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Kielce grają z Orkiestrą

30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już  
w najbliższą niedzielę, 30 stycznia. Będzie się działo! 

Strona 3

Właśnie uruchomiona została nowa, specjalna 
aplikacja pod nazwą „Ulepszamy Kielce”. Dzięki 
niej, każdy z nas może w łatwy i szybki sposób 
zgłosić to, co w mieście należy zmienić, poprawić 
lub usprawnić.

- Mamy jedne z najniższych   
w kraju stawek za wywóz  

śmieci, ale to rodzi określone 
skutki - mówi Agata Wojda, 
wiceprezydentka Kielc. 



2    | Kielecka NR 2 (21) - STYCZEŃ 2022Wydarzenia

Razem ulepszajmy 
nasze miasto

Zadbajmy o bezpieczeń-
stwo, czystość i lepszą ja-

kość życia w mieście. Do tego 
służy nowa aplikacja, która po-
zwoli na wzmocnienie komuni-
kacji pomiędzy mieszkańcami 
a ratuszem i miejskimi instytu-
cjami. Kielczanie mogą za jej 
pośrednictwem zgłaszać pro-
blemy wymagające interwencji 
służb, ale również własne po-
mysły dotyczące funkcjonowa-
nia miasta.

- Chcemy skracać dystans mię-
dzy mieszkańcami a urzędem. Od 
ponad dwóch tygodni mamy nową 
stronę internetową. Teraz przed-
stawiamy najnowszą platformę do 
jeszcze lepszej komunikacji. Apli-
kacja jest elementem podnoszą-
cym jakość życia w mieście, wspie-
rającym działania służb. Zachęcam 
wszystkich kielczan do korzystania 
z tego nowoczesnego narzędzia 
i do współpracy – podkreśla Bog-
dan Wenta, prezydent Kielc.

MIASTO BĘDZIE 
REAGOWAĆ
W aplikacji w prosty sposób 

możemy np. zgłosić dewastację 
mienia, awarię oświetlenia, ba-
riery architektoniczne czy prze-
pełnione kosze. Kielczanie mogą 
również zgłaszać swoje propo-
zycje i w ten sposób włączyć 
się w sprawniejsze zarządzanie 
i funkcjonowanie miasta.  

- Chcemy budować nowoczesne 
miasto, w efektywny sposób komu-
nikować się z mieszkańcami i za-
chęcać ich do zaangażowania się 

w rozwój Kielc. Będziemy reagować 
na te zgłoszenia, choć nie w każdej 
sytuacji będziemy oczywiście mogli 
podjąć działania. Jeżeli się okaże, 
że sprawa, którą Państwo zgłoszą, 
nie dotyczy bezpośrednio miasta 
lub terenu, którym ono zarządza, 
wówczas taka informacja pojawi 
się w komunikacie zwrotnym - tłu-
maczy Bożena Szczypiór, zastępca 
prezydenta Kielc.

JAK SKUTECZNIE 
ZGŁOSIĆ SPRAWĘ
Zgłoszenia podzielono na osiem 

głównych kategorii, te z kolei na 
podkategorie, a do ich obsługi zo-
stały wskazane konkretne wydziały 
w Urzędzie Miasta oraz miejskich 
jednostkach. Po pobraniu aplikacji 
wystarczy na mapie zgłoszeń wy-
brać kategorię, kolejnym krokiem 
jest wskazanie lokalizacji, następ-
nie należy dodać opis, numer kon-
taktowy, ewentualnie zdjęcia zda-
rzenia lub napotkanej sytuacji oraz 
wysłać zgłoszenie.

- Przekazane informacje trafią 
do odpowiednich jednostek w mie-
ście. Obecnie są to Wydział Go-
spodarki Komunalnej i Środowiska, 
Biuro Smart City, Zarząd Trans-
portu Miejskiego, Miejski Zarząd 
Dróg oraz Straż Miejska. Status 
zgłoszenia oznaczony jest różnymi 
kolorami, co pozwala użytkowni-
kowi na bieżąco śledzić przebieg 
sprawy. Zalogowani użytkownicy 
mają dostęp do swoich zgłoszeń, 
które można przekazywać również 
anonimowo - mówi Leszek Najge-
burski z Biura Smart City.

TAKICH ZDARZEŃ NIE 
ZGŁASZAMY
Dzięki aplikacji będziemy mogli 

otrzymać również ważne komu-
nikaty np. o remontach dróg czy 
ostrzeżenia meteorologiczne. 

UWAGA! Aplikacja nie służy 
do zgłaszania spraw związanych 
z bezpośrednim zagrożeniem 
zdrowia i życia. W takich sytu-
acjach należy powiadomić służby 
ratunkowe, dzwoniąc na numer 
alarmowy 112.

 © UM

SPEKTAKLE:
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”: 
27.01, godz. 9 i 11 „Legendy ziemi świętokrzyskiej”
28.01, godz.9 i 11 „Przygody Koziołka Matołka”
29.01, godz. 16, 30.01, godz. 11, 1.02, godz. 11, 2-4.02, godz. 
9 i 11 „Lato Muminków” 
5.02, godz. 16 „Pan Brzuchatek”
6.02, godz. 11, 8-11.02, godz. 9-11 „Mały tygrys Pietrek”
7.02, godz. 9 i 11 „Przygody Koziołka Matołka”
Kielecki Teatr Tańca
4.02, godz. 10, 5.02, godz. 18 „ Kopciuszek”, Duża Scena KTT, bilety 
od 30 zł
Kieleckie Centrum Kultury: 
4.02, godz. 19 „Seks dla opornych”, Teatr TeTaTeT, Mała Scena 
KCK, bilety 60 zł
5.02, godz. 16 „Nazywam się Szwejk. Wojak Szwejk”, Teatr TeTaTeT, 
Mała Scena KCK, bilety 60 zł
12.02, godz. 19 „Prawda”, Teatr TeTaTeT, Mała Scena KCK, bilety  
po 60 zł 

KONCERTY:
Dom Kultury „Zameczek”
28.01, godz. 17 koncert uczestników warsztatów wokalnych i Kata-
rzyny Lisowskiej
4.02, godz. 18 Zameczkowa Scena Młodych, wystąpi zespół Dni, 
wstęp wolny

W PLENERZE
Rynek, 30.01, od godz. 13, , 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, m.in. koncert Krzysztof KASA Kasowski, Letni Chamski 
Podryw,(organizator: „Echo Dnia”, WZS Kielce, UM Kielce) 

