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Wielki krok w rozwoju 
Kielc i województwa

Grają prawie jak 
profesjonaliści

Strona 4

Inwestycje ważne 
 dla Kielczan

Jak miasto zabiega o nowe  
firmy i co robi, by w Kielcach  

żyło się lepiej? Pytamy o to  
wiceprezydent miasta, 

 Bożenę Szczypiór.
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Wmurowanie aktu erekcyj-
nego pod budowę Kampusu 
Laboratoryjnego Głównego 
Urzędu Miar w Kielcach odbyło 
się w poniedziałek 7 czerwca. 
W pierwszym etapie powstanie 
sześć laboratoriów, budynek 
obsługowo-techniczny oraz 
warsztat. 

- Nie wszystkie ważne rzeczy 
muszą dziać się w Warszawie. Jest 
to kamień węgielny pod przyszły 
dynamiczny rozwój Kielc, woje-
wództwa świętokrzyskiego i całego 
kraju. To imponująca inwestycja, 
ważna z punktu widzenia polskiej, 
nowoczesnej gospodarki - mówił 
wicepremier Jarosław Gowin.

W ośrodku prowadzone będą 
badania w dziedzinach akustyki 
i drgań, czasu i częstotliwości, 
długości, masy, termometrii i me-
trologii interdyscyplinarnej między 
innymi związane z nowymi tech-
nologiami. 

Pod budowę kampusu mia-
sto przekazało działki o łącznej 

powierzchni około 130 tys. m.kw., 
wartości blisko 37 mln zł. 

- To kolejny ważny rozdział w hi-
storii gospodarczej Kielc. Jeszcze 
nigdy tak duża inwestycja central-
na o zasięgu ogólnopolskim nie 
powstawała w naszym mieście. Ni-
gdy też miasto w takim stopniu nie 
zaangażowało się organizacyjnie 

i finansowo w jej powstanie - pod-
kreślał podczas uroczystości Bog-
dan Wenta, prezydent Kielc.  

Budowa kompleksu ma zakoń-
czyć się w połowie 2023 roku. 
Na początku 2024 roku w labo-
ratoriach powinny rozpocząć się 
pierwsze badania.

© UM

Przestrzeń miejska 
przyjazna cyklistom 

Strona 5

W Kielcach wkrótce będą 
 obowiązywały nowe 
standardy projektowania 
miejskiej przestrzeni.  
Co to oznacza dla nas? 
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Przedwiośnie 44

W Święto Kielc tradycyj-
nie wpisuje się świę-

to kieleckiej plastyki, czyli In-
terdyscyplinarny Konkurs 
Plastyczny Województwa Świę-
tokrzyskiego PRZEDWIOŚNIE, 
organizowany w tym roku już 
po raz 44. Na uroczystość 
wręczenia nagród i otwar-
cie pokonkursowej wystawy 
Biuro Wystaw Artystycznych 
w Kielcach zaprasza w piątek 
25 czerwca. 

Początek wydarzenia o godz. 
17, a ponieważ w kieleckich 

instytucjach kultury będzie to 
„biała noc”, galeria będzie otwarta 
do godz. 23. 

- PRZEDWIOŚNIE od począt-
ku było – i nadal jest – cenną 
platformą szerokich konfrontacji 
i spotkań plastycznych wszyst-
kich świętokrzyskich artystów. 
Teraz także z twórczą obecno-
ścią tych, którzy żyjąc w cza-
sach wzmożonych migracji, roz-
pierzchli się po świecie. Jak co 
roku zapraszamy ich do wspólne-
go uczestniczenia w tym święcie 
świętokrzyskiej plastyki hasłem: 

Artyści świętokrzyscy z wszyst-
kich krajów – łączcie się! – pod-
kreśla dyrektor BWA Stanisława 
Zacharko-Łagowska.

W tym roku jury zakwalifikowa-
ło do wystawy 89 prac 48 autorów 
spośród 255 zgłoszonych dzieł 
autorstwa 90 artystów.

Wystawa będzie czynna do  
30 lipca. BWA zaprasza od wtor-
ku do niedzieli w godz. 11-18. Bi-
let normalny kosztuje 5 zł, a ulgo-
wy 3 zł. Zwiedzanie w reżimie 
sanitarnym.

