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O akcji „Transplantacja – jestem 
na tak!” opowiada Wiesława 

Saladra, koordynator transplan-
tacyjny Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego.

8
temat numeru

Pytamy ZTM, jakim zaintereso-
waniem cieszy się akcja oddawa-
nia krwi w zamian za darmowe 

przejazdy.

4-7
aktualności

Piszemy m.in. o przetargu, który 
wyłoni firmę zajmującą się prze-
wozem kielczan przez najbliższe 

10 lat.

10
wydarzenie

Polecamy fotogalerię z Jarmarku 
Wielkanocnego oraz Kiermaszu 
Świątecznego, które odbyły się  

w Kielcach.
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Szanowni Państwo! 

W kwietniowym numerze „Pasażera” za-
chęcamy Państwa do zaangażowania się 
w akcję „Transplantacja – jestem na tak”. 

Na prośbę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, 
w naszych autobusach umieściliśmy plakaty pro-
mujące wydarzenie. Do idei transplantologii prze-
konują „chodzące narządy”: nerki, wątroba, serce, 
płuca, które ogłaszają, że „mogą być cudem”, 
„jeszcze żyją” i że są „dwukrotnego użytku”. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji przewozi 
dziennie ponad 100 tysięcy osób, mamy nadzieję, 
że dzięki temu informacja dotrze do dużej liczby 
odbiorców. Nikt z nas nigdy nie chciałby stanąć 
przed takim dylematem, czy pozwolić na pobranie 
narządów od bliskiej osoby, ale życie bywa bardzo 
nieprzewidywalne. Do przemyśleń skłania też wy-
jątkowy, świąteczny czas, który przed nami. 
Dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji naj-
bliższe dni będą wyjątkowo intensywne. Przed 
nami przygotowanie do przetargu na obsługę 
komunikacyjną Kielc. Podobnie, jak poprzednio 
będziemy chcieli go wygrać i przez kolejne lata zaj-
mować się przewozem kielczan.
Z okazji Świąt Wielkanocnych chciałabym życzyć 
Państwu wielu dobrych, spokojnych i radosnych 
chwil, spędzonych w gronie najbliższych.
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Elżbieta Śreniawska 

Prezes MPK w Kielcach

Wydawca
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce
www.mpk.kielce.pl
pasazer@mpk.kielce.pl

Skład
S.Q.A.D

Reklama
reklama@mpk.kielce.pl
tel. 41 345 24 21 wew. 435
nakład 20 000 egzemplarzy

Druk
Drukarnia im. Adama Półtawskiego
ul. Krakowska 62, 25-701 Kielce

W zmartwychwstałym Chrystusie wszelkie 
życie powstaje z martwych

Wielkanoc to wyjątkowy czas , który niesie otuchę i nadzieję. Czas 
odrodzenia wiary w Chrystusa i drugiego człowieka. Dlatego chciałbym 

życzyć, aby Święta Wielkanocne przyniosły Państwu wiele radości  
i wzajemnej życzliwości. Niech Zmartwychwstanie Pana napełni Was 

pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli  
z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Bogdan Latosiński

Poseł Ziemi Świętokrzyskiej 

Zdrowych, spokojnych, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny Świąt Wielkanocnych.  
Aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią, będące przesłaniem nadchodzących dni, stało się 

źródłem radości i nadziei

życzą

Zarząd i Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji

Zarząd i Pracownicy Kieleckich Autobusów Spółki Pracowniczej

Rady Nadzorcze Spółek

oraz

NSZZ Solidarność MPK

Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego 
zagości w naszych sercach
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Autobusem mPK 
na Święty Krzyż

W oczeKiWAniu 
na głosowanie

stoP PożArom traw!

GimnAstyKA 
dla seniorów

Od 30 kwietnia Miejskie Przedsiębior-
stwo Komunikacji w Kielcach wzna-
wia kursowanie autobusów do Sank-
tuarium na Świętym Krzyżu.

– W ubiegłym roku nasza propozycja cie-
szyła się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Dlatego w tym roku także postanowiliśmy 
uruchomić specjalną linię prowadzącą 
w to wyjątkowe miejsce – mówi Elżbieta 
Śreniawska, prezes MPK. Autobus będzie 
kursował na Święty Krzyż w niedzielę 
i święta. Pierwszy kurs startuje o godz. 
7.15. Od 30 kwietnia wznowi działania 
także linia T, która prowadzi z Kielc do 
Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni.

