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Sukces studentów 
naszej Politechniki

Strona 10Strona 15

Halsall zagra 
w Kielcach
Czołowy brytyjski jazzman  
wystąpi po raz pierwszy  
w Polsce - przyjedzie do Kielc  
na Memorial to Miles.  
Zagra 26 września w KCK.

Budżet obywatelski, 
wkrótce głosowanie
Na projekty zgłoszone w tegorocznej edycji 
Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego 
głosowanie rozpocznie się 27 września 
i potrwa do 11 października. Będzie się 
odbywało wyłącznie elektronicznie.

Strona 3

Marzenia przekuł w brąz

Strona 10
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Droga pełna przygód 
czeka na Koziej
Aż 1200 nagród i wyróż-

nień w konkursach, prze-
glądach, festiwalach piosenki 
zdobyli podopieczni Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Kielcach 
w ciągu ostatnich pięciu lat. 
Młodych plastyków nagradza-
no około 360 razy, 180 nagród 
przypadło dla instrumentali-
stów, a 150 zwycięstw odnoto-
wali szachiści. 

Instruktorzy i dzieci właśnie za-
czynają kolejny rok pracy w sie-
dzibie instytucji przy ul. Koziej. 
Będą pracować w 101 grupach, 
prowadzonych przez 34 nauczy-
cieli. Młodzieżowy Dom Kultury 
stale się rozrasta. – Gdy zaczyna-
liśmy w 1953 roku, mieliśmy 676 
stałych uczestników uczących się 
w 8 pracowniach  i 31 kołach za-
interesowań. Teraz jest ich wielo-
krotnie więcej. Od 68 lat uczymy, 
bawimy i wychowujemy – opowia-
da dyrektor MDK Andrzej Abra-
mowicz. I dodaje: - Recenzją na-
szej działalności jest fakt, że  dziś 
dziadkowie i babcie, byli uczest-
nicy zajęć MDK, przyprowadzają 
wnuki do naszego Domu, by tak 
jak oni spróbowały pójść pełną 
przygód, bezpieczną artystyczną 
drogą.

PRZYSZŁE GWIAZDY 
ESTRADY
W Młodzieżowym Domu Kultury  

ćwiczy wielu przyszłych piosenka-
rzy i piosenkarek, a zajęcia pro-
wadzone są równolegle w pięciu 
Studiach Piosenki. Uczestnicy 
często startują w wielu popular-
nych programach telewizyjnych 
np. „The Voice of Poland”, „The 
Voice of  Kids”, „Szansa na suk-
ces”. Przez kilkanaście lat dzia-
łania pracowni w zajęciach brało 

udział kilka tysięcy adeptów sztuki 
wokalnej. Na kilkuset festiwalach 
lokalnych, ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych zdobywali i nadal 
zdobywają wiele nagród, w tym 
też te najwyższe - Grand Prix.

Cztery równoległe pracownie 
plastyczne przeznaczone są dla 
dzieci w różnym wieku, od lat 4 
do 18. Przyszli plastycy uczą się 
rysunku, malarstwa, rzeźby, gra-
fiki warsztatowej. Poznają też 
historię sztuki, zajmują się projek-
towaniem ubioru. Działają także 
studia choreograficzne i zespoły 
taneczne. Trenować można  ta-
niec współczesny, nowoczesny, 
towarzyski, akrobatykę oraz ta-
niec stylizowany. W MDK można 
również uczyć się gry na instru-
mentach: klawiszowych (pianino, 
keyboard), dętych (klarnet, sak-
sofon, trąbka) oraz gry na gitarze 
czy skrzypcach. Dla tych, którzy 
marzą o występowaniu na scenie 
zorganizowano zajęcia teatralne. 
Swoje zespoły teatralne mają ma-
luchy, dzieci ze szkoły podstawo-
wej oraz licealiści. 

POZNAJ ŚWIAT I SWOJE 
MOŻLIWOŚCI
W Klubie Kreatywnego Rozwoju 

można podszlifować swoje umie-
jętności językowe i artystyczne. 
Działa także Klub Książki Anglo-
języcznej. Tajniki programowania, 
obróbki cyfrowej zdjęć poznają 
uczestnicy Pracowni Grafiki Kom-
puterowej. W świat gambitów, 
roszad i promocji pionów wpro-
wadza Pracownia Szachowa. Ma-
luchy mogą z kolei uczestniczyć 
w zajęciach klubu Kreatywnego 
Malucha.

- Zapewniamy wszechstronny 
rozwój uzdolnień i zainteresowań 
dzieci i młodzieży w naszym mie-
ście. Dzięki wieloletniemu doświad-
czeniu udaje nam się stworzyć 
szczególną ścieżkę edukacyjno-ar-
tystyczną, którą nauczyciel-mistrz 
prowadzi swego wychowanka prze-
żywając wspólnie radość współtwo-
rzenia i odkrywania. Zapraszamy 
wszystkich, by wybrali się z nami 
w tę drogę  – zachęca dyrektor in-
stytucji Andrzej Abramowicz. 

© MDK

WYDARZENIA
18-26.09, Festiwal Wiatru, więcej na s. 12-13
SPEKTAKLE:
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”:
16-17.09 i 21-24.09, godz. 9 i 11, 18.09, godz. 16, 19.09 godz. 11 „Lato 
Muminków”.
25.09, godz. 16 „Misiaczek”
26.09, godz. 11 „ Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca”
28.09 – 1.10, godz. 9 i 11, „Wszystkie myszy lubią ser”
Kielecki Teatr Tańca: 
16.09, godz. 19, „Inauguracja sezonu tanecznego 2021/2022” i „Świętokrzy-
ska Raga”, Duża Scena KCK, bilety od  30 zł
17.09, godz. 10, 18.09 godz. 18 „Alicja w Krainie Czarów”, Duża Scena KCK, 
bilety od 30 zł
KONCERTY:
Dom Środowisk Twórczych: 
19.09, godz. 17, EMiLiYAH & MightyZ All Stars (Wielka Brytania) - reggae, 
bilety 20 i 30 zł 
25.09, godz. 9, V Ogólnopolski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej Kiel-
ce’2021 (organizator: MDK i DŚT), wstęp wolny 
26.09, godz. 17, Między Sekwaną a Wisłą – Francois Martineau, bilety 20 zł 
Dom Kultury Zameczek:
24.09, godz. 19, Zameczkowa Scena Młodych: zespół Michałek, wstęp wolny
25.09, godz. 18, Misia Furtak, bilety 10 zł
Kieleckie Centrum Kultury:
23.09, godz. 19, Artur Dutkiewicz Trio, godz. 20:30 Yarosh Organ Trio feat. 
Dominik Wania, Duża Scena KCK, bilety 49 zł
24.09, godz. 19 Apostolis Anthimos Quartet, godz. 20:30 Krystyna Stańko 
Trio, Duża Scena KCK, bilety 49 zł
25.09, godz. 18 Adam Makowicz, godz. 20 Mark Copland Trio, Duża Scena 
KCK, bilety 89 zł
26.09, godz. 18 Jeremy Pelt Quintet, godz. 20 Matthew Halsall, Duża Scena 
KCK, bilety 89 zł
INNE
Geonatura Kielce-Centrum Geoedukacji
18-19.09, Dni Otwarte Funduszy Europejskich, wstęp wolny
Muzeum Zabawek i Zabawy
19.09 godz. 10 i 12, „Pod skrzydłami” - oprowadzanie po wystawie modelar-
skiej,  bilety 8 i 15 zł
21-24.09, godz. 11-13, „Wiatrem unoszone”, warsztaty wykonywania lataw-
ców dla grup, bilety 14 zł 
26.09, godz. 10 i 11, „Oprowadzanie Tropem książki”,  bilety 8 i 15 zł. 
Kieleckie Centrum Kultury
20.09, godz. 18: Uroczysta Gala Finałowa „Mistrz Mowy Polskiej”, wstęp 
wolny, obowiązują zaproszenia, więcej s. 4
Instytut Dizajnu w Kielcach, Ambasada Dizajnu
25.09, godz. 11-16, warsztaty haftu ręcznego, wstęp 25 zł, obowiązują zapisy
Dom Kultury „Zameczek”
26.09, godz. 11-16, Giełda Winyli, wstęp wolny
Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 9 
30.09, Gra Miejska dotycząca praw człowieka, wstęp wolny 
Muzeum Historii Kielc:
22.09, godz. 9-15:30, Seminarium naukowo-konserwatorskie „Kłopotliwe 
dziedzictwo, wstęp wolny
24.09, godz. 18, „Miasto tworzą ludzie. Kieleckie biografie”, wstęp wolny
26.09, godz. 11, „Śladami znanych Kielczan”, spacer historyczny, wstęp wolny
29.09, godz. 17, „Kłopoty z fotografią”, spotkanie, wstęp wolny
W PLENERZE
Dziedziniec Muzeum Zabawek i Zabawy
18.09 godz. 12-16, II Zlot LEGOtuberów, bilety 15 zł
Cmentarz Stary 
19.09, godz. 11,  „Kieleckie cmentarze – porcelanowa pamięć”, spacer 
WYSTAWY: 
Biuro Wystaw Artystycznych, Grzegorz Bednarski „Między skrajnościami” 
(obrazy, rysunki),  Jan Diehl-Michałowski  „Typografia. Od A do Alef” (grafika),  
bilety 3 i 5 zł (czynne do 1.10).
Dom Środowisk Twórczych, „trzy po trzy”, Marek Osman (plakat) (do 
30.09), wstęp wolny
Galeria Sztuki Współczesnej „Winda”, „Dyplom 2021”, (do 8.10), wstęp 
wolny
Dom Kultury „Zameczek”, :„Za progiem osady”, Jarosław Korbiński (foto-
grafia), (do 22.09),  „Świecie nasz”, Elżbieta Nowak, (malarstwo rysunek), 
(wernisaż 24.09, godz. 18), wstęp wolny
Ośrodek Kultury „Ziemowit”, „Zapis emocji”, Tamara maj (kolaż), wernisaż: 
23.09, godz. 18 (do 20.10)
Muzeum Historii Kielc, „Dzieło potężne w dolinach Bobrzy, Czarnej i Ka-
miennej. Zabytki Staropolskiego Okręgu Przemysłowego na fotografii dawnej 
i współczesnej”, bilety 5 i 9 zł, (do 15.10), „„Alicja Wikło. Malarstwo”, (werni-
saż: 16.09, godz. 17, do 10.10), wstęp wolny,
Geonatura Kielce-Centrum Geoedukacji, „Geopark Świętokrzyski – skalne 
krajobrazy” (fotografia) (wernisaż: 30.09, godz. 17:30, do 30.10).

GARŚĆ KULTURY 17.09 – 30.09.2021

 Q W Młodzieżowym Domu Kultury działa aż w pięć Studiów Piosenki.
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 Q Młodzieżowy Dom Kultury co roku rozszerza swoją ofertę dla dzieci i młodzieży. W tym roku jest aż 101 grup.



Kielecka |   3NR 12 - WRZESIEŃ 2021

To ważna edycja, bo w tym 
roku mija 30 lat od śmierci 

patrona festiwalu Milesa Davisa 
i 20 lat od odsłonięcia pomnika 
genialnego trębacza jazzowego 
przed Kieleckim Centrum Kul-
tury. 

- Cieszę się, że ranga festiwa-
lu nieustannie rośnie. Chcemy 
organizować także wydarzenia 
niszowe. Zapraszamy artystów 
międzynarodowych, którzy prze-
noszą muzykę światowych scen do 
naszego miasta, do Kielc. Bilety na 
koncerty kupują melomani z całego 
kraju i wierzę, że czują się dobrze 
w naszym mieście w trakcie trwa-
nia festiwalu – zachęca dyrektor 
Kieleckiego Centrum Kultury Augu-
styna Nowacka.  