© BWA

SPEKTAKLE: 
Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”:
10-11.06, godz. 9 i 11 „O wilku i Czerwonym Kapturku”|3+,
12.06, godz. 16, 15-17.06, godz. 9 i 11 „Wszystkie myszy lubią ser”|4+ ,
13.06, godz. 17 „Kubuś – żelazne piosenki”, godz. 18:30 – 65-lecie Te-
atru „Kubuś” – gala (impreza zamknięta), sala kinowa WDK.
18.06, godz. 18, „Planeta Einsteina”|7+,
19.06, godz. 17 „Kto chciałby rozweselić pechowego nosorożca”,
20.06, godz. 17 – „Kubuś – żelazne piosenki”,
22-23.06, godz. 9 i 11 „Noc żywych zabawek”|7+, 
Bilety: 20 złotych.
Kielecki Teatr Tańca:
11.06, godz. 18, „Peer Gynt” (premiera), Duża Scena KCK, bilety 30 - 65 zł
12.06, godz. 18, „Peer Gynt”, Duża Scena KCK, bilety 30 - 65 zł
15-16.06, godz. 18,  Koncert Szkoły KTT, Duża Scena KCK, bilety 15-30 zł. 
17.06, godz. 18,  Koncert Szkoły KTT i  „Trans_Miss(i)on” Krakowskie 
Centrum Choreograficzne, Duża Scena KCK, bilety 15-30 zł. 
Kieleckie Centrum Kultury:
18.06, godz. 17 i 19, Teatr po Trzecim Dzwonku, „Gusła”, bilety 10 zł.
KONCERTY:
Dom Środowisk Twórczych: 
13.06, godz. 19, Piotr Nalepa Breakout Tour, Scena Letnia, bilety 25 zł,
20.06, godz. 19, La fiesta del Sol, Mike Rif i „Cumbancheros”, Scena 
Letnia, bilety 20 zł.
Dom Kultury Zameczek:
20.06.2021, godz. 17 KCK, Finał „Sceny dla Ciebie” i zespół Hook,  Mała 
Scena KCK,
Kieleckie Centrum Kultury
23.06, godz. 20, Organek w nowym świecie, bilety 99 zł.
INNE: 
Muzeum Zabawek i Zabawy:
10-11.06, godz. 10 i 12, Energetyczne wyzwanie – zajęcia edukacyjne, 
bilety 8 i 15 zł
13.06, godz. 11, Tropem zabawki morskiej pt. „Mali odkrywcy”, bilety po 
8 i 15 zł,
19.06, godz. 11 i 13,  Pokaz z eksperymentami i gościem specjalnym,
20.06, godz. 11, Od łódek po rakiety, w drodze do gwiazd – spotkanie na 
ekspozycji, bilety 8 i 15 zł.
Muzeum Historii Kielc:  
16.06, godz. 17, Środa w muzeum: wykład Żydowskie kuczki w Kielcach 
(wykład on-line),   
20.06, godz. 11, warsztaty „Autoportret z paletą”,  godz. 13, „Mój ko-
smos”, warsztaty plastyczne, wstęp wolny.
Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej Dom Praczki:
19.06, godz. 10-12, Pracownia Magiel: warsztaty renowacji figurek sa-
kralnych, obowiązują zapisy.
Kieleckie Centrum Kultury: 
21.06, godz. 19, Salon Mistrza Mowy Polskiej: Krzysztof Gosztyła, Ja-
nusz Kukuła, Mała Scena KCK, wstęp wolny.
W PLENERZE:
Park Miejski (w pobliżu muszli koncertowej), 12.06, godz. 14, Piknik 
Integracyjny, Reha for The Blind in Poland 2021,  zabawy i konkursy, 
warsztaty wykonywania zakładek do książek (organizator: MBP), stoisko 
muzealne (organizator MHK).
Basen przy ul. Szczecińskiej, 19.06, godz. 12, otwarcie letniego base-
nu, Zobacz podwodny świat – wirtualne gogle (organizator MBP).
WYSTAWY: 
Biur Wystaw Artystycznych, Dorota Sak „Gwiezdny pył” (malarstwo, 
obiekty), Stanisław Zbigniew Kamieński i Jarosław Kawiorski „Rysunek: 
od liniału i cyrkla/od swobodnej ręki” Joanna Casselius „Ilustracje do 
baśni O krasnoludkach i o sierotce Marysi”. Bilety 3 i 5 zł (czynne do 18 
czerwca).
Galeria Sztuki Współczesnej „Winda”, Paweł Kowalewski „Przedmioty 
przeznaczone do stymulowania życia umysłu, czyli niewidzialne oko 
duszy” (malarstwo), wstęp wolny (do 31.07).
DK Zameczek, Justyna Odej „Refleksje/Reflection” (fotografia), wstęp 
wolny  (do 31.07).
Ośrodek Kultury „Ziemowit”, pokonkursowa wystawa fotograficzna 
„Emocje Dziecka”, wstęp wolny (do 18.06). 
Muzeum Zabawek i Zabawy, „Tyci, tyci przedstawienie... jak na dużej 
scenie”, bilety 8 i 15 zł  (do 19.09).
Muzeum Historii Kielc,  „Podarunki. Depozyty. Odkrycia” i „Meteoryty 
z kolekcji Krzystzofa Sochy”, bilety 9 i 15 zł (do 4.07), Doroczna wysta-
wa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach, wernisaż 23.06, 
godz. 17, wstęp wolny. 
Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, „Ryzyko na co dzień”, 
Dziedziniec Wzgórza Zamkowego, wstęp wolny i „Moje świętokrzyskie – 
prace fotograficzne Anny Grosickiej-Kowalskiej i Tomasza Wójcika”, sala 
wystawowa OMPiO, bilety 2 i 5 zł.

GARŚĆ KULTURY 10.06 – 23.06.2021

Partyzantki
Kurdyjskie partyzantki – to tytuł wystawy fotografii 

Elżbiety Cybulskiej, na którą BWA zaprasza od 
25 czerwca do 30 lipca do Galerii Małej. Pochodząca 
z Łącznej fotografka sportretowała walczące o wolność 
z bronią w ręku kurdyjskie kobiety – peszmerginie.

- Ruch kobiecy w Iranie i Kurdystanie nabrał w ostat-
nich latach tempa. Kobiety stały się głośniejsze i bar-
dziej zjednoczone, domagając się swoich praw. Irań-
ski reżim po dwakroć dyskryminuje kobiety niebędące 
Persami: narusza ich prawa przez to, że są kobietami, 
a jednocześnie ich prawa etniczne (...). 
Żołnierze, zwani w języku kurdyjskim 
peszmergami, stacjonują w Iraku, na 
terenie Kurdyjskiego Regionu Au-
tonomicznego. Kobiety nie-
jednokrotnie pełnią wysokie 
funkcje przywódcze – napi-
sała artystka.

Elżbieta Cybulska stu-
diowała fotografię na 
Leeds Arts University 
w Wielkiej Brytanii. 

© BWA

 Q W konkursie na plakat PRZEDWIOŚNIA 44 jury wybrało projekt autorstwa Jakuba Święcickiego.

Mali Odkrywcy

BWA  zaprasza młodzież (12-18 lat) na bezpłat-
ne wakacyjne warsztaty fotograficzne ”Mali 

Odkrywcy – Wielkie Możliwości”. Zajęcia odbędą się 
online, więc można z nich skorzystać, nie rezygnu-
jąc z letnich wyjazdów. 

Zajęcia poprowadzi fotografik Antoni Myśliwiec 
i dr Magdalena Leśniak z BWA.  Instruktorzy wska-
żą temat, wyjaśnią i podpowiedzą, jak go realizo-
wać oraz dokonają korekt poprzednich zdjęć. Za-
planowano trzy turnusy w terminach: 28.06-02.07,  
12-16.07 oraz 19-23.07.2021. Szczegółowe infor-
macje na stronie www.bwakielce.art.pl

© BWA
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O swoich „polonistycz-
nych” i życiowych do-

świadczeniach opowiadali 
podczas Salonu Mistrza Mowy 
Polskiej laureaci z lat poprzed-
nich: autor tekstów piosenek 
Jacek Cygan oraz leśnik, wiel-
biciel Bieszczad Edward Mar-
szałek. Spotkanie na Małej 
Scenie Kieleckiego Centrum 
Kultury odbyło się ostatniego 
dnia maja. 

- Czasem budzą mnie piosenki 
które nie zrobiły kariery pytając, 
dlaczego ja? Może właśnie dla-
tego, że zabrakło porozumie-
nia z artystą - zastanawiał się 
ze sceny Jacek Cygan, poeta, 
jeden z najbardziej rozpozna-
wanych tekściarzy, autor słów 
do ponad dwóch tysięcy piose-
nek.  Zupełnie inaczej dzieje się 
w przypadku wierszy: - Teksty 
piosenek piszę na zamówienie. 
Wiem dla kogo, siadam i piszę, 
ale wiersza nie da się napisać na 
zamówienie. On musi spaść na 
człowieka. Nagle. Wszystko jed-
no gdzie. W podróży, w pociągu, 
nagle spada na mnie wiersz! – 
opowiadał z pasją. Jacek Cygan 
podzielił się też opowieściami 
o życiu w świetle fleszy, arty-
stach, z którymi współpracował. 

O urokliwym botanicz-
nym języku polskim opowia-
dał z kolei Edward Marszałek, 

z wykształcenia prawnik i leśnik. 
Udało mu się przekonać publicz-
ność, że wulgaryzmy mogą być 
ładne. Tym zauroczył jurorów, 
którzy w 2014 roku przyznali mu 
tytuł Mistrza Mowy Polskiej.