INNE
Kieleckie Centrum Kultury
27.01, godz. 17, „Krajobraz niepokorny”, wernisaż, Foyer Dużej Sce-
ny, wstęp wolny
29.01, godz. 18 Podziel się sercem – licytacje na WOŚP, Mała Sce-
na KCK, wstęp wolny
30.01, godz. 17 Salon Kobiet – Andrzej Piaseczny, Galeria „Winda”, 
bilety – cegiełka na WOŚP
Muzeum Zabawek i Zabawy
27.01., godz. 9.30 i 12:30 „Kręgle i inne gry” - spotkanie z zabawami, 
bilety 20 zł
28.01., godz. 9.30 i 12:30 „Bilboquet i inne gry” - spotkanie z zaba-
wami, bilety 20 zł
30.01., godz. 10-16 Zagraj z nami, WOŚP w Muzeum, bilety 8 zł 
Instytut Dizajnu 
29.01, godz. 11-13 „Miasto zwierząt. Dzikie ptaki miejskie” - warszta-
ty dla dzieci w wieku 8-12, wstęp 5 zł., obowiązują zapisy
Dom Środowisk Twórczych
30.01, godz. 17:30 Kielczanie dla WOŚP – 30. Jubileuszowy Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kielcach (licytacja i koncert 
zespołu Wołosatki), wstęp wolny
6.02., godz. 17 Podwieczorek z gwiazdą, Karol Strasburger, bilety 
20-30 zł
Muzeum Historii Kielc
28.01, godz. 18 „Architektura cerkiewna w Królestwie Polskim”, pre-
lekcja, wstęp wolny
6.02, godz. 12 „Heraldyka rycerska i kościelna”, prelekcja, wstęp 
wolny

WYSTAWY: 
Biuro Wystaw Artystycznych, Kapitał Sztuki – Suplement 2020-
2021, wstęp 3 i 5 zł, (do 10.02)
Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki”, Henryk 
Musiałowicz, „Pion drzewa, poziom horyzontu”,(wernisaż 27.01, 
godz. 18) (do 28.02), „Na skraju mapy”, fotografie dokumentujące 
dramatyczną sytuację na granicy polsko-białoruskiej, 
Galeria Sztuki Współczesnej „Winda”, „Opowieści wielu treści” 
Andrzej Borys (fotografia), (wernisaż 4.02, godz. 18),wstęp wolny
Muzeum Zabawek i Zabawy, „Od szmacianki do lalki Barbie. Rola 
kobiety i kanony kobiecego piękna na przestrzeni wieków”, (do 
28.02)
Ośrodek Kultury Ziemowit, „Architektura w rysunku i malarstwie”, 
Julia Lech, Karolina Szczerba, od 1.02.

GARŚĆ KULTURY 27.01-10.02.2022

 Q Leszek Najgeburski z Biura Smart City Urzędu Miasta Kielce podkreśla, że zgłoszenia mieszkańców będą 
bezpośrednio trafiać do odpowiednich wydziałów.
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Działa już specjalna aplikacja pod nazwą „Ulepszamy Kielce”. Dzięki niej możemy w łatwy, 
szybki i bezpośredni sposób zgłosić to, co w naszym mieście należy zmienić lub poprawić

Gdzie znaleźć aplikację?
Aplikacja dostępna jest w wer-

sji przez przeglądarkę - pod ad-
resem www.ulepszamy.kielce.eu   
oraz jako aplikacja mobilna. Bez-
płatnie można ją pobrać ze sklepu 
Google Play, wkrótce będzie wi-
doczna również w App Store. 

Weź udział w konkursie
Urząd Miasta przygotował dwa 

konkursy promujące i zachęca-
jące mieszkańców do używania 
nowej aplikacji. Jeden dotyczy 
zgłaszania miejsc lokalizacji sto-
jaków dla rowerów, a drugi miejsc 
parkingowych dla osób z niepeł-
nosprawnościami. W aplikacji 
należy zgłosić lokalizację takich 
miejsc, a zwycięzcami będą oso-
by lub grupy, którzy zgłoszą naj-
większą ich liczbę. W  konkursie 
do zdobycia są atrakcyjne nagro-
dy m.in. elektryczne hulajnogi, 
tablety i stojaki rowerowe. 
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Ponad tysiąc wolontariu-
szy wyruszy na ulice mia-

sta, na kieleckim Rynku stanie 
scena z atrakcjami dla miesz-
kańców, a na licytacjach do 
zdobycia będą m.in. wóz stra-
żacki, serduszko WOŚP z 2001 r. 
i teatralna „Kubusiowa” ryba - 
Kielce są gotowe na wielki finał!

– Zapraszamy wszystkich, któ-
rym na sercu leży dobro dzieci. 
Jako miasto aktywnie włączamy się 
w pomoc przy organizacji 30. finału 
WOŚP. Tradycyjnie dołączymy tak-
że do grona wolontariuszy – mówi 
Bogdan Wenta, prezydent Kielc. 

W tym roku cel jest jeden – pod-
niesienie standardów diagnostyki 
i leczenia wzroku u dzieci. Żeby tak 
się stało, konieczny jest sprzęt, któ-
ry trafi do ośrodków w całej Polsce. 
Symboliczną złotówkę może doło-
żyć każdy. 

WOLONTARIUSZE  
SĄ GOTOWI 
W tegorocznej edycji, główny 

sztab WOŚP w Kielcach znajdu-
je się przy Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym. Partnerem strate-
gicznym jest redakcja „Echa Dnia”. 
Sztaby działają także w Regional-
nym Centrum Wolontariatu oraz 
w Szkole Podstawowej nr 33 im. 
Ignacego Jana Paderewskiego. 

W dniu finału z Orkiestrą na 
ulicach Kielc zagra ponad tysiąc 
wolontariuszy. Osoby z charaktery-
stycznymi puszkami będzie można 
spotkać w każdym zakątku miasta. 
Przypominamy, że w dniu finału 

każdy wolontariusz może korzystać 
za darmo z komunikacji miejskiej. 
W Pałacyku Zielińskiego już od 
godz. 9 będzie można się ogrzać 
i napić czegoś ciepłego. 

RYNEK PEŁEN ATRAKCJI 
Urząd Miasta ustawi w sercu 

Kielc scenę i zaprasza wszystkich 
mieszkańców oraz gości naszego 
miasta do wspólnej zabawy i wspar-
cia dzieciaków. Zabawa zacznie się 
już od godz. 13. Charytatywnie za-
grają dla kielczan i nie tylko m.in. 
Krzysztof KASA Kasowski oraz Let-
ni Chamski Podryw. Atmosferę na 
kieleckim Rynku będą podgrzewać 
również inni artyści z województwa 
świętokrzyskiego. Całość zakończy 
światełko do nieba - efektowny po-
kaz laserów, który w tym roku powi-
nien wszystkich zaskoczyć. 

