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Zespół Mazowsze 
wystąpi w Kielcach
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Jesteśmy Solidarni 
z Ukrainą 

Humanitarny most 
z Kielc do Winnicy

Strona 4

#KielcedlaUkrainy

Strony 3-5

Wojna zmusiła ich do szukania nowe-
go miejsca na ziemi. Kielce pomaga-

ją obywatelom Ukrainy. 
Działają dwa punkty rejestracji i nadawania  

nr PESEL uchodźcom. Pierwsze dzieci biorą 

udział w zajęciach w szkołach. MOPR zbiera 
wnioski o wsparcie finansowe. Punkt przy Pa-
derewskiego 49/51 prowadzi zbiórki i wydaje 
potrzebującym żywność, artykuły dla dzieci 
i ubrania. Miejski Urząd Pracy tworzy bazę ofert 

pracy dla uchodźców i organizuje giełdy pracy. 
Wszelkie akcje pomocy Ukraińcom znajdziesz 
na profilu facebookowym #KielcedlaUkrainy.

Koncert, z którego całkowity  
dochód przeznaczony  
będzie na pomoc dla  
Ukrainy, odbędzie się już  
27 marca w Kieleckim  
Centrum Kultury.
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Most do Winnicy
Panie Prezydencie, minął już 

miesiąc odkąd wojska Fede-
racji Rosyjskiej zaatakowały Ukra-
inę. Czy możemy już podsumo-
wać działania, które miasto Kielce 
podjęło, żeby pomóc Ukrainie?

- To nie jest jeszcze czas, żeby 
dokonywać podsumowania, bo 
konflikt niestety trwa, a pomoc bę-
dzie jeszcze bardzo potrzebna. Ale 
możemy powiedzieć o tym, co uda-
ło się zrobić, a także o tym, jak wy-
obrażamy sobie tę pomoc w przy-
szłości.

- Ukraińcy, nasi przyjaciele i od 
lat wypróbowani partnerzy, zostali 
bezpodstawnie zaatakowani przez 
silniejszego sąsiada. Rosyjska 
agresja jest jawnym złamaniem 
wszelkich zasad współżycia mię-
dzynarodowego i zamachem na 
wolny świat, którego także jeste-
śmy częścią. To wymagało od nas, 
całej społeczności Kielc jasnego 
opowiedzenia się po stronie tych, 
którzy stali się ofiarą tej agresji. 
Przede wszystkim chcieliśmy wy-
razić swoje wsparcie dla miesz-
kańców Winnicy - miasta partner-
skiego Kielc, które także stało się 
celem ataków. Alarmy bombowe 
ogłoszono już 24 lutego, a 7 mar-
ca lotnisko cywilne w Winnicy stało 
się celem zmasowanego uderzenia 
rakiet typu Iskander, wystrzelonych 
z obszaru Morza Czarnego. Mia-
sto stało się także szybko punktem 
tranzytowym dla uciekinierów z ob-
szarów bezpośrednio zaatakowa-
nych przez wojska rosyjskie, jak 
również i tymczasowym miejscem 
schronienia dla nich. Dlatego tak 
mocno potrzebuje zewnętrznego 
wsparcia i pomocy.

- Od pierwszego dnia tej woj-
ny pozostaję w stałym kontakcie 
z merem Winnicy Siergiejem Mor-
gunowem. To dzięki jego wskazów-
kom zaczęliśmy przygotowywać 
pierwszy transport. Dotychczas do 
Winnicy wysłanych zostało 8 tirów 
z pomocą humanitarną - w sumie 
76 ton. W transportach znalazła 
się żywność, lekarstwa, środki opa-
trunkowe i inne medykamenty, pły-
ny dezynfekcyjne, kosmetyki, che-
mia gospodarcza, pościel, śpiwory, 
koce i karimaty, odzież, a także ba-
terie, powerbanki, latarki i inne wy-
posażenie. Udało się je zgromadzić 
dzięki współpracy całego szeregu 
instytucji, prywatnych przedsię-
biorstw, organizacji pozarządowych 
i zwykłych obywateli. Miejscem za-
ładunku tych samochodów stał się 
Kielecki Park Technologiczny, a ich 
bezpośrednim odbiorcą Fundacja 
Charytatywna Podliska Hromada, 
która została wskazania przez Win-
nicką Radę Miejską.

Ta pomoc nie pochodziła 
z samych tylko Kielc, bo do 
miasta dotarł również transport 
z Niemiec, prawda?

- To jest warte podkreślenia, bo 
nie chcemy organizować pomocy 
samodzielnie. To wynika nie tylko 
z samego położenia Polski jako za-
chodniego sąsiada Ukrainy, ale tak-
że z naszej dobrej znajomości tego 
kraju. Z naszą wiedzą, doświadcze-
niami i kontaktami możemy być dla 
Zachodu wiarygodnym partnerem, 
a dzięki temu koordynatorem mię-
dzynarodowej pomocy.

- Po pierwszym, wojennym kon-
takcie z Siergiejem Morgunowem 
zorganizowaliśmy wideokonferen-
cję z naszymi niemieckimi miastami 
partnerskimi: z Gothą i Flensbur-
giem. Nawiązaliśmy także współ-
pracę z władzami Frankenbergu. 
To dzięki strażakom z tego miasta 
do Kielc szybko dotarł transport 
pomocy humanitarnej dla Winnicy, 
który mogliśmy połączyć z naszą 
kielecką zbiórką. Uruchomiliśmy 
specjalne konto bankowe, prowa-
dzone zarówno w złotówkach, jak 
i w euro, na które można wpłacać 
- także z zagranicy - pieniądze prze-
znaczane na wsparcie dla Ukrainy. 
Taką formę pomocy przyjęły władze 
Gothy i Flensburga, które przesłały 
już do nas w sumie kilkanaście ty-
sięcy euro.

- Ta pomoc ma być kontynuowa-
na, także przy wsparciu lokalnego 
biznesu. Rozmawiałem o tym pod-
czas ostatniego weekendu w trakcie 
bezpośrednich rozmów z burmistrz 
Flensburga Simone Lange oraz 
burmistrzem Frankenbergu Rüdige-
rem Hessem. Chcemy wraz z nimi 
ustanowić partnerski most pomocy 
Ukrainie - samej Winnicy, ale także 
obywatelom tego kraju, którzy zna-
leźli schronienie w Kielcach. Liczę, 
że do budowy tego mostu włączą 

się także kolejne instytucje z Europy. 
Staram się wykorzystywać tutaj swo-
je sportowe kontakty. Wysłaliśmy li-
sty z prośbami o wsparcie do klubów 
sportowych, m.in. do FC Barcelona, 
Deportivo Biasoa Irun, SC Magde-
burg, SG Flensburg, i TuS N-Lubec-
ke Handball, a także do firm z bran-
ży sportowej i wspierających świat 
sportu. Czekamy na ich wsparcie.

Powiedział Pan, że wsparcia 
wymagają także Ukraińcy, 
którzy schronili się w Kielcach. 
Czy miasto może liczyć na 
zewnętrzne wsparcie, czy 
pozostaniemy sami z coraz 
większą grupą uchodźców?

