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21-piętrowe budynki 
powstaną w Kielcach 
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Tomasz Sekielski  
o pracy dziennikarza

Naszym celem 
ekstraklasa

Strona 7

Temat: Uczymy po angielsku
Od 1 wrzesnia tego roku w kilku kieleckich 
szkolach lekcje geografii, matematyki, biologii, 
chemii, historii czy fizyki beda prowadzone  
takze w jezyku angielskim.

W Kielcach będą mogły powstawać budynki 
mieszkaniowe znacznie wyższe niż dotąd. 
Kieleccy radni przyjęli uchwałę o lokalnych 
standardach urbanistycznych. Miasto zostało  
w niej podzielone na trzy strefy wysokościowe.

W sobotę 26 lutego piłkarze 
Korony pod  wodzą nowego 
trenera Leszka Ojrzyńskiego 

wracają na ligowe boiska.  
Czy  wywalczą awans?

Czytaj na str. 4

Laureat Telekamery i zdobywca 
tytułu dziennikarza roku Grand 
Press, spotka się z sympatykami 
25 marca w Kieleckim Centrum 
Kultury. 
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Miasto pójdzie w górę

Kieleccy radni przyję-
li uchwałę o lokalnych 

standardach urbanistycznych, 
która jest odpowiedzią na wy-
zwania, jakie stoją przed bu-
downictwem mieszkaniowym 
w Kielcach. 

Celem przyjęcia wspomnia-
nych standardów jest dostosowa-
nie wymogów dla powstających 
inwestycji mieszkaniowych do 
określonego w tzw. „specusta-
wie” trybu wydawania pozwoleń 
na budowę oraz do cech lokal-
nej struktury funkcjonalno-prze-
strzennej Miasta Kielce. 

Dotychczasowe standardy za-
budowy, ustalone przez Radę 
Miasta, dopuszczały maksymal-
nie siedem kondygnacji nadziem-
nych, czyli połowę standardu 
przewidzianego przez specusta-
wę mieszkaniową. Teraz się to 
znacząco zmieni.

MIASTO PODZIELONE 
NA TRZY STREFY
- Dziś, po trzyletnich doświad-

czeniach realizacji tej ustawy, 
wiemy już, że samorządy mogą 
skorzystać z tych przepisów 
i w szybki sposób doprowadzić 
do powiększenia zasobu miesz-
kaniowego w sytuacjach, gdzie 
decyzja o warunkach zabudowy 
nie jest możliwa do wydania, albo 

nie ma planu zagospodarowania 
- tłumaczy Artur Hajdorowicz, dy-
rektor Wydziału Urbanistyki i Ar-
chitektury Urzędu Miasta.

Przygotowanie projektu no-
wych standardów urbanistycz-
nych poprzedziła debata z udzia-
łem władz miasta, urzędników, 
architektów i deweloperów, która 
odbyła się we wrześniu ubiegłego 
roku w Kieleckim Parku Techno-
logicznym. Pojawiły się wówczas 
postulaty, aby w Kielcach umożli-
wić budowę wyższych budynków 
- nawet do 21 kondygnacji i wpro-
wadzić tzw. strefowanie miasta. 

Budownictwo mieszkaniowe 
jest bardzo ważne dla rozwoju 
Kielc, ale w ostatnich czterech 
dziesięcioleciach pod lokalizację 
nowych inwestycji niemal wyko-
rzystano rezerwy terenowe. Tym-
czasem nowe mieszkania cieszą 
się dużym zainteresowaniem, 
dlatego potrzebne były nowe roz-
wiązania.

21 PIĘTER NA PÓŁNOCY,  
14 NA POŁUDNIU
Zgodnie z przyjętą uchwałą, 

miasto zostało podzielone na trzy 
strefy wysokościowe. Najwyższa 
zabudowa do 21 kondygnacji 
będzie dopuszczalna w strefie 
„W”, która obejmuje obszar na 
północ od ulic Piekoszowskiej 

i Sandomierskiej. Średnia wyso-
kość budynków do 14 pięter bę-
dzie obowiązywać w południowej 
strefie „S”. Natomiast w centralnej 
części miasta, czyli w strefie „N”, 
nic się nie zmienia, nadal obo-
wiązywać będzie zabudowa do 7 
kondygnacji. 

- To nie znaczy, że każdy inwe-
stor otrzyma zgodę na zabudowę 
o maksymalnej liczbie kondygna-
cji. Zabudowa musi być zgodna 
ze studium oraz nie może zacie-
niać sąsiednich budynków, nie 
możemy do tego dopuścić. Na 
pewno nie grozi nam lawinowy 
wysyp wieżowców. Jeśli takie 
będą powstawać, to tylko za 
zgodą Rady Miasta i sadzę, że 
wydawanie takich zezwoleń bę-
dzie można policzyć na palcach 
jednej ręki - wyjaśnia Artur Haj-
dorowicz.

Nowe standardy urbanistycz-
ne znoszą też dotychczasowe 
ograniczenia dotyczące maksy-
malnych odległości inwestycji 
od przystanku autobusowego, 
szkoły oraz terenów rekreacji 
lub sportu. W tym zakresie będą 
obowiązywać ogólne wymagania 
ustawowe, czyli odległość 1500 
metrów od szkoły i terenów re-
kreacyjnych oraz 500 metrów od 
przystanku.
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SPEKTAKLE:
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”: 
24-25.02, 1.03, godz. 9 i 11, 26.02, godz. 17 (premiera), 27.02,  
godz. 11, „Jak zostałam wiedźmą”
2-4.03, godz. 9 i 11, „Arka Czasu”
5.03, godz. godz.16 „Pan Brzuchatek”
6.03, godz. 11, 8-10.03, godz. 9 i 11 „Mały tygrys Pietrek” 
Kieleckie Centrum Kultury: 
25.02, godz. 19 „Edith Piaf”, recital Małgorzaty Pruchnik-Chołki, Teatr 
TeTaTeT, Mała Scena KCK, bilety 60 zł 
26.02, godz. 19:30, 27.02, godz. 16 „Umrzeć ze śmiechu”, Teatr 
TeTaTeT, Mała Scena KCK, bilety 60 zł 
12.03, godz. 19 i 13.03, godz. 16 „Seks dla opornych”, Teatr TeTa-
TeT, Mała Scena KCK, bilety 60 zł 

