośnie w sposób niekontrolowany, to wzrośnie
też liczba najcięższych przypadków, a temu
nie podoła nawet najbogatszy system. Potwierdziła to wiosną sytuacja we Włoszech
i Hiszpanii, gdzie dramatycznie brakowało
personelu medycznego do rosnącej liczby
„ciężkich” pacjentów.
Noś maseczkę! Nie zarażaj! Nie podążaj też
drogą innej opozycji, która również błądzi
w oparach absurdu bagatelizując i wyśmiewając pandemię oraz kontestując zalecenia
sanitarno-porządkowe. Czy my musimy dotknąć tego, co wydarzyło się w Lombardii, żebyśmy uwierzyli, że jednak „parzy” i że ludzie
mogą masowo umierać?
Czas wkroczyć w apogeum kampanii społecznej „Stop COVID”... I ja, i Ty, i my wszyscy.

•

zdaniem ministra

Epidemia i polityka
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.

się lepiej przygotować do jesieni. Kiedy pod
presją opozycji, prace nad przygotowaniami
do drugiej fali zostały spowolnione, okazało
się, że to też źle.
Teraz, kiedy jest jeszcze gorzej, niż wiosną,
opozycja twierdzi, że nie jesteśmy przygotowani. Jak wspomniałem na wstępie, taka już
rola opozycji, ale gdyby nie nagonka na ministra Szumowskiego, dzisiaj bylibyśmy lepiej
przygotowani do tego, co się dzieje teraz.
Osobny problem to postawa wobec zasad bezpieczeństwa.
Wiosną nikt nie kwestionował obowiązku
noszenia maseczek. Obecnie politycy Konfederacji uznali, że mogą zbić kapitał polityczny na zmęczeniu obywateli rygorami
sanitarnymi i kwestionują konieczność ich

noszenia. To po prostu skrajna nieodpowiedzialność. Żaden lekarz, żaden odpowiedzialny polityk, ale też żaden myślący człowiek
nie może powiedzieć, że noszenie maseczki
nie chroni przed zakażeniem. Nie chodzi już
nawet o to, czy za brak maseczki można być
ukaranym. Jaką gwarancję ma każdy z nas,
że nie jest bezobjawowcem? Można się przecież zakazić wszędzie - na ulicy, w sklepie,
w szkole, w urzędzie. Chociażby poprzez, nawet przypadkowe dotknięcie jakiegoś przedmiotu. I możemy sobie nie zdawać sprawy
z tego, że jesteśmy zakażeni. W tej sytuacji
nie nosząc maseczki jesteśmy zagrożeniem
dla innych. Jaką mamy pewność, że nie zakaziliśmy osoby, która w następstwie tego
zmarła?

•
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okiem radnej

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

B

udżet obywatelski to idea, która w Kielcach rodziła się w bólach. Dziś miasta
na prawach powiatu mają obowiązek
przeznaczania części środków publicznych na
działania wskazane wprost przez mieszkańców, ale jeszcze kilka lat temu zależało to od
dobrej woli samorządowców.
W Kielcach takiej dobrej woli przez długi czas
nie było. Nawet niektórzy radni twierdzili, że
BO to zamach na ich władzę, skoro mieszkańcy sami mają decydować o miejskich inwestycjach. Kompletnie nie mogli zrozumieć, że nie
ma lepszego sposobu wzmacniania zaangażowania mieszkańców i współodpowiedzialności za miejską przestrzeń. Na szczęście presja
społeczników i kieleckich mediów spowodo-

S

amorząd się popsuł, a właściwie my go
popsuliśmy. Wszyscy – wyborcy, samorządowcy, uczestnicy życia publicznego.
Zbyt często jako społeczeństwo wybieramy
niechlujnie. Kupujemy polityków niczym
proszek do prania. Im więcej reklam, tym
większe szanse na elekcję, ale czy bardziej
reklamowany proszek wybiela bardziej? Czy
wykupienie billboardów z hasłem „uczciwy”
czyni polityka uczciwym człowiekiem? Nie
zatrzymujemy się, żeby rozpoznać kandydatów i przemyśleć decyzje wyborcze. Dlatego
niekiedy reprezentują nas ludzie znani z tego,
że są znani. Wtedy zaczynają się kłopoty. Takie kłopoty jak te w kieleckim samorządzie.
Ktoś miał być „bezpartyjny”, ale swoją postawą odzwierciedla najgorsze cechy tępego
partyjniactwa. Inny miał być „niezależny”,
a przesiąknął bezideowym politykierstwem
uzależnionym od chwilowych trendów, rewanżyzmu oraz błędnie interpretowanej
ambicji. Zderzyłem się z tym, np. kiedy chcieliśmy pomóc kieleckim parom czekającym na
wsparcie miasta w leczeniu niepłodności metodą „in vitro”.
Psujemy samorząd jako radni, pozwalając
jedni drugim na zaniżanie standardów debaty publicznej. Nie Nie powstrzymując w wy-

8

wała, że 8 lat temu prezydent zgodził się, żeby
także w naszym mieście budżet obywatelski
zagościł.
Oczywiście przez te wszystkie lata nie ustrzegliśmy się błędów. W wielu edycjach prym wiodły projekty szkolne, czyli takie, które miały
uzupełnić braki w infrastrukturze przy placówkach oświatowych. Boiska i place zabaw były
jeszcze do zaakceptowania, ale szatnie i toalety kompletnie wypaczały ideę. Mieszkańcy
słusznie pytali jak budowa szkolnej toalety ma
wpływać na wzrost społecznego zaangażowania. Udało się w kolejnych latach wyeliminować
wiele absurdalnych sytuacji, ale i tak osiedlowi społecznicy przegrywali w głosowaniu ze
skutecznością dużych szkolnych społeczności:

nauczycieli, rodziców i uczniów. Nic dziwnego,
że projektów prawdziwie obywatelskich z roku
na rok było coraz mniej. W ostatnich edycjach
pojawiła się też spora liczba „podejrzanych”
głosów i wątpliwość, czy nie są one oddawane
hurtowo na postawie danych osobowych zebranych w latach poprzednich. W ubiegłym roku
unieważniono aż 10 tys. głosów.
Stanęliśmy przed trudnym wyborem, czy
ograniczyć ilość głosów na rzecz ich jakości.
Tak się stało i w tym roku po raz pierwszy na
projekty BO można było głosować tylko w formie elektronicznej. Nie wystarczył już tylko
podpis na karcie z wpisanym projektem.
Każdy głosujący musiał wejść na wykaz projektów i wskazać te, które wydawały mu się
najbardziej wartościowe i jeszcze dodatkowo
potwierdzić swój głos kodem otrzymanym na
własny telefon. To znacznie uszczelniło system, ale też spowodowało, że głosów w tym
roku było znacznie mniej. Oczywiście to obudziło krytyków i malkontentów, ale moim
zdaniem to najbardziej jakościowa edycja BO
w Kielcach. Wygrały projekty ciekawe, bardzo
różnorodne i co najważniejsze takie, które
zintegrowały mieszkańców już na etapie ich
zgłaszania i promowania. W tej edycji po prostu wygrały kielczanki i kielczanie.

