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Dołącz do orszaku Mikołaja
3

Fot. Pixabay

6 grudnia przez centrum Kielc przejdzie orszak świętego
Mikołaja. Prezydent miasta i prezes Targów Kielce, wspólnie
z najmłodszymi mieszkańcami, odpalą świąteczną choinkę.
11 grudnia przyjedzie ciężarówka Coca Coli, a dwa dni później
Rynek odwiedzi RMF z choinkami. Zapraszamy też wszystkich
kielczan i gości z Ukrainy na integracyjną wigilię.
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Gotowi na zimę

Zajęcia z empatią

Zazieleniamy
nasze miasto
Dzięki głosom mieszkańców oddanym
w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym roku
posadzono już blisko tysiąc drzew i krzewów
w różnych punktach naszego miasta. Kielczanie
chętnie wybierają zielone projekty.
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WYDARZENIA
24-25.11, XXVIII Festiwal Form Dokumentalnych „Nurt”, Kieleckie Centrum
Kultury
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”
24-25.11, godz. 9 i 11 „Przygody Koziołka Matołka”
26.11, godz. 16 „Jak zostałam wiedźmą”
27.11, godz. 18, 28-29.11, godz. 10 i 12:30 „Sklepy cynamonowe”
30.11-2.12, godz. 9 i 11 „Cyryl, gdzie jesteś”,
3,12, godz. 16 „O Wilku i Czerwonym Kapturku”
4.12, godz. 11, 5 -9.12, godz. 9 i 11 „W butach. Kot w butach”
SPEKTAKLE
Kieleckie Centrum Kultury
26.11, godz. 19, 27.11, godz. 16 „Seks dla opornych”, Teatr TeTaTeT, Mała
Scena KCK, bilety 60 zł
28-29.11, godz. 19 „Ciotka Wieża”, Mała Scena KCK, wstęp wolny
30.11-1.12, godz. 18, „Projekt: Empatia”, pokaz finałowy, wstęp wolny
Kielecki Teatr Tańca
28.11, godz. 19 „„Przesycone mgłą”, Teatr Tańca „Zawirowania”, Duża Scena KTT, wstęp wolny
4.12, godz. 17, 5 grudnia, godz. 9 i 12, „Alicja w Krainie Czarów” Duża Scena KTT, bilety od 30 zł
8.12, godz. 12, Polski Teatr Tańca - spektakl „KoczkodanSe” Duża Scena
KTT
KONCERTY:
Kieleckie Centrum Kultury
24.11, godz. 20, Kaśka Sochacka, bilety od 109 do 129 zł
Dom Kultury „Białogon”
25-26.11, X Ogólnopolski Festiwalu Piosenki Poetyckiej i Turystycznej „Przy
kominku”
25.11, godz. 19, Koncert Integracyjny, restauracja „Applause” (budynek
KCK), wstęp wolny
26.11, godz. 17, Koncert Galowy Targi Kielce, bilety 40-50 zł
Dom Środowisk Twórczych
27.11, godz. 17, Olek Grotowski, bilety 25-30 zł
2.12.2022 , godz. 19, Pokominkowe reminiscencje w piosenkach z Krainy
Łagodności, bilety 20-30 zł
INNE:
Dom Środowisk Twórczych
24.11, godz. 18, Klub Podróżnika: 100 biegowych mil na Reunion i Mauritius, Wojciech Kotarba, wstęp wolny
4.12, godz. 17, XV Kielecki Festiwal Kąśliwości, bilety 80 i 100 zł
Miejska Biblioteka Publiczna, Mediateka, Poczytalnia na Dvorcu
25.11, godz. 17:30 „Poetycki Dwugłos”: Barbara Wrońska i Szczęsny Wroński, wstęp wolny
26.11, godz. 17:30, Agnieszka Czarnecka, wstęp wolny
Muzeum Historii Kielc
25.11, godz. 12, „Chasydyzm – wszystko co najważniejsze”, wykład, Aula im.
Witolda Gombrowicza w Nowym Kampusie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, wstęp wolny
25.11, godz. 17:30, „Geografia chasydyzmu: wyzwania i możliwości” wykład
prof. dr hab. Marcina Wodzińskiego, wstęp wolny.
Kieleckie Centrum Kultury:
26.11, godz. 10, 29.11, godz. 18, warsztaty plastyczne dla dzieci z Ukrainy,
wstęp wolny
6.12, Gala Konkursu „Mistrz Mowy Pięknej”, Mała Scena KCK, wstęp wolny
Energetyczne Centrum Nauki KPT:
26 - 27.11, godz. 13, Optyka z przymrużeniem oka, warsztaty rodzinne,
3-4.12, 10-11.12, 17-18.12, godz. 13 - Laboratorium Świętego Mikołaja,
warsztaty rodzinne, bilety: https://bilety.ecn.kielce.pl
Kielecki Teatr Tańca
27.11, godz. 10-11:30, 13:30-15, warsztaty tańca z , Sebulime Davisem
(Uganda), bilety: 20 zł.
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
27.11, godz. 11:30 – warsztaty haftu z Ewą Cieniak
WYSTAWY:
Galeria Sztuki Współczesnej „Winda” KCK „Malarski teatr Ottona Axera”,
(obrazy, rysunki, kostiumy), (wystawa czynna do 30.12)
Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej Dom Praczki, „Sin, Sin”, Borys
Fiodorowicz (malarstwo), (do 29.12)
Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach: „5. Międzynarodowe Biennale
Fotografii Definicja Przestrzeni - Space Definition 2022”, „Biało-Czerwona”,
Krzysztof Zając (fotografia), „Woda”, Ewa Cieniak (instalacja/haft), (do 2.12)
Muzeum Zabawek i Zabawy: „Sztuka zabawy, 30. lat zabawek Bajo”, (do
2.04.2023)
Muzeum Historii Kielc, „Kielce. Keltz. Historia społeczności żydowskiej”
(do 03.2023)
Dom Kultury „Zameczek”, „Archiwum Niecodzienności”, Marek Michalski
(fotogramy) (do 8.12)

Kielce gotowe na zimę
Sytuacja na kieleckich ulicach jest na bieżąco monitorowana, sprzęt zimowego
utrzymania dróg w pełni sprawny, a w magazynach zapas soli i piasku

Fot. RPZiUK

GARŚĆ KULTURY 24.11-8.12.2022 r.
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Tak jak w poprzednich latach o stan kieleckich dróg w czasie Akcji Zima zadbają 24 pojazdy - posypywarkosolarki i ciągniki z pługiem i rozsiewaczem.