PO RAZ TRZECI… 
SPRZEDANE! 
Licytacje w najbliższy weekend 

odbędą się w kilku miejscach. Jak 
zwykle fantów do zdobycia będzie 
mnóstwo. Niektóre są naprawdę 
wyjątkowe i... duże.  

Kieleckie Centrum Kultury na 
wieczór pełen wrażeń zaprasza 
w sobotę, 29 stycznia od godz. 18. 
Na scenie wystąpią młodzi ludzie 
ze Studia Piosenki „GA-GA”, Wo-
kaliści z Domu Kultury Zameczek 
oraz Zespół Pieśni i Tańca Że-
romszczyzna. Głównym punktem 
programu będą trzy bloki licytacji. 
Wśród przedmiotów do zdobycia 
unikatowa moneta WOŚP z 2005 

roku, ryba, które przez wiele lat 
zdobiła foyer Teatru Lalki i Aktora 
„Kubuś” czy przedmioty z motywem 
serca wykonane w pracowni cera-
micznej KCK-u przez znane osoby.

W niedzielę, 30 stycznia o godz. 
17:30 rozpocznie się licytacja 
w Domu Środowisk Twórczych. Tu-
taj będzie można wspomóc WOŚP 
kupując na przykład wóz strażacki 
Star 244, podarowany przez OSP 
Bobrza i władze gminy Miedzia-
na Góra, złote serduszko WOŚP 
z 2001 roku o numerze 281 czy zło-
tą kartę telefoniczną z 2004 roku, 
o numerze 43. 

Warto śledzić profil 30. Finał 
WOŚP Kielce na Facebooku. Tam 
regularnie prezentowane są przed-
mioty, które znajdą się na licyta-
cjach w Kielcach. 

RAZEM MOŻNA WIĘCEJ
Do Orkiestry dołączyły również 

inne miejskie instytucje. W Mu-
zeum Hammonda, Biurze Wystaw 
Artystycznych czy w wybranych fi-
liach Miejskiej Biblioteki Publicznej 
już od wielu dni stoją orkiestrowe 
puszki, aby każdy gość mógł wspo-
móc najmłodszych. W Muzeum 
Zabawek i Zabawy w dniu finału za 
dobrowolny datek będzie można 
pograć w dawne gry. Energetycz-
ne Centrum Nauki przekazało na 
licytację m.in. maskotki dra Glutka 
i wejściówki. I na tym nie koniec. 

A dlaczego? Bo Kielce grają 
z WOŚP do końca świata i jeszcze 
jeden dzień dłużej.

© UM

Zagramy dla okulistyki dziecięcej
30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w najbliższą niedzielę,  
30 stycznia 2022 roku. W Kielcach będzie się działo! 

Kiedy mały Leon wraz z mamą Kamilą 
i tatą Pawłem toczyli jedną z najtrud-

niejszych bitew, wspomagała ich „armia” 
charakterystycznych czerwonych serc. 

- Na każdym sprzęcie - łóżeczku, moni-
torze oddechu, wadze i wielu innych - było 
przyklejone serduszko. Dobrze wiem, że 
gdyby nie sprzęt najwyższej jakości, Leonek 
i ja nie doszlibyśmy do siebie – opowiada 
kielczanka Kamila Dudek.

W 2016 roku trafiła do szpitala w 33. tygo-
dniu ciąży, ze względu na niedowagę płodu. 
Spędziła 10 dni na łóżku z grubym, skóro-
podobnym obiciem, bez regulacji oparcia. 
Ogromny ból pleców nie pozwalał zasnąć. 
Rodzina przywoziła do szpitala koce, aby 
poprawić warunki. 

- Mój stan się pogarszał. Po nagłym spad-
ku płytek krwi zdecydowano o przewiezieniu 
mnie do innego szpitala, gdzie okazało się 
najgorsze – niezwykle rzadki zespół HELLP. 
Konieczne było cesarskie cięcie, aby leka-
rze mogli ratować moje życie. Na szczęście 
to był już 34. tydzień ciąży. Po zabiegu Leon 

trafił na Oddział Neonatologiczny. Zespół 
lekarzy czuwał nade mną, a każda godzina 
dawała szansę na szczęśliwy finał – wspo-
mina Kamila Dudek. – Mąż do tej pory pa-
mięta serduszka WOŚP na urządzeniach 
znajdujących się na oddziale. Takie samo 
było na inkubatorze, w którym leżał nasz 
Mały Wojownik. 

Kiedy Pani Kamila odzyskała siły, trafiła 
na oddział neonatologiczny, gdzie mogła 
być bliżej synka. 

-Tym razem dostałam łóżko z regulacją 
wysokości i oparcia, które pozwoliło nam 
przetrwać kilka kolejnych tygodniu spędzo-
nych w tym szpitalu. Po pewnym czasie 
Leon mógł być w tej samej sali co ja, miał 
czujnik oddechu. Leżał w ruchomym łóżku, 
które mogłam łatwo przemieszczać. Jako 
wcześniak miał wiele do nadrobienia – pod-
kreśla Kamila Dudek. 

Znów wszystko było oznaczone serdusz-
kami Orkiestry.  

WOŚP gra od 1993 roku. W tym czasie 
dzięki niezliczonej liczbie ludzi wspierane 

były: kardiochirurgia dziecięca, onkologia, 
neonatologia, dziecięca ortopedia i trauma-
tologia, nefrologia, pediatria, pulmonologia, 
psychiatria i geriatria. Na szpitalne oddzia-
ły trafiał sprzęt zawsze najwyższej jakości. 
Kieleckie placówki dostały przez wszystkie 
te lata urządzenia warte kilkanaście milio-
nów złotych. 

- Zdrowie i życie nie ma ceny. Nasza hi-
storia dała nam wiele. Nowe spojrzenie na 
to co jest ważne, ale również wdzięczność 
za otrzymaną pomoc. Co roku nasze serca 
grają w rytmie Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy – podkreśla Kamila Dudek. 

WOŚP to nie tylko sprzęt, to także liczne 
programy m.in. program leczenia i zapobie-
gania retinopatii u wcześniaków, program 
nieinwazyjnego wspomagania oddechu 
u noworodka czy program wczesnej dia-
gnostyki onkologicznej. Każdy noworodek 
po przyjściu na świat ma badany słuch w ra-
mach „Programu powszechnych przesie-
wowych badań słuchu”.