-  Dlaczego kobietę swobod-
niejszych  obyczajów nazywać 
ordynarnie, brzydkimi słowami? 
Mamy taki wybór nazw w świe-
cie flory i fauny, że tylko z tego 
korzystać! Trafne określenie na 
taką panią to naleźlina pospolita, 
a na Wybrzeżu - babka nadmor-
ska  czy też w Małopolsce - przy-
tulina krakowska  lub miłosna 
górska, jeśli rzecz dzieje się na 
przykład w Karpatach. Gadatliwą 
kobietę nazywam ozorką zielo-
ną, a mężczyzna który jest ner-
wusem i narwańcem, zasługuje 
na nazwę: niecierpek pospolity – 
dowodził Marszałek, a potem za-
grał na gitarze i zaśpiewał z za-
chwyconą publicznością balladę 
o najsłynniejszym gospodarzu 
na Połoninie Wetlińskiej, Lutku 
Pińczuku. 

Już 14 czerwca na Zamku Kró-
lewskim w Warszawie poznamy 
nominowanych do tytułu Mistrza 
Mowy Polskiej. Wśród nich (na-
dal trzymamy kciuki) z pewno-
ścią będą świętokrzyscy kandy-
daci. 

Przypominamy, że naszymi 
kandydatami do nominacji są:  

Kama Kępczyńska-Kaleta, Ma-
ciej Kmita, Piotr Zawadzki oraz 
Edward Rzepka. 

Galę Mistrza Mowy Polskiej 
w tym roku współorganizują: Mia-
sto Kielce i Kieleckie Centrum 
Kultury. Finał zaplanowano na  
20 września na Dużej Scenie KCK.

© KCK

Czy wiersz można napisać na zamówienie? Jak elegancko, lecz dosadnie nazwać panią lekkich obyczajów lub tę, która ponad wszystko  
uwielbia mówić? Mistrzowie Mowy Polskiej wiedzą to doskonale!

Z Mistrzami o roślinach i piosenkach

 Q Salon Mistrza Mowy Polskiej z Jackiem Cyganem i Edwardem Marszałkiem poprowadziła prof. Halina Zgółkowa.

21 czerwca – aktor Krzysztof Gosztyła i człowiek radia, reżyser 
Janusz Kukuła

24 czerwca – świętokrzyscy kandydaci to tytułu Mistrza Mowy 
Polskiej

28 czerwca – aktorka Barbara Kraftówna i dziennikarz Przemysław 
Babiarz.

Mała Scena Kieleckiego Centrum Kultury – wstęp wolny. 

Kolejne Salony Mistrza Mowy Polskiej:

Teatralny halny, czyli... „Witkacy” w Kielcach
Emocje, intelektualna uczta 

i naprawdę dobry teatr. Kto 
nie dotarł na Trzydniówkę z Witka-
cym do Kieleckiego Centrum Kul-
tury, powinien żałować. 

Zespół zakopiańskiego Teatru 
Witkacego pokazał trzy różno-
rodne spektakle, by jak najlepiej 
zaprezentować swoją działal-
ność. Głos oddano patronowi te-
atru, Witkacemu, bardowi, poecie 
wyklętemu Edwardowi Stachurze 
i współczesnemu prozaikowi 
Wojciechowi Kuczokowi. Publicz-
ność dopisała i doceniła przed-
stawienia. 

 - Dziękuję za odwagę, by nas tu 
zaprosić, do „ulubionego” miasta 
Witkacego. Dziękuję za odwagę, 
że Państwo postanowili spędzić 
z nami ten wieczór. To nasze pierw-
sze takie spotkanie z widownią od 
bardzo dawna - mówił po pierw-
szym spektaklu Andrzej Dziuk, re-
żyser i dyrektor Teatru Witkacego. 
A było co oglądać.. Mowa oczy-
wiście o „Metafizyce dwugłowego 
cielęcia” i głównym bohaterze Kar-
mazyniellu, miotającym się między 

obowiązkiem, a pragnieniem, szu-
kający swojego miejsca w świecie 
i ratunku przed przygniatającymi 
regułami życia. 

Kolejny wieczór był także inte-
lektualną ucztą i kolejnym poszuki-
waniem odpowiedzi, jak być sobą. 
Tym razem „rad” udzielał sam 

Edward Stachura, który w traktacie 
„Fabula rasa” zawarł obserwacje 
dotyczące swojego życia. Spektakl 
„Stachura” w reżyserii Andrzeja 

Bieniasa z muzyka graną na żywo, 
uzupełniły najbardziej znane wier-
sze poety: „Nie brooklyński most”, 
„Człowiek człowiekowi”, „Wędrów-
ką życie jest człowieka”, czy ener-
getyczna „Biała lokomotywa”.    

Wieczór trzeci był najbardziej 
rozrywkowy. Pastiszowa, dow-
cipna opowieść o Zakopanem 
i góralach doby PRL powstała 
na podstawie książki Wojciecha 
Kuczoka „Spiski”. W tym spekta-
klu wsparcia muzycznego udzielił 
na scenie Włodzimierz Kinior Ki-
niorski i Sylwia Nadgrodkiewicz. 
Opowieść o Mundialu w Hiszpa-
nii czy misiołaku siedzącym na... 
drabinie symbolizującej górskie-
go smreka zostanie z widzami na 
długo.

- Wreszcie, po roku starań się 
udało – komentuje dyrektor Kielec-
kiego Centrum Kultury Augustyna 
Nowacka. – Poprzeczkę postawili-
śmy wysoko, ale nie zamierzamy 
zmieniać kierunku. Teatromani 
doczekają się kolejnych takich ar-
tystycznych uczt – zapowiada.

© KCK
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 Q O góralskich weselach krążą legendy. Nie inaczej było w „Spiskach-Hej!” w reżyserii Andrzeja Dziuka.
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Są jak profesjonaliści
Mają po 7, 10, 15 lub trochę więcej lat i już od 3 lat grają w Teatrze Po Trzecim 
Dzwonku. 18 czerwca pokażą co potrafią.

Wydarzenia

Wspólnie z prowadzącą 
teatr i reżyser Magda-

leną Jarek-Matlą nie tylko ćwi-
czą role, ale pracują nad sce-
nariuszem, dobierają muzykę, 
projektują plakaty.  Młodzie-
żowa grupa Teatru Po Trzecim 
Dzwonku 18 czerwca na Małej 
Scenie Kieleckiego Centrum 
Kultury zaprezentuje efekt swo-
jej pracy - spektakl „Gusła”- na 
podstawie II części „Dziadów” 
Adama Mickiewicza.

Jest ich niespełna dwadzieścio-
ro i tworzą dwa niezależne ze-
społy – dziecięcy i młodzieżowy. 
Mają na swoim koncie ponad 20 
premier, bo wywodzą się z Teatru 
1EDEN i Teatru 1EDYNECZ-
KI Oratorium Świętokrzyskiego. 
Młodsi pracują na tekstach lite-
ratury dziecięcej, często samo-
dzielnie adaptując je na potrzeby 
sceny. Wystawili już m.in.: „Ali-
cję w Krainie Czarów”, „Małego 
Księcia”, „Różowego Kapturka”, 

a pod koniec maja bieżącego roku 
„Dziewczynkę z zapałkami”. Mło-
dzież nie stroni od Becketta, po-
kazali swoją wersję sztuki „Dwoje 
na huśtawce” Gibsona, „Szary po-
emat” Kofty, czy „Apetyt na czere-
śnie” Osieckiej.

