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Większość z nas też by wyszła z tego autobusu
AN GE LI NA KO SIEK: – Kierowca miejskiego autobusu traci przytomność,
auto uderza w latarnie, a chwilę potem w kilkanaście samochodów.
Prawie wszyscy pasażerowie
opuszczają pojazd.

– Tak naprawdę
niestandardowo
zachowała się jedna
dziewczyna, która
została i gdzieś
dzwoniła. A reszta tak
jak jak pewnie większość
z nas w podobnej
sytuacji – mówi
psycholog społeczna po
dramatycznych
wydarzeniach sprzed
kilku dni w Kielcach.

ARCHIWUM PRYWATNE

ROZMOWA Z
DR ANNĄ ZAJENKOWSKĄ
psycholog społeczną z Akademii
Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,
autorką książki „Polska na kozetce”

ANNA ZAJENKOWSKA: – Z punktu widzenia psychologii społecznej byłoby dziwne, gdyby zostali. To była
specyficzna sytuacja, zagrożenia
życia osób jadących w autobusie.
One też były ofiarami tej sytuacji.
Ich pobudzenie emocjonalne było
bardzo wyso kie, za tem zdol ność
do ref leksji, myślenia czy oceniania sytuacji, bardzo obniżona. Wtedy właściwie nasz mózg się wyłącza.
O osobach, które teraz krytykują zachowanie pasażerów, można
powiedzieć, że same bardzo boją
się te go, że kie dyś znaj dą się na
miej scu kie rowcy i nikt im nie
udzieli pomocy. Ich złość wynika
z lęku.

Ale przecież tym ludziom już nic nie
zagrażało.

– Tak, ale wcześniej autobus staranował kilka latarni. Jeżeli jest się
w aucie, nad którym nikt nie panuje, to jest to stresujące, pojawia się
wyższy poziom pobudzenia. W dodatku pasażerowie nie widzieli oso-

by, która cierpiała. Gdyby przede
mną leżał ktoś na przykład ze złamaną nogą, dążyłabym do zmniejszenia również swojego cierpienia
poprzez zmniejszenie cierpienia tej
osoby. Po prostu nie chciałabym patrzyć na oso bę od czuwa ją cą ból.
W autobusie kierowca był daleko,
nikt go nie widział. Nie było bezpośredniego kontaktu z tak zwanym
bodźcem awersyjnym, który wywoływałby emocjonalny dyskomfort,
na przykład pasażerom zrobiłoby
się przykro. Oni tego nie widzieli,
kie rowca był zam knię ty w ka bi nie.
Poza tym, jeśli jesteśmy w grupie,
to obserwujemy, co inni zrobią. Tak
naprawdę niestandardowo zachowała się ta jedna dziewczyna, która
została i gdzieś dzwoniła, być może
po pomoc. Reszta zaś tak jak pewnie
większość z nas w podobnej sytuacji. Chociaż chcemy myśleć, że zachowalibyśmy się inaczej. A tak naprawdę badania pokazują, że takich
osób, jak ta dziewczyna, jest niewiele.
Na drugim biegunie mamy pana, który tuż po wypadku idzie do kabiny
kierowcy, by otworzyć drzwi. Za
pierwszym razem mu się nie udaje,
próbuje więc kolejny raz.

– A gdzie siedział w chwili wypadku?

się poczucie, że inni to za mnie załatwią.

Tuż za kierowcą.

A gdyby w tym autobusie pojawił się
lider, który wskaże, by konkretna
osoba zadzwoniła po pogotowie,
a inna wyciągnęła kierowcę z kabiny?

– Można więc przypuszczać, że
siedział blisko i widział, co się stało.
Lepiej rozumiał sytuację, dlatego tak
się zachował.
Pani diagnoza nie jest optymistyczna. Można przypuszczać, że jeśli
w przyszłości dojdzie do podobnego
wypadku, trudno będzie uzyskać
pomoc.

– To prawda, ale zapewne wiele
zmieniłaby edukacja. Ganienie ludzi
nic nie da. Bardziej pomoże wytłumaczenie, dlaczego tak się stało. Po
tym wypadku myślenie u większości ludzi było wyłączone, spowodowała to sytuacja zagrożenia. W latach
70. prowadzono badania dotyczące
wydarzeń z Nowego Yorku. Dziewczyna przez kilka godzin była gwałcona i bita. Krzyczała, ale nikt nie reagował, chociaż słyszało ja wiele osób.
Okazało się, że zadziałał efekt rozproszonej odpowiedzialności. Jeżeli
świadkiem byłaby jedna osoba, prawie wszyscy by pomogli. W przypadku trzech obserwatorów prawdopodobieństwo udzielenia pomocy spadało do 40 proc. Przy jeszcze większej grupie prawie nikt nie pomagał.
Im więcej osób, tym częściej pojawia

– Myślę, że to by pomogło. W sytuacji, kiedy jesteśmy zagubieni i boimy się, czekamy, aż ktoś nam wskaże, co mamy zrobić.
Udzielania pierwszej pomocy uczy
się wielu ludzi. Gdy przyjdzie co do
czego, to rzadko kto decyduje się
pomóc.

– Teoretycznie każdy z nas przeszedł kurs pierwszej pomocy, ale
jednorazowe zajęcia nijak się mają do dzia ła nia w sy tu a cji stre su.
Myślę, że takie kursy powinno się
odbywać co dwa, trzy lata, na przykład od szkoły podstawowej. Później ta wiedza powinna być utrwalana. To trochę tak, jak z jazdą samochodem, po pewnym czasie nie
myśli się już, gdzie jest gaz, a gdzie
ha mu lec. Ko muś, kto jesz cze nie
prowa dził au ta, trud no to wy tłuma czyć. Tak sa mo jest z na u ką
pierwszej pomocy. Jedynym wyjściem jest ćwiczenie tego wiele razy. 
ROZMAWIAŁA ANGELINA KOSIEK

CÓRECZKA TATUSIA?

