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OD REDAKTORA

Bo sztuka powinna prowokować…
Ma 50 cm i wzbudza ogromne emocje. Media kieleckie,
użytkownicy social mediów ekscytują się postacią Zdworca.
Więcej na str. 5.

LICZBy TYGODNIA

46 300

– to liczba przedwczesnych zgonów
w Polsce w 2018 roku, powiązanych
z zanieczyszczeniami drobnymi pyłami
(PM2.5). Około 379 tys. z takich zgonów miało miejsce w samej Unii Europejskiej.
W liczbach bezwzględnych Polska została sklasyfikowana na niechlubnym trzecim
miejscu wśród państw europejskich – gorzej było jedynie w znacznie liczniejszych
Niemczech i Włoszech.
Dane: najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiskowej (EEA).
Więcej na stronach 4 i 17.

CYTAT TYGODNIA

„Smog skraca prognozowaną długość życia średnio
o 2 lata. Bardziej niż HIV, wojna i używki”.

Z raportu „Air Quality Index” naukowców z Energy Policy
Insitute na Uniwersytecie w Chicago.
Więcej na stronach 4 i 17.

Na początek ważna data. Do 20 listopada i od 20
listopada br.
Do tego dnia żyliśmy w przeświadczeniu, że zadłużenie
Korony Kielce, to ok. 10 mln złotych. Aż do momentu,
gdy w trakcie konferencji prasowej, nowe władze klubu/
spółki, w towarzystwie prezydenta miasta Bogdana
Wenty, ujawniły prawdziwe długi. Jak się okazuje,
zaległości na koniec obecnego sezonu będą wynosić
blisko 17 mln złotych. Skąd ta różnica? Jak tłumaczą nowe
władze klubu… ze względu na „problem z rzetelnością
zbierania danych księgowych”.
Moim zdaniem dług będzie większy, gdyż patrząc
na założenia zarządu, w jaki sposób ma być niwelowany,
do takiego wniosku można dojść już dzisiaj.
I oczywiście nasuwa się kilka pytań.
Co faktycznie przejęło miasto? Kto oszukał radnych,
którzy wyrażali zgodę na nabycie akcji i jednocześnie
mieszkańców Kielc? Czy ktoś działa na szkodę miasta?
A może nie dopełnia obowiązków? W jaki sposób
przygotowano audyty (ponoć były co najmniej dwa),
iż nie zauważono kilku milionów długów więcej?
Tu zatrzymajmy się na chwilę. Jeden z audytów,
ten „profesjonalny”, został wykonany przez, ponoć,
renomowaną firmę audytorską. Drugi – wykonany przez
adwokata, społecznego doradcę prezydenta miasta,
obecnie pełniącego funkcję prezesa klubu. I uwaga…
otrzymał on wynagrodzenie za doradztwo prawne,
negocjacje i przygotowanie dokumentacji przy zakupie
Korony przez miasto. I całkiem już pomijam fakt, że przez
cały okres niemieckich rządów w klubie miasto posiadało
akcje spółki i powinno być zainteresowane co się w nim
dzieje. Wszak to majątek publiczny.
Czy ktoś kogoś (najlepiej winnych) pociągnie do
odpowiedzialności? Patrząc z boku można przecież
dojść do wniosku, że w spółce popełniano przestępstwa
gospodarcze na miliony złotych. Ukrywano, fałszowano
dokumenty księgowe? Jakie kroki zostaną przedsięwzięte,
by sprawę wyjaśnić, a sprawców ukarać? O tym NIKT nie
wspomniał do dzisiaj.
Są jeszcze inne wątki… Ale to innym razem. A tymczasem
polecam również lekturę tekstu na stronie 22.
Marek Malarz
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o tym się NIE mówi

WARTO WIEDZIEĆ

W jaki sposób zabija
brudne powietrze?
W przypadku osób
dorosłych, długotrwałe narażenie
na zanieczyszczenia
powietrza przyczynia
się do wystąpienia
śmiertelnych udarów,
zawałów serca, nowotworu płuc, a także
chorób przewlekłych,
m.in. cukrzycy i przewlekłych chorób
układu oddechowego.
Jeśli chodzi o konkretny typ zanieczyszczeń,
większość z nich przypisano problemowi
zanieczyszczeń drobnymi pyłami zawieszonymi PM2.5.
mgr Paula Malarz,
fizjoterapeuta,
kieleckie Centrum Terapii
– fizjoterapia i terapia
hiperbaryczna.

WAŻNE

S

mog skraca życie bardziej niż palenie,
zakażenie wirusem HIV czy wojna
– tak wynika z raportu „Air Quality
Index” naukowców z Energy Policy Insitute
na Uniwersytecie w Chicago. Badacze
co roku sprawdzają, jak zanieczyszczenie
powietrza wpływa na prognozowaną długość
życia. To dane, w które jeszcze nie włączono
COVID-19. Ale, jak podkreślają autorzy
badania, wiele wskazuje na to, że nawet
pandemia nie będzie skracała nam życia tak,
jak robi to smog.
„Cały świat czeka na szczepionkę na
COVID-19, ale jest coś, co zabija nas
codziennie: zanieczyszczenie powietrza” –
napisali w raporcie.
Zanieczyszczenia powietrza znalazły się tym
samym na pierwszym miejscu największych
zagrożeń.
„Działają niezauważalnie w ludzkim ciele,
prowadząc do śmiertelnych efektów, atakując
serce, płuca i inne organy. To ma gorszy
wpływ na przewidywaną długość życia, niż
gruźlica, HIV/AIDS czy używki” – czytamy
w raporcie.
Na drugim miejscu naukowcy umieścili palenie
papierosów, które skraca życie o 1,8 roku.
Alkohol i narkotyki to trzecie miejsce –
skracają życie o 11 miesięcy. Dalej mamy
skażenie wód (pół roku), wypadki drogowe
(5 miesięcy), HIV/AIDS (4 miesiące), malarię
(3 miesiące) oraz wojny i konflikty (23 dni).
Narażenie na zanieczyszczenia drobnymi
pyłami (PM2.5) doprowadziło w 2018
roku do 417 tys. przedwczesnych śmierci
w Europie. Około 379 000 z tych zgonów
miało miejsce w samej Unii Europejskiej –
to z kolei wnioski z najnowszego raportu
Europejskiej Agencji Środowiskowej (EEA).
Spośród nich 46,3 tys. miało miejsce
w Polsce.
W liczbach bezwzględnych Polska została
sklasyfikowana na trzecim miejscu
wśród państw europejskich, z 46,3 tys.
przedwczesnych zgonów powiązanych
z zanieczyszczeniami PM2.5. Gorzej było
jedynie w znacznie liczniejszych Niemczech

(63,1 tys.) i Włoszech (52,3 tys.). Liczą one
kolejno 83 mln i 60 mln mieszkańców.
Nasz kraj zajął za to pierwsze miejsce wśród
krajów o największym stężeniu rakotwórczego
benzo(a)pirenu – to tym razem raport
Europejskiej Agencji Środowiskowej (EEA).
Przyjętą średnią roczną dla rakotwórczego
benzo(a)pirenu (BaP) jest 1 ng/m3. W Polsce
została ona przekroczona na 136 ze 139
stacjach pomiarowych, ustawiając nasz
kraj na pierwszym miejscu pod względem
zanieczyszczeń BaP.
Na stężenia BaP ma wpływ ogrzewanie
domów węglem lub drewnem, a także
wypalanie pól rolnych. Nadmierna ekspozycja
na benzo(a)piren może prowadzić do chorób
płuc – w tym także do nowotworów.
Jak wyliczają eksperci EEA, niemal wszyscy
mieszkańcy zurbanizowanych terenów w Polsce
są narażeni zbyt wysokie stężenia BaP. 82 proc.
Polaków oddycha powietrzem ze zbyt dużymi
stężeniami PM10, a 34 proc. – PM2.5.
Smog i COVID – 19? Autorzy raportu
zaznaczają, że wciąż nie wiemy, jak bardzo
smog wpływa na zachorowalność i przebieg
zakażenia koronawirusem. Jednak
w sprawozdaniu zauważono, że długotrwałe
narażenie na zanieczyszczenia powietrza
powoduje choroby układu krążenia i układu
oddechowego, które uznano za czynniki ryzyka
zgonu u pacjentów z COVID-19.
Tymczasem… Na www.2tk.pl informowaliśmy:
Kielce. 1 listopada. Wieczór. Ul. Malczewskiego.
Blisko 2,5-krotnie przekroczona norma pyłu
zawieszonego PM2,5, a norma pyłu PM10
przekroczona o połowę – dane z serwisu airly.
org…
Oprac. red.
Raporty:
„Air Quality Index”, naukowców z Energy
Policy Insitute na Uniwersytecie w Chicago.
„State of Global Air”, opracowany przez
ekspertów z Health Effects Institute (HEI).
Europejskiej Agencji Środowiskowej (EEA).
Źródło:
www.smoglab.pl
Czytaj też na stronie 17

Wśród najbardziej zanieczyszczonych krajów są Białoruś, Słowacja, Czechy, Słowenia,
Litwa i Łotwa. A na pierwszym miejscu – Polska.
„Gdyby jakość powietrza spełniała wymogi WHO, np. mieszkańcy Warszawy zyskaliby
ponad 14 miesięcy życia” - piszą.
Dane z raportu „Air Quality Index” naukowców z Energy Policy Insitute
na Uniwersytecie w Chicago.
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o sztuka powinna prowokować…
Ma 50 cm i wzbudza ogromne
emocje. Media kieleckie, użytkownicy
social mediów ekscytują się postacią
Zdworca, który powstał w Instytucie Dizajnu
w Kielcach. Autorem jest Michał Podleśny.
Kosztował… 200 zł – zakup materiałów, koszt
wykonania oraz wypalenia obiektu.
Nazwa „Zdworzec” jest imieniem nadanym
kosmicie przez internautów (nadsyłali swoje
propozycje) i nawiązuje do miejsca, gdzie
powstał. Prace nad nim trwały w czasie
otwarcia Centrum Komunikacyjnego.
Uczestniczyli w nich mieszkańcy miasta
– tworząc poszczególne elementy, które
potem zostały wkomponowane w całość.
Nie ma ustalonego miejsca, gdzie stanie
rzeźba.
Co mówi sam autor?
„Wykonałem już wiele rzeźb. Wiadomo,
zdarza się, że jakaś nie wyjdzie. O tej z całą
pewnością nie mogę tego powiedzieć.
Jestem bardzo zadowolony z efektu jaki
uzyskałem. Fakt, że o rzeźbie, której nikt
jeszcze nie widział, dyskutuje się tak burzliwie,
potwierdza moje przekonanie. Opinie, że jest