•

okiem radnego

Naprawić samorząd
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.
starczający sposób tych, którym pomyliła się
egalitarność z elitarnością, bo tę drugą kochają nad życie. Nie potrafimy stawiać granic
psujom, którzy wdarli się w życie publiczne
z buciorami ufloganymi błotem frazesów.
Jako politycy wdajemy się z w te przesiąknięte grą utarczki, w których inni pokonują nas
hipokryzją. Jednocześnie zbyt często cała ta
„kuchnia” nie wypływa na powierzchnię. Wyborcom pozostają pudrowane twarze zamiast
cyników obnażonych z fałszywego wizerunku.
W gruncie rzeczy wszystko to jest zwyczajnie
cholernie przykre. Zaniżanie lotów w polityce
zdaje się być procesem ciągłym. Kolejne kadencje także kieleckiego samorządu charakteryzuje coraz większa ilość zdarzeń, które

ujmują szacunku do lokalnej władzy. Czy zatem potrafimy ten trend zatrzymać i naprawić samorząd? Bez wątpienia tak! Ten cel jest
wodą na młyn mojej motywacji. Ten wnerw
na popsute procesy, relacje i karykaturalną
politykę nakręca mnie do jeszcze większego
zaangażowania. Wiem, że po każdej stronie
sceny politycznej są ludzie potrafiący funkcjonować w ramach wysokiej kultury sporu.
Tym bardziej, że konflikt w polityce jest stanem naturalnym i pchającym ku rozwojowi.
Musi jedynie mieć konstruktywny wymiar,
odarty z politykierstwa. Nie odpuszczajmy
zatem. Tak, my wszyscy, wyborcy i politycy,
uczestnicy życia publicznego. Naprawmy samorząd!

•
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Świat wokół nas

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

Ś

wiat
Codziennie dowiadujemy się o kolejnych
restrykcjach, wprowadzanych przez różne
kraje w obliczu kryzysu epidemicznego. Godziny policyjne, zakazy zgromadzeń, zamykanie
restauracji… Jakoś rzadziej media, zwłaszcza te
publiczne, donoszą o pomocy, kierowanej przez
poszczególne rządy do grup społecznych i zawodowych najbardziej dotkniętych kryzysem.
A bywa ciekawie i – rzekłbym – inspirująco.
Zostawmy na boku najbogatszych, ale w takiej
na przykład Słowacji, z grubsza odpowiadającej nam poziomem rozwoju i zamożności,
niedawno przegłosowano nową „tarczę” w comiesięcznej wysokości 200 milionów euro
(czyli ok. 13 SPL – „sasinów polskich”). Uwaga:

to o 50 procent więcej, niż podczas lockdownu
wiosennego. Pomoc ma być adresowana głównie do przedsiębiorców małych i średnich, ze
szczególnym uwzględnieniem branż istotnych
dla gospodarki narodowej i najbardziej dotkniętych ograniczeniami (jak np. turystyka),
ale także (znów: uwaga!) do samozatrudnionych pracowników sektora kultury.
Świat już wie, że ten jesienno-zimowy kryzys
covidowy będzie gorszy, niż wiosenny. I rozumie, że ludzie umierają nie tylko od wirusa, ale
także z nędzy, frustracji, desperacji.

P

olska
Czemu kościoły mogą działać, a siłownie – nie, chociaż poziom bezpieczeń-

stwa jest w tych drugich znacznie wyższy, niż
w pierwszych? Odpowiedź jest prosta. W siłowniach co prawda dba się o zdrowie, ale nie robi
się kampanii wyborczych dla partii rządzącej.
Czemu mąż z żoną mogą się we wspólnym łóżku przytulić bez maseczek, ale już we wspólnym samochodzie mają mieć je na twarzach?
Z tego samego powodu, z którego muszą je także nosić, idąc na przykład pustą ulicą w środku
nocy. To znaczy: żeby budżet się nie zawalił
(wrrróć – realistycznie, żeby zawalił się chociaż trochę później). I żeby jeden komendant
z drugim, co prawda nieradzący sobie ze złodziejami i bandytami, ale za to gorliwy w roli
poborcy podatkowego, mógł zapracować na
awans i premię.
Żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał: nie lekceważę epidemii i nie zachęcam do lekkomyślnych
zachowań. Ale odróżniam zakazy i nakazy
potrzebne od idiotycznych, a nasza Waaadza
najwyraźniej specjalizuje się w tych drugich.
Może też po to, byśmy obśmiewając bieżące absurdy, zapomnieli o cynicznych, wyborczych
kłamstwach na temat „wirusa w odwrocie”
oraz o zmarnowanych miesiącach, podczas
których można było przygotować kraj na ciąg
dalszy kryzysu?

•

REKLAMA

Zapraszamy do nowego
sklepu komputerowego
w Kielcach!

komputery poleasingowe

Kielce

ul. Żeromskiego 15/1
tel. 41 202 02 49
kielce@amso.pl

Oferujemy:
9
komputery | laptopy | monitory | drukarki | telefony | akcesoria komputerowe
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okiem eksperta

e-Urząd w analogowym świecie
Zamiłowanie do składania dokumentów w formie papierowej jest w Polsce tak duże, że
można się zastanawiać, czy e-administracja jest nam w ogóle potrzebna. Czas pandemii
udowadnia, że tak i to bardzo, tylko trzeba chcieć z niej korzystać.
Tekst: Zbigniew Brzeziński

W

początkach pandemii mnóstwo
ludzi, w tym dziennikarzy dużych
mediów, odkryło, że w administracji publicznej wiele spraw można zrealizować bez potrzeby wychodzenia z domu.

