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Konieczna inwestycja

Na alei Solidarności prace drogowców zostały połączone z inwestycją ciepłowników.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
buduje sieć, która będzie zaopatrywać w ciepło
blisko 6 tysięcy kielczan. Przebudowane skrzyżowanie al. Tysiąclecia, al. Solidarności i ul.
Domaszowskiej oraz modernizacja ulic przyległych usprawni ruch i dojazd m.in. do nowo
powstających domów wielorodzinnych w tej
części miasta oraz do kampusu Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego. Roboty spowodowały
duże utrudnienia w ruchu, ale prosimy Państwa o cierpliwość.
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Włodek Pawlik
i Baczyński

Ogród botaniczny Kielce akademickie
świetny na majówkę

Jeden z najbardziej znanych
polskich kompozytorów
jazzowych wystąpi
w Kieleckim Centrum
Kultury.
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SPEKTAKLE:
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”:
28-29.04, godz. 9 i 11 „Przygody Koziołka Matołka”
30.04, godz. 16 „O Rybaku i Złotej Rybce”
1.05, godz. 11, 4-6.05, godz. 9 i 11, 7.05, godz. 16 „Lato Muminków”
8.05, godz. 16, 10-11.05, godz. 9 i 11 „Arka Czasu”
12-13.05, godz. 9 i 11 „Legendy Ziemi Świętokrzyskiej”
Kielecki Teatr Tańca
28.04, godz. 19 Gala Międzynarodowego Dnia Tańca, Lubelski Teatr
Tańca „W moim początku jest mój kres”, Duża Scena KTT, bilety
30-65 zł
29.04, godz. 19 Gala Międzynarodowego Dnia Tańca, Kielecki Teatr
Tańca „Zobacz jazz”, Duża Scena KTT, bilety 30-65 zł
Kieleckie Centrum Kultury:
2.05, godz. 19 „Prawda” Teatr TeTaTeT, Mała Scena KCK, bilety 60 zł
7.05, godz. 19 „Edith Piaf”, Teatr TeTaTeT, Teatr TeTaTeT, Mała Scena KCK, bilety 60 zł
8.05, godz. 19, „Umrzeć ze śmiechu”, Teatr TeTaTeT, Mała Scena
KCK, bilety 60 zł
KONCERTY:
Dom Środowisk Twórczych
1.05, godz. 19, Alldęte, wstęp wolny
8.05, godz. 19, Natalia Przybysz, bilety 50-70 zł
INNE
Miejska Biblioteka Publiczna
9-14.05, „Czytanie na kilogramy”, „Podaruj bibliotece książkę z dedykacją” (wszystkie filie)
10.05, Jubileusz 20-lecia MBP - Poczytalnia na dVoRcu
11.05, Otwarcie wystawy Biennale Ilustracji „Bratysława” -- Poczytalnia na dVoRcu
12.05, Bibliotekarze na Pomoc, warsztaty Senior w Sieci – Prażymy
Ażurem
Muzeum Historii Kielc
4.05, godz. 17, „Dobra rada zawsze w cenie” , prelekcja, wstęp wolny
11.05, godz. 17, „Historia pracowniczych ogródków działkowych”,
prelekcja, wstęp wolny
Energetyczne Centrum Nauki
1.05., godz. 13, Od farmaceuty do wynalazcy, historia Ignacego Łukasiewicza, warsztaty rodzinne
3.05., godz. 13, Świecące w ciemności – luminescencja, warsztaty
rodzinne
7-8.05., godz. 13, - Optyka z przymrużeniem oka, warsztaty rodzinne, bilety https://bilety.ecn.kielce.pl/
W PLENERZE:
Ogród Botaniczny, 1-3.05, godz. 10-17 – otwarcie sezonu, bilety
2 zł (organizator: Geonatura Kielce)
Ogród Botaniczny, 1.05, godz. 10 „Bieg Botaniczna 5”, udział płatny, zapisy
Rynek, 7.05, godz. 11, Spacer integracyjny „Razem poznajemy Kielce” dla Ukraińców i Polaków, (organizator: Muzeum Historii Kielc)
Dziedziniec Muzeum Zabawek i Zabawy, 1 i 3.05, godz. 11-16,
Malujemy konie – spotkanie z etnografią (organizator: Muzeum Zabawek i Zabawy)
WYSTAWY:
Biuro Wystaw Artystycznych, Katarzyna Kalua-Kryńska „Cichość
serca” (fotografia), Ryszard Czernow, „Martwe z natury” (fotografie)
(wystawy I Festiwalu Fotograficznego Fotoperyferie: Przegląd Fotografii w Technikach Dawnych i Alternatywnych, (do 29.04)
Dom Kultury „Zameczek”, „Dekada poszukiwań”, Danuta Krystyna Piętka (malarstwo) (do 12.05)
Instytut Dizajnu, „INFLATALES. Stalowe opowieści Oskara Zięty”,
(do 29.05)
Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki”, Krzysztof
Jackowski „Gabinet luster”, (wernisaż 6.05, godz. 18)
Galeria Sztuki Współczesnej „Winda”, „Dyplom 2022, (do
5.05),wstęp wolny
Muzeum Zabawek i Zabawy, „Od szmacianki do lalki Barbie. Rola
kobiety i kanony kobiecego piękna na przestrzeni wieków” , (do 3.05)
Muzeum Historii Kielc, „Zaraza. O chorobach i zdrowiu w Kielcach i regionie”, (do 31.07), Wystawa Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych w Kielcach (wernisaż 28.04, godz. 17)
Centrum Geoedukacji, „ Piękno podziemnego świata”, Lucja
Radwan (malarstwo) (do 31.08)
Ośrodek Kultury „Ziemowit”, Podróże małe i duże” Eliza Kloczkowska (fotografia), (wernisaż - 28.04. godz. 17).