REKLAMA

„obrzydliwy” są być może na miejscu, bo taki
właśnie miał być. Zwróćcie proszę uwagę,
że Zdworzec jest przybyszem z innej planety
i jest INNY niż my. Nie powinno się go oceniać
w kanonie piękna jaki znamy. Stara się
jednak asymilować, naśladując zachowanie
zwykłego ziemianina. Rzeźba, swoimi
kosmicznymi oczyma patrzy w dal, scena jest
melancholijna. Może myślami przypomina
sobie rodzinę i swoje „okropne”, „paskudne”,
„wyglądające jak gówno” dzieci. A może po
prostu myśli o tym jak bardzo jest atakowany
i nieakceptowany przez swój wygląd. Przecież
nikt z obrażających „to” ludzi jeszcze nie
spojrzał na niego a już zarzuca się mu,
że będzie straszył dzieci. Zdworcu, może czas
wracać w przestworza, trudno oczekiwać,
że zaakceptują tu Twoją inność, skoro z takim
trudem ludzie akceptują siebie nawzajem.
Odpowiem jeszcze zbiorowo na najczęściej
pojawiające się pytania:
– obrzydliwy – nie widziałeś, nie oceniaj,
– za drogi – akcja była non profit,
– kontrowersyjny – rzeźba, która jeszcze
nie opuściła pracowni, jest tematem

całego miasta. Od wielu lat w Kielcach
stoją (bardzo drogie) rzeźby Chopina,
pomnik pszczoły... Chodzicie Państwo
koło nich codziennie. Ile osób jest w stanie
powiedzieć gdzie się znajdują? Czy taka
jest rola rzeźby w przestrzeni miejskiej
– zniknąć?
– będzie straszył dzieci – te dzieci które
w wieku 4 lat obejrzały wszystkie części
Star Wars? W trakcie powstawania
Stwora, dookoła przechodziła masa
dzieci, wszystkie bez wyjątku były
zainteresowane, nie przestraszone.
Ponadto podejmowały próbę interpretacji
tej groteskowej rzeźby,
– czego się nawdychałem? – prace trwały
pod dworcem, więc niewykluczone, że był to
kielecki smog,
– oszpeci nasz piękny dworzec – chciałbym
tylko przypomnieć, że jeszcze nie tak
dawno taka sama afera była związana
z tą piękną modernistyczną architekturą,
która rzekomo miała „oszpecić miasto”.

Michał Podleśny, autor rzeźby.

spojrzenia

okiem posła

Elitaryzm i dyktatura
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.

P

atrząc na wydarzenia ostatnich tygodni
odnoszę niepokojące wrażenie, że właśnie cofam się w czasie. Jest zima, zbliża
się grudzień, mróz doskwiera wszystkim coraz bardziej. Ale z drugiej strony idą święta
i nasza niewola codzienna w systemie Polski
Ludowej jakby zakryła się porozumieniami
sierpniowymi. Wrażenie, że na idealnym obrazie gospodarki planowej i systemie cudów
powstała wyraźna rysa. I dawała ona nadzieję
na zmiany w konającym systemie przymusu.
Obecny rok ma wiele wspólnego z tymi wspomnieniami. Zniewoliła nas epidemia dając
rządzącym narzędzia do ograniczania nas.
Zabrano nam wiele możliwości celem rzekomego zadbania o nasze zdrowie, chociaż coraz
bardziej było widać inne przesłanie. Samowo-

N

Nie wiecie? To Wam wyjawię - jestem
nauczycielem. Powiem górnolotnie:
nauczycielem w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, czyli Państwa Polskiego.
Dlaczegóż aż tak górnolotnie wyjawiam? Bo
dzisiaj piszę o polskiej edukacji na podstawie
przypadku. Przypadkiem tym jest „500+ dla
nauczycieli”. Jak pewnie wiecie, pan Minister
Edukacji i Nauki ogłosił „Rządowe wsparcie
dla nauczycieli w ramach nauki zdalnej”. No
i hurra! Każdy nauczyciel otrzyma 500 złotych
na zakup sprzętu do kształcenia na odległość.
Wsparcie dotyczy też i mojej osoby. I wiecie co?
Postanowiłem (do czego koleżanek i kolegów
nauczycielskich nie namawiam) tych pieniędzy nie brać. Nie to, żebym był ogromnie bogaty i spał na pieniądzach. Nie wezmę tej kasy,
nawet nie dlatego, że za czas ubiegłorocznego
strajku nie dostałem pensji w kwocie dużo
większej. Czyli do strat jestem przyzwyczajony
i stratę tych 500 pln też przeżyję. Pora na szerszą motywację tego mojego postępku niemasowego, ale pamiętajmy o przypadku Sodomy
i Gomory. Oto rozbudowane motywy moje i tak
na początek: tego rodzaju wsparcia należało
nam udzielić w marcu-kwietniu, bo wtedy byliśmy zmuszeni uzupełniać sprzęt (koszt: dużo
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le w ramach realizacji celów politycznych pod
płaszczykiem zagrożenia. Coraz więcej ognisk
zapalnych doprowadziło do wyjścia ludzi na
ulicę.
13 grudnia szybki zwrot akcji dał władzy
legitymacje do użycia siły. Bez tego narzędzia poprzedni system nie mógł skutecznie bronić się przed argumentami opozycji.
Okoliczności i uwarunkowania tamtej władzy można jeszcze spokojnie wytłumaczyć
korzystaniem z bogatego i rozbudowanego
systemu represji i upolitycznienia wszelkich
organów, mających rzekomo gwarantować
prawa obywatelowi. Nikogo nie dziwiła siłowa argumentacja utrzymania władzy. Wtedy
pojęcie wolności, równości i demokracji było
nam nieznane.

Jak zatem oceniać ostatnie wydarzenia? Czy
cofamy się w czasie i doznajemy efektu powtarzającej się historii?
Wykorzystanie siły i przyzwolenie na użycie
środków przymusu wobec protestujących,
to smutny dowód na brak argumentów do
dyskusji. Ten rząd nie ma dla obywateli rozwiązania. Ma dla niego jedynie bat, żeby mu
wskazać jego miejsce w szeregu.
Na szali położono prawie 30 lat pracy Policji.
Cele polityczne zbrukały ich wizerunek. Psują go karierowicze i młodzi ludzie oszukiwani przez sprawujących władzę. Ataki siłowe
wobec posłów, nagonki na sędziów, wreszcie
straszenie obywateli, ma wzbudzić w nas
strach, który nie pozwoli nam walczyć o demokratyczną Polskę. Taką, w której głos suwerena może przebić się przez policyjny kocioł.
Demonstranci nie prowadzą walki z policją.
Widzimy wyraźnie, że to policja i jej organy
stosują rozwiązania siłowe wobec protestujących.
Celem jest pozostać na stanowiskach. Wykorzystać wszelkie dostępne środki. Uderzając
w każdego, kto może im zaszkodzić. Elita
„dziadersów stołkowych” nie potrafi rozmawiać inaczej niż za pomocą siły. Problem odpowiedzialności za agresję rodzącą agresję
nie jest ich problemem. Do czasu.

•

Zza miedzy

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

więcej niż pięćset złotych) niezbędny do zdalnej nauki. Dalej: w narzędzia do pracy powinno
wyposażyć nas państwo. To nie my mamy wypełniać formularze, składać prośby, biegać za
zakupami, zbierać i rozliczać paragony. Kolejna
przyczyna odmowy mej: nauczyciel winien
mieć taką pensję, żeby było go stać na porządny sprzęt do pracy. Dodam: w czasie strajku
walczyliśmy nie tylko o nauczycielskie zarobki, ale też i o normalny, osiągalny dla uczniów,
wymiar obciążeń programowych (i możliwych
do zdalnej realizacji) . Jednak rząd stać było
jedynie na szczucie na nauczycieli. Do tego:
działania fotoshopowej pani minister, cofające
polską edukację do analogowych czasów kró-

la Ćwieczka. Choć ową żenadę pominę jednak
milczeniem. Nie wspomnę też o półrocznym
olewaniu apeli o przygotowaniu szkół na drugą
falę epidemii. Nie wezmę tych pięciu stów, bo
tak naprawdę to łapówka, a nie rozwiązywanie
realnych problemów. To akcja kupowania nauczycieli i zatykania im ust, akcja pod tytułem
„dostali kasę, więc nie mają prawa już się odzywać”. Nie o niegrzeczności i emocje tutaj chodzi,
więc proponuję, żeby przysługującą mi pięćsetkę dać bardziej potrzebującym. Może dzieciakom, które nie mają szans na żaden sprzęt do
zdalnej nauki? Mnie tą pięćsetką pan Minister
nie kupi. Oczekuję innych pomysłów. Najlepiej
o normalnej, współczesnej edukacji…

