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KIELC Z PIENIĘDZMI KŁOPOTY
RZĄD miastu NIE DAŁ, A BUDŻET 2021 DZIURAWY
WIĘCEJ NA STRONach 3, 6, 7

Jesteśmy w stanie zrobić wiele dla naszych Klientów,
aby mogli w pełni skupić się na tym, co potrafią robić najlepiej...

O F E R TA :

• Kompleksowa obsługa księgowa

i kadrowo-płacowa podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą

• Usługi dla osób fizycznych
nieprowadzących
działalności gospodarczej

R E J E S T R AC JA O N - L I N E S P Ó Ł E K :

• z ograniczoną odpowiedzialnością
• jawnych
•komandytowych
W Y R ÓŻ N I A N AS :

• ponad dwudziestoletnie doświadczenie
•wykwalifikowana kadra stale
podnosząca umiejętności

•indywidualne podejście
do Klienta
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na dobry początek

POLSKIe ABSURDy

12 grudnia 2020 r., stacja narciarska w Mszanie Dolnej i sobotnie podróże służbowe Polaków…

Fot. Paula Dulnik, Instytut Dizajnu w KIelcach

OD REDAKTORA

LICZBA TYGODNIA
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– złotych. Tyle pieniędzy otrzyma Miasto Kielce w ramach
rozstrzygniętego naboru wniosków do Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Stolica województwa świętokrzyskiego
wnioskowała o dofinansowanie do 31 projektów. Na kieleckiej liście były m.in.
budowa hali w I LO przy ul. Ściegiennego, rewaloryzacja parku im. St. Staszica,
przebudowa ul. Nowy Świat.
Opinie na stronach 6 i 7.

CYTAT TYGODNIA

Niestety większość ludzi jest krótkowzroczna, taka
chyba jest ludzka natura. W rzeczywistości nie zaczynamy się leczyć, dopóki nie jest naprawdę źle.

dr Scott Sherr,
dyrektor Centrum Hiperbarycznego w Nowym Jorku.

Rząd pochwalił się pomocą dla samorządów, którą
przekazał jako wsparcie w ramach tzw. tarczy
samorządowej. Spojrzałem, kto i ile otrzymał i naszły
mnie dwie myśli…
Pierwsza… Polityka, w obecnych czasach, ma wpływ
na każdą dziedziną naszego życia i każdy rozsądny,
zdrowo myślący człowiek o tym wie. Bez względu na to, czy
nam się to podoba, czy nie. I niestety mam wrażenie, że
niektórzy, zwłaszcza rządzący obecnie w naszym mieście,
albo o tym zapomnieli, albo do tej pory wciąż nie wiedzą.
Druga… Albo się jest samorządowcem, albo politykiem…
Samorządowiec, przynajmniej na czas sprawowania
funkcji, odrzuca, bądź skrzętnie ukrywa, swoje
przekonania, sympatie polityczne, etc. Robi wszystko,
by np. gmina, którą przyszło mu zarządzać, kwitła,
zabiega wręcz o to, wszędzie, gdzie może i jak może.
Tymczasem… W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych dla świętokrzyskich miast i gmin oraz
powiatów przekazano ponad 397 milionów złotych. Kielce
nie dostały ani złotówki, choć miasto złożyło 31 wniosków
o wsparcie. Wszystkie zostały odrzucone. Ponoć nie
były merytoryczne. Okazało się, że wsparcia nie dostały
samorządy, których włodarzom nie po drodze z Prawem
i Sprawiedliwością.
W ramach rozstrzygniętego naboru wniosków
do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
Kielce ubiegały się o dofinansowanie 31 inwestycji.
Ratusz zabiegał m.in. o pieniądze na przebudowę
ul. Nowy Świat, budowę akademii piłkarskiej przy
ul. Prostej 57, rozbudowę internatu w Zespole Szkół
nr 2 przy ul Jagiellońskiej 90, termomodernizację
budynków szkolnych VI LO w Kielcach, ZSZ nr 1, ZSE
19, rewaloryzację zabytkowego parku im. St. Staszica,
opracowanie dokumentacji i realizację naturalistycznego
„Parku wodnego – Dolina Silnicy” oraz na zakup,
uzbrojenie i przygotowanie do sprzedaży terenów
inwestycyjnych w Kielcach.
Każdy teraz powinien oszacować, ile lat straciliśmy
„dzięki” temu, że np. w ramach protestu gasimy światło,
a radni debatują nad rezolucją prezydenta, wychodzącą
poza kompetencje miejskie i gminne. Rządzi polityka
i „ktoś” w Kielcach o tym zapomniał.
Marek Malarz
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„Renifery zatankowane” – dr Witold Sokała rozdaje
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„Ballada o mordowni”,
czyli Ryszarda Biskupa
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na skróty z kraju

WAŻNE
USŁYSZANE
Gościem Roberta Mazurka w Porannej
rozmowie w RMF FM był minister
zdrowia Adam Niedzielski.
Mazurek: (…) proszę powiedzieć, czy
w ogóle jest planowane w tej chwili
otwarcie szkół? Mówię otwarcie, bo jak
rozumiem, dzieci wracałyby do tych szkół
etapami.
Niedzielski: Niezależnie tak naprawdę
od szczepień i od tempa ich realizacji,
cały czas będziemy się posługiwali tymi
samymi wskaźnikami, czyli liczbą zakażeń
w danym regionie, czy ogólnie w Polsce,
występujących dziennie. Jeżeli chodzi
o to, co się będzie działo po feriach,
kiedy będziemy podejmowali decyzję
o powrocie do szkół, to oczywiście
analizujemy bardzo różne scenariusze,
ale generalnie zakładamy, że raczej
będziemy dzieci do szkoły puszczali,
zaczynając od klas 1-3 oczywiście.
Tutaj jeszcze, który z wariantów - czy
to będzie szerzej, czy węziej, w sensie
np. częściowo jednak nauka rotacyjna,
hybrydowa dla tych klas 1-3. Też tutaj
rozmawiamy z ministrem Czarnkiem.
Mazurek: To jest bardzo ważna deklaracja.
Kiedy dzieci z klas 1-3, w optymistycznym
wariancie, mogłyby wrócić do szkoły?
Niedzielski: 17 stycznia, bo nie pamiętam,
czy to jest niedziela czy poniedziałek…
Mazurek: 18 stycznia to poniedziałek.
Niedzielski: 18 stycznia, tak.
Mazurek: Jeżeli nic złego się nie stanie,
dzieci z najmłodszych klas wracają do
szkoły, tak?
Niedzielski: Tak. I to jest najbardziej
prawdopodobny scenariusz. Muszę się
zastrzegać, bo jeszcze jednak jest trochę
czasu do tego momentu.
Mazurek: (…) To powiedzmy sobie wyraźnie:
żadnych masowych zabaw w czasie
sylwestra.
Absolutnie.
Mazurek: I w czasie ferii zamknięte hotele.
To oznacza, że wtedy jest szansa, że
dzieci wrócą do szkoły po feriach, tak?
Niedzielski: Tak, bo to jest scenariusz, to
jest sytuacja, w której mamy naprawdę
możliwość, czy prawdopodobieństwo
tego, że nic złego się nie zadzieje do
momentu pójścia dzieci do szkoły.
Oprac. red.
Źródło: RMF FM, 7 grudnia 2020 r.
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przyszłym roku wzrosną ceny
energii elektrycznej. Urząd Regulacji
Energetyki zatwierdził taryfy kilku
największych operatorów. Uwzględniając
wszystkie opłaty, jakie przysłowiowy Kowalski
musi ponieść, by mieć prąd w gniazdku (w tym
nową opłatę mocową), wzrost rachunków
może sięgnąć kilkunastu procent. Eksperci
twierdzą, że 13, co oznacza, że przeciętne
gospodarstwo domowe może zapłacić
za energię rocznie o 150 zł więcej niż przed
rokiem i ponad 250 zł więcej niż dwa lata temu.

Z podwyżkami mierzyliśmy się już w bieżącym,
kończącym się właśnie, roku. W styczniu URE
uspokajał, że wzrostu taryf operatorów nie
odczujemy w kieszeni. Zmiany w taryfach
miały przełożyć się na wzrost cen raptem
o kilka złotych miesięcznie. Średni wzrost cen
dla klienta wyniósł jednak 12 proc. – wylicza
ekspercki portal enerad. Podwyżka w roku
2021, głównie za sprawą nowej opłaty
mocowej, będzie wyższa i sięgnie nawet
13 proc. URE uspokaja także i obecnie.
(oprac. red.)

„Jeszcze dziś skieruję go do zespołu programowania prac
rządu, co rozpocznie ścieżkę legislacyjną”

Luty 2020 r., Jacek Sasin,
szef resortu aktywów państwowych, zapewniając, że projekt ustawy
dotyczący rekompensat za wyższe ceny prądu jest już gotowy.

„Są różne zdania na ten temat, nie odpowiadam za wszystkie
tematy w rządzie. Zgodnie z zapowiedzią mój resort przygotował projekt ustawy wprowadzający rekompensaty za
podwyżki prądu, ale dysponentem tego projektu jest obecnie
Ministerstwo Klimatu”.

Wrzesień 2020 r., Jacek Sasin,
na antenie RMF FM.

CIEKAWE

K

omisja Nadzoru Finansowego
przedstawiła propozycję rozwiązania
frankowego problemu, która ma
polegać na tym, że klient mógłby „zamienić”
mieszkaniowy kredyt frankowy na złotowy, tak
jakby był nim od początku.
Jak dotąd banki nie były skore do żadnych
rozmów, uznając, że ich umowy kredytowe są
pozbawione wad prawych. To z kolei zmusiło
kredytobiorców do dochodzenia swoich spraw
przed sądami. I banki w końcu się przestraszyły.