Efekt pandemii?
Stało się to nawet przedmiotem mema informującego, że wystarczył lockdown, żeby
urzędnicy pokazali, że chcą i potrafią. To
oczywiste nieporozumienie, bo te rozwiązania były dostępne już wcześniej. Przy rodzimym wdrażaniu nowinek w urzędach, nikt
by tego w tak krótkim czasie nie wprowadził.
W e-administracji jeden z problemów stanowi jednak to, że klienci są „analogowi”, albo
przekonani, że jak przyniosą dokumenty osobiście, może nawet odstoją swoje w kolejce, to
będzie ważniejsze, niż przez Internet. Mam
nadzieję, że nie jest to jakieś nasze narodowe
hobby: jak np. shopping, który będąc preferowaną przez wiele osób formą spędzania wolnego czasu, koniec końców pewnie wygra ze
sprzedażą online.

Rejestracja w urzędzie
Najszybszą formą rejestracji w urzędzie
pracy jest ta przez Internet. Wymaga ona
dysponowania kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, lub wykorzystania login.
gov.pl (to najczęściej profil zaufany lub e-dowód). Tu istotna uwaga – w czasie pandemii
tymczasowy profil zaufany może założyć
na trzy miesiące każdy, bez wychodzenia
z domu! Szczegóły znajdziemy na stronie:
pz.gov.pl. Następnie trzeba zapoznać się
ze zbiorem wymaganych dokumentów, zeskanować je i wprowadzając dane dodać
w odpowiednim momencie. Wypełnimy też
online ankietę, dzięki której otrzymamy od
razu odpowiedź, czy np. przysługuje nam
prawo do zasiłku. Na koniec zatwierdzamy
dokumentację elektronicznie i to wszystko. Warto z tej formy korzystać, ponieważ
w związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego liczba stanowisk do rejestra-
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cji w urzędach jest ograniczona, a to oznacza
też mniejszą liczbę obsługiwanych dziennie
klientów i związane z tym wydłużanie się
terminów. Obecnie w Kielcach w ten sposób
rejestruje się niespełna 10 procent zainteresowanych.

Nieufny biznes
Wydawałoby się, że firmy powinny radzić
sobie lepiej niż osoby bezrobotne. Czas realizacji tzw. tarczy antykryzysowej pokazał,
że i na tym polu jest wiele do nadrobienia.
Na przykład: firma składa wniosek drogą
elektroniczną i zatwierdza online. Następnie drugi taki sam wysyła pocztą, a trzeci
dla pewności wrzuca do skrzynki podawczej
w urzędzie. To jest zbyteczna robota dla
wszystkich – dla urzędników również, którzy zamiast zajmować się sprawą kolejnej
firmy, muszą zareagować na niepotrzebne

wnioski dostarczone przez biznesmena, który Internetowi nie ufa (poczcie zresztą też…).
Na portalach dla firm pojawiała się też bardzo ciekawa podpowiedź, że wzór umowy
o wsparcie z tarczy antykryzysowej należy
wydrukować, podpisać odręcznie, zeskanować i załączyć ponownie. A przecież komplet
dokumentów był zatwierdzany w drodze
elektronicznej…

Daleka droga
Do e-administracji daleka droga. Oczywiście
rozwiązania prawne, czy możliwości techniczne urzędów też ciągle należy rozwijać,
bo jeszcze nie wszystko online jest dostępne.
Natomiast tam, gdzie te możliwości już są,
korzystajmy z nich. Nie tylko dla wygody, ale
też dla bezpieczeństwa swojego i innych. Osobiście nie wyobrażam sobie, żeby roczny PIT
znów zacząć składać w formie papierowej.

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”.
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ciekawe i ważne

GECON i drugie życie
Jak troszczyć się o środowisko i jednocześnie… własny portfel. Wyjaśnia Michał Jurczok,
dyrektor ds. rozwoju firmy GECON w rozmowie z Agnieszką Rogalską.

I z jednej strony cieszymy się postępem, ale
z drugiej trzeba wziąć pod uwagę fakt, że
z roku na rok wytwarzamy więcej elektrycznych śmieci. Szacuje się, że w 2020 roku na
świecie wyprodukowano aż 53 miliony elektrośmieci, a już za 10 lat liczba ta wzrośnie do
74 milionów. Dlatego ważny jest recykling,
czyli wtórne wykorzystanie materiałów. Słynny „reuse” (z ang. ponowne użycie) niesie za
sobą troskę o środowisko naturalne, ale także
wiąże się z oszczędnym gospodarowaniem.

To ważne w dzisiejszych czasach…
Coraz więcej konsumentów kieruje się zasadą „zero waste”, co można przetłumaczyć
jako „oszczędne gospodarowanie”. Ta zasada,
tuż obok „green economy” stanowi podstawę
działalności wielu firm, w tym lidera w branży reuse – marki GECON. Poprawa jakości
życia powinna wiązać się z równoczesnym
zmniejszaniem zagrożeń dla natury.

wadzeniu ich ponownie na rynek cena jest
zdecydowanie atrakcyjniejsza. I podkreślę, że
dajemy na nie gwarancję.

Dobry produkt, niska cena… Gdzie jest haczyk?
(śmiech) Zaskoczę Panią. Nie ma tutaj tekstu pisanego drobnym drukiem. Główne koszty poniósł już pierwotny wytwórca. My przedłużając
cykl życia produktu ponosimy zdecydowanie
mniejsze i dlatego oferujemy lepsze ceny.

Gdzie można kupić Wasze produkty?
Nasza marka działa na rynku od 12 lat, jesteśmy liderem w branży reuse. Wyróżnia nas
bogata oferta, w której znajduje się sprzęt
komputerowy, sportowy, AGD/RTV, zabawki,
elektronarzędzia oraz części zamienne. Produkty można odnaleźć w Internecie – www.
gecon.sklep.pl, Allegro, Facebook, OLX.
Mamy także sieć sklepów stacjonarnych np.
w Kielcach przy ulicy Hożej 70.