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

P

amiętacie Fundusz Inwestycji Samorządowych? To w ramach tego, obiecanego wsparcia, politycy PiS przez całą
kampanię prezydencką objeżdżali Polskę
wzdłuż i wszerz, wręczając samorządowcom
czeki. Czasem ten sam czek wręczany był
kilka razy, przez premiera, ministra, posła,
czy radnego. Grunt to ogrzać się w cieple
obiecanych pieniędzy. Kasa w pierwszym
etapie programu została rozdzielona między
samorządy według specjalnego algorytmu.
Podzielono 6 mld zł, drugie tyle miało być
wydatkowane w trybie konkursowym. Kryteriów tym razem nie podano. Samorządy
złożyły wnioski i do 30 października miała
zapaść decyzja kto, ile i na co dostanie. Ter-

M

ija dwa lata rządów Bogdana Wenty. Stosując szkolną klasyfikację tej
prezydentury za pierwszy rok stawiam czwórkę z dużym minusem. Za drugi
czwórkę, ale już z plusem i to nie na wyrost.
Uzasadniając takie oceny twierdzę, że niedociągnięcia w pierwszym roku były efektem
docierania się nowej ekipy. Jak wiemy, dotarcie nigdy nie nastąpiło, a doszło do rozłamu,
którego „spiritus movens” stał się Przewodniczący Rady Miasta, Kamil Suchański. Konflikt ten do dziś nie pozwala prezydentowi
na stabilne i efektywne sprawowanie władzy. Odbija się to negatywnie na funkcjonowaniu samorządu. Generuje jałowe spory
podczas obrad sesji i komisji. Takie jest tło
polityczne, którego nie sposób pominąć analizując dwa pierwsze lata tej kadencji.
Ocenę zacznę od tego, co budzi moje największe obawy i z czym się nie zgadzam.
Konsekwentnie twierdzę, że największym
błędem było zrzucenie na „barki” miasta klubu Korona Kielce. Niepotrzebnie Prezydent
Wenta sygnował ten „deal”, niepotrzebnie
Rada Miasta większością głosów wyraziła na
to zgodę. Ta sytuacja jest patologiczna, kiedy
z miejskiej kasy pokrywane zostają piłkarskie gaże, obce długi, a na dodatek pokrywane mają zostać takie, które spółka posiada
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min minął i nowego nie ma. W tym czasie
jst musiały złożyć projekty budżetu na przyszły rok. Zaplanować wydatki na inwestycje,
wciąż nie wiedząc, czy obiecane pieniądze
dla samorządów się pojawią. Nie wiedząc,
czy specjalna komisja przy premierze rozdysponuje je uczciwie, czy według partyjnego
kryterium, w myśl zasady „gdzie rządzą nasi,
tam dajemy”. Samo miasto Kielce złożyło ponad 30 wniosków, na kwotę ponad 260 mln
zł. Czy któraś z tych propozycji zyska przychylność i akceptację rządzących? Nadal nie
wiadomo.
Trochę zgodnie z przysłowiem, że kłopoty
chodzą parami, w ostatnich dniach polski
rząd postanowił skonfliktować się z UE. Groź-

bą twardego weta dla unijnego budżetu postawił pod znakiem zapytania miliony unijnego
wsparcia, także na inwestycje samorządowe.
Nieodpowiedzialni politycy PiS zaczęli przekonywać, że bez UE sobie świetnie poradzimy
i nie potrzebujemy zewnętrznych pieniędzy.
A wystarczy spojrzeć dziś na Kielce, aby dostrzec skok cywilizacyjny, jaki dokonał się
przez 16 ostatnich lat. Większość inwestycji
realizowana w tym czasie nie miałaby szans,
gdyby nie środki unijne.
W takim klimacie samorządy starają się
sklecić swoje budżety, mocno nadszarpnięte
pandemią i serią kosztownych, rządowych
pomysłów. I wydaje się, że na szczeblu lokalnym dla wszystkich polityków priorytetem
powinno być zrównoważenie i uratowanie
budżetów na przyszły rok. Tak niestety nie
jest. W Kielcach z jednej strony radni PiS nie
godzą się na zaciągnięcie kredytu na rekompensatę utraty wpływów z powodu Covid-19,
z drugiej, co chwila organizują konferencje
prasowe, domagając się dodatkowych wydatków z kasy miasta. Posunęli się nawet
do lansowania tezy, że na pandemii da się
zarobić. W sumie to nawet się da, jak jest się
znajomym ministra Szumowskiego, a nie
uczciwym samorządem.

•
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Dwa lata Wenty
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.
w stosunku do miasta. Zadaniem samorządu
nie jest prowadzenie i finansowanie zawodowego zespołu sportowego. Tym razem to
na tyle „dziegciu” z mojej strony, bo więcej
wydarzyło się jednak dobrego przez te dwa
lata.
W 2019 r. udało się uniknąć podwyżki podatku wpisanej do budżetu przez poprzedników
Wenty. Rozwiązano problemy lokalowe SP nr
8 i „informatyka”. Dokonano pozytywnych
zmian w transporcie publicznym. Prezydent
poradził sobie z kryzysem oświaty, jakim był
zafundowany przez rząd podwójny rocznik.
Powstał projekt programu dofinansowania
leczenia niepłodności metodą „in vitro”, którego jestem pomysłodawcą. Zapadły dobre
decyzje kadrowe, m.in. ws. szefów MOSiR,

KCK, biblioteki czy Straży Miejskiej. Wzorcowo obsłużeni zostali włoscy przedsiębiorcy,
czego efektem będzie inwestycja, która przyniesie setki miejsc pracy i wpływy do budżetu miasta.
Cieszę się też, że ruszyła budowa ulicy Prostej, a dzięki moim staraniom w budżecie na
2021 r. zarezerwowane zostały też pieniądze
na modernizację ul. Wydryńskiej. To wszystko zapisuję jako pozytywne działania Prezydenta Wenty, mojej z nim współpracy, jak
i całego samorządu.
Pod znakiem zapytania pozostawiam to,
jak prezydent poradzi sobie z kryzysem finansów wywołanym pandemią, jak i ocenę
projektu przyszłorocznego budżetu. O tym
w kolejnym felietonie.

•
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TAK TO WIDZĘ

Edukacyjne upiory
EMILIA OGONOWSKA-JAROŃ
m.in.: artysta muzyk oboista, wokalistka, pedagog, członek wielu organizacji pozarządowych. Koncertuje
w kraju i zagranicą, zasiada w jury konkursów, prelegent w trakcie koncertów i festiwali. Na co dzień
uczy oboju i kameralistyki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w
Kielcach, prowadzi bloga e-muzycy.pl. Jest wiceprezesem Polskiej Fundacji Promocji Kultury Muzycznej.

K

Koronaferie? Nic z tych rzeczy! Edukacja niemal w całości przeniosła
się do Internetu i nie zwalnia tempa.
Po miesiącu pracy zdalnej wszyscy czujemy
się wypaleni, jednak z powodu nagłego przyspieszenia terminu ferii zimowych, trzeba zebrać ostatki sił i dokonać klasyfikacji, bo do
szkół wrócimy dopiero 18 stycznia.
Dookoła trwają protesty, przedstawiciele
branż poszkodowanych przez pandemię wysyłają petycje do rządu, by uwzględniono ich
w Tarczy Antykryzysowej. Premier na przemian to uspokaja, to straszy, próbując gasić
szalejące pożary szklanką wody. Czy to aby
na pewno odpowiedni moment na zmiany
w szkolnictwie? Dla chcącego nic trudnego…

16

listopada na stronie Urzędu Miasta pojawił się projekt budżetu
miasta Kielce na rok 2021. Warto
mu się przyjrzeć. Już na starcie nadmienię,
że władze miasta nie mają dla mieszkańców
pozytywnych wieści, będzie to kolejny z rzędu
budżet z deficytem. Zakładając, że będzie on
na założonym poziomie lekko ponad 100 mln
zł (to wariant optymistyczny), idę o zakład, że
deficyt będzie znacznie większy.
Mój brak wiary wynika z bardzo prostej kalkulacji ekonomicznej, władze miasta założyły
sobie, że dochody wyniosą 1,46 mld zł, co w dobie spowolnienia (prawdopodobnie nawet kryzysu) jest kompletnie nierealne. Ludzie będą
tracić pracę, wiele firm – szczególnie małych
– zostanie zamkniętych, nowych inwestycji będzie jak na lekarstwo. Taki jest niestety rezultat
wielu lat zaniedbań, kiepskich decyzji politycznych, gospodarczych i braku wizji. Oczywiście
dotyczy to w mniejszym stopniu władz miejskich, bo to kwestia głównie na poziomie rządowym, ale samorządy dostaną rykoszetem.
Wiele z nich przecież przez lata czynnie uczestniczyło w tym chocholim tańcu. Zadłużanie,
rozdawnictwo, przerost administracji, układy,
dławienie przedsiębiorczości durnymi ustawami i wysokimi podatkami, to tylko niektóre

8

Oto do Senatu trafiły propozycje zmian Karty Nauczyciela (dotyczące m. in. uprawnień
rzecznika dyscyplinarnego), Prawa Oświatowego i innych. Do konsultacji społecznych
oddano projekt Rozporządzenia MKDNiS
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli szkół i placówek
artystycznych. Niczym upiory przeszłości, powracają kuriozalne zapisy, łudząco podobne
do tych z 2017 roku, które spotkały się wówczas z ogromnym sprzeciwem środowiska artystycznego i uczelnianego.
Projekt ten zakłada m.in., że absolwenci artystycznych uczelni wyższych, z ukończonym
studium pedagogicznym, nie uzyskają kwalifikacji zawodowych do nauczania w szkołach

muzycznych, jeśli nie będą legitymowali się
dyplomem ukończenia II stopnia szkoły muzycznej. Narusza to regulacje krajowych ram
kwalifikacyjnych i pozbawia uczelnie autonomii.
Oto przykład z innej branży. Magister inżynier budownictwa nie musi być absolwentem szkoły zawodowej albo technikum
budowlanego, by móc nauczać przedmiotów
zawodowych. Uprawnienia do nauczania ma
zarówno magister inżynier budownictwa
z ukończonym studium pedagogicznym, który w przeszłości zdobył tytuł zawodowy w zawodówce, bądź technikum, jak i ten, który
wcześniej ukończył LO. Dyplom uczelni wyższej daje wyższe kwalifikacje, niż tytuł zawodowy uzyskany w szkole ponadpodstawowej.
W szkołach artystycznych ma się to zmienić
po wejściu w życie rozporządzenia. Dyplom
uczelniany straci znaczenie, jeśli kandydat do
pracy w szkole nie wylegitymuje się dyplomem średniej szkoły muzycznej. Wisienką na
tym zatrutym torcie jest termin konsultacji
– do 2.12.2020., obejmujący najgorętszy okres
dla kultury, bowiem do końca listopada trwają nabory wniosków do programów MKDNiS
na 2021 rok.
Czy kolejne upiory przeszłości zaatakują z zaskoczenia?