Trwa remont. Nie tylko
kierowcy skorzystają
Na alei Solidarności równolegle prowadzone są prace drogowe oraz inwestycja
Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

R

ozpoczął się kolejny etap
przebudowy skrzyżowania alei Tysiąclecia, Solidarności i ulicy Domaszowskiej. Ze
względu na prowadzone prace,
na obu jezdniach al. Solidarności wyłączono z ruchu lewe
pasy. Nowa organizacja spowodowała utrudnienia w ruchu.
- Zdajemy sobie sprawę, że każde duże przedsięwzięcie drogowe
generuje różne trudności. Prosimy
jednak kierowców o cierpliwość,
ponieważ inwestycja ta nie tylko
usprawni ruch na al. Solidarności
i ulicach przyległych, ale również
przyczyni się do poprawy jakości
powietrza w mieście – przekonuje
prezydent Bogdan Wenta.
Równolegle z pracami wykonywanymi przez drogowców, na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej budowana jest
nowa sieć DN300, która w sezonie
grzewczym 2023/2024 będzie zasilać w ciepło blisko 6 tys. kielczan.
Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej przez spółkę na terenie
kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w ubiegłym roku.
- Ma ona na celu zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego
mieszkańcom os. Czarnockiego i kilkudziesięciu wspólnotom
zasilanym obecnie z ciepłowni
Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, a już w nowym sezonie
grzewczym mających pobierać

Fot. UM Kielce
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Trwa remont na al. Solidarności. Równolegle z pracami wykonywanymi
przez drogowców, budowana jest nowa sieć ciepłownicza.

ciepło produkowane przez Elektrociepłownię Kielce. To źródło
ciepła, które już powstaje z biomasy, a w perspektywie 2 lat będzie o wiele bardziej ekologiczne
niż małe lokalne kotłownie – mówi
Arkadiusz Bąk, prezes zarządu
MPEC Spółka z o.o. w Kielcach.
Obecnie wykonywane są prace w pasie zieleni rozdzielającym jezdnie al. Solidarności.
Termin budowy został uzgodniony i skorelowany z pracami

drogowców po to, by zminimalizować i skrócić niedogodności
dla kierowców. Zgodnie z harmonogramem, podwykonawca
MPEC powinien ukończyć prace
w maju. W czerwcu pozostanie
do zrealizowania krótki łącznik
pod wschodnim pasmem jezdni,
który również będzie wykonywany w czasie wymagającym wyłączenia tej nitki jezdni z ruchu
drogowego.
© UM

Zgłoś źródło ogrzewania do CEEB

W

łaściciele / zarządcy budynków
mieszkalnych
i niemieszkalnych, w których
znajduje się źródło ciepła, muszą
złożyć deklarację do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla źródła ciepła i spalania
paliw, które zostało uruchomione
przed 1 lipca 2021 r., deklarację
należy złożyć do 30 czerwca
2022 r. Dla nowego źródła ciepła,
które zostało uruchomione po 1
lipca 2021 r., deklarację należy
złożyć w terminie 14 dni od dnia
jego uruchomienia. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie terminu
grozi kara grzywny od 500 do
5000 zł.
Za budowę systemu Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków
odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

W Kielcach dotychczas zgłoszonych zostało niespełna 30
proc. budynków.
Deklarację możemy złożyć na
dwa sposoby:
• przez system teleinformatyczny Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków na stronie
www.zone.gunb.gov.pl
wykorzystując do tego profil zaufany,
e-dowód lub podpis kwalifikowany;
• osobiście lub listownie
w Urzędzie Miasta Kielce, Wydział Gospodarki Komunalnej
i Środowiska, ul. Strycharska 6,
25-659 Kielce.
Niezbędne formularze dostępne są na stronie www.kielce.eu
oraz w Biurach Obsługi Interesanta kieleckiego magistratu.
Przypominamy,
że
dla

nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.
Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów
zgłoszenia grożą kary grzywny w wysokości do 500 zł, która
może wzrosnąć nawet do 5000
zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową.
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków ma na celu poprawę jakości powietrza i walkę
ze smogiem poprzez zlokalizowanie przestarzałych pieców
i kotłów tzw. „kopciuchów”. Zgodnie z uchwałą antysmogową do
1 lipca 2023 roku należy wymienić wszystkie kotły pozaklasowe.
© UM
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Ten program daje nadzieję na życie
Na świat przyszło pierwsze dziecko urodzone przy wsparciu miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia
pozaustrojowego In vitro. - Mam nadzieję, że program przyniesie radość wielu parom - mówi prezydent Bogdan Wenta

T

o radość nie tylko dla rodziców. Dziewczynka urodziła się na początku kwietnia,
jest zdrowa i silna. To nie koniec dobrych informacji. Kolejne pary spodziewają się szczęśliwego rozwiązania ciąży.
Program leczenia niepłodności
metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro działa od nieco
ponad roku. – Bardzo się cieszę, że dzięki wsparciu miasta
pojawiło się nowe życie. Całej
rodzinie życzę zdrowia i szczęścia. Mam nadzieję, że program
przyniesie radość jeszcze wielu
parom, które marzą o zostaniu
rodzicami – mówi prezydent Kielc
Bogdan Wenta.
WSPARCIE DLA
PRZYSZŁYCH RODZICÓW
Radości nie kryją też zastępca
prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki oraz wiceprzewodniczące
Rady Miasta Kielce, Katarzyna
Czech-Kruczek i Anna Kibortt,
którzy od dawna zabiegali o takie
wsparcie dla mieszkańców stolicy
regionu świętokrzyskiego.
- To wielkie szczęście dla rodziców, ale też dla mnie osobiście. Zainicjowałem starania
o ten program w 2015 roku jako
radny Lewicy, wszedł w życie
dzięki wsparciu wielu środowisk
politycznych i społecznych, ale
głównie dzięki decyzji Prezydenta
Kielc Bogdana Wenty i większości w Radzie Miasta – mówi Marcin Chłodnicki.