W ostatnich miesiącach około 90-95 proc.
wyroków jest korzystnych dla frankowiczów
(to głównie wyroki I instancji), czyli nawet
więcej niż w pierwszych miesiącach po
głośnym wyroku TSUE z października 2019 r.,
gdy wskaźnik ten sięgał 70 proc. Obecnie trzy
czwarte spośród pozytywnych dla klientów
wyroków dotyczy stwierdzenia nieważności
umowy, pozostałe to odfrankowienie (kredyt
w złotym ze stawką LIBOR).
(oprac. red.)

„Klient rozliczałby się z bankiem tak, jakby jego kredyt od początku był złotowy,
oprocentowany według odpowiedniej stopy WIBOR powiększonej o stosowaną
wówczas marżę”.
Jacek Jastrzębski,
przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.
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na skróty z Kielc

Uroczą „niespodziankę” dostał od swoich
urzędników marszałek województwa Andrzej
Bętkowski na drugą rocznicę piastowania
stanowiska. Przyszło mu się zmierzyć z aferą,
jakiej pod jego rządami jeszcze nie było.
Trudno się dziwić, że konkurs na dotacje
na kapitał obrotowy, które rozdzielał Urząd
Marszałkowski w Kielcach, budził takie emocje
wśród właścicieli firm. Skala potrzeb znacznie
przerosła oczekiwania. Przedsiębiorcy zgłosili
się w sumie po 434 mln zł, a marszałek miał
do dyspozycji zaledwie 40 mln zł.

Dla wielu firm pieniędzy nie starczyło.
Nie powinno więc dziwić, że grono
rozgoryczonych jest tak liczne. Oliwy
do ognia dolała jeszcze informacja, że wśród
beneficjentów jest sporo prowadzących własne
firmy urzędników od marszałka, ich rodzin
i powinowatych. W sumie szesnaście osób,
z czego aż siedem to pracownicy Departamentu
Inwestycji i Rozwoju odpowiadającego za
przeprowadzenie konkursu.
Źródło: Gazeta Wyborcza, 5 grudnia 2020 r.
(oprac. red.)

„W ramach tego naboru dofinansowanie otrzymało pięciu pracowników prowadzących działalność gospodarczą
oraz 11 członków bliskiej rodziny lub powinowatych pracowników urzędu”. (…) W chwili obecnej każdy przypadek
jest indywidualnie analizowany, następnie będą podejmowane odpowiednie decyzje i wyciągane konsekwencje. Do
tego czasu możemy oceniać tę sytuację jedynie w kategoriach etycznych.

Agnieszka Kołacz-Sarnowska,
rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach dla Onetu.

Fot. Krosstech/budzetobywatelski.kielce.eu

PRZECZYTANE

warto wiedzieć

J

eszcze przed końcem roku na terenie
Kielc ustawionych będzie 15 tęczowych
ławeczek. To inwestycja z ubiegłorocznej
edycji budżetu obywatelskiego. Na projekt
zagłosowało blisko 1300 osób. Przy każdej
ławeczce będzie m.in. stojak na rowery, miska
na wodę dla psa oraz kosz do segregacji
odpadów. Teren wyłożony będzie kostką,
a za ławką posadzone zostaną krzewy.
Gdzie zostaną zlokalizowane?
Na działkach należących do gminy Kielce.
Są to m.in. tereny przy ulicach: Jagiellońskiej,
Piłsudskiego, Chrobrego, Klonowej,
Szczepaniaka, Alei Na Stadion, w Dolinie Silnicy,
w Parku Dygasińskiego, na Świętej Weroniki,
Mostowej, Różyckiego i Kazimierza Wielkiego.
(red.)

REKLAMA

Spokojnych i Radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym Roku
obecnym i przyszłym pacjentom
życzy zespół
Przychodni Rodzinnej Kalinka
ul. K. Kaznowskiego 5 lok. U6
25-636 kielce
tel. /41/ 31 31 492
tel. /41/ 31 34 882
e-mail: rejestracja@przychodniakalinka.pl

spojrzenia

okiem posła

Robin Hood w stylu PiS
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.

F

undusz Inwestycji Lokalnych. To 12 mld
zł bezzwrotnej pomocy dla samorządów,
które ucierpiały w wyniku pandemii.
W praktyce znaczna część środków popłynęła
do miast, gmin i powiatów związanych z partią
rządzącą. Miasto Kielce złożyło 31 wniosków na
kwotę ponad 260 mln zł. Kwota otrzymanej dotacji to okrągłe 0 zł!!!
Świętokrzyscy parlamentarzyści PiS nieudolnie bronią się, tłumacząc, że złożone wnioski
na wsparcie były po prostu za słabe i przegrały
z konkurencją. Niby proste wytłumaczenie, ale
to nie tylko w Kielcach tkwi problem. Warszawa,
Gdańsk, Lublin, Poznań, Wrocław, Biała Podlaska czy Biłgoraj również otrzymały 0 zł.

G

ra w trzy karty wkracza do życia politycznego. Ci, którzy je rozdają, próbują
stale utrudnić znalezienie właściwej
karty. Podział środków z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych przypomina grę praktykowaną często przez Franka Dolasa.
Zrównoważona polityka rozwoju musi się opierać
na obiektywnym i transparentnym podejmowaniu decyzji związanych ze wsparciem lokalnych
podmiotów. Ma to szczególne znaczenie, gdyż
wielki świąteczny tort, zwany Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, to nic innego jak
nasze wspólne środki pochodzące z wpływów
podatkowych od obywateli czy firm. Premier zapowiedział, że jego rząd skończył z logiką Polski
A, B, C. Kraj ma się rozwijać równomiernie, a fundusz jest ukierunkowany na najbardziej palące
potrzeby społeczności lokalnych.
Jak zatem interpretować nieco poufne rozstrzygnięcie rządowego konkursu? Czy odbyła się
obiektywna ocena projektów w oparciu o jasne
kryteria?
Pytań jest zdecydowanie więcej, ale odpowiedź
na nie jest banalnie prosta: wybrano te projekty,
które zostały wyszarpane przez właściwych parlamentarzystów. Przeglądając profile w mediach
społecznościowych parlamentarzystów, jasno widać, że matek i ojców tych sukcesów jest więcej
niż rozdysponowanych środków. Jak w takiej sy-
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Kielce to jednak niejedyne świętokrzyskie miasto, które z Funduszu Inwestycji Lokalnych nie
dostało nawet złotówki. Podobnie było w przypadku m.in. Sandomierza, Włoszczowy, Ostrowca Świętokrzyskiego czy Skarżyska-Kamiennej.
Warto dodać, że wszędzie tam rządzą samorządowcy niezwiązani z PiS.
Co prawda do naszego województwa trafiło blisko 168 mln zł, co przełoży się na realizację 86
różnych inwestycji. Warto jednak zaznaczyć, że
włodarze samorządów wnioskowali łącznie aż
o 3 mld zł!
Trzeba zauważyć, że w większości pieniądze
popłynęły do samorządów, które są rządzone
przez polityków związanych bezpośrednio lub

pośrednio z partią rządzącą. Kierowane przez
włodarzy niezależnych lub działaczy partii opozycyjnych nie dostały ani grosza.
Brak jasnych kryteriów przyznawania środków
oraz zmiana reguł gry w trakcie trwania naboru
pozwala sądzić, że pieniądze zostały przyznane
uznaniowo, a nie przy uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb jednostek samorządu terytorialnego.
Abstrahując od skandalicznego przydziału środków z klucza partyjnego, wypada podkreślić jeszcze dwa ważne aspekty. Po raz kolejny (zabranie
funduszy na rozwój kolei, w nieskończoność ciągnące się pozwolenia i decyzje odnośnie budowy
dróg, niechciejstwo dotyczące terenów w Obicach
– można by wymieniać bez końca) PiS pokazuje
nam, jak małą wagę przykłada do rozwoju województwa świętokrzyskiego. Oczywiście przekłada
się to wprost proporcjonalnie na znaczenie naszych lokalnych trzynastu parlamentarzystów
PiS, którym przecież zależy na tym, żeby nie być
raz po raz wytykanym za brak wpływu na działania rządu, a mimo to muszą znów świecić oczami
i wymyślać, coraz bardziej, wyszukane wymówki.
Podsumowując: PiS to taki karykaturalny Robin Hood, który zabiera wszystkim, a daje tylko
swoim... szkoda tylko, że świętokrzyskie wziął
za największy cel swoich grabieży.

•

PATRZĄC Z ODDALI

Rządowe G(g)ierki
Piotr Dasios
Wiceprezydent miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Samorządowiec, maratończyk i podróżnik.

tuacji mają zachować się samorządowcy, którzy
właśnie rozpoczęli realizację programu „0 plus”?
Samorządy stanęły jako pierwsze do walki z pandemią koronawirusa, udzielały pomocy finansowej przedsiębiorcom poprzez zwalnianie lub
zmniejszanie wysokości podatku od nieruchomości, część z nich ograniczyła dla firm czynsze
w lokalach komunalnych. Miasto Ostrowiec poszło o krok dalej: zmniejszyło wysokość opłat za
wodę do 1 zł za m3 dla firm i osób fizycznych. Czy
za to zaangażowanie na pierwszej linii frontu
walki z pandemią zostały teraz ukarane? Jeden
z posłów powiedział wprost do samorządowca,
którego gmina nie otrzymała wsparcia, że brak
rządowej pomocy wynika z nieobecności burmistrza w biurze parlamentarzysty. To „innowacyjne” kryterium wyboru projektów.

Mam nadzieję, że ta karciana gra nie będzie
motywem decydującym przy rozstrzyganiu
konkursów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Wielki kompromis przy zatwierdzeniu budżetu odbudowy
daje nadzieję, że znajdą się środki na realizację
projektów rozwojowych gmin i miast. Samorządowcy obawiają się jednak, że kluczowe dla
wielu podmiotów, rządowe decyzje finansowe,
będą podejmowane według takiego samego,
niejasnego systemu, jak w przypadku Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zamiast stworzyć jasne zasady wsparcia, niektórzy przedstawiciele
partii rządzącej tłumaczą brak dofinansowania
projektów faktem słabości ich przygotowania.
To wyraz braku szacunku dla doświadczenia
pracowników samorządowych.