KONCERTY:
Dom Środowisk Twórczych
6.03, godz. 17 Muzyka Karpat w światowym wykonaniu zespołu  
VOŁOSI i chór Fermata, bilety 20-30 zł
Kieleckie Centrum Kultury
6.03, godz. 18, Jacek Kawalec z orkiestrą śpiewa przeboje  
Joe Cockera, Duża Scena KCK, bilety 60-80 zł
10.03, godz. 19, Marcel Sabat, Mała Scena KCK, bilety 40 zł

FILMY
Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki 
24.02, godz. 18, „Musiałowicz” i spotkanie z reżyserką Darią Galant

INNE
Energetyczne Centrum Nauki
26-27.02, godz. 13, Lekki ciężar, warsztaty familijne
5-6.03, godz. 13, Mydełkologia, warsztaty familijne, bilety na 
https://bilety.ecn.kielce.pl/

Muzeum Zabawek i Zabawy
26.02, godz. 10 i 12:30, „Tekturowa lokomotywa z panem Zarad-
nym”, warsztaty, bilety 20 zł
27.02, godz. 10 i 12, Tropem zabawek papierowych, oprowadzanie, 
bilety 10 i 20 zł
5.03, godz. 10 i 12, Tropem fantasy, oprowadzanie, bilety 10 i 20 zł
6.03, godz. 10 i 12 „Smocze leże”, warsztaty z Panem Zaradnym, 
warsztaty, bilety 10 i 20 zł

Dom Środowisk Twórczych
27.02, godz. 17, Podwieczorek z gwiazdą – Katarzyna Żak, bilety 
20-30 zł
Biuro Wystaw Artystycznych
27.02, godz. 11, Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Tło do au-
toportretu”, wstęp wolny
6.03, godz. 16, Spotkanie z pisarką, polarniczką Dagmarą Bożek, 
wstęp wolny
Muzeum Historii Kielc
4.03, godz. 18, „Splendor Cathedralis: katolickie świątynie - za-
krystia czy garderoba: o splendorze potrydenckich nabożeństw”, 
spotkanie, wstęp wolny
6.03, godz. 12 „Kielczanki w świecie mody”, spotkanie, wstęp wolny
Kieleckie Centrum Kultury
6.03, godz. 17, Salon Kobiet – Lastowicze.pl, bilety 20 zł

WYSTAWY: 
Biuro Wystaw Artystycznych, „Tło do autoportretu” Stanisława 
Zacharko-Łagowska (wernisaż 25.02, godz. 18), (do 18.03)
Instytut Dizajnu, „INFLATALES. Stalowe opowieści Oskara Zięty”, 
(wernisaż: 25.02, godz. 18:30, (do 29.05)
Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki”, Henryk 
Musiałowicz, „Pion drzewa, poziom horyzontu”,  (do 28.02),  
Galeria Sztuki Współczesnej „Winda”, „Opowieści wielu treści” 
Andrzej Borys (fotografia) (do 28.02),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, wstęp wolny
Dom Kultury „Zameczek”, „Moja kartka Walentynka” (do 
7.03),„Ludowe Wycinanki”, Lucyna Kozłowska, (wernisaż 11.03, 
godz. 18), wstęp wolny

GARŚĆ KULTURY 24.02-10.03.2022

 Q Biurowiec Kolportera przy ulicy Zagnańskiej liczy jedenaście pięter  - niebawem nowe budynki mieszkalne 
w Kielcach będą mogły być od niego nawet blisko dwukrotnie wyższe.
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Zielone światło dla wysokich inwestycji. W północnej części Kielc będą mogły powstawać 
nawet 21-piętrowe wieżowce. To efekt zmian wprowadzonych za zgodą Rady Miasta

https://bilety.ecn.kielce.pl/
http://www.mhki.kielce.eu/zawartosc/splendor-cathedralis-katolickie-swiatynie-zakrystia-czy-garderoba-o-splendorze
http://www.mhki.kielce.eu/zawartosc/splendor-cathedralis-katolickie-swiatynie-zakrystia-czy-garderoba-o-splendorze
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W pasie zieleni, między 
pasami drogowymi 

alei IX Wieków Kielc, plano-
wane jest stworzenie „Ogrodu 
Wolności”. Pojawią się w nim 
nasadzenia, ścieżki edukacyj-
ne i obiekty małej architektury.

- To pierwszy etap tego projek-
tu. W najbliższym czasie chcemy 
przedstawić kielczanom także 
koncepcje architektoniczne i wi-
zualizacje skweru im. Ireny Sen-
dlerowej oraz Rynku. W następ-
nej kolejności zaprezentujemy 
propozycje zmian na ul. Bodzen-
tyńskiej wraz z placem Święte-
go Wojciecha - podkreśla Agata 
Wojda, wiceprezydentka Kielc. 
Na realizację tego zadania, mia-
sto pozyskało środki z Programu 
Inwestycji Strategicznych.

KONSULTACJE  
Z MIESZKAŃCAMI
W ostatnich dniach magistrat 

przedstawił wstępne założenia za-
gospodarowania dawnej Synago-
gi oraz terenu przed budynkiem.

Zaprosił także mieszkańców do 
podzielenia się swoimi opiniami, 
pomysłami i uwagami. Konsulta-
cje odbywały się w internecie, za 
pośrednictwem portalu Idea Kiel-
ce, ale również na żywo. W ostatni 
poniedziałek z kielczanami spo-
tkali się architekci oraz miejscy 
specjaliści. 

- Dziękujemy wszystkim za 
udział w tej rozmowie. Była to 
doskonała okazja do bezpośred-
niej dyskusji o tym, jak docelowo 

powinna wyglądać ta przestrzeń. 
Opinie z tego spotkania, jak rów-
nież głosy internautów, uwzględ-
nimy w dalszych pracach - za-
pewnia Agata Wojda. 

PIERWSZY KROK DO 
WYSPY ZROZUMIENIA
Co ciekawe, podczas spotkania 

została zaprezentowana również 
kompleksowa idea stworzenia 
„Wyspy Zrozumienia”, która mia-
łaby powstać w budynku dawnej 
Synagogi. - Ma to być przestrzeń, 
gdzie bazując na trudnej prze-
szłości Kielc, pokażemy, że jeste-
śmy w stanie stworzyć miejsce, 

w którym różnorodność nie musi 
być powodem do wrogości. Cie-
szę się, że pierwszym krokiem na 
drodze do powstania „Wyspy zro-
zumienia” wokół budynku dawnej 
Synagogi będzie właśnie „Ogród 
Wolności”. Po zmianach, powsta-
nie tu miejsce odpoczynku i re-
fleksji - mówi dr Bartłomiej Zapała 
z Fundacji Future for Europe.  