TRĄBKI KLASY DE LUXE
Trębacz z Manchesteru, leader 

wyznaczający trendy i kierunki 
wyspiarskiego jazzu  Matthew Hal-
sall zaprezentuje się słuchaczom 
w niedzielę, ostatnim dniu festiwa-
lu. Na ten koncert powinni wybrać 
się wszyscy fani Milesa Davisa, 
bo koncerty Halsalla budzą wiel-
kie emocje wśród miłośników na-
grań Milesa z lat 50-tych, na czele 
z „Kind of Blue”. Muzyk zaprezen-
tuje kompozycje ze swojej ostatniej 
płyty „Salute to the Sun”. Artyście 
towarzyszyć będą:  Maddie Herbert 
– harfa, Matt Clife – saksofon&flet, 
Gavin Barras – bass Liviu Ghe-
orghe – piano Alan Taylor&Jack 
McCarthy – perkusje. 

Tuż przed nim wystąpi „wscho-
dząca gwiazda trąbki”, jak określa-
ły muzyka czasopismo „Downbeat 
Magazine” i Jazz Journalist Asso-
ciation. Amerykanin Jeremy Pelt, 
który ma na koncie 10 płyt i wy-
stępy na całym świecie, na scenie 
KCK pojawi się ze swoim kwinte-
tem o godz. 18. 

JAZZ PROSTO Z KLAWISZY 
Dzień wcześniej, w sobotę za-

prezentują się pianiści. Jeden 
z najważniejszych muzyków dzi-
siejszego jazzu pianista i kompo-
zytor Marc Copland. Nazywany 
„królem harmonii” Copland jest 
samoukiem, a znawcy jazzu doce-
niają jego kunszt i wirtuozerię. Ma 
na swoim koncie kilkadziesiąt płyt, 
a na kieleckiej scenie wystąpi ra-
zem z dwójką muzyków.  

Tuż przed Marc Copland Trio wy-
stąpi legendarny Adam Makowicz, 
który karierę jazzmana rozpoczy-
nał, grając w zespole Jazz Darings 
z Tomaszem Stańką. Po prze-
prowadzce do USA,  występował 
z najwybitniejszymi jazzmanami 
świata, m.in. z Harbie Hancockiem, 

Georgiem Shearingiem, Jackiem 
DeJohnettem, Teddem Wilsonem. 
W repertuarze genialnego piani-
sty znajdują się zarówno klasycz-
ne utwory jazzowe, interpretacje 
jazzowe muzyki klasycznej, jak 
i swobodne improwizacje.

NASTROJOWO I ROCKOWO
Co sprawiła pandemia? Jaki 

wpływ miała na nasze emocje, 
uczucia? Nowa płyta trio Krysty-
ny Stańko „Fale” miała premierę 
w styczniu tego roku i jest arty-
styczną reakcją na pandemię, 
przymusową izolację, niepewność 
ostatnich czasów. Wokalistka za-
prezentuje ten materiał na sce-
nie Kieleckiego Centrum Kultury 
w piątek. Poetyckie teksty, nastrój, 
wspaniałe improwizacje, po prostu 
magia jazzu gwarantowana. 

Tuż przed Krystyną Stańko 
usłyszymy kwartet Apostolisa An-
thimosa, gitarzysty i perkusisty, 
współpracującego m.in. z grupą 
Dżem, Osjan, Krzak i okrzykniętym 
mianem najważniejszego rocko-
wego zespołu półwiecza w Polsce, 
zespołem SBB.  Anthimos  współ-
pracował też z Tomaszem Stańką, 
a swój debiutancki album nagrał 
w 1994 roku w Nowym Jorku  z mu-
zykami Pat Metheny Group. Jego 
ostatni krążek „Parallel Worlds”, 
prezentuje go głównie jako perku-
sistę. 

REGIONALNIE NA START
Festiwal tradycyjnie rozpocznie 

wykonawca pochodzący ze świę-
tokrzyskiego. W tym roku będzie to 
pianista jazzowy i kompozytor, na-
zywany „ambasadorem polskiego 
jazzu”, urodzony w Pińczowie Artur 
Dutkiewicz. Muzyk zaprezentuje 
swoją najnowszą płytę „Comets 
sing”. Tuż po nim muzyczny ekspe-
ryment: niecodzienna kooperacja 
zespołu Przemka Jarosza i Domi-
nika Wani, czyli Yarosh Organ Trio 
feat. Dominik Wania. Czy projekt 
Progressive Synthesis  przypadnie 
do gustu kieleckim fanom jazzu, 
przekonamy się już w czwartek, 23 
września. 

NIE TYLKO MUZYKA
W przerwie pomiędzy koncer-

tami fani jazzu będą mogli także 
obejrzeć wystawę plakatów, które 
znalazły się w finale 2. Międzyna-
rodowego Konkursu Plakatu „We 
Want Jazz”. Każdy wielbiciel ja-
zzu, który zdecyduje się na zakup 
karnetu na koncerty otrzyma też 
plakat tegorocznej edycji festiwalu 
w rozmiarze B1. 

Warto także zajrzeć do Milesa. 
Jego pomnik już od 20 lat stoi obok 
Kieleckiego Centrum Kultury - Po-
mnik zaistniał dzięki pasji i determi-
nacji grupki znajomych, którzy chcieli 
oddać hołd największemu muzykowi 
jazzowemu. Czterystokilogramowa 

rzeźba autorstwa Grzegorza Łagow-
skiego powstała z inicjatywy Kielec-
kiego Klubu Jazzowego. Do dziś jest 
ewenementem na skalę międzyna-
rodową – obok nicejskiego pomnika 
Niki de Saint Phalle oraz statuy wy-
konanej przez Prestona Jacksona 
w Alton – opowiada koordynujący 
Memorial to Miles Krzysztof Zięba 
z KCK. 

A kierownik Impresariatu Robert 
Wieczorek dodaje: - Jazzowi trzeba 

zaufać. Że nas zaskoczy, uwiedzie, 
zaprosi do odkrywania nowych mu-
zycznych krain, ale też pozwoli po-
czuć się doskonale wśród miejsc, 
które znamy. Zaufajcie jazzowi, za-
ufajcie naszemu Festiwalowi.

Bilety na poszczególne dni Festi-
walu w cenie od 49 do 89 zł i kar-
nety w cenie 199 zł można kupić 
w kasie Kieleckiego Centrum Kul-
tury lub na stronie kck.bilety24.pl

© KCK

Wydarzenia

Cztery dni wypełnione jazzem
XIX już Edycji  Memorial to Miles Targi Kielce Jazz Festival odbędzie się od 23 do 26 września w Kieleckim Centrum Kultury.  
Przed nami osiem wyjątkowych koncertów, w tym pierwszy i jedyny w Polsce występ Brytyjczyka Matthew Halsalla – wirtuoza trąbki

 Q Podczas ubiegłorocznej 
edycji Memorial to 
Miles Targi Kielce Jazz 
Festiwal  jednym z wielu 
mocnych akcentów był 
występ zespołu Tomasz 
Chyła Quintet.
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Kto zostanie Mistrzem Mowy Polskiej?
Trójka aktorów, wokalistka, trzech dziennikarzy, dwóch adwokatów i tłumaczka - to dziesiątka finalistów konkursu propagującego 
oratorstwo i posługiwanie się czystą polszczyzną. Kto zwycięży? Dowiemy się 20 września tego roku w Kieleckim Centrum Kultury 

Ten wieczór poświęcony bę-
dzie kwiecistej i wzorcowej 

polszczyźnie, a widowni zapre-
zentują się wspaniałe osobowo-
ści, znani i lubiani ludzie kultury, 
mediów. Gala Finałowa progra-
mu Mistrz Mowy Polskiej już 20 
września  na Dużej Scenie Kie-
leckiego Centrum Kultury.

Rok z programem Mistrz Mowy 
Polskiej w Kielcach, organizowa-
nym przez Urząd Miasta i Kieleckie 
Centrum Kultury,  dobiega końca. 
Emocje eliminacji regionalnych, 
spotkania z Mistrzami Mowy Pol-
skiej m.in. Barbarą Krafftówną, 
Jerzym Trelą, Januszem Goszty-
łą cieszyły się zainteresowaniem 
mediów i publiczności. Nie inaczej 
będzie pewnie na uroczystej Gali 
Finałowej. 

Już za kilka dni przekonamy się, 
kto z 10 kandydatów otrzyma ten 
zaszczytny tytuł w tym roku. Każdy 
z nominowanych wystąpi na scenie 
z kilkuminutową przemową, którą 
oceni jury, a potem wskaże najlep-
szych. W gronie oceniających znaj-
dą się  m.in. laureaci tytułu Mistrz 
Mowy Polskiej z lat ubiegłych. Swój 
przyjazd do Kielc już zapowie-
dzieli:  Beata Tadla, Anna Seniuk, 
Grażyna Barszczewska, Krzysztof 
Zanussi, Przemysław Babiarz, An-
drzej Seweryn. 

KANDYDACI MAJĄ GŁOS
Kielczanom i jury zaprezentu-

ją się:  trójka aktorów, wokalist-
ka, trzech dziennikarzy, dwóch 

adwokatów i tłumaczka. Wszyscy 
w maju tego roku otrzymali nomi-
nacje do tytułu Mistrza Mowy Pol-
skiej podczas imprezy w Zamku 
Królewskim w Warszawie. Są  to:

- aktorka Marta Lipińska, nie-
zapomniana  Helena Stawska 
w „Lalce” i cierpiąca na globusy 
Emilia Korczyńska w „Nad Nie-
mnem”, a nade wszystko zakocha-
na w panu Sułku Eliza z radiowego  
odcinkowego słuchowiska „Ko-
cham pana, panie Sułku”. 

- wokalistka jazzowa, piosenkar-
ka, kompozytorka i pedagog Kry-
styna Prońko. Popularność przy-
niosły jej hity:  „Psalm stojących 
w kolejce”, „Poranne łzy”, „Jesteś 
lekiem na całe zło”, „Modlitwa o mi-
łość prawdziwą”.

- aktorka, która oddała swój głos 
Fionie w polskiej wersji dubbingu 
filmów o „Shreku”. Agnieszka Ku-
nikowska jest także dziennikarką, 
aktorką i lektorką telewizyjną.

- autor tekstów 150 piosenek, 
w tym wyjątkowego „Snu o War-
szawie”,  który wykonywał Czesław 
Niemen czy  „Nie zadzieraj nosa” 
Czerwonych Gitar.  Marek Gaszyń-
ski  jest dziennikarzem i prezente-
rem muzycznym, autorem książek, 
wielbicielem jazzu i znawcą pol-
skiej muzyki rozrywkowej. 

- Marek Brzeziński – dzienni-
karz prasowy i radiowy, profesor 
Uniwersytetu Schillera w Paryżu. 
Wieloletni i były już korespondent 
Polskiego Radia we Francji, obec-
nie prowadzący audycje w radiu 

357. Jest także autorem relacji po-
dróżniczych po Europie dla wielu 
polskich mediów.

- syn słynnego Stefana Kisielew-
skiego, brat Wacława Kisielewskie-
go z duetu Marek i Wacek, który, 
jak sam mówi „żył w bezpiecznym 
cieniu ojca i brata”. Jerzy Kisielew-
ski  jest  dziennikarzem radiowym 
i telewizyjnym, były korespondent 
współpracujący z francuską Agen-
ce France Presse (AFP) oraz wło-
ską ANSA, i korespondent pary-
skiego dziennika „La Croix”

- Michał Wawrykiewicz – ad-
wokat, współzałożyciel inicjatywy 
Wolne Sądy Komitetu Obrony 
Sprawiedliwości, uhonorowany 
za działalność publiczną nagro-
dą Newsweeka im. T. Torańskiej 
(2018), TOK FM im. A. Laszuk 
(2019) oraz Nagrodą Obywatelską 
Parlamentu Europejskiego (2020).  

- Dawid Ogrodnik – aktor filmo-
wy, telewizyjny i teatralny. Nie-
zapomniany Tomasz Beksiński 
z filmu „Ostatnia rodzina”, w której 
partnerował Andrzejowi Seweryno-
wi. Doceniony także za rolę niepeł-
nosprawnego Mateusza w filmie 
„Chce się żyć”. 