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

T

ytułowa Polska partyjna – to wizja państwa, którą PiS skutecznie wdraża od
2015 roku. Przysłowiową „kropkę nad
i” postawiono ogłaszając wyniki II naboru do
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Kielce złożyły 31 wniosków na kwotę ponad
260 mln zł. Dotyczyły one infrastruktury drogowej, tworzenia terenów inwestycyjnych,
termomodernizacji budynków, czy rewitalizacji miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. Suma otrzymanych środków równa
jest zero.
PiS taką politykę zaczął wprost uprawiać już
w kampanii samorządowej w 2018 roku. Wtedy to premier i ministrowie rządu jeździli po
Polsce i składali mieszkańcom propozycje korupcji politycznej. Obiecywali publiczne środ-

K

ielce zmarnowały szansę na symboliczne uznanie europejskich zasad praworządności. Niestety tak się nie stało,
bo ważny apel Prezydenta Miasta w postaci
rezolucji wzywającej do odejścia od pomysłu
wetowania unijnego budżetu został odrzucony.
Przeciw rezolucji głosował klub PiS, co nie było
zresztą zaskoczeniem w związku z prowadzoną
od lat antyeuropejską polityką tej partii. Natomiast znowu zaskoczył wszystkich brak poparcia dla europejskich idei ze strony radnych
klubu BiN – Katarzyny i Kamila Suchańskich.
Reprezentując stanowisko Lewicy głosowałem
za przyjęciem tej rezolucji. Tak samo postąpił
Klub PWK oraz KO. Dziś już wiemy, że rząd
wycofał się z weta i to jest dobra wiadomość,
bo konsekwencje finansowego „polexitu” byłyby tragiczne w skutkach. Niesmak jednak
pozostał i to nie tylko na szczeblu międzynarodowym, ale także na naszym podwórku lokalnym.
W ubiegłym tygodniu poczuliśmy zresztą na
własnej skórze jak politycy PiS „troszczą się”
o nasze miasto. Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych nie wsparł nawet jednej z 31 inwestycji, które zgłosiły Kielce. Na liście były
remonty dróg, chodników, infrastruktury
użytku publicznego. Inwestycje poprawiające
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ki na konkretne inwestycje, ale pod jednym
warunkiem. Jeśli mieszkańcy zagłosują na
kandydata PiS.
W I turze naboru środków do rządowego
programu określono algorytm, na podstawie
którego wyliczono środki dla samorządów.
Ale czas był szczególny, trwała prezydencka
kampania wyborcza i politycy PiS łowili głosy
na Andrzeja Dudę w każdym zakątku Polski.
Wtedy to działacze tej partii rozjechali się po
kraju i wręczali wirtualne czeki na obiecane
pieniądze.
Przy II turze nie zachowano już żadnych pozorów. Pieniądze dzielono bez żadnych kryteriów, po linii partyjnej. Spośród 16 miast
wojewódzkich, 13 nie dostało żadnych środków. Pieniądze nie trafiły tam, gdzie rzą-

dzą niezależni samorządowcy. Tam, gdzie
samorządowcy odmówili wydania danych
osobowych swoich mieszkańców na mające
się odbyć w maju kopertowe pseudowybory.
Tam gdzie samorządowcy wspierają kobiety
w walce o ich prawa. I tam, gdzie odważnie
zaprotestowali przeciwko konfliktowaniu się
Polski z Unią Europejską, co w konsekwencji mogło doprowadzić do utraty unijnego
wsparcia na rozwój polskich miast, miasteczek i wsi.
Spośród 16 parlamentarzystów ziemi świętokrzyskiej, 13 to przedstawiciele PiS. Część
z nich uważa się także za reprezentantów
Kielc. Przychodzą na sesje rady miasta i wygłaszają płomienne przemówienia. Gdzie byli,
gdy trzeba było zabiegać o pieniądze dla naszego miasta? Czy nikt z nich nie ma dostatecznej siły przebicia w Warszawie, czy może
to cyniczna gra, żeby ukarać mieszkańców, że
nie wybierają w wyborach PiS?
Polska partyjna to najgorsze urzeczywistnienie hasła „Polski w ruinie”, które partia rządząca niosła na sztandarach kilka lat temu.
W kraju, gdzie nie ma transparentnych zasad dzielenia środków publicznych, gdzie
o wszystkim decydują partyjne i polityczne
koneksje, w ruinie jest idea demokracji i samorządności.

•
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Nic śmiesznego
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.
jakość życia i bezpieczeństwo kielczan. Pieniądze zostały jednak rozdzielone nie według
potrzeb mieszkańców, ale wedle klucza politycznego. Kielce nie otrzymały od rządu nawet
złotówki.
W tym samym czasie wybuchała także „afera”,
której nie było. Po raz wtóry mieliśmy okazję
być świadkami „burzy w szklance wody” wywołanej przez Przewodniczącego Rady Miasta.
Oznajmione zostało publicznie i bez wahania,
że mamy do czynienia z „aferą”, ponieważ radni nie zostali ponoć zapoznani z opinią RIO ws.
projektu budżetu miasta. Powstał nawet pod
takim hasłem artykuł w lokalnym dzienniku.
A jak jest naprawdę? De facto ustawa nie wyznacza żadnego konkretnego terminu, w któ-

rym radni mają zostać zapoznani z opinią RIO.
Radni Kielc mieli na to wystarczająco dużo
czasu. W podobnych terminach były procedowane opinie od kiedy pamiętam, a jestem
radnym drugą kadencję. Urząd Prezydenta
Miasta dopełnił wszystkich terminów związanych z procedowaniem budżetu, a które określają przepisy prawa. „Afera”, której nie było
po interwencji Urzędu Miasta zakończyła się
zdjęciem artykułu z portalu lokalnego dziennika i wydaniem oświadczenia przez Prezydenta Miasta. Cała sprawa to kolejny przykład
na to, że „robienie z igieł wideł” to specjalność
niektórych radnych. Do ilu osób dotarł jednak
przekaz pseudoafery? Ilu z nich wie, że był to
tylko wyssany z palca „fake news”?

•
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zdaniem senatora

Święta a sprawa polska
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

C

oraz częściej myśląc o świętach kościelnych, szczególnie o tych najważniejszych, jak zbliżające się Boże
Narodzenie, widzę, ile znaczą nie tylko dla
duchowości każdego z nas, dla jedności rodzin, ale też dla naszej ojczyzny.
Było na przestrzeni wieków tak, że kultywowanie zwyczajów świątecznych, pielęgnowanie tradycji i kościoły wypełnione wiernymi
stawały się bastionami polskości oraz wyrazem patriotyzmu. I nasi przodkowie nie mieli
tak demokratycznie i sielankowo jak my teraz. Bo albo przetaczały się przez nasze ziemie
hordy Mongołów, Turków, Szwedów, nazistów
czy komunistów albo nas zaborcy germanizowali i rusyfikowali, wzmagając terror gdy-

Ś

więta Bożego Narodzenia i Nowy 2021
Rok za chwilę. Ulegając potrzebie dochowania tradycji, śpieszę z okazji tej
z życzeniami. Nie – nie z obowiązku śpieszę,
ale z potrzeby z nimi gnam. Mam bowiem potrzebę złożenia życzeń świąteczno-noworocznych wszystkim na calutkim świecie. Nawet
tym, którzy o świętach tych i nowych rokach
nigdy nie słyszeli. I będą to życzenia szczere.
Potrzeba potrzebą, a możliwości ograniczone
niemożliwościami – chociażby takimi, jak limit 2500 znaków nałożony na felietonistów
przez redakcję…
Więc nie tracąc znaków, przechodzę do życzeń. I uwaga: choćby z formy i treści na takie
nie wyglądały, to generalnie życzę wszystkim
tego, czego i sobie życzę. A sobie nigdy źle nie
życzyłem. Tradycyjnie na początek: zdrowia,
szczęścia, pomyślności i dostatku. Wszystkim,
nawet moim najzagorzalszym przeciwnikom.
Żeby byli zdrowi, bogaci i szczęśliwi. Serio.
Wszak mówią, że naszą klasę potwierdza liczba wrogów. Choć z drugiej strony (co mnie
znowu tak nie martwi) wydaje mi się, że na
szczęście nie mam ich aż tak wielu.
Wracając do porządku życzeń: jeśli chodzi
o zdrowie, to przy okazji tej życzę wszystkim,
żeby nie mieli sklerozy. Czyli pamiętali o: my-
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śmy wzniecali powstania, albo się wielkie
wojny przetaczały z zachodu na wschód i ze
wschodu na zachód. I popatrzcie: wszystko co
polskie się ostało. I kolędy, i szopki, i opłatki
przy wigilijnym stole, i Pasterka w kościołach,
i świadomość, że świętujemy bo się dwa tysiące lat temu narodził Jezus Chrystus.
Ale wierzcie mi, idą trudne lata. Boże Narodzenie będzie rugowane z naszej przestrzeni
publicznej w imię chorej poprawności. Europa choruje już od dawna. Staje się strefą wolną od chrześcijaństwa, w której Bóg nie jest
mile widziany. Europejskie Betlejem zamyka
okiennice swoich domów. No to gdzie pójdą
Maryja z Józefem, gdzie się teraz będzie rodził
Emmanuel?

Może na przekór wszystkiemu wciąż u nas,
w naszych polskich rodzinach, naszych domach odziedziczonych po przodkach, które
przekażemy naszym dzieciom i wnukom
i prawnukom i dalej...
A zatem z serca Wszystkim życzę:

takich Świąt Bożego Narodzenia
żeby było do kogo wypowiedzieć
dobre słowo... żeby życzenia serdeczne
usłyszeć na pierwsze danie
przy suto zastawionym stole...
żeby opłatek utrzymać w dłoni
i zdążyć z wybaczeniem
przed pierwszą gwiazdką...
żeby się jak dziecko zachwycić
i uradować Ojczystą Tradycją
i Małym Jezuskiem, a potem
z nadzieją popatrzeć na kalendarz
z Nowym Rokiem...
oby był lepszy niż ten co odchodzi.