- To bardziej skomplikowana 
sprawa, która nie sprowadza się 
wyłącznie do kwestii organizowania 
pomocy humanitarnej. Mamy tu do 
czynienia z rozwiązaniami o charak-
terze systemowym, które nie odno-
szą się wyłącznie do Kielc, ale obo-
wiązują w całym kraju. Na samorząd 
Kielc nałożone zostały obowiązki 
związane z wejściem w życie Usta-
wy o pomocy obywatelom Ukrainy. 
Część naszych zadań, chociażby 
obowiązek przygotowania punk-
tu schronienia tymczasowego dla 
uchodźców, który zlokalizowaliśmy 
w hali sportowej, to sprawa uczest-
nictwa Kielc w systemie zarządza-
nia kryzysowego. Miasto realizuje 
decyzje podejmowane na szczeblu 
rządowym i w tych przypadkach bę-
dzie także oczekiwało zapewnienia 
ich finansowania przez rząd. To na 
szczeblu centralnym określane są 
warunki pomocy, która jest przydzie-
lana poszczególnym osobom, które 
zdecydowały się przyjąć pod swój 
dach uciekinierów z Ukrainy. Mia-
sto będzie jedynie pomagać w jej 
rozdzielaniu. Skala kryzysu uchodź-
czego przewyższyła wszystko 
z czym mieliśmy do czynienia w Eu-
ropie od czasu zakończenia II wojny 
światowej i państwo polskie samo 
sobie z tym kryzysem nie poradzi. 
Otrzymujemy informacje o zaanga-
żowaniu innych państw i organizacji 
międzynarodowych, swoje wsparcie 
zapowiada także Unia Europejska. 
W tym ostatnim przypadku istnieje 
możliwość, by to wsparcie trafia-
ło bezpośrednio do samorządów. 
Decyzje w tej sprawie jeszcze nie 
zapadły, podczas mojej ostatniej wi-
zyty w Brukseli w ubiegłym tygodniu 
miałem okazję rozmawiać o tym, 
m.in. z europosłem Janem Ol-
brychtem, który jest sprawozdawcą 
Parlamentu Europejskiego w spra-
wach związanych z budżetem Unii 
Europejskiej. O takie rozwiązanie 
apelują liczni polscy samorządowcy.
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SPEKTAKLE:
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”: 
24-25.03, godz. 9 i 11, 26.03, godz. 16 „Jak zostałam wiedźmą”
27.03, godz. 11, 29.03-1.04, godz.9 i 11  „Lato Muminków”
2.04, godz. 16 „Legendy Ziemi Świętokrzyskiej”
5-7.04, godz. 9 i 11 „Kopciuszek”
Kielecki Teatr Tańca
25.03, godz. 19, Wieczór Taneczny Epifanie: „Sen Jakuba” i „SM. Maso-
chistyczne obrazy ojciec- syn”, Duża Scena KTT, bilety 30, 55 i 65 zł
2.04, godz. 19, premiera Dyptyk Biblijny:„Kain i Abel” i  „Sodoma i Gomo-
ra”, Duża Scena KTT, bilety 30, 55 i 65 zł  
Baza Zbożowa
27.03, godz. 17 „Trelemorele”, teatr Ecce Homo, sala teatru Ecce Homo, 
wstęp wolny
29.03, godz. 18:30, „Zaczekaj za drzwiami”, Podwórkowa Arena Absur-
du, klub Kotłownia, wstęp wolny
KONCERTY:
Kieleckie Centrum Kultury
26.03, godz. 18, Mazowsze – Kalejdoskop barw Polski, Duża Scena 
KCK, bilety 100-120 zł
27.03, godz. 14 Koncert charytatywny „Solidarni z Ukrainą”, szczegóły s. 4 
31.03, godz. 20 Ralph Kaminski „Kora”, bilety 109-149 zł
10.04, godz. 18 „Straszny dwór”, bilety 110 zł
Dom Środowisk Twórczych
27.03, godz. 17, Trio Balkan Strings, bilety 20-30 zł 
1.04, godz. 19, „Niechaj zabrzmi Bukowina” – koncert z okazji 70 roczni-
cy urodzin Wojtka Belona, bilety 30-40 zł
INNE
Dom Środowisk Twórczych
24.03, godz. 18, Klub podróżnika: Bułgaria – poza utartym szlakiem. 
Spotkanie z Danutą Rasałą, wstęp wolny
3.04, godz. 17, Podwieczorek z Gwiazdą - Olga Bończyk, bilety 20-30 zł
Kieleckie Centrum Kultury
25.03, godz. 19, Spotkanie autorskie z Tomaszem Sekielskim, Mała 
Scena KCK, bilety 15-25 zł
27.03, godz. 17, Salon Kobiet: Anna Kępczyńska-Nyk, Galeria Winda, 
bilety 20 zł
Dom Kultury „Zameczek”
6.04, godz. 17, Ozdoby Wielkanocne, warsztaty kreatywne, obowiązują 
zapisy
9.04, godz. 15.30, Zameczkowe Warsztaty Gitarowe pod kierunkiem 
Leszka Cichońskiego, obowiązują zapisy
Energetyczne Centrum Nauki
26-27.03, godz. 13, Świecące w ciemności – luminescencja, warsztaty 
familijne
2- 3.04., godz. 13, Nauka nie(na)żarty, warsztaty familijne, bilety do na-
bycia na: bilety.ecn.kielce.pl
Muzeum Historii Kielc
27.03, godz. 12, „Jak mieszkaliśmy? Kieleckie warunki mieszkaniowe 
w II RP i pierwszych latach powojennych”, prelekcja, wstęp wolny
6.04, godz. 17, „Zapomniany kielecki artysta Leon Lubowiecki”, spotka-
nie, wstęp wolny
Muzeum Zabawek i Zabawy
25.03, godz. 10,  „Wyprawa”, zajęcia dla grup
25.03, godz. 17, „Mali rycerze”, spotkanie rodzinne 
27.03, godz. 11 i 14, „Rodzinnie z fantasy”, warsztaty rodzinne 
Miejska Biblioteka Publiczna – Poczytalnia na dVoRcu
25.03, godz.17, Światowy Dzień Czytania Tolkiena, wstęp wolny
5.04, godz. 18, spotkanie autorskie z prof. Agnieszką Kasińską-Metryką, 
wstęp wolny
WYSTAWY: 
Biuro Wystaw Artystycznych, Katarzyna Kalua-Kryńska „Cichość 
serca” (fotografia), Ryszard Czernow, „Martwe z natury” (fotografie) 
(wystawy I Festiwalu Fotograficznego Fotoperyferie: Przegląd Fotografii 
w Technikach Dawnych i Alternatywnych, (wernisaż: 25.03, godz. 18) (do 
29.04)
Instytut Dizajnu, „INFLATALES. Stalowe opowieści Oskara Zięty”, (do 29.05)
Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki”, Henryk Mu-
siałowicz, „Pion drzewa, poziom horyzontu”,  (do 28.04)
Galeria Sztuki Współczesnej „Winda”, „Pojęcia pierwotne” Agata 
Grzych, Michalina Szymańska, Jacek Berg (fotografia) (do 31.03), wstęp 
wolny
Ośrodek Kultury Ziemowit, „Iluminacje”, Emila Penkala (malarstwo) (do 20.04), 
Dom Kultury „Zameczek”, „Ludowe Wycinanki”, Lucyna Kozłowska, 
(do 4.04), wstęp wolny, „Dekada poszukiwań”, Danuta Krystyna Piętka 
(malarstwo), (wernisaż 8.04, godz. 18)
Muzeum Zabawek i Zabawy, „Od szmacianki do lalki Barbie. Rola ko-
biety i kanony kobiecego piękna na przestrzeni wieków” , (do 3.05)
Muzeum Historii Kielc, „Zaraza. O chorobach i zdrowiu w Kielcach 
i regionie”, (wernisaż 1.04, godz. 17, wystawa czynna do 31.07) 

GARŚĆ KULTURY 24.03-7.04.2022

Wywiad z prezydentem Kielc Bogdanem Wentą, na temat pomocy dla Ukraińców 
organizowanej w stolicy województwa świętokrzyskiego

 Q Z Frankenbergu prezydent Kielc 
dostał czek o wartości 7500 euro 
na pomoc dla obywateli Ukrainy.
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Od ponad dwóch tygo-
dni przy Paderewskiego 

w Kielcach działa centralny punkt 
zbiórki i dystrybucji pomocy dla 
uchodźców. To tutaj zbierane są 
przede wszystkim żywność, ar-
tykuły chemiczne, higieniczne, 
dla dzieci, pościel czy naczynia. 
To tutaj uchodźcy, którzy uciekli 
przed wojną do Kielc, mogą li-
czyć na wsparcie.