Fot. archiwum

Nowy smartfon, szybszy laptop, większy
telewizor… kupujemy coraz więcej chcąc ułatwić
i uprzyjemnić sobie codzienne czynności, podążać
za trendami i nowinkami…

MICHAŁ JURCZOK
Ekspert od 16 lat związany z branżą ochrony środowiska
i recyklingu po stronie firm i organizacji odzysku. Od 2019
roku dołączył do zespołu lidera przetwarzania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce MB
Recycling. W tym samym czasie objął kierownictwo marki
GECON i skutecznie ją rozwija w obszarze reuse. Absolwent
Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek: Inżynieria
i Ochrona Środowiska) i Akademii Leona Koźmińskiego,
Studiów Menadżerskich w Wyższej Szkole Bankowej
w Poznaniu. Kreatywny lider i maratończyk z zamiłowania.

Klient GECON, to klient świadomy?

Produkty dostępne w GECON pochodzą głównie ze
zwrotów konsumenckich. To jedyne źródło?

Każdego roku więcej osób świadomie decyduje
się na zakup produktów GECON. Kierują się nie
tylko ceną, ale także troską o środowisko. Idee
„zero waste” oraz „green economy” zyskują popularność w społeczeństwie i to jest budujące.

Nie tylko. To także te uszkodzone w transporcie, czasem są to końcówki serii albo towar
z uszkodzonymi opakowaniami. Przy wpro-

Wiem, że GECON ma jeszcze jeden ważny filar
działalności.

To inny wymiar „drugiego życia”. 15 października br. podpisaliśmy umowę z Aresztem
Śledczym w Kielcach. W ramach współpracy
będziemy aktywizować zawodowo więźniów
wierząc, że każdy ma prawo do drugiej szansy.
Dzięki pracy zdobędą oni cenne doświadczenie zawodowe, pokryją zobowiązania finansowe, zaoszczędzą.

REKLAMA
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Sztubackie czasy
Niechaj pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie zwiał z lekcji, nie uciekł ze szkoły,
nie poszedł na wagary. Głupkowaty, przyznaję to dzisiaj po latach, sztubacki obyczaj,
przypisany jest do edukacji jak poczciwy koń do żłobu.
Tekst: Ryszard Biskup

J

edna z moich ukochanych nauczycielek
z podstawówki, pedagog nie z konieczności, ale z autentycznego powołania, Maria Markowicz, która posiada we wdzięcznej
pamięci co najmniej tysiąca swoich uczniów
i uczennic trwały i mocniejszy od spiżu pomnik, mówiła nam już w II klasie szkoły
podstawowej numer 13 przy Prostej prosto
i zrozumiale: „uczeń, który nie był na wagarach jest jak żołnierz bez karabinu”.
Wziąłem sobie do serca to przesłanie, bo jako
młodzianek grzeczny i dobrze przez rodziców
ułożony, zawsze z szacunkiem podchodziłem
do głoszonych przez starszych prawd. Po-
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wiem od razu, żeby nie było niedomówień
i impertynenckich przygan, wagarowałem
nie za często, a nielubiane lekcje opuszczałem
z regularnością i punktualnością państwowych kolei.
W podstawówce zmykałem z rysunków i ze
śpiewu, nie żebym miał jakieś „ale” do sztuk
pięknych, co to to nie. Na bakier byłem raczej
z dwoma nauczycielami: Rajcą od matematyki i Lipowskim od muzyki. Ten pierwszy był
ostry jak brzytwa, kostyczny i surowy. Przy
słupkach i równaniach byłem, nie chwaląc
się orzeł i w „try miga” rozwiązywałem najtrudniejsze nawet zadania. Ale gdy mój na-

uczyciel od rachunków przyszedł na lekcje
rysunków, wyraźnie było nam nie po drodze.
Zajęcia były po prostu nudne, mazaje na kartkach bristolu grzeszyły nie tylko kompozycją,
farbami plakatowymi uwalane miałem ręce
po łokcie i zniszczone swetry. Gdy pan Rajca
wchodził do klasy, ja wychodziłem na szkolne boisko. Taka izolacja trwałaby w najlepsze,
gdyby nie obowiązek przedłożenia rysunków
do oceny nauczyciela. Przez pół roku zabawy
w kota i myszkę uzbierało się tego coś ze dwadzieścia tematów. Pała w szkolnym dzienniku
była coraz bardziej realna. Wykombinowałem
metodę, może i niezbyt wyszukaną, ale jak się
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spacerkiem po mieście

w końcowym efekcie okazało, skuteczną. Dygocąc ze strachu, przyniosłem temu Neronowi
wydarte z bloku rysunkowego kartony. Każdy
starannie wymazany innym kolorem.
– Co to jest, co to jest!? – zaperzył się nauczyciel.
– A rysunki na zadany temat – odpowiedziałem drżącym głosem. – Ten cały zielony to
park w Kielcach, niebieski to widok na zalew na Silnicy. Czerwony przedstawia pożar
drwalki na naszym podwórku, za to ten cały
czarny to koty na dachu w nocy – wyszeptałem przed obliczem cenzora.
Popatrzył, przetarł okulary, jeszcze raz spojrzał. Już mi się zdawało, że teraz chwyci mnie
palcami prawej ręki za ucho i wykręci jak najlepsza wyżymaczka, ale nie! Wziął cały ten
mój szkicownik, podniósł do góry i pokazał
całej klasie.
– Dureń, albo geniusz – ocenił. – Dureń – zasyczał jadowicie, ale rozstaliśmy się w zgodzie
i przyjaźni, bo trójkę postawił. Rajca został
w „trzynastce”, mnie rzuciło na drugą stronę
ulicy do technikum radiowo – telewizyjnego.
Z początku w całej szkole było tylko troje nauczycieli z prawdziwego zdarzenia: polonistka,
matematyczka, wuefistka. Cała reszta kadry to
inżynierowie z kieleckich zakładów przemysłowych. Oni i my – czterdziestu chłopaków
i dwie dziewczyny. Umiejętnościami pedagoREKLAMA