Do tegorocznej edycji budżetu oby-
watelskiego mieszkańcy zgłosili 45 
projektów, w tym 17 zadań dużych 
i 28 – małych. Urzędnicy z ratusza cze-
kają jeszcze na wnioski, które zostały 
wysłane pocztą.
Wśród zgłoszonych propozycji najwięcej, 
bo 12 dotyczy budowy placów zabaw, 
8 boisk szkolnych i osiedlowych, po 6 – 
przebudowy chodników i parkingów oraz 
terenów rekreacyjnych na osiedlach czy 
w parkach. Są także projekty zakładające 
np. budowę trasy dla rolkarzy w dolinie 
Silnicy, montaż w różnych punktach mia-
sta 10 inteligentnych ławek solarnych wy-
posażonych w porty USB, ładowarki, hot 
spoty i stojaki na rowery. Złożono również 
propozycję instalacji urządzeń, które uła-
twiają orientację przestrzenną osób nie-
widzących, ale przydatne są też dla peł-
nosprawnych. Kielczanie chcieliby także 
realizacji takich pomysłów, jak: obserwa-
torium astronomiczne przy ul. Krzemion-
kowej, kreatywna strefa zabawy i nauki 
na Barwinku, monitoring na Białogonie 
oraz przebudowa ulicy bp. Kaczmarka 

Wiosną, jak co roku, odnotowuje 
się wzrost liczby interwencji Straży 
Pożarnej związanych z wypalaniem 
traw. W kościołach diecezji kieleckiej 
czytany jest apel w tej sprawie. 

Strażacy przypominają, że wyglądające na 
banalne wypalanie trawy może doprowa-
dzić do groźnych pożarów. W ten sposób 
niszczona jest roślinność, giną także zwie-
rzęta. W ostatniej dekadzie w wojewódz-
twie świętokrzyskim odnotowano średnio 
3172 pożarów traw, natomiast w roku 
bieżącym strażacy interweniowali już 815 
razy. W ramach kampanii „STOP pożarom 
traw” została uruchomiona strona inter-
netowa www.stoppozaromtraw.pl, na 
której można znaleźć wszystkie informa-
cje o akcji oraz pobrać materiały.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zaprasza kielczan do udziału w akcji 
„Aktywny senior”. 

W ramach akcji starsi mieszkańcy miasta 
mogą brać udział w zajęciach organizo-
wanych na basenach miejskich, a także 
warsztatach z gimnastyki i Nordic Wal-
king. Bezpłatne zajęcia odbywają się 
w Hali Legionów przy ulicy Leszka Dro-
gosza 2 we wtorki i czwartki w godzi-
nach 11.30-12.30. Obowiązkowe zapisy 
przyjmowane są pod numerem telefonu 
664-920-603 od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00-15.30.
Na ostatnich zajęciach Nordic Walking 
było 11 osób. – Skupialiśmy się na pra-
widłowej technice marszu z kijkami. Wie-
lu uczestników zajęć jest zaskoczonych 
ilością instrukcji, które im przekazałam. 
Zanim wzięli udział w spacerze myśleli, 
że wystarczy iść z kijkami. Bardzo waż-
na jest jednak technika. Poprawny marsz 
z kijami usprawnia, wzmacnia całe ciało. 
To bardzo dobry trening cardio. A co naj-
ważniejsze, większość osób jest zdolna 
do uprawiania tej formy ruchu – wyja-
śnia prowadząca zajęcia Olga Kowalińska 
z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Kielcach.
MOSIR zaprasza także na zajęcia gimna-
styczno-rehabilitacyjne dla seniorów 60+. 
Ćwiczenia prowadzone są na pływalni 
„Jurajska”. Odbywają się w środy i piątki 
w godzinach od 15.15 do 16.00. Prowa-
dzone są przez rehabilitanta. 
Od początku zajęcia cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem wśród seniorów. Do tej 
pory z rehabilitacji w wodzie skorzystało 
już 128 osób. W związku z tak dużym 
zainteresowaniem tym projektem, od 12 

fot. A.K.

fot. A.K.

fot. A.K.

fot. A.K.

fot. A.K.

fot. A.K.

zmiAny W oKolicy 
wapienniKowej

Nowa organizacja ruchu w związku 
z budową ul. Pileckiego już obowią-
zuje. – Wykonawca rozpoczął kom-
pleksowe prace. To ważne skrzyżo-
wanie na drodze krajowej – mówi 
Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy 
Miejskiego Zarządu Dróg.

Drogowcy zamknęli kilkusetmetrowy 
odcinek jezdni prowadzący do centrum 
(od skrzyżowania z ul. Wrzosową do ul. 
Wojska Polskiego) i skierowali samocho-
dy na sąsiednią. Ruch odbywa się w obu 
kierunkach jednym pasem. Wyjazd z ul. 
Wapiennikowej ma ułatwiać tymczaso-
we rondo. Przystanek zlokalizowany tuż 
za skrzyżowaniem z ul. Wapiennikową 
w kierunku centrum nie funkcjonuje. 

nocne podróże

Druga autobusowa linia nocna N2 
już kursuje. Kielczanie wybrali naj-
bardziej optymalny ich zdaniem prze-
bieg w kierunku os. Kochanowskiego 
i Bukówki. Pierwsze autobusy startu-
ją po godz. 23, ostatnie zjeżdżają do 
zajezdni po godz. 5 rano.