Wolontariusze zwykle pojawiają 
się około godziny 8. Punkt jest czyn-
ny od 10, ale kolejka potrzebujących 
przed drzwiami ustawia się czasem 
już godzinę wcześniej. - Wiele osób 
dotarło tu w tym, co miało na sobie, 
z niewielkim plecakiem, nie mają 
nic - opowiada pani Marta, która 
w punkcie przy Paderewskiego jest 
od samego początku.

Przez cały dzień wolontariusze 
nie mają chwili na odpoczynek. Bo 
od samego rana trzeba na przykład 
spakować transport do Lwowa - leki, 
śpiwory, karimaty, mleko w proszku 
dla dzieci, ciepłe kurtki, itp. Kartony 
i pojedyncze rzeczy są układane, 
tak żeby zmieściło się ich jak najwię-
cej w zwykłej osobówce. Dary wy-
pełniają auto po dach, ale bagażnik 
udaje się zamknąć. Wszystko trafi 
bezpośrednio z Kielc do lwowskiego 
szpitala i na front. Jak już to zadanie 
jest wykonane, pora na rozpakowa-
nie rzeczy przywiezionych i przynie-
sionych przez kielczan czy firmy. 
Jogurty, masło, czy serki trafiają 
do lodówki, kasza, makaron, dże-
my, mleko, woda i mnóstwo innych 
rzeczy na wyznaczone miejsce na 
regałach. Odzież na wieszaki. Ktoś 
chwyta za szczotkę, żeby w całym 
tym chaosie był porządek. Wolonta-
riuszy wspierają Strażnicy Miejscy 
czy zawodnicy Korony Kielce.

- Tu ciągle coś się dzieje, cały 
czas potrzeba ludzi do ciężkiej fi-
zycznej pracy. Dlatego, jeżeli ktoś 
chciałby poćwiczyć jak na siłowni 
to zapraszamy. Dzień zwykle koń-
czymy około 20, ale jak przyjedzie 
transport, to zostajemy tak długo 
jak trzeba - mówi Katarzyna Za-
pała, miejska radna, która od po-
czątku angażuje się w organizację 
pracy punktu.  

LUDZIE DAJĄ ENERGIĘ
Choć czasem są niewyspani, to 

nikt nie mówi, że nie ma siły. Oka-
zuje się, że większego „kopa” od 
filiżanki kawy, daje uśmiech i dobre 
słowo. - Doba się wydłużyła i cza-
sem widać zmęczenie i wypalenie. 
Wystarczy jednak chwila tu, z tymi 
ludźmi, a znów wraca cała energia - 
mówi Katarzyna Zapała.

Niektórzy są codziennie od 
otwarcia do zamknięcia punktu. 

Inni przychodzą dwa lub trzy razy 
w tygodniu na kilka godzin. 

- Nie mogłam pozostać bierna, 
współczucie jest ważne, ale po-
trzeba rąk do pracy. Wspierałam 
uchodźców finansowo, ale chcę 
dać jeszcze swoją pracę - mówi 
pani Ewa, która na Paderewskiego 
przyszła pomagać po raz pierw-
szy. Wolontariusze stworzyli wiel-
ką rodzinę. Razem świętują swo-
je urodziny. Co dzień starają się 
obdarzać wszystkich uśmiechem. 
A przecież sami też muszą radzić 
sobie z emocjami. Bo jak przejść 
obojętnie obok historii o dwóch 
nastolatkach, które do Kielc do-
tarły właściwie bez butów, bo szły 
do granicy cztery dni. Albo o mat-
ce z córką, które nie dojechały do 
stolicy świętokrzyskiego, bo zginęły 
podczas ostrzału. 

- Na razie nie staram się układać 
tego w głowie, bo się nie da. Po po-
rostu trzeba działać - opowiada pani 
Beata, wolontariuszka. 

- Pamiętam dwie panie, które 
przyszły tu z dzieckiem po po-
moc. Po kilku dniach zjawiły się 
ponownie i powiedziały, że już nic 
nie chcą, same dadzą sobie radę. 
A nam przyniosły pierogi, żeby 
podziękować. To było niezwykłe - 
mówi pani Beata. 

Tak jak historia o Ukraince, która 
trafiła do punktu z dziećmi. Kiedy 
wolontariusze zaproponowali, żeby 
wzięła dla maluchów coś słodkie-
go, powiedziała, że nie chce ich 
rozpieszczać.   Pani Marta nie za-
mierza siedzieć w domu, nie chce 
myśleć, bo - jak mówi - wtedy czło-
wiek wariuje.

- Tu przychodzą ludzie, którzy 
są w wielkiej rozpaczy, płaczą, po-
trzebują czasem, żeby ich przytulić. 
Przez całe życie nie przytuliłam tylu 
osób co tutaj. Chociaż siebie mogę 
im dać - opowiada pani Marta, która 
całkowicie zaangażowała się w po-
maganie w punkcie przy Paderew-
skiego 49/51.

O „przytulakach” opowiada nam 
też Kasia, która pochodzi z Ukrainy. 
Pomagać zaczęła jeszcze w punk-
cie przy Sienkiewicza. - Lubimy to 
i choć kolejka czasem jest bardzo 
długa to staramy się, na ile możemy, 
dać każdemu to, czego potrzebuje – 
opowiada. Dodaje, że praca daje jej 
siłę, bo sama bardzo przeżywa to co 
dzieje się w Ukrainie. – Staram się 
trzymać, ale jak czytam informacje 
to czasem płaczę, dlatego tu jestem 
i pomagam – mówi Kasia.  Podob-
nie jak Rostislav, który mieszka 
w bursie, a na Paderewskiego zaj-
muje się rejestracją uchodźców. 

- Pochodzę z Ukrainy, jeżeli tam 
nie mogę pomagać to robię to tu-
taj. Siłę daje uśmiech ludzi – mówi 
Rostik.

WIELKI „SKLEP” Z POMOCĄ
Swój wystrój lokal zawdzięcza 

przedsiębiorcom z regionu świę-
tokrzyskiego. Powstały strefy z je-
dzeniem, artykułami gospodarstwa 
domowego, odzieżą, butami, za-
bawkami. Ostatnia powstaje strefa 
dla dzieciaków. - Od samego po-
czątku mieliśmy takie marzenie, 
żeby to wyglądało jak sklep, żeby 
wszytko było posortowane na pół-
kach, wieszakach, żeby uchodźcy 
mogli tu porozmawiać w ojczystym 

języku - opowiada Katarzyna Za-
pała. Regały pomagają zapełniać 
mieszkańcy Kielc i firmy. W sobo-
tę około godziny 12 na profilu FB 
Paderewskiego 49/51 pojawiła się 
informacja, że brakuje mleka i ma-
sła. Zaledwie po trzech godzinach 
przeczytaliśmy post, że mleko już 
jest i na razie nie potrzeba, może 
dopiero w poniedziałek.

Jeżeli ktoś zmarznie na miejscu, 
może liczyć na kubek ciepłej herba-
ty, kawy i odrobinę słodkości. 

