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Znany z „Randki w ciemno” 
i serialu „Na Wspólnej”
Jacek Kawalec wystąpi 
z repertuarem Joe 
Cockera.

Święto Kielc 2022Strategia jest 
najważniejsza 

Strona 8
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Dla nas są mistrzami!

Łomża Vive Kielce drugą najlepszą drużyną Europy! W minionym 
sezonie EHF Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych kielczanie musieli 
uznać wyższość jedynie Barcelony i to dopiero po rzutach 
karnych. Żółto-Biało-Niebieskich gorąco przywitali kibice 
podczas fety na kieleckim Rynku. Strona 3

O znaczeniu „Strategii rozwoju 
Miasta Kielce 2030+ w kierunku 

Smart City” rozmawiamy  
z prezydentem miasta 

Bogdanem Wentą.

Zaśpiewa 
hity Cockera 

Strona  10 
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Dzieci z Winnicy na 
wakacjach w Kielcach

Wakacyjny wypoczynek 
dla 200 młodych lu-

dzi z Winnicy i Obwodu Win-
nickiego w Ukrainie odbędzie 
się w ramach projektu „Kielce 
Camp dla Winnicy, Świętokrzy-
skie 2022”.  W czterech dwuty-
godniowych turnusach wezmą 
udział dzieci w wieku od 7 do 
17 lat. W programie kolonii są 
wycieczki po Kielcach, regionie 
świętokrzyskim i zajęcia z języ-
ka polskiego. Projekt jest re-
alizowany przez Miasto Kielce 
wspólnie z Samorządem Woje-
wództwa Świętokrzyskiego. 

Do Kielc przyjadą dzieci zma-
gające się z traumą związaną 
z działaniami wojennymi, do-
świadczone okrucieństwem 
konfliktu, sieroty, półsieroty oraz 
nieletni, których rodzice zaanga-
żowani są bezpośrednio w obro-
nę Ukrainy.

- Pragniemy pomóc zaprzy-
jaźnionej Winnicy i Obwodowi 
Winnickiemu na Ukrainie w tym 
ciężkim i tragicznym momencie 
w jakim znajduje się kraj naszych 
sąsiadów. To odpowiedź na proś-
bę Siergieja Morgunowa, mera 
Winnicy. Kielce i Winnicę oraz Wo-
jewództwo Świętokrzyskie i Ob-
wód Winnicki od wielu lat łączą 
relacje partnerskie, dlatego posta-
nowiliśmy w ten sposób wesprzeć 
naszych przyjaciół – mówi wice-
prezydent Bożena Szczypiór. 

Pierwsza grupa młodych ludzi 
z Winnicy już zamieszkała w Szkol-
nym Internacie Zespołu Szkół nr 2. 
Do 4 lipca dzieci i młodzież wezmą 
udział w zaplanowanych atrak-
cjach. Do 14 sierpnia odbędą się 

jeszcze trzy turnusy „Kielce Camp”.
Program obejmuje zajęcia 

sportowe, edukacyjne, wyciecz-
ki oraz inne formy aktywnego 
spędzania czasu wolnego. Zor-
ganizowane zostaną wycieczki 
po regionie świętokrzyskim oraz 
zajęcia z nauką języka polskiego. 

W czasie pobytu w Kielcach 
dzieci i młodzież z Winnicy bę-
dzie pod opieką ukraińskich 
wychowawców oraz wykwalifi-
kowanej kadry pedagogiczno-in-
struktorskiej Miejskiego Szkolne-
go Ośrodka Sportowego.

© UM

WYDARZENIA: 
24-26.06 – Święto Kielc, czytaj na stronach 4-5 
2-3.07, Geofestiwal Kielce 2022: 
2.07, Ogród Botaniczny Magiczny Festiwal w Ogrodzie
3.07, Centrum Geoedukacji, Festiwal Małych Odkrywców
7-17.07, 49. Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży 
Szkolnej

SPEKTAKLE:
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”: 
24.06, godz. 20„Dziady po Białoszewskim”, czytanie performatywne
Kieleckie Centrum Kultury:
26.06, godz. 19 „Keks albo seks, czyli… kochajmy się”, Teatr TeTaTeT, 
Mała Scena KCK, bilety 60 zł
27.06, godz. 19 „Victoria True Woman Show”, Garnizon Sztuki, Duża 
Scena KCK, bilety 70-100 zł
Kielecki Teatr Tańca
23.06, godz. 18, II edycja konkursu CIAŁO wzRUSZONE- Gala , Duża 
Scena KTT
26.06, godz. 17, „Kopciuszek”, Duża Scena KTT, bilety od 30 złotych

KONCERTY:
Dom Środowisk Twórczych 
24.06, godz. 21, Basia Stępniak-Wilk, bilety 25-35 zł
26.06, godz. 20, Solid Rock tribute Dire Straits, bilety 25-35 zł
1.07, godz. 18, Boba Jazz Band, bilety 40-50 zł
3.07, godz. 20Colorado Band, bilety 20-30 zł
Kieleckie Centrum Kultury
24.06, godz. 19, Jacek Kawalec śpiewa Cockera, scena plenerowa, 
Rynek, wstęp wolny

INNE
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
26.06, godz. 17, aukcja siedzisk z widowni teatru, wstęp wolny. 
Muzeum Historii Kielc
29.06, godz. 17, Wieczór w muzeum: „Szpital Św. Trójcy”, wykład, wstęp 
wolny
6.07, godz. 17, Gość muzeum: Prof. Dr Beata Wojciechowska „Jak 
walczono z zarazami na przestrzeni wieków”, wstęp wolny.
Energetyczne Centrum Nauki KPT: 
26.06, godz. 13 – Optyka z przymrużeniem oka, warsztaty rodzinne, 
https://bilety.ecn.kielce.pl/r

LATO W MIEŚCIE
Dom Kultury „Zameczek” 
27.06 – 01.07, Wakacyjne studio Piosenki pod kierunkiem Mai 
Wojtaszek
4-8.07, Fotografia otworkowa, warsztaty dla dzieci
Kieleckie Centrum Kultury
4-17.07 „Lato w teatrze”; Raz, dwa trzy, wygrywamy my!
Ośrodek Kultury „Ziemowit”: 
04-15.07,  Artystyczne wojaże z „Ziemowitem” – warsztaty, wyjazdy, 
wycieczki dla dzieci w wieku 6 – 12 lat
Energetyczne Centrum Nauki KPT: 
5-6.07 , godz. 13 - Świecące w ciemności – luminescencja, warsztaty
7-8.07, godz. 13 Zielony parasol – o czym szumią drzewa w mieście?, 
warsztaty https://bilety.ecn.kielce.pl/

W PLENERZE:
Ośrodek Kultury „Ziemowit” 24. 06, godz. 16-21, piknik rodzinny na 
Czarnowie
Dom Kultury „Zameczek” – 24.06, godz. 17-21 Artystcyzny piknik 
z Zameczkiem
Ogród Botaniczny:24-26.06,  III Kieleckie Święto Róż, wstęp wolny
Kieleckie Centrum Kultury, 26.06, godz. 20.06  Letnie Kino Przyjazne 
Kielce  „Wpływ księżyca”, Osiedle Sady, 1.07, godz. 17 Letnie Kino 
Przyjazne Kielce  zabawy dla dzieci i projekcja „Władcy przygód. Stąd 
do Oblivio”  
Osiedle Sandomierskie, ul. Romualda, 2.07, godz. 17, zabawy dla 
dzieci i projekcja „Casper” 
Bocianek (obok nowego kompleksu sportowego), 3.07, godz. 17, 
zabawy dla dzieci i projekcja „Babe, świnka z klasą”

WYSTAWY:
Biuro Wystaw Artystycznych: Przewiośnie, wystawa pokonkursowa,  
Typologie / ziny / kolaże, Zina Wiśniewska (fotografia), wernisaże 
24.06, godz. 19 (do 29.07)
Muzeum Zabawek i Zabawy, „Rzeczy do zabawy. Edward Manitius 
i jego wytwórnia” (do 16.10)
Galeria Sztuki Współczesnej „Winda”, Jakub Ciężki (malarstwo), (do 
30.06)
Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki”, Krzysztof 
Jackowski „Gabinet luster”, (do 31.07)
Muzeum Historii Kielc, „Zaraza. O chorobach i zdrowiu 
w Kielcach i regionie”, (do 31.07) 
Centrum Geoedukacji, „Piękno podziemnego świata”, Lucja 
Radwan (malarstwo) (do 31.08)

GARŚĆ KULTURY 23.06-7.07.2022 r.