– Mieszkańcy wskazywali spośród sześciu 
wariantów, opracowanych na podstawie 
propozycji i uwag zgłaszanych do Zarzą-
du Transportu Miejskiego. Nowa linia jest 
w tej chwili testowana. Będziemy moni-
torować jakie jest zainteresowanie pasa-
żerów – zapowiada Zbigniew Machnicki, 
kierownik działu transportu ZTM.
Autobusy linii N2 w kierunku os. Kocha-
nowskiego jeżdżą od Bukówki, przez 
Wojska Polskiego, Wrzosową, al. Popie-
łuszki, Tarnowską, Źródłową, al. Solidar-
ności, Jaworskiego, Orkana, Warszawską, 
przez Urząd Miasta i Plac Artystów i dalej 
Jana Pawła II, Ściegiennego i Wapien-
nikową do os. Kochanowskiego. Druga 
trasa tej linii wiedzie w kierunku Bukówki 

noWe trAsy WoKół 
szczepaniaKa

Remont fragmentu ul. Szczepaniaka 
(od skrzyżowania z ul. Husarską do 
skrzyżowania z al. Na Stadion) wy-
musza zmianę trasy i godzin odjaz-
dów autobusów miejskich kursują-
cych w tych okolicach. 

kwietnia akcja zostaje przedłużona do 
końca czerwca. Będą też dodatkowe ćwi-
czenia w piątki w godzinach 14.30-15.15. 
Na zajęcia rehabilitacyjne w wodzie moż-
na się zapisywać pod numerem telefonu: 
41 36-76-727. Koszt pojedynczych zajęć 
wynosi 6 złotych.

I tak autobusy linii nr 4 w kierunku ul. Za-
gnańskiej jeżdżą od al. Na Stadion przez 
ul. Szczepaniaka, al. Na Stadion, Pakosz, 
ul. Osobną, Marmurową do Husarskiej. 
W kierunku al. Na Stadion trasa kursów 
pozostaje bez zmian. Autobusy linii nr 44, 
108, 113 kursują w dwóch kierunkach 
przez ul. Husarską, Marmurową, Osobną 
i Pakosz do ul. Kusocińskiego. A autobusy 
linii 103 i 107 jeżdżą w obu kierunkach 
przez ul. Husarską, Marmurową, Osobną, 
Pakosz, al. Na Stadion i Szczepaniaka do 
al. Na Stadion. Przy ul. Husarskiej w oko-
licach skrzyżowania z ul. Szczepaniaka 
w kierunku Pakosza stanął tymczasowy 
przystanek autobusowy dla linii 44, 103, 
107 i 113. Zmiany obowiązują do odwo-
łania.

i przebiega od os. Kochanowskiego, Wa-
piennikową, Ściegiennego, Jana Pawła II, 
Ogrodową, Paderewskiego, Okrzei, Za-
gnańską, Jesionową, Klonową, Orkana, 
Jaworskiego, al. Solidarności, Źródłową, 
Tarnowską, al. Popiełuszki, Wrzosową 
i Wojska Polskiego do Bukówki.
Niegdyś w Kielcach funkcjonowały trzy 
linie nocne, została jedna. Przed dwoma 
laty ZTM próbował uruchomić drugą, ale 
nie cieszyła się ona powodzeniem. To ko-
lejna próba podjęta na prośbę mieszkań-
ców. Decyzja czy linia pozostanie na stałe 
zapadnie w połowie roku.

wraz z parkingami. Lista zgłoszonych po-
mysłów, wraz z ich opisem i wskazaniem 
lokalizacji zostanie opublikowana na stro-
nie Budżetu Obywatelskiego do 20 kwiet-
nia. Potem rozpocznie się weryfikacja 
projektów pod względem zgodności z re-
gulaminem. Na zakwalifikowane zadania 
będzie można głosować we wrześniu. 
Środki zarezerwowane w budżecie miasta 
na ich realizację, to 5 milionów złotych.