QQ

Dzięki wsparciu z miejskiego programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro na
początku kwietnia urodziła się pierwsza Kielczanka.

– Wyszliśmy z tą inicjatywą po
likwidacji rządowego programu,
jednak długo nie udawało się
jej przeforsować. Cieszę się, że
ostatecznie program został uruchomiony – dodaje radna Katarzyna Czech-Kruczek.
Celem
powstania
programu jest pomoc młodym parom
w Kielcach, które od długiego
czasu bezskutecznie starają się

o dziecko. - Pragnę cieszyć się ze
wszystkimi mocno zaangażowanymi w ten projekt i tymi, wspierającymi go po cichu – mówi radna
Anna Kibortt.
JAK UZYSKAĆ
DOFINANSOWANIE
Możliwość
skorzystania
z programu mają pary, u których stwierdzono i potwierdzono

dokumentacją medyczną, nieskuteczne leczenie niepłodności
w okresie 12 miesięcy poprzedzających zgłoszenie wraz ze
wskazaniem do zapłodnienia
pozaustrojowego. Przyszli rodzice muszą mieć ukończone 20 lat
i co najmniej od roku mieszkać
w Kielcach.
Osoby zainteresowane powinny kierować się bezpośrednio

K

ielczanie, którym nie uda się
znaleźć miejsca w samorządowym żłobku, po raz kolejny będą
mogli otrzymać finansowe wsparcie w opłatach za pobyt dziecka
w placówce niepublicznej. Kielecki Bon Żłobkowy jest wsparciem
rodzin z małymi dziećmi, umożliwia godzenie życia zawodowego
z obowiązkami rodzinnymi oraz
podejmowanie zatrudnienia po
zakończonym urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.
Pomimo wprowadzenia ustawy
o rodzinnym kapitale opiekuńczym, świadczenie Kielecki Bon
Żłobkowy będzie wypłacane z budżetu Miasta Kielce, niezależnie
od rządowego dofinansowania do
pobytu dziecka w żłobku prywatnym lub klubie dziecięcym. Jednak wysokość miejskiego i rządowego dofinansowania nie może
przekroczyć wysokości opłaty za

pobyt dziecka w żłobku lub klubie
dziecięcym.
- Nowe świadczenie w ramach
rodzinnego kapitału opiekuńczego
wynosi 400 zł, nasz bon tyle samo
i to się nie zmienia. Jeśli koszt
żłobka będzie niższy niż 800 zł,
wówczas Kielecki Bon Żłobkowy
ulegnie pomniejszeniu – mówi
Magdalena Gościniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Kielcach.
Kielecki Bon Żłobkowy dla rodzin
z dzieckiem do trzech lat obowiązuje od 2020 r. Mogą z niego korzystać
osoby, które zrezygnują z ubiegania
się o objęcie dziecka opieką w żłobku prowadzonym przez Miasto Kielce i zdecydują się na posłanie go
do niepublicznej placówki. Dochód
na jedną osobę w rodzinie nie może
przekroczyć 1 922 zł. Wnioski składa się poprzez MOPR.
© UM

Fot. UM Kielce

Kielecki Bon Żłobkowy z bardzo ważną zmianą

do jednej z placówek wybranych
przez miasto do realizacji programu: Centrum Zdrowia Kielce
z Podzamcza Chęcińskiego, Jarosław Janeczko Parens Centrum
Leczenia Niepłodności z Krakowa, Invicta Management z Sopotu oraz Centrum Ginekologii
Artemida z Białegostoku. Kliniki
prowadzą kwalifikację pacjentów,
a następnie kierują wnioski o dofinansowanie do Urzędu Miasta
Kielce. Do tej pory wpłynęło ich
prawie 70.
Para zakwalifikowana do programu może otrzymać wsparcie
w wysokości 5 tys. zł do jednej
procedury. Przy czym każda para
może skorzystać maksymalnie
z trzech prób.
- Odnotowaliśmy duży spadek
urodzeń w roku 2021 w stosunku
do roku 2020. W Polsce był to aż
20-procentowy spadek. Dlatego
każdy sposób, dzięki któremu
możemy zwiększyć liczbę urodzeń jest na wagę złota – mówi dr
n. med. Grzegorz Świercz, specjalista ginekologii i położnictwa,
specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, który
był konsultantem medycznym
miejskiego programu.
Na miejski program dopłat
do in vitro przeznaczono aż
1,5 miliona złotych. Dzięki tym
środkom do końca 2024 roku
będzie można dofinansować
trzysta procedur zapłodnienia,
dla około stu par.
© UM
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WAŻNE INFORMACJE
Пункт консультаційно-інформаційний для громадян
України
вул. Żeromskiego 20/24
тел. 41 361 06 80
Пункт працює в годинах:
понеділок – п’ятниця 8:0020:00
субота 8:00-15:00
Обсяг безкоштовної
допомоги, що надається:
психологічна консультація,
психотерапевтична консультація,
юридична консультація,
кар’єрне консультування,
підтримка у сфері соціальної
допомоги соціальними працівниками та працівниками
відділу сімейних та житлових
пільг муніципального центру
підтримки сім’ї,
комп’ютерна та інтернет-підтримка, яка надається ІТ-спеціалістами,
допомога українського перекладача.
Безкоштовний проїзд
громадським транспортом
З 1 травня по 30 червня 2022
року громадяни України, які
прибули на територію Республіки Польща (після 24 лютого
2022 року) у зв’язку зі збройним
конфліктом в Україні, зможуть
безкоштовно користуватися
громадським транспортом міста Кельце. Підтвердженням
права на безкоштовний проїзд
є пред’явлення документа, що
підтверджує перетин кордону
Республіки Польща після 24
лютого 2022 року.
Реєстрація громадян України
та надання номера PESEL:
Уряд міста, вул. Szymanowskiego, 6, 7:30 - 15:30; тел.
41 36 76 590
Автовокзал в інформаційному пункті, вул. Czarnowska 12,
8:00 - 17:00, тел. 538 508 081
У кожному пункті ви можете
безкоштовно сфотографуватися та скористатися допомогою перекладача.
Всю потрібну інформацію
можна знайти на сайті
www.kielce.eu/ukraina