Ogród Wolności ma odgrodzić, 
poprzez nasadzenia roślin, cały 
obszar zlokalizowany między 
pasami drogowymi alei IX Wie-
ków Kielc od intensywnego ru-
chu ulicznego. Będzie stanowić 
wydzieloną enklawę przestrzeni 

parkowo-ogrodowej dającą możli-
wość wypoczynku. Teren ten ma 
być wprowadzeniem do głównego 
budynku dawnej Synagogi i obec-
nej w nim tematyki. 

Zaprojektowane interaktywne 
miejsca edukacyjne z elementami 
multimedialnymi będą informować 
o historycznych przykładach roz-
woju wolności w Europie. Pełnić też 
będą funkcję wzmacniania postaw 
obywatelskich, budowania świado-
mości o przemianach wolnościo-
wych na kontynencie europejskim 
i wartościach, które ukształtowały 
kulturowe dziedzictwo Europy. 

© UM

W Kielcach powstanie
Ogród Wolności
Miasto pokazało pierwsze koncepcje zagospodarowania zieleni w ramach projektu „Zielona rewitalizacja śródmieścia 
Kielc”.  Wiemy już, jak może wyglądać teren przed dawną Synagogą, stanowiący zielone przedpole budynku

 Q Ogród Wolności to tylko jedna z inwestycji, jaka powstanie w ramach projektu - oprócz niej zmieni się zielona 
przestrzeń Rynku, ul. Bodzentyńska wraz z placem św. Wojciecha i skwer im. Ireny Sendlerowej.

Będą wyższe opłaty za wywóz śmieci

1% podatku  
zostaw w Kielcach

Pomóż budować swoją lokal-
ną społeczność i przekaż 1% 
podatku wybranej Organizacji 
Pożytku Publicznego działa-
jącej w Kielcach. Teraz jest to 
jeszcze łatwiejsze.

Urząd Miasta przystąpił do 
projektu „Wspieraj lokalnie”, 
którego celem jest promocja 
kampanii przekazywania 1% 
podatku dochodowego na rzecz 
lokalnych organizacji pożyt-
ku publicznego. W ten sposób 
możemy pomóc potrzebującym 
z naszej okolicy, albo wesprzeć 
szereg działań i inicjatyw reali-
zowanych przez kieleckie fun-
dacje i stowarzyszenia.

Bezpłatna aplikacja projektu 
jest dostępna na: www.pitax.
pl/rozlicz/urzad-miasta-kielce. 
Odnośniki do niej zamiesz-
czone są również na głównej 
stronie internetowej UM Kielce 
- www.kielce.eu. W rubryce „Na 
czasie” należy wybrać ikonę 
„Rozlicz PIT 2022 w Kielcach”.

Walka o czyste  
powietrze trwa
2 miliony złotych przewidzia-

no w tym roku w miejskim bu-
dżecie na dotacje dla miesz-
kańców, którzy będą chcieli 
wymienić dotychczasowe źró-
dło ciepła na bardziej ekolo-
giczne.  Głównym celem jest 
ograniczenie zanieczyszczenia 
powietrza na terenie Kielc.

Nabór wniosków rozpoczął 
się w środę, 23 lutego. Dofinan-
sowanie, które może być udzie-
lone w kwocie 100% kosztu 
kwalifikowanego realizacji za-
dania, mogą otrzymać zarówno 
osoby fizyczne, jak i wspólnoty 
mieszkaniowe. W zależności od 
rodzaju, może ono wynieść do 
8 i 40 tysięcy złotych. Wszystkie 
szczegóły są dostępne na stro-
nie kielce.eu.

KRÓTKO

Od lipca wzrosną opłaty za 
odbiór opadów komunalnych 
dla mieszkańców Kielc. Zgodnie 
z uchwałą podjętą przez Radę 
Miasta na ostatniej sesji, opłata 
za odpady gromadzone i odbiera-
ne w sposób selektywny wyniesie 
19 zł od osoby (obecnie jest to 14 
zł). Natomiast w przypadku śmieci 
niesegregowanych nowa stawka 
opłaty wyniesie 38 zł za osobę za-
mieszkującą daną nieruchomość 
(obecnie jest to 28 zł).

Mimo tej podwyżki, Kielce 
w dalszym ciągu oferują jedne 
z najniższych stawek. W mia-
stach, w których obowiązuje taki 
sam sposób naliczania opłat 
(za osobę) - m.in. w Gorzowie 

Wielkopolskim, Katowicach, 
Krakowie, Łodzi, Opolu, Pozna-
niu czy Rzeszowie - opłata za 
segregację wynosi od 23 do 34 
zł. Wyższe koszty ponoszą tak-
że mieszkańcy wielu mniejszych 
gmin w województwie święto-
krzyskim.

Decyzja o nowych opłatach 
podyktowana jest znacznym 
zwiększeniem kosztów za zago-
spodarowania odpadów komu-
nalnych, które w przypadku Kielc 
wzrosły z ponad 16 mln zł w 2019 
roku do 25,5 mln zł w 2021 roku. 
W wyniku rozstrzygnięcia nowego 

przetargu, szacunkowe koszty 
za ich odbiór także są wyższe - 
w ciągu dwóch latach wzrosły  
o 4 mln zł.

Trzeba również pamiętać, że 
z pobranych opłat miasto, oprócz 
kosztów odbioru i zagospoda-
rowania odpadów, pokrywa też 
m.in. koszty tworzenia i utrzyma-
nia punktów selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych, likwi-
dacji dzikich wysypisk śmieci oraz 
edukacji.

Informacja o nowych opłatach 
będzie doręczona mieszkańcom 
w formie listownej. Stosowne ko-
munikaty pojawią się także w lo-
kalnych mediach.

© UM Q Mimo zmiany opłat, Kielce oferują jedną z najniższych stawek za śmieci.
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W naszych szkołach będą 
uczyć w dwóch językach

Dwujęzyczne klasy siódme 
powstaną w SP nr 12 imie-

nia Bohaterów Westerplatte, SP 
nr 13 im. Władysława Jagieł-
ły i SP nr 28 im. Żołnierzy 4pp 
„Czwartaków”. Z kolei III LO im. 
Cypriana Kamila Norwida oraz 
VI LO im. Juliusza Słowackiego 
będą rekrutować do dwujęzycz-
nych klas pierwszych.  

Jak informują dyrektorzy szkół, 
wszyscy uczniowie zaintereso-
wani nauką w takich oddziałach 
będą musieli zdać test kompeten-
cji językowych. Korzyści są jednak 
nieocenione. 