- Ciągle potrzebujemy toreb, re-
klamówek, w które moglibyśmy 
pakować dary dla uchodźców, bo 
worki na śmieci są nie na miejscu 
- mówi pani Marta. 

KAŻDY DZIELI SIĘ TYM CO MA
Na miejscu ktoś rozwiesza na 

wieszakach sweterki, wszystkie 
nowe, „bo każda z kobiet po prostu 
na to zasługuje”. 

- Zapamiętałam starszą panią 
z laską, która przyszła do nas, żeby 
przynieść jeden sweterek.  Prze-
praszała, że nie może dać więcej. 
Czułam takie ciepło w sercu, że lu-
dzie są tacy wspaniali - opowiada 
pani Marta.

Poznajemy historię pewnego 
pana, który usłyszał, że potrzeb-
na jest kasza, mąka i cukier. 
Mimo że widać było, że sam ma 
niewiele, przyszedł i przyniósł 
po sztuce każdego z tych pro-
duktów. Takie historie zapamięta 
się do końca życia. - Dzięki temu 
miejscu wierzę, że na świecie 
jest więcej dobrych ludzi - mówi 
z przekonaniem Kasia.

© UM

W rytmie pomocy
Paderewskiego 49/51 – pod tym adresem, siedem dni w tygodniu, kilkunastu wolontariuszy 
stara się wspierać Ukraińców dobrym słowem, „przytulakiem” i najpotrzebniejszymi rzeczami

 Q Codziennie kilkunastu wolontariuszy stara się wspierać uchodźców z Ukrainy najpotrzebniejszymi rzeczami, 
uśmiechem, a czasem „przytulakiam”. Zapotrzebowanie na pomoc jest ogromne. 

ПУНКТ ПРИЙОМУ 
(працює  цілодобово)
Свєнтокшиський  Уряд  Во-

євудський в Кельце, алея IX 
Вєкув Кельц 3, тел. +48 41 342 
11 81

Цілодобова інфолінія: +48 41 
342 12 14 або 538 508 081

 
ПУНКТ ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
(працює  цілодобово)
Автовокзал в Кельце  (вул. 

Czarnowska 12), тел. 538 
508 081

ПУНКТ ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ В КЕЛЬЦЕ
Інфолінія: + 48 573 338 377 

– працює з 8:00 до 16:00, об-
слуговується в мовах: поль-
ська, українська, англійська та 
російська.

Пункт гуманітарної допо-
моги для громадян Украї-
ни, вул. Падеревськего 49/51 
- пункт працює весь тиждень 
з 10:00 до 19:00; тел. 729 
693 710

Центр соціальної інтегра-
ції, вул. Яна Павла II 5B – ви-
давання продуктів харчуван-
ня, засобів гігієни громадянам 
України; пункт відкритий  з 
8:00 - 16:00

РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДЯН
УКРАЇНИ ТА НАДАННЯ 
НОМЕРА PESEL:
Уряд Міста, вул. Шиманов-

ського, 6, 7:30 - 15:30; тел. 41 
36 76 590

Інформаційний пункт на 
автовокзалі, вул. Чарновська,  
8:00 - 17:00, тел. 538 508 081

У кожному пункті ви можете 
безкоштовно сфотографува-
тися та скористатися допомо-
гою перекладача. 

Харчування та 
матеріальна допомога

Муніципальний центр під-
тримки сім’ї в Кельце, вул. 
Студзєнна 2, 25–544 Кельце, 
тел. 41 331 25 24, 41 362 68 
88, 41 362 68 82:

- виплата одноразової гро-
шової допомоги у розмірі 300 
злотих на особу, призначеної 
на утримання, зокрема на по-
криття витрат на харчування, 
одяг, взуття, засоби особистої 
гігієни та оплату житла;

- надання та виплата грошо-
вої та натуральної допомоги на 
умовах та відповідно до Зако-
ну про соціальну допомогу від 
12.03.2004 р.,

- надання продовольчої допо-
моги в рамках Європейського 
фонду допомоги малозабез-
печеним особам Оперативна 
програма «Продовольча допо-
мога» на 2014-2019 рр.

• Закінчення на с. 4-5
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Kielczanie solidarni z Ukrainą 

Przyjeżdżają. Wystraszeni, 
głodni, zmęczeni, smutni, 

bo w Ukrainie zostawili swoich 
bliskich, swój dobytek. Widzie-
li chaos, wybuchy bomb, znisz-
czenia, chowali się w piwnicach, 
uciekali na oślep. Szukają spoko-
ju, chwili wytchnienia. Często za-
brali ze sobą tylko jedną walizkę. 
Od kilku tygodni do Polski dotarły 
ponad 2 mln Ukraińców uciekają-
cych przed wojną. 

Zareagowaliśmy, jak na Polaków 
przystało, oferując dach nad gło-
wą, wyżywienie, wsparcie, wszelką 
pomoc. Działa Urząd Miasta, sto-
warzyszenia i fundacje, zwykli kiel-
czanie. Teraz swoją cegiełkę chcą 
dołożyć lokalni artyści. Urząd Mia-
sta Kielce i Kieleckie Centrum Kultu-
ry organizują koncert charytatywny 
„Solidarni z Ukrainą”.  Wszyscy arty-
ści, ekipa techniczna, organizatorzy 
pracują bez wynagrodzenia. Kon-
cert odbędzie się w niedzielę, 27 
marca o godz. 14 na Dużej Scenie 
Kieleckiego Centrum Kultury. 

POMOC ZAMIAST BILETU
Biletem wstępu na koncert będzie 

dowód wpłaty na jedno z kont po-
mocowych, założonych przez Urząd 
Miasta Kielce: 

• w PLN 36 1050 1461 1000 0024 
8244 2387

• w EUR 87 1050 1461 1000 0024 
8244 3021. 

- Wszystkie pieniądze, które trafią 
na wskazane wyżej konta bankowe, 
zostaną przeznaczone na pomoc 
dla obywateli z Ukrainy. Podczas 
koncertu Młodzieżowa Rada Mia-
sta Kielce prowadzić będzie zbiórkę 
na rzecz ludności ukraińskiej. Lista 
potrzebnych przedmiotów i produk-
tów znajdzie się na stronach Urzędu 
Miasta i Kieleckiego Centrum Kultu-
ry – mówi prezydent Bogdan Wenta. 

PIASEK I INNI
Podczas koncertu na scenie po-

jawią się także znani i lubiani lokal-
ni artyści. Zakochany w Kielcach 
i regionie Andrzej Piaseczny, kiedyś 
wokalista zespołu Mafia, teraz soli-
sta i juror wielu muzycznych  progra-
mów telewizyjnych. 

Na scenie zobaczymy także Ka-
się Lisowską, na stale współpra-
cującą z Piasecznym, wokalistkę,  
kompozytorkę. Lisowska jest także  
nauczycielką śpiewu, wykładowcą 
i wicekierownikiem ds. studenckich 
i artystycznych w Katedrze Muzyki 
Uniwersytetu Jana Kochanowskie-
go w Kielcach. Na scenie zapre-
zentują się jej uczniowie ze szkoły 
muzycznej „Melodia” oraz z Uniwer-
sytetu. 

Wystąpi także Paweł Oszywa, 
znany z kieleckiej grupy Ambu-
lans, Maja Wojtaszek, uczestnicz-
ka „The Voice of Poland” i instruk-
torka z Domu Kultury „Zameczek” 

oraz Zuzanna Bera, która kształci 
się w MDK  w studiu piosenki Blue 
Song pod okiem Joanny Litwin. Za 
jazzowy nastrój odpowiadać będzie 
muzyczny kwartet Wojtka Lipińskie-
go, z którym zaśpiewa Ola Lipińska. 
Swój muzyczny talent zaprezentuje 
także laureatka konkursu „Scena 
dla ciebie”, Kornelia Patro ze Studia 
Piosenki Domu Kultury Zameczek”. 
O Ukrainie przypomni polsko-ukra-
iński zespół muzyczny Solowej, 
działający w Tarnopolu. 