Tymczasowy drogowcy zorganizowali na 
tej samej wysokości, ale na jezdni równo-
ległej. Udało się także wygospodarować 
miejsce na niewielką zatoczkę, przez co 
autobusy nie blokują ruchu.
Prace zakładają budowę nowego prze-
biegu drogi wojewódzkiej nr 764 w Kiel-
cach na odcinku od skrzyżowania ul. Tar-
nowskiej z ul. Wapiennikową do Ronda 
Czwartaków. Powstanie nowa ulica Rot-
mistrza Witolda Pileckiego, rozbudowana 
zostanie ul. Wojska Polskiego i Łukowa, 
a przebudowy doczekają się skrzyżowa-
nia głównej jezdni z ul. Tarnowską, al. 
ks. Popiełuszki, Wapiennikową, Karskie-
go, Wojska Polskiego, Wrzosową i gen. 
Grota Roweckiego. Powstanie także pętla 
autobusowa, bus-pasy, ścieżka rowerowa 
i parking. Finansowana ze środków unij-
nych inwestycja ma być gotowa w poło-
wie przyszłego roku.
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Zwierzęta ze schroniska w Dyminach czekają na nowych właścicieli oraz ciepły 
przytulny kąt. Każdy, kto otworzy serce przed czworonogami będzie mógł li-
czyć na ogromną porcję wdzięczności.

ŚlePuŚosA
4-letni, średniej wielkości niedowidzący 
piesek. Pomimo problemów ze wzrokiem 
świetnie sobie radzi. Jest samodzielny 
i bardzo przyjazny w stodunku do ludzi. 
Nie toleruje innych zwierząt. Gotowy do 
adopcji.

Średniej wielkości suczka w wieku ok.  
3 lat. Bardzo przyjazna dla ludzi i do in-
nych zwierząt. W kontaktach początkowo 
wycofana i nieufna. Gotowa do adopcji.

zwierzęta czeKAją nA dom

AliKlArA
Niewielki piesek, około 5-letni. Niedawno 
wrócił z adopcji, bo nie toleruje dzieci. 
Bardzo lubi spacery, jest przyjazny do lu-
dzi, ale nie lubi kontaktów z innymi zwie-
rzętami. Gotowy do adopcji.

5-letnia kotka, która dotychczas żyła na 
wolności, a do schroniska trafiła z obja-
wami kociego kataru. Dziś jest zdrowa 
i gotowa do adopcji. Grzeczna, spokojna, 
szukająca kontaktu z ludźmi. Doskonale 
odnajdzie się w domu, w którym nie ma 
dzieci.

reklama

FestiWAl tańca

Widowisko „Pasja” rozpoczęło, orga-
nizowany już po raz 17. w stolicy re-
gionu, Festiwal Tańca. Pomysłodawca-
mi wydarzenia są Elżbieta i Grzegorz 
Pańtakowie, czyli dyrekcja Kieleckiego 
Teatru Tańca. 

Głównymi bohaterami przedstawienia 
obok Jezusa są Maria Magdalena i Judasz. 
Pasja miała premierę w 2006 roku, ale do 
tej pory cieszy się bardzo dużym zaintere-
sowaniem publiczności.
Choreografię spektaklu opracowali: Elż-
bieta Pańtak i Grzegorz Pańtak. Teksty 
przygotował Henryk Jachimowski. Pod-
czas spektaklu możemy usłyszeć utwory 
wykonywane przez Andrzeja Piasecz-
nego, Justynę Steczkowską oraz Chór 
Fermata. Festiwal potrwa do końca 
kwietnia. W jego ramach będzie można 
obejrzeć także „Alicję w krainie czarów” 
oraz „Bezdech” – czyli dyplomowy spek-
takl taneczny w wykonaniu studentów IV 
roku Państwowej Wyższej Szkoły Teatral-
nej im. L. Solskiego w Krakowie Wydziału 
Teatru Tańca w Bytomiu.
Młodzi tancerze wezmą również udział 
w międzynarodowych warsztatach tańca 
jazzowego.

zAGłosuj nA KielecKi 
ProjeKt „pożegnanie 
dworca pKs”

mPK W drodze 
do sKandynawii

urząd rozliczy 
podateK

ztm szuKA 
przewoźniKaKielecki projekt „Pożegnanie dworca 

PKS” walczy o grant wartości 50 ty-
sięcy złotych. Projekt związany jest 
z planami modernizacji obiektu dwor-
ca, która rozpocznie się jesienią 2017 
roku. 

Wydarzenie ma na celu integrację miesz-
kańców Kielc i województwa wokół 
wspólnej sentymentalnej wartości. Poże-
gnanie Dworca PKS to cykl różnorodnych 
wydarzeń, zlokalizowanych na terenie sa-
mego obiektu, skierowanych do różnych 
grup odbiorców: Dofinansowanie otrzy-
mają projekty, które uzyskają największą 
liczbę głosów. Głosować można codzien-
nie do 8 maja, za pomocą linku:
lechstarter.urbanforms.org/share/936
Pomysłodawcą projektu jest Letni Klub 
Śniadaniowy. To jedyna inicjatywa z Kielc 
i naszego województwa, która znalazła 
się w finałowym głosowaniu.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika-
cji w Kielcach po raz kolejny podpisa-
ło umowę z jednym z biur podróży, 
dzięki czemu w ciągu najbliższych 
miesięcy będzie wozić turystów z Ko-
rei po krajach Skandynawii. 