Nauczanie dwujęzyczne polega 
na prowadzeniu lekcji z wybranych 
przedmiotów częściowo w języku 
polskim, a częściowo w języku 
obcym. Na każdym poziomie na-
uczania uczniowie zyskają także 
dodatkowe godziny angielskiego. 

- Takiej oferty brakowało 
w kieleckich szkołach. Ta forma 
jest praktyczną nauką języka, bo 
młodzi ludzie mogą wzbogacić 
słownictwo z różnych dziedzin - 
zaznacza Marcin Chłodnicki, za-
stępca prezydenta Kielc.

CIEKAWA OFERTA  
DLA ÓSMOKLASISTÓW
Pierwszą szkołą publiczną 

w Kielcach, która zdecydowała się 
od września prowadzić lekcje po 
polsku i po angielsku, było III LO. 
-  Rozmawialiśmy z dyrektorami 
szkół podstawowych oraz z rodzi-
cami i wiemy, że zainteresowanie 
taką klasą jest bardzo duże - pod-
kreśla Andrzej Zdeb, dyrektor po-
pularnego „Norwida”. 

- W naszej szkole test kompe-
tencji językowych, tylko w formie 
pisemnej, odbędzie się 2 oraz 
14 czerwca. Drugi termin jest 

dla tych, którzy z przyczyn loso-
wych nie będą mogli napisać go 
w pierwszym terminie - dodaje 
Justyna Kopycińska, nauczycielka 
języka angielskiego. 

Test kompetencji językowych 
dla ósmoklasistów planuje zor-
ganizować również VI LO. Od-
będzie się on także 2 czerwca. 
- Nasza szkoła już prowadzi dwa 
międzynarodowe programy, dla-
tego dwujęzyczność jest natural-
nym rozszerzeniem naszej ofer-
ty. Wszystkie badania pokazują, 
że nauczanie w dwóch językach 

wpływa na lepsze przyswajanie 
wiedzy z danego przedmiotu - 
podkreśla Katarzyna Cedro, dy-
rektor „Słowackiego”. 

PODSTAWÓWKI  
TEŻ SĄ GOTOWE
Od czterech lat kielecka „Trzy-

nastka” realizuje nauczanie dwu-
języczne w klasach I-III jako inno-
wację pedagogiczną.  

-  Obserwujemy, że dzieci nie 
mają bariery językowej, doskona-
le rozumieją polecenia nauczycieli 
i nie boją się mówić po angielsku. 

Rozszerzeniem naszej oferty bę-
dzie dwujęzyczna klasa VII. Zapra-
szamy wszystkich uczniów z Kielc, 
którzy chcą rozwijać swoje kom-
petencje językowe, są otwarci na 
zmiany i chcą inwestować w swoją 
przyszłość - mówi Stanisław Janu-
siński, dyrektor SP nr 13. 

Nabór do dwujęzycznej klasy 
VII rozpoczęła także „Dwunast-
ka”, która 3 marca organizuje 
spotkanie dla rodziców. - Zapra-
szamy szóstoklasistów nie tylko 
z Kielc, ale też spoza naszego 
miasta. W planach mamy m.in. 
organizację obozów językowych 
dla naszych uczniów. Warto przy 
tym podkreślić, że umiejętności 
językowe oceniane są tylko na 
lekcjach angielskiego - opowiada 
Jakub Pieron, dyrektor SP nr 12. 

W dwóch językach będą się 
uczyć także siódmoklasiści 
w Szkole Podstawowej nr 28. 
- Zgodnie z przepisami prawa 
oświatowego, pierwszeństwo przy 
naborze będą mieli uczniowie 
szkoły macierzystej, jeżeli pojawią 
się wolne miejsca ofertę skieru-
jemy do uczniów spoza naszej 
szkoły - informuje Paula Presman, 
dyrektor SP nr 28. 

Podobnie jak w przypadku li-
ceów, każdy uczeń aplikujący do 
dwujęzycznej klasy w podstawów-
ce będzie musiał zaliczyć test kom-
petencji językowych. Ich terminy 
placówki ogłoszą pod koniec lutego 
na swoich stronach internetowych. 

Władze miasta zapewniają, że 
jeżeli będzie duże zapotrzebowa-
nie, to dwujęzyczne oddziały będą 
uruchamiane w kolejnych latach 
również w innych kieleckich szko-
łach oraz przedszkolach. Więcej 
informacji na stronie kielce.eu.

© UM

W trzech kieleckich podstawówkach i dwóch liceach od września naukę rozpoczną klasy, w których 
 język angielski pojawi się m.in. na geografii, matematyce, historii czy biologii

Materiał partnera 

Są pieniądze  
na kolejne drogi

Dodatkowe trzy miliony zło-
tych zostaną w tym roku prze-
znaczone na przebudowę na-
wierzchni ulic na terenie Kielc, 
poprzez wzmocnienie ich no-
śności. Pozwoli to na poprawę 
jakości kilku ważnych dróg.

- Na początku roku zaplano-
waliśmy na ten cel dwa miliony 
złotych. Wszyscy dostrzegamy 
jednak, jak trudne warunki dla 
kierowców w wielu polskich mia-
stach spowodował okres zimo-
wy. Pracownicy MZD i RPZiUK 
starają się, by powstałe w dro-
gach ubytki uzupełniać, ale są 
to doraźne naprawy. Kluczo-
wa w naszym przekonaniu jest 
przebudowa nawierzchni, która 
jest bardziej trwała - tłumaczy 
Bogdan Wenta, prezydent Kielc. 

Pierwotnie roboty budowlane 
planowano wykonać m.in. w pa-
sach drogowych przy ul. Ogro-
dowej oraz na ul. Warszawskiej 
(od ronda Geodetów w kierunku 
północnym, do nowej zrealizo-
wanej inwestycji). Dzięki do-
datkowym środkom, możliwa 
będzie także przebudowa na-
wierzchni m.in. przy al. Szajno-
wicza-Iwanowa (Massalskiego 
- Malików), ul. Piekoszowskiej 
(Opielińskiej - Mielczarskiego) 
czy ul. Krakowskiej (bp Kacz-
marka - Owocowej).

Wielu chętnych  
na mieszkania
Dużym zainteresowaniem cie-

szył się program „Mieszkanie za 
remont”. W jego trzeciej edycji 
wpłynęły aż 163 wnioski od 59 
osób, które chcą wynająć od 
miasta mieszkanie po wyremon-
towaniu go na własny koszt. 
Tym razem Miejski Zarząd Bu-
dynków w Kielcach wytypował 
10 lokali, które wymagają mo-
dernizacji.