TRZYMAMY KCIUKI
Do rywalizacji o tytuł Mistrza 

Mowy Polskiej staną także nasi 
świętokrzyscy kandydaci. Kama 
Kępczyńska-Kaleta – muzyk, 
prawnik-lingwista, lektor i tłumacz 
języka angielskiego i francuskie-
go oraz adwokat i polityk Edward 

Rzepka, poseł na Sejm w latach 
1989 -1993, w latach 1993-2001 
sędzia Trybunału Stanu. - Ich 
wystąpienia na scenie oceni pro-
fesjonalne jury, a potem przyzna 
tytuły. Konkurencja jest poważna, 
więc mocno trzymam kciuki za 
„naszych” – zapowiada dyrektor 
Kieleckiego Centrum Kultury Au-
gustyna Nowacka. 

Swoją nagrodę otrzyma także 
jedna z placówek, zgłoszonych 
przez członków Akademii Mi-
strzów Mowy Polskiej do tytułu 
Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej – 
miejsca czy wydarzenia promu-
jącego najlepsze wzorce polsz-
czyzny. W tej konkurencji także 
mamy lokalnego kandydata.  Cen-
trum Edukacji i Kultury “Szklany 
Dom” walczy o tytuł, konkurując 
z wrocławskim Muzeum Pana 
Tadeusza, Służewskim Domem 
Kultury w Warszawie, Ogólnopol-
skim Konkursem Krasomówczym 

na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu 
i vlogiem językowym Mateusza 
Adamczyka.

Na Gali ogłoszony zostanie tak-
że laureat plebiscytu publiczności. 
Kandydat, na którego zagłosowało 
najwięcej internautów, otrzyma tytuł 
Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi.

PRZYJDŹ I ZOBACZ
Wyjątkową uroczystość popro-

wadzi znakomity dziennikarz Paweł 
Sztompke, a w części artystycznej 
w swoim repertuarze zaprezen-
tuje się utalentowana kielczan-
ka, wokalistka Kasia Lisowska. 
Współorganizatorami tegorocznej  
XXI edycji programu Mistrz Mowy 
Polskiej jest Miasto Kielce i Kielec-
kie Centrum Kultury. 

Gala rozpocznie się 20 września 
2021 roku o godzinie 18. Informa-
cje o bezpłatnych zaproszeniach 
tel. 41-344-90-54. 

 © KCK

 Q Prezydent Kielc Bogdan Wenta i dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury 
Augustyna Nowacka zapraszają na finałową galę w Kielcach.

 Q Oto oni: kandydaci do tytułu Mistrza Mowy Polskiej AD 2021. Kto otrzyma to zaszczytne wyróżnienie, 
przekonamy się już 20 września na Dużej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury.
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• dzieci i młodzieży w wieku od 4 – 18 lat do zespołów ta-
necznych "REWANŻ"

• dla zaawansowanych zajęcia z finalistą programu „You 
Can Dance” Mario Jasuwienasem z Krakowa.

• „Rewanż Team” 30 +, czyli dorośli powyżej 30 lat do 
reprezentacyjnego zespołu.

• panie  na zajęcia z Latino Mix z rodowitym kubańczy-
kiem Lazaro Lazo.  

• Nowość! Zajęcia Break Dance dla dzieci i młodzieży  
z Pawłem Pióro. 

Wszystkie zajęcia odbywają się 
w Wojewódzkim Dom Kultury w Kielcach.                                                     
Informacje i zapisy  pod tel. 501 501 357

STUDIO TANCA I STYLU RewANz
Mistrzowie  Świata World & European Championships WADF

ogłasza nabory na zajęcia taneczne na sezon 2021/2022

ZAPRASZAMY DO MISTRZOWSKIEJ SZKOŁY TAŃCA !
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Zaśpiewaj z Mazowszem, 
weź udział w konkursie

Chcesz zaśpiewać z Ma-
zowszem? Lubisz mu-

zykę ludową? Przyjdź na kon-
kurs! Regionalne eliminacje, 
I etap II Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wokalnego im. Sta-
nisława Jopka już  wkrótce 
w Kieleckim Centrum Kultury. 
Uczestnicy mogą się zgłaszać 
do 1 października.

Konkurs organizuje  Zespół 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Eli-
minacje regionalne odbywać się 
będą we wszystkich 16 woje-
wództwach w instytucjach part-
nerskich. Najlepsi wybrani w re-
gionach, awansują do II etapu, 
który odbędzie się już w siedzibie 
zespołu w Karolinie-Otrębusach. 

Każdy z uczestników powinien 
przygotować 2 piosenki z listy 
zamieszczonej na stronie zespo-
łu Mazowsze (mazowsze.waw.
pl). Można śpiewać a capella 
lub z samodzielnie przygotowa-
nym wcześniej lub zagranym na 
żywo  podkładem muzycznym. 
Wykonania oceni 5-osobowe jury, 
w którym zasiądzie dwie osoby 
z Zespołu Pieśni i Tańca Mazow-
sze. Startować mogą wszyscy. 
Przygotowano cztery kategorie 

wiekowe: 8-13 lat, 14-19, 20-25 
oraz 26+. Eliminacje zaplanowa-
no w Kielckim Centrum Kultury na 
7 i 8 października. 

Warunkiem uczestnictwa jest 
także wysłanie wypełnionej i podpi-
sanej karty zgłoszenia, którą moż-
na pobrać ze strony: www.mazow-
sze.waw.pl. Dokument ten można 
wysłać pocztą mailową lub trady-
cyjną na adres organizatora regio-
nalnego, czyli Kieleckiego Centrum 
Kultury konkurs.jopek@kck.com.pl

Najlepsi awansują do II eta-
pu, który w listopadzie odbędzie 
się w siedzibie Mazowsze pod 
Warszawą. - Laureaci Konkur-
su wystąpią podczas Koncertu 
Galowego wraz z chórem, or-
kiestrą i baletem Państwowe-
go Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca „Mazowsze". Otrzymają 
także nagrody pieniężne. W re-
gulaminie zapisano także moż-
liwość przyznania stażu z szan-
są na późniejsze zatrudnienie 

w Mazowszu. Jest więc o co 
walczyć – zachęca dyrektor Kie-
leckiego Centrum Kultury Augu-
styna Nowacka. 

- A dla tych, którzy Mazowsze 
kochają, ale ze śpiewem radzą 
sobie gorzej, szykujemy praw-
dziwą niespodziankę. Liczymy, 
że już wkrótce zespół wystąpi 
w Kieleckim Centrum Kultury 
– dodaje dyrektor Kieleckiego 
Centrum Kultury.

© KCK

Legendarny solista najsłynniejszego Zespołu Pieśni i Tańca w Polsce Stanisław Jopek patronuje zmaganiom 
wokalistów. Eliminacje regionalne konkursu odbędą się 7-8 października w Kieleckim Centrum Kultury

 Q Dyrektor Augustyna Nowacka przedstawia gości z Zespołu „Mazowsze” podczas konferencji prasowej w KCK.

Lepsze brzmienie na Dużej Scenie KCK
14 bordowych modułów 

głośnikowych NAW 
Red Baron zawisło nad Dużą 
Sceną Kieleckiego Centrum 
Kultury. Wraz ze wzmacnia-
czem, ramami i potrzebnym 
okablowaniem za kwotę ponad 
150 tysięcy złotych zakupiono 
je dzięki dotacji z Ministerstwa 
Kultury, Dziedzictwa Narodowe-
go i Sportu.

Nowy system nagłośnienia 
wykorzystano po raz pierwszy 
na koncercie Grażyny Łoba-
szewskiej.  Poprawę jakości 
dźwięku docenić mogła także 
publiczność zgromadzona na 
koncercie największej obecnie 
gwiazdy polskiej muzyki pop 
Sanah, która zaśpiewała w Kiel-
cach dzień później.  

Akustycy pracują obecnie 
nad optymalnym punktem za-
wieszenia głośników, by nie 
przeszkadzały przy oświetle-
niu sceny na przykład podczas 
spektakli teatralnych  oraz nad 
rozbudową nowo zakupionego 

systemu o kolejne moduły wraz 
z systemem frontfilli (głośników 
ustawionych na brzegu sce-
ny – red.),  które pozwoliłyby 
m.in. lepiej „dogłośnić” pierwsze 
rzędy. - Teraz jako tzw. frontfill 
i używamy elementów starego 
nagłośnienia  – wyjaśnia Piotr 
Kowalski akustyk Kieleckiego 
Centrum Kultury.

- Będziemy uzupełniać sprzęt 
dalej, bo nagłośnienie  z Dużej 
Sceny ma już blisko 11 lat – wy-
jaśnia dyrektor Kieleckiego Cen-
trum Kultury Augustyna Nowac-
ka. – To ważne zwłaszcza przy 
dużych koncertach.  Do tej pory 
często nie spełnialiśmy wyma-
gań sprzętowych artystów, przy-
syłanych nam w dokumentacji 
koncertowej. Musieliśmy wtedy 
nagłośnienie pożyczać i za nie 
płacić. Dzięki nowym głośnikom 
frontowym jesteśmy w stanie za-
grać więcej koncertów, korzysta-
jąc z naszego sprzętu – dodaje 
dyrektor Nowacka.

© KCK

Całkowita wartość zadania: 
152 368.08 zł 

Wartość dofinansowania: 
100 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

 Q Nowe głośniki zamontowane na Dużej Scenie KCK po raz pierwszy 
zabrzmiały na koncercie Grażyny Łobaszewskiej.

Lokal do wynajęcia. 
To przetarg dla Ciebie
Chcesz prowadzić restaurację 

w mocno kulturalnym miejscu? 
Masz wizję, jak zagospodaro-
wać przestrzeń i pomysły, które 
uatrakcyjnią działalność? Ten 
przetarg jest dla Ciebie.

Kieleckie Centrum Kultury 
ogłosiło przetarg na wynajem  
230 m kw. powierzchni z przezna-
czeniem na działalność gastro-
nomiczną, czyli restaurację lub 
kawiarnię. Instytucja gwarantuje 
także przestrzeń przed budyn-
kiem (200 m kw.), którą restaura-
tor wykorzysta na letni ogródek.  
Na oferty zawierające projekt 
aranżacji wnętrz, proponowaną 
cenę wynajmu, KCK czeka do  
1 października do godz. 10. 

Komisja przetargowa oceni nie 
tylko proponowaną cenę wynaj-
mu (60 proc. wartości oceny),  
ale także projekt aranżacji wnętrz 
(20 proc. wartości) i opis propo-
nowanej działalności (20 proc.).  
Lokal zostanie wynajęty na 5 lat. 
Oferty można składać w sekreta-
riacie KCK, przesłać  listem pole-
conym (decyduje data wpływu do 
KCK) lub pocztą elektroniczną na 
adres: oferty@kck.com.pl

Szczegóły konkursu, projekt  
umowy zamieszono na stronie 
www.kck.com.pl w dziale ogło-
szenia.

Przyjdź na warsztaty  
bez gadania!
Studio Pantomimy „Praca 

w toku” w Kieleckim Centrum Kul-
tury zaprasza dzieci w wieku od 
10 lat i młodzież na zajęcia. Spo-
tkania odbywają się w każdy po-
niedziałek w godz. 17-19.  Warsz-
taty prowadzi aktorka „Kubusia” 
Ewa Lubacz. 

- Będziemy poszukiwać sposo-
bów wypowiadania się poprzez 
ciało. Poszukamy artystycznych 
form wypowiedzenia się bez słów 
i wspólnie przygotujemy spektakl, 
który zaprezentujemy widzom – 
wyjaśnia prowadząca. 

Przyjdź na pokazowe zajęcia 
(bezpłatne)! Spotykamy się w holu 
głównym Kieleckiego Centrum 
Kultury (wejście od ulicy Winnic-
kiej) co poniedziałek o godz. 17. 
Miesięczny koszt to 60 zł. 

W sprawie zajęć możesz na-
pisać: edukacja@kck.com.pl lub 
zadzwonić, tel. 506-794-744, 
603 187 787.