Zza miedzy

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

ciu rąk, noszeniu maseczek, zachowaniu dystansu. I żeby szczepionka na koronawirusa
była po pierwsze dostępna, po drugie skuteczna, a po trzecie bezpieczna. Kończąc życzenia
zdrowotne, tak powiem: i żebyście wszyscy
mieli szczęście - wszak na „Kursku”…
Zaliczywszy część życzeń „zdrowia i szczęścia”,
pora na segment „pomyślność i dostatek”.
Mam przekonanie, że ta część życzeń będzie
naprawdę niezła, choć (niestety) pomysł nie
mój. Otóż wzorem obietnicy złożonej onegdaj
przez przedstawiciela ekipy obecnie rządzącej,
życzę, żeby wszyscy zarabiali powyżej średniej krajowej. I to grubo powyżej! Powiecie, że
to niemożliwe? Odpowiem: oj tam niemożliwe
- tylu uwierzyło, to co reszcie szkodzi?

Jak dowiadujecie się z mojej metryczki, jestem też samorządowcem, a i politykiem też.
Cóż, nie będę oryginalny: życzę Wam, a i sobie
również, coby władza wszelka zajęła się tym,
za co jej płacą. Czyli rządzeniem, a nie sobą.
Wychodzi, że to życzenia skierowane i do władzy wszelakiej też. Więc dla władzy: kochani,
odpancerzcie swoje urzędowanie. Wyjdźcie
na ulice, pogadajcie z ludźmi. Zapytajcie ich
(nawet tych, którzy właśnie spacerują): o co
chodzi, czego sobie życzycie na te Święta i ten
Nowy Rok?
Kończę życzenia najbardziej osobistymi: spotykajmy się w 2021 roku co dwa tygodnie
w tym felietonie. Będzie fajnie!

•
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Świat wokół nas

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

Ś

wiat
Przyśniło mi się, że jako Mikołaj pakuję
do worka prezenty. Dla dzieci na całym
świecie, zależnie od tego, na co sobie zasłużyły
w roku 2020.
Mieszkający za stawem Donaldek dostanie sanki, żeby zjeżdżając z górki na pazurki do reszty
nie zdarł sobie spodni. A Joe, który cały rok się
z nim kłócił – nową konsolę do gier. Pakując ją,
zalałem kawą guziki z lewej strony, żeby nie
działały. Tak na wszelki wypadek.
Borisowi haggis, niech się naje, może ostatnia
szansa. Wołodii miałem w pierwszej chwili dać
stakanczik wodki, ale po namyśle i jemu zapakowałem grę. Chińczyka. Niech sobie w niego
malcziszka pogra choć czasami, skoro zazwy-

czaj to Chińczycy grają nim. Angeli dałem rózgę. Nein, mein Gott, nie za karę! Żeby miała
czym okładać Emanuela, gdy będzie jej przeszkadzał bawić się z tym Joe zza stawu (na co
oboje najwyraźniej mają ochotę).
No i wreszcie Aleś – ten dostał gwóźdź do buta.
Jak go jednak znam, skubaniec rozchodzi.
A przynajmniej – spróbuje.

P

olska
Do worka krajowego – najpierw, rzecz
jasna, fanty dla szkrabów rządzących
placem zabaw.
Dla Jędrusia budzik, żeby go wyrywał z drzemki. Dla jego dziewczyny Agatki – nowiutki generator mowy, śliczny, amerykański. Jareczek

większy dostał gorset ortopedyczny, wzmacniający kręgosłup, zaś ten mniejszy paczkę karmy.
I to wcale nie tej dla kota. Złośliwy Zbynio klucz
francuski (idealny przy demontażu dużych mechanizmów, a on lubi przecie majsterkować).
Mateuszek bez zaskoczenia – drewnianego
pajacyka z długaśnym nosem. Przemuś, który
pierwszy raz w życiu trafił do szkoły, i to od razu
na uniwersytet, książkę (uznałem, że „Kariera
Nikodema Dyzmy” będzie w sam raz). No i ministrant Tadzio, z nim zawsze jest kłopot. Niby
wypadałoby święty obrazek, ale przecież wiem,
że łobuz woli kopertę z kasą, po prostu.
Pozostałym, którzy o rządach na podwórku
wciąż tylko marzą, nie dam zabawek – bo gołym okiem widać, że co dostały, to popsuły.
W tej sytuacji dla Szymonka chusteczki higieniczne, ładnie perfumowane, do ocierania łez.
Dla Boryska podusia, żeby mu było miękko
(tyle mogę dla niego zrobić). No i dla Włodzia
sukieneczka. Często w przedstawieniach występuje zamiast dziewczynek ze swojej klasy
(nie wiedzieć czemu, podobno one wszystkie
w tym czasie jednak wolą hodować paprotki),
więc będzie jak znalazł.
O Krzysiu i Władku – przyznam się – po prostu
zapomniałem. I chyba nie tylko ja.
Wesołych Świąt!

•
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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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okiem eksperta

Rynek pracy
w pandemii
Jak bardzo 2020 rok wpłynął na rynek pracy? Gdzie byliśmy, gdzie jesteśmy i gdzie za
chwilę będziemy? Jak sytuacja przedstawia się w Kielcach?
Tekst: Zbigniew Brzeziński

T

o był bardzo ciekawy rok na rynku pracy, chociażby patrząc przez pryzmat
sprzecznych opinii. Podczas wiosennego
lockdownu’u, według badań Głównego Urzędu
Statystycznego, 684 000 osób nie wykonywało
w Polsce swojej pracy ze względu na czasowe
zamknięcie firmy. W kolejnym kwartale liczba
ta stopniała do 65 000. Mimo tego, błyskawicznie zaczęto wróżyć zawalenie się polskiego
rynku pracy.

Wróżenie z fusów

Jakie były ku temu przesłanki? Trudno to ustalić, bo według Eurostatu Polska była na trzecim miejscu w Europie pod względem stopy
bezrobocia – tuż za Czechami i Niemcami, prognozy dla rynku były przy tym optymistyczne. W rejestrach urzędów pracy znajdowało się
mniej niż milion osób bezrobotnych - pierwszy
raz po 1989 roku. Tymczasem media zdążyły
trzy razy ogłosić załamanie się rynku i gwałtowny wzrost bezrobocia i tyleż razy wyrazić
zaskoczenie, że to tąpnięcie nie nastąpiło.

Przestrzelony wynik

Nawet uczeni zaczęli się zastanawiać: „czy dobrze się orientujemy w sytuacji?”.
Uniwersytet Warszawski firmował swoją marką badania „Diagnoza Plus”, które miały być
szybko zrobionym BAEL (Bilans Aktywności
Ekonomicznej Ludności), którym posługuje
się Eurostat, czyli główne ciało od statystyki
na starym kontynencie. Ponieważ badania
europejskie robione są raz na kwartał, postanowiono sprawę przyspieszyć. W ankiecie,

którą zamieszczono w sieci, zwrócono się do
osób, które utraciły pracę w związku z pandemią i na tej podstawie ogłoszono, że liczba
bezrobotnych wzrosła trzykrotnie, tylko krajowy system oparty o rejestrację w urzędach
pracy tego nie odnotował. Dyskusja na temat
wspomnianego powyżej badania trwała do
momentu ogłoszenia prawdziwego BAEL.

Jak więc jest?

Według Eurostatu bezrobocie w Polsce wynosi obecnie 3,5% (badanie pomija osoby bierne
zawodowo i niezainteresowane pracą). Przed
nami znajdują się Czechy 2,9%, a za nami cała
reszta. Średnia stopa w Unii to 7,6%, a w strefie
Euro 8,3% (dane za październik 2020 roku). Komisja Europejska poprawiła ostatnio prognozę
dla Polski. Późną wiosną przewidywano skok
bezrobocia na początku 2021 roku do poziomu
7,5%, obecnie do 4%.

Świętokrzyskie

Według danych GUS, bezrobocie w Polsce wynosi 6,1%, czyli tyle samo co w lutym 2019
roku, gdy zgodnie uważaliśmy, że sytuacja jest
dobra i mamy w kraju tzw. rynek pracownika.
Świętokrzyskie należy do grona województw
o wyższym bezrobociu. Na koniec października odnotowano 8,3%. Za naszym regionem
znalazły się: kujawsko-pomorskie (8,6%),
podkarpackie (8,9%) i warmińsko-mazurskie
(9,8%). Liderem pozostało wielkopolskie – 3,7%.

Kielce

Tylko w dwóch powiatach świętokrzyskiego,

bezrobocie jest niższe od średniego w kraju –
w powiecie buskim (4%) i Kielcach (5,7% - tak
samo jak w styczniu 2019 roku). Najtrudniejsza
sytuacja panuje w skarżyskim 16,1%, opatowskim 12,5% i koneckim 12,4%.

Struktura

Struktura bezrobocia w stolicy regionu nie uległa w minionym roku zmianom. Na koniec listopada w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach
zarejestrowanych było 6 228 osób. Z tego grona poda połowę stanowiły osoby długotrwale
bezrobotne. Osób młodych (do 30 roku życia)
było 1 166. Ponad pięćset miało orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności. Panie stanowiły mniej więcej połowę wszystkich kategorii,
za wyjątkiem wychowujących dzieci do 6 roku
życia, w której dominują i osób, które ukończyły już 50 rok życia, gdzie przeważają panowie.