© UM

Od lat Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wspiera szpitale w Kiel-
cach i województwie. Żeby wymienić cały sprzęt z nalepką „WOŚP”, jaki 
służy małym pacjentom z Kielc i regionu świętokrzyskiego, potrzeba bar-
dzo dużo miejsca. Poniżej prezentujemy tylko ułamek tej wielkiej pomocy.
Świętokrzyskie Centrum Pe-
diatrii im. W. Buszkowskiego 
- Wojewódzki Szpital Zespo-
lony

Tomografy komputerowe, pompy insulinowe, 
aparaty USG, kardiomonitory, urządzenia do 
screeningowego badania słuchu, aparaty wspo-
magające oddychanie, aparat RTG cyfrowy, 
platformy elektrochirurgiczne, podgrzewacze 
do krwi i płynów infuzyjnych, zestawy do trudnej 
intubacji, wiertarki ortopedyczne i wiele innych

Świętokrzyskie Centrum 
Matki i Noworodka

Inkubatory, urządzenia do screeningowego bada-
nia słuchu, respirator, aparat USG, aparat RTG 
przyłóżkowy, pompy insulinowe i wiele innych

Szpital Kielecki św. Aleksandra Inkubator zamknięty, urządzenia do screenin-
gowego badania słuchu, stanowisko resuscy-
tacyjne i wiele innych

Pozostałe, m.in. Targi Kielce 
czy Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej

Defibrylatory

DUŻO SPRZĘTU OD WOŚP DLA KIELC

Otrzymaliśmy to, co najcenniejsze – życie

 Q  Kielczanie Kamila i Paweł Dudkowie wraz ze 
swoim synkiem Leonem.
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Gospodarka odpadami to nasza  
wspólna odpowiedzialność

Za ubiegły rok miasto 
dopłaciło do systemu 
gospodarki odpadami prawie 
10 milionów złotych. Dlaczego 
system jest tak kosztowny?

- Cały system odbioru i utylizacji, 
produkowanych przez 
mieszkańców odpadów, jest 
wieloaspektowy i niestety drogi. 
Na opłatę za gospodarowanie 
odpadami ma wpływ kilka 
czynników, które bezpośrednio 
determinują jej wysokość.  
Główne koszty to oddanie śmieci 
do zakładu unieszkodliwiania 
odpadów, usługa ich odbierania 
z altan śmietnikowych 
i z domków jednorodzinnych oraz 
transport. To łącznie kwota kilku 
milionów złotych miesięcznie 
i jest ona także uzależniona od 
liczby śmieci, które produkujemy. 
Niestety, w okresie pandemii 
zauważyliśmy, że odpadów 
jest więcej. Zdecydowanie 
częściej dokonujemy zakupów 
przez internet, a to generuje 
dodatkowe opakowania. Na 
koszt systemu składa się także 
edukacja oraz usuwanie dzikich 
składowisk śmieci, a tych cały 
czas nie brakuje.

Obecnie stawka, którą płacą 
mieszkańcy Kielc to 14 zł 
miesięcznie. Nie pokrywa ona 
wszystkich kosztów, ale może 
dzieje się tak dlatego, że część 
mieszkańców unika tej opłaty?

- W Kielcach obowiązuje metoda 
naliczania opłat odnosząca 
się do liczby mieszkańców. 
Oznacza to, że każdy ma 
obowiązek odnotowania się 
w systemie i ponoszenia 
opłaty. Niestety, nie wszyscy 
o tym pamiętają, a niektórzy 
świadomie tego unikają. 
Obecnie w systemie mamy 
około 160 tysięcy mieszkańców 
i mamy świadomość, że ta 
liczba powinna być większa. 
To problem wielu samorządów 
- ostatnio burmistrz Końskich 
podawał dane, które pokazują, 
że w jego gminie nie płaci aż 
25% mieszkańców. Dlatego 
w Kielcach w ubiegłym roku 
podjęliśmy działania, których 
celem jest uszczelnienie systemu 
i sprawienie, żeby każdy, kto 
produkuje śmieci w Kielcach, 
składał się na niego solidarnie. 

Na jakie kroki zdecydowało się 
miasto?

- Przeprowadziliśmy tzw. 
abolicję śmieciową, czyli 
daliśmy czas kielczanom 
na zaktualizowanie swoich 
danych. Kolejny element to 
intensywne kontrole i niestety 
już mandaty. W okresie paru 
miesięcy do systemu przybyło 
nam około 3 tysięcy osób. 
Jednocześnie kończymy prace 
nad aplikacją, która da nam 
możliwość weryfikacji zgłoszeń. 
W tym procesie kluczowa 
jest współpraca z zarządcami 
budynków i spółdzielniami 
mieszkaniowymi. Pozyskujemy 
szczegółowe dane, które 
będziemy w stanie zestawić 
z innymi informacjami, jakie 
posiada urząd. Przykładowo - 
jeśli wiemy, że z danego adresu 
do szkoły uczęszcza trójka 
dzieci, to będziemy w stanie 
wychwycić, jeśli ktoś nie zgłosił 
ich do deklaracji śmieciowej. 
To bardzo ważne, żeby znaleźć 
tych, którzy unikają obowiązku 
opłaty, ponieważ za ich śmieci 
płacą sąsiedzi. 14 zł to najniższa 
stawka spośród wszystkich 
miast wojewódzkich, nawet 
w naszym regionie miasta 
i gminy standardowo mają opłaty 
na poziomie 20-30 zł. Niestety, 
musimy się pogodzić z tym, że 
system gospodarki odpadami 
jest po prostu kosztowny.

Ale przecież nie wszystkie 
koszty muszą pokrywać 
mieszkańcy. Dziś ustawa 
daje możliwość dopłaty do 
systemu z budżetu miasta.

- Właściwie w Kielcach już 
kolejny rok dopłacamy do 
systemu. W 2021 r. musieliśmy 
na ten cel wygospodarować 
blisko 10 mln zł. To są środki, 
których nie przeznaczamy na 
inne, ważne dla mieszkańców 
cele. Z tych samych pieniędzy 
moglibyśmy wyremontować 
chodniki, finansować program 
wymiany „kopciuchów”, czy 
tworzyć nowe tereny zielone. 
Braki finansowe w systemie 
powodują ciągłe dylematy, 
z których działań zrezygnować, 
którego chodnika w tym roku 
nie wyremontować. A wszyscy 
wiemy, że potrzeby w tym 

zakresie są ogromne. Dlatego 
w najbliższym czasie będziemy 
się zwracać do radnych z prośbą 
o podjęcie uchwały o wzroście 
stawek. Mimo rosnących 
kosztów, chcemy, żeby ta 
stawka w porównaniu z innymi 
miastami była stosunkowo niska. 
Szacujemy, że podwyżka do 
kwoty 19 zł od osoby będzie 
dobrym kompromisem.