SAY LOVE, NOT WAR
Choć 7 maja skończy dopiero  

15 lat, już ma na swoim koncie spo-
ro sukcesów. W 2018 roku repre-
zentowała Ukrainę na 16. Konkursie 

Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Zdo-
była tam 4. miejsce, śpiewając pio-
senkę „Say Love”. Darina Krasno-
vetska będzie „gwiazdą” koncertu 
„Solidarni z Ukrainą”. 

Dziewczyna pochodzi z miasta 
partnerskiego Kielc, Winnicy. Śpie-
wa od przedszkola. Była zwycięż-
czynią programu „The Voice Kids” 
w 2015 roku. Na zaproszenie jedne-
go z najpopularniejszych wokalistów 
Ukrainy Oleksandra Ponomariowa, 
wzięła udział w jego trasie koncer-
towej dookoła Ukrainy. Stale brała 
udział w konkursach i koncertach 
w Ukrainie. Od kilkunastu dni, ra-
zem z mamą Alioną mieszka w Pol-
sce. Jej tato został w Ukrainie. 

© UM

Niezwykły koncert, z którego dochód przeznaczony 
będzie na pomoc Ukraińcom, odbędzie się 27 marca

 Q Darina Krasnovetska będzie „gwiazdą” koncertu Solidarni z Ukrainą. 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 
WAŻNE PUNKTY

БЕЗКОШТОВНА 
ДОПОМОГА ДЛЯ ЗВІРІВ                                                                                      
Ветеринарна клініка „Bastet” 

вул. Баритова 19 тел.  41 345 64 74 
Ветеринарний кабінет „Ami-

cus” вул. Біскупа Качмарка 18 
тел.  41 335 80 43

Ветеринарний кабінет „Zwie- 
rzyniec” вул. Ужендніча 1 тел.  
41 345 11 11

Ветеринарна клініка 
„Amigo” вул. Над  Лубжанком 
12, Сукув тел.  601 858 430

Ветеринарний кабінет 
„Panda” вул. Девоньска 2A 
тел.  882 842 882

Ветеринарний кабінет 
„Vetamina” вул. Ходкєвіча 63b 
Kielce тел.  663 010 725.

ОСВІТА
Ваша дитина віком 7-18 ро-

ків має право на безкоштовне 
навчання в польській школі. 
Зателефонуйте нам за номе-
ром 22 34 74 708 або напишіть 
лист на адресу  u k r a i n a -
szkola@mein.gov.pl

У Кельце учні початкової 
школи - навчаються в почат-
ковій школі № 7 та початковій 
школі № 12. Учні середньої 
школи – в Шкільному Комплек-
сі Харчової Промисловості.

У кожному з цих закладів 
створено так звані підготов-
чі класи, завданням яких є 
викладання основ польської 
мови. Учні, які володіють 
польською мовою, можуть 
подавати документи до шкіл, 
відповідно за місцем їх прожи-
вання. Якщо в даному закладі 
не буде більше місць, вони бу-
дуть направлені до найближ-
чої школи.

РОБОТА   
Люди, які бажають працюва-

ти в Польщі, можуть зателе-
фонувати на спеціальну гаря-
чу лінію за номером 19524 або 
звернутися до міської служби 
зайнятості в Кельце за номе-
ром 783 910 146.

Пропозиції  роботи для бі-
женців доступні на сайті Radio 
Kielce  www.projektpraca.eu

ЗДОРОВ’Я
Ви маєте безкоштовний до-

ступ до польської системи 
охорони здоров’я на тих самих 
умовах, що й громадяни Поль-
щі, без будь-яких оплат. Якщо 
ви погано себе почуваєте, за-
хворіли чи потрібен рецепт 
– зверніться до лікарні або 
зателефонуйте під номер  800 
190 590 – ви можете говорити 
українською або російською. 

При поганому самопочутті 
ввечері та вночі (18:00-8:00) 

• Закінчення на с. 5

Pomagamy Winnicy, łącząc siły z Zachodem Europy
Miasto Frankenberg prze-

kazało pomoc rzeczową, 
Lwy z Frankenbergu zebrały 7500 
euro, Gotha przelała na miejskie 
konta 5 000 euro, a Flensburg ra-
zem z Kielcami utworzy partnerski 
„most” pomocy Ukrainie. To odpo-
wiedź zaprzyjaźnionych z Kielca-
mi miast na apel Prezydenta Bog-
dana Wenty o wsparcie i pomoc 
dla ukraińskiej Winnicy. 

Współpraca Kielc z Winnicą 
rozpoczęła się w 1958 roku. W na-
szym mieście uczą się, studiują 
oraz pracują liczni Winniczanie. 
Od wybuchu wojny władze Kielc 
są w kontakcie z Merem Winnicy, 
Siergiejem Morgunovem. 

- Zawsze można działać sku-
teczniej, jeżeli robi się to w ze-
spole. Dlatego przekazałem apel 
o pomoc dla naszych Przyjaciół 
z Winnicy do zaprzyjaźnionych 
z nami miast z Niemiec. W imie-
niu mieszkańców Winnicy i Kielc 
bardzo dziękuję Burmistrzowi 
miasta Frankenberg - Rüdigero-
wi Heß, Prezydentowi Lions Club 
Frankenberg/Eder - Arminowi 

Fleck oraz wszystkim członkom 
Lions za natychmiastowe part-
nerskie wsparcie i organizację 
akcji pomocy humanitarnej dla 
ofiar wojny w Ukrainie. Dzięku-
ję za zaangażowanie także Pani 
Burmistrz Flensburgu, Simone 
Lange – mówi Prezydent Kielc 
Bogdan Wenta. 

Gotha wysyła na miejskie konto 
5 tysięcy euro, które zebrano na 
pomoc w Winnicy. Dzięki miesz-
kańcom Frankenbergu udało się 
zebrać m.in. żywność, ubrania, 
artykuły dziecięce, higieniczne, 
medyczne, w tym do udzielania 
pierwszej pomocy. Tamtejsi stra-
żacy dostarczyli wszystkie dary 
do magazynu w Kieleckim Parku 
Technologicznym. 

Symboliczny czek o wartości 
7500 euro przekazali na ręce Pre-
zydenta Bogdana Wenty wicepre-
zydenci Lions Club - Petra Vollbold 
- Meyer oraz Günter Beil. Kwota ta 
zostanie wpłacona na specjalnie 
utworzone przez Miasto Kielce 
konto bankowe przeznaczone na 
pomoc dla obywateli z Ukrainy.

Podczas wizyty we Flensburgu, 
wraz z Panią Burmistrz Simone 
Lange, Prezydent Bogdan Wenta 
ustalił budowę partnerskiego „mo-
stu” pomocy Ukrainie.  Wszystkie 
dary zgromadzone w naszych 
partnerskich miastach będą trans-
portowane do Kielc - zarówno na 
lokalne potrzeby obywateli Ukra-
iny, jak i dalej do Winnicy. Dzię-
ki specjalnie utworzonym przez 
Urząd Miasta Kielce rachunkom 
bankowym umożliwione są rów-
nież bezpośrednie wpłaty.