 Q W Ogrodzie Botanicznym z uczestnikami pierwszego turnusy „Kielce Camp” spotkał się Prezydent Kielc 
Bogdan Wenta. 
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Całkowity koszt projektu „Kielce Camp”, obejmujący zakwaterowa-
nie, wyżywienie, opiekę, realizację programu w Kielcach i animację 
czasu wolnego to około 260 tysięcy  złotych.

Miasto Kielce przeznaczy na jego realizację 210 tys. zł. Planowa-
ne źródło finansowania to środki z tzw. „korkowego” na co pozwala 
art. 31a Ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Urząd Marszałkowski, jako wkład Województwa Świętokrzyskie-
go z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu i wybranych 
wycieczek po regionie, przekazał 50 tys. zł. 

Projekt „Kielce Camp”

 Q Porozumienie w sprawie realizacji projektu podpisała wiceprezydent 
Bożena Szczypiór z zarządem Województwa Świętokrzyskiego,  
m.in. wicemarszałkiem Markiem Bogusławskim. 

https://bilety.ecn.kielce.pl/
https://bilety.ecn.kielce.pl/
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Podobnie jak w 2016 roku, 
o zwycięstwie w finale 

EHF Champions League znów 
zadecydowały rzuty karne. 
Tym razem w Kolonii szczę-
ście mocniej uśmiechnęło się 
do rywali Łomży Vive Kielce – 
hiszpańskiej Barcelony. I choć 
porażka zawsze boli, to nic nie 
zmienia faktu, że Żółto-Biało-
Niebiescy po raz kolejny zapi-
sali się na kartach historii piłki 
ręcznej, zostając drugą najlep-
szą drużyną Europy.

To był weekend prawdziwych 
sportowych emocji. Podopieczni 
Tałanta Dujszebajewa dostarczyli 
swoim kibicom ogromu wrażeń. 
Fani nie pozostawali dłużni. Do 
Kolonii pojechało około 1,5 ty-
siąca osób. Ci, którzy zostali na 
miejscu, chętnie dopingowali 
szczypiornistów Łomży Vive Kiel-
ce w Strefie Kibica, zorganizowa-
nej wspólnie przez Miasto Kielce 
i klub na kieleckim rynku.

Łącznie przez dwa dni roz-
grywek EHF Final Four Ligi 
Mistrzów, na kieleckim Rynku, 
pojawiło się kilka tysięcy fanów 
mistrzów Polski. Zwłaszcza pod-
czas finałowego starcia z Barce-
loną, centralny plac w mieście 
dosłownie zalało morze żółtych 
szalików i koszulek. 

Nie inaczej było w poniedziałek 
podczas fety na kieleckim Ryn-
ku, bo przecież, mimo przegranej 
w finale z Barceloną i to dopiero 
po rzutach karnych, było co świę-
tować. Na przestrzeni całego se-
zonu, kielczanie okazali się być 
drugą drużyną w Europie, zosta-
wiając za sobą tak uznane marki 
jak niemiecki THW Kiel, francuski 
Paris Saint-Germain czy zawsze 
groźne węgierskie Veszprem. 
Żółto-Biało-Niebiescy zostali rów-
nież po raz 19. w historii mistrzem 
Polski.

- Mistrz jest tylko jeden, dla 
nas, dla kielczan jesteście najlep-
szą drużyną na świecie. Wielkie 
podziękowania za te emocje, za 
ten wysiłek, za to, że klub zna-
komicie promuje Miasto Kielce 
nie tylko w Europie, ale i na ca-
łym świecie – powiedział podczas 
poniedziałkowej fety na kieleckim 
rynku wiceprezydent Kielc Marcin 
Chłodnicki.

W ramach uznania za dokona-
nia Żółto-Biało-Niebieskich w mi-
nionym sezonie, samorząd Kielc 
zdecydował, że szczypiorniści 
i sztab szkoleniowy otrzymają 
od miasta dodatkową nagrodę 
pieniężną, w kwocie 375 tysięcy 
złotych do podziału.

© UM

Materiał partnera

Mistrzowska feta na Rynku 
Na trybunach Lanxess Areny w niemieckiej Kolonii i na kieleckim Rynku, fani Łomży Vive Kielce tłumnie wspierali zespół Łomży Vive Kielce  
w Final Four EHF Ligi Mistrzów. Nasza drużyna dopiero w rzutach karnych uległa w finale Barcelonie  
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 Q Z takim wsparciem kibiców  Łomża Vive Kielce w przyszłym sezonie znów będzie walczyć o najwyższe cele sportowe.

 Q Piłkarze ręczni Łomży Vive Kielce drugą najlepszą drużyną Europy. Kielczanie po raz pierwszy w historii 
zdobyli srebrny medal EHF Ligi Mistrzów.

 Q W imieniu prezydenta Wenty szczypiornistom 
gratulował wiceprezydent Marcin Chłodnicki.

 Q Zawodnicy podziękowali za wsparcie i chętnie 
rozdawali autografy oraz robili zdjęcia z fanami.
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W piątek Kielce zaczynają wielkie trzydniowe świętowanie
Tradycyjnie w ostatni weekend czerwca mnóstwo atrakcji czekać będzie na mieszkańców, turystów odwiedzających nasze miasto oraz 
lokalną społeczność ukraińską. Zapraszamy na Święto Kielc 2022. Atrakcji nie zabraknie. Przyjdź i baw się razem z nami!

W tym roku nie zabraknie 
stałych punktów pro-

gramu – Białej Nocy, Najwięk-
szego zespołu rockowego, 
występów i pokazów popular-
nonaukowych, korowodu baj-
kowych postaci i jarmarku na 
ulicy Sienkiewicza. Będziemy 
też świętować jubileusz 25-le-
cia współpracy Miasta Kielce 
z niemieckim Gotha. 

24, 25 i 26 czerwca całe Kielce 
będą bawić się na czterech sce-
nach plenerowych – na Rynku, 
Placu Artystów, w Parku Miejskim 
im. S. Staszica oraz przy Domu 
im. Św. Jana Pawła II na kielec-
kim Białogonie.

- Najważniejszym celem Święta 
Kielc jest dobra zabawa, ale tak-
że pokazanie Kielczanom bogatej 
oferty instytucji miejskich i partne-
rów wydarzenia, a turystom pięk-
na naszego miasta i cudownej 
gościnności oraz przychylności 
jego obywateli. To okazja do spo-
tkań i aktywnego uczestnictwa 
w wydarzeniach – mówi Prezy-
dent Kielc Bogdan Wenta. 

BIAŁA NOC I NAGRODY
Tradycyjnie początek Święta 

Kielc upłynie pod znakiem Bia-
łej Nocy. W piątkowe popołudnie 
i wieczór na bezpłatne zwiedza-
nie i warsztaty zapraszają miej-
skie instytucje kultury. Będzie 
można zobaczyć, jak wieczorową 
porą wygląda Ogród Botaniczny, 
odwiedzić Centrum Geoedukacji 

i zajrzeć za kulisy Kieleckiego Te-
atru Tańca. Na nocne zwiedzanie 
zaprasza również Muzeum Histo-
rii Kielc, Muzeum Zabawek i Za-
bawy, Wzgórze Zamkowe, Biuro 
Wystaw Artystycznych i Energe-
tyczne Centrum Nauki. Teatr Lalki 
i Aktora „Kubuś” proponuje spek-
takl „Dziady po Białoszewskim”, 
a w Domu Kultury Zameczek 
i w Ośrodku „Ziemowit” odbędą 
się pikniki z konkursami, warszta-
tami i występami. 

Tego dnia w Kieleckim Cen-
trum Kultury wręczone zostaną 
nagrody przyznawane przez Pre-
zydenta Miasta Kielce za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej oraz upowszechnia-
nia i ochrony kultury za 2021 r. 
To podziękowanie dla osób, które 
angażują się w pobudzanie ży-
cia kulturalnego naszego miasta. 
Uroczystość uświetni występ tan-
cerzy Kieleckiego Teatru Tańca, 
którzy zaprezentują fragmenty 
spektaklu „Zobacz jazz”. 