•

PATRZĄC Z BOKU

Plan miasta nierealny
DAWID LEWICKI
(ur. 1 lipca 1987 r. w Kielcach). Ukończył Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest magistrem
politologii o specjalności samorządowej. Posiada także licencjat z logistyki. Wolnościowiec z przekonań.
Wiceprezes partii KORWiN wchodzącej w skład Konfederacji. Szef partii w regionie świętokrzyskim.
z zarzutów do rządzących. Oni poniosą co najwyżej konsekwencje polityczne, ekonomicznie
odczuje to ogół obywateli naszego państwa.
Wśród kieleckich, nierealnych założeń budżetowych są np. wpływy ze sprzedaży nieruchomości, mieszkań komunalnych i lokali
użytkowych na poziomie blisko 22,5 mln zł.
W mojej opinii nie będzie komu i za co tego
kupować.
Kolejnym planowanym dużym zastrzykiem
do budżetu są wpływy ze sprzedaży biletów
komunikacji miejskiej na poziomie 30 mln zł.
Tu podobnie, biorąc pod uwagę fakt coraz
mniejszej liczby pracujących mieszkańców
(także praca zdalna), zdalnego funkcjonowania studentów i pewnie jeszcze przez jakiś

czas uczniów, uważam że te wpływy są wzięte
z kosmosu.
Kolejnym dużym zastrzykiem (21 mln zł) ma
być najem, dzierżawa lokali mieszkalnych,
użytkowych, powierzchni reklamowych itp.
To także niemożliwe.
Proponuję władzom miasta wprowadzić szereg oszczędności, m.in. redukcję etatów w UM,
spółkach miejskich i podległych jednostkach,
likwidację Straży Miejskiej, prywatyzację (o ile
to ktoś kupi, jeśli nie, to likwidację) miejskich
instytucji, takich jak Kielecki Teatr Tańca, czy
też przemyślaną prywatyzację Korony Kielce.
Ograniczenie wydatków na zbędne inwestycje
i skupienie się na podstawowych zadaniach to
główne drogowskazy. Do dzieła!

•
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Świat wokół nas

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

Ś

wiat
Po brutalnych pacyfikacjach w centrum
Mińska, w poprzednich tygodniach,
w minioną niedzielę Białorusini zmienili
taktykę – organizowali „Marsz Sąsiadów”,
a raczej setki drobnych demonstracji „wokół
domów”, często w peryferyjnych dzielnicach
stolicy, a także w wielu mniejszych miastach.
To utrudniło działania milicji, zaskoczonej
takim rozproszeniem (zachęty do decentralizacji działań pojawiły się w mediach społecznościowych w ostatniej chwili).
Także w innych krajach, w których od miesięcy trwają prodemokratyczne protesty, pojawiają się nowatorskie i oryginalne formy.
Na uwagę zasługuje specyficzne poczucie hu-

moru Tajów (którzy zresztą nieco wcześniej
też wpadli na pomysł przesuwania protestów
z centrum na przedmieścia). W poprzednim
tygodniu nad zgromadzonymi na ulicach
Bangkoku tłumami górowały wielkie, dmuchane, żółte kaczki, a w kolejnych dniach pojawiły się postacie przebrane za dinozaury,
które malowniczo „umierały”, symbolizując
zmierzch reżimu, związanego z królem Mahą
Vajiralongkornem. Fotoreporterzy i operatorzy kamer TV „lubią to”.
A ponadto: w ubiegłą sobotę w Paryżu setki
na czarno ubranych demonstrantów starły się z policją w protestach przeciw… brutalności policji. W Indiach związki rolnicze
burzliwie manifestują przeciw projektom

deregulacji sektora, a na Kubie ludzie kultury
przeciw represjom wobec artystów. Z różnych
powodów gorąco na ulicach było też w Argentynie, Armenii, Brazylii, Gruzji, Gwatemali,
Iraku, Korei Płd., Mjanmie (Birmie), Nigerii,
Peru, Wielkiej Brytanii, Tunezji…
Bywały „Wiosny” i „Jesienie Ludów” – chyba
przyszedł czas na „Zimę”.

P

olska
Nasz kraj ostatnio też ma swoje, poczesne miejsce w serwisach światowych
agencji – albo jako „bohater” sporu z UE o praworządność i budżet, albo (częściej) w kontekście protestów „przeciw zaostrzaniu i tak już
ostrego prawa aborcyjnego” oraz z powodu
„narastania gniewu przeciw rządom konserwatywnych nacjonalistów i ich sojuszników
w Kościele katolickim” (to kompilacja cytatów
z Bloomberga i Associated Press).
I w ten oto sposób „ostatnia faza walki liberałów i konserwatystów religijnych w Polsce”
(to Reuters) wpisuje się w globalną „Zimę Ludów”.
Wolałbym co prawda, żebyśmy wpisywali się
w inne trendy i ścigali ze światem w innych
kategoriach – ale, jak znów trzeba akurat tak,
to trudno.

•

REKLAMA

ZWIĘKSZ ODPORNOŚĆ, NIE DAJ SIĘ WIRUSOM

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA
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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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Konstytucyjny
instrument
Czy nazwa instrumentu rynku pracy może zniechęcać do korzystania? Okazuje się, że
tak, ale nazw zapisanych w Konstytucji RP zmienić się łatwo nie da, a są formy pomocy,
po które sięgnąć warto!
Tekst: Zbigniew Brzeziński

II

Rzeczpospolita znacznie wcześniej
przyznała prawa wyborcze kobietom (28.11.1918), niż zajęła się kwestiami kompleksowej obsługi rynku pracy
i przeciwdziałania bezrobociu (29.01.1919).

Duże znaczenie miała organizacja różnych
robót publicznych, których koszt pokrywano
z Funduszu Pracy. Muzeum Historii Miasta
Kielce ma w swoich zbiorach album, który
należał do Adama Bratkowskiego, wojewody
kieleckiego w czasach międzywojnia. Zawiera
on fotograficzną dokumentację takich działań, jak: budowa gmachu, w którym mieści
się dziś Wojewódzki Dom Kultury, rozbudowa
kompleksu stadionu, zwanego dziś „leśnym”,
a wówczas „dziesięciolecia”, rozbiórka cerkwi,
która stała na obecnym skwerze Stefana Żeromskiego, czy obniżenie nawierzchni obok
katedry, bo pojazdy samochodowe z trudem
wytrzymywały ten podjazd.

cą do pełnego, produktywnego zatrudnienia
poprzez realizowanie programów zwalczania
bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie
poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych. Gdy
powstał Miejski Urząd Pracy w Kielcach,
utworzony na mocy uchwały Rady Miasta
(uwaga!): nr XXIX/666/2008, w pracach interwencyjnych wzięło udział zaledwie 30 osób.
Był to najrzadziej wykorzystywany przez
kieleckich pracodawców instrument rynku
pracy. W toku szkoleń, które MUP zaproponował firmom, rychło okazało się, że ta forma wsparcia jest omalże w ogóle nie znana.
Przedsiębiorcom kojarzyła się z możliwością
zatrudniania tylko przy pracach prostych,
jak to miało miejsce w międzywojniu. Byli
też przekonani, że wsparcie finansowe mogą
w tym wypadku uzyskać tylko te firmy,
w których źle się dzieje, bo potrzebna jest
jakaś „interwencja”. Żadne z tych przekonań
nie jest prawdziwe.

Konstytucyjne korzenie

Jak działają prace interwencyjne?

Sto lat temu…

W rozdziale drugim Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne, znajduje się
artykuł 65 ustęp 5, w którym czytamy: władze publiczne prowadzą politykę zmierzają-

Zapisanej w Konstytucji RP nazwy instrumentu, rzecz jasna, zmienić się nie da, więc
będzie nam ona towarzyszyć jeszcze przez
czas jakiś. Pozostaje przywyknąć. Narzędzie
samo w sobie jest przy tym interesujące.

Przede wszystkim można zatrudniać z takim
wsparciem pracowników na dowolne stanowisko. Pracodawca zawiera umowę z MUP na
organizację prac interwencyjnych. Umowa
opiewa na 9 miesięcy. Przez pół roku firma
otrzymuje refundację części wynagrodzeń
w wysokości 820 złotych i kosztów ubezpieczeń społecznych od tej kwoty. Łączne
wsparcie może więc wynieść 970 złotych. Pracodawca zobowiązuje się też do utrzymania
zatrudnienia przez kolejny kwartał, już bez
wsparcia finansowego.

Projekt z bonusem

Obecnie MUP realizuje dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER)
projekt: „Młodzi na start!”. Przewiduje on zorganizowanie w Kielcach 170 prac interwencyjnych dla osób, które nie ukończyły jeszcze
29 roku życia. Zawiera też fajny bonus. Firmy, które wezmą udział w tym przedsięwzięciu i utrzymają zatrudnienie przyjętego na
prace interwencyjne pracownika do pełnego
roku, czyli kolejny kwartał bez refundacji,
otrzymają dodatkowe, jednorazowe dofinansowanie w wysokości 6000 złotych! Każda
firma, która zamierza zatrudniać nowych
pracowników, powinna rozważyć to rozwiązanie.