W pomoc dla Winnicy zaan-
gażowały się także inne miasta 
w Polsce, które szukały kanałów 
przekazania swojego wsparcia. 
Do Kielc trafiły dary ze Szczecina 
i Bielska-Białej. Pomoc rzeczową 
zorganizowała również firma Bar-
linek przez swoich przedstawicieli 
ze Szwecji, Słowenii i z Niemiec. 

- Tak duże zaangażowanie róż-
nych partnerów z zagranicy, Woje-
wódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Kielcach oraz kielczan, pozwo-
liło nam przygotować w Kieleckim 
Parku Technologicznym 120 palet 

z pomocą humanitarną. Udało się 
wypełnić cztery tiry, które zawio-
zły wszystkie dary do Winnicy. 
We współpracy ze Stowarzysze-
niem Integracja Europa - Wschód 
wysłane zostały do naszego mia-
sta partnerskiego kolejne 4 trans-
porty darów – mówi zastępca pre-
zydenta Kielc Bożena Szczypiór. 

- Dziękuję całej społeczno-
ści Kielc i mojemu przyjacielowi 
Prezydentowi miasta Bogdano-
wi Wencie za okazane wspar-
cie. Rzeczy, które otrzymali-
śmy przekażemy najbardziej 
potrzebującym, którzy uciekli ze 
wschodnich terenów Ukrainy do 
Winnicy. Część rzeczy trafi w te 
rejony Ukrainy, gdzie sytuacja jest 
najtrudniejsza – przekazał za po-
średnictwem Facebooka mer Win-
nicy Siergiej Morgunov. 

Kielce przekażą Winnicy pomoc 
rzeczową o wartości 200 tysię-
cy złotych. Będą to m.in. środki 
pierwszej pomocy, wyposażenie 
osobiste oraz sprzęt medyczny. 
Zgodę wydali kieleccy radni.

© UM
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Miasto Kielce wspiera • Закінчення на с. 5
або у вихідні та святкові дні, 

тобто в не робочий час, Ви от-
римаєте консультацію лікаря 
по телефону 800 137 200 – мо-
жете розмовляти українською 
або російською.

Свєнтокшиський центр про-
філактики та освіти в Кельце 
запустив екстрену допомогу 
для людей, які приїжджають 
з України чи перебувають у 
Польщі деякий час. Графік ро-
боти з понеділка по п’ятницю 
з 8.00 - 19.00 тел. 512-131-558 
або 41 36-76-788

            
ГРОМАДСЬКИЙ
ТРАНСПОРТ
До 30 квітня 2022 року гро-

мадяни України можуть без-
коштовно користуватися 
автобусами громадського 
транспорту на підставі україн-
ського паспорту або іншого до-
кумента, що посвідчує особу.

ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА
Система безкоштовної пра-

вової допомоги є в розпоря-
дженні всіх людей, які перебу-
вають у нашому місті, в тому 
числі іноземців. Більш деталь-
ну інформацію надають пра-
цівники Управління соціальної 
допомоги мерії міста Кельце 
за телефоном: 41 36 76 400.

ВАЖЛИВІ  НОМЕРИ 
ТЕЛЕФОНІВ
Номер екстреної допомоги  

112 (допомога у сфері ме-
дичної допомоги та допомога 
служб: міліції, пожежної охо-
рони).  

Безкоштовна юридична до-
помога: +48 41 343 12 29

Гаряча лінія поліції (Центр 
пошуку зниклих безвісти): +48 
47 72 123 07

Цілодобова консультація у 
разі психологічної кризи: +48 
41 366 97 44, 41 366 97 46

Генеральне консульство 
України в Кракові: +48 12 429 
60 66

Відділення прикордонної 
служби  в Кельце: +48 41 348 
33 30

Відділ у справах громадян 
та іноземців Свєнтокшиського 
Уряду Воєвудського в  Кельце:                
+48 41 342 16 68

Католицьке капеланство - 
Єпархіальна курія в Кельце: 
+48 41 344 54 25

Парафія православна в 
Кельце: +48 41 366 43 83

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ
Більше інформації про до-

помогу біженцям знайдете на 
сторінці www.kielce.eu

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 
WAŻNE PUNKTY

obywateli Ukrainy

Miasto Kielce od dnia 
agresji Rosji włączyło 

się w bezpośrednią pomoc dla 
osób z Ukrainy przebywających 
w Kielcach - podkreśla zastępca 
Prezydenta Kielc Bożena Szczy-
piór.

Ponad 600 uczniów szkół 
Awans i ZDZ, których bliscy zo-
stali na Ukrainie, otrzymali pomoc 
w formie całodziennego doży-
wiania, posiłki dostarcza Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie. 

NOWE WYZWANIA  
DLA SAMORZĄDÓW
Wiceprezydent podkreśla, 

że Miasto Kielce podobnie jak 
wszystkie samorządy w Polsce 
przystąpiło do realizacji zadań, 
które mają bezpośredni wpływ na 
poprawę sytuacji uchodźców ucie-
kających przed wojną.

- Zgodnie z ustawą o pomocy 
obywatelom Ukrainy, Miejski Ośro-
dek Pomocy Rodzinie w Kielcach 
rozpoczął przyjmowanie wnio-
sków o finansowe wsparcie dla 
osób, które przyjęły do swoich 
domów uchodźców. Rządowa po-
moc w tym przypadku może być 
udzielona na okres 60 dni - mówi 
Bożena Szczypiór.

Wysokość rekompensaty za za-
kwaterowanie i wyżywienie, to 40 
złotych od osoby za dzień. Wnio-
ski od osób udzielających schro-
nienia uchodźcom przyjmowane 
są tylko w siedzibie MOPR przy 
ulicy Studziennej 2, od poniedział-
ku do piątku w godzinach 7.30 
-15.30. 

Na finansową pomoc mogą li-
czyć również obywatele Ukrainy. 
- Uchodźcom przysługuje pomoc 
w postaci jednorazowego świad-
czenia w wysokości 300 zł na oso-
bę, które mają być przeznaczone 
na utrzymanie – informuje wice-
prezydent Kielc. 

Obywatele Ukrainy, których po-
byt w Polsce został uznany za le-
galny, i którzy zostali wpisani do 
rejestru PESEL, mogą się zgła-
szać do siedziby MOPR przy ulicy 
Studziennej 2 oraz do Rejonów 
Opiekuńczych, odpowiednich ze 
względu na miejsce zamieszkania.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzi-
nie aktywnie włączył się również 
w organizację zbiórki rzeczowej 
dla rodzin z Ukrainy, a we współ-
pracy z PCK, uruchomił zbiórkę 
darowizn pieniężnych pod hasłem 
„Pomoc uchodźcom z Ukrainy”.

- Miasto Kielce pomaga również 
w  znalezieniu pracy przez obywa-
teli Ukrainy. W Miejskim Urzędzie 
Pracy powołany został zespół, któ-
rego zadaniem jest organizowanie 
i koordynowanie wszelkich działań 
w tym zakresie - mówi Bożena 
Szczypiór.

Kolejnym zadaniem realizo-
wanym przez Miasto Kielce jest 
uruchomienie rejestracji obywateli 
Ukrainy i nadawanie im numeru 
PESEL. Miasto Kielce przygoto-
wało dwa punkty, w których oby-
watele Ukrainy mogą dopełnić 
formalności. To punkty rejestracji 
w Urzędzie Miasta Kielce przy ul. 
Szymanowskiego 6 oraz na Dwor-
cu Autobusowym. Do dyspozycji 
obywateli Ukrainy jest tłumacz 
oraz fotograf, który bezpłatnie wy-
konuje zdjęcia do dokumentów. 