© KCK
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Winda w rękach plastyków

To coroczna wizytówka 
szkoły i jej absolwentów, 

którzy przez 4 lata uczyli się 
rzemiosła i kształtowali wrażli-
wość artystyczną i estetyczną. 
Prace absolwentów kieleckie-
go Plastyka z roku 2021 można 
oglądać na wystawie otwartej 
w Galerii Sztuki Współczesnej 
„Winda”.

Na ekspozycji można zobaczyć 
nietypowe, zwracające uwagę 
formy: drewniane, gładkie żura-
wie na cienkich nogach, cera-
miczne żuki, które przycupnęły 
przy pniach drzewa, serwis kawo-
wy w wersji XXL, jakby specjalnie 
przygotowany dla Alicji w Krainie 
Czarów. Kusi stolik i drewniane 
fotele inspirowane secesją, za-
chwyca pozłacany japoński pa-
rawan z namalowanymi bambu-
sami i jaskółkami. Krucha lalka 
w tradycyjnym, specjalnie uszy-
tym dla niej kimonie, przegląda 
się w lusterku, a obok  japoński 
karp koi odpoczywa na kamien-
nym obelisku. 

Złocone, piękne zdobione 
szkatułki i zestawy toaletowe 
– te tradycyjne i bardziej nowo-
czesne, z pokrywkami w formie 
kolorowych, inspirowanych hisz-
pańskim mozaik –  aż kuszą, by 
umieścić je pod lustrem toaletki. 
A poduszki z artystycznymi nadru-
kami namawiają do odpoczynku. 

Na ścianach obrazy: wyglądające 
jak fotografie z wakacji, martwe 
natury, portrety, sceny rodzajowe 
i stylizowane na dawne ikony i ob-
razy świętych, tworzone w stylu 
sprzed wielu wieków. Miękkie 
ręczne tkane gobeliny, pra-
cochłonne i nieoczywiste linoryty, 
są tłem dla większych i mniej-
szych ceramicznych form użyt-
kowych i artystycznych.  Swoje 
prace prezentują absolwenci kie-
runków: ceramika artystyczna, 

techniki rzeźbiarskie, meblarstwo 
artystyczne, tkanina artystyczna, 
techniki druku artystycznego oraz 
tradycyjnych technik malarskich 
i pozłotniczych.  

- Ci młodzi ludzie nadal się 
uczą. Wiele już potrafią, ale trud-
ny czas pandemii i izolacji dla 
nich – jak dla wszystkich – nie 
był prosty. Mimo to postawili na 
poszukiwania: środków wyrazu, 
nieoczywiste skojarzenia czy te-
matykę.  Wiele osób inspirowało 

się kulturą i sztuką Japonii, silną, 
użytkową reprezentację przed-
stawili absolwenci technik po-
złotniczych. Te puzderka, obrazy, 
lusterka, na pewno spodobają się 
zwiedzającym – opowiada Artur 
Wijata, kierownik Galerii Sztuki 
Współczesnej „Winda”. 

Wystawę Dyplom 2021 moż-
na do 10 października oglądać 
w Galerii w Kieleckim Centrum 
Kultury. Wstęp wolny.

© KCK

Są młodzi, zdolni i mają na to papiery, a dokładnie dyplom ukończenia Państwowego Zespołu  
Sztuk Plastycznych w Kielcach. Swoje prace prezentują na wystawie w Kieleckim Centrum Kultury

Chciałbyś samodzielnie wyko-
nać szklane dekoracje czy 

naczynia? Chcesz zostać mistrzem 
ceramiki lub malować przepiękne 
obrazy?  Może stworzyć niepowta-
rzalną biżuterię lub zachwycającą 
grafikę? Nic prostszego. Wystarczy 
dołączyć do grup warsztatowych 
Małej Akademii Sztuk Pięknych. 
W Kieleckim Centrum Kultury  star-
tują także zajęcia dla dorosłych. 

Zajęcia otwarte Małej Akademii 
Sztuk Pięknych dla grupy ogólnopla-
stycznej odbędą się już dziś. Dzieci 
w wieku 7-9 lat będą pracować od 
godz. 15 do 16. Starsi (dzieci od 10 
roku życia i młodzież) – od godz. 
16:15 do 17:45.Koszt udziału w za-
jęciach: dzieci młodsze: 80 zł, dzieci 
10+ i młodzież: 100 zł miesięcznie.

Dzień otwarty dla dzieciaków, 
które chcą uczyć się ceramiki – we 
wtorek 21 września. Dzieci młod-
sze (7-9 lat) – od godz. 15 do 16, 
starsze od 16:15 do 17:45. Koszt 
udziału w tych zajęciach (ze wzglę-
du na ceny materiałów ceramicz-
nych) wyniesie: dzieci 7-9 – 100 zł 

miesięcznie, dzieci 10+ i młodzież: 
120 zł miesięcznie.

23 i 24 września Kieleckie Cen-
trum Kultury zaprasza na spotkanie 
informacyjne i prezentację pracow-
ni ceramicznej i szkła fusingowe-
go. Spotkanie przeznaczone jest 
dla osób dorosłych.  Na miejscu 
do obejrzenia będą obiekty, które 
powstały do tej pory. Przybyłych 
czeka też szybka próba możliwo-
ści sprzętowych pracowni. – Sko-
rzystamy z kuchenki mikrofalowej 
. Pierwsze efekty pracy ocenimy 
podczas pokazu. Mam nadzieję, że 
dzięki tym spotkaniom, uda nam się  
wystartować z „dorosłą” pracownią 
– wyjaśnia Daria Maroń-Ptak. 

Spotkania przeznaczone są dla 
wszystkich chętnych – małych i do-
rosłych. Liczba osób, które mogą 
się na nich pojawić, jest ograniczo-
na. - Prosimy o wcześniejsze zgło-
szenie chęci udziału (telefonicznie: 
788 858 878 lub mailowo na adres: 
edukacja@kck.com.pl) – wyjaśnia 
edukatorka Daria Maroń-Ptak.

© KCK

Dzieci i dorośli tworzą tu prawdziwą sztukę

Dni otwarte: Dzieci i młodzież
Grupa plastyczna - czwartek 16.09 
godz. 15-16 – wiek 7-9 
godz. 16.15 – 17.45 – wiek 10+
Ceramika – wtorek 21.09 
godz. 15-16 – wiek 7-9 
godz. 16.15 – 17.45 –  wiek 10+ 
Poznaj Pracownię – zajęcia dla dorosłych
czwartek, 23.09 – godz. 18 
piątek, 24.09 – godz. 17 i 18
Wejście do Galerii Sztuki Współczesnej „Winda”

Zapraszamy na zajęcia

 Q Prace absolwentów naszego „Plastyka” można oglądać w Galerii „Winda” w Kieleckim Centrum Kultury.

 Q Podczas zajęć Małej Akademii Sztuk Pięknych KCK.
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Ruszają zapisy na zajęcia taneczne 
w nowym sezonie 2021/22 

Zapraszamy wszystkie dzieci, młodzież i dorosłych
W OFERCIE: 

Taniec Towarzyski, Tańce Karaibskie, Zumba, Mix-Taneczny, 
Latino Solo, Pierwszy Taniec, Lekcje Indywidualne. 

Organizujemy obozy letnie i zimowe, pokazy i turnieje taneczne. 
Zostań Mistrzem Tańca razem z nami
Kontakt: 883-939-939 lub 533-006-455

Reklama

Reklamuj się w „Kieleckiej”
tel. 888-412-356,   e-mail: kielecka@kck.com.pl10 tys. egz. co dwa tygodnie

trafia do naszych czytelników 
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Pieszo, rowerem lub autobusem
Na ulicy Głowackiego po-

wstanie... tymczasowy 
woonerf, w Dolinie Silnicy od-
będzie się Kieleckie Święto Ro-
werzysty. Na ulicy Staszica na 
jeden dzień całkowicie znik-
ną samochody, a „uwolnio-
na” przestrzeń będzie służyła 
mieszkańcom.

Europejski Tydzień Zrównowa-
żonego Transportu to kampania 
Komisji Europejskiej, podnosząca 
świadomość na temat zrównowa-
żonej mobilności miejskiej. Pro-
muje zmianę zachowań na rzecz 
aktywnej mobilności, transportu 
publicznego oraz innych czystych, 
inteligentnych rozwiązań trans-
portowych.

GRILL I ZABAWA 
W DOLINIE SILNICY
W Kielcach pierwsze duże 

wydarzenie nastąpi w sobotę,  
18 września, gdy na ul. Głowackie-
go zostanie uruchomiony woonerf 
- to rodzaj ulicy zaprojektowanej 
w celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa przede wszystkim pieszych 
i rowerzystów, którzy mają prio-
rytet przed samochodami. Tego 
dnia, na miejscach parkingowych, 
odbędą się występy artystyczne, 
będą prezentowane wystawy, 
a także interesujące ekspozycje, 
m.in. Ikarusa pod siedzibą Zarzą-
du Transportu Miejskiego. 

Dzień później, w niedzielę, 
odbędzie się Kieleckie Świę-
to Rowerzysty, które rozpocz-
nie się o godzinie 12 na Rynku 
od przejazdu wielkim i głośnym 

korowodem rowerowym przez 
Kielce, a zakończy piknikiem ro-
werowym w Dolinie Silnicy. Wśród 
atrakcji - grill, muzyka, koncerty, 
animacje, gry i zabawy dla dzieci. 

USTAWIĄ DONICE  
NA SIENKIEWICZA
Przy okazji tych wydarzeń, 

czekają nas także ważne, trwa-
łe zmiany w organizacji ruchu 
w śródmieściu Kielc. Od ponie-
działku, 20 września na ulicy 
Sienkiewicza, w celu eliminacji 
jazdy wzdłuż deptaka, zostaną 
ustawione donice w trzech loka-
lizacjach: przy mostku na Silnicy, 
pomiędzy ulicą Dużą i Małą oraz 
na Placu Literatów.

Na ul. Staszica i ul. Wesołej, 
przy skrzyżowaniach z deptakiem, 
zostaną wyznaczone miejsca 

postojowe dla zaopatrzenia. Na 
ul. Sienkiewicza zostanie pilota-
żowo dopuszczony ruch rowerów.

ZMIANY TAKŻE NA 
PADEREWSKIEGO
To nie wszystko - ulica Paderew-

skiego na odcinku od skrzyżowa-
nia z ul. Wspólną do skrzyżowania 
z ul. Panoramiczną zostanie wyłą-
czona z ruchu ogólnodostępnego. 
Zakaz wjazdu nie będzie jednak 
dotyczył m.in. MPK, TAXI, ZTM, 
rowerów, służb miejskich, miesz-
kańców i najemców określonych 
budynków i garaży, zaopatrzenia 
do lokali na tym fragmencie ulicy, 
oraz zaopatrzenia na ul. Sienkie-
wicza (w godz. 6-12) 

Na ślepym fragmencie ul. Bo-
dzentyńskiej, w sąsiedztwie skrzy-
żowania z ul. Kościuszki, zostanie 

zlikwidowany postój TAXI. W jego 
miejscu zostaną wyznaczone 
równoległe miejsca postojowe. 

Dla ruchu zostanie udostępnio-
ny odcinek ul. Silnicznej pomiędzy 
ul. Pelca a Piotrkowską. Będzie on 
jednokierunkowy w stronę ul. Piotr-
kowskiej, a po południowej stronie 
zostaną wyznaczone miejsca po-
stojowe. Jednokierunkowy będzie 
także odcinek ul. Piotrkowskiej, 
od skrzyżowania z ul. Silniczną do 
skrzyżowania z ul. Pelca, gdzie po 
stronie północnej zostaną wyty-
czone miejsca parkingowe.

ZA DARMO MIEJSKIM 
AUTOBUSEM
21 września w siedzibie Domu 

Środowisk Twórczych odbędzie 
się debata na temat mobilności 
z udziałem cenionych w kraju 

ekspertów oraz władz miasta.
Wydarzenie zakończy Dzień 

bez Samochodu, który corocznie 
odbywa się 22 września. W związ-
ku z obchodami, całkowicie dla ru-
chu samochodowego zostaną za-
mknięte tego dnia ul. Staszica, ul. 
Zamkowa oraz fragment ul. Solnej 
- nie będzie możliwości wjazdu na 
te ulice (jedynie mieszkańcy będą 
uprawnieni do dojazdu do posesji) 
oraz nie będzie można na nich za-
parkować. Zakaz będzie obowią-
zywał w godz. 6-21. 