- Jeszcze w tym tygodniu ko-
misja po zweryfikowaniu wnio-
sków wytypuje 10 rodzin, które 
spełniają wszystkie warunki - in-
formuje Krzysztof Miernik, dy-
rektor MZB.

Zgodnie z regulaminem, lo-
kator, który wykona remont lub 
adaptację mieszkania na wła-
sny koszt i podpisze umowę 
najmu, może zostać zwolniony 
z czynszu nawet przez okres 
60 miesięcy, czyli przez 5 lat. 
Zwolnienie nie dotyczy opłat za 
media.

KRÓTKO

Duża pomoc dla osób z niepełnosprawnością
Osoby z niepełnosprawno-

ścią z Kielc po raz kolejny 
będą mogły skorzystać ze wspar-
cia asystenta osobistego. Pomoc 
będzie przysługiwała około 2600 
mieszkańcom. 

Osoby legitymujące się orze-
czeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności będą mo-
gły skorzystać z usług asystenta 
w wymiarze do 60 godzin mie-
sięcznie. Osoby posiadające 
orzeczenie o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności 
w wymiarze do 30 godzin mie-
sięcznie. Natomiast osoby z cho-
robami sprzężonymi objęte zo-
staną usługą w wymiarze do 70 
godzin miesięcznie.

Ze wsparcia asystenta osobi-
stego mogą skorzystać: dzieci 
do 16 roku życia z orzeczeniem 
o niepełnosprawności (łącznie 
ze wskazaniami konieczności 
stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku 

ze znacznie ograniczoną możli-
wością samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stałego współ-
udziału na co dzień opiekuna 
dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji) oraz oso-
by niepełnosprawne posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności 
o stopniu znacznym lub o stopniu 
umiarkowanym (albo traktowane 
na równi do wymienionych).

Pomoc będzie możliwa dzię-
ki programowi Ministra Rodziny 

i Polityki Społecznej „Asystent 
osobisty osoby niepełnospraw-
nej” - edycja 2022. Na jego re-
alizację miasto Kielce pozyskało 
kwotę blisko 31 milionów złotych. 
Program w całości finansowa-
ny będzie ze środków Funduszu 
Solidarnościowego, co oznacza, 
że samorząd nie ponosi wkładu 
finansowego. Program realizo-
wany jest przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie w Kielcach.

© UM

Placówka: Przedmioty nauczane 
w dwóch językach:

Szkoła Podstawowa nr 12  
im. Bohaterów Westerplatte    chemia, geografia, informatyka, religia

Szkoła Podstawowa nr 13  
im. Władysława Jagiełły geografia, historia

Szkoła Podstawowa nr 28  
im. Żołnierzy 4pp „Czwartaków” biologia, fizyka, informatyka

III Liceum Ogólnokształcące  
im. Cypriana Kamila Norwida geografia, historia, biologia

VI Liceum Ogólnokształcące  
im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka
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Od pana odejścia z Korony 
minęło już ponad 8 lat. Jak to 
było wrócić do Kielc po takim 
okresie?

- Kiedy odchodziłem z Korony, 
moja rodzina mieszkała tu 
jeszcze przez jakiś czas, 
ponieważ córka kończyła 
gimnazjum. Choć pracowałem 
w innej miejscowości, często 
tu przyjeżdżałem i starałem 
się być również blisko klubu. 
Niektórych zawodników, takich 
jak np. Iwo Kaczmarski czy 
Daniel Szelągowski, których nie 
ma już w Kielcach, trenowałem 
indywidualnie. Mam tu także 
chrześniaka, więc tych związków 
z Kielcami jest sporo.

Sam powrót do Korony, 
pierwsze wejście na znajomy 
stadion, spowodowało szybsze 
bicie serca?

- Darzę to miejsce ogromnym 
sentymentem. Tak naprawdę 
Korona dała mi szansę zaistnieć 
na poziomie ekstraklasy. To co 
tu przeżyłem, zostało we mnie 
bardzo głęboko i teraz, gdy 
pojawiło się zainteresowanie ze 
strony Korony, nie wahałem się 
podjąć tego wyzwania. Znam 
ten klimat, znam ludzi. Cel jest 
ambitny, ale jak najbardziej 
w zasięgu.

Aklimatyzacja nie trwała chyba 
długo? W końcu gdzie się nie 
obejrzeć, to same znajome 
twarze.

- Oczywiście. Chociażby 
w sztabie szkoleniowym nadal są 
osoby, które zostały zatrudnione 
za mojej kadencji, jak nasz 
kierownik Łukasz Tomczyk czy 
fizjoterapeuta Łukasz Miller. 
To są ludzie oddani Koronie. 
Oprócz tego pracują tu moi 
byli zawodnicy, w tym Paweł 
Golański czy Kamil Kuzera. To 
również skłoniło mnie do tego, 
by tu wrócić i powalczyć o awans 
do ekstraklasy. Jestem pełen 
optymizmu.

Pierwsza liga mocno różni się 
od ekstraklasy?

- Ostatni raz, na drugim poziomie 
rozgrywkowym, pracowałem 
kilkanaście lat temu i od tamtego 
czasu wiele się zmieniło. Na 
pierwszy rzut oka te różnice 
powoli się zacierają, szczególnie 
w przypadku czołowych drużyn. 
Chociażby tu, w Koronie, mamy 
bardzo dobrą infrastrukturę, 

zaplecze sportowe oraz skład 
personalny. To też był jeden 
z argumentów, by podjąć się tej 
pracy.

Korona z lat 2011-2013 
określana była mianem „Bandy 
Świrów”. Zarówno pan, jak 
i dyrektor Paweł Golański 
zwracaliście uwagę, że nie 
zamierzacie powtarzać tamtej 
historii, że dziś jest to całkiem 
inny projekt.

- „Banda Świrów” to już 
przeszłość. Oczywiście 
cały czas mamy kontakt 
z chłopakami i nawzajem się 
wspieramy. Natomiast w Koronie 
wiele się zmieniło. Mamy 
pierwszą ligę, a nie ekstraklasę. 
W meczach sędziowie mogą 
korzystać z VAR-u, którego 
10 lat temu nie było. Możemy 
zrobić pięć, a nie trzy zmiany. 
Różnic jest sporo, chociaż są 
też rzeczy, które pozostają 
ponadczasowe, jak gra na 
maksa od pierwszego do 
ostatniego gwizdka, odwaga, 
wiara we własne umiejętności 
czy zaangażowanie 
w funkcjonowanie klubu, także 
poza boiskiem. Stoimy przed 
szansą zapisania się na kartach 
historii klubu. Jeśli Bóg da, 
osiągniemy zakładany cel.