- Wystąpiliśmy już do MSWiA 
o wyposażenie nas w dodatkowy 
sprzęt oraz przekierowanie pra-
cowników administracji rządowej 
z odpowiednimi uprawnieniami do 
pomocy przy składaniu i obsłudze 
wniosków. Dzięki numerowi PE-
SEL uchodźcy będą mieli możli-
wość korzystania z opieki zdro-
wotnej, pomocy społecznej, będą 

mogli podjąć pracę i założyć firmę 
- mówi zastępczyni Prezydenta 
Kielc Agata Wojda.

SOLIDARNOŚĆ  
NIE ZNA GRANIC 
Dzięki pomocy mieszkańców, 

organizacji pozarządowych, part-
nerów zagranicznych oraz wielu 
innych instytucji, samorząd stanął 
na wysokości zadania i pokazał, 
że potrafi działać w sytuacji kryzy-
sowej.

- Nie sposób pominąć zaanga-
żowania tysięcy kielczan i kiel-
czanek, którzy ruszyli z pomocą, 
a także wielu organizacji, które 
od razu zaczęły organizować tę 
pomoc. Ogromny ukłon dla tych 
wszystkich społeczników - mówi 
Agata Wojda.

Przy współpracy miasta z róż-
nymi organizacjami na ulicy Pa-
derewskiego 49/51 działa punkt 
zbiórki i dystrybucji darów dla 
uchodźców. - W najbliższym 
czasie, jeśli będzie to możliwe 
formalnie, chcemy wesprzeć or-
ganizacje, które działają w tym 
miejscu, nie tylko organizacyjnie, 
ale i finansowo - podkreśla Agata 
Wojda.

Organizacja transportu pomocy 
humanitarnej, bazy noclegowej 
czy miejsc w żłobkach, przedszko-
lach i szkołach - to tylko niektóre 
nowe zadania samorządu po wy-
buchu wojny na Ukrainie. Wice-
prezydent Marcin Chłodnicki za-
znacza, że w kieleckich szkołach 
podstawowych i średnich przeby-
wa około 400 uczniów z Ukrainy, 
ponad 40 dzieci jest także w kie-
leckich przedszkolach. 

- Przygotowane zostały dla nich 
specjalne klasy, w których nauczy-
ciele posługują się językiem ukra-
ińskim. Dodatkowo oferowana jest 
pomoc psychologów i pedago-
gów, która w takich sytuacjach jest 
bardzo potrzebna. Liczba dzie-
ci i młodzieży stale się zmienia. 
Cały czas monitorujemy sytuację 
i robimy wszystko co możliwe, 
aby najmłodsi uchodźcy znaleźli 
w naszych placówkach jak najlep-
szą opiekę, aby mogli poczuć się 
u nas bezpiecznie - mówi wicepre-
zydent.

Miejskie ośrodki sportowe jak 
MSOS i MOSiR również przygo-
towują specjalną ofertę zajęć dla 
dzieci i młodzieży z Ukrainy. Po-
dobne propozycje przygotowują 
samorządowe placówki kultural-
ne, które zapraszają do odwiedza-
nia swoich wystaw i udziału w spo-
tkaniach czy warsztatach. 

WSPARCIE  
FINANSOWE
Miasto angażuje się również 

w organizację pomocy finansowej 
dla obywateli Ukrainy poszkodo-
wanych w wyniku wojny. Urząd 
Miasta Kielce m.in. uruchomił de-
dykowane rachunki bankowe, pod 
które przyjmowane są darowizny 
na rzecz uchodźców.

-  Środki z tych kont rozdyspo-
nowane będą przez Radę Miasta, 
stosownymi uchwałami. Zgłosili-
śmy finansowe zapotrzebowane 
do wojewody, na okres do końca 
czerwca tego roku, w kwocie około 
5,8 miliona zł. Czekamy na uru-
chomienie tych środków - mówi 
skarbnik miasta Beata Pawłowska.

Ponadto skarbnik zaznacza, że 
miasto posiada również rezerwę 
na zarządzanie kryzysowe, która 
może być uruchomiona na cele 
bieżące i z tej rezerwy korzysta, 
uruchamiając środki na przygo-
towanie miejsc dla uchodźców 
z Ukrainy.

© UM

Pomoc humanitarna, zbiórki darów, nadawanie numeru PESEL, bezpłatna komunikacja miejska, wsparcie finansowe  
i w zakresie edukacji. O działania miasta na rzecz obywateli Ukrainy pytamy wiceprezydentów oraz skarbnika miasta

 Q Miasto zapewniło miejsca ukraińskim dzieciom w kieleckich szkołach.

 Q W Kielcach działają już dwa punkty rejestracji uchodźców, o czym 
informowali też wiceprezydenci miasta na konferencji w magistracie.
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Zespół Mazowsze  
w kalejdoskopie

 Q Spotkanie z dr Anną Kępczyńską-Nyk już w niedzielę, 27 marca  
o godz. 17 w Galerii „Winda”. Bilety po 20 zł w kasie KCK.

Największy, najstarszy i najlepszy w Polsce. Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
zaprezentuje w Kieleckim Centrum Kultury widowisko „Kalejdoskop barw Polski”

Zespół zaprezentuje 
wszystko to, co w Mazow-

szu najlepsze i najbardziej roz-
poznawalne. Kolorowe stroje 
z rożnych etnograficznych re-
gionów Polski artyści zmienia-
ją podczas koncertu nawet 10 
razy, a przywożą ich ze sobą 
prawie tysiąc.

Tańce narodowe i regionalne: 
oberki, kujawiaki, mazury, krako-
wiaki, polonezy, w doskonałych, 
widowiskowych choreografiach. 
Wspaniałe pieśni, piosenki i przy-
śpiewki. Własna orkiestra. – Gdy-
by zespół pokazał wszystko, co 
ma w swym repertuarze – 500 
pieśni i piosenek i tańce z 40 re-
gionów Polski - artyści musieliby 
występować przez około 40 go-
dzin bez przerwy! To po prostu 
kwintesencja polskiego folkloru 
w profesjonalnej, wyjątkowo do-
pracowanej aranżacji i styliza-
cji. Wielbiciele sztuki ludowej 

przegapić tego nie mogą – zachę-
ca dyrektor Kieleckiego Centrum 
Kultury Augustyna Nowacka. 

Przełożony w styczniu koncert 

odbędzie się w sobotę, 26 marca 
o godz. 18 na Dużej Scenie Kie-
leckiego Centrum Kultury. 

© KCK

O seksie w Salonie

Fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Prawdy i mity dotyczące na-
szej seksualności będą te-

matem kolejnego Salonu Kobiet 
w Galerii Sztuki Współczesnej 
„Winda”.  Gościnią prowadzącej 
spotkanie Marzeny Sobali będzie 
doktor nauk medycznych Anna 
Kępczyńska-Nyk.

Doktor nauk medycznych jest 
absolwentką warszawskiej Akade-
mii Medycznej, ze specjalizacją in-
ternistyczną, seksuologiczną i en-
dokrynologiczną. Obecnie pracuje 
w klinice prof. Zbigniewa Lwa-Sta-
rowicza. W swojej praktyce lekar-
skiej zajmuje się pacjentami m.in. 
z zaburzeniami układu wydziela-
nia wewnętrznego. W szczegól-
nym kręgu jej zainteresowań są 
opieka medyczna oraz terapia 

hormonalna osób transpłciowych 
w ramach uzgodnienia płci.

 Podkreśla, że jest lekarką 
LGBT. Dr Anna Kępczyńska-Nyk 
jest feministką i matką trójki dzieci. 
Pochodzi z Bielin, śpiewa w Ze-
spole Śpiewaczym „Bielinianki”. 
Jej ukochaną książką jest „Mistrz 
i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa. 
Przeczytała ją w oryginale.