JUTRO
Z „WYBORCZĄ”

Fot: BEN BAKER/REDUX/EAST NEWS

IVANKA TRUMP
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Fortel emerytom nie pomógł

Pierwszy raz radni zajmowali się obniżką w październiku na wniosek Bogdana Latosińskiego, posła PiS i wieloletniego pracownika MPK. Projekt
wówczas nie przeszedł. Zabrakło jednego głosu, a wstrzymało się dwoje
radnych PiS – Marianna Noworycka-Gniatkowska oraz Piotr Kisiel.
Wzbudziło to kontrowersje w tym
środowisku, radni PiS znów zaproponowali więc wprowadzenie bezpłatnych przejazdów. Oznaczałoby
to mniejsze wpływy z biletów o ok.
55 tys. zł rocznie.

Wczoraj radni opozycji nie kryli
oburzenia. Grzegorz Świercz z PSL
pytał, co się zmieniło, że projekt uchwały wrócił pod obrady. – Dwie komisje
były przeciwne, radni na sesji też się
już wypowiedzieli. Tu nie chodzi ogrupę ludzi, tylko pewne zasady. Idziemy
w stronę uznania jednej grupy za lepszą – mówił. – Po wewnętrznych dyskusjach uznaliśmy, że ta uchwała ma
sens. To zwolnienie zopłat dla niewielkiej grupy, która jest praktycznie dyskredytowana – bronił pomysłu Jarosław Karyś, szef klubu PiS.
Na tej samej sesji radni nie zgodzili się na bez płat ne prze ja zdy dla
uczniów do 21. roku życia, bo kosztowałoby to 15 mln zł rocznie. – Ale teraz to drobny gest wobec ludzi, którzy całe życie poświęcili komunikacji – przekonywał Karyś.

KONKURS „WYBORCZEJ”

Mamy dla Was zaproszenia do Teatru
imienia S. Żeromskiego w Kielcach
% 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Zachodnie wybrzeże” Bernarda-Marie
Koltèsa w reżyserii Kuby Kowalskiego prezentowany 11 grudnia o godz. 19
% 1 podwójne zaproszenie na spektakl „Zachodnie wybrzeże” Bernarda-Marie
Koltèsa w reżyserii Kuby Kowalskiego prezentowany 13 grudnia o godz. 19
% 2 podwójne zaproszenia na spektakl „Zachodnie wybrzeże” Bernarda-Marie
Koltèsa w reżyserii Kuby Kowalskiego prezentowany 14 grudnia o godz. 19
Więcej o spektaklach: teatrzeromskiego.pl
OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

KADR Z TYGODNIA
Ostatecznie „za” było 11 radnych
PiS i prezydenckiego Porozumienia
Samorządowego. Przeciwko tylu samo z PO, PSL i SLD.
O porażce projektu zadecydowała postawa dwóch radnych niezrzeszonych z koalicji rządzącej. Jan Gierada nie zagłosował, a Robert Siejka
wyszedł z sali. – Gdy zobaczyłem projekt, dostałem niestrawności – tłumaczył potem Siejka.
Nieoficjalnie radni PiS tłumaczyli, że byli przygo towa ni na taką sytuację i wsparcia miał udzielić też Stanisław Goźdź z PSL, który czę sto po pie ra ko a li cjan tów.
– Ale w przerwie rozmawiali z nim
jego koledzy z PSL i wstrzymał się
od głosu – mówił jeden z radnych
PiS. 

MICHAŁ WALCZAK / AGENCJA GAZETA

Kieleccy radni znów nie zgodzili się na bezpłatne przejazdy
dla emerytowanych pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Zadecydowało zachowanie koalicji rządzącej i jeden nieudany fortel.

MARCIN SZTANDERA

PYTANIE KONKURSOWE:
Podaj imię i nazwisko reżysera
najnowszej premiery Teatru
im. S. Żeromskiego pt. „Zachodnie
wybrzeże” Bernarda-Marie Koltèsa.
Odpowiedź na pytanie prosimy wysłać
e-mailem dziś o godz. 11
na adres: konkurs@kielce.agora.pl
W e-mailu prosimy podać swoje imię
i nazwisko. Wygrywają 4 pierwsze osoby,
które o godz. 11 prześlą prawidłową
odpowiedź. Ze zwycięzcami konkursu
skontaktujemy się e-mailowo.
33559407

Przygotowanie sylwetki na święta – takie było główne założenie
wczorajszego „Mikołajkowego maratonu fitness” w Centrum Rehabilitacji i Sportu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Mógł w nim
wziąć udział każdy, ale w gronie około stu osób dominowali oczywiście studenci.
Fot. Michał Walczak
Więcej zdjęć na kielce.wyborcza.pl
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Polonia czeka na pieniądze
Prezydent Kielc nie chce
dać Polonii Białogon
200 tys. zł na lekki
pawilon z szatniami
i łazienkami. Bo miasto
planuje tam inwestycję.
Tylko mało
prawdopodobne, by
doszła ona do skutku.
MARCIN BATÓG