gicznymi taka kadra nie grzeszyła, bo i skąd?
Nic dziwnego, że nauka biegła swoim torem,
a życie toczyło się absolutnie w odmienną
stronę. Teoria odstawała o całe lata świetlne
od praktyki, nuda na zajęciach wymuszała
ucieczkę gdziekolwiek. Najchętniej i najlepiej
do kina „Satelita” w Wojewódzkim Domu Kultury, jedynego miejsca, w którym krótkometrażówki wyświetlano non-stop. Codziennie
od 9.00 rano do 20.00. Wystarczyło za dwa złote
kupić bilet, rozsiąść się jak panisko na drewnianym krześle i zapomnieć o całym bożym
świecie. Niedogodnością ciasnej salki – w kinie
było bodaj pięć rzędów po sześć krzeseł w każdym, był fakt, że repertuar wyświetlanych
obrazów wymieniany był przez operatora raz
w tygodniu. Na co dzień przewijały się w projektorach taśmy co najwyżej kilku tytułów. Dokument, film przyrodniczy, kronika filmowa,
jakaś kreskówka. Po jednej serii to samo od
początku, znowu, znowu i jeszcze raz znowu
przez całe jedenaście godzin. Bywalcy „Satelity”, notoryczni uciekinierzy ze szkoły po trzech
dniach znali listy dialogowe na pamięć.

Drugim kinem, w który zbijano z lubością
bąk,i była „Warszawa” na rogu Staszica i Sienkiewicza. Tu bilety były droższe, bo od godziny 10.30 wyświetlano filmy fabularne. Po
każdym seansie publiczność wypraszano na
ulicę, wietrzono salę, a w zimie woźny podkładał węgiel do trzech ustawionych w sali
kaflowych pieców.
Kiedyś grano western „Wozy jadą na zachód”,
przez ekran przemykał podpalony przez bandytów pociąg. W sali pojawiła się najpierw
smuga dymu, a potem strzeliły języki ognia.
To od wypadających z paleniska rozżarzonych głowni zajęła się podłoga. Przypadkowy
eksperyment typu światło i dźwięk jakoś nie
przypadł go gustu widzom, którzy w panice
rzucili się do ucieczki.
O wiele bardziej bezpiecznym i zdrowszym
miejscem do wagarowania były wąwozy
Psich Górek, las na Stadionie, a gdy przygrzało wiosenne słońce, Doliny nad Silnicą, czy
okolice zalewu na Szydłówku. Ale to już całkiem odmienna opowieść.

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.

trochę kultury

Z TEATRU

T

ę sztukę określa się jako feminizującą.
Ale! W tym przypadku mamy ten tradycyjny feminizm, w którym kobiety
domagały się równych praw, a nie jak dziś,
parytetów dla tzw. mniejszości. To teatralna
propozycja, która „przemyca” istotne wartości
– takie jak m.in. szacunek dla każdego człowieka czy prawo do samostanowienia.
Ten dramat nie wyróżnia się niczym szczególnym – ani nadzwyczajnym tekstem, ani
konstrukcją. Nie ujawnia niczego, czego byśmy już wcześniej nie znali. Jednak dobrze
się tę propozycję ogląda (i słucha), dzięki znakomitej grze aktorów i nowoczesnej formie
podawczej. Obok wciągającej fabuły, ma też,
zdaje się, ten drugi, głębszy poziom. Być może
zresztą, że nie ma, tylko wielu z nas taki chce
dostrzec, próbując naszej egzystencji (Albert
Camus) nadać „rozpaczliwie” sens.
To mógłby być „samograj” dla Teatru Żeromskiego. Ale tak się nie stanie. Bo działalność
teatrów i instytucji kultury znowu zawieszono
– bowiem w całej Polsce ogłoszono tzw. strefę
żółtą. Trwa bowiem paranoja związana z pseu-

dopandemią, opartą na fałszywej metodologii
– liczeniu „zakażonych”, czyli osób ”badanych”
testem wymyślonym nie do diagnozowania.
Nikt nie ma woli i siły, żeby przerwać ten
bezsens. „Ciemności kryją ziemię” i lud otumaniony propagandą w strachu leży. Czy się
podniesie?
Na razie coraz mocniej zaciska się pętla restrykcji. Grozi nam, że zostaną nam odebrane
ostatnie prawa konstytucyjne, gospodarka
i kultura upadną, jedzenie będzie na kartki, znowu wszyscy będziemy milionerami!
A ludzie dopiero zaczną umierać, ale na te
zazwyczaj banalne dolegliwości, bo przed
pacjentami, w strachu przed wirusem, zamknęły się placówki zdrowia. Złowrogo
w tym kontekście brzmią rady niektórych
ministerialnych urzędników (znają plany,
których my jeszcze nie znamy?), którzy doradzają aktorom i innym twórcom, żeby pomyśleli o „przebranżowieniu się”. Tyle, że nie
mówią na jaką branżę. Żebraka? Branża porno? Zasilą oddziały ścigających, obok policji,
tych bez „maseczek”?

Tę paranoję spointowała 80-letnia babuleńka
(chodząca bez maseczki) słowami, przywracającymi moją wiarę w możliwości rozumu –
„Jeśli kiedyś pojawi się śmiercionośny wirus,
to na pewno nie będą musieli trąbić o tym
w mediach, ani przekonywać o jego istnieniu
ludzi”. Dodam - „przekonywać” także mandatami i coraz częściej policyjną pałką.
Premiera miała odbyć się 10 października,
ale właśnie Ministerstwo „Zdrowia” na dziesiątego zaplanowało początek „żółtego czasu” i w ostatnim momencie kierownictwo
teatru poinformowało, że premiera odbędzie
się dzień wcześniej. A ja będąc przezornym,
sztukę obejrzałem, korzystając z próby generalnej.
Przypomnijmy. „Loretta”, bo o niej mowa – to
bardziej groteska niż tradycyjna komedia,
autorstwa kanadyjskiego dramatopisarza
George’a F. Walkera. Tą właśnie propozycją
zainaugurowano nowy sezon w kieleckim Teatrze im. S. Żeromskiego. Sztukę wyreżyserował dyrektor tego teatru, Michał Kotański. W
tej inscenizacji występują Anna Antoniewicz,