A

kcja Zima w stolicy świętokrzyskiego rozpoczęła się
1 listopada i potrwa do końca marca 2023 r. W gotowości są pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa
Zieleni i Usług Komunalnych oraz
Miejskiego Zarządu Dróg.
Do tej pory aura była bardzo łaskawa, choć niewielki, „śnieżny”
epizod w Kielcach mamy za sobą.
- Pierwszy patrol wyjechał
na ulice miasta 19 listopada
o 1 w nocy – informuje Renata
Gruszczyńska, prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni
i Usług Komunalnych.
To właśnie „Zieleń” zajmuje się
zimowym utrzymaniem dróg na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg.
SPRZĘT GOTOWY
W gotowości są 24 pojazdy –
posypywarko-solarki i ciągniki
z pługiem i rozsiewaczem. Specjalistyczne pojazdy dbają o stan
ponad pół tysiąca kieleckich ulic
w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub gołoledzi. Do Akcji
Zima zaangażowanych jest około
50 pracowników.
W magazynach RPZiUK zgromadzono obecnie około 800 ton
soli i 500 ton piasku. Zapasy są
na bieżąco uzupełniane.
STAŁE DYŻURY
W Miejskim Zarządzie Dróg
w Kielcach prowadzone są dyżury,
by w razie pogorszenia warunków
atmosferycznych, można było wydać
odpowiednią dyspozycję. Tak jak co
roku w Kielcach obowiązuje kolejność
odśnieżania ulic.

- W pierwszej kategorii znajdują się ulice podstawowego układu
komunikacyjnego, w tym drogi
krajowe i wojewódzkie. Łącznie
to 85 ulic – informuje Jarosław
Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
W drugiej kategorii znajduje się
158 ulic o istotnym znaczeniu komunikacyjnym oraz 285 ulic w kategorii trzeciej, które mają charakter lokalny.
- W przypadku gwałtownego
załamania pogody i skrajnie niekorzystnych warunków atmosferycznych służby skupiają się na
poprawie przejezdności na głównych ulicach miasta, czyli drogach
pierwszej i drugiej kategorii, następnie działają na ulicach pozostałych – mówi Jarosław Skrzydło.
NIE TYLKO ULICE
Pracownicy
Rejonowego
Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług
Komunalnych zajmują się także
odśnieżaniem chodników, przejść
dla pieszych, przystanków, deptaków i terenów parkowych. Prace
wykonywane są ręcznie lub z użyciem lekkiego sprzętu.
- Zimowe utrzymanie obejmuje
chodniki w pasach drogowych.
Do naszych zadań należy także
utrzymanie terenów gminy zlokalizowanych wokół wspólnot
mieszkaniowych, kładek, schodów i przejść dla pieszych. Warto
dodać, że na chodnikach wysypywany jest tylko piasek – mówi
Renata Gruszczyńska.
RPZIUK dba o odśnieżanie
miejsc parkingowych dla osób

niepełnoprawnych według zleceń
Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach oraz o odśnieżanie i wywóz
śniegu oraz lodu z okolic śródmieścia.
ZGŁOŚ KONIECZNOŚĆ
ODŚNIEŻENIA
Od 1 grudnia przez całą dobę
funkcjonować będzie stacjonarny
dyżur w MZD. W jego ramach na
bieżąco śledzone są prognozy pogody, komunikaty meteorologiczne, dokonywane są objazdy ulic.
Dyżurny dysponuje podglądem
z kamer monitoringu wizyjnego
rozmieszczonych na ulicach.
Wszystkie pojazdy operatora,
czyli Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych
wyposażone są w nadajniki GPS,
dzięki czemu dyżurny Akcji Zima
na monitorze ma podgląd w czasie
rzeczywistym, gdzie aktualnie znajdują się poszczególne pojazdy.
Mieszkańcy Kielc mogą zgłaszać konieczność odśnieżenia
ulic i chodników pod nr telefonu
41 340 28 90. Przypominamy, że
zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,
niektórzy właściciele i zarządcy
zobowiązani są do usuwania błota, śniegu i lodu z chodników bezpośrednio przyległych do granicy
nieruchomości.
© UM

Zgłoś, że nie odśnieżyli
Konieczność odśnieżenia ulic
i chodników można zgłaszać pod
numerem telefonu 41-340-28-90.

Kielecka

NR 22 (41) - LISTOPAD 2022

Materiał partnera | 3

Zaczniemy orszakiem
świętego Mikołaja
„Świątecznie Bliscy - integracyjne wydarzenia bożonarodzeniowe” wprowadzą
mieszkańców Kielc w świąteczny klimat. Będzie mnóstwo atrakcji. Zaczynamy 6 grudnia
rzez centrum Kielc przejdzie pierwszy orszak
świętego Mikołaja, a najmłodsi mieszkańcy Kielc wspólnie
z prezydentem miasta zapalą
lampki na bożonarodzeniowym
drzewku. Orszak ruszy 6 grudnia 2022 roku o godzinie 16.
- Chcemy, żeby kielczanie i nasi
goście z Ukrainy mogli poczuć klimat Świąt Bożego Narodzenia,
dlatego w grudniu zapraszamy na
szereg wydarzeń. To będzie doskonała okazja do integracji, spotkań i życzeń – mówi prezydent
Kielc Bogdan Wenta.
ŚWIĄTECZNE DEKORACJE
Montaż świątecznych ozdób
w centrum miasta rozpoczął się
w połowie listopada. Ze względu
na wprowadzenie w mieście planu oszczędnościowego, iluminacji
świetlnych będzie trochę mniej.
Pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych zamontowali świąteczne
ozdoby na słupach wzdłuż ulicy
Sienkiewicza, ul. Warszawskiej od
Rynku do al. IX Wieków oraz na
Rynku. Na Placu Artystów będą
ustawione fontanny świetlne.
Podobnie jak w ubiegłym roku
znakiem Świąt Bożego Narodzenia na płycie Rynku będzie
sztuczna choinka. W tym roku
w przygotowanie i ubranie świątecznego drzewka zaangażują
się Targi Kielce.
WARTO DOŁĄCZYĆ
DO ORSZAKU
Wyjątkowe atrakcje i niespodzianki będą czekać na kielczan
już 6 grudnia. Każdy będzie mógł

dołączyć do orszaku świętego
Mikołaja. Co ważne, w centrum
Kielc będziemy gościć nie jednego, a wielu świętych w czerwonych strojach. W rolę „Mikołajów” wcielą się między innymi
pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych. Orszak wyruszy o godzinie 16 sprzed pomnika Henryka
Sienkiewicza i przejdzie na Rynek. Zapraszamy kielczan do mikołajowego orszaku.
- O wyjątkową oprawą całego
wydarzenia zadbają nasi specjaliści od barwnych i wesołych
korowodów - Kielecki Teatr Tańca i Młodzieżowy Dom Kultury.
W organizowanym po raz pierwszy w Kielcach orszaku wezmą
udział także dzieci ze Świetlic
Środowiskowych „4 kąty”, przedstawiciele Klubów Seniora wraz
z dziećmi i młodzieżą ukraińską,
studenci Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z kierunku Praca
socjalna i pracownicy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie – informuje Magdalena Gościniewicz
z MOPR Kielce.
Punktem kulminacyjnym będzie zapalenie lampek na bożonarodzeniowym drzewku. Po raz
pierwszy choinka będzie miała
swojego mecenasa, instytucję
odpowiedzialną za przystrojenie
choinki. W tym roku będą to Targi
Kielce S.A., które na mieszkańców i gości będą czekały ze świąteczną herbatą i czapkami świętego Mikołaja.
- Bardzo mile widziani są mali
pomocnicy. Zapraszamy całe rodziny do wspólnej zabawy. Na
wszystkich będą czekać smakołyki