W

arunki, wjakich trenują dzieci na kieleckim
Białogonie, z roku na
rok są coraz gorsze.
Niedługo miejscowej Polonii kończy
się licencja na udział w rozgrywkach

ligowych. Prawdopodobnie bez poprawy warunków nie zostanie ona przedłużona. Mówi się o tym od lat.
W projekcie przyszłorocznego budżetu miasta nie zapisano pieniędzy
dla klubu. Walcząca o nie od kilku lat
radna Platformy Obywatelskiej Joanna Winiarska złożyła wniosek o przesunięcie 200 tys. zł z puli przeznaczonej na wykup gruntów pod lotnisko
w Obicach właśnie dla Polonii. Miałby tam stanąć lekkiej konstrukcji pawilon zszatniami iłazienkami. Pomysł
pozytywnie zaopiniowała komisja finansów publicznych kieleckiej rady
miasta, ale kolejny krok należy już do
prezydenta Kielc. Wojciech Lubawski
musiałby go przedstawić jako autopoprawkę do budżetu.
– Absolutnie tego nie zrobię. Nie
ma sensu przeznaczać pieniędzy na
doraźną inwestycję w momencie, gdy

planujemy tam zbudować sportowy
ośrodek szkoleniowy – mówi nam
prezydent Lubawski.
Ten pomysł przewija się wmieście
od lat. Chodzi o wart około 30 mln zł
kompleks boisk (dwóch z naturalną
nawierzchnią idwóch ze sztuczną), na
którym miałyby trenować dzieci imłodzież zrzeszeni w różnych kieleckich
klubach piłkarskich. – Wydaje mi się,
że możemy liczyć co najmniej na
50 proc. dofinansowania z Unii Europejskiej, ale będziemy walczyć nawet
o 85 proc. – twierdzi prezydent.
Dodaje jednak, że nie jest jeszcze
pewny, czy miasto będzie zabiegać
o taki ośrodek na Białogonie, bowiem
na Pakoszu niemal identyczny będzie
budował właściciel hotelu Binkowski.
– Nie chcemy, by tych boisk było za dużo, bo ich utrzymanie jednak kosztuje. W skali roku to więcej niż milion

złotych – dodaje Lubawski. Przyznaje, że jest umówiony z właścicielem
Binkowskiego, że na ewentualną prośbę miasta hotel użyczy swoich boisk.
Zastrzega też, że rozważy przekazanie 200tys.zł dla Polonii tylko wtedy, gdy
wycofa się z budowy ośrodka sportowego. – Otym, czy chcemy go zbudować,
zdecydujemy w pierwszym kwartale
nowego roku – wyjaśnia prezydent.
– Ale jedno nie przekreśla drugiego.
Mówimy oprzenośnym pawilonie, który
można postawić wkażdym innym miejscu, jeśli tam faktycznie powstanie taki
kompleks. Natomiast nie można dłużej
odwlekać itrzeba jak najszybciej klubowi
pomóc – komentuje radna Winiarska.
W piątek razem z rodzicami dzieci trenujących w Polonii Białogon jest
umówiona z prezydentem Lubawskim, by przekonać go do przekazania klubowi 200 tys. zł. 

Kielce mają nowy statut. Bez zapisów o inicjatywie
Część opozycyjnych radnych do
ostatniej chwili próbowało wprowadzić zapisy regulujące inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców w nowym statucie Kielc.
MAR CIN SZTAN DE RA

Tuż przed wczorajszą sesją rady miasta organizacje pozarządowe, w tym
KOD, nieskutecznie apelowały, by

zdjąć projekt z porządku obrad. Domagały się m.in. przywrócenia zapisów do pusz cza ją cych ini cja ty wę
uchwałodawczą mieszkańców.
Potem radni dyskutowali o tym
najdłużej. Opozycja przekonywała,
że takie zapisy są w wielu miastach.
– Jeżeli nie umieścimy ich teraz, później nawet nie będziemy mogli dyskutować o szczegółowej procedurze
– mó wi ła Ka ta rzy na Za pa ła z PO.
Mniej radykalny był Jacek Wołowiec

z PSL. – Zastanawiam się, czy wyeliminowanie tej inicjatywy nie jest jakimś ograniczeniem postaw obywatelskich – mówił.
Tomasz Bogucki z prezydenckiego Porozumienia Samorządowego
tłumaczył, że takie zapisy statutu wynikają z przepisów. – Możemy się z jakimś prawem nie zgadzać, ale należy je wykonywać. Prawnicy jasno mi
powiedzieli, że nie można wpisać inicjatywy uchwałodawczej w statut, bo

nie ma delegacji ustawowej. To przyjęta reguła – podkreślał. Odpowiadał,
że alternatywą są wprowadzone zapisy o petycjach. – Tam nie ma obostrzeń dotyczących zgromadzenia,
na przykład 500 podpisów. Uważam,
że nie ma ograniczeń związanych z inicjatywą mieszkańców – dodał.
Za przyjęciem nowego statutu było
19 radnych PiS, PS, PSL iPO. 5 radnych
PO i SLD się wstrzymało. Przeciwny
był Marcin Chłodnicki z SLD. 
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WYDARZENIA
W SKRÓCIE
Ślubne targi

Przepis na idealną zabawę,
najmodniejsze projekty sukien ślubnych, dekoracje
i dodatki weselne – w weekend w Targach Kielce IX
Ogólnopolskie Targi Ślubne „Modny ślub”. Towarzyszyć im będą salon kosmetyki ifryzjerstwa „Venus”
oraz targi rzemiosła artystycznego „Rękodzieło”.
W sobotę wystawę zwiedzać można w godz. 10-18,
w niedzielę od 10 do 17.
Sesje będą online

Prawdopodobnie od stycznia
sesje kieleckiej rady miasta
transmitowane będą na żywo w internecie. Pod koniec
listopada apelował oto świętokrzyski poseł Piotr LiroyMarzec zklubu Kukiz’15. Przewodniczący rady Dariusz Kozak w rozmowie z „Wyborczą” deklarował wówczas, że
nie będzie ztym problemów.
Zygmunt Mazur, dyrektor zakładu obsługi urzędu miasta,
tłumaczył jednak, że sprzęt
do transmisji jest już przestarzały, a na nowy nie ma pieniędzy. – Otrzymałem jednak
informację, że w styczniu
transmisje uda się wznowić
– poinformował wczoraj Kozak. MARC