JUBILEUSZ WSPÓŁPRACY 
Z MIASTEM GOTHA
W sobotę w Domu Środowisk 

Twórczych z okazji jubileuszu 
25-lecia partnerstwa Miasta Kiel-
ce z Gotha, miastem w Turyn-
gii w środkowej części Niemiec, 
zaplanowano Dzień Niemiecki. 
W programie jest m.in. bezpłatna 
degustacja lokalnych produktów 
z Turyngii oraz o 20:30 koncert 
orkiestry Policji z Gotha. Punkt 

promocji z naszego partnerskie-
go miasta będzie przybliżał także 
mieszkańcom Kielc atrakcje Go-
tha. Dodatkowo do 3 lipca w Ga-
lerii Oranżeria DŚT będzie można 
oglądać wystawę malarstwa Bet-
tine Schünemann z Gotha.

W sobotę i w niedzielę zapra-
szamy wszystkich do odwie-
dzania scen plenerowych – na 
Rynku, Placu Artystów, w Parku 
Miejskim i po raz pierwszy w ogro-
dzie Domu św. Jana Pawła II na 
kieleckim Białogonie. Wszędzie 
zaplanowano występy artystycz-
ne. Posłuchamy młodych wyko-
nawców i zespołów folkowych. 
Gwiazdami tegorocznego Święta 
będą zespoły Ankh i Łzy. 

Podczas pikniku przy ul. Pietrasz-
ki 15 na Białogonie wystąpią artyści 
z Ukrainy. Przeprowadzona będzie 
także aukcja charytatywna na rzecz 
pomocy obywatelom Ukrainy. 

Atrakcje dla całych rodzin będą 
czekać przez dwa dni także wokół 
scen. Zaplanowano m.in. pokazy 
popularnonaukowe, prezentacje 
służb mundurowych, konkursy 
oraz gry terenowe. Szczegółowy 
program poniżej. 

ŚWIĘTUJĄ TEŻ 
INSTYTUCJE KULTURY
Ostatni czerwcowy weekend 

w kieleckich placówkach wypełnią 
atrakcje, z których każdy będzie 
mógł wybrać coś dla siebie. Ogród 
Botaniczny zaprasza na III Świę-
to Róż i do podziwiania królowej 

kwiatów w pełnym rozkwicie. Mu-
zeum Zabawek i Zabawy oraz Mu-
zeum Historii Kielc proponują 
spacer tematyczny i warsztaty zwią-
zane z tworzeniem Szlaku Architek-
tury Ksawerego Kowalskiego. 

Osoby lubiące eksperymenty 
i ciekawe świata mogą zaglądać 
do Energetycznego Centrum Na-
uki KPT i Ogrodu Doświadczeń 
przy Olszewskiego. 

W Instytucie Dizajnu w sobotę 
odbędzie się finał akcji „Empty 
Bowls”. Każdą miskę będzie 
można zakupić na przygotowa-
nym stoisku, wraz z dołączonym 
do niej smakołykiem. W tym roku 
IDK pomaga centralnemu punkto-
wi zbiórki i dystrybucji pomocy dla 
uchodźców z Ukrainy, koordyno-
wanemu przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie.

Każdy, kto chce mieć fotograficz-
ną pamiątkę ze Święta Kielc 2022, 
może udać się w okolice Biura 

Wystaw Artystycznych, gdzie będą 
przygotowane fotoramki z moty-
wem słynnych obrazów. 

JEDEN BILET NA CAŁY 
WEEKEND
Zachęcamy wszystkich, którzy 

wybierają się na Święto Kielc do 
korzystania z komunikacji miej-
skiej. Wystarczy w piątek po godz. 
20 skasować bilet dobo wy. Będzie 
on ważny do północy z niedzieli 
na poniedziałek. Przypominamy, 
że bilety można zakupić m.in. w 
aplika cjach mobilnych moBILET, 
mPay, SkyCash, zBiletem lub za 
odli czoną gotówkę w biletomatach. 

W sobotę zostanie uruchomio-
na także specjalna, bezpłatna 
linia. Autobu sami oznaczonymi 
literą „P” bę dzie można dojechać 
z Dworca Autobusowego do pętli 
autobu sowej przy ulicy Pietraszki 
(Bia łogon).  

© UM

Miejska Wypożyczalnia Rowerów wystartuje w późniejszym ter-
minie. Powodem przesunięcia inauguracji są opóźnienia w dostawie 
komponentów elektronicznych (półprzewodników) niezbędnych do 
sterowania systemem wypożyczania. Informację, że nie uda się do-
trzymać terminu realizacji umowy, który przypada na dzień 27 czerw-
ca br., przekazał Miastu Kielce przedstawiciel firmy Roovee SA, które 
w konsorcjum z firmą Orange SA jest realizatorem zamówienia. 

Miasto Kielce podjęło decyzję o skorzystaniu z zapisu dotyczące-
go kar umownych za niewywiązanie się w terminie z realizacji umo-
wy. Począwszy od 28 czerwca br. będą naliczane kary w wysokości 
428,11 zł brutto za każdy dzień zwłoki, aż do pełnego uruchomienia 
Miejskiej Wypożyczalni Rowerów.

Miejskie rowery wystartują później

 Q Dom Kultury Białogon zaprasza wszystkich, którzy grają lub śpiewają na event „Największy Zespół Rockowy”. Tym razem 
wspólnie zaśpiewamy m.in. utwór „Co mi Panie dasz?” z repertuaru Bajmu.

 Q W sobotę artyści Kieleckiego Teatru Tańca przejdą w barwnym 
korowodzie przez centrum. Później wystąpią na Rynku.

 Q Dodatkowe atrakcje będą wokół scen plenerowych na Rynku, 
Placu Artystów, w Parku Miejskim i przy Domu św. Jana Pawła II. 
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W piątek Kielce zaczynają wielkie trzydniowe świętowanie
Materiał partnera

PIĄTEK, 24 CZERWCA
Kieleckie Centrum Kultury
godz. 18 – wręczenie Nagród za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony 
kultury, występ Kieleckiego Teatru Tańca - fragmenty ze 
spektaklu „Zobacz Jazz”.  
Scena na Rynku 
godz. 19 – Koncert Jacka Kawalca z orkiestrą – najwięk-
sze przeboje Joe Cockera. 
godz. 21 – „A-h” – pokaz filmowy – kino plenerowe.
Zalew Kielecki
„Wianki Kieleckie - Noc Świętojańska 2022”.
Biała Noc w instytucjach Kultury
Od godz. 17 – DK Zameczek, OK Ziemowit, Kielecki Te-
atr Tańca, Biuro Wystaw Artystycznych, Teatr Lalki i Aktora 
”Kubuś”, Dom Środowisk Twórczych, Muzeum Zabawek 
i Zabawy, Muzeum Historii Kielc, Energetyczne Centrum 
Nauki KPT, Wzgórze Zamkowe, Centrum Geoedukacji, 
Ogród Botaniczny, Wojewódzki Dom Kultury. Pełny pro-
gram na stronach internetowych placówek. 

SOBOTA, 25 CZERWCA 
godz. 12 – przemarsz „Barwnego Korowodu” artystów 
KTT ubranych w kostiumy ze spektakli sprzed pomnika 
Henryka Sienkiewicza na Rynek. 
Scena na Rynku
godz. 13 - Fragment choreografii z I Aktu spektaklu „Alicja 
w Krainie Czarów”.
„Koncert Wolności i Solidarności”   
godz. 15-17 - „Dom Kultury „Białogon” i Przyjaciele” - wy-
stępy dziecięcych i młodzieżowych solistów i zespołów 
muzycznych.
godz. 17-18 - „Z Bronkiem do gwiazd” - koncert inauguru-
jący instalację w Kielcach „pomnika - ławeczki Bronisława 
Opałki”.
godz. 18-19 - akcja - Największy Zespół Rockowy - wspól-
ne wykonanie na płycie Rynku 5 największych polskich 
rockowych hitów muzycznych przez początkujących i za-
awansowanych muzyków. 
godz. 19-22 - koncert „Miłość, pokój i muzyka - rock dla 
wolności” - na scenie wystąpią zespoły: „Shapeles”, 
„Folya”, „Baby Rock i goście”.
Scena w Parku Miejskim
MDK – festyn rodzinny
godz. 12-18 - występ laureatów konkursów wokalnych 
oraz koncert orkiestry dętej. 
godz. 14 - koncert pt. „Dzieci-dzieciom” - wystąpią uczest-
nicy zajęć wokalnych, tanecznych i muzycznych z MDK: 
wokaliści ze Studiów Piosenki: „GA-GA”, „Blue Song”, 
„Sami”, „EWiTA”, „Marzenie”, „BOHO”, zespoły taneczne 
„Afera”, „Grafit”, „Vertigo”. W trakcie koncertu: wręcze-
nie nagród laureatom Miejskiego Konkursu Plastycznego 
„Kielce - nasz wspólny dom. 
Kielecki Teatr Tańca
godz. 15-16 - występy dzieci i młodzieży ze Szkoły KTT. 
Zespoły Impuls I, Impuls II, Impuls III, Impuls IV, N1, N2, 
N3, Rewival 2, Rewival 3, Motion, Not 43, Fresh Stuff, Ko-
liberki, Cookies, Tap Squad. Młodzi artyści zaprezentują 
choreografie konkursowe, z którymi występują na ogólno-
polskich festiwalach, konkursach i turniejach tanecznych.
Energetyczne Centrum Nauki 
ok. godz. 16 - pokaz popularnonaukowy Energetycznego 
Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego pn. 
„W krainie niskich temperatur”.
Poza sceną 
godz. 12–16:30 - Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta 
Miasta Kielce otwarty dla dzieci i młodzieży. Konkurs wie-
dzy o Kielcach „Moje koło fortuny” z konkursami spraw-
nościowymi. Kącik malucha - gry i zabawy, warsztaty pla-
styczne, sprawdzone zabawy z dziećmi. Plener malarski 
dla dzieci i młodzieży w okolicach „Plotkarki”. 