i świąteczna atmosfera – zachęca
prezydent Kielc Bogdan Wenta.
KONKURS I MIEJSKA
WIGILIA
Tak jak przed rokiem zapraszamy szkoły podstawowe do przystrojenia świątecznego drzewka.
Im bardziej ekologicznie, tym
lepiej. Finał akcji na najładniej
udekorowaną choinkę już 16
grudnia. Na wszystkich będą
czekać nagrody. Drzewka, które
reprezentacje szkół będą ubierać
we własnoręcznie przygotowane
ozdoby, dostarczy RPZiUK. Więcej informacji o konkursie i jego
zasadach wkrótce na stronie internetowej miasta i profilu FB.
Tego dnia w świąteczny nastrój
będą mieszkańców Kielc wprowadzać młodzi artyści z Młodzieżowego Domu Kultury, Świetlic
Środowiskowych „4kąty” oraz
z Klubów Wolna Strefa.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ustawi stoisko z rękodziełem bożonarodzeniowym przygotowanym przez podopiecznych
Klubów Seniora i Środowiskowych Domów Samopomocy. Zapewni także słodki poczęstunek
i ciepłą herbatę.
23 grudnia zapraszamy kielczan i gości z Ukrainy na wigilię
integracyjną.
- Na mieszkańców będą czekały tradycyjne wigilijne potrawy
- barszcz czerwony, pierogi, kapusta z grochem i ryba. Serdecznie zapraszamy, nikt nie odejdzie
od stołu głodny. Okres Bożego
Narodzenia to wspaniały czas do
spotkań i dzielenia się z innymi
tym, co mamy – mówi Magdalena

Fot. UM Kielce
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6 grudnia w uroczystym odpaleniu choinki na Rynku weźmie udział
prezydent Kielc Bogdan Wenta.

„Świątecznie Bliscy – integracyjne
wydarzenia bożonarodzeniowe”
6.12, godz. 16 – Orszak Świętego Mikołaja (pomnik Henryka Sienkiewicza), włączenie lampek na choince (Rynek)
11.12, godz. 15-20 – Event świątecznej ciężarówki Coca-Cola (wydarzenie zewnętrzne)
13.12, godz. 6-14 – „Choinka pod Choinkę” od RMF (wydarzenie zewnętrzne)
16.12, godz. 10-16 – Choinko zostań wśród Nas – wydarzenie integracyjne dla dzieci i młodzieży - konkurs na najładniej udekorowaną choinkę, występy artystów z MDK, Świetlic Środowiskowych „4kąty” i Klubów
Wolna Strefa, wystawa rękodzieła przygotowanego przez podopiecznych Klubów Seniora i Środowiskowych Domów Samopomocy
23.12, godz. 11 – Wigilia integracyjna dla kielczan i gości z Ukrainy
Gościniewicz, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Na płycie Rynku przygotowane
będą stoły i ławki, przy których
będzie można zasiąść do wspólnego posiłku.
COCA COLA
I CHOINKI OD RMF
Polecamy też grudniowe wydarzenia ogólnopolskie, które
w tym roku zawitają do Kielc. 11
grudnia kielecki Rynek odwiedzi świąteczna ciężarówka Coca
Cola. Na miejscu czekać będą
takie atrakcje jak wirtualna przejażdżka saniami Mikołaja, pokój

świętego Mikołaja (czyli instagramowa przestrzeń w której
będzie można zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem), minikonkursy
z nagrodami czy fotobudka 360°
z możliwością nagrania filmiku
w slow motion. To będzie również
świetna okazja na to, aby poznać
historię świątecznej muzyki rozrywkowej.
Dwa dni później, 13 grudnia,
będziemy gościć na Rynku Radio
RMF FM z akcją „Choinka pod
Choinkę”. Podczas tego wydarzenia w ręce kielczan powędruje kilkaset pachnących świątecznych
drzewek.
© UM

Szlachetna Paczka w Kielcach. Prezydent Wenta zaprasza

U

rząd Miasta Kielce po raz
kolejny będzie wspierał Szlachetną Paczkę. Pieniądze zebrane
wśród pracowników zostaną przeznaczone na pomoc dla rodziny wybranej przez Komitet ds. Organizacji
Szlachetnej Paczki, powołany za
zgodą Prezydenta Kielc.
Do tzw. „weekendu cudów” pozostały dwa tygodnie. 11 i 12 grudnia
rodziny, które znalazły się w Bazie
Rodzin Szlachetnej Paczki otrzymają prezenty przygotowane przez
wolontariuszy. Pomoc dopasowaną do potrzeb jednej rodziny,
można przygotować wspólnie ze

współpracownikami, znajomymi lub
własną rodziną. W ubiegłej edycji
jedną Paczkę robiło średnio 31 osób.
- Jak co roku przed Bożym Narodzeniem trwa akcja pomocy
w ramach „Szlachetnej Paczki”, która jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych
w Polsce. Inicjatywa ta jest wyrazem dobrego serca i od lat spotyka
się z przychylnym odzewem rzeszy
ludzi. Obecny rok jest wyjątkowy
pod względem trudnej sytuacji międzynarodowej i gospodarczej w naszym kraju, jak i za granicą. Pomimo
tych niesprzyjających warunków

serdecznie zapraszam do włączenia się w te działania wszystkich
Pracowników Urzędu Miasta Kielce – mówi prezydent Kielc Bogdan
Wenta.
Zebrane wśród pracowników
Urzędu Miasta datki zostaną przeznaczone na zakup kluczowych
potrzeb dla wybranej rodziny zarejestrowanej w systemie „Szlachetnej
Paczki”. Paczki przygotowane przez
pracowników Urzędu Miasta Kielce
zostaną przekazane do magazynu
Szlachetnej Paczki.
Przypominamy także, że na
mocy uchwały Rady Miasta Kielce,

wolontariusze Szlachetnej Paczki,
od 1 listopada, aż do finału akcji,
mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji miejskiej. Dokumentem uprawniającym jest Kielecka Karta Miejska
wydana na podstawie przedłożonej
umowy o wolontariat wolontariusza
Szlachetnej Paczki zawartej ze Stowarzyszeniem Wiosna.
Do Szlachetnej Paczki włączane
są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z niezależnych od siebie przyczyn. Szlachetna
Paczka dociera do biedy ukrytej, której nie zauważamy na co dzień, która jest niezawiniona. Często pojawia

się w rodzinie w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy choroby, a nawet
trudnodostępnego i słabo skomunikowanego miejsca zamieszkania,
utrudniającego podjęcie pracy.
Weekend Cudów to wyjątkowy
moment w roku, kiedy potrzebujący
otrzymują pomoc, czują się zauważeni i zyskują nadzieję na zmianę
swojego życia.
Całą akcję w Urzędzie Miasta koordynuje Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.
© UM
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Kielczanie zazieleniają miasto

Podmioty, samorządy i przedsiębiorstwa, które w sposób
szczególny wspierają sektor ekonomii społecznej w województwie
świętokrzyskim,
uhonorowane
zostały podczas tegorocznej Gali
Ekonomii Społecznej. Z uwagi
na wkład w rozwój ekonomii społecznej na terenie Miasta Kielce,
wyróżnienie otrzymał również samorząd Kielc. Gratulacje odebrał
prezydent Kielc Bogdan Wenta.
W tym roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w konkursie „Lider
Ekonomii Społecznej” wpłynęło 31
aplikacji. Konkurs pt. „Lider Ekonomii Społecznej”, którego organizatorem jest Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej w ramach projektu pozakonkursowego Świętokrzyska Ekonomia Społeczna,
przeprowadzony został po raz 7.
Każdego roku wybierane i nagradzane są samorządy, firmy oraz
podmioty ekonomii społecznej, które w sposób szczególny
przyczyniają się do wspierania
sektora ekonomii społecznej
w województwie świętokrzyskim,
promując postawy zgodne z ideą
odpowiedzialności
społecznej,
przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu.