Ratusz uprzejmie prosi par-
kujących tam kierowców o prze-
parkowanie na ten dzień swo-
ich pojazdów w inne miejsca, 
a mieszkańców o wyrozumiałość 
i nienadużywanie przywileju prze-
jazdu przez zamknięte ulice.

Tego dnia ul. Staszica zmieni 
się na jeden dzień w przestrzeń 
przyjazną dla pieszych, bez hała-
su, spalin, za to z wieloma atrak-
cjami - pojawią się ogródki gastro-
nomiczne, kino letnie, a w ramach 
festynu dla dzieci odbędą się wy-
stępy artystyczne i inne atrakcje. 
Będzie można także wziąć udział 
w spacerze po centrum.

Tego dnia będziemy mogli rów-
nież bezpłatnie poruszać się ko-
munikacją miejską, dlatego warto 
pozostawić samochody w gara-
żach, czy na parkingach i wybrać 
darmowe autobusy. 

Zachęcamy wszystkich miesz-
kańców do poruszania się nie 
tylko w tym tygodniu pieszo, ro-
werem lub komunikacją miejską.

© UM

Od 16 do 22 września Kielce, wraz z tysiącami innych europejskich miast, będą obchodziły Europejski Tydzień Zrównoważonego 
Transportu. Mieszkańców naszego miasta czeka w tych dniach sporo zmian i atrakcji

Zostało niewiele czasu na 
wzięcie udziału w Narodo-

wym Spisie Powszechnym Ludno-
ści i Mieszkań. Kielce są liderem 
wśród miast wojewódzkich pod 
względem liczby osób, które już 
wypełniły swój obowiązek, a nasze 
województwo jest na drugim miej-
scu w kraju. Jednak jeszcze wie-
le osób nie dokonało samospisu. 
W Kielcach w 14% mieszkań spis 
nie został rozpoczęty, a w regio-
nie świętokrzyskim dotyczy to 9% 
mieszkań.

Spisać można się na wiele spo-
sobów, korzystając z interaktyw-
nej aplikacji, dostępnej na stro-
nie internetowej - www.spis.gov.
pl, infolinii lub odwiedzając jeden 
z punktów do samospisu. Te dzia-
łają w Urzędzie Statystycznym 
i w każdej gminie. 

Urząd Miasta Kielce aktyw-
nie włączył się w akcję spisową. 

W kieleckim ratuszu działają 
dwa punkty, w których członko-
wie Gminnego Biura Spisowego 
udzielają niezbędnej pomocy przy 
samospisie. Jeden z punktów 
znajduje się w Urzędzie Miasta 
na Rynku, pokoje 143 i 145, czyn-
ny w każdy poniedziałek w godz. 
od 7.30 do 17.30, a od wtorku 
do piątku w godzinach od 7.30 
do 14.30. Natomiast drugi punkt 
funkcjonuje przy ul. Szymanow-
skiego 6, pokój 76, czynny w każ-
dy dzień roboczy w godzinach od 
7.30 do 15.30. Od kwietnia z po-
mocy miejskich urzędników sko-
rzystało kilka tysięcy osób. 

Urząd Statystyczny wraz z sa-
morządem Kielc organizował rów-
nież szereg wydarzeń promują-
cych Narodowy Spis Powszechny. 
W kieleckich Klubach Seniora 
i spółdzielniach mieszkaniowych 
członkowie Gminnego Biura 

Spisowego udzielali fachowej po-
mocy w dokonaniu samospisu. 
Spotkania cieszyły się dużym 
zainteresowaniem szczególnie 
wśród osób starszych. Podobnie 
było podczas weekendowych ak-
cji „Lato ze spisem w Kielcach”.

Osoby wykluczone cyfrowo 
mogą skorzystać z opcji “spisz się 
przez telefon” na infolinii spisowej 
obsługiwanej przez pracowników 
statystyki publicznej. Od 13 wrze-
śnia do końca trwania spisu, wydłu-
żone zostały godziny pracy infolinii, 
która czynna jest we wszystkie dni 
tygodnia w godzinach od 8:00 do 
20:00 pod numerem: 22 279 99 99. 

Osoby, które jeszcze się nie spi-
sały, mogą spodziewać się rach-
mistrza. Wcześniej kontaktuje się 
przez infolinię lub ze specjalnego 
numeru 22 828 88 88. Spisujemy 
się do 30 września. 

© UM

Narodowy Spis Powszechny - ostateczny termin mija 30 września

 Q Kieleckie Święto Rowerzysty w ubiegłym roku cieszyło się dużym powodzeniem. 

 Q Uczestnicy akcji „Lato ze spisem w Kielcach” na Rynku.
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Jak marzenia przekuć w brąz
To było wspaniałe zakończenie lata dla młodego kielczanina. Maksym Chudzicki sprawił ogromną 
niespodziankę i wywalczył brąz na igrzyskach paraolimpijskich w japońskim Tokio

To był niesamowity debiut. - 
Te emocje trudno opisać, to 

było coś niezwykłego. Dziękuję 
wszystkim, którzy cały czas we 
mnie wierzyli i dopingowali naj-
mocniej jak potrafili - podkreśla 
tenisista stołowy Maksym Chu-
dzicki, który w pięknym stylu wy-
walczył brązowy medal igrzysk 
paraolimpijskich w Tokio. 

Maksym Chudzicki tenis stoło-
wy trenuje od dziewięciu lat. Jest 
absolwentem VI Liceum Ogólno-
kształcącego im. Juliusza Słowac-
kiego w Kielcach, obecnie studiuje 
na Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Krakowie i reprezentuje 
miejscowy klub Bronowianka. 

Wielki sukces naszego spor-
towca, który w tym roku zadebiu-
tował na igrzyskach paraolimpij-
skich, poprzedziły lata ciężkiej 
pracy. Najpierw próbował swoich 
sił w siatkówce, jednak serwisy na 
boisku zamienił na te przy stole do 
tenisa stołowego.

- Przekonałem się, że w tenisie 
wszystko zależy ode mnie, pracu-
ję na swój rachunek, a przezwy-
ciężając swoje słabości, mogę 
pokazać co potrafię - wyjaśnia 
najmłodszy polski medalista para-
olimpiady w Tokio. 

DŁUGA DROGA DO TOKIO
Przygodę z tenisem stołowym 

Maksym Chudzicki rozpoczął 
w zespole Orląt Bilcza. - Gdy za-
czynałem treningi, tenis miał być 
dla mnie zabawą, wypoczynkiem 
po szkole oraz pewną formą re-
habilitacji. Wszystko się zmieniło, 
gdy pojechałem na swoje pierwsze 
zawody. Wtedy poczułem adrena-
linę. Zapragnąłem trenować jesz-
cze ciężej, więcej grać  i wyjeżdżać 
na turnieje - wyjaśnia tenisista. 

Z czasem przychodziły pierw-
sze sukcesy. Powołanie do kadry 
narodowej i udane występy na 
mistrzostwach Polski sprawiły, że 
Maksym Chudzicki zaczął marzyć 
o udziale w igrzyskach. - Pomyśla-
łem, że byłoby wspaniale zagrać 
kiedyś z tymi najlepszymi i stać 

się jednym z nich. Uwierzyłem, że 
wszystko jest możliwe i zacząłem 
krok po kroku realizować posta-
wione sobie cele - podkreśla. 

Droga na igrzyska była dłu-
ga i trudna. Tam nikt nie trafia 
z przypadku, poziom prezentowa-
ny przez zawodników jest bardzo 
wyrównany. Po wywalczeniu kwa-
lifikacji Maksym Chudzicki zaczął 
trenować jeszcze ciężej.

- Bardzo pomagali mi w tym moi 
bliscy, rodzice, siostra Julia i dziew-
czyna Iza. Wiele im zawdzięczam, 
podobnie jak wszystkim swoim tre-
nerom i sztabowi szkoleniowemu. 
Mocno mnie wspierali. Wiedzieli, 
że to będzie mój debiut, dlatego 
cały czas mnie motywowali do 
ciężkiej pracy, trzymali za mnie 
kciuki i pomagali, gdy tylko tego 
potrzebowałem - wspomina.

OLIMPIJSKIE PODIUM 
Wyjazd na igrzyska paraolim-

pijskie w Tokio był spełnieniem 
marzeń młodego sportowca. Nato-
miast zdobycie upragnionego me-
dalu, to zwieńczenie wieloletniej 

ciężkiej pracy i poświecenia. 
Maksym Chudzicki przebrnął 
przez fazę grupową, drugą rundę 
i ćwierćfinał, w którym po bardzo 
dobrym meczu pokonał Hiszpa-
na Jordiego Moralesa. Zatrzymał 
się dopiero w półfinale, w którym 
musiał uznać wyższość Chińczyka 
Shuo Yana i zdobył brązowy me-
dal w kategorii 7.

- Spełniło się moje największe 
marzenie, żeby stanąć na podium 
igrzysk paraolimpijskich, to było 
ukoronowanie ciężkiej pracy, któ-
rą wykonałem przez te wszystkie 
lata. Byłem bardzo szczęśliwy 
i usatysfakcjonowany, że ten wy-
siłek przyniósł oczekiwany efekt - 
przyznaje tenisista.

BĘDĘ WALCZYŁ DALEJ
Tuż po przyjeździe do Polski 

i krótkiej wizycie w rodzinnych 
Kielcach, Maksym Chudzicki po-
wrócił do treningów w Krakowie 
i już dziś zapowiada walkę o kolej-
ne medale: - Po występie w Tokio 
odczuwam pewien niedosyt, ale to 
były moje pierwsze igrzyska i od 

razu udało się zdobyć medal. Ten 
olimpijski brąz motywuje mnie do 
jeszcze cięższej pracy i zdobywa-
nia kolejnych medali, tym razem 
z cenniejszego kruszcu.

Przygotowania do kolejnych 
imprez wypełniają olimpijczykowi 
każdy dzień. Kiedyś uwielbiał węd-
kowanie. Teraz czas wolny, choć 
ma go niewiele, najchętniej spę-
dza z bliskimi. Wybiera też inne ak-
tywności fizyczne, takie jak basen 
czy rower. - Bardzo lubię sport i nie 
wyobrażam sobie innego życia - 
podkreśla tenisista.

W najbliższym czasie Maksym 
Chudzicki wystartuje w indywi-
dualnych mistrzostwach Polski 
w Gorzowie Wielkopolskim. Ko-
lejnym wyzwaniem będą przy-
gotowania do mistrzostw świa-
ta i Europy. Następne igrzyska 
olimpijskie odbędą się za trzy lata 
w Paryżu. - Wcześniej oczywiście 
czekają nas turnieje kwalifikacyj-
ne, będę w nich z całych sił wal-
czył o przepustkę - zapowiada 
Maksym Chudzicki.

© UM

Kieleccy studenci  
znowu najlepsi!

Kielecki zespół IMPULS z Po-
litechniki Świętokrzyskiej został 
zwycięzcą międzynarodowych 
zawodów łazików marsjańskich 
European Rover Challenge 2021. 
To kolejny duży sukces naszych 
utalentowanych studentów. 

Tegoroczna, już 7. edycja wy-
darzenia, po raz pierwszy odbyła 
się w dwóch formułach. Drużyny 
rywalizowały stacjonarnie i zdal-
nie. Konkurencje odbywały się 
na torze, którego powierzchnia 
inspirowana była fragmentem 
równiny wulkanicznej Marsa 
o nazwie Elysium Planitia. Przy-
gotowane przez jurorów zadania 
odzwierciadlały pracę inżynierów 
największych agencji kosmicz-
nych podczas eksploracji Marsa. 

W zawodach, które odbywa-
ły się na kampusie Politechniki 
Świętokrzyskiej, wzięło udział 40 
drużyn z kilkunastu państw świa-
ta. Kielce pełniły funkcję Miasta-
Gospodarza tego wydarzenia.