Salon Kobiet to miejsce dobrej 
rozmowy, gdzie można posłuchać 
i podyskutować o ważnych, cieka-
wych tematach, poznać znanych 
i lubianych kielczan, artystów czy 
naukowców. Salon prowadzą na-
przemiennie dziennikarki: Marzena 
Sobala, Magdalena Fudala i Alek-
sandra Bielecka. 

© KCK

 Q Mazowsze wykonuje jeden z najsłynniejszych tańców krakowiaka. Spotkanie z Sekielskim
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Uśmiechnij się pod wąsem
Na pierwszy rzut oka to żartobliwa opowiastka o lekkim zabarwieniu erotycznym. W rzeczywistości – opowieść o nas samych i relacjach,  
jakie budujemy z innymi ludźmi. „Wąsy” warszawskiego teatru Montownia w kwietniu w Kieleckim Centrum Kultury

Spektakl „Wąsy” opo-
wiada historię czterech 

małżeństw, które wspólnie 
spędzają wakacje. Mężczyź-
ni organizują grilla, z mocnym 
alkoholem i tłustym ciężkim je-
dzeniem. Tuż obok swoją im-
prezę mają kobiety - jest poncz, 
muzyka, są sałatki i wykwintne 
krewetki. 

Spektakl podzielony jest na 
dwa akty - w pierwszym uczest-
niczymy w męskiej popijawie, 
w drugim - w towarzyskim gar-
den party kobiet. We wszystkich 
– męskich i damskich rolach – 
zobaczymy czterech mężczyzn, 
aktorów warszawskiej Montowni. 
Każdą graną przez nich postać 
łączą tytułowe „Wąsy”.

Warsztatowe umiejętności ak-
torów (m.in. Marcin Perchuć (pre-
mier Konstanty Turski z serialu 
Agnieszki Holland „Ekipa”, Rafał 
Rutkowski („Listy do M2”, „Pla-
neta singli”, „Lejdis”), niepraw-
dopodobne tempo spektaklu, 
dużo humoru i mądrej rozrywki 
gwarantuje autor sztuki i reżyser 
spektaklu Maciej Kowalewski. 
„Wąsy”  – jak czytamy na stronie 
teatru – to antykorporacyjna, eko-
logiczna tragikomedia omyłek, 
katastrof mniejszych i tych apoka-
liptycznych. Teatr Montownia – to 
jedna z ważniejszych teatralnych 
grup niezależnych w kraju. 

Uwaga! Spektakl przeznaczony 
jest dla widzów dorosłych! 

© KCK

Zając, kurczak, motywy ro-
ślinne, doskonale spraw-

dzające się w biżuterii? Cera-
miczna pracownia Kieleckiego 
Centrum Kultury zaprasza dzieci 
i młodzież na „wiosenno-świą-
teczne” zajęcia.

Specjalna oferta zajęć wiel-
kanocnych jest już gotowa. Pod 
okiem prowadzącej zajęcia Darii 
Maroń –Ptak dzieci mogą wykonać 
: puzderka, paterki, inne formy  ce-
ramiczne. – Powodzeniem cieszą 
się także zajęcia poświęcone ce-
ramicznej biżuterii, która doskonale 
sprawdzi się np. jako prezent na 
Dzień Matki – dodaje edukatorka. 
Zajęcia (ze względu na technologię 
wykonania prac, grupy przychodzą 
do  Kieleckiego Centrum Kultury 
dwukrotnie, by formować prace 

z mokrej gliny, a potem po wypale 
je szkliwić) kosztują 30 zł od osoby

- Nadal zapraszamy też 
dorosłych. Do naszych grup 
fusingu szkła (środa 18-19:30) 
i ceramiki (czwartek 18-19:30) 

zapraszamy wszystkich chęt-
nych. Dołączyć można w każ-
dym momencie . Informacje i za-
pisy: edukacja@kck.com.pl oraz 
telefonicznie 788 858 878

© KCK

Spotkanie z Sekielskim
Były dziennikarz TVN i TVP, 

a obecnie właściciel wła-
snego kanału na YouTubie i au-
tor wstrząsających dokumentów 
o polskim Kościele, spotka się 
z kielczanami na Małej Scenie 
Kieleckiego Centrum Kultury. 
Początek już jutro, 25 marca 
o godz. 19. 

Spotkanie odbędzie się tuż 
przed premierą kolejnego nieza-
leżnego filmu dokumentalnego, 
tym razem poświęconego SKOK
-om, czyli  Spółdzielczym Kasom 
Oszczędnościowo- Kredytowym. 
Fundusze na śledztwo Tomasz 
i Marek Sekielscy zgromadzili 
dzięki serwisowi mecenasów kul-
tury Patronite. 

Filmy dokumentalne to nie je-
dyna działalność dziennikarza. 

Prowadzi  on regularnie swój 
internetowy talk show „Sekiel-
ski Online”. W każdą niedzielę 
wspólnie z zaproszonymi dzien-
nikarzami na żywo analizuje bie-
żącą sytuację polityczną w kraju 
i za granicą w programie „Sekiel-
ski Sunday Night Live”. 

Spotkanie z Tomaszem Se-
kielskim w Kieleckim Centrum 
Kultury poprowadzi Magdalena 
Fudala. 

Bilety na spotkanie kosztują 15 zł 
(grupowe) i 25 zł. Można je kupić 
w kasie KCK i na kck.bilety24.pl.

Tomasz Sekielski jest jednym 
z najbardziej utytułowanych pol-
skich dziennikarzy. Otrzymał 
m.in. Telekamery, Wiktora i tytuł 
dziennikarza roku Grand Press.

© KCK
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Ceramika rozkwita wiosną

 Q Na zajęciach dzieci mogą wykonać m.in. puzderko z króliczymi uszami.

 Q „Wąsy” zobaczymy na Dużej Scenie kieleckiego Centrum Kultury 26 kwietnia o godz. 19. Bilety kosztują od 70 
do 90 złotych. Można je kupić w kasie KCK lub na stronie internetowej kck.bilety24.pl.

Spotkanie z Sekielskim



 Q Inspirowane ormiańskimi ptakolitery powstały na warsztatach w Kieleckim 
Centrum Kultury. Zajęcia poprowadził pochodzący z Armenii Hayk Sargsyan.
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W NASZYM OBIEKTYWIE

 Q Prezydent Bogdan Wenta odebrał z rąk wicemarszałek Renaty 
Janik nagrodę dla Kielc - Samorząd Prospołeczny 2021.

 Q Kielce zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na rynek Catalyst wprowadzono obligacje o wartości 167,5 mln zł. Obligacje 
Miasta Kielce zostały wyemitowane w grudniu 2021 roku i objęte przez Bank PKO S.A. Po wprowadzeniu do obrotu może je kupić każdy. 
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 Q Niezwykli goście odwiedzili Galerię „Winda” na zaproszenie Fundacji Kochaj Mnie Po Prostu  
i Stowarzyszenia „Sztuka Łączenia” z okazji  Światowego Dnia Zespołu Downa.

 Q Wernisaż wystawy „Pojęcia pierwotne” w Galerii Sztuki Współczesnej „Winda” był częścią 
Festiwalu Fotografiii „Fotoperyferie”, organizowanego w Kielcach po raz pierwszy. 

 Q Popiersie Wiesława Gołasa w Alei Sław na Skwerze Szarych Szeregów odsłonili: wiceprezydenci  Kielc, 
wdowa po aktorze Maria Krawczyk-Gołas (z lewej) i syn Krzysztof Krawczyk (z prawej).

 Q Na giełdzie pracy w Urzędzie Miasta Kielce, były także oferty 
pracy dla uchodźców z Ukrainy.