„Biała wstążka”
w Kielcach
„Wspólnie przeciw przemocy w rodzinie” pod tym hasłem
w Kielcach odbędzie się 16.
edycja kampanii społecznej „Biała wstążka”. Działania profilaktyczne tradycyjnie zaplanowano
w dniach od 25 listopada do 10
grudnia br.
Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy
wobec kobiet i powstrzymania się
od wszelkich form jej stosowania.
W okresie trwania kampanii organizatorzy, w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
w Kielcach, zachęcają szczególnie mężczyzn, aby zechcieli
przyjąć i nosić białą wstążkę, manifestując w ten sposób sprzeciw
wobec przemocy.
Celem akcji jest dotarcie do
mieszkańców Kielc - rodzin
i przedstawicieli służb zajmujących się walką z przemocą oraz
zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
© UM

Zdjęcia UM Kielce

Dzięki głosom mieszkańców oddanym w ramach Budżetu Obywatelskiego, w różnych punktach miasta
w tym roku posadzono blisko tysiąc drzew i krzewów
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Dzięki projektowi „10 akcji nasadzeń” powstają zielone zakątki w różnych częściach Kielc. Akcja cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców.

W

ięcej zieleni w mieście to mniej smogu
i hałasu. Mieszkańcy Kielc
w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego chętnie wybierali „zielone” projekty. Podobnie było i w tym roku.
Drzewa
mają
bezpośredni
wpływ na nasze życie, produkują
tlen i pochłaniają dwutlenek węgla, neutralizują również zanieczyszczenia powietrza. Przebywanie w otoczeniu roślin pozytywnie
wpływa na nasze samopoczucie,
a ponadto zieleń sprzyja rekreacji,
aktywności fizycznej i integracji.
- Z roku na rok przeznaczamy więcej pieniędzy na „zielone
projekty” w ramach Kieleckiego
Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej edycji wydamy 1 milion złotych. To o 200 tysięcy złotych więcej niż w poprzedniej edycji – mówi
Bogdan Wenta, prezydent Kielc.
- W wielu zakątkach Kielc możemy obserwować, jak nasze otoczenie się zmienia. Cieszę się, że
wspólnie z mieszkańcami możemy zadbać o to, żeby nasze miasto było bardziej zielone – dodaje
Agata Wojda, zastępczyni prezydenta Kielc.
762 DRZEWA W 762.
ROCZNICĘ KIELC
Na
zlecenie
mieszkańców
w różnych miejscach Kielc pojawią się 762 drzewa. Sadzone są
one zarówno w pasach drogowych, ale również na terenach
szkół, żłobków i przedszkoli.
Nowe drzewa posadzono w parkach i na skwerach w centrum
Kielc, ale również na ulicach: Jagiellońskiej, Krzywej, Ściegiennego, Grunwaldzkiej, Grochowej,
Hożej, Gosiewskiego, Pakosz,

Kopernika, Orkana, al. Szajnowicza-Iwanowa, Zagnańskiej, 1-go
Maja, al. Popiełuszki, Krakowskiej, Mielczarskiego, Żelaznej,
Warszawskiej, Orląt Lwowskich,
Tarnowskiej.
Do zasadzenia wybrano klony, lipy, topole, jesiony, platany,
kasztanowce, głogi, dęby oraz
graby. Projekt „762 drzewa w 762.
rocznicę założenia Kielc na prawie
polskim” uzyskał 3563 głosy.
ZIELEŃ ZAMIAST
BETONU
Nowe ławki i nasadzenia w rejonie hali przy Żytniej, zastąpiły beton. Zgłoszone przez mieszkańców zadanie zyskało poparcie
2565 kielczan.
Przy Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR od strony ul. Żytniej
powstał pas z krzewów i bylin. Pojawiły się cisy, śnieguliczki i liliowce, które uzupełniają drzewa posadzone jesienią ubiegłego roku.
W okolicach hali częściowo rozbrukowany został chodnik i ustawiono ławki, przy których posadzone będą klony polne. Ławki i kosze
zamontowano również naprzeciwko wejścia do hali.
Dodatkowo
wprowadzono
udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
Krawędzie
schodów oznakowano na żółto,
zamontowane zostaną specjalnie
zaprojektowane piktogramy informujące o podjeździe dla wózków.
BAJKOWY OGRÓD
Zielony zakątek, pełen roślinności cieszącej zmysły o każdej porze
roku powstanie przy Przedszkolu
Samorządowym nr 19. Bajkowy
ogród będzie miejscem dostępnym dla wszystkich. W centralnej
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762 drzewa w 762. rocznicę założenia Kielc. W akcji sadzenia nowej
zielni wzięła udział wiceprezydentka Agata Wojda.

części powstanie ogródek warzywny i zioła w donicach. Dookoła
pobiegnie ścieżka sensoryczna,
a obok wykonany zostanie plac
ze stołem piknikowym, ławkami,
koszem i tablicą edukacyjną. Pojawią się m.in. krzewy i drzewa
owocowe, a w sąsiedztwie altany
- łąka kwietna. Wśród zieleni staną
domki dla owadów. Ogród stanie
się doskonałym miejscem do nauki i poznawania świata przez najmłodszych mieszkańców osiedla.
WSPÓLNIE SADZIMY
DRZEWA
Zielone zakątki powstają również dzięki pomysłom zgłaszanym
przez mieszkańców w ramach
projektów nieinwestycyjnych. Jednym z nich jest 10 akcji nasadzeń
- Przyjazne Kielce. Do wspólnego
sadzenia drzew przyłączyli się
młodzi mieszkańcy osiedli, władze
Kielc, zawodnicy Korony Kielce,
zarządcy spółdzielni oraz miłośnicy ekologii.