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Rozbudowa DW 755
etap III A
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 wraz z budową obwodnicy miasta Ćmielowa to jedno
z najważniejszych zadań samorządu województwa Świętokrzyskiego. To właśnie przez Ćmielów przebiega
droga, która komunikuje centrum i zachodnią część województwa z drogą krajową nr 74 będącą połączeniem
z Kraśnikiem i Lublinem.
Codziennie przejeżdża nią tysiące samochodów, także ciężarowych. Mieszkańcy od lat skarżą się na hałas i drgania. Rozbudowa tej drogi jest więc
kontynuacją myśli budowy obwodnic, które w skuteczny sposób umożliwią
wyprowadzenie ruchu pojazdów kołowych poza obszary zabudowane likwidując w ten sposób uciążliwość i zagrożenie dla mieszkańców miejscowości. Burmistrz Ćmielowa Jan Kuśmierz podkreśla, że budowa obwodnicy
miasta Ćmielowa to jedna z najważniejszych inwestycji, której oczekują
mieszkańcy. Powstanie obwodnicy skutkować będzie wyprowadzeniem ciężkiego transpor tu z miasta, wzrostem bezpieczeństwa mieszkańców oraz
stworzeniem nowych terenów pod budownictwo jednorodzinne czy przemysłowe. Znaczenie budowy obwodnicy i przebudowy drogi wojewódzkiej dla
rozwoju ekonomicznego regionu wielokrotnie podkreślał również Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Według Marszałka budowa obwodnicy, szczególnie w przypadku Ćmielowa, to uwolnienie
dodatkowych terenów pod inwestycje i miejsca pracy, co jest bardzo ważne
w dzisiejszych czasach kryzysu i szukania nowych impulsów gospodarczych.
„To dobra inwestycja, dobrze przygotowana i w dobrej współpracy”– mówi
Wice-marszałek Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak podkreślając wsparcie samorządowców dla tej inwestycji.
W bieżącym roku, po pozyskaniu odpowiednich pozwoleń i dokonaniu
uzgodnień, wyłoniono wykonawcę oraz rozpoczęto prace budowlane w ramach rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 755 wraz z budową obwodnicy miejscowości Ćmielów.
Realizacja zadania będzie przebiegała w dwóch etapach. W pierwszej kolejności zostanie rozbudowany ostatni, ponad 4-kilometrowy odcinek drogi
wojewódzkiej pomiędzy Ożarowem i Ćmielowem. Prace na tym fragmencie
rozpoczęły się w październiku tego roku.
Rozbudowywany odcinek drogi wojewódzkiej nr 755 posiadał będzie parametry drogi klasy G o kategorii obciążenia ruchem KR4. Wykonana zostanie
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REKLAMA

od km 12+124,50
do km 16+247,00 wraz z budową
obwodnicy Ćmielowa”

jezdnia o szerokości 7 m wraz z przylegającymi do niej chodnikami o szerokość
od 1,5 do 3 m. Przy drodze ma powstać także ścieżka rowerowa oraz zatoki
autobusowe. Niezwykle ważny jest efekt ekologiczny przedsięwzięcia, który
zostanie osiągnięty m.in. dzięki wybudowaniu pod drogą zupełnie nowych
przejść dla zwierząt. Drugi etap to budowa ponad 5-kilometrowej obwodnicy Ćmielowa. Będzie miała jedną jezdnię o szerokości 7 m, o dwóch pasach
ruchu o szerokości 3,5 metra każdy oraz opaski bitumiczne po 0,5 m.
Zakres budowy obwodnicy Ćmielowa obejmuje budowę nowego odcinka
drogi klasy G po stronie południowej miasta. Konieczne będzie wybudowanie dwóch rond i ciągu pieszo-rowerowego. Wykonawca robót budowlanych, firma SKANSKA S.A. wykona odwodnienie drogi jak też prace
polegające na zmianie przebiegu i uregulowania koryta rzeki Ćmielówki.
Nad Ćmielówką, Trębanówką, oraz pozostałymi ciekami wybudowane będą
obiekty inżynierskie.
W ramach realizacji inwestycji powstanie Baza Służby Drogowej dla potrzeb
Obwodu Drogowego.
Łączne nakłady na realizację inwestycji wyniosą prawie 65 milionów złotych, z czego roboty budowlane kosztować będą ponad 55 milionów. Pozostałe koszty to wykupy gruntów, nadzór inwestorski oraz promocja
projektu. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to koniec czerwca 2018 roku.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020
oraz ze środków własnych województwa świętokrzyskiego

Zobacz więcej na stronie
http://www.dw755cmielow.pl/
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ROZMOWA Z
MARZE NĄ GRO SICKĄ
I DR. RYSZARDEM
ŚMIETANKĄ-KRUSZELNICKIM
z Biura Badań Historycznych
Delegatury Instytutu Pamięci
Narodowej w Kielcach

JA NUSZ KĘ DRAC KI: Poza strajkiem

w hucie w Ostrowcu Świętokrzyskim właściwie nie było w naszym
regionie większych protestów przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Czym to wytłumaczyć?
MA RZE NA GRO SIC KA: Zacznijmy od
tego, że skala internowań w regionie
świętokrzyskim była bardzo duża.
Spis internowanych z terenu regionu Małopolska obejmuje 354 osoby,
a w regionie świętokrzyskim było ich
368. Esbecy twierdzili potem, że internowali więcej osób, niż zamierzali, ponieważ – jak to określili – była korzystna sytuacja. Na przykład gdy dowiedzieli się, że jest próba zorganizowania strajku 15 grudnia w Polmo-SHL w Kielcach, internowali dodatkowe 20 osób.
DR RY SZARD ŚMIE TAN KA-KRU SZEL NIC KI: Nastąpiło to prawie natych-

miast po spotkaniu organizacyjnym. Już następnego dnia wszyscy,
którzy chcieli organizować strajk,
byli zatrzymani.
Jak to można odbierać? Esbecy byli
tu tak sprawni czy „Solidarność”
słaba?