Na placu wokół sceny i na pobliskich alejkach stoiska 
wystawiennicze – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej, Komenda Miejska Policji, Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej, Kielecki Park Technologicz-
ny – Energetyczne Centrum nauki. 
Scena Plac Artystów
godz. 15 - występ Kapeli Podwórkowej Scyzory z WDK.
godz. 16 - przemarsz Barwnego Korowodu Artystów 
i Twórców Ludowych z całej Polski ulicą Sienkiewicza. 
W korowodzie wezmą udział artyści Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Kultury Ludowej „Jawor - u źródeł kultury” - zwy-
cięzcy konkursów przeprowadzonych przez Rozgłośnie 
Regionalne Polskiego Radia.
godz. 16.30-18 - koncert „Jawor - u źródeł kultury”, wrę-
czenie nagród laureatom świętokrzyskiej edycji tegorocz-
nego konkursu.
godz. 19-22 - potańcówka ludowa z Kapelą „Ciekoty”.
Scena przy Domu św. Jana Pawła II, ul. Pietraszki 15
godz. 16-20 - koncert i piknik muzyczny na łonie natury 
„Naturalnie w Pietraszkach”. Wystąpią: zespół dziecięcy 
z Ukrainy,  Duet TanDemy z Ukrainy, Олена Толстоногова 
- finalistka The Voice of Ukraine oraz  Zespół Casamento 
z Kielc. W trakcie pikniku: warsztaty kulinarne „Max gotuje 
z natury” oraz warsztaty rękodzieła - tworzenie tabliczek 
florenckich, poczęstunek, aukcja charytatywna na zakup 
żywności i środków czystości dla osób pozostających 
w Ukrainie. 
Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Żytniej w Kiel-
cach
godz. 18-20 - impreza sportowa: Cersanit Nomi - AZS UJK 
Kielce - spotkanie po latach - mecz gwiazd. 

NIEDZIELA, 26 CZERWCA
Scena na Rynku
Dom Kultury Zameczek
godz. 14-14.15 - „Kielce w piosence” - prezentacja laure-
atów konkursu zorganizowanego pod patronatem Prezy-
denta Miasta Kielce Bogdana Wenty. 
godz. 14.15-14.20 - utwór pt. „Letni kawałek z Kielc” w wy-
konaniu grupy „Pałucki”.
godz. 14.20-14.50 - zespół „DobroBand”. 
godz. 14.50-15 - „Roztańczony Zameczek” - prezentacje 
uczestników Zameczkowej Szkoły Tańca.  
godz. 15-15.30 - wokaliści Zameczkowego Studia Piosenki.
godz. 15.30-15.35 - prezentacja DK „Zameczek”.
godz. 15.35-16.05 - Zameczkowa Scena Młodych - zespół 
„Michałek”.
godz. 16.05-16.35 - wokaliści  Zameczkowego Studia Pio-
senki. 
godz. 16.35-16.40 - „Artystyczne lato z Zameczkiem” - 
oferta.
godz. 16.40-17.10 - zespół „Solowej” - goście z Ukrainy.  
godz. 17.10-17.20 - „Roztańczony Zameczek” - breakdan-
ce - grupa „Broken Glass”.
godz. 17.20-18 - wokaliści Zameczkowego Studia Piosenki. 
godz. 18-18.40 - zespół „Wes Gałczyński& Power Train”. 
godz. 18.40-19.10 - wokaliści Zameczkowego Studia Pio-
senki. 
godz. 19.10-19.20 - „Czy znasz swoje miasto” - konkursy 
wiedzy o Kielcach (Radio Rekord FM).
godz. 19.20-20 - zespół „HOOK”.  
godz. 20-21 - „Czy znasz swoje miasto” - konkursy wiedzy 
o Kielcach (Radio Rekord FM).
godz. 21-22 - gwiazda wieczoru - zespół „Łzy”.
Zespoły Wolnej Strefy i zespół ANKH
godz. 12.40-13 - muzyczny korowód spod Dworca PKP do 
Parku Miejskiego - wszystkie Kluby WS.
Scena w Parku Miejskim
godz. 13-13.05 - przywitanie WS.
godz. 13.05-13.15 - występ wokalny - OHP.
godz. 13.15-13.30 - skecze - OHP.

godz. 13.30-13.45 - występ wokalny seniorek - WS Orla.
godz. 13.45-13.50 - występ instrumentalny (skrzypce) - 
WS Orla.
godz. 13.50-13.55 - występ wokalny - WS Zagnańsk. 
godz. 13.55-14.10 - występ wokalny - WS Senior Hoża.
godz. 14.10-14.25 - występ wokalny - WS Barwinek.
godz. 14.25-14.35 - gimnastyka dla seniora - WS Senior 
Hoża.
godz. 14.35-14.55 - występ wokalny - WS JNJ. 
godz. 14.55-15.15 - występy wokalne seniorów - WS Se-
nior JNJ.
godz. 15.15-15.35 - występy instrumentalne (gitara) „Ma-
rysia Band” - WS Naruszewicza.
godz. 15.33-16 - zespół seniorek „Ustąp Babci Miejsca” - 
WS Naruszewicz.
godz. 16-16.05 - tańce - grupa „Costa” - WS Kostomłoty.
godz. 16.05-16.20 - zespół „Patryk Band” - WS Grzymał-
ków/WS Naruszewicza.
godz. 16.20-16.25 - występ wokalny - WS Grzymałków.
godz. 16.25-16.45 - przedstawienie teatralne „Mogło być 
gorzej” - WS Grzymałków.
godz. 16.45-16.50 - występ wokalny -WS Kostomłoty.
godz. 16.50-16.55 - skecz - WS Kostomłoty.
godz. 16.55-17.45 - zespół „Wonder noise” - WS Naru-
szewicza. 
godz. 17.45-19 - gwiazda wieczoru - zespół ANKH.
Przed sceną, godz. 13-19: wywiady do Radia Wolna Stre-
fa, taniec integracyjny, „retro pamiątki” o Kielcach - samo-
dzielne wykonanie, puszczanie baniek mydlanych, gry ple-
nerowe, malowanie twarzy, malowanie na dużej tkaninie 
lnianej lub na folii, ozdabianie farbami medalionów, „eko 
moda” - zajęcia z recyklingu, plecenie wianków z żywych 
kwiatów, zaplatanie warkoczyków, wystawa prac plastycz-
nych, malowanie obrazu, gimnastyka. 
Scena Plac Artystów
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
godz. 14-14.20 - pokazy akrobatyczne zawodniczek TS 
Piramida Kielce.
godz. 14.20-14.40 - pokazy sztuki walki karate kyokushin 
w wykonaniu Klubu Karate Kyokushin Chikara.
godz. 14.40-14.50 - zumba w towarzystwie zawodniczek 
Suzuki Korona Handball.
godz. 14.50-15.20 - pokazy umiejętności siłowych w za-
kresie trójboju siłowego i kulturystyki zawodników Klubu 
Sportowego Tęcza-Społem.
godz. 15.20-15.40 - pokazy umiejętności sportowych za-
wodniczek KS Kuzushi Judo Kielce.
godz. 15.40-16 - pokazy sportów walki w wykonaniu sekcji 
sportów walki KLINCZ.
godz. 16-16.20 - pokazy taneczne w wykonaniu Klubu 
Tańca JUMP.
godz. 16.20-16.40 - prezentacja KS Vive Kielce wraz z za-
proszeniem do wspólnej rodzinnej zabawy z Dzikiem Kieł-
kiem.
godz. 16.40-17 - pokazy kickboxingu, boksu i MMA w wy-
konaniu Klubu KS Kickboxing Kielce.
godz. 17-17.30 - Gimnastycy.pl - prezentacja rozgrzewki 
gimnastycznej, pokazy umiejętności akrobatycznych, po-
kazy gimnastyki przyrządowej.
godz. 17.30-17.40 - latino w towarzystwie zawodniczek 
Suzuki Handball Kielce.
godz. 17.40-18 - konkursy i zabawy z nagrodami dla pu-
bliczności prowadzone przez klub Korona Kielce.
godz. 18-18.20 - pokazy karate w wykonaniu zawodników 
Kieleckiego Klubu Sportowego Karate. 
godz. 18.20-18.40 - Gimnastycy.pl - pokazy umiejętności 
akrobatycznych.
godz. 18.40-19 - taneczne zakończenie Święta Kielc w wy-
konaniu kieleckich instruktorów z udziałem publiczności.
Scena Letnia Kieleckie Centrum Kultury
godz. 21 – „Wpływ księżyca” pokaz filmowy – kino plenerowe 