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.
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Ewelina Gronowska, Zuzanna Wierzbińska
(dwie ostatnie będą kreowały jedną rolę na
zmianę. Ja akurat oglądałem Ewelinę Gronowską), Wojciech Niemczyk i Łukasz Pruchniewicz.
Ta propozycja podejmuje klasyczny temat –
osoby przybywającej z tzw. prowincji do dużego miasta na tzw. Zachodzie (USA). Loretta
to młoda kobieta, po „przejściach”, „świeżo”
owdowiała, na dodatek w ciąży, bez środków
do życia. Zatrzymuje się w tandetnym motelu, należącym do byłego oficera KGB, gdzie
sprząta dorosła Sophie, córka właściciela,
która z piętnem imigrantki, „zabawnie” z rosyjskim akcentem mówi po „angielsku”. Ta
pronuncjacja w wykonaniu brawurowej w tej
roli Gronowskiej jest właśnie głównym źródłem komizmu. W polskiej edycji sztuki, ten
akcent to kolaż niby lokalnej gwary i wyobrażeń statystycznego Polaka na temat rosyjskiego. Ale to działa!
Rosyjski „akcent” nosi także system wartości
Sophie. Ten wcale nie wypada źle w konfrontacji z systemem „zachodnim”. Np. Rosjanka,
dowiedziawszy się, że Loretta jest w ciąży
i rozważa nawet aborcję, proponuje tej, że
ostatecznie kupi to niechciane dziecko. Bo
w systemie wartości Sophie, życie dziecka nie
podlega żadnym negocjacjom. Jest wartością
bezwzględną. Próbuje do tego przekonać Lorettę. Czy jednak skutecznie?

NR 12 (43)/2020

A jaki jest ten miejscowy system? Co rusz Lorettę (wypełnia tę postać z energią i precyzją
Antoniewicz) ktoś z miejscowych chce wykorzystać i zarobić pieniądze na młodym jeszcze
ciele prowincjuszki. (To bardzo realistyczny
motyw w tym spektaklu. Nie raz – jako osoba, która mieszkała w kilku slumsach Zachodniej Europy – obserwowałem takie działania.
Zatem potwierdzam ich powszechność). Na
szczęście, dziewczyna poza tym nie jest, jakby to określono w psychologii społecznej, „zewnątrzsterowalna”. Ma też szczęście i nie trafia
w ręce profesjonalnych handlarzy niewolników, którzy mają niezawodne sposoby kończenia dysput o granicach wolności. Natomiast
„bohaterką” zainteresowało się dwóch miejscowych cwaniaczków. Panowie ledwo wiążą
koniec z wciąż wyczekiwanym przez siebie
nowym początkiem, który nigdy nie następuje. Jednym z nich jest Dave, który chciałby
zarobić na Loretcie, ale także mieć ją na własność (w tej roli znakomity - jak chciałoby się
powiedzieć, prawie zawsze - Wojciech Niemczyk), drugi Michael (realistyczny i wiarygodny, w końcu bez halabardy, Łukasz „Pruchol”
Pruchniewicz), specjalista od werbowania
dziewczyn do tanich barów topless, pragnący
wspiąć się jednak wyżej i zostać producentem
filmów porno. (Widać, że reżyser nadał tym
męskim postaciom piętno nieudolnych bohaterów, często naśladowanych filmów Guya

Ritchiego). Michael w roli gwiazdy chciałby
obsadzić Lorettę. Dlaczego ją? Bo jak mówi, na
jej widok natychmiast mu „staje”. „Staje” też
Dave’owi. Stąd Michael wysnuwa wniosek, że
to samo będzie się działo z odbiorcami filmów
porno w których „zagra” Loretta. To zapowiedź
wielkiego sukcesu. Może znaczących pieniędzy? Bo to one są marzeniem tych ludzi. Teraz
trzeba tylko przekonać Lorettę. A czy w ogóle
trzeba ją przekonywać? Czy decyzję o przejściu na stronę handlu ciałem, poprzedza jakikolwiek dramat moralny? Czy w ogóle jeszcze
obecny jest ten paradygmat?
Wspomnę, bo to ważne. O tym tekście mówi się,
że jest „feminizujacy” i że demitologizuje „amerykański sen”. W interpretacji Kotańskiego już
nie demitologizuje, bo to się już dokonało. Reżyser przypomina, że nic się w tej sprawie na
„lepsze” nie zmieniło. Rozkład klasy średniej,
erozja Zachodu, jako m.in. miejsca wolności
i dobrobytu już się dokonały. Jednak tytułowa
Loretta w ujęciu Michała Kotańskiego, moim
zdaniem, to już nie ofiara swojego środowiska
(jak postulują w takich przypadkach na wyścigi współcześni trockiści, w sumie jakby się nad
tym zastanowić, to można by te głosy skojarzyć
za Jaspersem z [Dasein] bytem empirycznym),
„wykluczona”, ale kobieta, która potrafi pokierować swoim życiem, mimo, że znalazła się
w sytuacji granicznej (a stąd już biegnie droga
do głębszego wglądu i transcendencji).
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miasto od kuchni

Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca bloga Street Food Polska oprowadza nas
po kulinarnych Kielcach. Tym razem odwiedził Delikatesy Wehikuł Smaku i poozmawiał
z właścicielem, Mariuszem Kamińskim.

polecamy

W gastronomii „siedzisz” od...
16 lat.

Kogoś może zdziwić, że rozmawiamy
o Delikatesach Wehikuł Smaku w dziale
„Kielce od kuchni”…

Wehikuł Smaku
Starowapiennikowa 39D
25-112 Kielce
tel. +48 733 930 830
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Postawiliście na najwyższą jakość. Wiem, bo
próbowałem…
Wszystkie produkty robimy ręcznie, wkładając w nie zaangażowanie i wieloletnie doświadczenie osób, które tu pracują. Nasza
szefowa kuchni, Pani Ania, pracowała w dobrych restauracjach w Warszawie. Używamy tylko jaj pochodzących od kur z wolnego
wybiegu, a produkty bierzemy od lokalnych
dostawców, co gwarantuje nam świeżość.
Wszystko robimy na maśle, nie używamy
margaryny. Lasagne to włoskie pomidory,
makaron z semoliny własnej produkcji, oryginalna mozzarella, w pierogach ze szpinakiem
jest oryginalna grecka feta, a Tom-Yum z kurczakiem lub krewetkami jest na najlepszym
mleku kokosowym. Wszystkie składniki są
naturalne, nie używamy gotowych past. Postawiliśmy na kuchnie bez dodatku E i mimo,
że nie było łatwo, udało się. Wszystkie mięsa
dostarcza nam firma Kamiński.

