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Fabryki Cromodora Wheels – we Włoszech i w Czechach. Tak to może też wyglądać w Kielcach.
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SPIS TREŚCI / PolECamy

lICZBy TyGoDNIa

9 / SPoJRZENIa
„Cyfrowe dyktatury” – Świat, Polska

w oczach dr. Witolda Sokały.

10-11 / SPaCERKIEm Po mIEŚCIE
„Słodki smak cukierni”,

czyli Ryszarda Biskupa 
wspomnienia sprzed lat.

PRomoCJa/REKlama

1, 2, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20

CyTaT TyGoDNIa

oD REDaKToRa

„Społeczny doradca prezydenta, który miał nie być 
prezesem Korony, jest tymczasowym prezesem 
Korony i zarabia więcej jako społeczny doradca 
będący tymczasowym prezesem, niż pan prezydent 
Bogdan Wenta.

Kamil Suchański, przewodniczący Rady Miasta.
O nowym prezesie Korony także na stronie 18.

2008 – tyle osób zmarło w województwie świętokrzyskim 
w październiku 2020 roku. W poprzednich latach 
(2015 – 2019) w regionie umierało średnio 1208 

osób. Tegoroczny „wynik”, to skok o dwie trzecie.

49132 – tyle osób zmarło w październiku w Polsce. 
W ostatnich latach w tym miesiącu umierało 
w naszym kraju ok. 33-34 tys. osób.

Dane: Ministerstwo Cyfryzacji (Rejestr Stanu Cywilnego)
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Nic tak mocno nie działa na tzw. opinię publiczną, jak temat 
pieniędzy. A już w Polsce szczególnie. I dziwi mnie, że nasze 
władze – krajowe, a także lokalne – nie są w sprawach 
finansowych szczególnie wyczulone. Czasem odnoszę 
nawet wrażenie, że są wręcz oderwane od rzeczywistości. 
Wszak wszyscy do dzisiaj pamiętamy kwestię podwyżki 
wynagrodzeń dla posłów, senatorów, prezydenta 
i całej reszty. Podniósł się społeczny rwetes i z pomysłu 
wycofano się natychmiast.
Obecnie mamy zamieszanie wokół Funduszu Wsparcia 
Kultury. To nic innego jak tarcza antykryzysowa dla ludzi 
kultury. Działania rządu są jak najbardziej słuszne, ale…  
zapomniano chociażby, by umożliwić starania się o pomoc 
np. samorządowym instytucjom kultury. Mało tego, gdy 
publicznie ogłoszono kto i ile otrzyma, zaczęło się… 
I w ogóle mnie to nie dziwi.
Przypomnijmy. Polscy podatnicy mieli wspomóc / 
wspomogą znacznymi kwotami m.in. zespół disco polo 
Bayer Full, zespół Weekend, Cyrk Korona, Beatę Kozidrak 
i jej męża Andrzeja Pietrasa, Justynę Steczkowską, Kamila 
Bednarka, spółkę Golec Fabryka zarządzaną przez Pawła 
Golca, jednego z liderów Golec uOrkiestra. Na liście 
beneficjentów rządowego programu znalazło się też sporo 
nazwisk innych znanych artystów, m.in.: Grzegorz Hyży, 
Igor Herbut, menadżer zespołu Enej, management zespołu 
Perfect, firma Piotra Kupichy. Na liście są też znani 
aktorzy m.in.: Piotr Polk, Olga Bończyk, Natasza Urbańska, 
Małgorzata Foremniak, Michał Koterski. 
Program wstrzymano. Lista jest weryfikowana. Egzaminu 
nie zdał ponoć algorytm, bo ktoś wymyślił taki, który 
bogatemu daje komfort pozostania „tłustym kotem”, 
a biednego spycha w większą biedę…
A moim zdaniem zawiedli ludzie. Jak wiemy, żeby 
otrzymać rządową pomoc trzeba było złożyć wniosek. 
Powyżej wymienieni złożyli. Teraz przypomnę, 
że funkcjonuje taki termin jak „przyzwoitość” i jako 
puentę zacytuję komentarz zespołu Kult:
„(…) Rząd nie może ci dać żadnych pieniędzy, bo ich 
nie ma. Jeśli jednak komuś daje, to znaczy, że przedtem 
komuś zabrał. Zabrał setkom tysięcy uczciwie pracujących 
ludzi, którym teraz na dodatek zamyka interesy. 
Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy”.

Marek Malarz

Piotr Patkowski (z lewej), wiceminister finansów udzielił wywiadu, 
w którym mówił o instrumentach antykryzysowych, mających chronić 
gospodarkę. Wskazał na możliwość przebranżowienia. Jego wypowiedź 
wywołała falę komentarzy. Nieprzychylnych. Czytaj również na stronie 3.
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„Nigdy, powtarzam - ni-
gdy, nie przyjąłem pienię-
dzy w zamian za udział w 
mszach świętych; nigdy 
- podkreślam, nigdy nie 
dostałem pieniędzy, by 
ukrywać czyny czy fakty 
przeznaczone dla uwa-
gi Ojca Świętego; nigdy 
i jeszcze raz nigdy nie 
wspierałem osób niegod-
nych w zamian za datki 
wpisane w jakąś perwer-
syjną logikę wymiany”.

11 listopada 2020 r., kardynał 
Stanisław Dziwisz, były oso-
bisty sekretarz papieża Jana 

Pawła II, w oświadczeniu dla 
włoskiej agencji Ansa.

Przypomnijmy. 
9 listopada br. TVN24 wyemitował reportaż 
Marcina Gutowskiego „Don Stanislao. Druga 
twarz kardynała Dziwisza”. W reportażu 
TVN24 przedstawiono dokumenty, relacje i 
rozmowy, wskazujące, że kardynał Stanisław 
Dziwisz, uczestniczył m.in. w procederze 
tuszowania nadużyć seksualnych przez 
księży na całym świecie. Chodzi m.in. o 
sprawę molestowania w Legionie Chrystusa 
oraz sprawę oskarżonego o pedofilię 
amerykańskiego kardynała, Theodore’a 
McCarricka. 
Dzień później Watykan opublikował specjalny 
raport, w którym ujawnił, co Jan Paweł II 
i jego sekretarz bp Stanisław Dziwisz wiedzieli 
o sprawie kard. McCarricka. Dokument liczy 
461 stron. 

oprac. red.

Przeczytane cIeKaWe

Pandemia sprawia, że ludzie... 
bogacą się. Tak przynajmniej uważa 
wiceminister finansów Piotr 

Patkowski. 
– Konsumenci są bogatsi, bo nie mają 
gdzie wydawać pieniędzy – stwierdził 
i poinformował, że pomocy dla Polaków 
dotkniętych pandemią nie będzie – mowa 
o konsumentach. Deklaracja polityka padła 
podczas debaty zorganizowanej przez 
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. 
Patkowski powiedział podczas niej, 
że konsumenci nie odczuli negatywnego 
wpływu pandemii na swoje portfele. 
Wiceminister resortu zwrócił uwagę, 
że skoro są zamknięte restauracje, kina, 

siłownie, baseny, to Polacy tym samym 
powinni być bogatsi, ponieważ…  nie mają 
gdzie wydawać zgromadzonych środków. 
Według Patkowskiego „bogacenie się” 
obywateli to zasługa wprowadzonych 
obostrzeń i zamykania przedsiębiorstw. 
„W tym momencie więc konsument ma 
czasami większą kwotę do dyspozycji, jeśli 
nie stracił pracy” – mówił Patkowski podczas 
debaty.
To nie pierwsza wzbudzająca kontrowersje 
wypowiedź Patkowskiego. Polityk zachęcał 
niedawno przedsiębiorców, szczególnie 
odczuwających skutki pandemii, by dokonali 
przebranżowienia. 

 (red.)

Piotr Andrzej Patkowski, 29 lat, ur. 2 grudnia 1991 w Lipsku, 
polski urzędnik państwowy i polityk.
W 2019 r. był likwidatorem Instytutu Europy Środkowo-
Wschodniej. Także w 2019 r., jako kandydat Prawa 
i Sprawiedliwości ubiegał się z 18. miejsca o mandat poselski w 
wyborach parlamentarnych. Uzyskał 1028 głosów. 
Pracował w Biurze Prawnym Ministerstwa Energii i w gabinecie 
politycznym wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza 
Morawieckiego. Następnie był doradcą Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Na początku 2020 został mianowany Koordynatorem Oceny 
Skutków Regulacji. Uczestnik Zespołu Programowania Prac 
Rządu. 

Został wiceprzewodniczącym Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 16 kwietnia 2020 
został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów i Głównego 
Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. 

Źródło: Wikipedia.pl

USŁYSZANE

„Planujemy zaszczepić całą populację 
dorosłych. W tej chwili to 31 mln 
ludzi. (…) Proces przygotowania nie 
będzie łatwy, jeśli mówimy o tym 
szczepieniu. Podejrzewam, że skłonność 
do szczepienia będzie zdecydowanie 
większa niż do tej pory w przypadku 
różnych chorób. (…) Będziemy stosowali 
te szczepionki, które przejdą badania 
kliniczne i będą miały standardowe 
dopuszczenie. Niesprawdzonych 
produktów nie wpuścimy na nasz 
rynek”.

13 listopada 2020 r.,  
Adam Niedzielski, minister zdrowia  

w programie „Gość Wydarzeń”  
telewizji Polsat.

„Mam nadzieję, że jak tylko pojawi 
się szczepionka, Polacy chętnie po 
nią sięgną i wreszcie przerwiemy 
ten łańcuch epidemii i wrócimy do 
normalności. Nigdy nie jestem za 
żadnym przymusem. By przekonać 
Polaków do szczepionki na COVID-19 
wystarczy namawianie, pokazywanie 
dobrych stron, pokazywanie, że ta 
szczepionka jest bezpieczna, oczywiście 
po tych wszystkich badaniach, które 
ona przejdzie”.