Prezes spółki Elżbieta Śreniawska pod-
kreśla, że MPK coraz mocniej wchodzi 
w branżę turystyki międzynarodowej. 
Przewoźnik dysponuje już czterema do-
skonale wyposażonymi autokarami. Kie-
rowcy doskonale znają trasy międzynaro-
dowe i posługują się językiem angielskim. 
Pierwsze zlecenia dla turystów z Korei re-
alizowane były przez MPK w 2013 roku. 
– Zachęcamy Państwa do zapoznania się 
z naszą ofertą, bo poza obsługą komuni-
kacyjną miasta, zajmujemy się także wy-
najmem autokarów turystycznych oraz 
miejskich – dodaje prezes MPK.

9 marca 2017 r. Sejm uchwalił zmiany 
do ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych. 

Dzięki nowym przepisom 13 mln podat-
ników, którzy składają roczny PIT, będzie 

Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił 
przetarg na przewoźnika, który przez 
kolejne dziesięć lat będzie woził pasa-
żerów w Kielcach i dziewięciu ościen-
nych gminach. 

Zwycięzca rocznie będzie musiał prze-
jechać ponad 10 milionów kilometrów. 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest 
posiadanie ponad 120 autobusów różnej 
wielkości, w tym niskopodwoziowych 
i przegubowych, których średni wiek 
nie przekracza ośmiu lat. Przewoźnik 
do dyspozycji otrzyma także 25 hybry-
dowych, które kupi miasto. Dodatkowo 
musi zatrudniać na umowę o pracę mi-
nimum 350 kierowców, a także posiadać 
w Kielcach zajezdnię na 150 autobusów. 
Nowa umowa będzie obowiązywała od  
1 stycznia 2018 roku. Obecnie – na zle-
cenie ZTM – pasażerów przewozi Miejskie 
Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach. 

mogło to zrobić w najprostszy możli-
wy sposób. Wystarczy przesłać do wła-
ściwego urzędu skarbowego PIT-WZ, 
czyli wniosek o sporządzenie zeznania 
podatkowego. W tym formularzu po-
datnik przekazuje urzędowi informa-
cje o korzystaniu z odliczeń od podatku 
lub dochodu, np. z tytułu przysługującej 
ulgi na dzieci, wydatków na cele rehabi-
litacyjne, podwyższonych kosztów uzy-
skania przychodów czy przekazaniu 1% 
podatku na rzecz wybranej organizacji 
pożytku publicznego. Urząd Skarbowy 
na podstawie danych z wniosku PIT-WZ 
oraz posiadanych informacji od praco-
dawców lub organów rentowych samo-
dzielnie przygotuje zeznanie podatkowe. 
Więcej informacji znajduje się na stronie  
www.swietokrzyskie.kas.gov.pl

Umowa, która wygasa z końcem roku 
także obowiązuje od 10 lat. MPK realizu-
je również drugi kontrakt, który zdobyło 
przed dwoma laty na 2,5 mln km rocz-
nie. – Na pewno wystartujemy w tym 
przetargu. To dla nas niezwykle istotne 
postępowanie. Mamy jedną z najlep-
szych komunikacji miejskich w kraju  
i jeden z najnowocześniejszych taborów. 
W ostatnich latach na jego odnowienie 
wydaliśmy ponad 100 mln zł, nasze po-
jazdy mają średnio poniżej dziewięciu 
lat. Posiadamy także konieczne zaplecze 
i zatrudniamy na umowę o pracę ponad 
600 osób – wylicza Elżbieta Śreniawska, 
prezes MPK.
ZTM czeka na oferty do 11 maja. Wartość 
nowej umowy to ponad 600 mln zł.
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transplantacja. jestem nA tAK!
rozmoWA z WiesłAWą sAlAdrą, Koordynatorem transplantacyjnym wojewódzKiego 
szpitala zespolonego w Kielcach

Pasażer: Wojewódzki Szpital Zespolo-
ny po raz kolejny przygotował akcję 
promującą transplantację. Tym razem, 
w autobusach i licznych instytucjach 
pojawiły się plakaty i ulotki. Czy przy-
bliżanie tej idei jest nadal potrzebne?

Wiesława Saladra: Tak, bo nadal mało 
osób decyduje się na oddanie narządów. 
Niewielu także przekazuje najbliższym in-
formacje, że są gotowi oddać swoje narzą-
dy po śmierci. Plakaty promują zarówno 
dawstwo od osób żywych, jak i pobiera-
nie narządów od zmarłych. Na wszystkich 
pojawia się apel do społeczeństwa, by 
wstąpić w szeregi elitarnej społeczności 
darczyńców i by każdy z nas powiedział 
transplantacjom „tak”. Najwięcej na-
rządów pobieranych jest nadal w Woje-
wódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. 
Ważną rolę, w każdej z lecznic mają do 
odegrania koordynatorzy transplantacyjni. 
W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym są 
to także dr Igor Szydłowski, neurochirurg 
i dr Edyta Brelak, neurolog. Współorga-
nizatorem akcji jest Regionalne Centrum 
Naukowo-Technologiczne w Podzamczu. 