RŚK: Wydaje mi się, że mieli dobre rozpracowanie i wytypowali te
osoby, które miały cechy przywódcze, zdolności organizacyjne i byłyby w stanie pociągnąć protest. To, że
ktoś został wybrany do komisji zakładowej czy wyżej, nie znaczyło jeszcze, że w trudnym momencie wystąpi przeciw władzy. Kadrę potencjalnie odważnych osób, które mogłyby
stanąć na czele protestu, wytypowano rzeczywiście dobrze i izolowano.
MG: Na długo przed wprowadzeniem stanu wojennego SB sporządziła listę osób, które mogłyby stanowić zagrożenie. I była ona stale aktualizowana. Jak przeglądałam taką listę z końca 1980 roku, to brakowało
na niej wielu osób, które rok później
zostały internowane. Na bieżąco analizowano w poszczególnych zakładach, kto rzeczywiście odgrywa rolę przywódczą. Niekoniecznie pokrywało się to z funkcjami pełnionymi
w związku. Rozpoznanie ze strony
SB było dość dobre i trafne.

EDWARD IMIELA

PAWEŁ MAŁECKI / AGENCJA GAZETA

– Przed 1980 rokiem
opór społeczny
w regionie
świętokrzyskim
to były pojedyncze
osoby. Po stanie
wojennym mamy
kilkaset osób
zaangażowanych
bezpośrednio
w działalność
podziemną, w samych
Kielcach około stu.
„Solidarność”
stłamszono, ale udało się
ocalić jej idee – mówią
historycy IPN.

Na internowaniach, które osłabiły
„S” szczególnie w pierwszych
dniach stanu wojennego, się nie
skończyło...

PAWEŁ MAŁECKI / AGENCJA GAZETA

Dramatycznie było w Ostro
hutnicy chcieli się bić

RŚK: Trzeba dodać jeszcze tzw. internowanie wojskowe. Następną kadrę osób, które potencjalnie mogłyby organizować protesty, powołano
do wojskowych obozów specjalnych,
m.in. w Czerwonym Borze. W naszym regionie to kolejne 80 osób. Do
końca 1982 roku przeprowadzono też
około 600 rozmów profilaktycznych.
Też nie były przypadkowe. Prawdopodobnie były to rozmowy wyprzedzające przed zorganizowaniem czegoś albo w trakcie już podejmowanych działań.

Starachowice, ówczesna
ulica Manifestu Lipcowego,
a teraz al. Amii Krajowej.
Koniec grudnia 1981 roku

Komitetu
Meldunek Komitetu
Woje
ojewódzkiego
wódzkiego PZPR
PZPR
z sierpnia 1982 roku:
r ku:

„Daje się
zauważyć grupy
pracownicze,
które wyraźnie
znajdują się
pod wpływem
wrogiej
propagandy
i z niecierpliwością czekają
na rozwój
wydarzeń
zgodnie ze
scenariuszem
podziemia »S«

Czy fakt, że stosunkowo łatwo udało
się wprowadzić stan wojenny, nie
wynikał z tego, że wielu ludzi miało
już dość „S” i jej konfliktów z władzą.
Problemy z zaopatrzeniem w podstawowe rzeczy i propaganda robiły
swoje. Za puste półki w sklepach
obwiniano już nie tylko Jaruzelskiego, ale i Wałęsę...
MG: Poparcie dla „S” po wprowadzeniu stanu wojennego chyba tak
bardzo nie zmalało. Świadczy o tym
pomoc dla internowanych czy aresztowanych ze strony zwykłych ludzi.
Rolnicy przywozili jabłka, ziemniaki, inne dary. Wiele osób angażowało się w tę pomoc. Działacze w swoich relacjach raczej nie wspominają,
żeby ktoś miał im za złe prowadzoną
działalność i obwiniał za zaistniałą
sytuację. Jeśli były takie przypadki,
to należały do rzadkości.
RŚK: Zmęczenie na pewno było,
to jest normalne. Przy regionie świętokrzyskim warto jednak podkreślić,
że przed 13 grudnia te wiodące zakłady odpowiadały na wezwania Komisji Krajowej i gremialnie przyłączały
się do strajków ostrzegawczych oraz
innych akcji protestacyjnych.

Po 13 grudnia już tak nie było...
RŚK: Ludzie obawiali się występować wprost, nie widzieli na przykład sensu strajkowania, by nie dawać pretekstu do wyrzucenia z pracy czy aresz towa nia. Po ka zu je to
strajk z 13 maja 1982 roku na wezwanie ogólnopolskiego podziemia, kie-

dy w dziewięciu zakładach były kilkunastominutowe przerwy w pracy.
Według SB, ale chyba nie ma tu dużego niedoszacowania, wzięło w tym
proteście udział około 280 osób w całym regionie.

sie, pod Skarżyskiem czy w Końskich,
zawsze obstawiane przez SB. A wiadomo było, że kto przychodzi na te
imprezy, jest w jakiś sposób związany z ideą oporu antykomunistycznego.

W kieleckiej Iskrze, która uchodziła
za kolebkę świętokrzyskiej „S”, tylko
kilkadziesiąt osób.

Te spotkania to nieco późniejszy
okres, wróćmy do pierwszych dni
stanu wojennego.