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

Lokal wyższej kategorii
„Winnicę”, reprezentacyjny przez lata kielecki lokal, wymyślono na drugim piętrze
budynku, zwanym przez kielczan z przekąsem „białym domem”, natomiast przez
zatrudnionych w tym gmachu pracowników aparatu partyjnego pieszczotliwie „bazyliką”.
Czyli mówiąc bez ogródek i wprost – w komitecie wojewódzkim jedynej słusznej partii,
w wydziale propagandy.
Tekst: Ryszard Biskup

K

Kto personalnie rzucił taką akurat myśl,
dzisiaj się nie dojdzie. Źródłowy dokument, który jednoznacznie wskazywałby
autora, przepadł i jest nie do odkopania, nawet
w niezbadanych zasobach archiwum IPN.
Wiadomo za to dokładnie, kto odpowiada za
wymazanie z mapy ulicy Krynicznej, przy
której od połowy lat pięćdziesiątych mieściła
się całkiem przyzwoita restauracja „Źródłowa”. To Barbara Dubińska, sekretarz propagandy. Rzucona z samej centrali w Warszawie
i przeniesiona z redakcji miesięcznika teoretycznego „Życie Partii” na głęboką prowincję,

12

czyli w Góry Świętokrzyskie, towarzyszka
wicie, rozumicie, swoją obecność nad Silnicą
uwiarygodniła nie tylko regionalną zapaską
narzucaną na ramiona w trakcie partyjnych
mitingów, narad, egzekutyw i obrad plenarnych. Przystrajała się w czerwono – czarne
barwy chętnie i paradowała w ludowym
stroju z przekonaniem, że jak partia identyfikuje się z narodem, to i ten naród ochoczo
i bezapelacyjnie trwa murem za organem.
Jednoosobowo i autorytarnie zdecydowała, że
lepsza od Krynicznej będzie w Kielcach Winnicka. Co ucieszy nie tylko swoich, ale i obcych

zza Buga. Nieświadomy, kto stoi za nieoczekiwanie niespodziewaną zmianą nazwy ulicy, młody i z definicji nieopierzony reporter
„Słowa Ludu”, Bronek Domagała w dwa dni po
wymianie tabliczek z nazwami ulic, w krótkiej notce zamieszczonej w gazecie na ostatniej stronie, ten nowatorski pomysł obśmiał
i bezczelnie wyszydził. Za swoją desperację
zapłacił natychmiastowym, dyscyplinarnym
wylaniem na pysk z roboty.
W kotle przemian nikt już nie mieszał i nie
bruździł, zmiany na lepsze ruszyły żwawo
z kopyta.
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Kieleckich mistrzów patelni do nowych zadań przeszkolić mieli specjalnie sprowadzeni
z Podola kuchmistrze. Ale z całej palety zaproponowanych przez Ukraińców potraw, nie
przyjęła się ani jedna. Nie wprowadzono do
jadłospisu grubej na dwa palce wędzonej słoniny, nie zyskał uznania ochłap wysmażonej
na głębokim tłuszczu wołowiny, nie spodobały
się zaproponowane przekąski z wysuszonych
na wiór chudych ryb dalekomorskich. Kielczanie odrzucili też danie, którego głównym
składnikiem miały być tłuczone, oblane gęstym olejem z rzepaku kartofle, nie zaakceptowali kiszonych pomidorów, czubaryków, czy
zaproponowanego, jako deser, soku brzozowego i innych rarytasów. Wykreślono też bez
najmniejszego wahania okowitę o smakowitej nazwie „ruskaja ordynarnaja” na bardziej
wykwintne i zdecydowanie smaczniejsze,
chociaż dwa razy droższe „stolicznają” i „moskowskają” oraz, co natychmiast zyskało uznanie klienteli, koniaki ormiańskie i gruzińskie.
Piwo „żigulewskie”, które tak smakowało, jak
się nazywało, też zdecydowanie odrzucono.
W Kielcach wymyślono za to potrawy, o jakich na dalekim Podolu nikt prawdopodobnie
nigdy nie słyszał. Przede wszystkim żarkoje,
które jest dalekim wspomnieniem po ukraińskiej, przyrządzanej na ostro, duszonej na
patelni, podżarce z wołowiny.

Kelnerzy, Władysław Rutyna i Tadeusz Zapała, serwowali ten przysmak w gliniakach
zamkniętych czapą z ciasta. W takim naczyniu bulgotał smakowity gulasz wołowy z pokrojonymi w talarki kartoflami, pieczarkami,
zielonym groszkiem, kawałkami warzyw oraz
śliweczką do smaku. Wszystko w ostrym, pikantnym sosie.
Tak na marginesie – żarkoje, które dzisiaj „Winnica” serwuje swoim gościom, to nie to samo, co
kiedyś. Nie wiadomo z jakiego powodu zmieniono gramaturę i recepturę potrawy, która
w takim wydaniu jak obecnie jest podłą karykaturą żarkoje sprzed czterdziestu lat. W karcie
dań znalazł się smakowicie przyrumieniony
wieprzowy kotlet po kijowsku, szaszłyki z baraniny albo wieprzowiny, połówka specjalnie
przyprawionego kurczaka, pływające w rosole
kołduny, pampuchy z czosnkową nutą i czerwony barszcz, który z przyrządzaną za Bugiem
potrawą wspólną ma obecnie tylko nazwę.
Ukraińcy, którzy mieli szkolić Polaków, uznali
swoją misję za wypełnioną, pokiwali z uznaniem głowami i wrócili czym prędzej do domu.

W osiedlu Wiszeńka w Winnicy uruchomiono natychmiast siostrzany lokal o nazwie
„Kielce”. Z kuchnią polską, wymyśloną przez
gości przebywających nad Silnicą w charakterze kulinarnych instruktorów przez dwa
tygodnie. Co gwarantowało teoretycznie, że
kucharze, którzy mieli przygotować do zawodu polskich kolegów, sami z siebie opanowali
tajniki kulinarne regionu świętokrzyskiego.
Spragnionym i głodnym Ukraińcom w „Kielcach” podawano przede wszystkim ciepłe
ukraińskie piwo i takąż wódkę. Komu nie pasowało, mógł pragnienie zaspokoić szklanką
maślanki z sosem czosnkowym i przegryźć
surowym, za obficie posolonym, ogórkiem.
Pierwszy i ostatni raz w życiu jadłem tam
mielony kotlet schabowy z kaszą gryczaną
i wołowinę z wody, podaną z czarnym chlebem zamiast ziemniaków. Oferta, jaką zaproponowała siostrzana karczma, uznania
nad Południowym Bugiem – co wydaje się
całkowicie zrozumiałe – nie zyskała. „Kielce”
splajtowały i dzisiaj lokalu po prostu w Winnicy nie ma.

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.
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„Od Aten do Sparty”
Obserwujemy upadek m.in. kultury i powrót do… feudalizmu. Rządzący nagradzają
swoich użytecznych trefnisiów i wbrew naszym konstytucyjnym prawom, ogłaszają swoją
wolę na konferencjach prasowych. A na protestujących wysyłają wyspecjalizowane
w pacyfikacji bojówki policyjne. Czy można było to przewidzieć? Jak najbardziej można…
Byli tacy, którzy to zrobili. Dziś o jednym z nich.
Tekst: Krzysztof Sowiński

W

ielu z nas jest jednak zaskoczonych
„pandemią” i jej skutkami. Nie „wierzą”, że ktoś może ich oszukiwać,
uważać ich za „nawóz historii”. (Ci na pewno
nie czytali np. „Konrada Wallenroda”). Jednak
jak donoszą coraz częściej uczciwsi z lekarzy
– to dopiero w październiku umarło nieco
więcej Polaków, niż w analogicznych minionych latach. Ale jest to tylko skutek od pół
roku zamkniętych drzwi placówek zdrowia
dla „niekowidowych” pacjentów. I że obrano
celowo fałszywy kurs „ocalenia narodowego”,
a przy okazji „zapomniano” o jednym z fundamentów cywilizacji łacińskiej – „Primum
non nocere”. Istnieje zatem ogromne prawdopodobieństwo, że każdy z nas może umrzeć
nie tyle z powodu wirusa, ale ba… nawet
zapalenia wyrostka robaczkowego. Naszemu znajomemu (39 lat) odmówiono pomocy
medycznej. Żył w wieku niebezpiecznych idei
transhumanizmu i prywatnych statków wysłanych w kosmos przez Elona Muska, a umarł
w mękach jak w średniowieczu. Wspomnę, że
w wiekach średnich na tę chorobę nie było ratunku, a określono ją jako „ból boku”.
Do pojęcia średniowiecza odwołał się także
Lech Jęczmyk, tytułując swoją książkę – „Nowe
średniowiecze”. Pozycja ta została wydana
w 2013 roku. Składa się na zbiór jego „starych”
felietonów. Kontakt z tą publikacją przekonuje
nas, że mamy do czynienia z geniuszem, któremu np. taki sławny Francis Fukuyama nie
dorósł do pięt. Mało tego – jego przekaz (Jęczmyka) jest precyzyjny, zwięzły, a styl wyśmienity. Jest jeden problem – pisarz ten odwołuje
się do wielu tropów kulturowych, które jeszcze