W dziesięciu lokalizacjach posadzono 200 krzewów, kolorowych
klonów, miododajnych lip i królewskich dębów. Nasadzenia wykonano przy przedszkolu i szkole
podstawowej na Bocianku, Zespole Szkół Elektrycznych, Politechnice Świętokrzyskiej, Zespole Szkół
Ekonomicznych, szkołach podstawowych na Białogonie i Ślichowicach, a także na terenach wspólnot mieszkaniowych Panorama
oraz Pionier na Barwinku i osiedlu
Kochanowskiego.
© UM

Projekty zielone
Takie projekty będą realizowane z Kieleckiego Budżetu
Obywatelskiego w 2023 roku:
• 300 nowych drzew wzdłuż
śródmiejskich ulic
• Zastał Kielce betonowe,
a zostawił zadrzewione!
• Zielone płuca Kielc

Kielecka
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Zmiany w podatku od nieruchomości,
opłatach za parkowanie i komunikacji
R

ada
Miasta
przyjęła
uchwały zmieniające dotychczasowe opłaty. Wprowadzane zmiany są konieczne
w związku z wysoką inflacją
oraz wzrostem cen paliw i kosztów obsługi kredytów.
Sytuacja finansowa, w jakiej
znalazły się samorządy w tym
roku, jest trudna. Zmniejszone
dochody z tytułu udziału w PIT,
większe obciążenia ze względu
na wysoką inflację, wzrost stóp
procentowych, rosnące ceny towarów i usług, wojna za wschodnią granicą, negatywne skutki
pandemii, a także obowiązki
względem instytucji państwowych czy nałożone na samorządy
przez rząd dodatkowe zadania.
Konsekwencje tych zjawisk dotykają cały kraj i wszystkich obywateli, w tym także Miasto Kielce
i jego mieszkańców.
15 listopada do Regionalnej
Izby Obrachunkowej złożony został projekt budżetu Miasta Kielce
na 2023 rok, który po otrzymaniu
pozytywnej opinii będzie procedowany przez Radę Miasta. Plan
przychodów i rozchodów oraz dochodów i wydatków na przyszły rok
nie był łatwy do przygotowania, co
podczas konferencji prasowej podkreślał prezydent Bogdan Wenta.
Priorytetem dla Miasta w 2023
roku są obowiązkowe zadania wynikające z ustawy o samorządzie
terytorialnym, których zakres obejmuje głównie oświatę, pomoc społeczną, pomoc rodzinom, utrzymanie dróg, komunikację miejską
oraz ochronę środowiska.
17 listopada radni miejscy,
obok decyzji w zakresie dystrybucji węgla wśród mieszkańców
Kielc, przyjęli trzy uchwały dotyczące zmian stawek podatku od
nieruchomości, opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania oraz cen biletów komunikacji
miejskiej.
- To nie były łatwe decyzje ani
dla mnie jako Prezydenta w trakcie
ich opracowywania, ani dla Rady
podczas głosowania, ale niestety
konieczne dla realizacji zadań, jakie stoją przed Miastem, uwzględniające potrzeby mieszkańców. To
nie jest wymysł czy kaprys władz
miasta, ale dostosowanie do sytuacji, w której znalazły się Kielce.
W żadnym przypadku nie można
traktować tego jako „wyciąganie
pieniędzy od podatników” – podkreśla prezydent Kielc Bogdan Wenta.

WYŻSZY PODATEK OD
NIERUCHOMOŚCI
Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy jest podatek od nieruchomości. Podjęta
uchwała wprowadziła waloryzację
stawek podatku średnio o 11%.
Miasto tym samym nie skorzystało z możliwości wprowadzenia stawek maksymalnych dopuszczonych przez Ministerstwo
Finansów, które wynoszą 17%
w przypadku działalności gospodarczej i 35% w odniesieniu do
nieruchomości mieszkalnych. Wyznacznikiem dla takiej propozycji
był wzrost cen towarów i usług
w I półroczu 2022 r. w porównaniu do I półrocza 2021 r. (11,8%).
Łącznie zmiany mogą przynieść
dla budżetu Miasta około 11 mln
zł. Zdaniem p.o. dyrektor Wydziału Podatków Karoliny Kameli, dla
zdecydowanej większości mieszkańców nie powinny stanowić dużego obciążenia.
- W przypadku gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrost to 10
gr za m2, pozostałe grunty o 5
gr/m2; w przypadku mieszkań to
zmiana o 8 gr/m2 – informuje dyrektor Karolina Kamela.
Przykładowo: w przypadku
mieszkania o powierzchni 60 m2
i udziału w gruncie 28 m2, podatek
wzrośnie w skali roku o 6 złotych
rocznie, czyli 50 groszy miesięcznie. Dla firmy z biurem o powierzchni 200 m2 i działką 500
m2, wzrost w skali roku wyniesie
590 zł, czyli 49 zł w miesiącu.
Część przedsiębiorców nadal
będzie mogła liczyć na stawki preferencyjne, czyli o 50% niższe od
stawek podstawowych. Dotyczy
to zakładów produkcji wyrobów
piekarniczych, cukierniczych, naprawy obuwia, naprawy zegarków, przeróbki i naprawy odzieży, a także firm prowadzących
działalność w zakresie przygotowywania i podawania posiłków
lub napojów. Dodatkowo z 70%
zniżki od stawek podstawowych
skorzystają podmioty prowadzące aktywność w zakresie kultury
fizycznej i sportu, w tym służące
uprawianiu sportów zimowych.
Pomimo wzrostu, miasto nadal
będzie oferowało najniższe stawki wśród miast wojewódzkich,
z których zdecydowana większość zastosowała stawki maksymalne określone przez resort
finansów.

ZMIANA PO 10 LATACH
Od stycznia 2023 roku w Strefie Płatnego Parkowania obowiązywać będą nowe opłaty. Zmianie
ulega przede wszystkim stawka
bazowa, która obecnie wynosi 2
zł i obowiązuje od 10 lat. Podstawą do jej określenia była ustawa
o drogach określająca maksymalną stawkę za 1 godzinę parkowania w wysokości 0,15% minimalnego wynagrodzenia, które
w 2012 roku wynosiło 1500 zł.
Wówczas miasto nie zdecydowało się na wprowadzenie maksymalnej stawki, czyli 2,25 zł.
Zdaniem dyrektora Miejskiego
Zarządu Dróg Grzegorza Staszewskiego konieczność aktualizacji stawki uzasadnia już sam
wzrost minimalnego wynagrodzenia na przestrzeni tych lat o ponad 100% - w roku 2022 to 3010
zł, a na początku 2023 r. 3490 zł.
- Najważniejszy powód wprowadzania zmian to zwiększenie rotacji samochodów oraz uzyskanie
spójności z realizowaną polityką
transportową, a przede wszystkim
wprowadzeniem preferencji dla
komunikacji zbiorowej, którą rekomenduje Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości. To instytucja
rządowa realizująca programy dofinansowania między innymi z zakresu inwestycji drogowych, o które
z czasem, Miasto będzie zabiegać –
mówi dyrektor Grzegorz Staszewski.
Najważniejsze zmiany, które wprowadza uchwała dotyczą
opłat jednorazowych, które wyniosą 4 złote za pierwszą godzinę parkowania, 4,40 zł za drugą,
4,80 zł za trzecią oraz 4 zł za
czwartą i każdą kolejną. Zmianie
ulegają również opłaty abonamentowe i zryczałtowane.
Nowym rozwiązaniem jest niższa
stawka abonamentu miesięcznego
i rocznego dla osób rozliczających
podatek dochodowy w Kielcach
(200 zł/miesiąc, 2000 zł/rok) w porównaniu do osób niespełniających
tego warunku (300 zł/miesiąc, 3000
zł/rok). Wprowadzona zostaje także 25% bonifikata za parkowanie
dla osób korzystających z aplikacji
mobilnych w SPP. Utrzymany zostaje czas bezpłatnego parkowania
w strefie za pierwsze 45 minut.
NOWE CENY BILETÓW
AUTOBUSOWYCH
Organizacja transportu publicznego to jedno z obowiązkowych
zadań miasta wynikające z ustawy