„Kubuś” przeniesie 
się na Zamkową
Już niebawem rozpocznie 

się gruntowna przebudowa bu-
dynków przy ulicy Zamkowej, 
w których po zakończeniu prac 
powstanie nowa siedziba Teatru 
Lalki i Aktora „Kubuś”. W środę 
Bogdan Wenta, prezydent Kielc 
podpisał umowę z wykonaw-
cą na realizację tej ważnej dla 
mieszkańców inwestycji.

Dzięki wyburzeniu części bu-
dynków, zwiększy się powierzch-
nia zabudowy o ok. 300 m kw. 
Teren ulegnie całkowitej moder-
nizacji. W obiekcie powstaną 
m.in. dwie sceny - mała i duża 
(na 205 miejsc), eleganckie 
foyer, wykonane zostaną tak-
że wszystkie prace związane 
z technologią teatralną. W ten 
sposób znacznie podniesie się 
poziom komfortu i bezpieczeń-
stwa widzów, aktorów oraz pra-
cowników, a także zwiększy się 
dostępność teatru dla osób nie-
pełnosprawnych. 

Inwestycja, która uzyskała do-
finansowanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, powinna zakoń-
czyć się w czerwcu 2023 roku. 

© UM

KRÓTKO

 Q Maksym Chudzicki wywalczył brąz w tenisie stołowym i został najmłodszym polskim medalistą paraolimpiady w Tokio.

 Q Kielczanin Maksym Chudzicki podczas igrzysk paraolimpijskich w Tokio.  Q Młody kielczanin z dumnymi rodzicami - mamą Katarzyną i tatą Hubertem
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Prezydent Miasta Kielce 
rozpoczął pierwszy etap 

konsultacji społecznych dla 
mieszkańców w zakresie do-
celowego zagospodarowania 
parku miejskiego Dolina Silni-
cy - na odcinku od al. IX Wie-
ków Kielc do ulicy Jesionowej. 

Celem przedsięwzięcia jest 
„zielona rewitalizacja” tego miej-
sca, którego wysoki potencjał nie 
jest dotychczas w pełni wyko-
rzystany. Informacje przekazane 
przez kielczan będą służyć do 
opracowania wytycznych i pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego 
dla zaprojektowania i realizacji 
parku.

ZIELONY RAJ  
W ŚRODKU MIASTA
- Dolina Silnicy to jedno z ulu-

bionych miejsc wypoczynku dla 
kielczan i kielczanek. Dla mnie 
również, uwielbiam tu spacero-
wać, jeździć na rowerze, czy po 
prostu spotykać się z przyjaciół-
mi. Niestety, dotąd nie podję-
to działań, żeby Dolina została 
w sposób przemyślany i komplek-
sowy zagospodarowana. Dlatego 
chcemy to zmienić. W pierwszej 
kolejności rozpoczęliśmy konsul-
tacje, dzięki którym dowiemy się, 
jakie są oczekiwania mieszkań-
ców, jeśli chodzi o to urokliwe, ale 
trochę zaniedbane miejsce - tłu-
maczy Agata Wojda, zastępczyni 
prezydenta miasta. 

Władze Kielc zachęcają do 
wyrażenia swoich opinii w przy-
gotowanej przez ratusz ankiecie. 
Zwracają przy tym jednak uwagę, 
że architekci nie mają całkowitej 
swobody w kwestii zagospoda-
rowania tej przestrzeni - w celu 
zachowania krajobrazu natural-
nego, praktycznie cała dolina 
jest objęta prawną formą ochro-
ny przyrody (obszar chronionego 
krajobrazu) z bardzo surowymi 
ograniczeniami co do możliwości 
jej przekształceń i zmian (m.in. 

zakaz lokalizacji obiektów bu-
dowlanych w pasie 100 metrów 
od rzeki). 

Powyższe ograniczenia nie po-
wodują jednak, że z tej rozległej, 
15-hektarowej przestrzeni nie 
można stworzyć w najbliższym 
czasie „zielonego raju” w środku 
miasta, dla naszego wypoczyn-
ku i wytchnienia. Musimy tylko 
pamiętać, że należy zachować 
charakter zielonego parku natu-
ralnego (tzw. „park angielski”), 
a wszelkie dodatkowe użyteczne 
elementy muszą harmonizować 
z pięknem przyrody i być dyskret-
ne w formie oraz materiale. 

Mówiąc bardziej obrazowo - nie 
będzie możliwa realizacja pełne-
go atrakcji i obiektów „wesołego 

miasteczka”, za to ambitnie dąży-
my do wizji najpiękniejszego parku 
w Kielcach, który będzie stanowił 
„zielone płuca” naszego miasta

WEŹ UDZIAŁ  
W ANKIECIE
Poszczególne odcinki Silni-

cy w granicach Kielc mają różny 
charakter i powinny pełnić różne 
funkcje - inne w górnym i dolnym 
biegu, inne w sąsiedztwie zalewu, 
odrębne przy skwerze im. Ireny 
Sendlerowej i Szarych Szeregów. 
Ze względu na odmienny poten-
cjał odcinka parku Dolina Silnicy, 
nie ma potrzeby powielania zago-
spodarowania z innych rejonów, 
a wskazana jest budowa wizji zielo-
nej „oazy”, promieniującej pięknem 

i spokojem, gdzie znajdziemy wy-
tchnienie od miejskiego zgiełku. 

Ankieta będzie udostępniona 
do 31 października 2021 r. w na-
stępujących formach:

• ankieta elektroniczna za po-
średnictwem strony Idea Kielce 
(https://idea.kielce.eu/konsulta-
cje/) w dniach od 13.09.2021 r. do 
17.10.2021 r.

• ankieta tradycyjna „papiero-
wa” lub ustnie w następujących 
punktach konsultacyjnych i termi-
nach

- punkt konsultacyjny 1 na ul. 
Głowackiego w dniu 18.09.2021 
r. w godz. 12:00-18:00

- punkt konsultacyjny 2 na ul. 
Staszica w dniu 22.09.2021 r. 
w godz. 10:00-16:00

• ankieta tradycyjna „papierowa” 
w Klubach Seniora i ich filiach na 
terenie Miasta Kielce w dniach od 
13.09.2021 r. do dnia 31.10.2021 r.

• ustnie na spotkaniu otwar-
tym w Strefie Relaksu w parku 
miejskim Dolina Silnicy w dniu 
16.09.2021 r. o godzinie 16:30

• za pośrednictwem poczty elek-
tronicznej na adres: artur.hajdoro-
wicz@um.kielce.pl od 13.09.2021 
r. do dnia 31.10.2021 r.

- Zapraszamy wszystkich do 
udziału w konsultacjach i podzie-
lenia się swoimi spostrzeżeniami. 
Głos mieszkańców ma dla nas 
bardzo duże znaczenie - podkreśla 
Agata Wojda. Warto zaznaczyć, że 
ankieta ma charakter anonimowy.

© UM

Razem zmieńmy Dolinę Silnicy
Jak powinno zmienić się oblicze wzdłuż przepływającej przez nasze miasto rzeki? Każdy z nas może wyrazić swoją opinię  
na ten temat do 31 października 2021 roku. Władze Kielc gorąco zachęcają do tego wszystkich mieszkańców

 Q Ambicją urzędników z ratusza jest stworzenie w Dolinie Silnicy najpiękniejszego parku w Kielcach, który będzie stanowił „zielone płuca” naszego miasta.
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 Q Dolina Silnicy to miejsce gdzie Kielczanie bardzo chętnie odpoczywają, aktywnie spędzają czas wolny. To także miejsce w którym można obcować z przyrodą.

Materiał partnera

Zd
ję

ci
a 

U
M



12    | Kielecka NR 12 - WRZESIEŃ 2021

I Festiwal Wiatru
18 IX-26 IX 2021 r.

Kielce

 Sobota 18.09.2021

Niedziela 19.09.2021

Poniedziałek - czwartek
20-23.09.2021

Piątek 24.09.2021

Sobota 25.09.2021

Niedziela 26.09.2021

Wydarzenia kilkudniowe:

„Zwiewny Wieczór z modą, sztuką i literaturą”
Dworzec Autobusowy w Kielcach, godz. 17:00

Pokaz „Mody Zwiewnej” - kolekcja Ewy Łukawskiej
„Wiatr i inne żywioły” - wernisaż  foto-wystawy: Edukacja BWA

„Wiatr w literaturze” - Mediateka  
Festyn Rodzinny Osiedla „Uroczysko” 

Bitwa na dzwony - Uroczysko vs. Podkarczówka
os. Uroczysko, ul. Warszawska 155, godz. 14:00-20:00

Spektakl „Alicja w Krainie Czarów”
Kielecki Teatr Tańca, godz. 18:00

Koncert zespołu „Letni” oraz piknik rodzinny
„Odleć z UFO” przed Dworcem Autobusowym w Kielcach

godz. 15:00-21:30
„Pod skrzydłami” poznaj początki lotnictwa 

i weź udział w warsztatach  
Muzeum Zabawek i Zabawy, godz. 10:00 i 12:00

Plenerowe warsztaty fotograficzne: „Wietrzny-zoom” 
Geonatura Kielce - Wietrznia, godz. 15:00

Gala Mistrz Mowy Polskiej
Kieleckie Centrum Kultury, Duża Scena, 20.09., godz. 19:00

Seans filmowy
Kielecki Park Technologiczny - parking przed kinem „Moskwa”,

22.09., godz. 19:15 

Piknik rodzinny „Wietrzne Inspiracje”
Turniej dla mężczyzn w przeciąganiu liny 

o Puchar Prezydenta Miasta Kielce
Ogród Przedszkola Samorządowego nr 25,

20.09., godz. 15:30-19:00

Finał Ogólnopolskiego konkursu na instalację z recyclingu 
poruszaną wiatrem „Wieje jak w...” oraz konkursu na 

„Najbardziej Efektowny Wiatrak” 
  Koncert Orkiestry Dętej Nowiny

Rynek, godz. 13:00
„Dzień z łukiem” -  Łucznicze Zawody Sportowe 

o Puchar Prezydenta Kielc
Klub Sportowy Stella, ul. Krakowska 374, godz. 14:00-18:00

Memorial to Miles Targi Kielce Jazz Festival
Kieleckie Centrum Kultury 

23-26.09.
Piknik rodzinny „W porywach letniego wiatru”

Stoisko Energetycznego Centrum Nauki
Bitwa na dzwony - Uroczysko vs. Podkarczówka
Osiedle Podkarczówka, teren zielony pomiędzy 

ul. Kalcytową, Galenową a SP nr 31, godz. 16:00-19:00

„Wietrzny pałac, wietrzne dworce, wietrzne wiatraki” 
spacer historyczny po Kielcach śladami wiatru

Muzeum Historii Kielc, godz. 18:00

Regaty Żeglarskie o Puchar Prezydenta Kielc 
oraz piknik rodzinny „Wiatr w Żagle”

Zalew Kielecki, godz. 15:00-17:00

Spektakl „Kto z was chciałby rozweselić 
pechowego nosorożca?”

Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”, godz. 11:00

Wystawa Chronos:  „Wietrzniańska podróż w czasie”
 i warsztaty familijne:  „Zrób to z  wiatrem...”

Geonatura Kielce, Centrum Geoedukacji, ul. Daleszycka 21, 
18-19.09., godz. 11:00-16:00

Gra terenowa o charakterze geocachingu  - „Wietrzna Gra” 
Geonatura Kielce - Wietrznia, 18-26.09.

Zajęcia na sportowej strzelnicy pneumatycznej 
w Zespole Szkół nr 2 oraz Konkurs Strzelecki 

o Puchar Prezydenta Kielc
21-23.09.

Warsztaty „Wiatrem unoszone”
Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

21-24.09., godz. 11:00-13:00

Warsztaty popularnonaukowe „Lot do celu” 
Kielecki Park Technologiczny - Energetyczne Centrum Nauki,

18-26.09.