RŚK: No właśnie, to małe liczby.
Tak samo jak symboliczna manifestacja studentów WSP i Politechniki
Świętokrzyskiej, podczas której 70
osób wyszło przed akademiki. Ale
już 31 sierpnia 1982 roku w różnych
miejscach Kielc, w różny sposób manifestowało łącznie kilka tysięcy. To
by przeczyło tezie, że ludzie nie chcieli brać w takich protestach udziału.
Być może czuli większą anonimowość. Jeszcze więcej osób przychodziło na uroczystości patriotyczne
z udziałem kombatantów, na Wyku-

RŚK: Najdramatyczniej było podczas strajku w hucie w Ostrowcu. Jak
nam mówił jeden z jego organizatorów i przywódców Jerzy Jabłoński,
w momencie, kiedy już otoczono zakład, emocje były tak silne, że zgromadzeni w bramie ludzie chcieli się
bić. Powstrzymywał ich, bo nastąpiłoby gwałtowne starcie. Bardzo groźne, może bardziej jeszcze dla zomowców niż dla strajkujących, którzy
chcieli wyjść i zaatakować.

Po 13 grudnia mieliśmy też liczne
przypadki pojedynczych działań, jak

malowanie haseł przeciw władzy
czy wysyłanie anonimowych listów
w obronie prześladowanych.
MG: Takie indywidualne akty oporu były nawet w małych miejscowościach. Na przykład na targu w Łagowie pojawiały się ulotki, na przystanku w Chmielniku wymalowano hasło. Warto zwrócić uwagę na rozbicie działalności podziemnej. Istniało dużo grupek, które starały się samodzielnie działać, i te wszystkie inicjatywy nie były skoordynowane. To
też powodowało, że nie można było
większej manifestacji czy innej formy protestu zorganizować.
RŚK: Być może była to forma ucieczki przed groźbą dużych represji.
To nie Warszawa, Kraków czy Wybrzeże, gdzie człowiek nie jest widoczny w tłumie. Tu jednak ludzie
się rozpoznawali. Dopóki trzymali
się w swojej pierwotnej małej grupie,
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to ciężko było ich rozgryźć. W momencie kiedy się otwierali, groźba
rozbicia przez SB była większa.
W oficjalnej propagandzie ze stanu
wojennego mowa była o postępującej normalizacji i malejącej liczbie
wrogich działań. Jak oceniano sytuację w wewnętrznych dokumentach
PZPR czy SB?
RŚK: W sierpniu 1982 roku, gdy „S”
szykowała się do wielkich manifestacji w całej Polsce, z Komitetu Wojewódzkiego PZPR wyszedł taki meldunek: „Daje się zauważyć grupy pracownicze, które wyraźnie znajdują
się pod wpływem wrogiej propagandy i z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń zgodnie ze scenariuszem podziemia »S«. Swój stosunek
do tych wydarzeń określają raczej jako chęć kibicowania im niż rzeczywistego w nim udziału. Te grupy pracowników w ocenie partyjnych instancji są szczególnie niebezpieczne,
ponieważ w momentach krytycznych
mogą zająć skrajną postawę”.
Czyli władze miały poczucie obawy, że jeżeli protesty się rozwiną, to
duże zakłady z regionu świętokrzyskiego mogą się dołączyć, chociaż na
razie czekają.

Można postawić tezę, że u nas represyjność była większa niż w innych regionach? Że za drobne rzeczy zamykano do więzienia? W jednym z opracowań piszecie, że kierowca zarządu regionu „S” Marian
Staniec został aresztowany za to, że
rozwoził kartki z życzeniami na Boże
Narodzenie...
MG: Ale te kartki miały symbole
„S” i znak Polski Walczącej, sygnowane przez Komitet Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania. Była więc symbolika zakazana przez władze.

Mówiliście o dobrym rozpracowaniu
„S” przez SB. Mieli tu więcej agentów?

Rocznicowe
uroczystości
Uroczystości i wydarzenia
związane z 35. rocznicą
wprowadzenia stanu wojennego rozpocznie w czwartek
12 grudnia o godz. 17 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach otwarcie wystawy
„Stan wojenny w regionie
świętokrzyskim”. Dzień później o godz. 10 pod tablicą na
areszcie na kieleckich Piaskach Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” złoży kwiaty, o godz. 18
w katedrze rozpocznie się
msza święta koncelebrowana przez biskupa Jana Piotrowskiego, a po niej – o godz.
19 – zostaną złożone kwiaty
pod pomnikiem bł. ks. Jerzego
Popiełuszki.

różnego rodzaju imprez, głównie
w kościołach. Ale trzeba dodać do
tego wiele tysięcy, które przychodziły na te imprezy czy czytały wydawnictwa. „S” stłamszono w stanie wojennym, ale udało się ocalić
jej idee i rozszerzył się krąg osób,
które uczestniczyły wdługim marszu do 1989 roku. 
ROZMAWIAŁ JANUSZ KĘDRACKI

Na okładce
% Zdjęcie duże: kolumna ZOMO
na ówczesnej ul. Manifestu
Lipcowego, a obecnej al. Armii
Krajowej w Starachowicach.
Autor: Edward Imiela.
% U góry: Radiostacja zbudowana
przez Stanisława Tinca (depozyt
Sandomierskiego Stowarzyszenia
Pamięć i Solidarność w Archiwum
Państwowym w Kielcach).
% Na dole: Powielacz używany do
drukowania wydawnictw
podziemnych w stanie wojennym
(depozyt Sandomierskiego
Stowarzyszenia Pamięć
i Solidarność w Archiwum
Państwowym w Kielcach).
% Pamiątki ze stanu wojennego:
Archiwum Państwowe w Kielcach
oraz archiwum
Janusza Kędrackiego