Czas na akademickie Kielce
Miasto Kielce, Politechnika Świętokrzyska i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach łączą siły.
Zachęcają do studiowania w stolicy województwa świętokrzyskiego

W

spólny projekt będzie
promować stolicę regionu świętokrzyskiego, jako
atrakcyjnego ośrodka akademickiego. Działania skierowane będą zarówno do młodzieży
z województwa świętokrzyskiego, przedstawiając zalety edukacji na najwyższym poziomie
blisko domu, jak również ich
celem będzie zachęcenie do
nauki w Kielcach uczniów spoza regionu, którzy szukają ciekawej alternatywy dla studiów
oferowanych przez największe
ośrodki akademickie.
- Już za chwilę tegoroczni maturzyści będą wybierać dalszą
ścieżkę edukacji i kariery. Przed
nimi jedna z najważniejszych
i najtrudniejszych decyzji w życiu.
Dlatego od wielu lat współpracujemy z kieleckimi uczelniami
wyższymi w zakresie wzajemnej
promocji i zachęcamy do studiowania w Kielcach - mówi Bogdan
Wenta, prezydent Kielc.
UCZELNIE JAK „PERŁY”
Dwie największe uczelnie regionu - Politechnika Świętokrzyska i Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - wyszły
z inicjatywą nowych działań
w ramach projektu „Akademickie
Kielce”. W planach są wykłady
w szkołach, organizacja spotkań
i warsztatów w PŚk i UJK, a także
promocja w mediach. W szkołach
ponadpodstawowych w regionie
oraz wybranych instytucjach pojawi się stand reklamowy promujący akcję, gdzie będzie można
znaleźć materiały zachęcające
do studiowania w Kielcach.
- To dla nas doskonała okazja, aby bezpośrednio dotrzeć
do młodzieży i zaprezentować
atrakcyjną ofertę studiów, którą
przygotowały dwie największe
uczelnie publiczne. Bardzo zależy nam na współpracy. Jesteśmy

tworząc potencjał naszego miasta. Współpraca w projekcie
bardzo nas cieszy - mówi Justyna Kukułka, dyrektor V Liceum
Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach.

Fot. UM Kielce

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

NR 8 (27) - KWIECIEŃ 2022

QQ

W V Liceum Ogólnokształcącym im. ks. P. Ściegiennego o szczegółach
projektu „Akademickie Kielce” opowiadali: prezydent Kielc Bogdan
Wenta, wiceprezydent Marcin Chłodnicki, rektor Politechniki
Świętokrzyskiej prof. Zbigniew Koruba, rektor Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego prof. Stanisław Głuszek, prorektor Politechniki
Świętokrzyskiej prof. Izabela Krzysztofik oraz Justyna Kukułka dyr. V LO.

przekonani, że po skończeniu
studiów na jednej z naszych
uczelni, młodzież może osiągnąć
sukces - mówi prof. dr hab. inż.
Zbigniew Koruba, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.
- Promowanie Kielc jako miasta akademickiego jest w interesie nas wszystkich. Silne uczelnie są wiodącym czynnikiem
rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i regionu. Przyciągają
nie tylko młodzież, ale także inwestorów, kreują życie naukowe
i kulturalne - mówi prof. dr hab.
Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
- W ramach wspólnego projektu „Akademickie Kielce” będziemy prezentować w szkołach
średnich
ofertę
edukacyjną,

kulturalną oraz perspektywy rozwoju osobistego i zawodowego.
Mamy nadzieję, że z czasem
dołączą do nas organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy oraz
instytucje otoczenia biznesowego - mówi prof. Izabela Krzysztofik, prorektor Politechniki Świętokrzyskiej.
- Projekt z pewnością spotka
się z aprobatą młodzieży. „Ściegienny” jest szkołą, która od lat
współpracuje z Uniwersytetem
Jana Kochanowskiego i Politechniką Świętokrzyską, ale każda nowa inicjatywa jest cenna.
Wkrótce jako szkoła będziemy
obchodzić 100-lecie istnienia,
wiemy to i widzimy, jak wielu absolwentów naszej szkoły, a potem
macierzystych uczelni zajmuje
ważne stanowiska w Kielcach,

ZATRZYMAĆ MŁODYCH
Do tej pory, w ramach projektu „Akademickie Kielce” został
wydany folder z najważniejszymi
informacjami o Kielcach i uczelniach (właśnie ukazała się jego
trzecia edycja), na nowej stronie
Miasta Kielce dostępna jest dedykowana zakładka „Dla studenta”, kontynuowany jest Międzynarodowy Program Stypendialny
Miasta Kielce, przeznaczony dla
maturzystów z najwyższą średnią
za wybieranie kieleckich uczelni.
Władze szkół wyższych i Kielc
współpracują także przy organizacji prestiżowych wydarzeń (m.
in. Mistrzostwa Świata w Piłce
Ręcznej Kobiet do lat 18 - Kielce
2018, otwarcie Dworca Autobusowego, Dzień Samorządu Terytorialnego, wystawy w Galerii
17.30 w Punkcie Promocji Kielc,
European Rover Challenge międzynarodowe zawody łazików marsjańskich).
- Cel projektu dla wszystkich
jest jasny - trzeba zatrzymać
groźny proces depopulacji obserwowany na terenie województwa świętokrzyskiego i w samym
mieście Kielce. Od tego zależy
przyszłość miasta i całego regionu - mówi Marcin Chłodnicki, wiceprezydent Kielc.
Zapraszamy do zakładki „Dla
studenta” na nowej stronie internetowej Miasta Kielce, która
przeznaczona jest zarówno dla
samych żaków, jak i kandydatów na studia - www.kielce.eu/
dla-studenta. Dostępna jest tam
także aktualna edycja folderu
„Akademickie Kielce”.
© UM