16 listopada 2020 r.,  
Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia,  

w Polskim Radiu 24.
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W Kielcach powstanie fabryka 
czołowego producenta felg 
aluminiowych na świecie, 

włoskiej firmy Cromodora Wheels – 
ogłosił prezydent Kielc Bogdan Wenta. 
Jak wyjaśnił, Włosi zostaną właścicielami 
ponad 10-hektarowej nieruchomości, 
tuż za Elektrociepłownią Kielce, po zachodniej 
stronie ul. Olszewskiego.
To największa zagraniczna inwestycja, 
powstająca od podstaw, w historii miasta.
Według zapewnień prezydenta polska spółka 
firmy Cromodora Wheels będzie miała siedzibę 
w Kielcach. Budowa fabryki rozpocznie się 
w przyszłym roku. Produkcja felg ma ruszyć 

aPeL

UWAGA! Nagroda 2 300 zł.
Jeśli ktoś ma jakieś informacje – i one 
doprowadzą do złapania tych chuliganów, 
proszę o kontakt pod nr telefonu 664 73 59 
55 lub na maila kielce.przyjazne@gmail.com. 
Osobiście przekażę, przeleję te pieniądze 
temu, kto pomoże w wyjaśnieniu tej sprawy.
Uwaga! Jeśli sami niszczyciele zgłoszą się 
najpierw i zobowiążą naprawić wyrządzone 
szkody – tylko wówczas nie przekażę ich 
danych Policji. 

Arkadiusz Stawicki, 
Prezes Stowarzyszenia Przyjazne Kielce

(…) Dzisiejsza decyzja inwestora to efekt kilkunastomiesięcznej 
pracy wielu osób, firm i instytucji. Ze swej strony dziękuję Prezy-
dentowi Cromodora Wheels, Panu Giancarlo Dallera, Prezesowi 
Cromodora Wheels Polska Sp. z o.o., Panu Donato Di Gilio, Pre-
zesowi Włoskiej Izby Przemysłowo - Handlowej w Polsce, Panu 
Piero Cannas, zespołowi Core Sp. z o.o. w Warszawie, Prezesowi 
Zarządu PGE S.A., Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu, Prezesowi 
PGE Energia Ciepła S.A., Panu Przemysławowi Kołodziejakowi, 
Dyrektorom Oddziału PGE EC w Kielcach, obecnemu Panu Zbi-
gniewowi Dudzie i byłemu Panu Dariuszowi Kozakowi, Prezesowi 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”, Panu Marcinowi 
Perzowi, Dyrektorowi w ZWM SHL S.A., Panu Gianluca Cana-
vero, przedstawicielom włoskich firm obecnych już w Kielcach, 
moim współpracownikom w Urzędzie Miasta i miejskich jednost-
kach, gestorom sieci i wielu innym osobom zaangażowanym w 
przygotowanie kieleckiej lokalizacji. 
Dziękuję także kieleckim mediom za powściągliwość w relacjo-
nowaniu trwającego wiele miesięcy procesu przygotowań do 
przetargu. Ważenie opinii i spokój jest najlepszym doradcą przy 
realizowaniu kluczowych dla miasta projektów inwestycyjnych.

13 listopada 2020 r., Bogdan Wenta, prezydent miasta.

w 2022 roku. Szacuje się, że zatrudnienie 
w fabryce znajdzie nawet ok. 300-400 osób. 
Kolejne pół tysiąca miejsc pracy ma się 
pojawić w przedsiębiorstwach kooperujących.
Kielecki zakład będzie trzecią fabryką tej 
firmy na świecie, po włoskiej położonej między 
Mediolanem, a Weroną i czeskiej w Ostravie.
Cromodora Wheels powstała w 1962 roku. 
Obecnie jest certyfikowanym dostawcą felg 
dla światowych marek: BMW, Jaguar Land 
Rover, Daimler, Porsche, Audi, Volkswagen, 
Škoda Auto i Fiat.
Na stronie www włoskiego giganta, jak na 
razie, nie ma informacji o kieleckiej inwestycji.

(red.)
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Fabryka Cromodora Wheels w Czechach 10-hektarowa nieruchomość przy ul. Olszewskiego 

CIEKAWE I WAŻNE

14 listopada 2020 r., strefa relaksu na osiedlu 
Bocianek po wizycie gości. Dzień później 
w godzinach wieczornych po raz kolejny słychać 
było pijane „sto lat”.
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okiem posła

Powoli już opada kurz po wyborach w Sta-
nach Zjednoczonych. Nie doczekaliśmy 
się oszałamiającej porażki Donalda 

Trampa, gdyż walka pomiędzy kandydatami 
w  sumie była wyrównana. Dla uważnych po-
litologów to sygnał, że pewien sposób myśle-
nia w narodzie amerykańskim nie odszedł. To 
miejsce wyzwań dla nowego prezydenta elekta.
Z naszego punktu widzenia wskazać należy, 
że wygrał kandydat, który dla naszego obozu 
władzy nie jest ucieleśnieniem lansowanego 
przez propagandę krajową mitu „american 
dream”. Donald Trump był partnerem po-
zwalającym naszej władzy na lansowanie tej 
tendencji. Zniesienie wiz, baza wojsk amery-
kańskich, czy kontrakty na dozbrajnie naszej 
armii, będące w istocie nierentownym kupo-

Między nami sąsiadami

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.

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

waniem przychylności USA, pokazywało na-
sze świetne relacje z Ameryką. 
Broniąc się przed częstymi zarzutami oddala-
nia się od struktur UE, można było twierdzić, 
że z  pomocą Wujka Sama będziemy nieba-
wem potęgą. Po tych wyborach nie będzie 
łatwo na tym przekazie budować rzeczywisto-
ści. Szczególnie, że także polityka Joe Bidena 
jest zarysowana jako proeuropejska. General-
nie uznaje on status Unii Europejskiej, jako 
roli przewodniej w  Europie. Przestrzeganie 
jej wartości będzie gwarantem przychylności 
i poprawnych stosunków z USA. 
Dla polskiego rządu i  prezydenta to ciężki 
orzech do zgryzienia. Jesteśmy o  krok przed 
głosowaniem w/s budżetu UE oraz uchwala-
nia krajowego budżetu. Tymczasem partia 

rządząca nie może przecież ugiąć się przed 
niczym. Presja ze strony sąsiadów z Unii Eu-
ropejskiej nie była nigdy podyktowana żad-
nymi warunkami. Do czasu. Teraz może ulec 
to zmianie, gdy kryterium oceny praworząd-
ności uderzy w dwóch bratanków kryzysowej 
demokracji. Węgry i  Polska, to kraje będące 
obecnie na cenzurowanym w UE. 
Wybory w USA zabrały nam sojusznika, któ-
rego tupet i niewiedza przez pięć lat odbija-
ły się wielkim echem śmiechu w  Internecie. 
Polska może liczyć już tylko na jednego po-
ważnego partnera dyplomatycznego, który 
poprze nasze idee zasad państwowości i spra-
wowania władzy. Musimy znów przywrócić 
dobre relacje z San Escobar. 
Prawda niestety jest taka, że polskie władze 
prowadzą kraj do niebytu dyplomatycznego. 
Zamiast wybudować stabilną i silną pozycję na 
arenie międzynarodowej, tracimy kolejnych so-
juszników. Widać jak na dłoni braki rządzących 
w sprawowaniu polityki międzynarodowej. 
Jest to efekt próby przeniesienia praktyki 
z prowadzenia polityki krajowej na arenę mię-
dzynarodową. Tyle, że ten zabieg nie zda egza-
minu. Przyczyna jest dosyć prosta. Kiedy PiS 
nauczył się po wygranej mówić językiem „nic 
sobie z  waszych uwag nie robimy, i  co nam 
zrobicie?” w kraju, to zapominał, że za granicą, 
aż takiego poparcia nie zdobył. •

Mimo gorących tematów ogólnopolskich 
i światowych dzisiaj o lokalnych spra-
wach. Konkretnie kieleckich miejskich 

z zaskakującym elementem pozytywności. Nie 
będzie o  emocjach łączących przewodniczące-
go z prezydentem i radnymi. Nie będzie nawet 
o losach klubu „Korona” i czy nowy jej prezes to 
spoko gość. Będzie temat mocno ważny. Uwaga: 
ważny dla mniejszości, czyli czytelników racjo-
nalnych, a nie emocjonalnych (choć emocjami, 
nie rozumem, wybory się wygrywa). 
Przeróżnym lokalnym ekspertom, tym od teo-
retyzowania głównie, odpowiem też na począt-
ku: panie, panowie – czyny i fakty, nie gesty 
i  opowieści. Tych w  kieleckiej rzeczywistości 
całe mnóstwo było już. Tym razem jednak fakt 
pojawia się wreszcie jako ta jesienna jaskółka 
taki: w Kielcach powstanie fabryka mająca za-
trudnić czterysta osób i ze dwa-trzy razy tyle 
kooperantów! Ma to być trzecia dopiero na ca-
łym świecie, za 100 milionów euro zbudowana, 
fabryka do produkcji felg aluminiowych. In-
westor kupuje w Kielcach 10 hektarów gruntu, 
czyli widać, że chce się u nas rozwijać. 
W zalewie ogólnego jojczenia (bywa, że słusz-
nego) powiem z  radością absolutnie szczerą: 
matko, jak się cieszę z tego, wierząc, że to nie 