nie tak dawno były znane każdej wykształconej osobie. Dla jednych będzie to zatem uczta
duchowa, dla drugich… „wykluczenie”.
Czy Jęczmyk ma zdolność przewidywania
przyszłości? Nie. Ma tylko nadal zdolność logicznego myślenia, dostrzegania symptomów
powstawania jakiegoś procesu, jego rozwoju
i na tej podstawie wnioskowania o zamierzonych celach. Jak to często mówimy – łączenia
punktów. Zjawisko feudalizacji współczesnego
„neoliberalnego” świata zauważył w tekście
zatytułowanym „Wycieczka z Aten do Sparty”.
„Przejawia się to erozją klasy średniej, którą
Arystoteles uważał za gwaranta demokracji,
usztywnienia barier społecznych, obniżenie
poziomu kształcenia […]” – konkludował. Nie
trzeba być geniuszem, żeby stwierdzić, że właśnie takie procesy teraz w „czasie pandemii”
nadzwyczajnie przyspieszyły. Kim są tzw.
kowidianie, jak nie właśnie ofiarami zarządzania strachem i systemu edukacji z którego
wyeliminowano logikę? Czy każdy z nich nie
jest „człowiekiem czterominutowym” z tekstu
opublikowanego pod tym tytułem, także przez
Jęczmyka? Ludźmi, którzy np. zapomnieli już
po miesiącu, co mówił do nich ówczesny minister zdrowia Szumowski w marcu br. (wspominam o jego kluczowej wypowiedzi). A dowodził
zgodnie z literą nauki, że maseczka nie chroni
przed transmisją i ograniczeniem transmisji
jakiegokolwiek wirusa.
Lech Jęczmyk m.in. wspomina także, że dla
współczesnego świata solą w oku są ludzie,
którzy… już przeszli na emeryturę. Według
rządzących światem zachodnim – nie oszukujmy się – psychopatycznych technokratów,

emeryci są już niepotrzebni – generują tylko
koszty. (Wspominała o tym m.in. np. unijna
szycha, Ursula Gertruda von der Leyen, nomen omen – matka siódemki dzieci, nawołująca jednak do radykalnego ograniczenia
prokreacji). W Polsce idea eutanazji, mimo
promocji na szeroką skalę, nie zyskała jednak
na popularności. Jęczmyk już ponad 10 lat
temu zaobserwował, że równie skutecznym,
ale mniej zauważalnym dla opinii publicznej,
będzie w takich państwach jak Polska, sukcesywne ograniczanie emerytom dostępu do
służby zdrowia. A winę za to będzie ponosił
„chaos”. Nie trzeba być zatem prorokiem, żeby
stwierdzić, że jeśli „pandemia” potrwa jeszcze
z rok (a zapowiada się, że inżynierowie społeczni już nam przez siebie „raz zdobytej władzy nie oddadzą już nigdy”), to zrealizujemy
w całej unii ideę Sparty i pozostaną wśród żywych tylko silni, chociaż i los tych też nie jest
pewny. Bo elitom chodzi po głowie od przeszło stu lat głównie problem przeludnienia.
Oczywiście elity chcą redukcji, ale „innych”.
Na miły Bóg… Nie po raz pierwszy próbuje
nas Polaków ktoś zetrzeć z powierzchni tego
globu. Taki car Mikołaj I też próbował i niegdyś tak to spuentował: „Z Polakami dalibyśmy sobie radę, ale te Polki!”. Moją nadzieję
„na Polki”, nadwątliły jednak marsze kobiet
z transparentami – „To jest wojna”. I fakt, jak
się okazało, że to wojnę wypowiedziano… elewacjom zabytkowych budowli. Na szczęście
panie z mojego otoczenia wytłumaczyły mi,
że maszerujące to tylko zaledwie margines.
Więc nie tracę nadziei. Zresztą proces oporu
już się uruchomił.

Krzysztof sowiński
(ur. w 1961 r. w Kielcach), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Napisał m.in.: zbiór wierszy Pamięć (1989), poemat Pod prąd (1989), prozę
narracyjną Nie potrafię się rozstać (1991), zbiór wierszy Świat według mnie i jego (1993), zbiór opowiadań Lekcja języka londyńskiego (2008). Wykonywał wiele zawodów:
był robotnikiem sezonowym, elektrykiem, nauczycielem, dziennikarzem, specjalistą od PR, kierowcą, trenerem sportów walki. Aktualnie pracuje w Muzeum Narodowym
w Kielcach, zajmuje się digitalizacją. Zwolennik zdrowego trybu życia.
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MOIM ZDANIEM

Kultura w pandemii

T

a jesień jest zupełnie inna niż zwykle. Pandemia wywróciła wszystko
do góry nogami, a wiele sfer naszego życia społecznego, praktycznie z dnia na
dzień, przestało funkcjonować. Kultura znalazła się w epicentrum cyklonu, zwanego
koronawirus.
Choć wiceminister finansów, Piotr Patkowski, stwierdził, że w dobie obostrzeń związanych z pandemią zyskują konsumenci,
a Polacy mają się lepiej w czasie kryzysu,
niż przed nim, gdyż w ich portfelach zostaje
więcej pieniędzy, bo nie wydają na kulturę
i rekreację, to właśnie zamknięcie tej działalności prowadzi to wielkiego zubożenia
artystów i całej sfery osób, pracujących na
rzecz kultury. Tak ważne było zatem przygotowanie systemowych rozwiązań pomocowych i czytelnych reguł, według których
pomoc publiczna trafiałaby do zainteresowanych osób i podmiotów. Po tym, jak Minister Kultury ogłosił rozstrzygnięcie naboru
wniosków z Funduszu Wsparcia Kultury, rozgrzały się do czerwoności klawiatury komputerów i telefonów. Zwykły zjadacz chleba
codziennego, czytając te doniesienia, łatwo
doszedł do wniosku, że jego posiłek jest nieco skromniejszy, niż ten serwowany dla wybranych przez ministra podmiotów.
W mojej ocenie systemowa pomoc publiczna powinna trafić do wszystkich podmio-

tów działających w sferze kultury, które nie
z własnej woli nie mogą być aktywne w kreowaniu wydarzeń i inicjatyw kulturalnych.
W ministerialnych komunikatach możemy
przeczytać, że przygotowana przez rząd Tarcza Antykryzysowa zakłada wsparcie państwa dla twórców i artystów, pracowników
sektora kultury, a także firm i organizacji
pozarządowych, zajmujących się kulturą,
których działalność nie może być kontynuowana w okresie obowiązywania stanu epidemii, wzrost środków na pomoc socjalną
dla artystów oraz dodatkowe wsparcie na
rozwój nowych form udostępniania kultury
w sieci i aktywizację po przywróceniu działalności.
Gdzie zatem znaleźć pomocową szufladkę
pod nazwą centra, domy i ośrodki kultury?
W oficjalnych rządowych komunikatach pojawia się zapis, że pomoc dla tego typu instytucji to problem samorządów, bo to one
są dla nich organami prowadzącymi. Potrafiłbym to zrozumieć, gdyby resortowa pomoc
nie trafiła do innych, artystycznych instytucji kultury, dla których organami prowadzącymi są… samorządy. W roku poprzednim
w Polsce, działalność prowadzona była w ponad 4 tysiącach centrów, świetlicach, domach
czy ośrodkach kultury. Rządowa pomoc dla
sektora kultury nie objęła ich swoim zasięgiem. Pełnią one funkcje lokalnych teatrów,

studiów fotograficznych i filmowych, galerii
sztuki, czy miejsc spotkań dla wszystkich
środowisk.
Porównując aktualne przychody Miejskiego
Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim z odpłatnej działalności kulturalnej
do wpływów w roku poprzednim, widać, jak
wielkie spustoszenie wprowadził całkowity
i częściowy lockdown. Nasze straty szacuję
na milion złotych. Samorząd Ostrowca Świętokrzyskiego, mimo znacząco zmniejszonych
dochodów własnych, nie tylko nie zmniejszył naszej instytucji dotacji podmiotowej,
ale przeznaczył znaczące środki na inwestycje w modernizację zabytkowego obiektu,
dawnego Zakładowego Domu Kultury, czy
nowego kina Browar. Bez wsparcia rządowego, korzystając z topniejących zasobów
finansowych i personalnych, udało się nam
wiele dokonać, przenieśliśmy większość codziennych działań do przestrzeni wirtualnej,
dostosowaliśmy działalność do ograniczeń
pandemicznych. Zrobiliśmy tyle, ile było
można. A teraz z obawą i rosnącym niepokojem obserwujemy, jak nasze instytucje
zamierają z braku pieniędzy. To my zapewniamy warunki zarówno dla profesjonalnego, jak i amatorskiego ruchu
Kultura to nie tylko występ znakomitego zespołu operowego, czy profesjonalnego teatru,
ale bieżąca, codzienna działalność ośrodków,
które przygotowują ludzi do uczestnictwa
w wielkich wydarzeniach i pozwalają im odkrywać własne talenty. Jeśli odwołanych zostanie kilka tysięcy lokalnych przedsięwzięć,
a edukacja kulturalna praktycznie zaniknie,
powstanie wyrwa nie do odbudowania.

•

Jacek Kowalczyk
były wieloletni dyrektor od kultury, turystyki i promocji Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego. Były prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego. Absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – magister politologii i nauk społecznych, z wykształcenia i tradycji rodzinnych także
hotelarz. Współtworzył kampanię promocyjną „Świętokrzyskie czaruje. Poleć na weekend” uznaną za najlepszą w kraju w konkursie „Złote Formaty”. Z zamiłowania turysta
rowerowy, fan sportu w każdej postaci. Dzisiaj szef Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.
PROMOCJA

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie
PRENUMERATA
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.
Napisz: prenumerata@limap.pl, zadzwoń: +48 662 293 293
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miasto od kuchni

Michał Skoczek, czyli Żorż Ponimirski, twórca
bloga Street Food Polska, oprowadza nas po
kulinarnych Kielcach. Tym razem jego gościem
jest Mirosław Ciołak, mistrz kieleckich kulinariów, miłośnik kuchni polskiej.

polecamy

Zacznę tradycyjnie. Z gastronomią związany jesteś
od…
Zdjęcia: archiwum

… od 1987 roku.

Ale po skończeniu ZSPS nie poszedłeś od razu do
pracy w restauracji?