Oprócz garmażerki postawiłeś na własny wypiek
chleba. To ciekawa historia i może warto ją
przybliżyć.
Postanowiliśmy kupić profesjonalny piec do
wypieku chleba i zacząć robić dobre pieczywo, na naturalnych zakwasach. Dobry sklep,
to dobry chleb przede wszystkim. Mimo, że to
dopiero początek i gamę wyrobów piekarniczych będziemy powiększać, nasi Klienci już
się zakochali w naszym dobrym chlebie. Namawiałem naszych dostawców chleba, żeby
zaczęli robić dobry i ładny chleb, nie posłuchali, więc zrobiliśmy sami.

Zdjęcia: archiwum

Chinkali

Farsz:
– wołowina, wieprzowina
Do chinkali dodaje się także baraninę –
jeśli nią dysponujecie, możecie pomieszać mięsa w równych proporcjach. Jeśli
korzystamy tylko z wołowiny i wieprzowiny, należy dać trochę więcej wołowiny
i nieco mniej wieprzowiny.
– cebula, czosnek, masło,
– wywar z gotowanej wieprzowiny
– sól, pieprz, kolendra mielona, kolendra
świeża, natka pietruszki
Pokrojoną w drobną kostkę cebulę dusimy na maśle do miękkości, chłodzimy
i dodajemy do mięsa z resztą składników
(czosnek mielimy, kolendrę i natkę siekamy). Wyrabiamy farsz.
Ciasto:
– mąka, gorąca woda, sól, olej rzepakowy.
Zagniecione ciasto zostawiamy na kwadrans, by odpoczęło.
Przygotowanie:
Formujemy duże placki na pierogi, nadziewamy farszem i skręcamy, by uzyskać fałdki - jak na zdjęciu. Gotujemy
8 minut. Uwaga! Pierożki należy wkładać
„ogonkiem” do dołu, żeby nie skleiły się
i nie przywarły do dna garnka.
Podajemy wg smaku - z roztopionym
masłem, pieprzem lub siekanymi pomidorami z czosnkiem. Jemy trzymając za
„ogonek”, „na jeden raz”, bez krojenia,
żeby nie wypłynął bulion! „Ogonka” nie
jemy!
Zamiast farszu mięsnego można także
użyć np. serów lub owoców i wtedy dopiero pierogi można kroić.

Wehikuł Smaku to nie tylko delikatesy, to
również produkcja żywności. Od jakiegoś czasu można u nas kupić wyroby garmażeryjne.
Wybór jest duży – dopracowaliśmy się już blisko czterdziestu produktów.

Mariusz Kamiński
w gastronomii od 16 lat. Ma za sobą kilkuletnią praktykę
w dobrych restauracjach w Warszawie, siedmioletnią
w masarni Kamiński. Wehikuł Smaku prowadzi od
4 lat. Marka Wehikuł Smaku Garmażenie ma już prawie
dwa lata.

Który produkt pod marką Wehikuł Smaku
„Garmażenie” sprzedaje się najlepiej?
Oczywiście pierogi z mięsem i kapustą, ale
również zupa tom-yam. Powiem tak, tylko
nieliczne restauracje azjatyckie tak uczciwie
robią te zupy.

Masz tak duży wybór produktów garmażeryjnych,
że aż się prosi o zadanie pytania: nie myślałeś
o własnym bistro? Barze? Jadłodajni?
Cały czas myślimy, żeby zrobić coś innego,
czego jeszcze nie możemy spróbować w naszym małym, ale już dość bogatym gastronomicznie mieście. Kolejny nasz krok w rozwoju
pójdzie właśnie w stronę dobrego uczciwego
jedzenia w fajnym bistro. Ale to będzie raczej
bistro w stylu francuskim, niż takim, jaki się
kojarzy nam, Polakom.

Godziny otwarcia
Poniedziałek – Piątek
08:00 – 19:30
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samo zdrowie

Wzmocnij odporność (2)
Sezon przeziębień zbliża się wielkimi krokami. Każdy z nas chciałby się przed nimi
ustrzec. Jedynym sposobem, aby się przed tym uchronić jest wzmocnienie odporności.
Możemy o to zadbać poprzez zmiany w diecie i stylu życia. Warto zatem włączyć do
naszego codziennego jadłospisu produkty, które wzmocnią nasz układ immunologiczny.
Tekst: Olga Chaińska

S

Sezon przeziębień trwa w najlepsze.
Każdy z nas chciałby się przed nimi
ustrzec. Jedynym sposobem, aby się
przed tym uchronić jest wzmocnienie odporności. Możemy o to zadbać poprzez zmiany
w diecie i stylu życia. W poprzednim wydaniu
pisałam o diecie, dzisiaj o stylu życia.
Aktywność fizyczna to bardzo ważny element
życia codziennego każdego człowieka. Poprawia wygląd, samopoczucie, kondycję fizyczną
i psychiczną, koordynację i ogólny stan zdrowia.
W jaki sposób wpływa na odporność?
Z fizjologicznego punktu widzenia, podczas
wysiłku fizycznego dochodzi do pobudzenia
białych krwinek, które skutecznie zwalczają
drobnoustroje.
Badania prof. dra. hab., Mariusza Ratajczaka,
dowodzą, że regularna aktywność fizyczna
sprzyja zwiększaniu ilości komórek macierzystych. W efekcie wszystkie narządy organizmu szybciej się regenerują. Przejawem
większej skuteczności obronnej leukocytów
jest również wzrost stężenia we krwi przeciwciał. Ponadto, według niektórych badaczy,
sam wzrost temperatury, towarzyszący pracy
mięśni, działa hamująco na rozwój bakterii.
Jaki rodzaj i częstotliwość ćwiczeń wybierać,
by poprawić odporność poprzez aktywność
fizyczną?
Nie ma przeciwwskazań związanych z wiekiem czy stanem zdrowia – ruch jest dla
wszystkich. Wystarczy tylko dostosować
rodzaj aktywności do siebie. Za stymulujące system odpornościowy należy uznać

wysiłki o umiarkowanej intensywności, wykonywane codziennie przez co najmniej 40
minut, ale niedoprowadzające do przemęczenia. Należy pamiętać, że wykonywanie
wysiłków o dużej intensywności, trwających
dłużej niż 90 minut, zwiększa podatność organizmu na infekcje nawet do trzech dni po
ich zakończeniu.
Osoby, które borykają się z problemami
z sercem, czy układem oddechowym, powinny skonsultować swoje obawy z lekarzem.