ZZa miedZy

Wenta waży dużo 

informacja z gatunku „lotnisko Kielce”. I nawet 
nie z tej fabryki tylko z tytułowej jaskółki. Ja-
skółki zmiany pomysłu na Kielce, które winny 
oddziaływać na cały region (ale to temat na 
inny felieton, który już teraz zapowiadam). 
Wyjawiam też główną przyczynę mojej radości: 
jestem mocno za gospodarczym rozwojem Kielc 
w formule Industry (Przemysłu) 4.0 w oparciu 
o segment części i akcesoriów samochodowych. 
Niech każdy wie: wyroby z tej kategorii odpo-
wiadają za aż 12 procent polskiego eksportu! 
A tradycji jak my w Polsce nie ma chyba nikt. 
Przypomnijmy: Iskra, SHL, Star. 
Fabryki samochodów to teraz montownie skła-
dające auta z podzespołów dostarczonych przez 

wielkie i poważne koncerny. Koncerny, które in-
westują i szukają miejsca na fabryki, a oprócz 
tradycji w Kielcach i regionie, znajdą się dla 
nich też i odpowiednie tereny. 
Mamy też jeszcze jeden argument za ściągnię-
ciem światowych koncernów do nas. Ten argu-
ment nazywa się Bogdan Wenta. Wiem, mówią, 
że w Kielcach słabnie. Z moich rozmów z mo-
imi „kumplami z wojska” wychodzi jednak, że 
w  Polsce i  w  Europie nazwisko Wenta waży 
jeszcze dużo. I wielu by z nim pogadało o bizne-
sie w Kielcach. Wiem też, że oprócz średniactwa, 
w Kielcach i w Urzędzie Miasta, są tęgie mózgi, 
które by to wszystko ogarnęły. A więc Bogdan 
(tak sobie pozwolę): idź tą drogą! Avanti! •
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Zdaniem senatora

Zdaniem ministra

Im gorzej tym lepiej?

Racjonalizm w cenie

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

W szystko wskazuje na to, że część 
naszego społeczeństwa tak wła-
śnie myśli. Dla niektórych, okazał 

się to doskonały sposób na życie bez pracy. 
Przez rozróby i  dewastację porządku praw-
nego zyskują rozpoznawalność, a ogłaszając 
„zrzutki” internetowe pozyskują dla siebie 
kwoty liczone w  milionach. Dla innych, to 
możliwość dryfowania na powierzchni życia 
publicznego w  okresie najbliższych trzech 
lat bez kampanii wyborczej i  leczenie fru-
stracji po ostatnich kilku przegranych wy-
borach. Nie mają konkretnych, realnych 
propozycji dla Polski i  Polaków. Przyświeca 
im jedynie żądza przejęcia władzy. Na szczę-
ście, dla większości, Prawo i Sprawiedliwość, 

Ostatnie tygodnie obfitowały w  wiele 
wydarzeń w polityce krajowej. Wyda-
je się jednak, że zostały zdominowane 

przez dwie kwestie. Demonstracje po wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
aborcji oraz Marsz Niepodległości. Celowo 
użyłem niewinnie brzmiących określeń „de-
monstracje” i  „marsz”, aby pokazać, że tak 
naprawdę stały się one czymś zgoła odmien-
nym. Demonstracje w sprawie aborcji od po-
czątku nabrały charakteru politycznego, ale 
też antykościelnego. Liczny udział polityków 
opozycji, demonstracyjne wspieranie w każ-
dy możliwy sposób, przez partie opozycyjne, 
połączone z brutalnymi atakami na kościoły, 
zakłócaniem mszy, czy atakami na księży, 
stały się symbolem czegoś całkiem innego, 
niż zapewne spodziewali się organizatorzy. 
Można się z wyrokiem TK zgadzać lub nie, ale 
agresja demonstrujących wobec miejsc, osób 
i chwil stanowiących najwyższą wartość dla 
przeciętnego Polaka, bardzo szybko sprawi-
ły, że większość społeczeństwa odcięła się 
od tematu. Widać to po spadającej frekwen-
cji podczas kolejnych demonstracji. Okazało 
się, że o  ile wielu osobom nie podobało się 
orzeczenie TK, to jeszcze większej liczbie nie 
podobała się towarzysząca demonstracjom 

to wciąż jedyny sensowny wybór na te trud-
ne czasy.
Z niedowierzaniem, smutkiem i przerażeniem 
patrzyłem i słuchałem do czego są zdolni, do-
brze zorganizowani i  chytrze zmanipulowani 
lewacko-liberalnymi hasłami protestujący na 
ulicach. Część opozycji nawet nie próbowała 
ukrywać satysfakcji z tej próby rozpętania re-
wolucji, ze skandalicznych, wulgarnych, agre-
sywnych i brutalnych zachowań. 
Wiele krajów takie rewolucje obyczajowe ma 
już za sobą. Pełnia praw dla wszystkich, oprócz 
najsłabszych. Troska o chorych, oprócz tych 
skazanych na eutanazję. Walka o prawa dla wy-
znawców każdej innej, oprócz chrześcijaństwa, 
religii. Zabiegi o rozrastające się w  postępie 

agresja i  wulgarność, oraz łamanie zasad 
bezpieczeństwa w  związku z  pandemią. Po-
twierdziły się bowiem ostrzeżenia rządu, że 
demonstracje doprowadzą do wzrostu ilości 
zakażeń. 
Z drugiej strony mieliśmy Marsz Niepodległo-
ści. Organizatorzy zapewniali o jego zmotory-
zowanej formie, tymczasem nie potrafili tego 
zapewnić. Sceny, które oglądaliśmy, przypo-
minały to, co działo się kilka lat temu, a nawet 
gorzej, ponieważ doszło do fizycznego ataku 
na prywatne mieszkanie. I znów, jedynym ra-
cjonalnym zachowaniem jest odcięcie się od 
tego rodzaju wydarzeń, tak właśnie zareago-
wała na to większość społeczeństwa.

geometrycznym i  niezbyt skore do asymilacji 
społeczności imigrantów korzystających z wy-
godnego „socjalu”. 
Kto w tych państwach za kilka lat wygra wybo-
ry – samorządowe, parlamentarne? Kto obsadzi 
urzędy, szkoły, sądy? Skąd będą werbowani poli-
cjanci i żołnierze pilnujący porządku na ulicach? 
Wielodzietne rodziny muzułmańskie wypiera-
ją systematycznie, dzień po dniu, postępowe, 
ale bezproduktywne wobec wyzwań demogra-
ficznych, różnej maści hedonistyczne ideologie 
Europy bez Boga. A kolej rzeczy jest taka, że te 
„nowoczesne idee” będą (i to się już dzieje) eks-
portowane do nas. A jak się będziemy zbytnio 
stawiać, to ogłoszą odpowiedni mechanizm po-
wiązania unijnego finansowania z otwartością, 
na tak pojmowaną, wolność jednostki i huma-
nitaryzm. Będzie tak jak teraz z zakręceniem 
kurka z pieniędzmi z tę praworządność, co to 
jej podobno u nas nie ma, bo nie jest po myśli 
opozycji i sił postępowych w Europie. Czyż to 
nie pachnie już próbą wasalizacji niektórych 
krajów. Tylko patrzeć, jak zażądają hołdu len-
nego… Za pieniądze ze wspólnej unijnej kasy, 
które, bez dyskusji, należą się Polsce i każde-
mu suwerennemu państwu, sygnatariuszowi 
unijnych traktatów.
Czy o taką, cofniętą do wczesnego średniowie-
cza, Wspólnotę Europejską nam chodziło? •

Co ciekawe, ci sami politycy, którzy demon-
strowali w sprawie aborcji teraz zaczęli głosić, 
że marsz utrudnia walkę z pandemią.
Połączenie tych dwóch aspektów pokazuje 
jedno. Mamy teraz starcie dwóch ekstremi-
zmów - lewicowego i  prawicowego. Może się 
to komuś podobać lub nie, ale w tej sytuacji je-
dyną silą zdolną się im obu przeciwstawić jest 
Prawo i  Sprawiedliwość. Każdy Polak, który 
nie chce profanacji kościołów, ataków na księ-
ży, ale też nie podobają mu się metody stoso-
wane przez niektórych uczestników Marszu 
Niepodległości, każdy kto chce w spokoju żyć 
i pracować ma tylko jeden wybór polityczny - 
Prawo i Sprawiedliwość. •

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.
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okiem radnej

Rząd PiS w ostatnich tygodniach dzielnie 
walczy z pandemią i z obywatelami. Po 
tym, gdy kilka miesięcy temu premier 

zapewniał, że koronawirus jest w  odwrocie 
i „nie trzeba się go bać” dziś on i jego ekipa po-
dejmują chaotyczne działania, żeby markować 
kilkumiesięczną nieudolność i bezczynność. 
Od wicepremiera Jacka Sasina usłyszeliśmy, 
że system opieki zdrowotnej szwankuje, bo le-
karzom nie chce się pracować i unikają swoich 
obowiązków. Trzy lata temu, podczas strajku 
rezydentów, lekarze usłyszeli, że właściwie to 
nie są potrzebni i, jeśli chcą więcej zarabiać, to 
niech pracują za granicą. Słynne słowa „niech 
jadą” posłanki PiS można dziś zderzyć z opinią 
rzeczniczki tej partii, która na propozycję nie-

mieckiego rządu w  sprawie pomocy w  walce 
z pandemią odpowiada, że pomocy od Niem-
ców nie chcemy, tylko niech oddadzą nam na-
szych lekarzy. 
Zaangażowanie medyków, którzy od wiosny 
tego roku pracują w niezwykle ciężkich wa-
runkach, to właściwie jedyny element, dzię-
ki któremu opieka lekarska w  Polsce jeszcze 
w ogóle działa. Co prawda, byłoby łatwiej, gdy-
by ich praca została doceniona także finanso-
wo, ale rząd nie kwapi się, żeby opublikować 
ustawę, która zapewniałaby im lepszą gratyfi-
kację finansową. Przepisy zostały uchwalone 
przez parlament i podpisane przez prezydenta 
na początku listopada, ale premier chyba nie 
zamierza dopuścić, żeby weszły w życie. 