Wielu mieszkańców narzeka, 
że śmieci nie są w Kielcach 
odbierane regularnie. Czy są 
kłopoty z firmą Eneris?

- Myślę, że wiele osób ma 
w pamięci chaos śmieciowy, 
który miał miejsce pod 
koniec 2020 roku. Wtedy 
sporo pojemników było 
przepełnionych, a na osiedlach 
zalegało dużo śmieci. Złożyło 
się na to kilka czynników. To 
był okres mocnego lockdownu, 
wiele osób pracowało z domu, 
dzieciaki uczyły się zdalnie, 
a to powodowało produkcję 
większej ilości odpadów. 
W tym czasie rozpoczęła się 
także realizacja nowej umowy 
na odbiór śmieci, taki okres 
przejściowy często generuje 
trudności. Dziś pojawiają się 
uwagi co do terminowości 
odbioru odpadów, ale jest ich 
zdecydowanie mniej. Każdy taki 
przypadek wyjaśniamy i jeśli 
się potwierdzi, nakładamy kary 
na wykonawcę. Apelujemy do 
mieszkańców o zgłaszanie, jeśli 
ich śmieci nie zostały odebrane 
w wyznaczonym terminie. 

Jak można to zgłosić?

- Można to zrobić telefonicznie 
lub wysyłając maila na 
dedykowany adres: odpady@
um.kielce.pl. Warto przed 
takim zgłoszeniem sprawdzić 
harmonogram, czy na pewno 
odbiór śmieci miał nastąpić 
w danym dniu. Nie zawsze 
przepełniony pojemnik 
świadczy o braku odbioru 
odpadów. Fajnym narzędziem 
pomocniczym jest aplikacja 
Segredu, stworzona przez 
młodych kielczan. Możemy w niej 
nie tylko sprawdzić, do jakiego 
pojemnika wyrzucić dany odpad, 
ale też przypomina o terminach 
wywozu.

A co powinniśmy zrobić 
w przypadku, gdy kontener 
jest przepełniony i nie da się 
do niego wyrzucić śmieci? 

- To często się zdarza, kiedy 
mieszkańcy myślą, że skoro 
pojemnik jest pełny, to znaczy że 
ktoś zapomniał o ich śmieciach. 
Niekoniecznie, bardzo często 
liczba kontenerów na konkretne 
frakcje nie jest dostosowana 
do realnych potrzeb. Warto 
zerknąć do swoje altany 
śmietnikowej i sprawdzić ile jest 
w niej pojemników. Często liczba 
czarnych, na odpady zmieszane, 
jest większa niż na pozostałe 
frakcje. A przecież jeśli rzetelnie 
segregujemy w domu śmieci, 
to tych zmieszanych mamy 
stosunkowo niewiele. Dlatego 
ustaliliśmy ze spółdzielniami 
mieszkaniowymi, że przeprowadzą 
przegląd dostępnych w altanach 
pojemników. Jeśli notorycznie 
przepełnia się pojemnik niebieski, 
do którego wyrzucamy papier, 
to wystarczy zgłosić potrzebę 
dostawienia drugiego. Dzięki 
temu będzie nam dużo łatwiej 
prawidłowo segregować odpady. 
A to bardzo ważne, bo  z jednej 
strony to obowiązek, z drugiej 
odpowiedzialne, ekologiczne 
działanie. Jeśli rzetelnie 
segregujemy swoje śmieci 
to poziom recyklingu, czyli 

ponownego wykorzystywania 
odpadów jest wysoki. 

Czy pod tym względem 
mieszkańcy zachowują się 
właściwie?

- Z prawidłową segregacją nie jest 
u nas wciąż najlepiej, szczególnie 
na osiedlach mieszkaniowych. 
Ustawa mówi wprost - gdy ktoś 
źle segreguje, powinien płacić 
podwójną opłatę. Niestety, została 
ustalona tzw. odpowiedzialność 
zbiorowa, tzn. za nierzetelnego 
sąsiada mogą zapłacić wszyscy. 
I tu też współpracujemy ze 
spółdzielniami. Ustaliliśmy, że do 
połowy tego roku stawiamy na 
edukację i informację. Działa już 
specjalna podstrona, na której 
każdy może sprawdzić, gdzie 
segregacja nie jest prawidłowa. 
Firma odbierająca odpady 
przykleja na pojemnik żółtą 
kartkę, jeśli w pojemniku na szkło 
znalazły się na przykład odpady 
zmieszane lub plastik. Na stronie 
można sprawdzić, która altana 
dostała ostrzeżenie i zobaczyć 
zdjęcie śmieci w kontenerze. 
Chcemy pokazywać te złe 
przykłady i tłumaczyć jak 
poprawić stan segregacji. Na 
razie nie będziemy karać, ale 
doceniać tych, u których stan 
segregacji będzie się poprawiał. 

© UM

Koszty odbioru i utylizacji śmieci wciąż rosną. W Kielcach mamy jedną z najniższych stawek i środków na ten cel po prostu nie wystarcza. Musimy się 
wspólnie zastanowić, jak uzupełnić te braki i jak poprawić jakość segregacji w naszym mieście - mówi Agata Wojda, wiceprezydentka Kielc

Materiał partnera 
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Zobacz, do jakiego pojemnika 
powinien trafić konkretny pro-
dukt lub opakowanie i sprawdź 
aktualne harmonogramy wy-
wozu odpadów z Twojej okoli-
cy. Pobierz aplikację mobilną 
o nazwie SEGREDU, stworzoną 
przez młodych kielczan: Kami-
la Łazarskiego, Piotra Gołębia 
i Krzysztofa Usnarskiego.

W Kielcach opłata za 
gospodarowanie od-

padami komunalnymi dla nie-
ruchomości zamieszkałych 
– w co wliczają się domy jedno-
rodzinne, budynki kilku- oraz 
wielorodzinne - stanowi iloczyn 
liczby mieszkańców zamiesz-
kujących nieruchomość oraz 
ustalonej stawki opłaty. Obec-
nie wynosi ona 14 zł w przypad-
ku śmieci segregowanych i 28 
zł za odpady niesegregowane. 