Majówka w kieleckich rezerwatach. Jest co oglądać

P

rzed nami weekend majowy. Nic tak nie odpręża,
jak chwila odpoczynku na łonie
natury, której w Kielcach mamy
pod dostatkiem.
Kadzielnia. Mało kto może pochwalić się rezerwatem w środku
miasta. Kielce należą do tego
grona. Wystarczy kilka kroków ze
ścisłego centrum, by przenieść
się w inny świat. Spacerując wyznaczonymi ścieżkami, podziwiać można ciekawe formacje
skalne, z górującą nad dawnym

wyrobiskiem „Skałką Geologów”.
Na fanów mocniejszych wrażeń
czekają Podziemna Trasa Turystyczna czy tyrolka.
Wietrznia. Największy z kieleckich rezerwatów. Podobnie jak
Kadzielnia, to również dawny kamieniołom. Eksploatacja nadała
kształt kanionu ograniczonego
skalnymi ścianami, których pionowy profil ukazuje historię rozwoju
tropikalnego morza sprzed setek
milionów lat. Na Wietrzni zlokalizowano Centrum Geoedukacji,

które pozwala lepiej zrozumieć
fenomen Gór Świętokrzyskich.
Ślichowice. Jest najmniejszym w Kielcach, ale był pierwszym w Polsce rezerwatem geologicznym, utworzonym w 1952
roku. Ochroną objęto tam „podręcznikowe” formy plastycznego fałdowania warstw skalnych
oraz ciekawą roślinność zielną
i krzewiastą porastającą naturalną część Góry Ślichowickiej. Malowniczą scenerię możemy obserwować z punktów

widokowych ścieżki edukacyjnej.
Biesak. Rezerwat idealny zarówno do zwiedzania pieszo, jak
również jako element rowerowej
wycieczki. Z dala od zgiełku ulicznego, ukryty wśród lasów dawny
kamieniołom z jeziorkiem, utworzonym w miejscu wyrobiska.
Tamtejsze skały mają ponad pół
miliarda lat. Najłatwiej trafić tam
leśnym przedłużeniem ul. Na Ługach oraz żółtym szlakiem spacerowym wokół Kielc.
© UM
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Ogród botaniczny
poleca się na majówkę

KRÓTKO
Komunikacja bardziej
przyjazna pasażerom

Zdjęcia UM Kielce

Długi weekend wypełnią atrakcje dla miłośników spacerowania, biegania i relaksu wśród roślin.
Ruszamy 1 maja. Warto się wybrać i zobaczyć nowości. Bilety kosztują jedyne 2 złote

QQ

Bieg, warsztaty z uprawy roślin i bilety za jedyne 2 złote. Ogród Botaniczny w Kielcach zaprasza 1 maja na inaugurację sezonu. Będzie wiele
atrakcji i niespodzianek dla osób w każdym wieku.

B

ilet za 2 złote, warsztaty z uprawy roślin, „Botaniczna piątka” oraz bezpłatne
zwiedzanie
ogrodu
z przewodnikiem. To wszystko
czeka na kielczan i turystów
1 maja w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach. W tym sezonie
zwiedzający mogą się spodziewać także kilku nowości.
Oficjalnemu otwarciu w niedzielę, 1 maja towarzyszyć będzie wiele atrakcji. Nie zabraknie
tych związanych z uprawą roślin.
- Wraz z Instytutem Dizajnu zaplanowaliśmy warsztaty dotyczące siania słonecznika, ponieważ
teraz jest najlepszy czas na tego
typu prace. Zorganizujemy również bezpłatne zwiedzanie ogrodu z przewodnikiem - mówi Katarzyna Socha, kierownik ogrodu.
Ponadto w dniu otwarcia

odbędzie się bieg „Botaniczna
piątka”. Chętni pokonają pięć
okrążeń wokół ogrodu. - Bieg
w Kielcach odbędzie się po raz
drugi, ale w innych ogrodach botanicznych w Polsce jest organizowany cyklicznie. Zawodnicy
przebiegną w sumie 5 kilometrów.
Trasa będzie urozmaicona - zaznacza Katarzyna Socha.
OGRÓD NIE TYLKO
NA MAJÓWKĘ
W tym sezonie zwiedzający
obok znanych już kompozycji
będą mogli podziwiać dwie nowe
atrakcje: ogród śródziemnomorski i rabatę w kształcie kontynentów.
Jak informuje kierownik Ogrodu Botanicznego, w nowej śródziemnomorskiej części będziemy mogli oglądać m.in.: krzewy

lawendy, drzewka oliwników,
szałwie czy różnego rodzaju
zioła. Kompozycje będą gotowe
w połowie maja.
- Pokazowy ogródek śródziemnomorski to forma placyku do wypoczynku. Będą rośliny, które odzwierciedlają śródziemnomorskie
klimaty - mówi Katarzyna Socha.
- Placyk będzie otoczony murem
i donicami z roślinami, takimi jak:
oleander, lawenda, czy pnącza
kwitnące.
Nowością tego sezonu będzie
także kolorowa rabata w kształcie kontynentów. Miejsce jest już
przygotowane i czeka na dostawę
roślin. - Rabata będzie powstawać na przestrzeni całego roku,
ale kształt kontynentów jest już
wytyczony. Nasadzenia będą się
pojawiać na przestrzeni wiosny
i lata - informuje.