Od wznowienia treningów 
minęły blisko dwa miesiące. 
Zdążył pan już poznać 
dokładnie zawodników?

- Z każdym dniem, z każdym 
treningiem poznaję ich coraz 
lepiej. Jasne, że czym innym 
są treningi czy sparingi, a czym 
innym mecze o stawkę. Myślę 
jednak, że zawodnicy sprostają 
temu zadaniu. Wielu z nich sporo 
w życiu już widziało, a młodzi 
mają się na kim wzorować. 
Oczywiście wierzę, że np. Piotrek 
Malarczyk, jako wychowanek, 
jako kapitan, człowiek, który 
ma na swoim koncie mnóstwo 
występów w ekstraklasie, 
będzie tu wiodącą postacią, ale 
powtarzam zawsze, że każdy 
z piłkarzy musi mocno pracować, 
bo nie wiadomo kiedy przyjdzie 
jego moment.

W przerwie zimowej do Korony 
dołączyło czterech nowych 
zawodników. Trzech z nich 
to piłkarze o ofensywnym 
usposobieniu.

- Kiedy Adam Frączczak złapał 
kontuzję, zostaliśmy bez 

nominalnego napastnika. Po 
to właśnie zakontraktowaliśmy 
tych piłkarzy, by wzmocnić 
nasz zespół, naszą siłę 
ataku. Evgeniy Shikavka to 
napastnik, który ma duże 
doświadczenie w innych ligach 
oraz europejskich pucharach. 
Dalibor Takac trafił do nas jako 
wyróżniająca się postać ligi 
słowackiej. Oczywiście należy 
pamiętać, że to jego pierwszy 
zagraniczny transfer, więc 
z pewnością będzie potrzebował 
aklimatyzacji w lidze o innej 
specyfice, ale wydaje się, że 
nie będzie to trudne i wkrótce 
zaprezentuje pełnię swoich 
umiejętności. Artur Amroziński 
dołączył do nas z trzeciej ligi, 
lecz zdecydowaliśmy się na 
niego, ponieważ pokazał, że 
ma odpowiednie umiejętności 
i charakter. Przypomnę tylko, że 
za mojej poprzedniej kadencji 
z niższych lig trafili do nas m.in. 
Kamil Sylwestrzak, Bartosz 
Kwiecień, Artur Lenartowski czy 
Łukasz Sierpina. Roberto Corral 
wzmocni zaś rywalizację na 
lewej stronie defensywy.

Za drużyną obóz 
przygotowawczy. Nad czym 
pracowaliście w Turcji?

- Staraliśmy się skupiać głównie 
na sprawach typowo piłkarskich. 
Po to tam pojechaliśmy, 
aby móc korzystać z dobrze 
przygotowanych boisk. Udało 
się zagrać cztery mecze 
kontrolne. Z pierwszych trzech 

byliśmy zadowoleni. Ten ostatni 
nie wyszedł nam za dobrze, ale 
lepiej, że stało się to właśnie 
w sparingu. Można dzięki temu 
szybko wyciągnąć wnioski 
i wyeliminować błędy, by nie 
powtórzyły się w lidze.

Pierwszy poważny sprawdzian 
już w sobotę. Jesteście gotowi 
na pierwszy z „14 finałów”?

- Przyjeżdża do nas Stomil 
Olsztyn, drużyna bardzo 
niewygodna. Oni również 
chcą zdobywać punkty, 
ponieważ bronią się przed 
spadkiem. Patrzymy jednak na 
siebie. Dla nas każde kolejne 
spotkanie będzie z kategorii 
tych arcyważnych. Z każdego 
musimy wycisnąć jak najwięcej 
i krok za krokiem realizować 
nasz cel.

W tej rundzie Korona rozegra 
siedem meczów przed własną 
publicznością. Z pewnością 
liczycie na wsparcie 
kibiców, tego „dwunastego 
zawodnika”?

- Na Suzuki Arenie zawsze grało 
nam się bardzo dobrze, kibice 
pomagali i nieśli drużynę swoim 
dopingiem. Chcemy, aby to się 
nie zmieniło. Ze swojej strony 
możemy zagwarantować, że 
nikt nogi nie odstawi, każdy 
będzie grał na maksa. Musimy 
być skuteczni, w czym swoją 
obecnością pomogą nam fani. 
Mecze u siebie są bardzo ważne. 
Widzimy, że te drużyny, które 
punktują u siebie, są w czubie 
tabeli. Wierzę, że na koniec 
sezonu wszyscy będziemy mieli 
powody do radości i satysfakcji.

© UM

Cel jest jeden: ekstraklasa!
Gdy pojawiło się zainteresowanie ze strony Korony, nie wahałem się podjąć tego wyzwania. Cel jest ambitny, ale jak najbardziej w naszym 
zasięgu - podkreśla Leszek Ojrzyński, nowy - stary trener Korony, z którym rozmawiamy tuż przed rozpoczęciem wiosennych rozgrywek

Materiał partnera

W maju tego roku skończy 50 lat. Po raz pierwszy trenerem Koro-
ny Kielce został w czerwcu 2011 roku. W pierwszym sezonie osiągnął 
najlepszy wynik z drużyną, która na koniec sezonu uplasowała się na 
5. miejscu w ekstraklasie. W klubie spędził ponad dwa lata. Następ-
nie pełnił funkcję szkoleniowca Podbeskidzia Bielsko-Biała, Górnika 
Zabrze i Arki Gdynia, z którą zdobył Puchar Polski oraz Superpuchar 
Polski. W kolejnych latach był trenerem Wisły Płock i Stali Mielec. Zimą 
poprzedniego roku znajdował się w orbicie zainteresowań mistrzów 
Polski - Legii Warszawa. Co ciekawe, to właśnie w Legii rozpoczynał 
swoją karierę trenerską, gdzie prowadził zespoły trampkarzy. Później 
pracował jeszcze w Legionovii Legionowo, Błękitnych Stargard Szcze-
ciński i Radomiaku Radom - we wszystkich klubach pełnił funkcję asy-
stenta trenera. W swojej karierze był także pierwszym trenerem Znicza 
Pruszków (gdzie trenował m.in. Roberta Lewandowskiego), Rakowa 
Częstochowa, Odry Wodzisław Śląski i Zagłębia Sosnowiec. Prowa-
dzone przez niego drużyny charakteryzują się charyzmą, walecznością 
i zaangażowaniem od pierwszej do ostatniej minuty meczu. 