Lekarze to nie jedyna grupa zawodowa, któ-
ra przejechała się na deklaracjach rządu. 
Praktycznie drugi lockdown zamroził wiele 
działalności gospodarczych, ale brakuje no-
wej tarczy antykryzysowej, która pomogła-
by im jakoś przetrwać ten trudny czas. PiS 
stwierdził, że parlament nie musi obecnie 
intensywnie pracować i  dał posłom dwuty-
godniową przerwę. Trzeba przyznać, że za 
to w tym czasie nie próżnował minister kul-
tury. Ogłosił wsparcie w  wysokości 400 mln 
zł, tylko zapomniał umożliwić staranie się 
o  pomoc np. samorządowym instytucjom 
kultury. W  całym kraju jest ponad 4000 ta-
kich placówek, które w tym roku praktycznie 
musiały zawiesić swoja działalność. Ale są też 
dobre informacje: w ramach rządowej pomo-
cy wsparcie dostaną niektórzy artyści. Tak się 
dziwnie złożyło, że zazwyczaj tylko ci, którzy 
uświetniają wydarzenia związane z  partią 
i  jej partyjną telewizją, do niedawna zwaną 
publiczną. I tak np. zespół Bayer Full, discopo-
lowy ulubieniec władzy, dostanie ponad pół 
miliona złotych wsparcia. Rekordzistą jest ze-
spół Golec uOrkiestra z dotacją 1,9 mln zł. Nic 
tak nie wlewa optymizmu w serca obywateli, 
jak deklaracja, że co prawda jest u nas jeszcze 
ściernisko, ale wiadomo, że będzie raj. •

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

Ściernisko

okiem radnego

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

„Bicie piany” to jedna z  coraz częst-
szych czynności w  lokalnej poli-
tyce. Nie wymaga dużo wysiłku, 

kilka obrotów i piana rośnie. Wiedza nie jest 
potrzebna, wystarczy głośno mieszać. Ubita 
piana jest dobrze widoczna – to zdecydowanie 
bardziej efektowne, niż mrówcze zdobywanie 
latami autorytetu i doświadczenia. Dlatego 
w  ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami 
wręcz festiwalu „bicia piany”. Marne to i nie-
potrzebne w  samorządzie, bo prowadzi do 
jego degradacji.
W ostatnich tygodniach najwięcej ubitej pia-
ny wylewało się wraz z finalizowaniem przez 
miasto zakupu spółki Korona Kielce, a  także 
podwyżek opłat za wywóz odpadów. 
W pierwszej kwestii, czego nigdy nie kryłem, 
nie widzę powodów do zadowolenia. Choć 
kibicuję wszystkim lokalnym drużynom, to 
uważam, że funkcją miasta nie jest prowadze-
nie zawodowych klubów sportowych. Mamy 
ważniejsze wydatki niż wysokie gaże piłka-
rzy. Nie ma też takiego zadania w  ustawie 
o  samorządzie terytorialnym, ani żadnym 
innym dokumencie. 
Kiedy jednak doszło już do przejęcia klubu, to 
chciałbym, żeby koszty jego utrzymania były 
minimalizowane. Mam nadzieję, że sympto-
mem takiej polityki jest bardzo dobra inicjaty-

wa prezydenta o obniżeniu wynagrodzenia za 
pełnienie funkcji prezesa tej spółki. Wydawa-
łoby się, że to ucieszy wszystkich, ale znowuż 
„bicie piany” wzięło górę. Merytoryczna deba-
ta nie odbyła się. Za to znowu prywatna wojna 
Przewodniczącego Suchańskiego przeciw Pre-
zydentowi Wencie wyszła na pierwszy plan, 
spychając właściwą dyskusję na margines.
To samo stało się w  przypadku propozycji 
zmiany taryf za wywóz śmieci. Trzeba „urwać 
się z choinki”, „spaść z księżyca” lub być zwy-
kłym hipokrytą, żeby, będąc samorządowcem, 
nie wiedzieć dlaczego wszystkie miasta i gmi-
ny w  Polsce są zmuszone zwiększać opłaty 
za odbiór odpadów. Jest to wynik przepisów 
krajowych narzucających gminom procedu-
ry, których wynikiem jest podwyżka cen dla 

mieszkańców. Okazało się bowiem, że żaden 
samorząd nie może dopłacać do gospodarki 
odpadami (choć także nie może czerpać z niej 
zysków). W wyniku czego całość kosztów 
mają niestety ponieść mieszkańcy. Ustawa 
jest bublem, ale niestety stanowi obowiązu-
jące prawo. Aktualne stawki w Kielcach, jak 
i te po planowanej podwyżce i tak są jednymi 
z najniższych. To wynik ostatniego przetar-
gu. Czy kolejny przetarg dałby tańszy efekt? 
Tego nikt nie zagwarantuje, a ceny raczej idą 
w górę niż w dół. Powtórzę: do podwyżek nie 
musiałoby dojść, gdyby nie nowe przepisy 
ogólnopolskie. To wszystko są jednak dobre 
składniki do „bicia piany”. Dobrze ubita piana 
jest efektowna , zwłaszcza ta przyprawiona 
nutą populizmu. •

Populiści biją pianę
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REKLAMA

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

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

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

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA

ZWIĘKSZ ODPORNOŚĆ, NIE DAJ SIĘ WIRUSOM

Świat wokół nas

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

Świat
Czytam „21 lekcji na XXI wiek”. Autor: 
Yuval Noah Harari, profesor z  Uniwer-

sytetu Hebrajskiego w  Jerozolimie. Pierwszej, 
pewnie niezamierzonej lekcji, udziela nam 
w dedykacji – kierowanej w pierwszej kolejno-
ści do męża. Tak, bo pan profesor jest gejem. 
Jawnym. A w izraelsko-amerykańskim świecie 
naukowym nikt nie ma z tym problemu, a lu-
dzie dyskutują nie o  tym, kogo kocha, z  kim 
sypia, ani kogo trzyma za rękę na spacerze, ale 
co pisze i mówi. A pisze – tym razem – że gwał-
towny postęp technologii przetwarzania in-
formacji oraz biotechnologii burzy stary świat 
bardziej, niż nam się wydaje. Że uchyla „libe-
ralną opowieść” o indywidualnej wolności, ale 

także „socjalliberalną” o  wolności i  równości. 
Że zmienia rynek pracy, i że za moment milio-
ny ludzi będą na nim po prostu niepotrzebne. 
I że nie zdołają się przekwalifikować, jak przy 
poprzednich rewolucjach – na przykład, z woź-
niców na taksówkarzy. Że stoimy przed pyta-
niem, czy zamiast obrotu towarami i usługami 
nie opodatkować raczej obrotu informacją, bo 
to ona jest ważniejsza. I wreszcie o tym, że już 
za chwilę hakowane będą nie tylko nasze kom-
putery, ale też nasze ciała i mózgi. Tak, bo przy 
pomocy biometrycznych sensorów będzie 
można rozpoznawać nasze emocje i  potrzeby 
precyzyjniej, niż czynimy to nawet my sami. 
A w konsekwencji pojawi się możliwość mani-
pulacji nami na niespotykaną wcześniej skalę 

Cyfrowe dyktatury
i  powstanie „cyfrowych dyktatur”, znacznie 
groźniejszych, niż te znane nam z przeszłości.
To nie jest science-fiction, lecz już po prostu 
„science”, prognostyka oparta o solidne podsta-
wy metodologiczne. Witajcie w przyszłości.

Polska 
Dobre wiadomości dla tych, których 
przeraziła lektura tego mini-stresz-

czenia pracy Harariego, są następujące: po 
pierwsze, u nas wdrażać „cyfrową dyktaturę” 
będą Sasin z  Morawieckim, więc uda się im 
tak samo, jak wszystko inne. Po drugie, i  tak 
przetarg na lokalny podsystem wygra firma-
-krzak, co prawda niekompetentna, ale za to 
należąca do kumpla albo szwagra wicemini-
stra. I po trzecie, nasze internety, które padały 
już od zdalnego nauczania w podstawówkach, 
zdechną na amen przy próbie przesyłania 
pakietów danych dotyczących wszystkich 
biochemicznych funkcji organizmu ciotki Eu-
genii w czasie rzeczywistym, nie tylko do szpi-
tala, ale jeszcze do ABW i księdza proboszcza.
I tylko to uratuje ciotkę Eugenię przed wylą-
dowaniem w piecu chlebowym na trzy zdro-
waśki. Co niechybnie by nastąpiło, gdyby 
optymalną terapię na jej katar wypracowały 
komputery tych trzech instytucji. •
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TeksT: Ryszard Biskup

N ajwiększym powodzeniem znakomi-
cie położona cukiernia cieszyła się 
w  niedziele i  święta. Obojętnie jakie 

– państwowe czy kościelne. „Bajka”, która do-
kładnie mieściła się zaraz za skrętem Alei 3 
Maja w Krakowską – nazwę tej pierwszej ulicy 
w  1948 roku zmieniono na Świerczewskiego, 
(obecnie to ulica Jana Pawła II) - była lokalem 
przytulnym i eleganckim. Do wizyty w cukier-
ni zachęcała ogromna, przeszklona witryna, 
w  której na piekarniczych blachach pyszni-
ły się ułożone w  formach wypieki. Na jednej 
kremówki z  budyniem, na drugiej polane lu-

krem pierniczki, a na trzeciej rzędy przełożo-
nych barwnymi kremami ciastek tortowych. 
Wszystko bez sztucznych barwników, bo takie-
go świństwa wówczas nie było. 
Za tym targowiskiem smakołyków ułożone 
były słodycze nie produkowane przez właścicie-
la, ale dostarczane przez handel. Cała piramida 
tekturowych pudełeczek z drażetkami, zlepione 
w  szklanych słoikach cukierki, z  których naj-
słodsze na całym świecie i najbardziej pożąda-
ne były wtedy wypełnione likworem kukułki, 
smakowite raczki, czy piekielnie uwielbiane 
przez wszystkie dzieciaki z okolicy, krówki.