Tarcza Antykryzysowa

Rok 2020, rok pandemii, był bez wątpienia
wyjątkowy i oby jedyny taki w naszym życiu.
Wpływał na rynek pracy, chociażby wymuszając przejście do zdalnej obsługi klienta, czasowe zamknięcia, czy zmianę formy dystrybucji
towarów oraz reżim sanitarny. Na dziś można
ostrożnie powiedzieć, że rynek zatrudnienia
wytrzymał to uderzenie. Do kieleckich przedsiębiorców z Tarczy Antykryzysowej, tylko za
pośrednictwem Miejskiego Urzędu Pracy, trafiło ponad 110 000 000 złotych. Wydaje się więc,
że na wiosnę można posłużyć się hasłem, które
widnieje na jednym budynków przy Alei Solidarności: będzie dobrze!

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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Ballada o mordowni

Fot: archiwum

spacerkiem po mieście

Który z lokali dzierżył mocno palmę pierwszeństwa i był absolutnie najpopularniejszy
przez lata w całych Kielcach? Odpowiedź – chociaż konkurencja zbyt rozbuchana nigdy
nie była – jest trudna. Zgodnie z motywem: jeden lubi śliwki, drugi ciasne buty, a trzeci
córki kowala.
Tekst: Ryszard Biskup

I

lu bywalców tyle gustów, co jest i powinno być absolutnie zrozumiałe. Dla mnie
osobiście jednak na zawsze pozostaje ten,
który był najbliżej, a który z mapy zniknął jak
złoty sen. Działał bowiem tuż obok, niemal za
drzwiami kamienicy, w której mieszkałem od
dziecka. Pod ręką, ledwie dwa kroki z podwórka, na którym się wychowałem. Od czasów
odległych jak epoka lodowcowa po ustrojową
zmianę, która wpisaną w historię regionalnej
gastronomii placówkę, zmiotła bez śladu. Restauracja nie nazywała się zwyczajowo, gospoda ani karczma, tylko powszechnie przez
wszystkich zrozumiale, swojsko – bar.
Zdjęcie, które towarzyszy temu tekstowi,
przedstawia budynek, w którym to cudo
funkcjonowało przez dobrych kilkadziesiąt
dekad. Mój eden utracony, czas solidnie i rzetelnie zmarnowany w okresie dzieciństwa
i młodości. O takich adresach jak ten, mówi
się z czułością i absolutną estymą, per miejsce kultowe. Bar „Krakowski” na rogatce.
Z przeszklonymi wierzejami, przesłoniętymi
żółtą od papierosowego dymu, poszarpaną
przez dzieje i burze, firanką. Z kamiennym
nadprożem, na którym – kto wie, może jesz-
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cze przed wojną witał, kłaniając się do samej
ziemi, pan restaurator Zapart. Z drewnianym,
wyszmelcowanym na amen przez bywalców
tego przybytku szynkwasem, przed laty pociągniętym na szaro – siną, olejną, dzisiaj
złuszczoną farbą.
W każdym razie, w czasach mojej młodości,
lada, przy której na stojąco klientela łykała
wódkę szklankami, ślady jeszcze przedwojennego szyku nosiła. Sękaty, długi przez całą
salkę, kontuar oddzielający konsumentów od
wiecznie spoconego, bo ruch w tym przybytku był jak w ulu, personelu, zdobiła ponadto
zamykana przez bufetową na przerdzewiały
haczyk przeszkolona gablota z rzędem metalowych półek. Za zaparowanymi szybami witryny królowało arcydzieło sztuki masarskiej:
na podkładce z białego niczym śniegowa ponowa szmalcu, pysznił się miesiącami pięknie uwędzony świński łeb z rozdziawionym
w zachęcającym uśmiechu pyskiem. Okolicznościowa dekoracja na sprzedaż absolutnie
nie była, stanowiła lokalną atrakcję, stały
element wystroju. Na podłodze wysypane
trocinami dechy, w kącie dwa wiadra, w których bywalcy odkładali baty, jakimi, zanim

przystąpili do umoczenia spragnionych ust
w setce wódki, poganiali perszerony. Bo naprzeciwko był, jeden z kilku w Kielcach, postój
konnych dorożek. Furmani w przerwach między kolejnymi kursami po kieleckich ulicach,
albo za miasto, w stronę Białogonu, Słowika,
na Czarnów albo do Bilczy czy Morawicy zachodzili na kielicha do „Krakowskiego”.
Czasem, nie wiadomo z jakiego powodu i dlaczego, atmosfera robiła się duszna, wszyscy ze
wszystkimi brali się za łby. Klientela ryczała
najpopularniejsze w Polsce przekleństwo,
prała do krwi. Gdy furmani się między sobą
tłukli, personel na wszelki wypadek znikał
profilaktycznie na zapleczu. Bufetowa pani
Jadzia całe zajście komentowała ze stoickim,
zawsze budzącym podziw spokojem: – A niech
ta se chłopy wezmo i nerwy uspokojo…
Awantura wybuchała nagle i niespodziewanie,
równie szybko zamierały temperowane emocje. Bójka kończyła się nie tylko ogólną zgodą, ale i kolejnymi szklankami wody ognistej.
Przepijanej niczym w popularnym we współczesnym nam czasach zaśpiewie: lewy do prawego, prawy do lewego. „Krakowski”, o którym
z estymą nie mawiano inaczej jak mordownia,
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słynął z tych erupcji w całych Kielcach, a nawet o wiele dalej niż sięgały ówczesne granice
administracyjne miasta. W czasach wolnych
od bijatyki, lokal wabił smakoszy galarety
wieprzowej. Takiego smakołyku, o takich walorach, kompozycji, aromacie i konsystencji nie
było nigdzie indziej na świecie! Świńskie raperki obierały na podwórku kamienicy, w której mieścił się sławny bar, pomoce kuchenne.
Przez kilka godzin cztery dziewczyny w wytłuszczonych, kiedyś białych, a na co dzień
szarych niczym święta ziemia fartuchach,
oddzielały kąski rozgotowanego mięsa od
gnatów. To co miało potem trafić do głodnych,
przerzucały do ogromnych, obitych i przerdzewiałych, emaliowanych miednic. Kości gromadziły w drewnianej skrzyni na odpadki, którą
co jakiś czas opróżniał szuflą i nie wiadomo
gdzie wywoził dozorca. Galareta w gablocie na
ladzie była zawsze, codziennie, przez wszystkie dni tygodnia.
Na zakąskę bar serwował jeszcze twarde jak
kamień mielone, a ofertę poszerzały ułożone
na trzech szczerbatych fajansowych talerzykach śledzie w oleju. O ile mnie nie myli starcza pamięć, to ten rarytas cieszył się zawsze
olbrzymim powodzeniem. Rybkę serwowano
zgodnie z regułami demokracji: setka wódki
– jeden śledź z cebulą, szklanka czystej – dwa
dzwonka.

W sali było zwykle ciemno, nie tylko z tego
powodu, że okna zaciągnęły się raz na zawsze
smugą brudu. Jak każdy miłośnik alkoholu
wie, promile kochają dym. Każdy konsument,
zanim wychylił szklaną miarkę, kopcił papierocha. Najpodlejszego z podłych, nazwanego
przez anonimowego humorystę „sportem”. Zamontowany na ścianie wentylator mielił beznamiętnie ciężkie powietrze, tłoczył tumany,
na zewnątrz buchało jak z komina parowozu.
„Krakowski” zmodernizowano pod koniec lat
siedemdziesiątych, zadbano o nowy wystrój,
miejsce drewnianej lady zajął solidny kamienny blat. W pobliskiej fabryce marmurów
zamówiono elegancko dotarte panele szarego
kamienia „bolechowice” i kolorowe, czerwono-szaro-białe płytki „zygmuntówki” oraz okładziny „morawicy”. Jedna sala zamieniła się jak
za dotknięciem różdżki w elegancką jadalnię
z aneksami o ciężkich marmurowych blatach,
z centralnie ustawionym pod palmą okrągłym
stołem. Kasjerkę posadzono na samym środku,
w obłożonym ozdobnym kamieniem kiosku,
z kasą numeryczną i wpuszczonymi w ladę

aluminiowymi termosami z zestawem dyżurnych zup: pomidorową, kapuśniakiem, krupnikiem, ogórkową. Na plastykowej, przybitej
do ściany hakami tablicy, sprzątaczka w wyplamionym fartuchu wciskała w szczeliny
karbowanych rowków rzędy białych, czerwonych i zielonych, koślawych literek z nazwami
przygotowanych w kuchni potraw. Zajęta tym
żmudnym obowiązkiem, zupełnie zapominała o swoim podstawowym obowiązku, więc na
każdym stole piętrzyły się piramidy brudnych
talerzy. „Krakowski” bowiem, chociaż patrząc
na zaproponowany przez włodarzy wystrój,
powinien być eleganckim lokalem, jawił się
jednak jako miejsce poza wszelkimi kategoriami. Teoretycznie zrobiło się światowo. Dawni bywalcy swoje Eldorado z żalem i rozpaczą
porzucili. Część konsumentów przeniosła się
w plener do miejskiego parku i wzgórze pod
drugiej stronie ulicy. Inni przenieśli się na
kolejne lata do równie wykwintnego lokalu
„Europa”, jeszcze inni z tęsknoty za minionym
odeszli w zaświaty. Bar „Krakowski” był i zniknął na zawsze.