Aktualne przepisy jasno precy-
zują, że każda gmina w zamian 
za pobraną opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi ma 
zapewnić właścicielom nierucho-
mości pozbywanie się wszystkich 
rodzajów odpadów komunalnych. 

Rozumie się przez to odbiera-
nie odpadów z terenu nierucho-
mości zamieszkałych, jak i nieza-
mieszkałych zgodnie w opisanym 

systemem, przyjmowanie odpa-
dów przez punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 
oraz zapewnianie przyjmowania 
innych odpadów komunalnych 
przez gminę w inny sposób. 

Zasady obowiązujące we 
wszystkich samorządach są takie 
same, lecz stawki jakie trafiają do 
budżetów poszczególnych miast 
i gmin już zupełnie różne. Powy-
żej prezentujemy, jak na tym tle 
wypadają Kielce - w porównaniu 
uwzględniliśmy wyłącznie miasta 
wojewódzkie, które stosują ten 
sam model naliczania opłat (od 
osoby).  

Segregacja odpadów jest obo-
wiązkowa, co wynika bezpośred-
nio z obowiązujących przepisów 
prawa. Za brak segregacji lub 
prowadzenie jej w sposób nie-
właściwy, stawka opłat jest dwu-
krotnie podwyższana. Zatem, gdy 

w pojemnikach innych niż czarne 
są odpady zmieszane, mieszka-
niec zostanie obciążony podwyż-
szoną dwukrotnie opłatą za odpa-
dy. 

O tym, jak należy poprawnie se-
gregować odpady, przypominamy 
na grafice obok.

© UM

Za śmieci płacimy 
najtaniej w Polsce
Koszty, jakie ponoszą obecnie kielczanie za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, są jednymi z najniższych w kraju

Materiał partnera

Zmiany w systemie
Ostatnie zmiany w systemie zbiórki od-

padów dotyczą dwóch zagadnień. W Kiel-
cach opłatę za wywóz odpadów można do-
konywać kwartalnie do 20 dnia ostatniego 
miesiąca kwartału za dany kwartał, czyli np. 
za I kwartał 2022 roku – do dnia 20 marca. 
Druga zmiana dotyczy zbiórki opon, która 
nie jest już prowadzona. Opony od samo-
chodów osobowych mieszkańcy mogą 
oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy na 
ul. Magazynowej 3 (tel. 609 322 123).

Potrzebujesz więcej informacji?
Wszelkie informacje dotyczące systemu gospodaro-

wania odpadami komunalnymi w Kielcach są dostępne 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu 
Miasta przy ul. Strycharskiej 6 w Kielcach lub pod nr tel.: 
41-36-76-313 (sekretariat), 41-36-76-664, 41-36-76-656,  
41-36-76-684, 41-36-76-658, 41-36-76-655, 41-36-76-657, 41-
36-76-609.

A także w Internecie:
- https://www.kielce.eu/pl/dla-mieszkanca/zalatw-sprawe/

gospodarka-odpadami.html
- https://pgo.kielce.pl/pl/uslugi/pszok
- https://eneris.pl/kielce/strona-glowna 

Odpady problemowe

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Gospodarki
Komunalnej i Środowiska

ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
telefon interwencyjny dla spraw związanych ze złożeniem 
deklaracji oraz z odbiorem odpadów: 41 36-76-664, 41 36-76-658

portal mieszkańca: 
odpady-komunalne.kielce.eu/login

URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Podatków,
Zarządzania Należnościami
i Windykacji

Rynek 1, 25-303 Kielce
telefon interwencyjny dla spraw związanych z opłatami 
za odbiór odpadów: 41 36-76-118

Telefony interwencyjne

ODRZUTOWÓZ
Zbiórkę obsługuje Przedsiębiorstwo
Gospodarki Odpadami sp z o.o. 

Nieodpłatnie odbiera odpady komunalne 
niebezpieczne, kursuje w soboty zgodnie 
z ustalonym harmonogramem odbioru 
odpadów. 

Można oddać : świetlówki, żarówki i termometry 
rtęciowe, zużyte baterie i akumulatory,  
pojemniki po aerozolach, opakowania po 
środkach ochrony roślin, środkach owadobój-
czych, farbach i lakierach, pozostałości farb 
i lakierów oraz środków do konserwacji 
i ochrony drewna, przeterminowane leki, 
odpady zawierające oleje np. filtry olejowe, 
smary techniczne, woski, środki konserwacji 
podłoża.

harmonogram na stronie: 

„ODRZUTOWNIA” PSZOK
Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych

Czynny: wtorek - piątek w godz. 10-18, 
 sobota w godz. 8-16

ul. Magazynowa 3, 25-330 Kielce
tel. 609 322 123

Mieszkańcy Kielc mogą nieodpłatnie oddać 
do Punktu m.in. odpady wielkogabarytowe, 
odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, 
skoszona trawa), chemikalia, opakowania 
wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, odpady remontowe, gruz, 
odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte 
baterie i akumulatory, przeterminowane leki, 
zużyte opony.

https://pgo.kielce.pl/pl/uslugi/odrzutowoz
https://pgo.kielce.pl/pl/uslugi/pszok

www.kielce.eu

Zasady Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zanim Wyrzucisz!

SZKŁO: butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach 
alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile 
nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE: odkręcone i zgniecione plastikowe bu-
telki po napojach, nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobro-
czynnych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania 
wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach 
czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do 
zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki 
po napojach i sokach, puszki po konserwach, folia aluminiowa, metale 
kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (zabawki z tworzywa 
sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI: odpadki warzywne i owocowe (w tym 
obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny      
i kora drzew, resztki jedzenia.

ODPADY ZMIESZANE: zużyte pieluchy, odpady higieniczne, zabrudzone 
puszki po konserwach, inne odpady których nie można umieścić w pozo-
stałych pojemnikach i workach (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych).

POJEMNIK LUB WOREK NIEBIESKI

PAPIER: opakowania z papieru, karton, tektura (także falista), katalogi, ulotki, 
prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, 
zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.

POJEMNIK LUB WOREK ZIELONY

POJEMNIK LUB WOREK ŻÓŁTY

POJEMNIK LUB WOREK BRĄZOWY

POJEMNIK CZARNY

usuń resztki produktów z opakowań, odkręć/zdejmij nakrętki, zakrętki, kapsle, korki, zmniejszaj objętość.
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Półwiecze w fotografiach
Kultura

Krajobrazy 
niepokorne

Na pytanie: O czym ro-
bisz zdjęcia? odpowia-

da: - O mnie, o świecie, życiu 
i jego tajemnicach, problemach 
z egzystencją człowieka, pro-
blemach świata. Andrzej Bo-
rys fotografuje zawodowo i ar-
tystycznie już od 50 lat. Swoją 
jubileuszową wystawę pokaże 
w Galerii Sztuki Współczesnej 
„Winda”. 