Osobiście najbardziej przepadałem za takim 
wynalazkiem, który określany był jako ba-
nan cukrowy. Prawdziwych, takich jak teraz, 
bananów do kupienia, ile dusza zapragnie 
w każdym sklepie, wtedy nie było, nawet na 
święta. W grudniu do owocarni kieleckich rzu-
cano co najwyżej owinięte w pachnące, kolo-
rowe serwetki pomarańcze i żółte cytryny. Po 
egzotyczne owoce ustawiały się natychmiast 
tasiemcowe kolejki i  szczęśliwiec, który po 
dwóch, trzech godzinach doczłapał do lady, 
stawał się właścicielem dwóch pomarańczy 
i  jednej cytryny. Albo na odwrót, bo tak wy-

Cukiernik Radomski, z podkieleckiej Morawicy, pojawił się na Karkowskiej Rogatce 
zaraz po wojnie. Na łagodnie opadającej w stronę ulicy skarpie, wystawił drewniany, 
parterowy pawilon, w którym sprzedawał ciasto drożdżowe, bezy, ptysie i kremówki. 
Interes kręcił sie znakomicie, więc właściciel stopniowo, krok po kroku, poszerzał ofertę 
i rozbudowywał lokal. 

Słodki smak cukierni
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Krakowska Rogatka. Po lewej miejsce, w którym znajdowała się cukiernia „Bajka”.
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RySzaRd biSkup
kielczanin, dziennikarz, fotoreporter, podróżnik, regionalista i historyk. Przez ponad ćwierć wieku związany 
z dziennikiem „Słowo Ludu”. Laureat kilkudziesięciu dziennikarskich konkursów. Od wielu lat przewodnik 
turystyczny oraz licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. Autor artykułów naukowych i książek.

REKLAMA

glądał w  gomułkowszczyźnie egalitaryzm 
cytrusowy. Stąd te banany cukrowe, owszem 
z cukru pudru, pomazane jakimś barwnikiem 
na żółty kolor, zawinięte w przezroczysty celo-
fan. Jak popatrzeć na ilustrację z kolorowego 
tygodnika „Świat”, kropka w kropkę identycz-
ne jak na plantacjach w egzotycznych krajach. 
W  „Bajce” takie cuda były sprzedawane na 
sztuki, po 5 złotych za jeden banan. 
Namówiłem pewnego dnia starszą siostrę 
i  kupiła mi pięć takich przysmaków! Pierw-
szy był cudowny, można było odłamać kawa-
łek i żuć przez dłuższą chwilę, zanim słodycz 
roztopiła się w ustach. Byłem łakomczuchem 
i  zeżarłem wszystkie naraz. Bańki mi potem 
pyrkotały nosem przez cały dzień, a przez dwa 
tygodnie matka poiła mnie herbatą „ulung” 
bez cukru. 
Kremówki, rolady, bezy, ciastka z dziurką, ku-
powano na sztuki, na wynos. Po sześć, osiem, 
dziesięć sztuk. Każde ciastko, bez względu 
na rodzaj, przez długie lata kosztowało tak 
samo – 2 złote. Natomiast bardzo popularny 
i  chodliwy złom, czyli odpady cukiernicze, 
połamane okruchy, maleńkie przełożone mar-
moladą ciasteczka, ekspedientka sprzedawała 
na wagę. Aluminiową łychą nabierała z  po-
jemnika wymieszane słodycze, wsypywała 
wszystko do papierowej torby i  podstawiała 
klientowi prosto pod nos. 

Oczywiście w „Bajce” można było nasycić się 
słodkościami na miejscu. W pierwszym poko-
iku, tym w którym jedną ścianę wyłożono ta-
flami lustra, przez co lokal wydał się być dwa 
razy większy niż był, ustawiono trzy eleganc-
kie stoliki. Z żeliwnymi, odlanymi w fabryce 
w  Białogonie nóżkami i  ciężkimi marmuro-
wymi blatami – jak się wydaje – zorganizo-
wanymi w pobliskiej, bo pracującej po drugiej 
stronie ulicy, fabryce marmurów. Blaty były 
bardzo eleganckie, masywne, szlifowane 
i idealnie obrobione. To z całą pewnością nie 
była seryjna, ale wykonana na zamówienie 
produkcja. 
Cztery identyczne stoliki czekały na gości 
w drugim pomieszczeniu, o którym sam wła-
ściciel mawiał  pieszczotliwe - gabinet. Wejście 
do drugiej części cukierni prowadziło przez 
przesłonięte ciężką, pluszową, zawieszoną na 
żeliwnym pręcie, storą. Do tej części lokalu 
dzieciarnia z całej okolicy wstępu nie miała. 
Tam balowali bowiem na schadzkach panie 
i panowie. Krysia, jedyna kelnerka w „Bajce”, 
nosiła za kotarę ustawione na błyszczącej, 

srebrnej tacy kieliszki i butelki wina. To było 
przez lata jedyne miejsce w Kielcach, w któ-
rym serwowano wermuty „adria” albo słodkie 
białe wino „lacrima Christi”, kwaśne jak ocet 
siedmiu złodziei, rizlingi „badacsoni”. Podłych 
jaboli, czystej wódki, „Bajka” nie prowadziła. 
Podobnie zresztą jak czarnej kawy, której tu-
taj zupełnie nie zapamiętałem. Ze trzy, może 
nawet cztery razy skusiłem się w cukierni na 
zaparzaną w imbryku gruzińską albo chińską 
herbatę. Przed maturą, a  więc już stary byk 
na randce z panienką z ekonomika moczyli-
śmy usta w „dobrzynce”, poczciwej zbożówce, 
bo… kawy tutaj nie podawano. 
„Bajka” zakończyła swoja historię – tak mi 
się wydaje, ale na sto procent pewny nie je-
stem – pod koniec lat sześćdziesiątych, gdy 
zmodernizowano ulicę. Wyburzono wtedy pa-
wilon, rozebrano stojący na rogu dwuizbowy 
dom, w którym w pokoju i kuchni gnieździła 
się siedmio - czy może nawet ośmiosobowa 
rodzina. Wydaje mi się, że potomkowie cu-
kiernika Radomskiego kontynuują dzisiaj 
tradycje w  Morawicy. 
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polecamy Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twór-
ca bloga Street Food Polska, oprowadza nas 
po kulinarnych Kielcach. Tym razem jego 
gościem jest Damian Tomalik, właściciel 
znanych w Kielcach restauracji – Monopolka 
oraz Rockabilly Steakhouse & Whisky Bar.

Zacznijmy jak zwykle, tradycyjnie... Od kiedy 
działasz w gastronomii?
Od 2001 roku. Moja pierwsza praca w gastro 
to jeden z krakowskich klubów muzycznych, 
w którym dorabiałem do studiów na zmywa-
ku… 

… bo, uściślijmy, wykształcenia 
gastronomicznego nie masz…
Nie, z  wykształcenia jestem bezrobotnym, 
czyli humanistą. A  dokładnie historykiem 
– judaistą, specjalistą od epigrafiki hebraj-
skiej.

Jako właściciel dwóch lokali, powiedz mi, jak 
widzisz dalszą sytuację w gastronomii?
W czarnych barwach. Nie mam pojęcia, czym 
kierowali się decydenci zamykając lokale 
gastronomiczne, a  pozostawiając otwarte 
np. kasyna, czy sklepy wielkopowierzchnio-
we. Przecież my, restauratorzy, spełnialiśmy 
wszystkie, nawet najbardziej absurdalne za-
lecenia.

Masz kontakt z ludźmi z branży. Podzielają Twoje 
czarnowidztwo?
Owszem. Znam firmy, które zamknęły się 
po pierwszym lockdownie, znam też takie, 
które dobrze sobie radziły, więc postanowi-
ły inwestować. Podejrzewam, że większość 
tych inwestycji była współfinansowana na-
rzędziami bankowymi, kredytami. I  nagle, 
znowu okazuje się, że mają zamknąć drzwi 
przed klientami. Rządzący twierdzą, że mo-
żemy ratować się dowozami. Tyle tylko, że 
dowozy to 5, może 10 procent tego, co restau-
racja sprzedaje normalnie. Mówię tutaj o lo-
kalach, które działały stacjonarnie od dawna 
i nastawione były na klienta stałego, ale tak-
że wchodzącego okazjonalnie „z ulicy”.

Czyli obecnie gastronomia to nie jest łatwy 
i przyjemny kawałek chleba…
Na pewno są biznesy, które przynoszą szyb-
szą i  łatwiejszą stopę zwrotu. W takim mie-

ście jak Kielce, otwierając restaurację (nie 
mając lokalu na własność, tylko dzierża-
wiąc), koszt inwestycji zaczyna się od 300 
000 zł, a spokojnie może sięgnąć i 700 000 zł. 
Mówię tu o  restauracji dla 50 gości. Dlatego 
uważam, że gastronomowie to w dużej mie-
rze pasjonaci. Kto inny czekałby na zwrot 
z inwestycji np. pięć lat, ze świadomością, że 
ten zwrot może nigdy nie nastąpić?

Jaki jest miesięczny koszt utrzymania takiego 
lokalu jak Twój? 
Mówiąc o  lokalu o powierzchni 180-250 m2, 
podstawowe koszty to co najmniej 30-40 
tysięcy złotych miesięcznie. Nie wdając się 
w szczegóły, moje wydatki na dwa lokale się-
gają w sumie około 80 tysięcy zł miesięcznie, 
z czego ponad połowę stanowią wynagrodze-
nia dla pracowników. Teraz sobie policz, jaki 
trzeba zrobić obrót, żeby pokryć koszty i coś 
zarobić. 