Fot. UM Kielce

Od 1 stycznia 2023 roku wchodzą w życie nowe stawki. - Takie zmiany nie są
popularne, ale konieczne - mówi prezydent Bogdan Wenta
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Kieleccy radni na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, 17 listopada,
podjęli trzy ważne dla finansów Kielc uchwały.

o samorządzie terytorialnym. Miasto Kielce realizuje je w najlepszy
możliwy sposób i aby ten stan
utrzymać, koniecznym było zwiększenie funduszy na ten cel. - Koszty komunikacji wynikają z wielokrotności tzw. stawki za wozokilometr,
która jest aktualizowana kwartalnie
o wskaźnik inflacji i wskaźnik ceny
paliwa. Przy obecnie notowanych
wzrostach wspomnianych wskaźników, oznacza to konieczność
zabezpieczenia na komunikację
dodatkowych 11 mln zł do końca
2022 roku. Dodatkowo od początku
2023 roku do stawki podstawowej,
czyli 23% powróci podatek VAT na
paliwo (obecnie 8%) – zaznacza
dyr. Zarządu Transportu Miejskiego Barbara Damian. - Kwestie
finansowe są najważniejszym powodem wprowadzonych zmian –
dodaje dyrektor ZTM.
Od nowego roku cena biletu
jednorazowego, który obecnie jest
biletem 40-minutowym, wzrośnie
w strefie miejskiej z obecnych 3,40
zł do 4 zł, a w strefie aglomeracyjnej z 3,60 zł do 5 zł. Proporcjonalnie zmieni się cena biletu ulgowego
w strefie miejskiej z 1,70 zł do 2 zł
i aglomeracyjnej z 1,80 zł do 2,50
zł. Ponadto zostanie wydłużony
czas ważności biletu jednorazowego od momentu jego skasowania
z obecnych 40 do 60 minut. Dla pasażerów jest to atrakcyjna oferta, bo
w tym czasie będą mogli korzystać
z nieograniczonej liczby przesiadek.
Cena biletu dobowego wzrośnie
w strefie miejskiej z obecnych 11
zł do 14 zł i w aglomeracyjnej z 13
zł do 16 zł. Proporcjonalnie zmieni
się cena biletu dobowego ulgowego w strefie miejskiej z 5,50 zł do
7 zł i w aglomeracyjnej z 6,50 zł
do 8 zł. Utrzymany zostaje zapis
z poprzedniej uchwały, dotyczący
ważności biletu dobowego, który
skasowany w każdy piątek po godzinie 20:00 obowiązuje przez cały
weekend i zachowuje ważność do

północy z niedzieli na poniedziałek.
Cena za przejazd zmieni się
również dla biletów elektronicznych jednorazowych i ulgowych
(tzw. elektroniczna portmonetka).
Maksymalna opłata za przejazd
dla biletu bez ulg wzrośnie z obecnych 3,40 zł do 3,80 zł. Ma to zachęcić obecnych jak i przyszłych
pasażerów do korzystania z tej formy opłat za przejazd. Dla pasażera
jest ona bowiem najkorzystniejsza.
Należy podkreślić, że w przypadku
biletu elektronicznego nie występuje rozróżnienie na strefę miejską
i aglomeracyjną, a opłata za przejazd zależy wyłącznie od liczby
przejechanych przystanków.
Zmiana opłat obejmuje również
bilety okresowe, których cena
wzrośnie o około 20%. Co jednak
istotne dla mieszkańców rozliczających się z podatku dochodowego w Kielcach zmiana ta wyniesie
zaledwie 8%, przykładowo dla 30
dniowego biletu okresowego ze
100 zł do 108 zł za bilet normalny,
a przy ulgowym z 50 zł na 54 złote.
NIE SĄ POPULARNE,
ALE KONIECZNE
Prezydent ze zrozumieniem
przyjmuje obawy czy niezadowolenie mieszkańców, ale jak podkreśla:
- Nikogo nie cieszy wprowadzanie
podwyżek. Jednak decyzje, które
zostały podjęte, były konieczne.
Stoi za tym odpowiedzialność za
Miasto, za bezpieczeństwo mieszkańców, za realizację obowiązkowych zadań gminy. Wierzę, że jeśli
nie teraz, nie w najbliższej przyszłości, to ostatecznie działania
te spotkają się ze zrozumieniem
kielczan i kielczanek, a w konsekwencji też akceptacją – mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.
Miasto zakłada, że wprowadzenie tych uchwał łącznie wniesie do
budżetu Kielc około 17 mln zł.
© UM
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Ruch i teatr z empatią
Spotykają się co poniedziałek już od 5 września. Jest ich dużo, prawie trzydziestka.
Są w różnym wieku, od 8 do 20 lat. Łączy ich pasja do teatru i pantomimy
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aką dyscyplinę sportową
uprawiają krasnoludki? Czy
koty są bezinteresowne? Jak poznać zakochanego człowieka?
Po co nam pasja? – uczestnicy
konkursu zafundowali jurorom
doskonałe, skrojone dla siebie
i przez siebie przemówienia.
Eliminacje I Konkursu Mistrza
Mowy Pięknej w poniedziałek odbyły się na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury.
Wzięli w nim udział uczniowie
szkół podstawowych i średnich
oraz dorośli. Każdy z nich przygotował i wygłosił swoją mowę,
a w drugiej części próbował interpretować wylosowane przez
siebie polskie przysłowie, m.in.
„Co nagle to po diable”, „Ziarnko
do ziarnka i zbierze się miarka”
i wiele innych.
Ich wypowiedzi słuchało zacne
grono jurorskie, w którym zasiedli: prof. Marzena Marczewska
z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, p.o. dyrektora KCK
Augustyna Nowacka, Marzena
Sobala, świętokrzyscy Mistrzowie Mowy Polskiej z ubiegłego
roku: Kama Kępczyńska-Kaleta i Edward Rzepka oraz dwójka półfinalistów tego konkursu:
Maciej Kmita i Piotr Zawadzki.
Wśród oceniających znalazł się
także wykładowca Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu
Warszawskiego, językoznawca
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i autor vloga poświęconego językowi polskiemu, Mateusz Adamczyk.
Najlepszych mówców poznamy podczas gali finałowej, która
odbędzie się na Małej Scenie
KCK w dniu 6 grudnia. Zwycięzcy
mogą liczyć na cenne nagrody,
m.in. obóz językowo-muzyczny
w Hiszpanii.
© KCK