Zupa kokosowa z dorszem
Składniki na 10 porcji
- marchew - 500g pokrojone w pół
krążki
- cebula biała - 300g pokrojona w piórka
- mleko kokosowe - 800 ml
- bulion warzywny - 2 litry
- dorsz filet - 600 gram pokrojony
w kostkę
- trawa cytrynowa - 4 laski grube kłącze
stłuczone
- czosnek - 3 ząbki pokrojone w płatki
- sól, biały pieprz, curry, imbir
- limonka - 1 szt.
- papryka chili - 2 małe sztuki pokrojone w drobną kosteczkę
- sos słodkie chilli - 50 ml
- natka pietruszki
- masło - 200g.
Ważne!
Rybę wrzucić pod sam koniec gotowania, tuż przed podaniem, będzie soczysta i nie rozpadnie się.

Nie. W 1991 roku, po skończeniu szkoły, chciałem się zaczepić w zawodzie, ale przez transformację ustrojową restauracje raczej padały,
niż szukały kogoś do pracy. Chcąc sobie dorobić, w trakcie ferii trafiłem do zakładu masarskiego Bartosa, gdzie zostałem przez 5 lat. Nie
uważam tego za stracony czas, wręcz przeciwnie. Uważam, że każdy, kto chce kiedyś pracować na kuchni z mięsem, powinien jakiś czas
przepracować w takim miejscu i poznać temat
od podstaw. Nauka teoretyczna jest fajna, ale
dopiero tam poznałem dokładnie każdy kawałek mięsa i dowiedziałem się o nim wszystkiego. To zaprocentowało później, kiedy już
zacząłem pracę w gastronomii.

A jakie było Twoje pierwsze miejsce pracy, takie
stricte gastronomiczne?
Cztery Pory Roku na Sienkiewicza. Dwa miesiące, w okresie działania lodziarni.

A poźniej?
Musiałem zwolnić się z rzeźni, bo miałem problemy ze stawami. Po pobycie w sanatorium,
ojciec załatwił mi pracę w Gromadzie. Tam się
zaczęła moja kariera. Później był hotel Echo,
Qubus, moje dziecko, czyli Tęczowy Młyn…

Dziecko?
Tak, bo tworzyłem tę restaurację od podstaw. Od
wyboru wyposażenia i przeprowadzenia około
100 rozmów kwalifikacyjnych, żeby stworzyć

Mirosław Ciołak
absolwent kieleckiego Zespołu Szkół Przemysłu
Spożywczego. Mistrz kieleckich kulinariów. Miłośnik kuchni
polskiej. Był między innymi szefem kuchni w hotelu Tęczowy
Młyn czy restauracji Silniczna w Kielcach. Laureat wielu
konkursów kulinarnych, m.in. III edycji Świętokrzyskiego
Mistrza Kuchni wśród profesjonalistów.

załogę, po ustalenie menu i wreszcie pracę jako
szef kuchni.

Gdybyś miał teraz otwierać autorską restaurację,
jaką kuchnię byś wybrał? Uważasz, że brakuje
w naszym mieście jakiejś konkretnej?
Ja jestem tradycjonalistą. Od zawsze boksuję
się z tym, że ulegamy wpływom włoskim, czy
amerykańskim w kuchni, mając tak wspaniałą
kuchnię własną. I tu masz odpowiedź – zdecydowanie byłaby to restauracja z kuchnią polską.

Na koniec pytanie o obecną sytuację w gastronomii
– podniesie się po kolejnym lockdownie?
Zapewne się podniesie, ale będzie to trwało.
Może nawet 2-3 lata. Straty do odrobienia są
ogromne. Bo co z tego, że my dostaniemy zielone światło, skoro ludzie są mocno nastraszeni.
Nie wiadomo ile potrwa, zanim znowu odważą
się wyjść do knajpy.

PROMOCJA

Zyskaj pewność, że trafi do Ciebie KAŻDE wydanie
PRENUMERATA
Jak zamówić? Zgłoś tylko chęć otrzymywania.
Napisz: prenumerata@limap.pl, zadzwoń: +48 662 293 293
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Komora hiperbaryczna
ratuje przed smogiem
O ryzyku wystąpienia negatywnych skutków zatrucia smogiem
mówi Paula Malarz, fizjoterapeuta ze Szpitala św. Aleksandra w Kielcach,
w rozmowie z Agnieszką Rogalską.
Ponad 46 tysięcy przedwczesnych śmierci
z powodu zanieczyszczenia powietrza drobnymi
pyłami (PM 2,5)…

kiej wentylacji i cząsteczki smogu wnikają
do oskrzeli, a nawet do pęcherzyków płucnych.
Stamtąd przechodzą do organizmu i działają
toksycznie na układ krążenia i system nerwowy. Jeżeli jesteśmy zdziwieni dlaczego nie
mamy siły, czujemy się zmęczeni, nie mamy
czym oddychać, boli nas głowa, a infekcje
przychodzą wyjątkowo łatwo, wystarczy wyjrzeć przez okno.

Niestety. To Polska i dane z raportu Europejskiej Agencji Środowiskowej za rok 2018.

Rozpoczął się sezon grzewczy i każdego dnia
na naszych ulicach unosi się już duszący smog…
I przekroczone zostaną jakiekolwiek dopuszczalne normy stężenia szkodliwych dla człowieka substancji, a do atmosfery emitowane
będą ogromne ilości pyłów, dwutlenku siarki,
tlenków azotu i węgla oraz benzopirenów.
Cały świat czeka na szczepionkę na COVID-19,
ale jest coś, co zabija nas codziennie: to zanieczyszczenie powietrza.

Co możemy zrobić?
Skorzystać z terapii hiperbarycznej, co zdecydowanie zmniejszy ryzyko wystąpienia negatywnych skutków zatrucia smogiem.

Długotrwała ekspozycja na te związki, nawet
przy niskich stężeniach, sprzyja zapaleniu
błony śluzowej drzewa oskrzelowego, upośledza funkcje obronne dróg oddechowych,
torując drogę wirusom i bakteriom, upośledza wymianę gazową w płucach i zwiększa
ryzyko alergii. Podsumowując: w przypadku
osób dorosłych, długotrwałe narażenie na
zanieczyszczenia powietrza przyczynia się
też do wystąpienia śmiertelnych udarów, zawałów serca, nowotworu płuc, a także chorób
przewlekłych, m.in. cukrzycy i chorób układu
oddechowego. Jeśli chodzi o konkretny typ
zanieczyszczeń, większość z nich przypisano
problemowi zanieczyszczeń wspomnianymi
już drobnymi pyłami zawieszonymi PM2.5.

Fot. archiwum

Czym to skutkuje?

MGR Paula Malarz
Fizjoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Pracuje w Szpitalu św. Aleksandra w Kielcach.

Smog nie pozostaje obojętny nawet dla tych
o “końskim” zdrowiu?
Jazda na rowerze, bieganie, jakiekolwiek aktywności na zewnątrz w dni, kiedy normy
są przekroczone, mogą zaszkodzić najzdrowszym. Podczas ruchu dochodzi do głębo-

CENTRUM TERAPII Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Kaznowskiego 5
lok. U10
25-636 Kielce
tel. +48 577 663 099, 41 336 95 99

NR 15 (46)/2020

Tlenowa terapia hiperbaryczna jest jedną
z najbardziej efektywnych metod dostarczania
tlenu do wszystkich komórek?
Dzięki komorze hiperbarycznej i wykorzystaniu ciśnienia wyższego niż atmosferyczne
pozbawia się tlen fizjologicznych barier przenikania przez tkanki. Oznacza to, że tlen może
przenikać tam, gdzie w normalnej sytuacji
nie ma szans się dostać. Tlen wspomaga leczenie zakażeń i stanów zapalnych oraz zwiększa aktywność komórek macierzystych, które
przemieszczają się do uszkodzonych tkanek,
powodując ich regenerację. Tlen ma także
działanie antyoksydacyjne. Tylko w komorze
hiperbarycznej tlen zaczyna być bezpiecznie
transportowany do naszych tkanek w ilościach niedostępnych dla organizmu w standardowych warunkach.

e-mail: kontakt@limap.pl
www.centrumterapii.net
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Żylaki – choroba
czy estetyka?
O przewlekłej niewydolności żylnej mówi dr n. med. Andrzej Kustra, właściciel prywatnej
kliniki medycznej „Re vitae” Centrum Medycyny Estetycznej i Chirurgii Plastycznej
w Kielcach.
Jak zdefiniować żylaki ?

Co to znaczy?
Etapy od C1 do C6 określają stopień zaawansowania choroby. W początkowych stadiach
pękają pojedyncze naczynka na nogach, pojawiają się tzw. pajączki żylne, pacjentka skarży się na ciężkie nogi, skurcze łydek, obrzęki.
I to są niepokojące objawy, na które już trzeba
zacząć reagować. Później pojawiają się pojedyncze żylaki, a na koniec – w tych najpoważniejszych stadiach – grube żylaki, zmiany
zakrzepowe czy nawet niebezpieczna zakrzepica żylna i owrzodzenia żylakowe. To są
przewlekłe i trudne do gojenia stany, które
bardzo przeszkadzają w codziennym życiu.

Jak się leczy przewlekłą niewydolność żylną?
To jedna z dziedzin medycyny, nad którą stale
i – co ważne – z sukcesem pochylają się naukow-

światła pajączków środka, który wywołuje zakrzepienie i zarośnięcie tych drobnych zmian.

A w poważniejszych stadiach?

Fot. archiwum revitae

Żylaki są popularną nazwą choroby zwanej
przewlekłą niewydolnością żylną, bo tak prawidłowo nazywa się to schorzenie, za które
w największym stopniu odpowiada genetyka.
Żylaki najczęściej dziedziczymy po rodzicach
lub dziadkach. Choroba ta dotyczy często
młodych kobiet, np. z powodu przebytej ciąży,
zmian hormonalnych, siedzącego lub stojącego trybu życia. Zaczyna się od popękanych
naczynek, obrzęków nóg. To pierwsze objawy
przewlekłej niewydolności żylnej, którą dzielimy na sześć etapów.