Na ekspozycji znajdą się zdjęcia 
artysty jeszcze z czasów studenc-
kich, jak i te współczesne. Obok 
aktów zawisną zdjęcia inspirowa-
ne Kielecką Szkołą Krajobrazu, 
prezentujące piękno i geometrycz-
ne kształty Ziemi Świętokrzyskiej. 
Nie zabraknie wystylizowanych 
zdjęć dokumentujących krajobraz 
po powodzi z okolic Sandomierza 
z 2010 roku. Będą stylizowane 
portrety rodziny fotografa i kolaże 
fotograficzne. 

Jak na jubileusz przystało, wy-
bór zdjęć należał do Andrzeja 
Borysa.  - Fotografowałem wiele 
tematów, zawsze jednak stara-
łem się tworzyć głębszą wypo-
wiedź zdjęciową. Technologicznie 

ujmując, wystawa obejmuje za-
kres od analoga po cyfrę. Te-
matycznie od krajobrazu przez 
portret i akt, po sytuacje aranżo-
wane. Zdjęcia powstałe w latach 
70. czy najnowsze układają się 
w opowieść ważną dla mnie oso-
biście, ale powinny zaintereso-
wać również widzów odwiedza-
jących tę prezentację – tłumaczy 
dobór prac fotografik.

Wystawie towarzyszy katalog 
z reprodukcjami prac oraz sło-
wem wstępnym napisanym przez 
socjologa Andrzeja Kościołka. 

Wernisaż wystawy „Opowieści 
różnych treści” w Galerii  Sztuki 
Współczesnej „Winda” odbędzie 
się 4 lutego o godz. 18. Prace 
Andrzeja Borysa będzie można 
oglądać do końca marca. 

© KCK

Andrzej Borys
Urodził się w 1949 roku w Ło-

wiczu. Założyciel i członek Foto 
Klubu „Kontrast” przy WDK w Kiel-
cach.  Prezes Okręgu Świętokrzy-
skiego ZPAF w latach 1990-1994  
i 2002-2015.

Brał udział w ponad 150  wysta-
wach zbiorowych w kraju i za gra-
nicą. Ma na swoim koncie także 
około 100 prezentacji autorskich.

Laureat m.in. Brązowego 
(2007) i Srebrnego (2016)  Meda-
lu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Gloria Artis,  Złotego 
Medalu za Zasługi dla Fotografii 
Polskiej nadany przez Foto-Klub 
Rzeczypospolitej w Warszawie 
(2015), Złotego Medalu FIAP – 
Autoeurope Paryż 1976,Grand 
Prix (dwukrotnie) na Biennale 
Krajobrazu Polskiego. Nagro-
dę I Stopnia Prezydenta Miasta 
Kielce za osiągnięcia w dziedzi-
nie twórczości artystycznej, upo-
wszechnienia i ochrony kultury 
otrzymał w 2011 roku. 

Nadal pracuje zawodowo. 

Nieoczywiste, nie jak z pocz-
tówki, po prostu niepokorne. 

40 zdjęć krajobrazów, nie tylko lo-
kalnych, polskich, ale i egzotycz-
nych będzie można oglądać na 
wystawie „Krajobraz niepokorny”. 
Wystawa będzie dostępna do koń-
ca lutego we Foyer Dużej Sceny 
Kieleckiego Centrum Kultury.

Autorami zdjęć są pasjonaci fo-
tografii z regionu świętokrzyskiego: 
Urszula Antoniak, Aga Sabat, Prze-
mysław Sękowski, Tomasz Bator, 
Piotra Waleron, Grzegorz Sideł, Mi-
rosław Lubarski, Michał Piorun, To-
masz Nasiadek i Krystian Dróżdż. 
– Zdjęcia łączy niekonwencjonalne 
podejście do krajobrazu. To raczej 
nie zdjęcia pocztówkowe – wyja-
śnia jeden z inicjatorów wystawy 
Przemysław Sękowski. Zamiast 
sielankowych zachodów słońca zo-
baczymy zakamarki, miejsca, które 
nie zachęcają do odwiedzin, ale po-
kazane tak, by przykuwały uwagę.

To już 3. edycja tej wystawy 
nieformalnej grupy fotografów. 
Zdjęcia będzie można oglądać 
podczas koncertów, spektakli, 
wydarzeń odbywających się na 
Dużej Scenie KCK. Wernisaż od-
będzie się 27 stycznia o godz. 17.             

© KCK

 Q Zdjęcie Andrzeja Borysa z cyklu „Płody Ziemi”– „Kukurydza”.

Akty, krajobrazy, portrety rodzinne, kreatywne fotomontaże – wszystko to będzie można zobaczyć  
na jubileuszowej wystawie prac Andrzeja Borysa w Galerii „Winda” Kieleckiego Centrum Kultury



Kielecka |   7NR 2 (21) - STYCZEŃ 2022

• BIULETYN INFORMACYJNY •
• KULTURA • GOSPODARKA •

• SPOŁECZEŃSTWO •

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: Tomasz Porębski. Redagują: Agnieszka Kozłowska-Piasta z zespołem KCK, 
Sławomir Stachura, Biuro Prasowe Urzędu Miasta Kielce z zespołem. 
Szata graficzna, skład i druk: ART-SERWIS, Artur Pedryc, www.artserwis.info, biuro@artserwis.info. Nakład: 10 tys. egz.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów oraz opatrywania ich własnym tytułem. Nie odsyłamy niezamówionych tekstów.

Ceramiczne serca
znanych kielczan
Chcesz zostać posiadaczem serca samodzielnie wykonanego przez prezydenta 
Kielc Bogdana Wentę lub inną znaną osobę? Weź udział w licytacji WOŚP

Kultura

Ceramiczne, kolorowe, 
szkliwione. Serca i desi-

gnerskie patery wykonane przez 
znanych i lubianych Ważnych 
Kielczan będzie można wylicy-
tować, zakupić, a przy okazji 
wesprzeć 30. finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy.

Aukcje odbędą się w Kieleckim 
Centrum Kultury. Impreza roz-
pocznie się w przeddzień  30. fina-
łu, 29 stycznia o godz. 18 na Małej 
Scenie KCK. Poprowadzi ją Jaro-
sław Foka Bukowski. W przerwie 
między blokami licytacji wystąpią:  
wokaliści ze Studia Piosenki „GA-
GA”, z Domu Kultury Zameczek, 

tancerze ze Studia Tańca i Stylu 
Rewanż Tomasza Rowińskiego 
oraz Zespół Pieśni i Tańca „Że-
romszczyzna”.