Monopolka
ul. Św. Leonarda 11

Kielce
tel. +48 502 66 20 77

Damian Tomalik
Rocznik 1981. Kielczanin z wyboru (pochodzi ze Śląska). 
W gastronomii od 2001 roku. Przeszedł drogę od studenta 
dorabiającego w gastronomii do właściciela klubów 
i restauracji. Gastronom pasjonat, miłośnik dobrej whisky. 
Aktualnie prowadzi dwie restauracje w Kielcach: Monopolka 
(kuchnia polska i regionalna) oraz Rockabilly Steakhouse & 
Whisky Bar (kuchnia amerykańska).

Pappardelle  
z krewetkami i szpinakiem

Składniki
- makaron typu Pappardelle
- krewetki w rozmiarze 16/20
- świeży szpinak, suszone pomidory
- parmezan
- sól, pieprz, masło, oliwa, świeży czosnek
- śmietanka tłusta 36%
- chorizo lub pikantna salami

Przygotowanie
Do garnka z wrzącą, osoloną, wodą wkła-
damy wybraną ilość makaronu. Dolewa-
ny odrobinę oliwy, co zmniejszy ryzyko 
sklejenia się makaronu. Nie rozgotowuje-
my go, powinien być „al dente”, czyli lekko 
pół twardy.
W międzyczasie, rozgrzewamy masło na 
patelni i wkładamy, wcześniej umyte, ob-
rane i wyczyszczone z jelitka, krewetki. 
Delikatnie pieprzymy – na razie nie solimy.
Zaczynamy obsmażać na małym ogniu, 
aby nie przypalić masła. Kiedy krewetki 
zaczną się robić różowe, dodajemy starty 
czosnek i liście szpinaku, najlepiej świeże.
Po chwili dodajemy śmietankę i czekamy, 
aż całość zredukuje się i będzie miała lek-
ką konsystencję. 
Na koniec dodajemy odrobinę natki pie-
truszki i dopiero teraz solimy. 
Dzięki temu unikniemy wysuszenia kre-
wetek i szpinaku podczas smażenia. 
Makaron odcedzamy i przekładamy na 
talerz, robiąc gniazdo na szpinak i krewet-
ki, które dodajemy do potrawy. Na sam 
koniec dodajemy odrobinę drobno sie-
kanych, suszonych pomidorów, plasterki 
chorizo i całość posypujemy parmezanem.  
Czas przygotowania dania to ok. 20 minut. 
Ilość produktów dowolna, w zależności 
od upodobań. Danie można przygotować 
z  większą ilością szpinaku i  śmietanki, 
lub skupić się głównie na krewetkach 
i potraktować szpinak jako delikatny do-
datek. Podobnie z pomidorkami czy par-
mezanem. 
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Rockabilly
Steakhouse and Whisky Bar

Rynek 5, Kielce
tel. +48 730 030 020
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Koronawirus. To obecnie najważniejszy temat 
w Polsce. Ostatnio notuje się rekordy nowych 
zakażeń…
Dlatego też rośnie znaczenie tlenoterapii 
w  komorze hiperbarycznej, która pomaga 
pacjentom z niewydolnością płucną spowo-
dowaną chorobą COVID-19. Leczenie hiper-
baryczne okazuje się niezwykle skuteczne.

Leczenie tlenem hiperbarycznym okazało się 
być skuteczne w samym centrum epidemii – 
chińskim mieście Wuhan.
Potwierdziły to badania przeprowadzone 
u  pacjentów z  koronawirusem. W ten spo-
sób zwalczano u chorych hipoksemię, czyli 
zbyt niski poziom tlenu we krwi. Skutecz-
ność zabiegów była pozytywna, choć część 
chorych była już w  stanie krytycznym. Do 
złagodzenie objawów spowodowanych ko-
ronawirusem doszło już po pierwszych 
seriach zabiegów. Tlenoterapia znacząco 
złagodziła objawy, a w kolejnych zabiegach 
ustępowały duszności oraz wyrównywał się 
oddech pacjentów. 

Co pokazały badania przeprowadzone w Chinach 
z udziałem pacjentów z koronawirusem?
Obserwowano m.in.  zahamowanie nie-
doboru tlenowego organizmu – w  serii 
krótkich zabiegów tlenoterapia poprawia 
metabolizm, nawet tych najbardziej nie-
dotlenionych części organizmu. Ponad-
to odnotowano zwiększoną wydajność 
przyswajania tlenu, powodowaną przez 
zwiększone przenikanie cząsteczek gazów 
w  tkankach płucnych. Stwierdzono też, że 
ilość tlenu, która rozpuszcza się we krwi, 
jest dużo większa, niż całkowita zdolność 
transportu hemoglobiny. Tutaj tlen jest 

Tlenoterapia po CoViD – 19
O zaletach terapii tlenem pod wysokim ciśnieniem, wspomagającej leczenie w przypadku 
wielu schorzeń, mówi Paula Malarz, fizjoterapeuta ze Szpitala św. Aleksandra 
w Kielcach w rozmowie z Agnieszką Rogalską.

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

lok. U10 
25-636 Kielce

tel. +48 577 663 099, 41 336 95 99

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

dostarczany do osocza i  do płynu mózgo-
wo-rdzeniowego. Badania potwierdziły 
także wpływ tlenoterapii na komórki od-
pornościowe. Wiele publikacji medycznych 
wskazuje na działanie terapeutyczne tlenu 
hiperbarycznego w ostrym obrzęku płuc na 
dużych wysokościach.

Podsumowując?
Tlenoterapia hiperbaryczna nie leczy cho-
roby COVID-19, ale jest skuteczną meto-

dą minimalizowania skutków ubocznych 
niedotlenienia organizmu. Zwiększa wy-
dolność organizmu i  przyśpiesza procesy 
regeneracyjne.

Tlenoterapia skutecznie wspomaga leczenie nie 
tylko koronawirusa...
Tlenoterapia hiperbaryczna jest popular-
nym i rozpowszechnionym sposobem lecze-
nia wielu różnorodnych chorób urazowych, 
ostrych, przewlekłych i  zapalnych w  wielu 
krajach.

Lista pacjentów, którym zalecane jest 
skorzystanie z tej metody, jest bardzo długa?
Sprawdza się w przypadku chorób o podło-
żu neurologicznym, takich jak Alzheimer, 
Parkinson, ADHD czy jako terapia wspo-
magana w przypadku autyzmu. Skutecznie 
leczy trudno gojące się rany. Poleca się ją 
w przypadku stopy cukrzycowej, po ciężkich 
kontuzjach, przeszczepach, poparzeniach, 
zakażeniach tkanek miękkich. Tlen pobu-
dza komórki ciała do wzrostu i  odbudowy 
i przyspiesza gojenie. Metodę tę stosuje się 
także w przypadku nadciśnienia i miażdży-
cy, podczas chorób autoimmunologicznych. 
Odżywianie organizmu tlenem sprawdza się 
także w  leczeniu anemii, komora hiperba-
ryczna może ulżyć cierpiącym na migreny. 
Ponadto, podczas tlenoterapii odtruwamy 
organizm, zmniejszając ilość toksyn w cie-
le, efektywnie stymulujemy go do szybszej 
regeneracji i neutralizujemy wszelkie stany 
zapalne. Warto zaznaczyć także, że tlenote-
rapia jest stosowana również w przypadku 
otyłości i  że tlen hiperbaryczny sprawdza 
się też w walce z uzależnieniami. 
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dr n. med. Andrzej KustrA 
jest lekarzem, chirurgiem-flebologiem, lekarzem medycyny 
estetycznej. Absolwent Podyplomowej Szkoły Medycyny 
Estetycznej w Warszawie. Właściciel prywatnej kliniki 
medycznej „Re vitae” Centrum Medycyny Estetycznej 
i Chirurgii Plastycznej w Kielcach.
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„Re vitae” Centrum Medycyny 
Estetycznej i Chirurgii Plastycznej

ul. Wojska Polskiego 60
25-389 Kielce

rejestracja@revitae.com.pl
664-029-922

Godziny otwarcia
Pn. – Pt.: 11.00 -19.00

Uniknąć powikłań
Co zrobić, aby zabieg, któremu poddaje się pacjent, był bezpieczny?  
Rad udziela dr n. med. Andrzej Kustra, chirurg, właściciel „Re Vitae” Centrum Medycyny 
Estetycznej i Chirurgii Plastycznej w Kielcach. Rozmawia Agnieszka Rogalska.

Wraz z rozwojem medycyny estetycznej i rosnącą 
liczbą wykonywanych zabiegów, rośnie także liczba 
powikłań…
I dlatego trzeba wiedzieć, w jaki sposób unikać 
kłopotów i ewentualnych powikłań. Nie chodzi 
mi tu o wiedzę medyczną, bo tę lekarze powinni 
posiadać, tylko o praktyczne rady dla pacjenta 
– co powinien, a wręcz musi zrobić, by zabieg, 
jakiemu się podda, był zabiegiem bezpiecznym .

To po kolei…
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na 
liczbę gabinetów, które w ostatnim czasie ofe-
rują zabiegi medycyny estetycznej. Jak sama 
nazwa wskazuje, są to zabiegi z zakresu me-
dycyny, więc nie mogą być świadczone w ga-
binetach kosmetycznych, ale tylko i wyłącznie 
w gabinetach lekarskich. Co istotne – przez 
wykwalifikowany personel medyczny. Liczba 
powikłań, z jakimi zaczynają się zgłaszać pa-
cjentki po zabiegach wykonanych w gabine-
tach kosmetycznych, jest zatrważająca.