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.

cy. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wprowadzono wiele nowych metod leczenia żylaków,
odpowiednich dla każdego ze stadium rozwoju choroby. W początkowych etapach, kiedy
mamy do czynienia z obrzękami nóg, gdy pojawiają się pojedyncze pajączki, już samo założenie podkolanówek przeciwżylakowych, a więc
zastosowanie tzw. kompresjoterapii, daje dobre
rezultaty. Drobne pajączki zamykamy też laserowo. Do większych naczyń stosujemy skleroterapię, która polega na wstrzykiwaniu do

Stosuje się wewnątrznaczyniowe laserowe
zamykanie żył. Operacja trwa dwie godziny
i nie zostawia blizn. Laser wprowadzany jest
do światła żylaka, zamykając go od środka.
Co ważne, leczeniem żylaków od początku
do końca powinien się zajmować ten sam
lekarz. Począwszy od przeprowadzenia USG
Doppler, poprzez dobranie metody i wykonanie zabiegu. Pod jego opieką pacjent powinien
zostać także później, bo skłonność do występowania żylaków nie znika.

Słyszałam o wykorzystaniu… tlenu w leczeniu
żylaków?
Komory hiperbaryczne, które pojawiły się na
rynku w ostatnim czasie, zdecydowanie pomagają w leczeniu powikłań nieleczonej choroby
żylnej. Obrzęki nóg, skurcze łydek w przebiegu żylaków to objawy niedokrwienia tkanek,
które możemy leczyć stosując sprężony tlen.
Ale komory hiperbaryczne szczególnie przydają się w leczeniu owrzodzeń żylakowych
podudzi, które często eliminują osoby z normalnego życia. Uporczywe rany zdecydowanie
szybciej się goją, jeśli oprócz leczenia operacyjnego wprowadzimy zabiegi tlenoterapii.
Rozmawiała
Agnieszka Rogalska

„Re vitae” Centrum Medycyny
Estetycznej i Chirurgii Plastycznej

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

ul. Wojska Polskiego 60
25-389 Kielce

Godziny otwarcia
Pn. – Pt.: 11.00 -19.00
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palcem po mapie

Wyjątkowy Neapol
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.
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Pizza napoletana, spaghetti…

Najsłynniejszym daniem kuchni neapolitańskiej
jest oczywiście pizza napoletana, która powstała
w 1889 roku i zrobiona została na cześć królowej
Włoch – Margherity di Savoia przez Raffaele
Esposito. Jej podstawowymi składnikami są do
dzisiaj pomidory San Marzano, mozarella di Bufala
Campana oraz bazylia, które symbolizują narodowe
barwy Włoch. Z kolei spaghetti po neapolitańsku
robi się podobnie jak po bolońsku, ale bez mięsa.

Tekst: Marek Malarz

N

ajwiększe miasto Włoch od lat fascynuje historyków, zakochane pary
i wielbicieli gangsterskich opowieści.
Neapol, to centrum kulturalne i gospodarcze
południowych Włoch. Miasto jest położone na
tarasach u stóp złowrogiego Wezuwiusza, nad
Zatoką Neapolitańską, należącą do Morza Tyrreńskiego.
Na ulicach stale panuje gwar i krzyk, a atrakcje architektoniczne pojawiają się niemal na
każdym kroku. Neapol jest często nazywany
muzeum pod gołym niebem – to tu znajdziemy starożytne ruiny Pompejów i Herkulanum
oraz poznamy fascynującą historię miast
sprzed 2000 lat. Romantyków kusi bulwar
nad Zatoką Neapolitańską, skąd można podziwiać jedyny w swoim rodzaju zachód słońca.
„Zobaczyć Neapol i umrzeć” – mówi stare
przysłowie, które podkreśla wyjątkowość
tego miasta. Goethe zaś mówił: „Wybaczam

wszystkim, którzy w Neapolu odchodzą od
zmysłów“.

nym popiołem. Oczywiście zwiedzać można
i należy też same Pompeje.

Co koniecznie zwiedzić

Najpiękniejsze metrow Europie

Przede wszystkim trzeba mieć dużo czasu.
Głównymi zabytkami miasta są: Palazzo Reale
(Pałac Królewski) oraz antyczny andegaweński dwór królewski Castel Nuovo. Będąc w Neapolu, warto zobaczyć: Katedrę św. Januarego,
klasztor Kartuzów oraz Pałac Królewski. Niezapomnianych wspomnień dostarcza kolejka
linowa Montesanto, prowadząca do zamku
Sant’Elmo i opactwa Certosa di San Martino.
Wspomnieć należy także, że starówka miasta
wpisana jest na Listę światowego dziedzictwa
kulturowego UNESCO.
Koniecznie też należy udać się do Narodowego
Muzeum Archeologicznego, w którym zgromadzono najcenniejsze znaleziska z Pompejów
i Herkulanum, miast zasypanych wulkanicz-

Otwarta w sierpniu 2012 roku Stacja Toledo
znajduje się na linii numer 1, łączącej miasto
z dzielnicą Piscinola. Trasa nazywana jest także
Metro dell’Arte ze względu na wiele dzieł sztuki, które można podziwiać na poszczególnych
stacjach. Toledo jest najnowszą z nich, a autorem projektu jest Oscar Tusquets Blanca. Stacja
przyciąga turystów i fotografów, którzy chcą ją
podziwiać. Projekt przypomina bowiem bajkową krainę prosto z nowoczesnej wersji Królowej
Śniegu czy stację kosmiczną z filmu fantasy.
Najważniejszym jego elementem jest ogromny krater, który łączy plac znajdujący się nad
metrem z lobby, położonym 38 metrów pod powierzchnią ziemi. Podróż po ruchomych schodach w takim otoczeniu to niezwykła atrakcja.

Zatoka Neapolitańska to jedno z ciekawszych miejsc we Włoszech. To tu, na drogim Capri,
wypoczywa europejska śmietanka, a nad okolicą górują stoki Wezuwiusza, jednego z
najpotężniejszych, wciąż aktywnych wulkanów na świecie. W Zatoce Neapolitańskiej znajdziemy
też bajeczne Wyspy Flegryjskie, które zdają się być oderwane od rzeczywistości. Atrakcji jest tu
bez liku: kolorowe domy położone kaskadowo nad brzegiem morza, zamek na wulkanicznej skale
czy niesamowite formacje w przeróżnych kształtach, oblewane turkusową wodą.

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.
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Wyspy w Zatoce Neapolitańskiej

w świecie sportu

P

osprzeczałem się z małżonką. Nie, nie
o weekendowe porządki w domu, zbyt
długo robione zakupy, źle odkurzony
dywan, nieumyte naczynia w zlewie, czy pogonienie z fotela kilkunastoletniego kota! Posprzeczaliśmy się o kielecką (nie)normalność
sportową...
Okazuje się, że mimo trzydziestoletniego stażu dziennikarskiego, nie umiałem odpowiedzieć w racjonalny i przekonywujący sposób
na krótkie pytanie: „dlaczego Rada Miasta,
mając rzadko spotykany diament, foruje
sportowe nieudacznictwo”!?
Na moją odpowiedź: „piłka nożna jest o wiele
bardziej popularna od piłki ręcznej” – usłyszałem głośny śmiech i zobaczyłem wymowne stuknięcie w czoło. Na koniec padło
stwierdzenie: „Człowieku ogarnij się, siedzisz
w tym całe życie i nie dostrzegasz zakłamania, mydlenia oczu, braku prawdomówności?!
Zwykły kibic jest robiony w „bambuko!”.
„Nie masz kobieto pojęcia o sporcie” – pomyślałem… w pierwszej chwili. Rozkładając
temat na czynniki pierwsze, szybko zrozumiałem mądrość tych słów.
Kilka dni temu Damian Wysocki z Radio EM,
ujawnił treść listu, jaki władze Łomży Vive
wysłały do miasta. Idzie o dodatkowy milion

MOIM ZDANIEM

(Nie)normalność
Maciej Cender
autor jest dziennikarzem „Przeglądu Sportowego”.

złotych, który pokryłby straty poniesione
„dzięki” koronawirusowi. Nieoficjalnie mówi
się, że „szanse na pozytywną reakcję rady
miasta są minimalne”. Zatem - nie ma pieniędzy na topowy, europejski klub, wygrywający
kolejne mecze Ligi Mistrzów! Mający w składzie znakomitych szczypiornistów, którzy po
każdej kolejce są nominowani przez Europejską Federację Piłki Ręcznej do poszczególnych
wyróżnień?! Mający wybitnego trenera, który
ma o wiele bardziej intratne oferty, a mimo to
chce być w Kielcach! Którego prezes, z własnej
kieszeni przez 20 lat wyłożył 100 milionów
złotych! Są natomiast pieniądze (miasto właśnie przelało pięć milionów złotych) na twór,
który od dawna jest sztucznie utrzymywany

z pieniędzy podatników! Który jest studnią
bez dna! Z którego korzyści czerpie rzesza
czujących się bezkarnie lokalnych i nie tylko
„cwaniaków”, różnej maści menadżerów, itp.
Który wreszcie zatrudnia wielu, kopiących się
po czole fachowców i płaci im za m.in. każdego zdobytego gola, ilość minut spędzonych na
boisku, asystowanie przy golu, „punktację kanadyjską”, itd. I na to wszystko jest przyzwolenie części Rady Miasta!? Czy to jest normalne?
Czy to da się racjonalnie wytłumaczyć?
P.S. Tekst do druku oddałem 27 listopada.
Mam pytanie do prezesa Sławomira Gierady
– czy prawdą jest, że na koniec miesiąca wpłynęła do klubu faktura, bądź był na liście płac
Krzysztof Zając?

•

REKLAMA

ZWIĘKSZ WYDOLNOŚĆ, POPRAW KONDYCJĘ

FIZJOTERAPIA I TERAPIA HIPERBARYCZNA
ul. Kazimierza Kaznowskiego 5 lok. U10
25-636 Kielce
www.centrumterapii.net
e-mail: kontakt@limap.pl
tel. 41 336 95 99; +48 577 663 099