- Dla mnie ważne jest aby anga-
żować dzieciaki nie tylko w grę, ale 
w całe przygotowanie spektaklu. 
Często to oni właśnie decydują 
o tym, co wystawiamy, projektują 
plakaty, piszą scenariusze. Tak 
było np. z „Gusłami”, które zapro-
ponowała jedna z aktorek, Zofia 
Jung, tegoroczna absolwentka 
kieleckiego Plastyka. W „Dziew-
czynce z zapałkami” po raz pierw-
szy mogliśmy usłyszeć na scenie 
muzykę na żywo, którą skompo-
nowała i zagrała jedna z aktorek 
Marysia Kosztołowicz – opowiada 
Magdalena Jarek-Matla.  

Teatr występuje regularnie na 
Małej Scenie KCK, zawsze gro-
madząc pełną widownię. Nie biorą 

udziału w przeglądach i konkur-
sach. – Nie chodzi o nagrody i ry-
walizację, bo często pracując nad 
spektaklem, osiągamy znacznie 
więcej - pokonujemy własne sła-
bości, lęki czy nieśmiałość, a nie-
jednokrotnie działania sceniczne 
mają charakter terapeutyczny – 
wyjaśnia reżyser.

- Jestem dumna, gdy widzę, jak 
dojrzewają scenicznie. Są bardzo 
naturalni, otwarci na partnerów, 
skupieni i gotowi, by pokazać wi-
dzom „ulepioną”  przez siebie po-
stać. Wzruszam się przy każdej 
premierze, bo wiem, ile wysiłku 
w to wspólnie wkładamy. Cieszę 
się, że mogę towarzyszyć Im w tej 
niełatwej podróży pokonywania 
samych siebie  – dodaje Magdale-
na Jarek-Matla.

Najnowsza premiera Teatru Po 
Trzecim Dzwonku 18 czerwca 
o godz. 17 i 19 na Małej Scenie 
Kieleckiego Centrum Kultury.

 © KCK

Z Tośką i Jaśkiem  
o ważnych sprawach

Tosia jest poukładana 
i grzeczna, a Jasiek – jak to 

chłopak – trochę z manierami na 
bakier. Co poniedziałek o godz. 
10:15 nadają online do wszyst-
kich maluchów w mieście. I roz-
mawiają o ważnych sprawach: 
ekologii, pierwszej pomocy czy 
emocjach. Program „Sprawa dla 
przedszkolaka” można znaleźć 
na profilu Kieleckiego Centrum 
Kultury na Facebooku lub kanale 
instytucji na YouTubie. 

„Sprawa dla przedszkolaka” to 
projekt, na który KCK otrzyma-
ło dotację Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Spor-
tu. W role Tosi i Jasia wcielają 
się znani kieleccy aktorzy: Ewa 
Lubacz z teatru „Kubuś” i Woj-
ciech Niemczyk z Teatru im. S. 
Żeromskiego. – Dzieci oglądają 
program w swoich przedszko-
lach, to taka namiastka teatru, bo 
w każdym odcinku jedno z nas 
wciela się w postać z bajki – wy-
jaśnia Ewa Lubacz. 

– Reakcje naszych odbiorców 
poznajemy dzięki tabletowi, na 
którym możemy czytać komen-
tarze pod transmisją. Dzieciaki 
lajkują, odpowiadają na nasze 
pytania – dodaje aktorka.  - Dla 
nas to eksperyment i wielka przy-
goda – nigdy dotąd w ten sposób 
nie kontaktowaliśmy się z naszy-
mi widzami. Po każdym odcinku 
rozmawiamy, poprawiamy, by 

było coraz lepiej i ciekawiej – do-
daje dyrektor KCK Augustyna No-
wacka. 

Aby jeszcze bardziej zaan-
gażować dzieciaki w temat pro-
gramu, do audycji dołączone są 
karty pracy,dostępne na stronie  
www.kck.com.pl

– Ogłosiliśmy też konkurs pla-
styczny na wspólną, grupową 
pracę na temat poruszany przez 
nas w „Sprawie dla przedszkola-
ka”. Zależy nam na kreatywności 
dzieci, więc właściwie nie dajemy 
żadnych ograniczeń. Na prace 
czekamy do 25 czerwca. Na-
grodami w konkursie są piękne 
książki dla dzieci z Wydawnictwa 
„Jedność”. Liczymy na wiele prac, 
bo zainteresowanie naszymi au-
dycjami jest bardzo duże – wy-
jaśnia dyrektor KCK Augustyna 
Nowacka. 

Regulamin konkursu plastycz-
nego i kartę zgłoszenia, jak 
również karty pracy w formacie 
pdf można znaleźć na stronie  
www.kck.com.pl, audycje – na pro-
filu KCK na Facebooku i YouTubie. 
– Na żywo spotkamy się z dziećmi 
jeszcze 14 i 21 czerwca o godz. 
10:15. Audycje „Sprawy dla przed-
szkolaka” z poprzednich tygodni 
są stale dostępne na naszym pro-
filu na Facebooku, jak również na 
YouTubie – dodaje dyrektor No-
wacka.

© KCK

 Q W odcinku „Sprawy dla przedszkolaka” poświęconej ekologii gościem 
specjalnym programu był Zając Poziomka. 
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 Q Akcja „Brzechwy z mojego dzieciństwa”, spektaklu młodszej grupy Teatru po Trzecim Dzwonku, toczy się  
w szkolnej klasie.
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Przestrzeń miejska  
przyjazna dla każdego
W Kielcach opracowane zostaną Standardy Ulicy Miejskiej. Dokument będzie przewodnikiem dla projektantów,  
jak w miejskiej przestrzeni pogodzić interesy pieszych, rowerzystów, kierowców oraz zadbać o zieleń.

Od wielu lat w Kielcach 
mówi się o potrzebie 

stworzenia standardów infra-
struktury rowerowej. Władze 
miasta zamierzają jednak po-
dejść do tej kwestii zdecydo-
wanie bardziej kompleksowo. 
O szczegółach opowiedzieli 
podczas konferencji prasowej 
na Rynku.

- Od nas jako urzędników wy-
maga się więcej i chcemy do 
tego wyzwania podejść w sposób 
strategiczny. Idziemy krok dalej 
i przystępujemy w Urzędzie Mia-
sta do prac nad standardami ulicy 
miejskiej - podkreśla Agata Woj-
da, zastępczyni prezydenta Kielc.

ZIELEŃ BĘDZIE 
PRIORYTETEM
Podobny dokument powstał już 

w Gdańsku. Jest wskazówką dla 
projektantów jak planować infra-
strukturę, aby była przyjazna dla 
pieszych, rowerzystów, komuni-
kacji miejskiej, jak i kierowców.