O konieczności wspierania transplan-
tacji mówi się od lat, czasem jednak 
rodziny nie chcą przyjąć do wiadomo-

ści, że ich najbliższy nie żyje. Jak nale-
ży z nimi rozmawiać?

– To są zawsze bardzo trudne rozmowy. 
Lekarz tłumaczy, że śmierć mózgu, ozna-
cza zawsze śmierć człowieka. Rozpoznanie 
śmierci mózgu oznacza zaprzestanie dal-
szego, niecelowego leczenia oraz pozwala 
na pobranie ze zwłok narządów do celów 
transplantacyjnych. W Polsce, każdego 
roku przybywa około 2 tysięcy pacjentów 
z nieodwracalną, schyłkową niewydolno-
ścią narządu. Są to ludzie w różnym wieku. 
Ich życie może uratować przeszczep. Źró-
dłem narządów jest drugi człowiek – nie-
stety nie rosną one na drzewach, a ich ho-
dowla w laboratoriach czy pobieranie od 
zwierząt transgenicznych, to wciąż bliżej 
nieokreślona przyszłość. Dlatego bardzo 
proszę, nie bądźmy obojętni na losy dru-
giego człowieka; nie bądźmy egoistami. 
Umiejmy dostrzec ludzi skrajnie wycień-
czonych chorobą, którym nasza decyzja 
może ocalić życie. Jedna osoba może ura-
tować wiele innych osób.

Dlatego tak ważne jest przekazanie 
naszej woli najbliższym?

– Zdecydowanie. Ja noszę ze sobą kartę 
z informacją, że zgadzam się na pobranie 

narządów, ale to trzeba przekazać najbliż-
szym i uświadomić im, że chcemy, żeby 
naszą wolę uszanować. Taka rozmowa do 
łatwych nie należy, wiem bo sama kilka 
lat temu taką przeprowadziłam ze swoją 
rodziną. Przekonujemy do tego podczas 
spotkań, które organizujemy. 

W Polsce dochodzi do bardzo małej 
liczby pobrań od dawców żywych.

– Niestety, w naszym kraju to tylko 5 pro-
cent. Tymczasem w Skandynawii ta liczba 
wynosi ponad 50 proc. Dawcami mogą zo-
stać bliscy spokrewnieni w linii prostej oraz 
przyjaciele, ale za zgodą sądu rejonowe-
go właściwego dla miejsca zamieszkania  
i w oparciu o opinię Komisji Etycznej Kra-
jowej Rady Transplantacyjnej. W Polsce 
wykonuje się już przeszczepy krzyżowe 
i łańcuchowe.

MPK jest partnerem akcji – „Transplan-
tacja. Jestem na tak!”. Przewoźnik eks-
ponuje nieodpłatnie plakaty w swoich 
pojazdach. MPK wspiera działania 
związane z promocją dawstwa na-
rządów już kolejny raz. W ubiegłym 
roku, firma nieodpłatnie zapewniła 
transport dla studentów, którzy wzięli 
udział w konferencji poświęconej tej 
tematyce.

Bilety na WAGę KrWi

Ponad milion przejazdów osób, uprawnionych do odbioru darmowego biletu miesięcznego za oddanie krwi, odnoto-
wał w ubiegłym roku Zarząd Transportu Miejskiego. Blisko 300 tys. kolejnych krwiodawcy zrealizowali już w pierw-
szym kwartale tego roku.

dodAtKoWA nAGrodA
Decyzją kieleckich radnych od stycznia 
2016 roku wszystkie osoby, które od-
dadzą krew mają prawo do darmowych 
przejazdów komunikacją miejską przez 
30 dni. Imienne bilety elektroniczne są 
wydawane w Punkcie Sprzedaży Biletów 
ZTM przy ul. Głowackiego 4, na podsta-
wie zaświadczenia z Regionalnego Cen-
trum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Kielcach. Z takiego biletu regularnie 
korzysta Marta Dawidowska, 34-letnia 
kielczanka. – Staram się oddawać krew 
raz na kwartał i wówczas zawsze odbie-
ram specjalne zaświadczenie, z którym 
idę do punktu przy ul. Głowackiego. To 
miły gest, który nie ma oczywiście wpły-
wu na decyzję o kolejnej wizycie w RC-
KiK, ale jest dodatkową nagrodą i pretek-
stem, by zostawić samochód w garażu  
– zapewnia.