Nad swoimi dziełami znani kiel-
czanie pracowali od grudnia w pra-
cowni ceramicznej Kieleckiego 
Centrum Kultury. Swoje dzieła wy-
konali m.in. m.in. prezydent Kielc 
Bogdan Wenta, jego żona Iwona 
Wenta, dyrektor Kieleckiego Cen-
trum Kultury Augustyna Nowacka, 
radne Katarzyna Czech-Kruczek, 
i Joanna Litwin czy dyrektor kan-
celarii prezydenta Sławomir Sta-
chura. Razem z nimi pracowały 
także dziennikarki: Lidia Cichocka 

z „Echa Dnia”, partnera finału 
w KCK, Marzena Sobala, Alek-
sandra Bielecka czy Magdalena 
Fudala. Swój talent miały szansę 
pokazać także: dyrektor Wzgórza 
Zamkowego Ewa Chabielska i ak-
torka Teresa Bielińska 

Wśród licytowanych fantów 
znajdą się także m.in. 6-noga oku-
larnica – ryba, która zdobiła foy-
er Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”. 
Będą także: moneta Siema WOŚP 
z 2005 roku o numerze 1002/2000, 
obraz namalowany przez dyrektor 
BWA w Kielcach Stanisławę Za-
charko oraz porcelanę z Ćmielowa.

© KCK

Od lat związany z Kielca-
mi i zakochany w Górach 

Świętokrzyskich. Do małej wioski 
pod Kielcami, gdzie ma swój dom, 
wraca, by naładować akumulatory 
po zawodowych, show-bizneso-
wych obowiązkach, programach, 
koncertach. Andrzej Piaseczny 
będzie gościem kolejnego Salonu 
Kobiet w Galerii „Winda” Kielec-
kiego Centrum Kultury. 

Wokalistę „odpytywać” będzie  
trzecia gospodyni Salonu, Alek-
sandra Bielecka. – Porozmawia-
my o miłości tej do siebie i do lu-
dzi. O ważnych kobietach w jego 
życiu, o poszukiwaniu wewnętrz-
nego spokoju i harmonii, o wie-
rze. No i oczywiście o muzyce, 
dojrzałości artystycznej.  Andrzej 
Piaseczny  to ciepły, fantastyczny 
facet. A rozmowa z nim była moim 
marzeniem od zawsze. Cieszę 
się, że już wkrótce go spełnię– 
wyjaśnia prowadząca Salon 
dziennikarka. 

Cały dochód ze sprzedaży 
wejściówek na ten  Salon Kobiet 
zostanie przekazany na konto 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Minimalna kwota wej-
ściówki to 20 zł.  Ze względu na 
obostrzenia w Salonie będzie mo-
gło wziąć udział tylko 50 osób. 

Salon Kobiet to serią cieka-
wych spotkań ze znanymi, waż-
nymi, ciekawymi ludźmi. Inicjator-
ką cyklu jest dyrektor Kieleckiego 

Centrum Kultury Augustyna No-
wacka. Każdy z wieczorów po-
prowadzi jedna z trzech dzien-
nikarek: Aleksandra Bielecka, 
Magdalena Fudala i Marzena 
Sobala. Do tej pory panie rozma-
wiały już z Agatą Passent i prof. 
Marianną Janion. 

Andrzej Piaseczny ma 51 lat. 
Swoją karierę zaczynał w latach 
90. jako wokalista kieleckiego ze-
społu Mafia. Jednak największą 
popularność przyniosła mu póź-
niejsza współpraca z Robertem 
Chojnackim, a piosenki „Budzi-
kom śmierć”, „Niecierpliwi” czy 
„Prawie do nieba” kochali prawie 
wszyscy. Od 1998 roku działa na 
własny rachunek. Ma na swoim 
koncie 12 płyt, w tym ostatnią 
„50/50”, nagraną z okazji swoich 
okrągłych 50 urodzin. Na płycie 
Piaseczny śpiewa utwory napi-
sane specjalnie dla niego przez 
innych artystów, m.in. Kayah, 
Majkę Jeżowską, Natalię Przy-
bysz, Tomasza Organka, Kubę 
Badacha. Przez kilka sezonów 
był też jurorem programów tele-
wizyjnych, m.in. „Bitwa na głosy” 
i „The Voice of Poland” w wersji 
„młodzieżowej” i seniorskiej. 

Salon Kobiet z Andrzejem Pia-
secznym odbędzie się w niedzie-
lę, 30 stycznia o godz. 17 w Ga-
lerii Sztuki Współczesnej „Winda” 
KCK. 

© KCK

Piaseczny w Salonie

 Q Ceramika nie znosi pospiechu. Prace na aukcję powstawały w Kieleckim Centrum Kultury już od grudnia.

 Q Andrzej Piaseczny będzie gościem Salonu Kobiet w Galerii Winda.
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 Q Było nastrojowo i bardzo  filmowo. Kielczanin Maksym Rzemiński przez ponad dwie godziny 
czarował publiczność Kieleckiego Centrum Kultury na swoim koncercie muzyki filmowej.
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 Q Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński (z lewej), przyjechał do Kielc na zaproszenie 
Prezydenta Bogdana Wenty i jego zastępcy Bożeny Szczypiór. 

 Q Wiceprezydent Bożena Szczypiór w trakcie podpisania umowy 
na przebudowę dworca PKP, podkreśliła wagę tej inwestycji.

 Q Prezydent Bogdan Wenta ze swoją zastępczynią Bożeną Szczypiór 
zaprezentowali aplikację „Ulepszamy Kielce” (czytaj str. 3).

 Q Prezydent Kielc Bogdan Wenta na licytację WOŚP przekazał koszulkę reprezentacji Polski z autografami gwiazd sportu, m.in. 
Roberta Lewandowskiego – laureatów 87. Plebiscytu Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski 2021 roku.
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 Q O  projekcie  #poznajoperę podczas konferencji prasowej opowiadali dyrektor KCK 
Augustyna Nowacka i kielczanin, solista Teatru Wielkiego w Łodzi Grzegorz Szostak. 

 Q Ekipa Zimowej Małej Akademii Sztuk Pięknych w Kieleckim Centrum Kultury podczas 
robienia  zdjęć do animacji o…. Magdzie Gessler według autorskiego scenariusza dzieci.
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