Sport ma przynosić przede wszystkim dobre samopoczucie, więc jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, należy poradzić się
eksperta.
Wszystkie osoby ćwiczące, chcąc wzmocnić
swój system odpornościowy, powinny pamiętać, poza aktywnością ruchową, również
o prawidłowym sposobie żywienia (a szczególnie o właściwym zaopatrzeniu organizmu
w witaminy i składniki mineralne) oraz o odpowiedniej ilości snu i regeneracji.

JAK ROZPOCZĄĆ
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNĄ?
Jeśli dojeżdżasz do pracy autobusem,
wysiądź 2 przystanki wcześniej.
W pierwszym tygodniu zacznij od spaceru
30 minut - 2 razy w tygodniu.
W drugim tygodniu - spacer 45 minut
- 2 razy w tygodniu.
W trzecim tygodniu - spacer 60 minut
- 2 razy w tygodniu.
W czwartym tygodniu - spacer 60 minut
- 3 razy w tygodniu.
W kolejnych tygodniach ustal ilość kroków,
które wykonujesz w ciągu dnia, na 10000
tysięcy.
Dołóż ulubioną aktywność fizyczną (np.
basen, zajęcia fitness, taniec) - minimum
2 razy w tygodniu.
Jeśli masz problemy zdrowotne, poproś
o pomoc specjalistę.

Olga Chaińska
Absolwentka Gdańskiej AWF gdzie uzyskała tytuł magistra wychowania fizycznego oraz absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończyła dietetykę
w chorobach wewnętrznych i metabolicznych. Na co dzień prowadzi Profesjonalne Centrum Odchudzania w Kielcach. Centrum jest połączeniem Klubu Fitness i Studia
Treningów Personalnych z Gabinetem Dietetyka gdzie pomaga nauczyć swoich klientów i pacjentów prawidłowych nawyków żywieniowych i zmiany stylu życia. Specjalizuje
się w chorobach metabolicznych, autoimmunologicznych, insulinooporności, problemach jelitowych, nietolerancjach pokarmowych i płodności. Pomaga osobom otyłym
uzyskać wymarzoną sylwetkę a osobom chorym poprawić ich stan zdrowia. W ciągu ostatnich 7 lat pomogła ponad 7 000 osób.
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w świecie sportu

N

a apel Łomży Vive, kibice piłki ręcznej wsparli klub kwotą ponad 700
tys. zł. Może z taką samą inicjatywą
do swoich fanów powinni wystąpić przedstawiciele Korony Kielce?
Przekształcenia własnościowe w Koronie
Kielce zaczynają przypominać scenariusz
najdłuższych, brazylijskich seriali. Abstrahując od przyczyn, wydaje się, że nawet, jeśli
w najbliższych dniach klub zmieni właściciela – nie będzie to oznaczać pozbycia się problemów, czytaj – szybko zapełni się klubowa
kasa! O działaniach niemieckich właścicieli,
działaczy klubu, wreszcie Urzędu Miasta,
można mieć różne opinie. Faktem jest, że
w okręcie „Korona” zbiera się coraz więcej
wody i trudno prorokować, czy w najbliższym
czasie statek nie „utonie finansowo”.
Wołanie o ratunek kierowane jest ze Ściegiennego w wielu kierunkach – do prezydenta,
Bogdana Wenty, miejskich rajców, dużych,
średnich i małych sponsorów. W tym ostatnim przypadku, skutek jest różny, wiadomo,
drużynie przytrafił się spadek z ekstraklasy,
a gra w I lidze nie budzi już tak dużego zainteresowania promocyjnego. Nic zatem dziwnego, że nie wszyscy zdecydowali się wspierać
piłkarzy na tym samym, co dotychczas, pozio-

MOIM ZDANIEM

Z Koroną w sercu?!
Maciej Cender
autor jest dziennikarzem „Przeglądu Sportowego”.

mie. Nie wiem, jakie ruchy, w celu pozyskania
nowych środków, prowadzą klubowi emisariusze, ale zastanawiam się, czy z klubowego
marketingu nie powinien pójść w eter wyraźny sygnał, może prośba do kibiców, całej rzeszy anonimowych sympatyków?! Zwykłych
Kowalskich, Nowaków?! Także tych, którzy
psioczą na wszystko, co dzieje się wokół Korony, ale mimo wszystko, gdzieś w głębi duszy,
czują się jakąś częścią „koroniarskiego”, kieleckiego, lokalnego, świętokrzyskiego futbolu?!
Którzy od wielu lat są na dobre i złe z klubem.
Całkiem niedawno na identyczny ruch zdecydował się Bertus Servaas, prezes Łomży Vive.
Co prawda z planowanych 2,5 mln. zebrano
nieco ponad 700 tys. zł., jednak sam pomysł

przyniósł zdecydowanie więcej pozytywów.
Po pierwsze, zebrana kwota pozwoliła na
złapanie głębszego oddechu finansowego. Po
drugie, obserwujący zrzutkę, zauważyli wielką determinację ze strony tak Servaasa, jak
i całego środowiska szczypiorniaka, co miało
kapitalny wpływ na szefostwo firmy Van Pur.
Po trzecie i chyba najważniejsze – okazało się,
że hasło „Gramy razem” nie jest gołosłownym
frazesem, a ma kolosalne znaczenie w dzisiejszej przestrzeni publicznej.
Ewentualna prośba Korony o kibicowską
zrzutkę, oprócz wymiernych korzyści finansowych, może mieć także inne znaczenie.
Szybko okaże się ilu, tak naprawdę ludzi, ma
„Koronę w sercu”.

•

REKLAMA

ZWIĘKSZ ODPORNOŚĆ, NIE DAJ SIĘ WIRUSOM

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA
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