- Chcemy w Kielcach podzie-
lić ulice na kategorie ze względu 
na ich charakter, czyli tak zwane 
sąsiedztwo oraz ich klasę tech-
niczną. Bardzo istotnym elemen-
tem będą standardy rowerowe, 
ale także przyjazna przestrzeń 
publiczna. Chcemy przy każdej 
planowanej inwestycji drogowej 
lub przy remontach uwzględniać 
elementy zieleni miejskiej i trakto-
wać je jako priorytet - mówi wice-
prezydentka.

Przy założeniach dokumentu 
będą pracować urzędnicy z wielu 
wydziałów Urzędu Miasta i miej-
skich jednostek oraz różne śro-
dowiska m.in. przedstawiciele ro-
werzystów. Proponowane zapisy 
będą także szeroko konsultowa-
ne z mieszkańcami Kielc. 

- Chcemy, aby był to dokument 
dobrze przemyślany. Będziemy 
Państwa zapraszać do współpra-
cy na każdym etapie jego tworze-
nia - zapowiada Agata Wojda.

POWSTAJĄ KOLEJNE 
ŚCIEŻKI
Władzom Kielc zależy na 

stworzeniu takiej infrastruktury 
rowerowej, aby dwa kółka stały 
się alternatywą dla samocho-
dów. Ścieżki rowerowe mają być 
dostępne i bezpieczne, tak aby 
mieszkańcy mogli dojechać na 
rowerze do najważniejszych tere-
nów w mieście. 

Obecnie w Kielcach realizowa-
ne są dwa duże projekty współfi-
nansowane ze środków Unii Eu-
ropejskiej.

- Kończymy realizację ścieżek 
rowerowych w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych. 
Jesteśmy już po przetargu i przed 
podpisaniem umowy na budowę 
ostatnich dwóch ok. 2-kilometro-
wych odcinków przy ulicy Kra-
kowskiej - od ul. Pakosz do Woje-
wódzkiego Domu Kultury oraz od 
ul. Górników Staszicowskich do 
granic miasta - informuje Tomasz 
Zboch, pełnomocnik prezydenta 
Kielc ds. infrastruktury rowerowej.

W ramach tego projektu wybu-
dowane zostały już ścieżki rowe-
rowe przy ul. Klonowej, Jawor-
skiego, Orkana i Warszawskiej, 
al. Solidarności, Wrzosowej oraz 
na połączeniu ul. Piekoszowskiej 
i Bernardyńskiej, łącznie 8,49 km.

BĘDZIE WYPOŻYCZALNIA 
ROWERÓW
Drugi duży projekt realizowa-

ny w mieście to Kielecki Rower 
Miejski, który składa się z trzech 
zadań. W ramach pierwszego po-
wstanie dziewięć odcinków ście-
żek rowerowych - łącznie cztery 
kilometry.

- Drugim zadaniem jest urucho-
mienie wypożyczalni rowerów. 
Wybraliśmy już operatora, z ra-
mienia miasta będzie nim Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. W tej 

chwili opracowywany jest regula-
min wypożyczalni - mówi Tomasz 
Zboch. Rozpoczęcie jej funk-
cjonowania zapowiedziano na 
pierwszą połowę przyszłego roku.

Trzecie zadanie to ustawienie 
w mieście 200 stojaków dla ro-
werów i stworzenie dwóch miejsc 
obsługi rowerzystów - w rejonie 
Kadzielni i Ogrodu Botanicznego.

Obecnie w Kielcach jest 65 ki-
lometrów miejskiej infrastruktury 
rowerowej i 4 kilometry, których 
zarządcą jest Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad.

MIASTO PRZYJAZNE DLA 
KAŻDEGO
Od ponad roku działa także 

w Kielcach Zespół ds. polityki ro-
werowej. - Bardzo cieszymy się, 
że w Kielcach jest tak prężne śro-
dowisko jako partner do rozmowy. 
Powołany przeze mnie zespół do-
radza nam i opiniuje projekty po-
dejmowane dla rozwoju infrastruk-
tury rowerowej. Nie zawsze są to 
łatwe rozmowy, bo musimy i chce-
my pogodzić potrzeby oraz ocze-
kiwania wszystkich grup miesz-
kańców - pieszych, rowerzystów 
i kierowców. Natomiast naszym 
zadaniem jest tworzyć miasto 
przyjazne dla każdego - podkreśla 
prezydent Kielc, Bogdan Wenta.

- Udało się już poprawić wiele 
projektów drogowych związanych 
z rowerami. Jeżeli w Kielcach zo-
staną wprowadzone standardy 

dotyczące infrastruktury, to zespół 
będzie niejako ich strażnikiem 
i pilnowałby ich wdrożenia - mówi 
Michał Karoński, współorganiza-
tor Kieleckiej Masy Krytycznej, 
który jest członkiem Zespołu ds. 
polityki rowerowej.

Kielecka Masa Krytyczna od 
wielu lat organizuje w mieście 
happeningi w interesie miłośni-
ków dwóch kółek. Podobnie jak 
w ubiegłym roku planuje zorgani-
zować Święto Rowerzysty.

W Kielcach z rowerów korzysta 
z roku na rok coraz więcej osób. 
Licznik rowerzystów przy ul. Wi-
śniowej w ubiegłym roku zano-
tował 126 tys. przejazdów, a ten 
przy ulicy Warszawskiej 110 tys. 
przejazdów.

© UM

 Q Władzom miasta Kielce zależy na stworzeniu takiej infrastruktury rowerowej w stolicy świętokrzyskiego,  
aby dwa kółka stały się alternatywą dla samochodów.

Projekt swym zakresem obej-
muje realizację trzech zadań 
inwestycyjnych:
1. Budowę i przebudowę ście-
żek rowerowych
2. Stworzenie miejskiej wypoży-
czalni rowerów z min. 200 rowe-
rami, w tym min. 10% rowerów 
ze wspomaganiem elektrycz-
nym
3. Budowę parkingów rowero-
wych, miejsc obsługi rowerzy-
stów oraz liczników rowerowych.

Kielecki Rower Miejski

Święto Kielc 2021,  
start 25 czerwca

Tegoroczne Święto Kielc od-
będzie się w tradycyjnym ter-
minie, czyli w ostatni weekend 
miesiąca - od 25 do 27 czerw-
ca. To będą trzy dni wypełnione 
koncertami, pokazami i plenero-
wymi imprezami. 

Doroczne święto miasta roz-
pocznie się od Białej Nocy. Miej-
skie placówki kultury i instytucje 
edukacyjno-naukowe otworzą 
swoje drzwi pokazując m.in. za-
kamarki na co dzień niedostęp-
ne dla zwiedzających, wstęp bę-
dzie oczywiście bezpłatny.

W sobotę i niedzielę w cen-
trum miasta staną cztery sceny 
- na Rynku, Placu Artystów, przy 
Kieleckim Centrum Kultury oraz 
w Parku Miejskim. Od tego roku 
dni miasta będziemy świętować 
również na kieleckich osiedlach. 
W tegorocznej edycji dodatko-
wa scena pojawi się na osiedlu 
KSM.

Więcej o tym wydarzeniu 
przeczytają Państwo w następ-
nym numerze „Kieleckiej”. 