O czym jeszcze musimy pamiętać?
Że, nie ma w medycynie zabiegów prostych. 
Trzeba pamiętać, że wprowadzany do organi-
zmu materiał (np. wypełniacz) jest obcy dla 
naszego ciała i może wywołać reakcje niepożą-
dane. I nie o to chodzi, że nie można mieć powi-
kłań, bo te są w medycynie nieuniknione, tylko 
trzeba umieć je leczyć. Ostatnio była u mnie 
zrozpaczona pacjentka z martwicą czoła po wy-
pełniaczu zrobionym u kosmetyczki. Nawet je-
śli się to z czasem wygoi, to pozostaną szpecące 
blizny do końca życia.

Powikłania w medycynie są nieuniknione?
Mimo że materiały stosowane w medycynie 
estetycznej są coraz lepsze, to reakcje na nie 
mogą być różne. Każdy organizm jest inny. 
Ponadto na rynku jest około 100 preparatów 
kwasu hialuronowego, ale tylko trzynaście 

uzyskało atest FDA, czyli największej amery-
kańskiej organizacji ds. leków. 

A co z handlem tego typu preparatami w Internecie?
To kolejny problem i niebezpieczny proceder. To 
preparaty niewiadomego pochodzenia. Najlepsze 
firmy sprzedają swoje produkty wyłącznie leka-
rzom na podstawie prawa wykonywania zawodu. 
Te z Internetu trafiają do gabinetów nielekarskich 
i potem mamy np. 200 drobnych blizn na twarzy 
po mezoterapii wykonanej w gabinecie kosme-
tycznym preparatem tanim, niesprawdzonym, 
bez badań, kupionym w sieci, nienadającym się 
i niedopuszczonym do wstrzykiwania.

Czyli należy przede wszystkim wybierać miejsce, 
gdzie pracuje lekarz... 
To warunek podstawowy. Dokładna znajomość 
anatomii, zasady antyseptyki, umiejętność ra-
dzenia sobie z problemami pozabiegowymi, 
gwarantuje końcowy sukces. Nie narażajcie 

Państwo własnego zdrowia, a może czasem i ży-
cia z powodu nieco niższej ceny. Nie korzystajcie 
z kuracji u osób nieuprawnionych, posługują-
cych się świetnym marketingiem i reklamą, 
czasem nawet mylącymi tytułami „naukowy-
mi”. Wypytajcie podczas wizyty o uprawnienia, 
doświadczenie, tytuły naukowe, a czasem na-
wet o to, czy dana osoba jest lekarzem. 

Czyli dobrze przeprowadzony wywiad przed 
zabiegiem zabezpiecza pacjenta przed 
powikłaniami…
Wiele chorób wyklucza możliwość wykonania 
zabiegu. Dla przykładu, pacjenci z chorobami 
autoimmunologicznymi nie mogą mieć wy-
konywanych wielu zabiegów medycyny este-
tycznej. Chciałbym się mylić, ale sądzę, że mało 
która osoba spoza osób związanych z medycy-
ną wie, co to są za choroby. Ale zawsze możecie 
Państwo ją zapytać…

Jakie inne powikłania zdarzają się po zabiegach 
medycyny estetycznej?
Częstym problemem po np. botoksie jest opa-
danie powieki albo wręcz przeciwnie: zbyt 
wysokie jej ustawienie. Zdarzają się infekcje 
w obszarze poddawanym zabiegowi nie tylko 
bakteryjne, ale również WZW, HPV czy HIV. 

A krwiaki, obrzęki?
Nie są one powikłaniami, tylko objawami to-
warzyszącymi. To objawy szybko ustępujące 
bez dodatkowego leczenia. 

Co jeszcze może nas spotkać, choć oczywiście nie 
musi… 
Niestety, można się czasem spodziewać mar-
twicy okolicy twarzy po wstrzyknięciu pre-
paratu do naczynia. Guzy zapalne, porażenia 
nerwów, poparzenia po laserach… To dość 
powszechne problemy. Jednak doświadczony 
lekarz powinien sobie z nimi poradzić.
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Botoks – czy należy się go bać?
Co powinniśmy wiedzieć o botoksie? Czy należy obawiać się zabiegów z użyciem  
tej substancji? Jakie korzyści daje stosowanie tego leku? Z lek. med. Dominiką 
Posłowską rozmawia Agnieszka Rogalska.

Czym jest botoks? 
Inna nazwa to toksyna botulinowa. To jedna 
z  najsilniejszych znanych neurotoksyn. Wy-
twarzana jest przez bakterie – laseczki jadu 
kiełbasianego (Clostridium botulinum). Jej 
działanie polega na okresowym blokowaniu 
przepływu neuroprzekaźników w  synapsach, 
czyli połączeniach nerwowo-mięśniowych. Po-
woduje to brak lub osłabienie reakcji mięśnia 
na sygnał wysyłany za pomocą impulsu ner-
wowego, czyli zmniejszenie lub brak skurczu 
mięśnia. 

Brzmi groźnie…
Toksyna jadu kiełbasianego wykorzystywana 
jest w medycynie już od lat 70. XX wieku. Jeśli 
trafi w  niepowołane ręce, może być śmiertel-
nym zagrożeniem, ale odpowiednio dawkowa-
na wykazuje określone działanie lecznicze. 
Kiedy jest stosowana w medycynie?
Toksyna botulinowa stosowana jest w jednost-
kach chorobowych przebiegających z  nad- 
miernym, nieprawidłowym napięciem mię-
śniowym. Jest lekiem dobrze znanym neurolo-
gom – stosuje się ją w przypadku kręczu szyi, 
tików nerwowych, w  mózgowym porażeniu 
dziecięcym, w przykurczach po udarze, w przy-
padku migreny. Znajduje zastosowanie także 
w okulistyce – w leczeniu zezów, kurczu powiek 
oraz w urologii – w leczeniu nadreaktywności 
pęcherza moczowego, w zaburzeniach przewo-
du pokarmowego, takich jak kurcz wpustu żo-
łądka, szczeliny odbytu. 

A w medycynie estetycznej?
Lek ten ma zastosowanie w  leczeniu zmarsz-
czek gładzizny czoła (tzw. „lwia zmarszczka”), 
zmarszczek poziomych czoła, tzw. „kurzych ła-
pek” czy też w  leczeniu nadpotliwości. Podaje 
się małe, ściśle określone ilości botoksu według 
wypracowanych przez lata schematów, a dzia-
łanie toksyny ogranicza się wyłącznie do miej-
sca aplikacji.

Czyli botoks nie jest w medycynie czymś nowym…
Jest substancją o  znanym i  udokumentowa-
nym od blisko 50 lat działaniu. Jest też lekiem 
bezpiecznym, o  ile oczywiście zabieg z  jego 

użyciem wykonywany jest przez odpowiednio 
wykwalifikowanego lekarza. 

Nie powinniśmy mieć żadnych obiekcji?
Bezpieczeństwo stosowania toksyny botulino-
wej w medycynie estetycznej zapewniają ściśle 
przestrzegane, wyliczone dawki leku. Dla re-
laksacji mięśni mimicznych twarzy stosuje się 
łącznie ok. 50 jednostek leku, a w leczeniu nad-
potliwości pach – 50 jednostek na każdy dół pa-
chowy. Dla porównania, w leczeniu przykurczu 
dłoni i nadgarstka po udarze zaleca się 200-240 
jednostek, w przykurczu stawu skokowego 300, 
w kręczu szyi 200, zaś w  leczeniu przewlekłej 
migreny od 155 do 195 jednostek.

Jak działa botoks? Czego możemy się spodziewać po 
zabiegu?

Znajomość anatomii pozwala lekarzowi me-
dycyny estetycznej wykorzystać działanie 
toksyny botulinowej i  osiągnąć relaksację 
konkretnych, ściśle określonych grup mięśnio-
wych. Dzięki temu zmarszczki poziome na czole 
wygładzają się, spłycona pionowa zmarszczka 
gniewu między brwiami łagodzi rysy twarzy, 
a  rozluźnione włókna mięśnia okrężnego oka 
relaksują skórę wokół oczu, likwidując tzw. „ku-
rze łapki”. Dodatkową korzyścią po zastosowa-
niu toksyny w okolicy czoła jest zmniejszenie 
łojotoku i potliwości tej okolicy, co na czas dzia-
łania leku niweluje efekt świecącego czoła.

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć?
Stopniowe osłabienie mięśni mimicznych twa-
rzy po podaniu toksyny botulinowej obser-
wujemy w  okresie od kilku dni do 2 tygodni. 
Zabieg jest praktycznie bezbolesny. Bezpośred-
nio po nim można wrócić do pracy i do zwy-
kłych codziennych aktywności. Efekt zabiegu 
w  obrębie twarzy utrzymuje się 4-5 miesięcy. 
Botoks zastosowany w  okolicę pach zabezpie-
cza nas przed uporczywą, nadmierną potliwo-
ścią na okres około pół roku. Leczenie migreny 
natomiast należy prowadzić w seriach. Ważne 
jest jednak, aby zabiegu z  użyciem toksyny 
nie przeprowadzać częściej niż co 12 tygodni. 
W przeciwnym razie może dojść do wytworze-
nia przeciwciał, a  w  konsekwencji do trwałej 
odporności na leczenie botoksem.

A działania niepożądane?
Oczywiście mogą się pojawić efekty uboczne. 
Niektórzy pacjenci skarżą się po zabiegu na ból 
głowy, choć – paradoksalnie – botoks znajduje 
zastosowanie w  leczeniu migrenowych bólów 
głowy. Do innych działań niepożądanych na-
leży zaliczyć uczucie ciężkości czoła, opadanie 
powieki, krwiak w  miejscu podania. Wielu 
z tych problemów można uniknąć. Dzięki swo-
jej wiedzy, doświadczony lekarz medycyny es-
tetycznej jest w stanie w trakcie badania przed 
zabiegiem ocenić siłę mięśni mimicznych, 
ewentualne asymetrie i tak dopasować punkty 
podań w określone grupy mięśni, aby w natu-
ralny sposób zrelaksować i odświeżyć, lecz by 
nie zmienić wyglądu twarzy.