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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W rękach „Proksów”
Jak widać, szaleństwo „kowidowe” nie kończy się. I zdaje się, w założeniu, ma się nigdy
nie zakończyć. Na jego bazie odebrano nam już większość praw konstytucyjnych. A teraz
rząd, przy aprobacie tzw. opozycji, podjął także próby unieważnienia najważniejszej
z naszych wolności, zagwarantowanej nam w Konstytucji RP w artykule 39.
Tekst: Krzysztof Sowiński

P

rzypomnijmy jego brzmienie: „Nikt nie
może być poddany eksperymentom
naukowym, w tym medycznym, bez
dobrowolnie wyrażonej zgody”. Chodzi oczywiście o tzw. wyszczepienie całego narodu
i zapowiedzi rządu łamania oporu tych, którzy nie wyrażą na swoje szczepienie zgody.
Jakbyśmy komuś powiedzieli rok, czy dwa
lata temu o realizowanym, także w Polsce scenariuszu pt. „Pandemia”, zostalibyśmy oskarżeni o szerzenie „spiskowych teorii”.
Czy ktoś przewidział taki rozwój przypadków?
Oczywiście było ich wielu i nie korzystali ze
szklanej kuli, ale z obserwacji rzeczywistości.
O jednym z nich, na łamach 2 tygodnika kieleckiego już wspominałem - Lechu Jęczmyku,
którego jeszcze 10 lat temu chwalono „za to, że
widzi to co jest skryte”.
Dziś taki minister zdrowia oskarżałby go
o szerzenie „spiskowych teorii” i „kołtuństwo”,
jak to robi wobec tych naukowców, którzy
mają czelność negować rządowe narracje. Teraz ujawnianie tego co jest skryte, ba… nawet
stawianie pytań dotyczących logiki scenariusza realizowanego przez rząd – jest natychmiast stygmatyzowane, a ich autor zostaje
wykluczany z oficjalnego dyskursu. Często
także pozbawiany pracy i prawa do wykonywania zawodu.
Wielu spośród nas (w nadziei, że jednak nie
zostaliśmy metodycznie potraktowani jak
„nawóz historii”) za ten pozorny bezsens rządowych działań wini przypadek i tradycyjny bałagan. Zobaczmy jak świetnie do opisu
takiego toku myślenia pasuje taka refleksja
- „Mamy tutaj po prostu doskonale kontrolo-

Janusz Andrzej Zajdel
(ur. 15 sierpnia 1938 r. w Warszawie, zm. 19 lipca 1985
także w Warszawie) – polski pisarz, autor fantastyki
naukowej, prekursor nurtu fantastyki socjologicznej
w Polsce. Jego imieniem nazwano najważniejszą polską
nagrodę literacką w dziedzinie fantastyki.
Źródło: Wikipedia

wany bałagan, stwarzający pozory zarówno
porządku jak i wolności”. Jej autorem jest Janusz Zajdel. Zawarł ją w swojej powieści - „Limes inferior” (1983).
Opisał w niej świat przyszłości, zbudowany
na propagandowym kłamstwie, serwowanym

„obywatelom” przez trzymające władzę elity,
na bazie którego tenże rząd trzyma w gigantycznym więzieniu cały naród. (Czyż matka
ziemia nie stała się ostatnio właśnie naszym
globalnym więzieniem? Przynajmniej w tej
części, gdzie „czwartą” władzę sprawują tzw.
neoliberalne media. A gdzie ich wpływ jest
ograniczony, zauważmy, tam nie ma „pandemii”). Na ich nieustannej inwigilacji (w powieści Zajdla funkcję tę realizuje - obrączka
na palcu każdego z obywateli, emitująca sygnał, który umożliwia „służbom bezpieczeństwa” nieustanną obserwację „podejrzanych”,
a podejrzani są wszyscy). Czy nam to czegoś
znowu nie przypomina? A wszystko to oczywiście dzieje się dla dobra społeczeństwa.
Wyjaśnijmy, Zajdel uprawiał gatunek literacki nazywanym dystopią. Jest to wizja
przyszłości oparta właśnie na obserwacji rzeczywistości.
Wspomnijmy o tym także, że jeden z bohaterów „Paradyzji” Zajdla nosi nazwisko Nikor
Orley Huxwell. Jest to anagram od nazwisk
Orwella i Huxleya, klasyków antyutopii.
Pierwszy z nich to autor „1984” (1949), drugi
„Nowego wspaniałego świata” (1932). Orwell
nie miał żadnych iluzji co do kierunku, w jakim pójdzie przyszły świat, tuż przed śmiercią
(1950) tak to wyraził: „Jeśli chcesz wiedzieć,
jaka będzie przyszłość, wyobraź sobie but
depczący ludzką twarz, wiecznie!’’. Huxley
uważał, że elity będą rządziły motłochem
przy pomocy miksu propagandy i farmakologii (powieściowy narkotyk nazywał się soma).
Będą robiły to w taki subtelny sposób, że społeczeństwo nawet sobie nie zda sprawy z wła-

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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snego niewolnictwa. Nie ma w tym projekcie
bezpośredniej przemocy, która mogłaby implikować opór. Oczywiście są więzienia-wyspy dla tych, którzy nie uwierzyli w rządowe
narracje (czy taką funkcję będą pełniły dziś
naprędce postawione „polowe” szpitale?).
A umiera się w tej „nowej normalności” po
ukończeniu 61 lat, bez objawów uprzedniego
starzenia. Wiadomo – człowiek stary to tylko
koszty, nie inwestycja.
Przyjrzyjmy się współczesnym elitom i ich
działaniom, ich sposobom „przekonywania”.
Jak widać, współczesne są bardzo niecierpliwe i używają wszystkich dostępnych środków
opisanych przez wspomnianych pisarzy – wobec większości bezlitośnie stosują propagandę strachu i poczucia winy, dla dysydentów
mają tradycyjną policyjną pałkę i więzienia.
A kwestia, jak serwować ludziom „somę” doustnie, czy przy pomocy iniekcji, też została
już dawno rozwiązana. Teraz chodzi tylko
o to, żeby „soma” była „dostępna dla każdego”.
Obserwując to wzmacniane przez media
szaleństwo, kłamstwa o pandemii, jakimi jesteśmy co dzień precyzyjnie po goebbeslowsku truci - przyszedł mi na myśl jeszcze taki
fragment tekstu Janusza Andrzeja Zajdla
(„Wyjście z cienia”): „Dla naszych przodków

Limes inferior (łac. dolna granica) –
powieść Janusza A. Zajdla, twórcy nurtu
fantastyki socjologicznej w Polsce. Została
napisana w latach 1979-1980. Z Wydania:
Iskry – w ramach serii „FantastykaPrzygoda” (1982, 1987), superNowa (1997,
2007), Aleksandria (2010 – audiobook),
BookRage (2013 – e-book). Posłowie do
powieści w 1989 roku napisał Maciej
Parowski.
Powieść jest rozwinięciem opowiadania
Dzień liftera, które weszło w skład zbioru
utworów autora – Ogon diabła (Krajowa
Agencja Wydawnicza, 1982).

wolność zawsze znaczyła tak wiele, że gotowi
byli oddać życie w jej obronie, przeciwstawić
się przeważającej sile przeciwnika... Jak to się
dzieje, że wobec nielicznej stosunkowo garstki Proksów wszystkich opuściły nagle – ta
odwaga i determinacja, to przywiązanie do
wolności... Powiedzcie, jak to jest możliwe, że
przez tyle lat pozwalamy ograniczać swobodę
naszych poczynań, że oddaliśmy się pod kuratelę jakichś obcych istot - i wszystkim opadły nagle ręce... Każdy z osobna wie, że ten

stan to ledwo zamaskowana niewola, okupacja... A wszyscy razem - poddają się temu...
– To nie jest sprawa samych Proksów. Oni
tylko umiejętnie wykorzystują pewne cechy
niektórych ludzi. Sami osobiście nie maczają
w tym łap. Posługują się ludźmi - powiedział
Milt z goryczą”.
Zmieniłbym tylko jedno, zamiast „każdy wie”
użyłbym „wielu wie”. Z badań wynika, że dzisiejszych Proksów jest mniej niż 1 procent.
Mniej niż jeden.
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W ten wyjątkowy czas
Świąt Bożego Narodzenia,
gdy Bóg przychodzi
i zamieszkuje pośród nas,
gdy radość oraz szczęście wypełnia
każdą z chwil,
życzę przeżycia Świąt w zdrowiu.
Niech ten czas będzie źródłem wiary,
miłości, nadziei i spokoju,
a nadchodzący Nowy 2021 Rok
niech przyniesie same sukcesy.

Piotr WAWRZYK
NR 16 (47)/2020
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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 Jacek Piotr Klesyk, muzyk, kucharz, miłośnik kuchni i kultury włoskiej,
organów Hammonda i jazzu. Spędził 30 lat
we Włoszech, gdzie prowadził. m.in. własną
restaurację koło Rzymu.

polecamy

Wiele lat spędziłeś we Włoszech…

według przepisu teściowej Jacka Klesyka.
Jest to lasagne, jaką robiła na święta
i niedzielny obiad.
Sofritto
- seler naciowy
- marchew
- cebulka
- czosnek
- oliwa
- ragu - mięso 50/50 proc. - wołowo wieprzowe
- pomidory pelati
- słodka śmietana
Przekładanka
- besciamella
- jajko na twardo
- parmezan
- mozzarella
- szynka gotowana
- lasagna jajeczna.
Przygotowanie
Najpierw robimy sofritto. Seler naciowy,
marchew, cebulkę i czosnek podsmażamy na oliwie, dodajemy mięso, po obsmażeniu dodajemy pomidory i słodką
śmietanę.
Powstałym sosem przekładamy płaty
makaronu razem z dodatkami – jajko
na twardo, beszamel, szynka, mozzarella. Wkładamy do pieca i pieczemy 45-60
minut.
Uwaga! Na zdjęciu jest klasyczna lasagne
serwowana w Piatto D’Oro.

Piatto D’Oro Ristorante & Pizzeria
Świętego Leonarda 11
25-311 Kielce

Zdjęcia: archiwum

Lasagne

Pracowałem w logistyce oraz w gastronomii.
W tej ostatniej od 1988 roku. Przeszedłem
wszystkie szczeble – od pomocnika, aż po
właściciela własnej restauracji. W logistyce
dotarłem do stopnia wiceprezesa w dużej
firmie dostarczającej produkty do gastronomii, więc cały czas się uczyłem. W międzyczasie moja pasja do gotowania tak się
rozwinęła, że mając już klub jazzowy kupiłem własną restaurację 50 km od Rzymu. Po
około 1.5 roku otworzyłem również pizzerię.