Zagraj w turnieju  
o Puchar Prezydenta
Wymyśl nazwę, zgłoś drużynę 

i powalcz o Puchar Prezydenta 
Kielc. Rozpoczęły się zapisy do 
udziału w Wakacyjnym Turnieju 
Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej, 
który odbędzie w ramach akcji 
„Lato w mieście”. Zawodnicy 
wraz z opiekunami do 30 czerw-
ca mają czas na zgłoszenia.

Celem turnieju jest popula-
ryzacja piłki nożnej i rozwija-
nie sportowych zainteresowań 
dzieci, zgodnie z zasadami ry-
walizacji fair play. Turniej roze-
grany zostanie w dniach od 7 do 
16 lipca w kilku kategoriach wie-
kowych: 2007-2008, 2009-2010 
oraz 2011-2012. W piłkarskich 
zmaganiach mogą uczestniczyć 
dziewczęta o dwa lata starsze 
od danej kategorii wiekowej. 
Mecze rozegrane zostaną na 
boisku piłkarskim MSOS przy 
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskie-
go 53.

Zgłoszenia drużyn przyj-
mowane będą do końca 
czerwca pod adresem e-mail:  
lukasz.tekiel@o2.pl.

© UM
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Radosne świętowanie 
z mieszkańcami Kielc 
W Kielcach w uroczy-

sty sposób uczczono 
Dzień Samorządu Terytorialne-
go. Oprócz atrakcyjnych wyda-
rzeń, które miały miejsce przed 
Centrum Komunikacyjnym, 
wspólnie z mieszkańcami wła-
dze miasta oraz miejskie insty-
tucje świętowały ten dzień na 
Bocianku, KSM-ie oraz przed 
Zespołem Szkół nr 2 przy ulicy 
Jagiellońskiej. 

W punkcie informacji turystycz-
nej i kulturalnej, jaki powstał na 
Dworcu Autobusowym, miesz-
kańcy oraz turyści będą mogli 
uzyskać profesjonalną informację 
o mieście, regionie, organizowa-
nych wydarzeniach oraz otrzy-
mać materiały promocyjne.

TO MIEJSCE BĘDZIE 
TĘTNIŁO ŻYCIEM
- Kielce to wyjątkowe miejsce 

na mapie Polski. Mamy wiele uni-
katowych atrakcji turystycznych, 
które warto odwiedzić. Współ-
praca z ROT pozwoli rozszerzyć 
naszą ofertę turystyczną, a także 
zwiększy promocję innych miejsc 
w regionie. Taka współpraca jest 
potrzebna i dla miasta, jako stolicy 
województwa, i dla regionu. Punkt 
Promocji Kielc to miejsce, w któ-
rym będziemy promować nie tylko 
nasze atrakcje turystyczne, ale 
również artystów, autorów czy wy-
darzenia kulturalne - zapowiada 
Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

W punkcie prezentowane będą 
filmy promujące Kielce oraz woje-
wództwo świętokrzyskie, a także 
organizowane spotkania i wy-
stawy. Jako pierwszą obejrzeć 
można ekspozycję przedstawia-
jącą walory Geoparku Święto-
krzyskiego, z okazji wpisania go 
do Światowej Sieci Geoparków 
UNESCO. 

- Warto podkreślić, że 70-80% 
turystów odwiedzających Punkt 
Informacji Turystycznej, znajdu-
jący się na Placu Artystów, pyta 
o atrakcje turystyczne właśnie 
miasta Kielce. Mamy nadzieję, że 
ten punkt, który będzie również 
przedstawiał różnego rodzaju 
eventy, stanie się dodatkowym 
atutem promocyjnym dla Kielc 
i naszego regionu - podkreśla 
Marcin Piętak, prezes ROTWŚ.

BYLI TANCERZE, AKTORZY 
I ŁAZIKI MARSJAŃSKIE
Otwarcie punktu uświetniły 

występy artystyczne oraz liczne 

atrakcje. Podczas uroczystości 
wystąpili artyści z Kieleckiego 
Teatru Tańca, a także Teatru 
Lalki i Aktora „Kubuś”. Wzgórze 
Zamkowe zaprosiło wszystkich 
chętnych do udziału w grze te-
renowej, zaś Muzeum Histo-
rii Kielc zachęcało kielczan do 
dzielenia się swoimi zbiorami 
i wspomnieniami dotyczącymi 
miasta. Stoisko tej instytucji zo-
stało wyposażone w materiały 
niezbędne do archiwizacji po-
tencjalnych materiałów. Na naj-
młodszych czekały gry i zabawy.

Na placu przed Centrum Ko-
munikacyjnym stanęła również 
kapsuła 5D Regionalnej Organi-
zacji Turystycznej Województwa 
Świętokrzyskiego, która przenosi 
odwiedzających  w czasie i za-
chwyca pokazem atrakcji regionu 
świętokrzyskiego. Politechnika 
Świętokrzyska zaprezentowała 
swój „towar eksportowy”, czyli 
łaziki marsjańskie oraz bolidy. 
Działały także punkty informacyj-
no-konsultacyjne Urzędu Miasta.

REMIS W RYWALIZACJI 
BOCIANKA I KSM
Nie mniej interesująco było 

w pozostałych lokalizacjach. Na 
Bocianku, KSM-ie oraz przed 
Zespołem Szkół nr 2 na kielczan 
czekały m.in. warsztaty artystycz-
ne, pokazy tańca, boksu, judo, 
udzielania pierwszej pomocy, gra 
terenowa, marsjańskie łaziki, wy-
stawy i wiele innych atrakcji.

Mieszkańcy obu osiedli wzięli 
także udział w ekologicznej ry-
walizacji, która zakończyła się 
remisem.  W przestrzeniach 
osiedlowych Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Odpadami ustawi-
ło kontenery, tzw. „dzwony”, na 
opakowania z tworzyw sztucz-
nych. Każdy, kto przyniósł 

minimum trzy butelki plastikowe 
PET, otrzymał nagrodę od PGO.

Po zważeniu kontenerów 
okazało się, że mieszkańcy Bo-
cianka i KSM-u wrzucili po 8 ki-
logramów plastikowych butelek. 
Dziękujemy za tak duże zaanga-
żowanie!

© UM

Punkt Promocji Kielc rozpoczął działalność na znanym w całym kraju Dworcu Autobusowym przy ulicy Czarnowskiej. 
To wspólne przedsięwzięcie Miasta Kielce i Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. 

Materiał partnera / Wydarzenia

Nowy pełnomocnik  
do spraw zieleni

Bartosz Piwowarski został 
powołany decyzją prezydenta 
miasta na stanowisko pełno-
mocnika ds. ochrony przyrody 
i różnorodności biologicznej. 
Od 2017 roku jest zastępcą kie-
rownika Ogrodu Botanicznego 
w Kielcach, gdzie jest odpowie-
dzialny m.in. za koordynację 
działań związanych z edukacją, 
nauką i ochroną przyrody.