tysiące PrzejAzdóW
Takich osób jak Pani Marta jest sporo. 
Przez cały ubiegły rok Zarząd Transportu 
Miejskiego wydał 6657 darmowych bile-
tów, co oznacza ponad milion przejazdów 

(spośród 35 mln, które obsłużyła komuni-
kacja miejska w 2016 r.). W tym roku, do 
końca marca specjalne karty miejskie tra-
fiły już do 1701 pasażerów, co przekłada 
się na ponad 270 tys. przejazdów. W ko-
lejce po specjalny bilet ustawia się mie-
sięcznie średnio 500-600 osób. – To był 
dobry pomysł, który jak widać się spraw-
dza. Mamy stałą grupę, która regularnie 
oddaje krew i tak to wszystko organizuje, 
że praktycznie cały czas podróżuje za dar-
mo – mówi Marian Sosnowski, dyrektor 
ZTM. – Niestety mam wrażenie, że są to 
osoby, które i tak oddałyby krew. Darmo-
wy bilet nie jest natomiast wystarczają-
cym argumentem dla tych, którzy swoją 
przygodę z honorowym krwiodawstwem 
mogliby dopiero zacząć. Przynajmniej nie 
na taką skalę, jakiej wszyscy moglibyśmy 
sobie życzyć – dodaje.

corAz Więcej dAWcóW
W ubiegłym roku Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kiel-
cach zarejestrowało 23 tys. dawców. – Na 
przestrzeni ostatnich lat liczba ta sukce-
sywnie wzrasta. Co roku odnotowujemy 

wzrost o kilkaset osób – zapewnia Ol-
gierd Oksza-Orski, inspektor ds. marke-
tingu i sprawozdawczości w centrum. 
– Po wprowadzeniu przez Radę Miasta 
uchwały dotyczącej darmowych biletów 
miesięcznych dla krwiodawców odnoto-
waliśmy wzrost oddań, który utrzymywał 
się przez kilka miesięcy. Ponadto na wizy-
tę u nas decydowały się osoby, które wcze-
śniej tego nie robiły – dodaje. W 2016 roku 
krwiodawcy oddali w sumie ponad 16 tys. 
litrów krwi (rok wcześniej 15,3 tys.). Do 
tych liczb regularnie dokłada się Klub Ho-
norowych Krwiodawców, działający od 
kilkudziesięciu lat w Miejskim Przedsię-
biorstwie Komunikacji w Kielcach. Obec-
nie skupia 35 aktywnych członków, czyli 
osób, które oddają krew co najmniej dwa 
razy w roku. Zdecydowana większość 
z nich posiada już najwyższe odznacze-
nie wśród krwiodawców – Odznakę Za-
służony Honorowy Dawca Krwi I stopnia 
za oddanie 18 litrów krwi, co jest równo-
znaczne z dożywotnim uzyskaniem dar-
mowych przejazdów komunikacją miej-
ską. W 2016 roku na konto klubu MPK 
zostało zapisanych 47 litrów krwi.
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WielKAnocne jarmarKi

Atmosferę zbliżających się Świat Wielkanocnych można było w stolicy regionu poczuć na kilka dni przed ich rozpoczęciem. Na kie-
leckim deptaku trwał „Jarmark Wielkanocny”, podczas którego kupowano m.in. stroiki i dekoracje wielkanocne, a także wędliny 
tradycyjne, miody oraz wyroby cukiernicze. Na Placu Artystów można było wziąć udział w warsztatach i konkursach. Ciekawą ofertę 
przygotował także Dworek Laszczyków, gdzie na Kiermaszu Wielkanocnym królowało rękodzieło.

oddajmy niedziele PrAcoWniKom

Kilka tygodni temu Sejmowa Komisja Pe-
tycji odrzuciła wniosek wysłany przez Pol-
ską Radę Centrów Handlowych, w której 
pracodawcy domagali się zaprzestania 
prac nad ustawą o zakazie handlu w nie-
dzielę. Byłem sprawozdawcą komisji w tej 
sprawie i uważam, że podjęta decyzja jest 
słuszna, bo treść petycji miejscami miała 
kuriozalny charakter. Wątpliwości budzi 
już sam fakt, że wnioskodawcy domagali 
się przerwania prac nad ustawą. Dlatego 
właśnie Komisja wystąpiła do ekspertów 
o analizę, czy petycje obywateli dotyczące 
odstąpienia od prac legislacyjnych miesz-
czą się w kompetencjach i czy są właściwe 
w rozumieniu prawa.
Wnioskodawcy swoją propozycję uza-
sadniali, w ich przekonaniu, „niewielkimi 
korzyściami społecznymi”, wynikającymi 
z wprowadzenia zapisów ustawy. Nieste-
ty Polska Rada Centrów Handlowych nie 
tłumaczy dlaczego uważa, że ewentualne 
korzyści z wprowadzenia ustawy będą 
„niewielkie”. Wprowadzenie nawet kilku 
wolnych niedziel w miesiącu z pewnością 
przysłuży się licznej grupie osób pracu-
jących w handlu, które zamiast spędzać 
czas z rodziną, prawie każdą niedzielę 
przebywają w pracy. Ale dalej też jest cie-
kawie. Okazuje się bowiem, że według 
wnioskodawców w projekcie nie cho-
dzi o kwestie ekonomiczne, czy ochro-
nę praw pracowniczych, bo u podstaw 
projektu leży wybór kulturowy i religijny. 
Osobiście nie widzę nic złego w kulturo-
wo-religijnych motywacjach osób wierzą-
cych, popierających tę ustawę. Jesteśmy 
krajem z długą tradycją chrześcijańską 
i w naszej kulturze słusznie przyjęło się, że 