Oprócz gotowania twoją drugą pasją jest
muzyka.
Po powrocie do Polski wspólnie z moim
synem, Luką, otworzyliśmy restaurację
Penne Grande, gdzie oprócz jedzenia serwowaliśmy również muzykę na żywo. Wg mnie
odlatywać można tak przy muzyce, jak i jedzeniu. A jak się obie rzeczy połączy, to już
w ogóle...

Opowiedz o włoskich tradycjach świątecznych.
Wspomniałeś kiedyś, że we Włoszech na święta
podaje się lasagne?
Tak, lasagne to potrawa bardziej świąteczna
niż codzienna. Wymaga bowiem większego
zaangażowania. Na co dzień robi się jakieś
klasyczne makarony, bo w ciągu pół godziny
jesteś w stanie podać obiad. Natomiast lasagne to już dużo więcej pracy i czasu. Moja
teściowa, której przepis podaję, na święta
lasagne szykowała dwa dni! Najpierw wieczorem przekładała sparzone płaty makaronu nadzieniem i odstawiała. Sos gotowała
od rana przez 5-6 godzin, aż się mocno zredukował. Wtedy lasagne wędrowała do piekarnika, po upieczeniu zalewano ją sosem
i podawano na stół.

A co się podaje na kolację wigilijną? Bo karpia to
pewnie nie?

JACEK PIOTR KLESYK
Kocha kuchnię i kulturę włoską. Spędził 30 lat we Włoszech.
Przeszedł wszystkie szczeble – od pomocnika, aż po
właściciela własnej restauracji koło Rzymu.

W rejonie, w którym mieszkałem, podawało
się np. spaghetti allo vongole, czyli makaron z jasnymi muszlami i omułkami, przystawka na zimno z pokrojonej ośmiornicy,
kalmarów, itp. z oliwkami i selerem naciowym, tartine al salmone, czyli kanapeczki
z mlecznego chleba z masłem i łososiem,
fettuccine e funghi, czyli wstążki z grzybami i na drugie danie rolowane mięso z pieca.
No i oczywiście desery na koniec. Tam kolacja wigilijna jest zupełnie inna od naszej,
chociaż także podaje się ryby.

Gdzie w Kielcach spróbujemy, jak się jada we
Włoszech?
Zapraszam do Piatto D’Oro Ristorante & Pizzeria, chętnie odpowiem na wszystkie pytania i objaśnię tajniki włoskiej kuchni.

Godziny dostaw
11:30 – 19:30

tel. +48 730 777 111
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świat słodyczy

Spróbujcie koniecznie

D

obrą sławę zyskała jeszcze
pod szyldem „Sołtyki”, gdy
znajdowała się na kieleckim
Rynku. Jej wszystkich zalet nie sposób
wymienić - wieloletnie doświadczenie,
szeroki wybór ciast, świeże i naturalne
składniki, najwyższa jakość
wyrobów, sprawdzone receptury…
No i na kieleckim rynku od 35 lat…
Tak w skrócie opisać można Cukiernię
Świat Słodyczy. Od 2010 roku znajduje
się w samym centrum Kielc, przy ulicy
Paderewskiego. Przechodząc obok,
nie sposób nie wejść.
Założycielką tego niezwykłego
miejsca jest Pani Katarzyna Sajecka,
kreatorka smaku, która potem wielką
pasję do cukiernictwa przekazała
swojej córce, Iwonie. Świat Słodyczy,
to wyjątkowe miejsce na cukierniczej
mapie Kielc, znane i doceniane
w stolicy Gór Świętokrzyskich,
jak również w całym województwie.
Eleganckie wnętrza utrzymane
są w stylistyce lat dwudziestych
ubiegłego stulecia, a ilość
i różnorodność ciast i ciasteczek,
kruchych, z kremem, francuskich,
czy serników może przyprawić
odwiedzających o zawrót głowy.
Zawsze przed świętami
cukiernia organizuje specjalne
kiermasze. Świąteczne wypieki
są przygotowywane przez zespół
wykwalifikowanych cukierników
przez całą noc przed rozpoczęciem
kiermaszu, a także pieczone na bieżąco
w trakcie jego trwania. Dzięki temu
na klientów zawsze czekają świeżutkie,
pachnące, cieplutkie smakołyki.
– To ciasta wypiekane z sercem. Pasja
i umiłowanie zawodu przekładają
się na jakość naszych wypieków,
wyrabianych tylko z naturalnych
składników – zachwala Iwona Wójcik,
współwłaścicielka Świata Słodyczy.
Na zbliżające się święta, cukiernia, jak
co roku, przygotowała specjalną ofertę.
Popatrzcie.

cytat

Moja marka?
Pysznie, pachnąco
i naturalnie!
Moja pasja?
Ma na imię cukiernictwo.
Moje miejsce?
To moja cukiernia,
połączenie tradycji
z nowoczesnym
glamourem – towarzyskie
centrum Kielc, której
wyjątkową atmosferę
i wyśmienite wyroby
doceniają ludzie
z całej Polski.

Iwona Wójcik,
współwłaścicielka
Cukierni Świat Słodyczy

Cukiernia Świat Słodyczy
ul. Paderewskiego 34/9a
25-502 Kielce
tel.: 41 345 25 67

Ciasto jest naszą pasją
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e-mail: cukierniaswiatslodyczy@gmail.com
Otwarte codziennie:
8.00 – 19.00

Kiermasz świątecznych ciast
23 grudnia – od godziny 7.00 do 20
24 grudnia – od godziny 7.00 do 14
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Szansa dla diabetyków
O pozytywnych efektach stosowania tlenoterapii hiperbarycznej we wspieraniu leczenia
powikłań cukrzycy, w tym m.in. stopy cukrzycowej, mówi Paula Malarz, fizjoterapeuta,
w rozmowie z Agnieszką Rogalską.
Istnieje wiele badań opisujących pozytywne
efekty stosowania tlenoterapii hiperbarycznej
(HBOT) we wspieraniu leczenia powikłań
cukrzycy, w tym m.in. stopy cukrzycowej.
Dzięki tlenoterapii hiperbarycznej, szczególnie w połączeniu z właściwą dietą, poprawia się tzw. insulinowrażliwość naszego
ciała. Dzięki temu łatwiej jest kontrolować
poziom cukru we krwi. Do uzyskania najlepszych efektów leczenia ważne jest wczesne
rozpoznanie choroby i rozpoczęcie leczenia.
Zgodnie z obserwacjami, np. dr. Scotta Sherr’ea, dyrektora Centrum Hiperbarycznego
w Nowym Jorku, sesje w komorze hiperbarycznej sprzyjają leczeniu niemal wszystkich komplikacji związanych z cukrzycą.
Możliwe jest to m.in. w komorach o ciśnieniu
1,5 – 1,8 ATA i stężeniu tlenu na poziomie ok.
37%. Taka właśnie znajduje się w kieleckim
Centrum Terapii – fizjoterapia i terapia hiperbaryczna.

Raport Amerykańskiego Stowarzyszenia
Leczenia Ran (American Association for Wound
Care Management) opublikowany 29 stycznia
2019 r. potwierdza skuteczność tlenoterapii
hiperbarycznej w leczeniu trudno gojących się
ran…
Wyniki amerykańskich badań potwierdziły,
że w grupie diabetyków, leczonych za pomocą HBOT, konieczność poważnych amputacji
była o 33 procent niższa niż w grupie leczonych tradycyjnie stosowanymi metodami.

Czyli tlenoterapia hiperbaryczna pomaga
pacjentom z cukrzycą?
Zdecydowanie tak. Ponadto, w wyniku terapii, poprawia się ogólny stan organizmu
u chorego na cukrzycę. Sesje w komorze hiperbarycznej sprzyjają leczeniu większości

komplikacji związanych z cukrzycą. Istnieje
wiele badań dowodzących, że terapia hiperbaryczna jest skuteczna przy leczeniu m.in.
owrzodzeń stopy cukrzycowej, a także przy
leczeniu neuropatii cukrzycowej, która może
się rozwinąć z powodu zniszczenia nerwów,
wynikającego ze zbyt wysokiego poziomu
cukru i zbyt wysokiego poziomu insuliny.
Nie ma też najmniejszych wątpliwości, że
tlenoterapia hiperbaryczna pomaga ratować
pacjentów przed amputacjami. Dzięki zastosowaniu tlenu pod zwiększonym ciśnieniem
dochodzi do tworzenia się nowych naczyń
krwionośnych wokół obszarów objętych
chorobą. Jednak kluczem jest wczesne zapobieganie i leczenie. Wiele opracowań, badań potwierdza, że komory hiperbaryczne
powinny pełnić ważną rolę w opóźnianiu
i łagodzeniu efektów tej choroby oraz pomóc
pacjentom w zachowaniu sprawności, zarówno fizycznej, jak i umysłowej.

Jaki jest zalecany czas trwania sesji i ile sesji
pacjent potrzebuje, zanim dostrzeże pozytywne
efekty?
Np. według wspomnianego już dr. Sherr’ea,
proces leczenia w komorze hiperbarycznej dzieli się na cztery etapy: zmniejszenie
zapalenia i opuchlizny, odwrócenie niedotlenienia, uwalnianie się komórek macierzystych ze szpiku kostnego i mózgu, eliminację
infekcji. W pierwszej fazie leczenia dochodzi
do zmniejszenia zapalenia i obrzęku. Tutaj

Czy po serii zabiegów pacjenci ponownie po
jakimś czasie wracają na terapię hiperbaryczną?
Jeśli po zakończeniu terapii tlenowej nie
przestają popełniać błędów, które doprowadziły go do powstania stopy cukrzycowej,
najprawdopodobniej po jakimś czasie powrócą.

O czym jeszcze powinniśmy wiedzieć?
Trzeba pamiętać o tym, że jednym z efektów
tlenoterapii hiperbarycznej jest podwyższenie ciśnienia tętniczego i obniżenie poziomu
cukru (o od 20 do 60 jednostek). Ciśnienie
skurczowe podczas sesji może się podnieść
między 5 a 10 punktów. Ponadto, podczas
sesji podnosi się nasza insulinowrażliwość,
przez co może dojść do obniżenia poziomu
cukru we krwi. Każdy diabetyk przed wejściem do komory powinien mieć zbadane
ciśnienie tętnicze oraz poziom cukru. Nie
powinien wchodzić do komory z ciśnieniem
tętniczym powyżej 160/100 oraz z cukrem
poniżej 120 jednostek.