Umówisz wizytę przez  
internet lub telefon
W ostatnim tygodniu maja zo-

stała przeprowadzona interneto-
wa ankieta preferencji dotyczą-
ca sposobu obsługi i umawiania 
wizyt w Wydziale Komunikacji 
Urzędu Miasta Kielce. Ze złożo-
nych w ankiecie wypowiedzi wy-
nika, że zdecydowana większość 
opowiada się za możliwością 
umawiania się telefonicznie lub 
przy użyciu formularzy interneto-
wych - 89,5% oddanych głosów. 

W związku z tym, od 7 czerw-
ca wizyta jest możliwa jedynie 
po wcześniejszym jej umówie-
niu przez  telefon: 41-367-60-99, 
41-367-64-99  (Biuro Rejestra-
cji Pojazdów) i 41-367-64-20  
(Biuro Praw Jazdy) lub interne-
towo za pośrednictwem strony 
www.umowwizyte.kielce.eu.

Chcą promować  
rzemieślników
Rusza akcja wspierająca za-

kłady rzemieślnicze z miasta Kiel-
ce. Celem projektu jest promocja 
usług zakładów rzemieślniczych 
w lokalnych mediach, Internecie, 
broszurach i na billboardach oraz 
stworzenie i popularyzacja inte-
raktywnej mapy kieleckich zakła-
dów rzemieślniczych.

Kieleccy przedsiębiorcy, któ-
rzy chcą wziąć udział w kam-
panii, mogą już się zgłaszać. 
Wystarczy wypełnić formularz, 
a następnie przesłać go drogą 
mailową w postaci zeskano-
wanego dokumentu na adres: 
katarzyna.zarzeczny@um.kiel-
ce.pl lub dostarczyć osobiście 
w wersji papierowej do Wydziału 
Przedsiębiorczości i Komunika-
cji Społecznej, Biuro ds. Przed-
siębiorczości i Centrum Obsługi 
Inwestora, Urząd Miasta Kielce 
ul. Strycharska 6, pok. 4, 14.

Kontakt telefoniczny pod nu-
merem 41-36-76-571. Szczegó-
ły na www.um.kielce.pl.

© UM
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 Q Otwarcie Punktu Promocji Kielc uświetnił występ artystów Kieleckiego Teatru Tańca.

Do końca sierpnia w Punkcie Promocji Kielc prezentowana będzie 
wystawa „Geopark Świętokrzyski okiem drona”. We wrześniu zainau-
gurowana zostanie wystawa planszowa - „Obrona Kielc we wrześniu 
1939 r.”, na którą zaprasza Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycz-
nej 4. Pułku Piechoty Legionów z Kielc. Później planowane są wy-
stawy Muzeum Historii Kielc oraz innych miejskich instytucji, a także 
wernisaże i wystawy młodych kieleckich artystów.

Co zobaczymy w Punkcie Promocji Kielc?

 Q Bogdan Wenta, prezydent Kielc, podczas festynu odbywającego się na 
osiedlu Bocianek, częstował dzieci cukierkami.

Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom rzemieślni-
ków, Biuro ds. Przedsiębior-
czości i Centrum Obsługi 
Inwestora, Instytut Dizajnu 
i kielecka Izba Rzemieśl-
ników i Przedsiębiorców 
zdecydowały się połączyć 
siły w kampanii „Kieleccy 
Rzemieślnicy”, realizowanej 
w ramach inicjatywy „Kielce 
dla Przedsiębiorców”.
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Materiał partnera

Rozwój Kielc na wielu płaszczyznach
O potrzebach mieszkańców, inwestycjach realizowanych na kieleckich osiedlach i peryferiach miasta oraz działaniach, które mają  
przyciągnąć do stolicy województwa kolejnych inwestorów, rozmawiamy z Bożeną Szczypiór, zastępca prezydenta Kielc.

Jakie inwestycje, które 
miasto obecnie realizuje lub 
niebawem będzie rozpoczynać, 
są z Pani punktu widzenia 
najważniejsze?

- Jest wiele zadań 
inwestycyjnych, które są istotne 
dla miasta i jego mieszkańców. 
Dotyczą one różnych dziedzin 
życia. W edukacji jako jeden 
z przykładów warto wskazać 
rozbudowę internatu na 
potrzeby szkoły mistrzostwa 
sportowego. Dla zwiększenia 
komfortu najmłodszych 
mieszkańców, ważnym i długo 
oczekiwanym projektem jest 
adaptacja budynków przy 
ul. Zamkowej pod potrzeby 
Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”. 
Dla podobnej grupy wiekowej, 
interesującą inicjatywą jest 
budowa skateparku i pumptracku 
przy Kadzielni oraz w Parku 
Baranowskim w Kielcach, który 
powstanie w ramach budżetu 
obywatelskiego. Z punktu 
widzenia codziennego życia 
i bezpieczeństwa mieszkańców, 
kluczowa jest realizacja kolejnych 
etapów budowy mieszkań przy ul. 
1 Maja. Budynki, które zostaną 
podłączone do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, wpłyną także na 
poprawę jakości powietrza w tej 
części Kielc.  

Miasto realizuje również 
Program „Peryferia”, w ramach 
którego zostały już rozpoczęte 
pierwsze inwestycje. Czy 
będzie on kontynuowany, czy 
mieszkańcy mogą spodziewać 
się kolejnych działań? 

- Oczywiście tak. Skala 
potrzeb zgłoszonych przez 
mieszkańców jest bardzo 
duża. Gdy oszacowaliśmy 
wartość wszystkich zadań, 
okazało się, że suma potrzebna 
do ich realizacji wynosi 385 
milionów złotych. Dlatego 
będziemy realizować te 
zadania sukcesywnie. W tym 
roku zlecamy przygotowanie 
koncepcji dla dwóch obszarów: 
rejonu Posłowicka-Leśniówka 
oraz Gruchawki: Piaseczny Dół, 
Zastawie, Lubiczna. Wykonujemy 
także najpotrzebniejsze 
zadania, związane z poprawą 
bezpieczeństwa m.in. na 

Malikowie, Posłowickiej, 
Górników Staszicowskich 
czy w rejonie Tarasowej 
i Chorzowskiej. Przygotowujemy 
dokumentacje do przebudowy 
Monte Cassino, będziemy 
realizować budowę Wydryńskiej, 
z rozłożeniem tej inwestycji na 
etapy. Rozpoczynamy także 
pierwszy etap przebudowy 
Sukowskiej. 

Po spotkaniach na peryferiach, 
Urząd Miasta zapowiadał także 
spotkania z mieszkańcami na 
osiedlach. Czy ten pomysł jest 
dalej aktualny?

- Zaplanowaliśmy, że pierwsze 
spotkania na osiedlach 
rozpoczną się jesienią 
poprzedniego roku. Niestety, 
pandemia uniemożliwiła ich 
organizowanie, nie mogliśmy 
nikogo narażać na ryzyko 
zakażenia się koronawirusem. 
Bezpieczeństwo i zdrowie 
mieszkańców jest najważniejsze. 
Chcemy jednak wrócić do tej 
inicjatywy. O jej słuszności, 
korzyściach płynących 
z bezpośrednich kontaktów 
i rozmów z mieszkańcami, 
przekonał nas właśnie program 
„Peryferia”, gdy podczas spotkań 
mogliśmy usłyszeć czego 
oczekują mieszkańcy. Przede 
wszystkim zgłaszali oni potrzeby 
związane z budową dróg, 

oświetlenia ulicznego, chodnika 
czy kanalizacji ściekowej. 