© UM

PROGRAM ŚWIĘTA KIELC 24-26 CZERWCA 2022 ROKU 

Pełny program wydarzeń w ramach 
Święta Kielc 2022 na stronie 

www.kielce.eu 
oraz miejskich instytucji kultury
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Strategia wyznaczyła  
priorytety dla Kielc

Czym dla Miasta jest strategia 
rozwoju?

- To jeden z najważniejszych 
instrumentów zarządzania 
Miastem. Na podstawie tego 
dokumentu możemy przygotować 
plan rozwoju Kielc na co 
najmniej kilka najbliższych lat 
i to w każdej sferze życia gminy 
– gospodarczej, społecznej, 
infrastrukturalnej, przestrzennej, 
ekologicznej czy dziedzictwa 
kulturowego. Jak ważna jest ona 
dla naszego miasta świadczy 
choćby fakt, że pomimo różnic 
zdań na jej temat żaden z radnych 
nie był przeciwko jej uchwaleniu. 
Za co raz jeszcze dziękuję.

Jak wyglądało przygotowanie 
Strategii?

- Pierwsze działania nad 
stworzeniem Strategii rozwoju 
Miasta Kielce 2030+ w kierunku 
Smart City, bo taka jest pełna 
nazwa dokumentu, rozpoczęły 
się jeszcze we wrześniu 2020 
roku. Aby dobrze się do tego 
przygotować dokonaliśmy analizy 
Strategii Rozwoju Województwa 
Świętokrzyskiego 2030+ 
oraz przygotowanego przez 
specjalistów z SGH w Warszawie 
opracowania o sytuacji w Kielcach 
wraz z analizą słabych i mocnych 
stron oraz szans i zagrożeń 
jakie mogą się pojawić. 
Dodatkowo przeprowadzone 
zostały indywidualne wywiady 
z wybranymi odbiorcami oraz 
warsztaty dla różnych grup 
roboczych: sektora biznesu 
oraz Instytucji Otoczenia 
Biznesu, urzędników i miejskich 
instytucji, sektora nauki, Urzędu 
Marszałkowskiego oraz JST 
KOF, organizacji pozarządowych 
i działaczy społecznych. Te 
wszystkie informacje pozwoliły 
w efekcie stworzyć dokument 
strategii. 

Jakie są najważniejsze 
założenia w dokumencie?

- Przede wszystkim strategia, 
którą Miasto opracowało musiała 
spełniać warunki wskazane 
w poradniku dla lokalnych 
samorządów, jaki powstał na 
zlecenie Ministerstwa Funduszy 
i Polityki Regionalnej. W założeniu 
miało to ułatwić opracowanie 
dokumentu w takim kształcie, 

który jest potrzebny m.in. do 
skutecznego pozyskiwania 
finansowania na inwestycje. 
Dlatego zdaniem niektórych ma 
uniwersalny charakter. Strategia 
nasza opiera się na rzeczywistych 
potrzebach miasta, mieszkańców 
czy inwestorów i bierze pod 
uwagę istniejące ograniczenia. 
To bardzo ważne z punktu 
widzenia jej wykonalności 
i realności. Jestem przekonany, 
że strategia będzie aktywizować 
mieszkańców i urzędników, 
a przede wszystkim zapoczątkuje 
zmiany w kierunku Kielc, których 
pragniemy. Aby sformułować 
cele, czyli tak naprawdę 
rozpocząć projektowanie 
procesu zmiany, musieliśmy 
odpowiedzieć sobie na pytanie: 
w jakim kierunku chcemy iść? 
Musieliśmy wiedzieć, jakim 
miastem mają być Kielce w roku 
2030 i później. Właśnie dlatego 
staraliśmy się sformułować 
wizję naszego miasta, która 
odpowiada na potrzeby oraz 
pragnienia kielczanek i kielczan. 
W efekcie prac określiliśmy 
cztery najważniejsze cele: Miasto 
dla każdego,  Miasto sprawne 
i aktywne, Miasto rozwijające się 
i Miasto, w którym chce się żyć. 

Jak będzie wyglądała 
realizacja strategii?

- Musimy pamiętać, że strategia 
rozwoju nie jest dokumentem 

zamkniętym. Z uwagi na 
zmieniające się na przestrzeni 
lat uwarunkowania społeczne, 
gospodarcze, ekonomiczne czy 
nawet geopolityczne strategia 
zapewne będzie podlegała 
modyfikacjom. W uproszczeniu 
Strategia rozwoju miasta to jak 
plan podróży. Wiemy, gdzie 
jesteśmy i dokąd chcemy 
podążać, a teraz musimy 
przygotować się jak tam dotrzeć. 
To co ważne, to działania, które 
już wkrótce zapoczątkujemy. 
Do końca tego roku powołany 
zostanie zespół ds. realizacji 
strategii, który stworzy 
konkretny plan działania, 
określi jakie narzędzia i decyzje 
będą potrzebne w pierwszej 
kolejności. 
Zespół ten przede wszystkim 
 musi utworzyć kanały 
wewnętrzne oraz schematy 
komunikacji z poszczególnymi 
komórkami i jednostkami 
organizacyjnymi Urzędu Miasta, 
które umożliwią sprawny 
przepływ informacji w procesie 
realizacji strategii. Natomiast 
z punktu widzenia kielczan 
bardzo istotne jest wdrożenie 
mechanizmu umożliwiającego 
zgłaszanie fiszek projektowych, 
poprzez które dobre pomysły 
na rozwój Kielce mają szansę 
realizacji.

 
Dziękuje.

© UM

O znaczeniu „Strategii rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” 
rozmawiamy z Prezydentem Miasta Bogdanem Wentą
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 Q Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

25 lat Kielc z Ghotą

Od 25 lat Kielce i Gotha, mia-
sto w Turyngii w środkowej 

części Niemiec, łączą kontakty na 
różnych polach. Umowa o part-
nerstwie w sprawie nawiązania 
współpracy została podpisana 30 
kwietnia 1997 r. Z tej okazji w 2022 
r. zaplanowane zostały wizyty de-
legacji z obu miast. Jubileuszowa 
uroczystość partnerstwa Kielc i Go-
tha odbędzie się 25 czerwca, pod-
czas tegorocznego Święta Kielc.  

Głównym motorem napędo-
wym dla współpracy była, i do 
dziś jest, wymiana zespołów spor-
towych,  artystycznych, pracowni-
ków wydziałów merytorycznych 
obu samorządów i radnych oraz 
organizacji skautowych czy sa-
morządowych. W Kielcach i Go-
tha realizowane są wystawy pro-
mujące oba miasta. Partnerstwo 
na płaszczyźnie kultury i wymiany 
samorządowców przekłada się 
także na wymiar gospodarczy. 
Przez lata wielu przedsiębiorców 
z Kielc nawiązało kontakty z kon-
trahentami z Niemiec. 