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

CENTRUM TERAPII Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Kaznowskiego 5
lok. U10
25-636 Kielce
tel. +48 577 663 099, 41 336 95 99
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efekty powinny być widoczne po 3 do 7 sesjach. W bardzo poważnych przypadkach
chorobowych może to zająć więcej czasu.
W kolejnej fazie dochodzi do zmniejszenia
niedotlenienia, tzw. hipoksji - ten proces powinien zająć do ok. 20 sesji. Następna faza
wiąże się z tym, że ze szpiku kostnego i mózgu uwalniają się komórki macierzyste.

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

Największa narciarska
karuzela w Europie
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.

Regiony i ośrodki narciarskie na Sella Ronda:
Val di Fassa, Val Gardena,
Alta Badia, Arabba (Marmolada)
–łącznie około 480 km tras.
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Tekst: Marek Malarz
Val Gardena, Canazei, Corvara.
Okrążanie Sella Rondy, to propozycja dla narciarzy co najmniej średnio zaawansowanych
o niezłej kondycji. Dla narciarzy słabszych
pokonanie Sella Rondy może być zbyt długie
i męczące, i nie będzie sprawiało przyjemności – wszak to dobrze ponad 20 km na nartach.
Zaawansowanym narciarzom przejazd zajmie co najmniej 2 godziny – dużo czasu traci
się na przejazd wyciągami, czego nie da się
uniknąć, chcąc zrobić pełne kółko. Dlatego
zazwyczaj na objechanie całej karuzeli przeznacza się cały dzień – tak, by jechać bez pośpiechu, by nacieszyć się pięknymi widokami,
spokojnie zjeść obiad i odpocząć pomiędzy
kolejnymi zjazdami.
Okrążanie masywu Sella to tylko jedna
z możliwości wykorzystania połączonych
wyciągów. Początkujący narciarze mogą
przejechać do jednej z sąsiednich dolin i tam
spędzić większość dnia na wyciągach i trasach, które sprawią im więcej radości. Niebieskie, najłatwiejsze odcinki znajdziemy
zwłaszcza w Alta Badii, na Belvedere w rejonie Val di Fassa i w okolicach Val Gardeny.
Dla bardziej zaawansowanych wyzwaniem
z pewnością będzie zjazd z najwyższego

Orientacyjne czasy przejazdów
samymi wyciągami Sella Ronda pomarańczową
(narciarz zaawansowany):
Z Selvy na Passo Gardena/Danterceppies: ok. 20 min.
Z Corvary na Campolongo: ok. 20 min.
Z Arabby na Belvedere: ok. 40 min.
Z Lupo Bianco na Passo Sella: ok. 20 min.
W sumie: 1h 40 min.
Orientacyjne czasy przejazdów wyciągami
Sella Ronda zieloną
(narciarz zaawansowany):
Z miejscowości Selva na Passo Sella:
ok. 45 min.
Z Lupo Bianco na Belvedere: ok. 20 min.
Z Arabby na Campolongo: ok. 15 min.
Z Corvary na Passo Gardena/ Danterceppies: ok. 45 min.
W sumie: 2h 5 min.

szczytu Dolomitów - Marmolady. To całodniowa wyprawa: oprócz samego zjazdu ze
szczytu 12-kilometrową widokową trasą,
trzeba przecież jeszcze dostać się wyciągami do Malga Ciapeli. Oznacza to konieczność
pokonania połowy trasy całej Sella Rondy.
I wracając później, rzecz jasna, pokonujemy ten odcinek raz jeszcze i to tuż przed
zamknięciem wyciągów. Jednak widoki ze
szczytu pokrytej lodowcem Marmolady wynagradzają trudy bardzo długiego przejazdu.
Niezależnie od narciarskich umiejętności
i kondycji, możemy wybrać się (nawet samochodem) na przełęcz Passo Pordoi, skąd
startuje kolejka linowa na szczyt Sass Pordoi
(2950 m n.p.m.). To jedna z części masywu
Sella, charakteryzującego się pionowymi
ścianami i płaskim wierzchołkiem. Piękne
widoki zobaczymy już z dolnej stacji kolejki, jednak po dotarciu na górę, przy ładnej
pogodzie, ujrzymy niezwykłe panoramy: na
potężną Marmoladę, pionowe iglice Sasso
Lunog, Cantinaccio, aż do wzniesień po austriackiej stronie granicy. Zjechać również
musimy kolejką linową, z góry nie prowadzą
trasy narciarskie.

Aby przejechać
Sella Ronda,
należy wykupić ski-pass Dolomiti Superski.
Większość tras o średniej skali trudności.
Trasy przebiegają na wysokości
od 1465 m n.p.m. do 2300 m n.p.m.
Z Dolomiti Superski możemy korzystać
również na trasach należących do innych
ośrodków. Ski-pass obejmuje ponad 50
ośrodków narciarskich, co daje nam
możliwość jazdy na 1220 km tras
i korzystanie z 460 wyciągów.
Zdjęcia: autor

S

ella Ronda, to najsłynniejsza karuzela
narciarska w Alpach. To przejechanie na
nartach czterech najsłynniejszych przełęczy w Dolomitach w ciągu jednego dnia:
Passo Pordoi - Passo Campolongo - Passo Gardena - Passo Sella. To 60 km szlaku narciarskiego, będącego zespołem wyciągów i tras
zjazdowych połączonych ze sobą w jeden ciąg.
Sella Ronda możemy pokonać na dwa sposoby: zgodnie z ruchem wskazówek zegara (pomarańczowa), jak i w przeciwnym kierunku
(zielona). Jeśli zdecydujemy się na pierwszą
opcję, wówczas powinniśmy kierować się pomarańczowymi znakami. Jeśli jednak stwierdzimy, że bardziej odpowiada nam jazda
w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek
zegara, wtedy naszym punktem odniesienia
będą znaki zielone. Kolory tras zupełnie nie
mają przełożenia na ich trudność - każdy
z wariantów składa się z odcinków czerwonych i niebieskich.
Sella Ronda powstała dzięki połączeniu tras
i wyciągów należących do czterech dolin: Val
Gardeny, Alta Badii, Val di Fassa i Arabby/
Marmolady. Rozpocząć jazdę możemy z każdej z wymienionych dolin - z jednego spośród
czterech pobliskich miast: Arabba, Selva di

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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w świecie sportu

G

dy ponad trzy lata temu, Korona Kielce pod komendą Macieja Bartoszka
wywalczyła piąte miejsce w ligowej
hierarchii ekstraklasy, szkoleniowca uznano
niemal za cudotwórcę. Bartoszek prowadząc
zespół twardą ręką - tchnął w swoich chłopaków ducha walki, mobilizował do granic
możliwości. Wysoka pozycja na zakończenie
rozgrywek przyniosła młodemu szkoleniowcowi ogromny splendor. Gdy kilka tygodni
potem, niemieccy właściciele klubu zdecydowali o rozstaniu, opinia publiczna – słusznie
- wylała w ich stronę wiele krytycznych uwag.
Dziś Bartoszek znów jest w Kielcach, znów
ma ciekawą misję do wypełnienia. Tymczasowy prezes i jeden z głównych sponsorów
widzą w nim niemal męża opatrznościowego.
Kogoś, kto będzie miał panaceum na kłopoty
piłkarsko – sportowe. Mówi się – zwłaszcza za
kulisami, że „Bartoszek ma w klubie wyjątkowy kredyt zaufania”. Z jednej strony – dobrze. Normalnym jest, że trzeba komuś ufać,
wierzyć w jego plany, umiejętności. W to, co
mówi, co robi…
Ale, żeby nie było za słodko! Odnoszę wrażenie, że dzisiejszy Maciej Bartoszek jest zupełnie inną postacią od tej, porywającej - kiedyś
- serca kibiców. Tamten, z sezonu 2016/17
REKLAMA

MOIM ZDANIEM

Bartoszek jak Lettieri?
Maciej Cender
autor jest dziennikarzem „Przeglądu Sportowego”.

był spontaniczny, nie wdawał się w politykę
piłkarską, słuchał siebie i własnego sumienia. Był swego rodzaju „pistoletem”, który za
każdym strzałem trafiał w cel. W obecnym
Bartoszku spontaniczności nie widać w ogóle.
O chęci umierania za Koronę nie warto nawet
wspominać. Wiele jest w jego działaniu wyrachowania, chłodnej, sportowo - życiowej kalkulacji. Coraz częściej, z różnych ust, słychać
głosy krytyki wobec działań i kroków podejmowanych przez trenera. Że za mało daje
szansy wychowankom (bo mają menadżera,
któremu nie po drodze z opiekunem drużyny). Że z „innej stajni sprowadził do zespołu
aż sześciu – wcale nie lepszych – piłkarzy”.
Co rusz pojawiają się informacje o „niezbyt

higienicznym trybie życia poszczególnych
członków pierwszoligowej ekipy”.
Złośliwości nie brakuje przy ocenie sposobu
prowadzenia zajęć, ich liczby, natężenia, itp.
Mało tego, coraz więcej wróbli ćwierka o nowej
funkcji pana Macieja – dyrektorze Akademii
Piłkarskiej Korony!? A to już prowokuje mocno
do zastanowienia się nad przyszłością klubu.
Czy aby nie za dużo wyzwań spadnie na barki
jednego człowieka? Człowieka sympatycznego, ale – powiedzmy sobie szczerze - zupełnie
nieprzygotowanego do bycia omnibusem!
Już – całkiem niedawno, w Koronie taki
omnibus był. Nie ma sensu przypominać, jak
rozstawał się z Kielcami! Nazywał się Gino
Lettieri...
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