Miasto pracuje nad strategią 
rozwoju miasta 2030+ 
w kierunku smart city. 
Niebawem podobna strategia 
będzie opracowywana też dla 
promocji miasta. W którym 
kierunku, Pani zdaniem, 
powinno podążać miasto, 
żeby mieszkańcy chcieli z nim 
wiązać swoją przyszłość?

- Miasto w moim przekonaniu 
powinno iść w kierunku 
zrównoważonego rozwoju. 

Ten kierunek szczególnie 
mocno wybrzmiał w trakcie 
spotkań z mieszkańcami na 
peryferiach. Mamy dużo do 
zrobienia w obszarach budowy 
infrastruktury, tak, by każdy mógł 
poczuć, że żyje w mieście XXI 
wieku. Co to dla mnie oznacza? 
To, że bez względu na miejsce 
zamieszkania, w swojej okolicy 
ma chodnik, drogę, kanalizację 
czy oświetlenie. Właśnie to 
sprawia, że mieszkańcom dobrze 
się żyje. Wszystko to powoduje, 
iż zaczynamy się chwalić 
tymi miejscami. Niestety, tego 
w Kielcach brakuje. Dotarło to do 
mnie jakiś czas temu, gdy byłam 
na spotkaniu z udziałem osoby 
przez lata żyjącej w Krakowie, 
a teraz mieszkającej w Kielcach. 

Ta kobieta nie narzeka ani na 
jedno miasto, ani na drugie. 
Opowiada natomiast, że spotyka 
wielu kielczan krytykujących 
swoje miasto. Ta strategia, nad 
którą teraz pracujemy, powinna 
zawierać właśnie takie elementy, 
które sprawią, że mieszkańcy 
będą chwalili się swoim miastem.

W plebiscycie „Gmina na 5”, 
Miasto Kielce znalazło się 
w pierwszej trójce miast, które 
zapewniają najlepszą obsługę 
inwestorów. Jak miasto 
podchodzi do tego wyzwania, 
jakie działania są realizowane 

w zakresie wsparcia dla 
przedsiębiorców? 

- W marcu 2020 r., gdy 
pandemia dotarła do Polski, 
uruchomiliśmy pakiet pomocowy 
dla przedsiębiorców. To była 
sytuacja nagła, która wymagała 
podjęcia natychmiastowych 
działań. Po pięciu dniach od 
„zamrożenia” gospodarki, 
przedstawiliśmy szczegóły 
pakietu. Dziś rozmawiamy już 
w nieco innej rzeczywistości, ale 
nie zmieniło się nasze podejście 
do potrzeb przedsiębiorców. 
To dlatego między innymi 
sukcesywnie przedłużamy 
obniżkę czynszu dla lokatorów 
Miejskiego Zarządu Budynków, 
obniżyliśmy opłaty za zajęcie 
powierzchni Rynku na 
prowadzenie ogródków letnich 
i rozszerzyliśmy przestrzeń, 
gdzie restauratorzy mogą gościć 
swoich klientów. 

Jak miasto zabiega o nowych 
inwestorów?

- Przede wszystkim 
wprowadziliśmy zwolnienie 
z podatku od nieruchomości 
na okres trzech lat dla nowo 
wybudowanych budynków 
związanych z prowadzeniem 
działalności produkcyjnej 
oraz takich, których część 
powierzchni użytkowej stanowi 
powierzchnia biurowa o wysokim 
standardzie. Te działania 
w naszym przekonaniu pozwolą 
na rozwój Kielc, poszerzenie 
przestrzeni biznesowej i wzrost 
atrakcyjnych miejsc pracy dla 
mieszkańców. 
Jednym wyzwaniem jest 
pozyskanie inwestorów, 
a drugim przeprowadzenie 
ich przez proces wielu 
formalności niezbędnych do 
rozpoczęcia działalności. Tak 
jest w przypadku Cromodora 
Wheels, przedsięwzięcia, 
w którym znajdzie zatrudnienie 
kilkuset mieszkańców. 
Wszyscy cieszyliśmy się 
z pozyskania dla Kielc takiego 
partnera biznesowego, ale 
doprowadzenie tej inwestycji 
do szczęśliwego finału to 
ciągła praca wielu urzędników. 
Traktujemy to jako priorytet.

© UM

Posiada ponad 30-letnie do-
świadczenie zawodowe. W 2012 
roku powołana przez Prezesa 
Rady Ministrów na komisarza, 
by pełnić funkcję Burmistrza 
Miasta i Gminy Kazimierza Wiel-
ka. Rok później objęła funkcję 
organów Gminy Piekoszów, 
czyli Wójta i Rady Gminy. 
W 2014 roku premier przydzie-
lił jej funkcję Prezydenta Miasta 
Starachowice oraz Wójta Gminy 
Wodzisław. W latach 2014-2018 
wybrana przez mieszkańców 
na Wójta Gminy Wodzisław. 
W czerwcu 2019 r. została mia-
nowana dyrektorem wydziału 
administracyjnego w Urzędzie 
Miasta Kielce, który przygoto-
wuje i nadzoruje miejskie inwe-
stycje. W grudniu 2019 roku pre-
zydent powołał ją na stanowisko 
I Zastępcy Prezydenta Miasta.

Bożena Szczypiór



 Q Szczypiorniści Łomża Vive Kielce po raz 18. zdobyli tytuł 
Mistrza Polski. Gratulacje złożył im prezydent miasta.

 Q Zastępca prezydenta Marcin Chłodnicki (trzeci z lewej)  
z dyrektorami miejskich instytucji podczas konferencji  
zorganizowanej w związku ze zbliżającym się Świętem Kielc.

 Q Prezydent Kielc Bogdan Wenta prezentuje upominek od Teatru Witkacego. Drugi z lewej 
dyrektor zakopiańskiego teatru Andrzej Dziuk, z lewej dyrektor KCK Augustyna Nowacka.

 Q O Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Stanisława Jopka w Kieleckim Centrum Kultury 
opowiadali na konferencji prasowej przedstawiciele Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
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W NASZYM OBIEKTYWIE

 Q 31 maja zakończył działalność Szpital Tymczasowy w Targach Kielce. Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Kielc, oraz dyrektorzy 
instytucji działających w naszym mieście dziękowali personelowi za walkę z pandemią.

 Q Płyty, autografy, a przede wszystkim przeboje znane kilku pokoleniom. Na koncercie Majki Jeżow-
skiej w Kieleckim Centrum Kultury publiczność śpiewała je razem z wokalistką.

 Q Na wernisaż swojej wystawy Paweł Kowalewski (z lewej) i Galeria Sztuki Współczesnej Winda 
zaprosili krytyczkę sztuki Andę Rottenberg, byłą dyrektor Zachęty. W środku Artur Wijata.
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