niedziela powinna być dniem wolnym od 
pracy. Należy jednak pamiętać, że projekt 
został złożony przez związek zawodo-
wy troszczący się o dobro pracowników, 
a na zakazie handlu skorzystają przecież 
wszyscy pracownicy – nie tylko ci religijni. 
Sugerowanie więc, że u podstaw projek-
tu nie leży ochrona praw pracowniczych, 
jest po prostu mówieniem nieprawdy.
Pochylmy się przez chwilę nad kolejnym 
argumentem. Według wnioskodawców 
selektywne ograniczenie handlu w nie-
dzielę, miałoby być dyskryminacją części 
przedsiębiorców, co jasno wynika z art. 
32 Konstytucji RP. Złośliwe stwierdzę, że 
chyba chodzi o ten sam artykuł, który był 
martwy, gdy dochodziło do dyskryminacji 
pracowników. A to już bardzo rzadko in-
teresowało organizacje lobbujące za inte-
resami właścicieli marketów i dyskontów. 
Wychodzi na to, że ów artykuł ma działać 
tylko wtedy, gdy państwo ingeruje w swo-
bodę działalności gospodarczej. Wypada 
również zapytać czy tej argumentacji nie 
można by sprytnie odwrócić i zapytać, 
czy przypadkiem brak wolnych niedziel 
nie dyskryminuje pracowników handlu? 
Ponadto stowarzyszenie nie chce, aby 
„obywatelom odbierano możliwość de-
cydowania, w jaki sposób spędzają swój 
wolny czas”. I znów muszę zapytać: któ-
rym obywatelom? Obywatelami są tylko 
ci, którzy kupują w niedzielę? A ci którzy 
pracują w handlu obywatelami nie są? 
Oni nie mają prawa do decydowania, jak 
chcą spędzać niedzielę? Bardzo wybiór-
cza jest ta argumentacja stosowana przez 
krytyków zakazu, ale cieszy mnie to, że 
nie wszystkie organizacje pracodawców 

podzielają opinię Polskiej Rady Centrów 
Handlowych. Część z nich poparła projekt 
„Solidarności”.
Ciężko mi się zgodzić także z obawami 
niektórych krytyków ustawy, którzy uwa-
żają, że polskiej gospodarki nie stać na 
takie rozwiązanie. Ja myślę, że raczej nie 
stać nas na ignorowanie interesów pol-
skich pracowników, którzy według staty-
styk pracują najdłużej wśród wszystkich 
pracowników w Europie i są najbardziej 
zestresowani. Polski miało już nie być stać 
na programy 500 plus, Mieszkanie Plus, 
minimalną stawkę godzinową oraz inne 
elementy prospołecznych reform. Tymcza-
sem miesiące mijają, a polska gospodarka 
ma się dobrze i nawet bezrobocie spada. 
Okazuje się, że można prowadzić politykę 
zorientowaną na potrzeby zwykłych oby-
wateli, a nie tylko elit i nie powoduje to 
żadnej katastrofy gospodarczej. Kolejny 
mit III RP upada.
W marcu rząd pozytywnie zaopiniował 
projekt ustawy o zakazie handlu w nie-
dzielę i skierował go do dalszych prac 
w komisji. Na razie nie wiadomo w jakiej 
dokładnie formie ustawa zostanie wdro-
żona. Możliwe, że na początku zakaz bę-
dzie dotyczył tylko kilku niedziel w miesią-
cu (będziemy więc mieć do czynienia nie 
z zakazem, lecz ograniczeniem zatrudnie-
nia w niedzielę), a jeśli to rozwiązanie się 
sprawdzi, to w przyszłości zakres działania 
ustawy będzie rozszerzany. Niezależnie 
od tego, jaka będzie ostateczna decyzja, 
każda tego typu regulacja jest krokiem 
w dobrą stronę, jeśli chodzi o przywra-
canie godności polskiemu pracownikowi.

Poseł na Sejm RP Bogdan Latosińskifot. A.K.
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