Leszek Ojrzyński - trener o bogatym doświadczeniu
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Miesiąc temu otrzymał Pasz-
port Polityki 2021 w kate-

gorii Muzyka popularna, za oso-
bowość i umiejętność odróżnienia 
się od innych oraz za piosenki two-
rzone od początku do końca po 
autorsku, ale też za wyjątkowy dar 
przekuwania znanego już repertu-
aru we własną kreację artystyczną. 
Ralph Kaminski wystąpi w Kielec-
kim Centrum Kultury.

- Od dawna moim marzeniem było 
zmierzenie się z piosenkami zespołu 
Maanam i tym samym uczczenie pa-
mięci oraz oddanie hołdu Korze. To 
pierwszy projekt, w którym sięgam 
po repertuar innego artysty. Piosen-
ki Kory są mi ogromnie bliskie – al-
bum „Róża” był pierwszym, którego 
słuchałem w wieku 4 lat, leżąc na 
dywanie i odtwarzając w kółko kase-
tę. „KORA” to opowieść o tęsknocie 
i głodzie miłości. Wybrane utwory  
odzwierciedlają nastroje dzisiejszych 

czasów – komentował swój wybór 
Kaminski. Nim jednak powstał krą-
żek, piosenki Kory artysta zamknął 
w autorski spektakl, który pokazał na 
Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we 
Wrocławiu w 2021 roku

Ralph Kaminski ma 32 lata, pocho-
dzi z Jasła. Jest wokalistą, kompo-
zytorem, autorem tekstów piosenek, 
multiinstrumentalistą, producentem 
muzycznym i reżyserem teledysków. 
Ukończył wokalistykę Akademii Mu-
zycznej im. Moniuszki w Gdańsku.

Debiutował w 2016 roku albumem 
„Morze”. W 2019 roku wygrał Prze-
gląd Piosenki Aktorskiej we Wro-
cławiu, a potem wydał drugą płytę 
„Młodość”, która przypadła do gustu 
publiczności i krytykom. 

Wielka energia na koncertach, nie-
oczywiste piosenki i doskonałe styliza-
cje sprawiają, że koncerty Ralpha Ka-
minskiego to uczta nie tylko dla ucha.

© KCK

Lubicie dobrą muzykę i świet-
ne aktorstwo? Chcecie usły-

szeć nowe wersje hitów śpiewa-
nych kiedyś przez Amandę Lear, 
Serge’a Gainsbourga, Władimira 
Wysockiego, Stromae czy Edmun-
da Fettinga? 

10 marca na Małej Scenie Kie-
leckiego Centrum Kultury wystąpi 
Marcel Sabat, absolwent łódzkiej 
Filmówki, związany przed laty 
z działającym w KCK teatrem Pe-
gaz. Aktor pochodzi z Kielc. 

Sabata znamy głównie z filmów. 
Aktor grał m.in. Aleksandra Za-
wadzkiego „Zośkę” w „Kamieniach 
na szaniec”, pojawił się w „Kamer-
dynerze”, „Czarnym Mercedesie”. 
Amerykańskie kino poznał dzięki 
epizodycznej roli w filmie „Tenet” 
Christophera Nolana z Robertem 
Pattisonem. Brawurowo wcielał 
się w piosenkarzy i piosenkar-
ki w jednej z edycji „Twoja twarz 
brzmi znajomo”. Na koncercie 
aktor zaprezentuje już znane 
kompozycje, jak również swoje 
własne utwory. Na scenie akom-
paniować mu będzie wyśmienity 
pianista Andrzej Perkman.

Marcel Sabat wystąpi na Małej 
Scenie KCK 10 marca o godz. 19. 
Bilety kosztują 40 zł. Można je kupić 
w kasie KCK lub na kck.bilety24.pl

© KCK
 Q Ralph Kaminski wystąpi na Dużej Scenie KCK 31 marca o godz. 20. Bilety 

kosztują 109 i 149 zł. Można je kupić w kasie KCK i na kck.bilety24.pl

Tego artysty pomylić z nikim innym się nie da. Młody niezwykle oryginalny muzyk i wokalista zaprezentuje 
materiał z najnowszej płyty, w której największe przeboje Manaamu „przefiltrował” przez własną osobowość
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Wbrew krakaniu malkon-
tentów i wątpliwościom 

niedowiarków – udało się – tak 
o premierze „Strasznego dworu” 
Stanisława Moniuszki w Kielec-
kim Centrum Kultury w lutym 1998 
roku pisał Adam Czopek w „Na-
szym Dzienniku”. 

Operę wyprodukowaną w KCK,  
wyreżyserowała Maria Fołtyn, przy 
maksymalnym udziale kielczan. 
Akompaniowała Orkiestra Filhar-
monii Kieleckiej pod batutą jej 
ówczesnego szefa Szymona Ka-
walli, chóry przygotował Bogdan 
Gola z Teatru Narodowego, a ba-
let stworzono na miejscu. Młodzi 
ludzie wybrani podczas castingu 
pracowali pod okiem choreografa 
Przemysława Śliwy. Soliści przy-
jechali z kilku krajowych teatrów 

muzycznych. Ten ogromne lo-
gistycznie i artystycznie przed-
sięwzięcie okazało się wielki 
sukcesem. Spektakl wystawiano 
wielokrotnie i liczono, że przyczyni 
się do powstania w Kielcach ko-
lejnej w Polsce zawodowej sceny 
muzycznej, teatru operowego. 

Tak się jednak nie stało. – Stąd 
pomysł na projekt  #poznaj ope-
rę. Chcemy przybliżyć kielczanom 
najbardziej znane i rozpoznawane 
opery, m.in. Wolfganga Amadeusza 
Mozarta. Na inaugurację wybrali-
śmy jednak „Straszny dwór” i poka-
żemy go już 10 kwietnia. Na scenie 
wystąpią soliści scen operowych, 
m.in. kielczanin Grzegorz Szostak, 
z towarzyszeniem orkiestry. Bę-
dzie to wersja skrócona, z częścią 
edukacyjną, prowadzącym, który 

zdradzi szczegóły libretta, opowie 
o genezie utworu, kontekstach in-
spiracjach – wyjaśnia dyrektor Kie-
leckiego Centrum Kultury Augusty-
na Nowacka. 

Do wieczoru z operą jeszcze 
ponad miesiąc. – Ale już chce-
my zaprosić kielczan do zabawy 
i wspomnień. Jeśli macie zdjęcia, 
programy, materiały związane 
z wystawieniem „Strasznego dwo-
ru” w 1998 roku, zapraszamy. Dla 
tych, którzy podzielą się swoimi 
wspomnieniami, przygotowaliśmy 
niespodzianki – zachęca kierownik 
Impresariatu KCK Robert Wieczo-
rek – Można do nas napisać (im-
presariat@kck.com.pl), zadzwonić 
41-344—90-54 lub przyjść. Na 
materiały czekamy do końca mar-
ca – dodaje.