BOTANICZNA EDUKACJA
W OGRODZIE
Po długiej przerwie spowodowanej pandemią ogród wraca
z zajęciami edukacyjnymi. Tematyka spotkań zapowiada się bardzo interesująco. - W tym roku
wracamy z regularną działalnością edukacyjną i przewodnicką.
Przygotowaliśmy same nowości.
Jedną z nich jest oferta edukacyjna dla grup szkolnych. Cieszymy
się bardzo, że ponownie będziemy mogli przybliżać przyrodę
najmłodszym - dodaje Katarzyna
Socha.
O 1 do 3 maja bilet do ogrodu
będzie kosztował 2 zł. Regularna
cena będzie wynosić 9 zł za bilet
normalny i 6 zł za bilet ulgowy.
Wejście od wtorku do niedzieli w godz. 10.00-18.00.
© UM

Zieleń przygotowuje się do letnich nasadzeń

B

egonie, pelargonie, dalie,
wilce, szałwia, czy aksamitki – kilkadziesiąt tysięcy kolorowych kwiatów latem przyozdobi Kielce. W szklarniach
Rejonowego
Przedsiębiorstwa
Zieleni i Usług Komunalnych trwa
początkowa faza produkcji roślin,
czyli tak zwane pikowanie. Bratki,
które feerią barw umilają wiosenne spacery, będą ponownie rozdawane kielczanom.
Rośliny rozwijają się pod okiem
ogrodników miejskiej spółki. Zanim trafią do miejskiej przestrzeni

będą w pełni ukształtowane. Lato
w Polsce charakteryzuje się wysokimi temperaturami, a więc i możliwymi przesuszeniami roślin oraz
dużą ekspozycją na promienie
słoneczne. – O kwiatach, które
trafiają latem do gazonów, donic
i na rabaty kwiatowe w Kielcach,
mamy pewność, że poradzą sobie
w takich warunkach. Z tego powodu są również wybierane w wielu
innych polskich miastach – mówi
Marcin Batóg, rzecznik RPZiUK.
Jakie to będą kwiaty? Przede
wszystkim begonie w odcieniach

bieli, czerwieni i różu, pelargonie
żółte i różowe, pomarańczowe
dalie, limonkowe wilce, fioletowa
szałwia oraz żółte i pomarańczowe aksamitki.
Kwiaty posadzone zostaną
w gazonach, donicach m.in. przy
ul. Sienkiewicza, Rynku, pl. Najświętszej Maryi Panny i w Parku
Miejskim. W kwiatowe „pióra”
obrosną figury łabędzia i pawia.
Łącznie znajdzie się tam ok. 13
tys. roślin.
Wiosenne kwiaty, które zostały
już posadzone, trafią do kielczan.

RPZiUK już w zeszłym roku rozdawał bratki, które są roślinami
dwuletnimi, a więc zakwitną ponownie. - W ubiegłym roku akcja
cieszyła się wielkim zainteresowaniem, które przerosło nasze
oczekiwania. A to świadczy, że
jest potrzebna – dodaje Marcin
Batóg z RPZiUK.
Letnie nasadzenia rozpoczną
się kiedy „Zieleń” dostanie zlecenie od Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Środowiska Urzędu
Miasta Kielce.
© UM

Władze Kielc realizują działania
mające na celu rozwój komunikacji publicznej. Jednym z nich jest
zwiększenie liczby przystanków.
Wg przyjętych zasad, odległość
między kolejnymi peronami nie
powinna być większa niż 250 metrów w centrum oraz 400 metrów
poza nim.
Wszystkie linie, które przejeżdżają przez ul. Warszawską
w kierunku centrum Kielc, będą
zatrzymywać się na nowym
przystanku. Zlokalizowano go za
przejściem dla pieszych, na wysokości bloku nr 99. Wnioskowali
o to okoliczni mieszkańcy. - Z jednej strony to kolejne ułatwienie
dla mieszkańców pobliskich osiedli, z drugiej zaś miejsce, które
dzięki bliskości skrzyżowania ułatwi pasażerom przesiadanie się
do autobusów kursujących przez
ul. Jesionową – przekonuje Barbara Damian, dyrektor ZTM.
Kolejne przystanki powstaną
m.in. przy ulicach Paderewskiego, Krakowskiej czy Karczówkowskiej. W przypadku tej ostatniej
budowa jednego z planowanych
dwóch już się rozpoczęła. Dodatkowa para powstaje na wysokości
ul. Zimnej.

Razem posprzątamy
Kielce – 15 akcji
W maju rozpocznie się realizacja projektu „15 akcji sprzątania
miasta-Przyjazne Kielce”, który jest
efektem głosowania mieszkańców
w ubiegłorocznej edycji Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego.
Za pośrednictwem ankiety
zamieszczonej na stronie Idea
Kielce, wyłonionych zostało 15
lokalizacji, które zdaniem mieszkańców miasta są najbardziej
zanieczyszczone. Celem akcji
jest zwiększenie świadomości
ekologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych.
Pierwsze społeczne sprzątanie
odbędzie się 7 maja, a następne
będą realizowane przez kolejne
5 tygodni. Wkrótce szczegółowe
terminy wspólnych akcji, które
będą kończyć się integracyjnym
spotkaniem dla uczestników.
Partnerami akcji są firmy związane z gospodarką odpadami:
spółki PGO, RPZiUK i Eneris,
które w trakcie realizacji projektu
zapewnią worki, rękawiczki oraz
odbiór zebranych odpadów.
© UM
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Wiersze w jazzowych aranżacjach
W swoim krótkim życiu napisał 500 wierszy, które od lat śpiewali m.in. Ewa Demarczyk,
Grzegorz Turnau, Michał Bajor, Janusz Radek czy... Lao Che. Jak zabrzmią na jazzowo?