RŚK: Myślę, że nie odbiegaliśmy
pod tym względem od innych regionów. A rozpracowanie SB, mimo że
czasami dobre, nie obejmowało kolejnych osób, które się dołączały.
MG: Świetnym przykładem, że nie
wszystkich udało się rozpracować,
jest grupa z Bliżyna. Grzegorz Jasiński, Krzysztof Kowalik, Krzysztof Pióro i Zbigniew Wolski, uczniowie liceum i technikum w Skarżysku-Kamiennej, drukowali w piwnicy mnóstwo ulotek. Potem je rozrzucali i nie
dali się złapać. Dwie sprawy operacyjne SB, przesłuchiwanie nauczycieli, działania w szkołach nic nie dały. Ci młodzi wtedy chłopcy dalej robili swoje. Do tej pory nie mogą nawet
przejrzeć akt, bo nie ma tam ich nazwisk. Są tylko ulotki, nazwiska różnych podejrzewanych osób, a oni nie
byli nawet wytypowani do tego grona.
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Piekło na Kamieniu

S

kałki Piekło znajdują się
w szczytowej części góry Kamień (399 m
n.p.m.) w paśmie Wzgórz Tumlińskich. Stanowią je naturalne
wychodnie piaskowców, które
wyraźnie różnią się jednak od
skał, jakie spotykamy na innych
wzniesieniach tego pasma.
Na sąsiedniej Górze Ciosowej czy niedalekiej Grodowej
występują bowiem czerwone
piaskowce z okresu dolnego
triasu, nazywane tumlińskimi.
Te „piekielne” kwarcytowe na
Kamieniu mają brunatne i szare zabarwienie. Są też o prawie
150 milionów lat starsze od dolnotriasowych, pochodzą bowiem z dolnego dewonu. Ponadto są silnie spękane w różnych kierunkach, co powoduje, że ich powierzchnia jest bardzo nierówna.
Skały te tworzą stromą skarpę na południowym zboczu góry odługości kilkunastu metrów
i wysokości około 6-7 m. Składa
się ona z kilku części rozdzielonych szczelinami. Wjednej ztakich szczelin powstała niewielka jaskinia, a właściwie schronisko skalne. Nazwane zostało
Schroniskiem Butelek, od „pamiątek” pozostawionych tam
bynajmniej nie przez diabły.
Podobnie jak inne świętokrzyskie Piekła również to na
Kamieniu ma swoją diabelską
legendę. Według niej tworzące
je skały porzucił diabeł, który
spieszył się na Łysą Górę, ale tu
go zastał świt i pianie koguta.
Malownicze wychodnie skalne położone są blisko główne-

Czy radni przywrócą
skałkom status pomnika
przyrody nieożywionej?

go czerwonego szlaku przez Góry Świętokrzyskie zKuźniaków
do Gołoszyc, kilkaset metrów
na północny wschód od miejsca, wktórym za Miedzianą Górą przecina drogę krajową 74.
Jako ciekawe odsłonięcie geologiczne już w 1954 r. zostały
uznane przez ówczesne Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej za pomnik przyrody
nieożywionej. Obecnie już jednak tego statusu nie mają. Po
1990 r. dotycząca tego Piekła
decyzja WRN straciła bowiem
moc, a w dodatku potwierdzający ją dokument zaginął. Zdaniem wojewódzkiego konserwatora przyrody Jarosława Pajdaka właściwe byłoby przywró-

cenie skałkom statusu pomnika. Uczynić to może Rada Gminy w Miedzianej Górze. 

Wycieczka
z „Wyborczą”
Na 80. wycieczkę z cyklu „Odkrywamy Świętokrzyskie” jedziemy
jutro do podkieleckiej gminy Miedziana Góra. Będziemy zwiedzać
m.in. pozostałości zakładu wielkopiecowego w Bobrzy, kościół
w Ćmińsku oraz kaplice w Miedzianej Górze i Kostomłotach, położone na górach Kaplicznej i Janowej. Zapisy jeszcze dziś do
godz. 17 w Biurze Podróży „Selva
Tour” przy ul. Sienkiewicza 3
w Kielcach (tel. 41 344 40 10,
e-mail: selvatour@selvatour.pl).

Pomóc, czyli włączyć
Ponad 120 mln zł z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
przeznaczy w 2017 r. Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego, Adam Jarubas wraz z Zarządem Województwa na działania skierowane na
aktywną integrację społeczno-zawodową mieszkańców regionu oraz podniesienie jakości usług
społecznych.
W sumie ogłoszonych zostanie dziewięć naborów wniosków, dających
szansę na zdobycie dofinasowania projektów, skoncentrowanych na szeroko rozumianym włączeniu społecznym.
Projekty, wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym są częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Konkursy ogłasza i nadzoruje ich realizację
Depar tament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Jak duży zasięg miała działalność podziemia solidarnościowego? Można
określić, ile osób było w nią zaangażowanych w regionie świętokrzyskim?
RŚK: Przed 1980 rokiem opór społeczny to były pojedyncze osoby. Po
stanie wojennym mamy kilkaset osób
zaangażowanych bezpośrednio wdziałalność podziemną, w samych Kielcach około stu. Mam tu na myśli struktury, łączników, kolportaż niezależnych wydawnictw czy organizowanie

Odkrywamy
Świętokrzyskie
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Szansa na pracę
Wiosna przyszłego roku to okazja do zdobycia dofinansowania projektów,
zakładających kompleksową i indywidualną aktywizację zawodową w ramach Działania 9.1 RPO WŚ „Aktywna integracja zwiększająca szanse na
zatrudnienie”. Dzięki nim można pomóc osobom mającym problemy z odnalezieniem się na rynku pracy poprzez m. in. kursy podnoszące kwalifika-

REKLAMA

cje, staże czy subsydiowane zatrudnienie, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, poradnictwo indywidualne i grupowe czy reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady
Aktywności Zawodowej, Kluby Integracji Społecznej i Centra Integracji Społecznej. Wnioski w konkursach będą mogły składać m. in. Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z naszego
województwa oraz inne instytucje (w tym organizacje pozarządowe), działające w sferze pomocy społecznej.