W 2020 roku Miasto Kielce 
w związku z pandemią Covid 19, 

podpisało porozumienie z part-
nerami zagranicznymi o wza-
jemnym wsparciu dla lokalnych 
przedsiębiorców. 

W 2022 r. w obliczu kryzysu 
związanego z wojną w Ukrainie 
współpraca z zagranicznymi part-
nerami przybrała szczególną for-
mę. Koordynowana przez kielecki 
samorząd organizacja pomocy 
dla Winnicy i uchodźców z Ukra-
iny została wsparta finansowo 
i materialnie przez naszych part-
nerów z Niemiec.

Ukoronowaniem współpracy 
Kielc z Gotha jest organizacja 
przez oba nasze miasta najwięk-
szego w Europie festiwalu folklo-
rystycznego Europeada. Dzięki 
ogromnej pomocy Nadburmistrza 
Knuta Kreucha festiwal odbył się 
w Kielcach w 2014 roku. Obecnie 
już wiadomo, że oba nasze mia-
sta ponownie będą gospodarza-
mi wydarzenia – Gotha w 2023 r. 
a Kielce w 2024 r. 

Więcej o współpracy Miasta 
Kielce z Gotha można przeczytać 
na stronie www.kielce.eu. 

© UM

Najzdolniejszym maturzy-
stom, którzy zdecydują się 

studiować w Kielcach, miasto 
oferuje stypendia. Międzynaro-
dowy Program Stypendialny skie-
rowany jest nie tylko do młodych 
ludzi z Kielc, ale też z całej Polski 
i z zagranicy. Programem może 
być objętych 100 osób. 

- W ten sposób chcemy mo-
tywować i promować wybitnie 
uzdolnionych maturzystów, jed-
nocześnie  zachęcając ich do kon-
tynuowania swojej nauki w Kiel-
cach. Naszym celem jest także 
pomoc w umiędzynarodowieniu 

kieleckich uczelni – przekonuje 
o projekcie wiceprezydent Kielc 
Marcin Chłodnicki.

Obecnie kieleckie uczelnie 
prowadzą nabór na pierwszy rok 
studiów. Maturzyści z najwyż-
szą średnią, którzy wybiorą jed-
ną z kieleckich szkół wyższych, 
mogą liczyć na 500 zł miesięcz-
nie. Wnioski o przyznanie stypen-
diów Urząd Miasta będzie przyj-
mował od 1 do 20 października. 
Szczegółowe zasady Programu 
dostępne są na www.kielce.eu 
w zakładce „Dla Studenta”.

© UM

Chcą zatrzymać zdolną 
młodzież w Kielcach

 Q Wręczenie medalu Myconiusa było okazją do zaakcentowania 
jubileuszu współpracy Gotha z Kielcami i miastem Martin ze Słowacji. 
Włodarze z okazji jubileuszu wpisali się do Złotej Księgi Gotha. Na 
zdjęciu od prawej Prezydent Kielc Bogdan Wenta, nadburmistrz Gotha 
Knut Kreuch i burmistrz Martin Ján Danko.
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Zdolni i młodzi – nadzieje Kielc
Z powodzeniem łączą naukę z rozwijaniem swoich pasji. Grono laureatów nagrody „Nadzieje Kielc” powiększyło się  
o kolejnych dziesięć osób. Wyróżnienia Miasto Kielce przyznało po raz dwudziesty siódmy

Od 1996 roku  Nagrodę „Na-
dzieje Kielc” otrzymują 

uczniowie i absolwenci szkół po-
nadpodstawowych, którzy mają 
na swoim koncie wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie nauki, kul-
tury, sportu czy działalności spo-
łecznej. Tytułem „Nadzieja Kielc” 
mogą poszczycić się  274 osoby.  

Nagrody podczas uroczystej gali 
wręczyli młodym ludziom zastępca 
Prezydenta Kielc Marcin Chłodnic-
ki oraz przewodniczący Rady Mia-
sta Kielce Jarosław Karyś.

- To wyjątkowe nagrody, bo jak 
sama nazwa wskazuje, dają na-
szemu miastu nadzieję. Jesteśmy 
dumni, że Kielce mogą poszczy-
cić się takimi reprezentantami. 
Laureaci, młodzi ludzie i wręczo-
ne im statuetki świadczą przede 

wszystkim o tym, że Kielce dają 
im olbrzymie możliwości rozwoju. 
Gratuluję wszystkim laureatom 
wybitnych osiągnięć, zapału, wy-
trwałości i chęci dążenia do wy-
znaczonego celu – mówił podczas 
wręczenia nagród zastępca prezy-
denta Kielc Marcin Chłodnicki.

Młodzi ludzie otrzymali statuet-
ki, dyplomy i nagrodę pieniężną 
w wysokości 3,5 tys. zł. 

Galę w KCK-u uświetniły wystę-
py artystyczne uzdolnionych wo-
kalistek z Młodzieżowego Domu 
Kultury: Zofii Ściegiennej i Zofii 
Baran. Na scenie wystąpił również 
jeden z laureatów tegorocznej na-
grody Nadzieje Kielc Bartłomiej 
Szwagrzyk, który zaprezentował 
utwory Fryderyka Chopina.

© UM

Materiał partnera

Te g o r o c z n a 
absolwentka II 
Liceum Ogól-
nokształcące-
go im. Jana 
Śniadeckiego. 
Już w szkole 

podstawowej rozpoczęła swo-
ją przygodę z lekkoatletyką. 
Liceum skończyła z wyróżnie-
niem oraz tytułem Laureata 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wie-
dzy Chemicznej organizowanej 
przez Uniwersytet Jagielloński. 
W trakcie nauki w liceum osią-
gała także sukcesy sportowe 
w lekkoatletyce. W najbliższej 
przyszłości chciałaby podjąć 
studia na uniwersytecie me-
dycznym i zostać lekarzem.

Uczeń kla-
sy trzeciej 
w Technikum 
nr 4 w Zespo-
le Szkół Elek-
t r y c z n y c h . 
Laureat pre-

stiżowego Konkursu o Platy-
nowy Indeks Politechniki Świę-
tokrzyskiej 2021/2022. Jest 
również aktywnym członkiem 
ZHP i Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Piotrkowicach. Zasila 
szeregi ,,Krewniaków Elektry-
ka”. Wolny czas poświęca na re-
nowację zabytkowych motocykli 
i kolarstwo. Łączy  zaintereso-
wania  z aktywnością społecz-
ną, obywatelską i wyzwaniami, 
jakie stawia szkoła techniczna.

Te g o r o c z n a 
abso lwentka 
I Liceum Ogól-
nokształcące-
go im. Stefana 
Żeromskiego. 
Interesuje się 

fotografią i sportem. Od 7 lat 
uprawia lekkoatletykę. Obec-
nie trenuje w Kieleckim Klu-
bie Lekkoatletycznym, startuje 
na dystansach 100 m i 200 m.  
W ubiegłym roku, wraz ze swo-
im klubem zdobyła Drużynowe 
Mistrzostwo Polski U20. Anga-
żuje się w  inicjatywy społeczne. 
Zamierza studiować w Akademii 
Wychowania Fizycznego w Kra-
kowie na kierunku Turystyka 
przygodowa.

Tegoroczny ab-
solwent III Li-
ceum Ogólno-
kształcącego 
im. Cypriana 
Kamila Norwi-
da w Kielcach. 

Od 2013 roku reprezentuje 
Klub Sportowy PACTUM Scy-
zory Kielce - Klub Koszykówki 
na Wózkach. Wraz z drużyną 
jest wielokrotnym medalistą Mi-
strzostw Polski oraz dwukrot-
nym zdobywcą Pucharu Polski. 
Reprezentuje również nasze 
Miasto w zawodach na arenie 
międzynarodowej. Planuje roz-
począć studia na Uniwersytecie 
Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach na kierunku psychologia.

Te g o r o c z n a 
a b s o l w e n t -
ka VI Liceum 
Ogólnokształ-
cącego im. 
Juliusza Sło-
w a c k i e g o . 

Sport, a głównie piłka ręczna 
to bardzo ważna cześć jej ży-
cia. Od 10 lat trenuje, a od 
2018 roku reprezentuje Polskę 
na arenie międzynarodowej. 
Gra w najwyższej lidze roz-
grywkowej PGNiG Superlidze 
Kobiet oraz Reprezentacji Pol-
ski piłki ręcznej U20. W 2022 
roku została powołana na Mi-
strzostwa Świata U20. Swo-
ją przyszłość wiąże z jednym 
z kierunków medycznych.