G

dy zginął w 4. dniu Powstania
Warszawskiego miał tylko 23 lata. Ceniony przez czytelników, krytykę,
uznawany jest za jednego z największych poetów pokolenia
wojennego Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w jazzowych kompozycjach Włodka Pawlika usłyszymy podczas
koncertu w Kieleckim Centrum
Kultury.
Koncert to część projektu realizowanego przez kieleckiego
kompozytora w ubiegłym roku.
Widowisko „Baczyński 100”,
z okazji setnej rocznicy urodzin
poety, Włodek Pawlik zaprezentował w Warszawie 1 sierpnia.
W marcu tego roku premierę miała płyta z utworami. Pawlik zadedykował ją walczącej Ukrainie.
- Płyta ukazuje się w trudnych
czasach nie tylko dla nas, ale dla
Ukrainy i całego świata – powiedział jazzman i laureat Grammy
dziennikarzowi Polskiego Radia
Pawłowi Sztompke.
Wiersze Krzysztofa Kamila

Baczyńskiego zaśpiewają Natalia
Wilk, wokalistka i wykładowczyni z Lublina i jeden z najbardziej
cenionych polskich wokalistów
jazzowych Marek Bałata. Towarzyszyć im będą muzycy z kwartetu Włodka Pawlika (fortepian):
Łukasz Pawlik (syntezatory),
Damian Kostka (bass) i Cezary
Konrad (perkusja). Na scenie pojawią się także aktorzy. Wiersze

Baczyńskiego recytować będą:
Grażyna Barszczewska i Jerzy
Schejbal.
Ten wyjątkowy koncert rozpocznie się 3 czerwca o godzinie
19 na Dużej Scenie Kieleckiego
Centrum Kultury w Kielcach. Bilety w cenie 70-90 złotych można
kupić w kasie KCK lub na stronie
kck.bilety24.pl
© KCK

WŁODEK PAWLIK
Kompozytor, pianista jazzowy i pedagog.
Za płytę „Night in Calisia” w 2014 r. otrzymał
nagrodę Grammy i jest jedynym polskim laureatem tego wyróżnienia. Urodził się w Kielcach, tu ukończył średnią szkołę muzyczną.
Jest absolwentem warszawskiej Akademii
Muzycznej w klasie fortepianu prof. Barbary Hesse-Bukowskiej. Ma na swoim koncie
albumy studyjne i koncertowe. Jest także
kompozytorem muzyki filmowej (m.in. do filmów Doroty Kędzierzawskiej, Borysa Lankosza czy Petera Greenawaya), muzyki do
spektakli teatralnych, opery, muzyki baletowej). Zdobywca wielu
prestiżowych nagród: Fryderyka, Nagrody TVP Kultura, Koryfeusza Muzyki Polskiej.

#WIOSNAW Teatr

02.05.2022,
19:00

TeTaTeT

07.05.2022,
19:00

Kieleckie Centrum Kultury
MAŁA SCENA
Pl. Moniuszki 2b

REPERTUAR
MAJ 2022

08.05.2022,
19:00
REZERWACJA BILETÓW
tel. 532 219 376
WWW.TEATRTETATET.PL

KASA BILETOWA KCK
tel. 696 993 986
www.KCK.COM.PL
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Projektanci mody na start!
Tylko do 8 maja można zgłaszać projekty do 23. Edycji Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów Mody OFF Fashion.
W tym roku kreatywnym, modowym zmaganiom przyświeca hasło „Życie jest piękne”

K

Fot. KCK

Szykujemy wieczór pełen wrażeń,
nie tylko związanych z modą, ale
i z muzyką – wyjaśnia dyrektor
Augustyna Nowacka i dodaje:
– Moda nie jest sztuką, ale potrzebuje artysty żeby przetrwać.
Piękno przynosi ukojenie, daje
nadzieję, pomaga przetrwać trudne czasy. Mam nadzieję, że nasz
konkurs pomoże nam na nowo
zrozumieć, że “Życie jest piękne”.
© KCK

OFF FASHION

Fot. Mateusz Wolski / KCK

onkurs promujący wzornictwo, design, sztukę
modową oraz artystyczne projektowanie, przeznaczony jest
dla wszystkich, i tych debiutujących w świecie mody i tych
już bardziej doświadczonych
projektantów. Zgłoszenie powinno zawierać minimum 4
projekty ubiorów w formie
zdjęć, szkiców, własnych realizacji oraz ogólny opis kolekcji
(źródła inspiracji, rodzaj wykorzystanych tkanin, dodatków,
materiałów).
Prace należy przesłać tradycyjną pocztą na adres:
Kieleckie Centrum Kultury
plac Moniuszki 2 B
25-334 Kielce
z dopiskiem „Biuro Konkursu
Off Fashion”
lub pocztą elektroniczną na adres: info@offfashion.eu
Spośród wszystkich prac komisja
selekcyjna,
wybierze
100 najlepszych projektów. 15
maja jury konkursu
wybierze
30-35 najlepszych. Ci projektanci pokażą swoje kolekcje na
gali finałowej, zaplanowanej na
23 lipca. Podczas gali jury oceni
je po raz kolejny i wskaże najlepsze projekty. Swoje ulubione
kreacje wybierze także publiczność. Autorzy zwycięskich prac
otrzymają nagrody pieniężne

QQ

Ubiegłoroczna edycja Off Fashion odbywała się pod hasłem Vivat Kielce.