O tym możesz powiedzieć każdemu 
Spotkanie z Tomaszem Sekielskim
Jego film o grzechach Kościoła „Tylko nie mów nikomu” na Youtubie obejrzały 24 miliony osób. Nie boi się podejmować trudnych, 
bolesnych, niebezpiecznych tematów i zadawać niewygodnych pytań. O trudnej pracy dziennikarza opowie w Kieleckim Centrum Kultury 

Kultura

Swoje filmy były dzienni-
karz m.in. TVN a potem 

TVP, realizuje wspólnie ze swo-
im bratem Marcinem. Fundusze 
pochodzą najczęściej ze zbiórek 
publicznych na portalu Patro-
nite. Tak powstała m.in. druga 
część „Tylko nie mów nikomu” 
– „Zabawa w chowanego”. 

Dokument obejrzało ponad 9 mi-
lionów użytkowników YouTube’a.

CZAS NA SKOKI,  
CZAS NA YOUTUBE’A
Przed widzami trzecie zdoku-

mentowane filmowo śledztwo. Tym 
razem bracia Sekielscy tropili afery 
finansowe związanej ze Spółdziel-
czymi Kasami Oszczędnościowo- 
Kredytowymi, zwanymi popularnie 
SKOKami. W Internecie dostępny 
jest już zwiastun filmu, który twórcy 
zapowiadają tak: - Wielu odradza-
ło nam robienie tego filmu. Wielu 
nie wierzyło, że go zrobimy. Wielu 
wciąż twierdzi, że daliśmy się prze-
kupić. Przedstawiamy pierwszy 
oficjalny zwiastun naszego filmu 
dokumentalnego o aferach Spół-
dzielczych Kas Oszczędnościowo
-Kredytowych.

Filmy dokumentalne to nie je-
dyna działalność Tomasza Se-
kielskiego. Sekielscy Brothers 
to już poważni wydawcy pro-
gramów, wywiadów, podcastów, 
programów i serii poświęconych 
m.in. uzależnieniom, problemom 
psychicznym, bieżącym tema-
tom, wydarzeniom politycznym. 
Tomasz Siekielski prowadzi także 
regularnie swój internetowy talk 
show „Sekielski Online”. W każdą 
niedzielę wspólnie z zaproszony-
mi dziennikarzami na żywo ana-
lizuje bieżącą sytuację polityczną 
w kraju i za granicą, demaskuje 
nieścisłości i przemilczenia w pro-
gramie „Sekielski Sunday Night 
Live” 

DZIENNIKARZ  
CZY DETEKTYW?
Podczas spotkania, które po-

prowadzi Magdalena Fudala,  nie 
zabraknie pytań o blaski i cienie 
niezależnego dziennikarstwa 
śledczego. Tomasz Sekielski od-
powie na wszelkie wątpliwości 
dotyczące m.in. kontrowersyjno-
ści podejmowanych przez sie-
bie tematów, opowie o swoich 

planach na przyszłość, gotowych 
projektach, które w niedługim 
czasie ujrzą światło dzienne. 

Tomasz Sekielski pochodzi 
z Bydgoszczy. Zaczynał jako ko-
respondent Faktów, by pod ko-
niec swojej współpracy z TVN 
prowadzić m.in. „Teraz my!” 
z Andrzejem Morozowskim. To 
film z ukrytej kamery pokazany 
właśnie w tym programie o kup-
czeniu stanowiskami rządowymi 
przez polityków PiS w zamian 
za poparcie ich w parlamencie, 
zapoczątkował aferę taśmową 
w 2006 roku. Sekielski – współ-
tworzył i prowadził wiele popu-
larnych programów telewizyjnych 
m.in. „Prześwietlenie”, „Czarno 
na białym” i „Po prostu”. W 2012 
roku Sekielski odszedł z TVN. Od 
2018 roku prowadzi własny kanał 
na YouTubie. Sekielski jest także 
pisarzem, autorem trylogii sensa-
cyjnej „Sejf” i thrillera „Susza”. Za 
swą pracę dziennikarską otrzy-
mał najważniejsze polskie nagro-
dy dziennikarskie i telewizyjne, 
w tym Telekamery, Wiktora, tytuł 
dziennikarza roku Grand Press.

© KCK
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 Q Tomasz Sekielski spotka się z publicznością 25 marca o godz. 19 na 
Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Bilety kosztują 15 (grupowe) 
i 25 zł. Bilety można kupić w kasie KCK i na kck.bilety24.pl

Wspominamy wystawienie opery „Straszny dwór” w Kielcach

 Q Bisy i ukłony. Premiera „Strasznego dworu” w Kieleckim Centrum 
Kultury odbyła się 14 lutego 1998 roku.  



 Q Magiczny koncert, wyjątkowa muzyka, pełen wzruszeń i emocji wieczór. Pierwsza dama 
polskiej piosenki Ewa Bem wystąpiła w Kieleckim Centrum Kultury w Walentynki.
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W NASZYM OBIEKTYWIE

 Q Prezydent Bogdan Wenta oraz jego zastępcy, Agata Wojda  
i Marcin Chłodnicki podczas konferencji prasowej.

 Q Niemal 540 rysunków wpłynęło w konkursie plastycznym dla dzieci - uczniów szkół podstawowych - pod hasłem  „Kielce - Moje Miasto 
w 2022 roku”.  Autorów najciekawszych prac w kilku kategoriach wiekowych nagrodził Bogdan Wenta. Gratulujemy!
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 Q Niebieska Strefa już niedługo w KCK. Przedstawicielki Krajowego Towarzystwa Autyzmu 
Oddział Kielce na spotkaniu z dyrektor placówki Augustyną Nowacką (druga po lewej).

 Q Agata Wojda, wiceprezydentka Kielc poprowadziła spotkanie zorganizowane w formie 
konsultacji społecznych, poświęcone rewitalizacji dawnej Synagogi.

 Q Dziennikarka Renata Kim (w środku) była gościem Salonu Kobiet w Galerii Winda. Obok 
niej: dyrektor KCK Augustyna Nowacka (po lewej) i prowadząca Magdalena Fudala.

 Q 80. rocznicę powstania Armii Krajowej uczcili Marcin Chłodnicki, 
wiceprezydent Kielc i Jarosław Karyś, przewodniczący Rady Miasta.
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