Lek. Dominika Posłowska
Specjalista chorób oczu, lekarz medycyny estetycznej, 
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jest 
członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej 
i Anti-Aging. Ukończyła Podyplomową Szkołę Medycyny 
Estetycznej w Warszawie oraz liczne kursy i szkolenia 
z zakresu dermatologii, medycyny estetycznej. W Kielcach 
pomaga pacjentom w „Re vitae” Centrum Medycyny 
Estetycznej i Chirurgii Plastycznej.
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Nakazy, zakazy, obostrzenia, kwarantanna – te słowa opisują w jakich czasach przyszło 
nam żyć. Obecnie nie pojedziemy bez przeszkód tam gdzie chcemy i kiedy chcemy. 
Dla kochających podróże pozostają wycieczki palcem po mapie. Kiedyś jednak ten 

czas ograniczeń z pewnością minie i warto do tej normalności, także wyjazdowej, być 
przygotowanym. Na łamach „2 tygodnika kieleckiego” podpowiemy, gdzie warto zajrzeć.

Na narty do Hiszpanii

Najdłuższy zjazd El Aquila
w bezchmurny dzień można stąd  
dostrzec pasmo górskie Rif  
w Maroku.

palcem po mapie
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N ajbardziej wysunięty na południe 
ośrodek narciarski w Europie. Znajdu-
je się na tej samej szerokości geogra-

ficznej co Cypr. Oferuje jeden z najdłuższych 
sezonów narciarskich na Starym Kontynen-
cie – rozpoczyna się już pod koniec listopada 
i trwa do maja. Przepustowość wyciągów wy-
nosi tu prawie 50 tysięcy narciarzy na godzi-
nę. Sierra Nevada…
Ośrodek zlokalizowany jest w południowej 
Hiszpanii w masywie górskim Penibético, 
w  Parku Narodowym Sierra Nevada, blisko 
miasta Granada. Miejscowość, w której znaj-
duje się ośrodek nazywa się Pradollano. Ośro-
dek znany jest jako najbardziej słoneczny 
w całej Europie (80 procent dni pełnego słoń-
ca w sezonie). Sierra Nevada znajduje się na 
wysokości 2100 m z wyciągami docierającymi 
na wysokość 3282 m.
Większość terenu narciarskiego to północne 
stoki Velety, trzeciego najwyższego szczytu 
w kontynentalnej części Hiszpanii. Cały ośro-
dek narciarski podzielony jest na 6 terenów 

PRAwiE 100 KM tRAs
Cały ośrodek narciarski podzielony jest na 6 terenów narciarskich, które zajmują łącznie 
powierzchnię 94,8 km. sezon w sierra Nevada rozpoczyna się już pod koniec listopada i trwa aż 
do początku maja. Jakość śniegu jest tu bardzo dobra nawet wczesną wiosną.

TeksT: Marek Malarz

PRAdollANo w siERRA NEvAdA
to malutkie miasteczko utożsamiane z górami sierra 
Nevada, tam zlokalizowana jest większość hoteli, 
apartamentów i innych form zakwaterowania.

Marek Malarz
dziennikarz. Przed laty pracował, m.in. w Gazecie Wyborczej, Słowie Ludu, AGB Metro, Życiu. Twórca i swego czasu redaktor naczelny 2 tygodnika kieleckiego. Uwielbia 
podróże i zazwyczaj odkrywa miejsca mało popularne, lecz warte odwiedzenia.

narciarskich: wspomnianej Velety, Laguna 
de las Yeguas, Borreguiles, Loma Dílar, Para-
dor y Río. Do dyspozycji mamy 30 wyciągów 
w tym: 2 gondole i 15 wyciągów krzesełko-
wych, 4  wyciągi taśmowe, przygotowane 
z myślą o początkujących i dzieciach i 103 tra-
sy (16 zielonych, 35 niebieskich, 43 czerwone, 
9 czarnych). Łącznie teren narciarski zajmuje 
powierzchnię 94,8 km. Przepustowość wy-
ciągów wynosi 49545 narciarzy na godzinę.  
Sezon narciarski w Sierra Nevada rozpoczy-
na się już pod koniec listopada i trwa aż do 
początku maja. Jakość śniegu jest tu bardzo 
dobra nawet wczesną wiosną. Ze względu 
na intensywne nasłonecznienie, w ostatnich 
latach podwojono liczbę armatek śnieżnych 
utrzymujących stoki w doskonałym stanie. 
Jest ich ponad 300 i – według dostępnych da-
nych – są w stanie wyprodukować 1940 m² 
śniegu na godzinę. Swoim zasięgiem obejmują 
35 km zjazdów na 32 trasach.
Najdłuższy zjazd to El Aquila prowadzący 
z góry Veleta do Pradollano o długości 6 km 

z różnicą poziomów wynoszącą 1 175 m. 
W bezchmurny dzień można stąd dostrzec pa-
smo górskie Rif w Maroku. Z kolei miejscem, 
którego nie może przeoczyć żaden snowboar-
dzista jest snowpark wyposażony w half-pipe 
o długości 120 m i liczne skocznie. 
W 1996 roku w Sierra Nevada odbywały się 
mistrzostwa świata w narciarstwie alpej-
skim. W 2015 roku Pradollano było współ-
organizatorem zimowej uniwersjady. Jest 
doskonale przygotowane od strony gastrono-
miczno-noclegowej. Znajdziemy tu ponad 30 
restauracji, barów i kafejek, również z lokalną 
kuchnią. Poza tym do dyspozycji pozostają 
liczne sklepy, centrum sportowe i lodowisko.
Niewątpliwym atutem Pradollano jest bli-
skość Granady (słynna Alhambra oraz ogrody 
Generalife) - 30 km (trzydzieści minut jazdy) 
i do wybrzeża Costa del Sol – 70 km (odległość 
pokonamy w godzinę). 
Granada jest połączona z wyciągami Sierra 
Nevada regularną komunikacją autobusową. 
Autobusy kursują kilka razy dziennie.
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w świecie sportu

REKLAMA

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
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ZWIĘKSZ WYDOLNOŚĆ, POPRAW KONDYCJĘ

Maciej cender
autor jest dziennikarzem „Przeglądu Sportowego”.

Miasto wyłożyło pierwsze karty. Ale 
jeszcze nie pora by powiedzieć: 
Sprawdzam! 

Gdyby miernikiem umiejętności człowieka 
były rozmowy zakulisowe, opinie napisa-
ne na internetowych forach – wyszłoby, że 
Sławomir Gierada, pełniąc obowiązki pre-
zesa Korony, nic dobrego nie zdziała! Wieść 
gminna tu i tam niesie, że „wybitnym praw-
nikiem nie jest”. Przez pewien okres kopał 
piłkę w Koronie, ale „doświadczenia z prowa-
dzenia, działania w  klubie nie ma żadnego”. 
Niektórzy, ironizując, twierdzą, że „musi być 
niezłym negocjatorem finansowym”, no bo 
skoro otrzymał pensję w wysokości 15 tys. zł. 
miesięcznie?! 
Tak na dobrą sprawę Gierada, jeszcze nie roz-
począł na dobre pracy, a już ma przyklejonych 
dziesiątki krytycznych „łatek”. Takie stanowi-
sko opinii publicznej na pewno nie pomoże 
w  robieniu porządków, lecz paradoksalnie 
– powinno zmobilizować do maksymalnego 
wykazania swoich, najlepszych umiejętności 
na wielu płaszczyznach. Nie tylko tych w ska-
li „makro” (znalezienie nowego prezesa, roz-
mowy z  ZUS, US, itd.), ale przede wszystkim 
w skali „mikro”. 
Tymczasowy sternik Korony powinien zdać 

sobie sprawę, w jakim środowisku się porusza. 
Do wszelakich dyskusji musi być przygotowa-
ny optymalnie. Także tych, z  pracownikami 
klubu. Nie może rozpoczynać swojego urzę-
dowania od straszenia, prężenia muskułów 
grożenia palcem, obietnicami „pożegnania się 
z poszczególnymi osobami”. Musi pamiętać, że 
plan, który chce zrealizować jest niezwykle 
trudnym, rodzącym się w  bólach projektem. 
Tym bardziej, że pierwszy zespół na pierw-
szoligowych boiskach gra w  przysłowiową 
„kratkę”. 
Powierzając funkcję prezesa Gieradzie, mia-
sto wyłożyło na stół pierwsze karty. Czy okażą 
się one „pokerowymi jokerami”? Dziś trudno 
prorokować. Jeszcze nie pora, by krytykować 

wszystko w  czambuł. By powiedzieć: Spraw-
dzam! 
Nowy prezes musi jednak wiedzieć, że kroczy 
po wyjątkowo kruchym lodzie. Zwolenników 
zbyt wielu nie ma. Mało tego, są grupy, które 
trzymają kciuki „by podwinęła mu się noga”. 
By podopieczni Macieja Bartoszka zdobywali 
jak najmniej punktów w ligowej rywalizacji… 
Jeżeli wytrzyma presję, przedstawi realny 
i  konkretny plan na najbliższe tygodnie, 
wprowadzi do klubu spokój, słowem przy-
gotuje swojemu następcy odpowiedni grunt 
– będzie triumfował. Nie chciałbym jednak 
być w jego skórze, w przypadku, gdy popełni 
błędy a  misja, której się podjął zakończy się 
klapą…•

MOIM ZDANIEM

„Kruchy lód” Gierady