Te g o r o c z n y 
absolwent kla-
sy czwartej 
Technikum nr 
1 w Zespole 
Szkół Zawo-
dowych nr 1 

o specjalności Technik budow-
nictwa. Trenuje kolarstwo w Klu-
bie Sportowym Pogoń Mostostal 
Puławy. Już podczas drugiego 
roku zawodowego ścigania 
i jednocześnie będąc najmłod-
szym zawodnikiem w kategorii 
wiekowej, wywalczył tytuł Gór-
skiego Szosowego Mistrza Pol-
ski na rok 2021. W przyszłości 
ma zamiar kontynuować edu-
kację na Akademii Wychowania 
Fizycznego w Katowicach.

Te g o r o c z n a 
absolwentka V 
Liceum Ogól-
n o k s z t a ł c ą -
cego imienia 
księdza Piotra 
Ściegiennego. 

Przez cały czas nauki potrafiła 
umiejętnie połączyć obowiązek 
z pasją – grą w bilard, który tre-
nowała w macierzystym klubie 
– Klub Bilardowy Nosan Kielce. 
Jest również od stycznia 2021 
roku Członkiem Kadry Narodo-
wej Juniorów. Zamierza studio-
wać pielęgniarstwo, a w dalszej 
perspektywie zostać chirurgiem 
plastycznym, we własnej klinice 
medycyny estetycznej.

Te g o r o c z n y 
absolwent I Li-
ceum Ogólno-
kształcącego 
im. Stefana 
Żeromskiego. 
Zawodnik Klu-

bu Sportowego Stella Kielce. 
Łucznictwo trenuje od 6 lat, a od 
4 lat corocznie kwalifikuje się do 
Kadry Narodowej. Ma na swo-
im koncie wiele sukcesów, za-
równo międzynarodowych,  jak 
i ogólnopolskich. Od początku 
liceum działa w szkolnych gru-
pach rekonstrukcji historycznej 
Chce studiować na Politechni-
ce Świętokrzyskiej na Wydziale 
Mechatroniki i Budowy Maszyn.

Uczeń drugiej 
klasy II Liceum 
Ogólnokształ-
cącego im. 
Jana Śnia-
deckiego oraz 
czwartej klasy 

Państwowej Szkoły Muzycznej 
II stopnia im. Ludomira Różyc-
kiego.  Jego pasją jest muzy-
ka, a w szczególności gra na 
fortepianie. Jego największym 
osiągnięciem jest zdobycie I na-
grody w II International Gloria 
Artis Music Competition in Vien-
na 2022. Grał również koncerty 
w Wiedniu. Chce studiować in-
strumentalistykę ze specjalno-
ścią gry na fortepianie.

Te g o r o c z n y 
absolwent IV 
Liceum Ogól-
nokształcące-
go. Od sześciu 
lat należy do 
Szkolnej Gru-

py Przysposobienia Obronnego 
Małogoszcz. Udziela się jako 
wolontariusz. Aby zrealizować 
swoje marzenie o służbie woj-
skowej przystąpił do Ogólnopol-
skiego Konkursu Matematycz-
nego im. Generała Sylwestra  
Kaliskiego i uzyskał tytuł laure-
ata. Uzyskanie takiego rezul-
tatu zapewnia mu możliwość 
podjęcia studiów w wymarzonej 
uczelni, czyli Wojskowej Akade-
mii Technicznej w Warszawie.

Kinga Ciesielska Wojciech Klank Idalia Mastalerz Szymon Moćko Michalina Pastuszka

Michał Sędzielewski Patrycja Siemieniec Paweł Soboń Bartłomiej Szwagrzyk Julian Wrona
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OD NOWA
F E S T I W A L

7 sierpnia 2022

Ralph

KADZIELNIA KIELCE

BILETY: www.odnowafestiwal.pl

Kiedyś prowadził „Rand-
kę w ciemno”. Teraz wy-

stępuje w „Na Wspólnej”, 
w „Ranczu” i śpiewa. Podczas 
Święta Kielc pokaże, jak radzi 
sobie z przebojami Joe Coc-
kera. Koncert Jacka Kawalca 
w piątek 24 czerwca o godz. 19 
na kieleckim Rynku.

- Gdy zaprosiliśmy aktora na 
koncert na Scenie Letniej 2 lata 
temu, nie spodziewaliśmy się ta-
kiej energii, siły głosu i rockowego 
temperamentu. Teraz chcemy, by 
Jacek Kawalec  „rozbujał” publicz-
ność tegorocznego Święta Kielc – 
wyjaśnia dyrektor Kieleckiego Cen-
trum Kultury Augustyna Nowacka. 

„Jacek Kawalec śpiewa przebo-
je Joe Cockera” to koncert skie-
rowany do fanów mistrza, którzy 
nie mają już szansy zobaczyć 
go na żywo – reklamował swoje 
show aktor i muzyk w programie 
Jarosława Kuźniara. Na koncer-
cie nie zabraknie największych 
hitów genialnego wokalisty o cha-
rakterystycznym zachrypniętym 
wokalu. Energetyczne i zmysło-
we: „You Can Leave Your Hat 
On”, które znamy choćby z filmu 
„9 i pół tygodnia” z Kim Basinger 
i Mikeyem Rourke, „With a Lit-
tle Help With My Friends”, które 

słyszeliśmy w czołówce doskona-
łego serialu „Cudowne lata”, „Un-
chain My Heart” czy „Don’t Let Me 
Be Misunderstood”.  W zespole 
Kawalca zaśpiewa kielczanka 
Edyta Strzycka, ćwierćfinalist-
ka jednej z edycji „The Voice of 
Poland” i laureatka Muzycznego 
Scyzoryka. 

Jacek Kawalec jest aktorem. 
Nieźle radził sobie także w progra-
mach telewizyjnych „Twoja Twarz 
brzmi znajomo”, „Jak oni śpiewają” 
i „Taniec z gwiazdami”. Ma na swo-
im koncie wiele ról filmowych i te-
atralnych. Od kilku lat z powodze-
niem wciela się w rolę Witebskiego 
w „Ranczu” - najchętniej oglądanym 

polskim serialu. Jest także nowym 
wokalistą Budki Suflera. 

Koncert na kieleckim Ryku roz-
pocznie się w piątek 24 czerwca 
o godz. 19. A po koncercie kolej-
ne muzyczne wydarzenie na Ryn-
ku : film dokumentalny o zespole 
„A-ha”. Wstęp wolny.  

© KCK

Hity Cockera na Święto Kielc
Mama, pani doktor, która 

z pasją i zaangażowaniem 
ratuje życie dopiero narodzonych 
maluszków. Aleksandra Gładyś-
Jakubczyk, znana w Internecie 
jako NeonatOlka będzie gościnią 
Salonu Kobiet w Galerii Sztuki 
Współczesnej „Winda” Kieleckie-
go Centrum Kultury.

Pani doktor prowadzi bloga 
neonatolka.pl. Prężnie działa 
w mediach społecznościowych, 
gdzie odpowiada na pytania za-
troskanych mam. Jest Certyfiko-
waną Doradczynią Laktacyjną. 
Pracuje w Klinice Neonatologii 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-
nego w Kielcach. Mówi, że jej naj-
ważniejszą rolą życiową jest bycie 
mamą dwóch najwspanialszych 
chłopaków na świecie: Maćka 
oraz Olka, który urodził się z ze-
społem Downa.Mimo wielu obo-
wiązków znajduje również czas 
na pracę społeczną. Ola Gładyś-
Jakubczyk jest prezesem „Fun-
dacji Kochaj mnie…Po prostu”, 
wspierającej dzieci wymagające 
wielospecjalistycznej opieki me-
dycznej. 

Salon Kobiet w niedzielę  26 
czerwca o godz. 17 w Galerii 
„Winda” poprowadzi Aleksandra 
Bielecka. Bilety kosztują 20 zł.

© KCK

NeonatOlka  
w Salonie Kobiet

 Q Rockowy temperament i silny głos Jacka Kawalca (na zdjęciu) z pewnością przypadnie do gustu publiczności.
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Wygodne leżaki, profesjo-
nalny dmuchany ekran, na 

którym wszystko widać doskonale, 
nawet gdy jeszcze nie jest całkiem 
ciemno. Na świetne kino w plene-
rze zaprasza w czerwcowe i lipco-
we weekendy Kieleckie Centrum 
Kultury.