„Życie jest piękne”,
wyniki już wkrótce
Z

djęcia wybrane, kalendarze już się drukują. Znamy
najlepsze fotografie 16. edycji
konkursu fotograficznego „Życie
jest piękne”. Nazwiska autorów
podamy do publicznej wiadomości 2 grudnia.
Jury w składzie: Wiktor Franko, Sławomir Zieliński, Marcin
Boruń obejrzało 1827 zdjęć zgłoszonych do konkursu, przysłanych przez 325 autorów. Obrady
komisji zajęły aż 6 godzin. 12 autorów zwycięskich prac otrzyma
po 1000 zł. Ich zdjęcia zostaną
opublikowane w limitowanym kalendarzu ściennym, drukowanym
przez Kieleckie Centrum Kultury na rok 2023, zawisną także
w specjalnej galerii na parterze
foyer, by wszyscy mogli je podziwiać przez cały rok. Fotografie
wyróżnione trafią do stojącego
kalendarza biurkowego.
Co zwyciężyło w tym roku?
Wspaniałe pejzaże, portrety,
egzotyczne zwierzęta, zdjęcia
makro, które pozwalają zbliżyć

Pozowanie do zdjęcia, może być niezłą zabawą. Ekipa „Empatii” prezentuje strach i oburzenie.

się do natury czy wyjątkowe kadry? Jeśli chcecie się przekonać,
które zdjęcia zauroczyły jurorów,
zajrzyjcie na stronę internetową
ww.kck.com.pl i profil konkursu
„Życie jest piękne” na Facebooku
w dniu 2 grudnia. A potem kupcie
nasz kalendarz.
© KCK

dukacyjny projekt „Empatia”
realizowany w Kieleckim
Centrum Kultury właśnie dobiega
końca. Co istotne to projekt nie tylko artystyczny, ale przede wszystkim integracyjny.
Razem pracują ze sobą dzieciaki sprawne ze Studia Pantomimy
„Praca w toku” działającego w KCK
i te z niepełnosprawnościami z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Jagiellońskiej.
Wspólne warsztaty, ćwiczenia,
etiudy sprawiają, że dzieci poznają
siebie nawzajem, doceniają swoje mocne i słabe strony, zaprzyjaźniają się ze sobą. Tu nie ma
miejsca na stereotypy i niechęć.
Jest praca, w której wszyscy są
potrzebni i równie ważni.
MÓWIĄ PEŁNYM GŁOSEM
W grupie pracuje Piotr, chłopak
poruszający się na wózku, który
jest najlepszy w robieniu pompek.
Są głusi ze świetną koordynacją
ciała i doskonałą wyobraźnią. –
Obserwujemy, jak nasze „zahukane” dzieci się otwierają, proponują
różne działania. To bezcenne doświadczenie dla nich – wyjaśniają
Magdalena Kuta i Małgorzata Kardasińska-Kolasa, które opiekują się
grupą ze szkoły na Jagiellońskiej.
A jeden z uczestników zajęć, niesłyszący od urodzenia Mateusz opowiada: - Osoby słyszące wydają mi
się takie ważne i takie duże. Chciałbym, byśmy wszyscy byli sobie równi i ci, co słyszą, mieli cierpliwość do
nas. Nie zawsze łatwo nam się jest
porozumieć – mówi Mateusz.
Tę różnorodność w grupie doceniają także dzieciaki ze Studia
Pantomimy „Praca w toku”. Na początku stali z boku, wycofywali się.
Teraz ramię w ramię pracują w grupach mieszanych i nie zwracają
już uwagi na drobne niedogodności, np. że któryś z uczestników po

prostu nie słyszy i porozumiewa
się językiem migowym.
WZRUSZAJĄCY SPEKTAKL
Formę artystyczną spektaklowi
finałowemu nadaje Ewa Lubacz,
prowadząca Studio Pantomimy
w KCK. To będzie rzecz o zrozumieniu, empatii, współczuciu
i otwarciu na drugiego człowieka.
Jedna z etiud wyjaśni różnicę między językiem migowym a polskim.
Spektaklowi towarzyszyć będą
pokazy wideo i nagrania audio,
w których uczestnicy opowiedzą
o tym, co ich boli, co im przeszkadza i co chcieliby zmienić w swoich relacjach z przyjaciółmi, rówieśnikami w szkole czy osobami
z niepełnosprawnościami.
Nie tylko o wzruszenia jednak
chodzi. Trzymiesięczna praca
sprawiła, że dzieciaki dużo więcej
potrafią i rozumieją pantomimę. We
wrześniu uczestniczyli w warsztatach mistrzowskich z Bartłomiejem
Ostapczukiem, szefem Warszawskiego Teatru Pantomimy. I od
razu chcieli, by jeden z najlepszych
mimów w Polsce znowu do nich
na zajęcia wrócił. Biorą też udział
w zajęciach muzycznych i rytmicznych. Świat dźwięków, słyszany

nie tylko uszami, otwiera dla nich
wokalistka Agnieszka Kowalczyk
-Krzysiek.
TO JESZCZE NIE KONIEC
Pokazy finałowe Projektu „Empatia” odbędą się 30 listopada
i 1 grudnia o godz. 18 na Małej
Scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Wstęp wolny.
Projekt może być realizowany
dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
przyznanej w ramach programu
„Kultura Dostępna” w wysokości
20 tys. złotych. Wkład własny do
projektu: 7 tys. złotych przekazało
Miasto Kielce.
To nie jedyny projekt skierowany do osób z niepełnosprawnościami. Już wkrótce ogłosimy dla
nich kolejne warsztaty plastyczne,
teatralne oraz liczne wydarzenia. Właśnie rozpoczynamy realizację
projektu „Nic nie stoi na przeszkodzie”, wdrażania modelu dostępnej
instytucji kultury. Otrzymaliśmy dotację ponad 79 tys. złotych na realizację projektu „Kultura bez barier”,
w całości dotowanego z funduszy
europejskich – wyjaśnia p.o. dyrektora KCK Augustyna Nowacka.
© KCK

fot. Mateusz Wolski

O krasnoludkach
i… Pięknej Mowie
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Agnieszka Kowalczyk-Krzysiek razem z uczestnikami projektu pracuje
nad nietypowymi metodami zapisu dźwięku.
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Zobacz konkursowe filmy i poznaj
zwycięzców festiwalu NURT
Za nami już otwarcie, 6 pokazów konkursowych i jeden specjalny z udziałem Dolores Prin, Konsul do Spraw Prasy i Kultury z Konsulatu
Generalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki w Krakowie, poświęcony zakonnikowi, który zginął w zamachach na World Trade Center w 2001 r.
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ARTYŚCI W FILMOWYM
OBIEKTYWIE
Wieczór zapełni kolejny pokaz
specjalny. Tym razem dyrektor
artystyczny festiwalu przedstawi
swoją nową książkę poświęconą
Tadeuszowi Kantorowi „Światowy

• BIULETYN INFORMACYJNY •
• KULTURA • GOSPODARKA •
• SPOŁECZEŃSTWO •

o kontrowersyjnej, feministycznej
w przesłaniu, wyważającej drzwi
konwenansów plastyczce. Pokaz
rozpocznie się o godz. 13.