Wydarzenia organizowane przez Dom Kultury „Zameczek” 
i Ośrodek Kultury „Ziemowit”

Warsztaty plastyczne „Ulotność” oraz „Projekt latawce”, 
OK „Ziemowit”, 20-23.09., godz. 16:00-17:00 

Wystawa malarstwa Elżbiety Nowak, Galeria Art Styl, 
DK „Zameczek”, 24.09., godz. 18:00

Koncert zespołu „Michałek”, DK „Zameczek”, 24.09., godz. 19:00
 Koncert Misi Furtak z zespołem, Sala Kameralna, 

DK „Zameczek”, impreza biletowana, 25.09., godz. 18:00
Giełda Płyt Winylowych, DK „Zameczek” 26.09.,godz. 11:00-16:00

Ponadto:
„Kielecka Mapa Wiatru” przygotowywana 

przez Politechnikę Świętokrzyską

www.kielce.eu/festiwal-wiatru

Materiał partnera 
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Rusza Kielecki Festiwal Wiatru
Z przymrużeniem oka o znanym w całym kraju powiedzeniu: „Wieje jak na dworcu w Kielcach” – to inspiracja do organizacji  
Festiwalu Wiatru. Pierwsza edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 18-26 września 2021. Będzie mnóstwo atrakcji

Podczas najbliższych dni 
na kielczan czeka sporo 

atrakcji, pikniki, zawody spor-
towe czy pokaz mody. Odbę-
dą się także dwa konkursy: je-
den ogólnopolski, drugi dla 
najmłodszych, związane m.in. 
z recyclingiem oraz wykorzy-
staniem naturalnej siły, jaką 
jest wiatr. - Festiwal będzie for-
mą integracji mieszkańców, 
a także dobrą promocją miasta 
- zapowiada prezydent Kielc, 
Bogdan Wenta. 

Wydarzenie ma na celu przede 
wszystkim przełamanie negatyw-
nego wydźwięku istniejącego od 
lat stereotypu. - Chcemy pokazać, 
jak z dystansem traktujemy po-
wiedzenie: „Wieje jak na dworcu 
w Kielcach”, jak negatyw przekuć 
w pozytyw. Podchodzimy zatem 
do tego powiedzenia z przymru-
żeniem oka i mamy nadzieję, że 
festiwal będzie się rozwijał - mówi 
Dariusz Detka, dyrektor Wydziału 
Przedsiębiorczości i Komunikacji 
Społecznej w Urzędzie Miasta 
Kielce.

PIĘĆ PIKNIKÓW 
RODZINNYCH
W programie „Festiwalu Wia-

tru” znalazło się 30 wydarzeń 
realizowanych przez ponad 30 
podmiotów, m.in. jednostki or-
ganizacyjne miasta, spółdzielnie 

mieszkaniowe czy środowisko 
akademickie. „Odleć z UFO”, 
„Wietrzne inspiracje”, „W pory-
wach letniego wiatru”, „Wietrzny
-Zoom” czy „Projekt Latawce” - to 
niektóre z imprez przewidzianych 
w ramach pierwszej edycji Festi-
walu Wiatru. 

- Odbędzie się 5 pikników ro-
dzinnych z licznymi atrakcjami, 
jak dmuchańce, konkursy, anima-
cje, występy, darmowy grill i wata 
cukrowa. Zostaną zorganizowa-
ne: konkursy strzeleckie, zawody 
łucznicze czy regaty żeglarskie. 
Odbędą się spektakle i koncerty. 

Wspólnie z partnerami przedsię-
wzięcia zaplanowaliśmy też wie-
le bardzo ciekawych warsztatów 
- informuje Iwona Sabat, kierow-
nik Biura Promocji i Współpracy 
z Zagranicą w Wydziale Przed-
siębiorczości i Komunikacji Spo-
łecznej. 

KONCERT ZESPOŁU 
„LETNI”
I jeszcze jedna atrakcja - na-

ukowcy z Politechniki Święto-
krzyskiej podczas Festiwalu będą 
przygotowywać „Kielecką Mapę 
Wiatru”. - Powstanie takiej mapy 
może być użyteczne np. do okre-
ślenia poziomu wietrzności w po-
szczególnych częściach miasta. 
Wyznaczono dwanaście lokalizacji, 
np. ul. Sienkiewicza, dworzec kole-
jowy, kampus Głównego Urzędu 
Miar czy zalew. Obserwacje będą 
prowadzone w tym samym czasie 
- wyjaśnia  prof. Jerzy Piotrowski 
z Politechniki Świętokrzyskiej.

Festiwal zainauguruje 18  wrze-
śnia „Zwiewny Wieczór z modą, 
sztuką i literaturą” na Dworcu 
Autobusowym. Będzie pokaz ko-
lekcji Ewy Łukawskiej, wernisaż 
wystawy „Wiatr i inne żywioły”, 
a potem posłuchamy fragmentów 
utworów literackich dotyczących 
wiatru. W niedzielę w południe 
przed dworcem autobusowym 
stanie „Streamobus” - mobilne 
studio zespołu „Letni”. Od 15 do 
18 wydarzeniu będzie towarzy-
szył piknik, zaś o godzinie 20 roz-
pocznie się koncert zespołu. 

Szczegóły imprez I Festiwalu 
Wiatru – Kielce 2021 dostępne są 
na stronie www.kielce.eu/festiwal
-wiatru. Serdecznie zapraszamy!

© UM

 Q O bogatym programie festiwalu opowiadali na konferencji prasowej: dyrektor Dariusz Detka (pierwszy od 
lewej), prezydent Bogdan Wenta, Iwona Sabat oraz profesor Jerzy Piotrowski.

Strategia Rozwoju Miasta Kiel-
ce 2030+ w kierunku Smart 

City. Czy zastanawialiście się, jak 
powinny wyglądać i funkcjonować 
Kielce po roku 2030? My tak, i taką 
wizję postaramy się przedstawić 
w dzisiejszym oraz kolejnym wyda-
niu „Kieleckiej”. 

Kielce będą miastem nieustannie 
rozwijającym się. Eksponując swoje 
wartości oparte o unikalną i określo-
ną specjalizację oraz kształtując do-
godne warunki, będą przyciągały in-
westorów, jednocześnie wspierając 
przedsiębiorczość swoich miesz-
kańców. Stworzenie odpowiednie-
go klimatu inwestycyjnego zachęci 
nowe talenty, wpływając stymulu-
jąco na miasto, do osiedlenia się 
w nim. Kielce będą ewoluować jako 
lokalizacja biznesowa, zapewniając 
firmom przemysłowym, handlowym 
i usługowym przestrzeń i odpowied-
nie warunki do rozwoju. 

Miasto stanie się zagłębiem inno-
wacji pozyskującym ambitnych ludzi 
chcących rozwijać swoje pomysły 
w bliskim kontakcie z przyrodą. 

Dzięki wspieraniu i rozbudowy-
waniu interdyscyplinarnych sieci 
współpracy, procesów inkubacyj-
nych i akceleracyjnych, realizowa-
nych na przykład przez Kielecki 
Park Technologiczny, Kielce staną 
się miastem o silnej gospodarce. 
W mieście kształcić się będą wy-
specjalizowani pracownicy i innowa-
torzy, zapewnione zostaną dla nich 
możliwości rozwoju, między innymi 
poprzez dostosowanie zatrudnienia 
do różnych, posiadanych przez nich 
kwalifikacji. Wszystko to sprawi, że 
będzie to miasto dobrobytu i stabil-
nego rynku pracy. 

Wykreowany wizerunek miasta 
wypromuje często niedoceniane 
i niewyeksponowane wartości Kielc, 
te już obecne, takie jak bliskość 
przyrody i dogodna w skali kraju lo-
kalizacja oraz te wzmacniające się 
wraz z jego rozwojem. Silna marka 
miejska przyciągnie turystów, spra-
wiając, że Kielce staną się popular-
nym ośrodkiem turystyki opartej na 
dziedzictwie przyrodniczym i kultu-
rowym, które zostanie przybliżone 

odwiedzającym miasto, także dzięki 
ofercie Geonatury Kielce. Stabilny 
rynek pracy, wiele możliwości ciągłe-
go rozwoju i odczuwalne wsparcie ze 
strony miasta będą korzystnie wpły-
wać na poczucie tożsamości kielczan 
i wzrost konkurencyjności miasta.

Kielce staną się miastem inte-
ligentnie zarządzanym, w sposób 
nowoczesny i otwarty. Wykorzysty-
wane sposoby zarządzania i wdro-
żone rozwiązania technologiczne 
usprawnią pracę instytucji publicz-
nych, w tym przede wszystkim Urzę-
du Miasta Kielce. Kontakt z urzędem 
i realizacja spraw dla mieszkańców 
będzie bardziej intuicyjna i przyjazna. 
Inteligentne i dzięki temu efektywne 
zarządzanie budżetem wpłynie na 
poprawę stanu finansów Kielc. 

Dodatkowo typowe dla smart city 
wdrożone rozwiązania, udostęp-
nione mieszkańcom przełożą się 
na ich życie codzienne. Wdrożone 
systemy, na przykład inteligentnego 
sterowania ruchem, rozładują kor-
ki, zapewniając szybszy przejazd 
przez miasto, wpłyną na mniejsze 

zanieczyszczenie powietrza, a tak-
że na poprawę bezpieczeństwa pie-
szych i rowerzystów. Kielce będą 
dobrze skomunikowane z innymi 
miastami, w tym przede wszystkim 
z gminami Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego. Dzięki tym wszyst-
kim rozwiązaniom miasto będzie 
w stanie odpowiadać w sprawny 

i inteligentny sposób na wymagania 
mieszkańców, dostarczając wyso-
kiej jakości usługi publiczne.

Część druga KIELCE MIASTO 
PRZYSZŁOŚCI w następnym wyda-
niu „Kieleckiej” już za dwa tygodnie. 

Swoje uwagi można zgłaszać pod 
adresem: strategiakielc@um.kielce.pl

© UM

Jakie będą Kielce w przyszłości?

Materiał partnera
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Kieleckich rzemieślników znajdziesz
teraz w sieci pod jednym adresem
Kielecka Mapa Rzemieślników jest już aktywna. To specjalne narzędzie przygotowane przez Urząd Miasta, które ma za zadanie promować 
działalność lokalnych zakładów rzemieślniczych. - To bardzo dobry pomysł - chwalą przedsiębiorcy

Jeszcze do niedawna zawo-
dy rzemieślnicze cieszyły 

się dużą popularnością. Kry-
zys, który pociągnęła za sobą 
epidemia koronawirusa, ude-
rzył w lokalnych przedsiębior-
ców. Niektóre pracownie zo-
stają zamknięte, inne stoją na 
skraju bankructwa. Rzemieśl-
nicy próbują zawalczyć i dosto-
sować się do obecnej rzeczy-
wistości oraz nowych potrzeb 
klientów. 

Niektóre zakłady starają się za-
stosować nowe działania promo-
cyjne i zaistnieć w przestrzeni wir-
tualnej. Takie rozwiązanie nie jest 
jednak możliwe dla wszystkich, 
dlatego też z inicjatywy Biura ds. 
Przedsiębiorczości oraz Centrum 
Obsługi Inwestora Urzędu Miasta 
Kielce, które we współpracy z Kie-
lecką Izbą Rzemieślników i Przed-
siębiorców oraz Instytutem Dizaj-
nu zdecydowały się połączyć siły 
w kampanii „Kieleccy Rzemieślni-
cy”, powstała Kielecka Mapa Rze-
mieślników.  

NIEŁATWY CZAS DLA 
MAŁYCH ZAKŁADÓW
Celem projektu jest promocja 

usług zakładów rzemieślniczych 
z terenu Miasta Kielce w lokal-
nych mediach, internecie, broszu-
rach oraz popularyzacja interak-
tywnej mapy kieleckich zakładów 
rzemieślniczych. W chwili obecnej 
na stronie Idea Kielce mieszkań-
cy znajdą listę i adresy do 39 
fachowców z naszego miasta, 
którzy już zgłosili się do udziału 
w bezpłatnym projekcie. Kielecka 
Mapa Rzemieślników cały czas 
jest otwarta i będzie się rozrastać. 
Ma służyć pomocą każdemu, kto 

potrzebuje skorzystać z usług 
szewca, optyka, krawca, cukier-
nika, florysty, barbera lub innego 
mistrza.