Projekt jest realizowany z Bu-
dżetu Obywatelskiego. - Tak wła-
ściwie dwa projekty - wyjaśnia dy-
rektor KCK Augustyna Nowacka. 
- Filmy familijne, razem z 3-godzin-
nymi zabawami dla dzieci przed 
pokazem oferujemy na kieleckich 
osiedlach. Filmy dla dorosłych 
prezentujemy przed Kieleckim 
Centrum Kultury. Kino Letnie na 
Osiedlach i Kino Letnie w Centrum 
„Przyjazne Kielce” ma już swoich 
fanów. Zapraszamy tych, którzy 
kochają kino i dobrą zabawę.

W najbliższy piątek 24 czerwca 
pokaz odbędzie się na kieleckim 
Rynku. - Pokażemy dokument 
o norweskim zespole „A-ha”. 

Wokalista Morten Harket może 
pochwalić się dużą skalą głosu, 
a teledysk „komiksowy” do piosen-
ki „Take on me” był w latach 80. 
prawdziwą perełką – zachęca kie-
rownik Impresariatu KCK Robert 
Wieczorek

W niedzielę 26 czerwca spo-
tkamy się pod Kieleckim Centrum 
Kultury, aby obejrzeć film roman-
tyczną komedię „Wpływ księżyca” 
z Cher i Nikolasem Cagem. Za to 
przyszły weekend należeć będzie 
w całości do małych kinomanów. 
1,2,3 lipca zaplanowano trzy po-
kazy na kieleckich osiedlach.  
1 lipca na osiedlu Sady zobaczy-
my „Władcy przygód. Stąd do 
Oblivio”, polską komedię o roc-
kandrollowym uciekinierze z in-
nego wymiaru, sprowadzonym na 
Ziemię przez dzieci. W sobotę  
2 lipca zapraszamy na ul. Romual-
da i osiedle Sandomierskie, gdzie 
grasować będzie duszek Casper. 
W niedzielę „Babe, świnka z klasą” 

odwiedzi z kolei Bocianek (przy 
nowym kompleksie sportowym).

- Na pokazy przed KCK i na 
Rynku zapraszamy chwilę przed 
21. Na osiedlach spotykamy się 
o godz. 17. Są bańki mydlane, 
malowanie tatuaży i buziek, zaba-
wy, duże zabawki i klocki, balony, 
a nawet piniata. Wszystko to, co 
kochają dzieci. W nagrodę rozda-
jemy wejściówki do bawialni „Raj 
Urwisa” na ul. Okrzei. A na deser 
– film. Wszystko bezpłatnie – za-
chęca kierownik Impresariatu.

Wśród kolejnych pokazów lip-
cowych dla dzieci będą m.in. 
„E.T.”, „Dzień czekolady”, „Hotel 
dla psów” i „Pajęczyna Charlotty”. 
A dla dorosłych – komedia „Dzie-
więć miesięcy” z plejadą gwiazd: 
Hugh Grantem., Julianne Moore, 
Jeffem Goldblumem czy Robinem 
Williamsem.  Projekt plenerowych 
pokazów jest dofinansowany z Bu-
dżetu Obywatelskiego.

© KCK

Piątek 24.06, godz. 21 – kielecki Rynek „A-ha”
Niedziela 26.06, godz. 20:30 – plac przy KCK, „Wpływ księżyca”
Piątek 1.07, godz, 17 – osiedle Sady „Władcy przygód. Stąd do Oblivio”
Sobota 2.07, godz. 17 – osiedle Sandomierskie, „Casper”
Niedziela 3.07, godz. 17 – Bocianek „Babe, świnka z klasą”.

PLAN POKAZÓW

Przyjazne Kielce, kino w plenerze

Prawie 400 tysięcy złotych 
kulturalnej dotacji dla KCK
375 tysięcy i 176 złotych – tyle wynosi w tym roku dofinansowanie z programów Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 
przyznane Kieleckiem Centrum Kultury. Ta kwota pozwoli zrealizować aż siedem kulturalnych  projektów

Właśnie dowiedzieliśmy 
się, że dofinansowano 

także Memorial to Miles Targi 
Kielce Jazz Festiwal. Dostali-
śmy na niego 25 tys. złotych. 
Wcześniej z programu „Teatr” 
otrzymaliśmy 25 tysięcy zło-
tych na realizację monodramu 
„Ciotka Wieża” i kolejne 25 ty-
sięcy z programu „Edukacja 
Kulturalna” na spektakl jubile-
uszowy z okazji 25-lecia Teatru 
Pegaz – objaśnia dyrektor KCK 
Augustyna Nowacka.

Dotację otrzymały także pro-
jekty: zakup nagłośnienia i oświe-
tlenia dużej sceny  (230 tysięcy 
złotych), dzięki czemu poprawią 
się nasze techniczne możliwości 
koncertowe. Finanse z minister-
stwa wesprą także Festiwal Form 
Dokumentalnych „Nurt” (20 tys. 
złotych) i kolejny edukacyjny pro-
jekt „Empatia”, łączący dwa ze-
społy pantomimy: ten działający 
w KCK (Praca w toku) i ten z Ze-
społu Szkół przy ul. Jagiellońskiej 

dla dzieci i młodzieży z niepełno-
sprawnościami (Teatr Mimo to) 
(20 tys. złotych).

- Trzeba przyznać, że poszło 
nam nieźle. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy nas wsparli, jak Urząd 
Miasta Kielce, który gwarantuje 
nam wkład własny do wszystkich 
projektów – komentuje dyrek-
tor Nowacka. – Teraz zrobimy 
wszystko, by projekty zrealizować 
i rozliczyć koncertowo, by miesz-
kańcy naszego miasta – ci mali 
i ci nieco więksi – mogli z naszych 
działań jak najwięcej skorzystać - 
dodaje dyrektor Nowacka.

Pierwszy projekt startuje już za 
2 tygodnie. Od 4 lipca w Kielec-
kim Centrum Kultury trwać będzie 
„Lato w teatrze”, cykl 2-tygodnio-
wych półkolonii dla dzieci z na-
szego regionu i tych z Ukrainy, 
które od kilku miesięcy z nami 
mieszkają.  Finał pracy dzieci po-
każą 17 lipca.

© KCK  Q Pierwszym projektem realizowanym z  dofinansowania przez KCK będą półkolonie „Lato w teatrze”.



 Q Kadzielnia Sport Festiwal przeszedł do historii. Teraz cała naprzód ku nowym przygodom w ramach GeoFestiwalu 2022. 
2 lipca zapraszamy na Magiczny Festiwal w Ogrodzie Botanicznym, a 3 lipca na Festiwal Małych Odkrywców w Centrum 
Geoedukacji na Wietrzni. Szczegóły na www.kielce.eu. 

 Q Odchodząca na sportową emeryturę lekkoatletka Mirosława 
Sarna odebrała podziękowania od wiceprezydenta Marcina 
Chłodnickiego i dyr. Kancelarii Prezydenta Sławomira Stachury.
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W NASZYM OBIEKTYWIE

 Q „Gonitwa uczuć” - najnowsza premiera Teatru Pegaz, który w tym roku obchodzi jubileusz 
25-lecia istnienia i działa przy Kieleckim Centrum Kultury.   To teatr autorski, który od 
początku prowadzi Andrzej Skorupski.

 Q Jeden seans – jedna piniata, setki balonów, baniek mydlanych, konkursów i dobrej zabawy. 
Kino Na Osiedlach „Przyjazne Kielce” organizowane w ramach Kieleckiego Budżetu 
Obywatelskiego,  działa już pełną parą.  

 Q  O życiu w zgodzie ze sobą, realizacji marzeń, macierzyństwie i dobrej energii opowiadała 
trzykrotna mistrzyni świata w sportach walki Iwona Guzowska w Salonie Kobiet w Galerii 
„Winda” Kieleckiego Centrum Kultury.  

 Q Kreatywnie, zielono, naturalnie i ekologicznie, po prostu „Las”.  Dzieci z Przedszkola 
Samorządowego numer 36 świetnie bawiły się na zajęciach w Pracowni Plastycznej 
Kieleckiego Centrum Kultury.

 Q Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 15 im. Tadeusza 
Kościuszki odwiedzili Urząd Miasta Kielce. Po Ratuszu 
oprowadziła ich wiceprezydentka Agata Wojda. 
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