Fot. Mateusz Wolski / KCK

estiwal Form Dokumentalnych „NURT”, realizowany w Kieleckim Centrum Kultury już po raz dwudziesty ósmy,
osiągnął półmetek.
W czwartek przed nami jeszcze: projekcje 12 filmów konkursowych, ułożonych w trzy bloki
tematyczne. Najpierw przyjdzie
pora na filmowy zapis oszustw,
krętactw, rodzinnych tajemnic,
korupcji oraz znikającego węgla.
Od godziny 9 do 12 w bloku „Pora
na bunt!”, można obejrzeć aż siedem filmów, w tym wezwanie do
partycypacji społecznej, która pozwoli walczyć z niesprawiedliwościami świata.
Od godziny 12 zobaczymy filmowe portrety artystów: Zbigniewa Herberta i Jana Brzechwy.
Cykl ma tytuł „Baśniowy ogród
poezji”.
Po godzinie 16 przyjdzie pora
na subtelne i emocjonalne filmy
o tym, jak zmieniają nas nieszczęścia i niesprawiedliwości,
o tym, jak nawet w największych
tragediach można znaleźć okruchy dobra i szczęścia. Poznamy
portret małżeństwa niepełnosprawnych ludzi, losy seniorów
opuszczonych przez bliskich czy
opowieść więźnia Treblinki.
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NURT rozpoczęty. Na zdjęciu koordynujący festiwal Robert Wieczorek, kierownik Impresariatu KCK rozmawia
z Matyldą Kalisz, reżyserką krótkiej impresji filmowej „Piękno Przyrody Mazowsza”, oraz jej mamą.

żywot „Umarłej klasy” (start
godz. 19). W dyskusji wezmą
udział: Krzysztof Miklaszewski,
a także poeta i prozaik Szczęsny
Wroński i redaktor Magdalena
Link-Lenczowska,
przedstawicielka krakowskiej Cricoteki –
Ośrodka Dokumentacji Sztuki
Tadeusza Kantora. Rozmowie towarzyszyć będzie projekcja filmu
dokumentalnego „Umarła Klasa”

w reżyserii Andrzeja Wajdy.
Piątek wypełnią: pokaz specjalny dokumentu „Żeby zdążyć opowiedzieć” zrealizowanego przez
Fundację Sztuka Łączenia przy
współpracy z Wojewodą Świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem (godz. 9). Potem Krzysztof
Miklaszewski zaprosi młodzież
na warsztaty „Jak powstaje film
dokumentalny o wybitnym twórcy

teatralnym”. Podstawą do dyskusji będzie film Miklaszewskiego
o jednym z najwybitniejszych reżyserów teatralnych - Konradzie
Swinarskim – „Ja, Mistrz” (godz.
10:30-12:30).
Kolejny pokaz także poświęcony będzie artystce. Odkryciem
Marii Malatyńskiej jest w tym roku
dokument Andrzeja Sapiji „Natalia L.L. Sztuka jest jak miłość”,

PORA NA NAGRODY. KTO
ZWYCIĘŻY?
Najlepsze filmy tej edycji Nurt
wybierze jury w składzie: Maria
Malatyńska - przewodnicząca,
Jerzy Armata, Piotr Kletowski,
Janusz Kowalczyk, Konrad Łęcki
i Wojciech Ligęza. Swoją nagrodę
przyzna także publiczność. Nagrodę Publiczności w wysokości
5 tys. złotych ufundował Prezydent Miasta Kielce.
Zwycięzców tegorocznego Festiwalu Form Dokumentalnych
„NURT” poznamy podczas gali
finałowej, zaplanowanej na Małej Scenie KCK o godz. 18. Autor
filmu, który otrzyma tytuł Wydarzenia Nurtu otrzyma 8 tys. złotych, komisja artystyczna wskaże
także laureata Nagrody Dyrektor Naczelnej KCK w wysokości
4 tys. złotych. Jeszcze jest czas,
by wskoczyć w tegoroczny NURT
dokumentu. Zapraszamy. Na
wszystkie pokazy filmowe obowiązuje wstęp wolny.
Festiwal Form Dokumentalnych „NURT” dofinansowano ze
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 20 tys. złotych.
Wkład własny zapewniło Miasto
Kielce w wysokości 52 tys. złotych.
© KCK

Wydawca i adres redakcji: Kieleckie Centrum Kultury, plac Moniuszki 2B, 25-334 Kielce. Tel. 888-412-356. Mail: kielecka@kck.com.pl.
Redaktor naczelna: Augustyna Nowacka. Redaktor odpowiedzialny: Sławomir Stachura. Redagują: Agnieszka Kozłowska-Piasta z zespołem KCK,
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Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów oraz opatrywania ich własnym tytułem. Nie odsyłamy niezamówionych tekstów.
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Państwo Zyta i Brunon Trychowie, którzy małżeństwem są już od
70 lat, odebrali gratulacje od prezydenta Kielc Bogdana Wenty
i przewodniczącego Rady Miasta Jarosława Karysia.

Zdjęcia UM Kielce

Fot. OKK „Słoneczko”

QQ

W. K

U

W NASZYM OBIEKTYWIE
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Wiceprezydentka Agata Wojda wręczyła nagrody w konkursie „Kielce
moje Miasto – moja mała Ojczyzna”. Nagrodzone prace zostaną
zaprezentowane w Galerii Dworzec 17.30 w Punkcie Promocji Kielc.
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Prezydent Kielc Bogdan Wenta, jego zastępcy Agata Wojda i Marcin Chłodnicki oraz dyrektor Kancelarii
Prezydenta Sławomir Stachura wzięli udział w uroczystościach z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
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Klasy patronackie powstaną dzięki współpracy Kieleckiego Parku
Technologicznego, Zespołu Szkół Elektrycznych, a także firm ELERTE,
GECON oraz ENERTEL. W uroczystym podpisaniu umów wziął udział
wiceprezydent Kielc Marcin Chłodnicki.
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Do prezydenta Kielc Bogdana
Wenty
dotarł
unikatowy
znaczek pocztowy „Dwa miasta
– jedno serce. Kielce – Winnica”.

Ekipa „Zacznij od Bacha”, grupy Zbigniew Wodecki Tribute Band
z Krakowa, rozgrzała kielecką publiczność do czerwoności hitami
wybitnego polskiego wokalisty i muzyka.
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Kielce wezmą udział w projekcie z zakresu polityki senioralnej. List intencyjny
podpisała wiceprezydent Kielc Bożena Szczypiór z marszałkiem naszego
województwa Andrzejem Bętkowskim i wicemarszałek Renatą Janik.
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Kieleckie Centrum Kultury organizuje w każdą sobotę listopada
warsztaty ceramiczne i pokazy filmów dla dzieci i młodzieży
z Ukrainy, a we wtorki: warsztaty z grafiką.

Fot. Mateusz Wolski / KCK

Fot. Daria Maroń-Ptak / KCK
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Dziennikarka i pisarka Małgorzata
Niezabitowska była gościnią Salonu
Kobiet w Galerii „Winda” KCK.