Oficjalne inauguracja nowego 
interaktywnego narzędzia odby-
ła się podczas Rzemieślniczego 
Bazaru na kieleckim Rynku. Pre-
zentacji mapy dokonała Bożena 
Szczypiór, zastępca prezydenta 
Kielc z udziałem Piotra Prędoty, 
dyrektora Izby Rzemieślników 
i Przedsiębiorców, Ewy Chabiel-
skiej, dyrektora Wzgórza Zam-
kowego w Kielcach, Jarosława 
Karysia, przewodniczącego Rady 
Miasta Kielce oraz Anny Kibortt, 
wiceprzewodniczącej RM. W wy-
darzeniu uczestniczyli również 
rzemieślnicy - Eliza Kwiatek, 

Wiesław Siuda, Piotr Szmajdel, 
bohaterowie filmów krótkometra-
żowych opracowanych na zlece-
nie Instytutu Dizajnu w Kielcach. 
Inaugurację wsparło również 
Muzeum Historii Kielc,  prezentu-
jąc wystawę „Historia Rzemiosła 
w Kielcach” oraz organizując te-
matyczne warsztaty dla najmłod-
szych.

- Niestety niektóre branże rze-
mieślnicze zamierają. Czas pan-
demii nie był łatwy dla małych 
zakładów. Wiele z nich zniknęło 
z mapy naszego miasta. Dlate-
go współpracujemy z Izbą Rze-
mieślników i Przedsiębiorców 
oraz szukamy rozwiązań, które 
pomogą przypomnieć i pokazać 
mieszkańcom, gdzie mogą szukać 

fachowców. Jednocześnie jest to 
forma promocji zakładów rzemieśl-
niczych - mówi Bożena Szczypiór, 
zastępca prezydenta Kielc.

RZEMIEŚLNICY  
CHWALĄ POMYSŁ
- Współpraca z Urzędem Mia-

sta była bardzo dobra. Wszyscy 
nasi przedsiębiorcy, którzy są 
zrzeszeni w organizacji rzemiosła, 
bardzo cieszą się z możliwości 
zaistnienia w strefie internetowej. 
To zwiększy popyt na ich usługi - 
podkreśla Piotr Prędota, dyrektor 
Izby Rzemieślników i Przedsię-
biorców.

Pomysł chwali także prze-
wodniczący Rady Miasta Kielce. 
- Zwykle przypominamy sobie 

o rzemieślnikach, kiedy ich po-
trzebujemy, kiedy trzeba zwęzić 
spodnie, czy naprawić buty. Teraz 
takie usługi będzie można zna-
leźć w prosty sposób. Pomysł po-
może zarówno rzemieślnikom, jak 
i mieszkańcom. Mam nadzieję, że 
Mapa będzie się rozwijać - mówi 
Jarosław Karyś.

WCIĄŻ MOŻNA 
SIĘ ZGŁOSIĆ
Urząd Miasta oraz Izba Rze-

mieślników i Przedsiębiorców 
zapowiadają, że mają plany na 
kolejne projekty w ramach współ-
pracy.

- Niektóre z branż są specyficz-
ne, dlatego zależy nam, aby sami 
rzemieślnicy wskazywali, jak przy-
bliżyć ich działalność mieszkań-
com, żeby promocja była skutecz-
na - podkreśla Bożena Szczypiór. 
Cały projekt wspierają także Idea 
Kielce i Muzeum Historii Kielc.

Wszystkich chętnych rzemieśl-
ników zapraszamy do udziału 
w kampanii, poprzez zgłoszenie 
na stronie https://idea.kielce.eu/
kieleccy-rzemieslnicy. Istnieje tak-
że możliwość dostarczenia osobi-
ście wypełnionego i podpisanego 
formularza zgłoszeniowego, który 
można przesłać drogą mailową 
w postaci zeskanowanego do-
kumentu na adres: katarzyna.
zarzeczny@um.kielce.pl lub do-
starczyć osobiście w wersji papie-
rowej do Wydziału Przedsiębior-
czości i Komunikacji Społecznej, 
Biuro do spraw Przedsiębiorczo-
ści i Centrum Obsługi Inwestora,  
ul. Strycharska 6, pok. 4, 14, Kiel-
ce. Kontakt telefoniczny pod nu-
merem tel. 41-36-76-571.

 © UM

 Q Kielecka Mapa Rzemieślników została oficjalnie zaprezentowana podczas Rzemieślniczego Bazaru, który się 
odbył 11 września na Rynku. Wzięło w nim udział wielu gości.

 Q - Szukamy rozwiązań, które pomogą przypomnieć i pokazać mieszkańcom, gdzie mogą szukać fachowców. Jednocześnie jest to forma promocji lokalnych zakładów rzemieśl niczych - mówiła 
Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc i wręczyła upominki przedsiębiorcom. Na zdjęciu z prawej wiceprezydent Bożena Szczypiór z Jarosławem Karysiem przewodniczącym Rady Miasta.
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Materiał partnera

Kielecki Budżet Obywatelski. 
Wkrótce rusza głosowanie!
Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do tegorocznej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.  
Dużymi krokami zbliżamy się do momentu najważniejszego - rozpoczęcia procesu głosowania 

Na początku września na 
platformie internetowej 

bo.kielce.eu opublikowana zo-
stała lista projektów ocenio-
nych pozytywnie i negatywnie. 
Wnioskodawcy, których projek-
ty uzyskały ocenę negatywną, 
mogli złożyć odwołanie od tej 
decyzji. Te, w trakcie jawnego 
posiedzenia, które odbyło się 
15 września, zostały ponownie 
rozpatrzone przez Komisję ds. 
Kieleckiego Budżetu Obywatel-
skiego. 17 września ostateczna 
lista projektów dopuszczonych 
do głosowania zostanie opubli-
kowana na stronie bo.kielce.eu.

Głosowanie na projekty zgło-
szone w tegorocznej edycji Kie-
leckiego Budżetu Obywatelskie-
go rozpocznie się 27 września 
i potrwa do 11 października. Po-
dobnie jak w ubiegłym roku, bę-
dzie się ono odbywało wyłącznie 
elektronicznie, poprzez formularz 
dostępny na stronie bo.kielce.eu. 

Wymagane będzie przy tym po-
danie swojego numeru telefonu 
komórkowego, na który zostanie 
wysłany SMS z kodem weryfi-
kacyjnym - przy czym na jeden 
numer może zostać wysłany wy-
łącznie jeden SMS. 

W ramach jednego głosu moż-
na wskazać maksymalnie: 1 pro-
jekt inwestycyjny duży, 3 projekty 
inwestycyjne małe oraz 4 projekty 
nieinwestycyjne i 2 projekty „zie-
lone”.

MIASTO URUCHOMI 
SPECJALNE PUNKTY
Dla osób, które nie posia-

dają dostępu do internetu czy 
telefonu komórkowego, zapla-
nowaliśmy możliwość odda-
nia głosu w specjalnie do tego 
przeznaczonych punktach.  
W tym roku będzie można oddać 
głos na wybrane projekty w na-
stępujących miejscach:

1. Urząd Miasta Kielce, Rynek 
1, Biuro Obsługi Interesanta od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8:00 – 15:00

2. Urząd Miasta Kielce, ul. Stry-
charska 6 , Biuro Obsługi Intere-
santa od poniedziałku do piątku 

w godz. 8:00 – 15:00
3. Klub Seniora, ul. Św. Stani-

sława Kostki 4a od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00 – 16:00 

4. Filia Klubu Seniora, ul. Ste-
fana Żeromskiego 44 od ponie-
działku do piątku w godz. 8:00 
– 16:00 

5. Klub Seniora, ul. Jana No-
waka-Jeziorańskiego 75 od po-
niedziałku do piątku w godz. 8:00 
– 16:00 

6. Klub Seniora, ul. Warszaw-
ska 151 od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 16:00 

7. Klub Seniora, Al. Legionów 5 
od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00 – 16:00 

8. Filia Klubu Seniora, ul. 
Urzędnicza 3 od poniedziałku do 
piątku w godz. 8:00 – 16:00 

9. Klub Seniora, ul. Hoża 39 od 
poniedziałku do piątku w godz. 
8:00 – 16:00 

10. Klub Seniora, ul. Narusze-
wicza 23 od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8:00 – 16:00 

11. Klub Seniora, ul. Tujowa 2 
od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00 – 16:00 

12. Klub Seniora, ul. Marii Ko-
nopnickiej 5 od poniedziałku do 

piątku w godz. 8:00 – 16:00 
13. Klub Seniora, ul. Krzemion-

kowa 1 od poniedziałku do piątku 
w godz. 8:00 – 16:00 

14. Filia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej Nr 6, ul. Wikaryjska 1: 
poniedziałek, wtorek, czwartek, 
piątek 9:00 – 17:00, środa 9:00-
15:00

15. Filia Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej Nr 8, Barwinek 31: ponie-
działek, wtorek, czwartek, piątek 
9:00 – 18:00, środa, sobota 9:00-
15:00.

Wszelkie szczegóły dostępne 
będą na stronie adresem bo.kiel-
ce.eu. Z uwagi na aktualną sytu-
ację epidemiczną, Urząd Miasta 
Kielce rekomenduje głosowanie 
za pośrednictwem formularza na 
stronie internetowej. Wyniki tego-
rocznej edycji poznamy najpóź-
niej 15 października.

TO REKORDOWY BUDŻET 
OBYWATELSKI
Przypomnimy, że na realizację 

Kieleckiego Budżetu Obywatel-
skiego 2022 przeznaczono kwotę 
7 800 00 zł, z czego 4 500 000 zł 
na projekty inwestycyjne duże, 
2 000 000 na małe, na projekty 

nieinwestycyjne zaplanowano na-
tomiast 500 000 zł. Po raz pierw-
szy w tym roku w ramach budże-
tu obywatelskiego wyodrębniono 
nową kategorię projektów tzw. 
zielone, na które przeznaczono 
800 000 zł. 

To rekordowa w historii kwota, 

jaką łącznie do rozdysponowa-
nia będą mieli mieszkańcy Kielc 
w ramach budżetu obywatelskie-
go. Warto skorzystać z tej okazji 
i wskazać, które projekty są naj-
ciekawsze i powinny zostać zre-
alizowane w przyszłym roku. 

© UM

 Q Aleja Sław Piłki Ręcznej przy Hali Legionów to tylko jeden z wielu projektów, na które mieszkańcy Kielc już niebawem będą mogli oddawać swoje głosy.



 Q Dużo ciekawych ujęć udało się sfilmować w pracowni rzeźbiarskiej Grzegorza Łagowskiego.  
Artysta odpowiadał też na pytania ekipy filmowej, która z Kieleckiego Centrum Kultury.  
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 Q Poznaliśmy finalistów European Rover Challenge 2021, czyli międzynarodowych zawodów 
łazików marsjańskich. Zwycięzcom gratulowała zastępczyni prezydenta Kielc Bożena Szczypiór.

 Q Dożynki Wojewódzkie odbyły się w Kielcach. Uczestniczyła  
w nich m.in. Bożena Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc.

 Q Dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury Augustyna Nowacka  
z „najczarniejszą z białych kobiet” – Grażyną Łobaszewską.

 Q Ponad 400 wystawców z 27 państw wzięło udział w 29. Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. W Kielcach był m.in. 
Prezydent Andrzej Duda. Gościom towarzyszyli Bogdan Wenta, prezydent Kielc oraz Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce.
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 Q „Królowa dram” nie zawiodła. Były największe hity i piosenki z nowej płyty „Irenka”. 
Najpopularniejsza obecnie wokalistka Sanah wystąpiła  w Kieleckim Centrum Kultury. 

 Q Prezydent Bogdan Wenta, Dolores Prin z Konsulatu USA w Krakowie i Jarosław Karyś, przewodniczący 
Rady Miasta z młodzieżą w 20. rocznicę zamachu na World Trade Center uczcili pamięć ofiar.
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