w wysokości 10.000 zł (I miejsce),
8.000 zł (II miejsce) I 6.000 zł (III
miejsce) oraz 3.000 zł (nagroda
publiczności). Swoje wyróżnienia przyznają także sponsorzy

I partnerzy konkursu.
– Off Fashion to jeden z najważniejszych konkursów modowych w Polsce. Międzynarodowe jury, złożone ze specjalistów

w dziedzinie mody: projektantów,
stylistów, krytyków modowych
oceni kreatywność i nowatorstwo
projektów, oryginalność stylizacji, wrażliwość artystyczną.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w maju 2007 roku. Swoje prace nadesłało ponad 300
projektantów nie tylko z Polski
ale także i z Indii, Kazachstanu,
Niemiec, Anglii, Danii. Początkowo konkurs organizowano dwukrotnie w ciągu roku. Projekty
konkursowe wszystkich edycji
oceniają najwyższej klasy specjaliści: krytycy mody, wybitni
projektanci, wykładowcy wyższych uczelni tak z Polski jak
i z zagranicy, m.in. współpracujący z konkursem duet Paprocki&Brzozowski czy Paweł Węgrzyn. W ostatniej edycji w 2021
roku zwyciężyła Żaneta Siłkowska z Warszawy. Drugie miejsce
zajęła Wiktoria Łaskawiec, trzecie Adrian Lewandowski.

P

o latach pisania serialu
„Barwy szczęścia” wrócił
do teatru. I bardzo dobrze, bo to
najlepszy lekarz wśród scenarzystów i najlepszy scenarzysta
wśród lekarzy. Prywatnie mąż
aktorki Izy Kuny, pochodzący
z Radomia lekarz radiolog Marek Modzelewski jest autorem
komedii „Niepamięć”. Spektakl
już w maju zobaczymy w Kieleckim Centrum Kultury.
Przedstawienie z warszawskiego Garnizonu Sztuki to
opowieść o psikusach, jakie
płata nam pamięć, o tym, jak
pozwala nam przeinaczać, wypaczać przeszłość i dopasowywać ją do naszego obecnego
życia. W luksusowej restauracji
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spotykają się byli małżonkowie
Marcin i Agnieszka. Marcin (w tej
roli Krzysztof Czeczot), znany
aktor, przychodzi na spotkanie ze swoją drugą żoną Agatą
(Karolina Gorczyca). Agnieszka
(Magdalena Kumorek) pojawia
się z dużo młodszym partnerem,
prawnikiem (Marcin Korcz). Obsługuje ich kelner (Krystian Pesta), którego rola nie ogranicza
się do przynoszenia talerzy i nalewania wina.
Młodzi, świetni aktorzy, opowieść o winie, zemście, zadośćuczynieniu sprawnie napisana
przez znawcę ludzkich charakterów Marka Modzelewskiego. To
jego sztuka „Wstyd”, opowieść
o weselu, na którym brakuje

młodych, a teściowie nawzajem
oskarżają się o nieudany ślub,
stał się podstawą scenariusza
filmu „Teściowie” z koncertowymi rolami Izabeli Kuny i Mai
Ostaszewskiej oraz Adama Woronowicza i Marcina Dorocińskiego.
Czy byli małżonkowie z „Niepamięci” coś do siebie czują?
A może to spotkanie to zemsta
po latach? Przekonajcie się
sami.
„Niepamięć” już 29 maja
o godz. 19 na Dużej Scenie
KCK. Bilety kosztują od 70 do
100 zł. Można je kupić w kasie
KCK lub na kck.bilety24.pl i na
portalu kupbilecik.pl
© KCK

Fot. materiały prasowe

Gdy pamięć płata nam figle

QQ

Jedna z par „Niepamięci” Magdalena Kumorek i Marcin Korcz.
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Zgodnie z prawosławnym kalendarzem w tym roku Wielkanoc
przypadła, 24 kwietnia. Z tej okazji zastępca prezydenta Kielc
Bożena Szczypiór spotkała się z naszymi gośćmi z Ukrainy.
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Wiceprezydentka Kielc Agata Wojda w obrazowy sposób
przedstawiła wyniki konsultacji społecznych dotyczących
rewitalizacji Parku Dolina Silnicy.
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Rozpoczął się cykl spotkań organizowanych dla gości z Ukrainy
i kielczan przez Muzeum Historii Kielc i Urząd Miasta. Pierwszy spacer
poprowadził wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki.
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Prezydent Kielc Bogdan Wenta i Przewodniczący Rady Miasta Jarosław Karyś wręczyli
kilkudziesięciu parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie życząc kolejnych dni,
pełnych zdrowia i miłości. Państwo Maria i Ryszard Dziczkowscy są razem od 61 lat.
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Zdjęcia UM Kielce
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W NASZYM OBIEKTYWIE

Uczniowie, żołnierze, przedstawiciele władz miasta i regionu oraz liczni kielczanie przeszli z Rynku do Skweru Pamięci
Ofiar Katynia, aby upamiętnić ofiary Zbrodni Katyńskiej. W wydarzeniu udział wziął prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz
przewodniczący Rady Miasta Jarosław Karyś.
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Wiceprezydentka Agata Wojda uczestniczyła w ukraińsko-polskiej akcji sprzątania okolic kieleckiego zalewu
i Doliny Silnicy. Inicjatorami wydarzenia byli nasi ukraińscy goście, którzy w ten sposób chcieli podziękować
Polsce i kielczanom za serdeczne przyjęcie.

Fot. Mateusz Wolski / KCK
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O mocy ukrytej w fotografiach, kobiecości, drodze życiowej, związkach z Kielcami
i konkursem Off Fashion opowiadała widzom Lidia Popiel, gościni Salonu Kobiet w Galerii
„Winda” Kieleckiego Centrum Kultury.