Wesprzeć rodziny
Tworzenie nowych świetlic środowiskowych, trening życia w mieszkaniach
wspomaganych, wsparcie rodzinnych domów dziecka, pracy asystenta rodziny oraz pomoc w usamodzielnianiu się i zapewnienie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi – to tylko niektóre z przedsięwzięć, które
można realizować w ramach Poddziałania 9.2.1 RPO WŚ „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”. Wnioskodawcy mogą również zorganizować wsparcie dla całych rodzin, głównie zastępczych czy dysfunkcyjnych,
np. poprzez warsztaty i poradnictwo dla rodzin, terapie, poradnictwo prawne. Pomysły na projekty mogą też uwzględniać tworzenie rodzinnych form
pieczy zastępczej.
– W naszym województwie istnieje ogromna potrzeba wsparcia osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej – mówi Członek Zarządu Województwa, Piotr Żołądek. – Realizacja tego typu działań jest możliwa właśnie
poprzez projekty, finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Gorąco zachęcam osoby i instytucje z obszaru włączenia społecznego
do sięgnięcia po te środki unijne.

Nabór wniosków w konkursach z Poddziałania 9.1 RPO
WŚ odbędzie się w drugim kwar tale 2017 r.
Do rozdysponowania będzie ponad 60 mln zł. Również
w drugim i dodatkowo w czwar tym kwar tale Depar tament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego będzie przyjmował wnioski w ramach Poddziałania 9.2.1
RPO WŚ. Łączna kwota przeznaczona na konkursy to
również 60 mln zł.
Ogłoszenia o naborach będą zamieszczone na stronie
RPO WŚ 2014-2020
www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl,
w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”. Gotowe wnioski należy składać elektronicznie
za pośrednictwem specjalnej aplikacji, dostępnej też
na powyższej stronie, a także w wersji papierowej w Depar tamencie Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego
przy ul. Sienkiewicza 27 w Kielcach. Pytania można zadawać mailowo (infoEFS@sejmik.kielce.pl) lub dzwoniąc pod nr 41 34 98 923.

33562117
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MAGAZYN KIELCE
WYSTAWA W INSTYTUCIE DIZAJNU

Dlaczego budynki nie
mają znaku „fair trade”?
– pytają artyści
z kieleckiego Instytutu
Dizajnu. Rzadko
eksponowany problem
poruszają na wystawie
„Fair Building”,
o której usłyszano już
i w Wenecji,
i w Nowym Jorku.
Dziś w Kielcach polska
premiera, ma ją otworzyć
wicepremier i minister
kultury Piotr Gliński.

C

wysokości” w „Dużym Formacie”
– mó wi Do mi ni ka Ja nic ka. Tekst
z poniedziałkowego dodatku „Gazety Wyborczej” opowiada o tym,
w jak ciężkich warunkach pracują
operatorzy dźwigów na prestiżowych budowach w Warszawie. – Byłam w szoku. Nie wiedziałam o całej otoczce, a jestem architektem
i pracuję w tej branży – podkreśla
Dominika Janicka.
Drugą inspiracją projektu był wywiad w słynnej brytyjskiej telewizji
BBC ze światowej sławy architekt Zahą Hadid. – Dziennikarka zadała jej
pytanie, czy wie, że przy budowie zaprojektowanego przez nią stadionu
na piłkarskie mistrzostwa świata
w Katarze zginęło 1200 robotników.
Hadid strasznie się tym pytaniem zirytowała. Przerwała wywiad, powiedziała, że to nie jest sprawa architekta i wyszła ze studia – opowiada nasza rozmówczyni. Twierdzi, że to dało jej do myślenia, gdzie kończy się
odpowiedzialność architekta przy

Inspiracją
projektu
był artykuł
w „Dużym
Formacie”
i wywiad
w BBC
róż nych inwe stycjach bu dowla nych.
Wystawę „Fair Building” zna już
świat. „New York Ti mes” na pi sał
o niej, że jest jedną z sześciu w Wenecji, których nie można pominąć.
A światowej sławy krytyk architek-

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CHĘCINY

Autorzy wystawy:
Michał Gdak, Martyna
Janicka i Dominika Janicka

tury Aaron Betksy uznał ją za „najbardziej intrygującą” z całego biennale. – To było coś świeżego. Byliśmy
jedyną wystawą poruszającą tematykę pracy robotników na budowie
– opowiada Dominika Janicka. W Wenecji odwiedziło ją około 80 tys. osób.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CHĘCINY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny

„TERENY INWESTYCYJNE – STAROCHĘCINY” na obszarze gminy Chęciny

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chęcinach Uchwały Nr 410/LV/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny, obręb Tokarnia – złoże „Tokarnia IV”.
Przedmiotem zmiany Studium będą zagadnienia, o których mowa w art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny obejmuje się
fragment miejscowości Tokarnia zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium. Załącznik graficzny określający granice zmiany Studium dostępny jest w Urzędzie
Gminy i Miasta w Chęcinach pok. nr 104.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4, 26-060
Chęciny w terminie do 5 stycznia 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnioski oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.)
zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny, wraz z prognozą oddziaływania ww. projektu zmiany Studium na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Chęcinach w godzinach pracy Urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko:
1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, 26-060 Chęciny, Plac 2 Czerwca 4,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, 26-060 Chęciny, Plac 2 Czerwca 4,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
na adres: gmina@checiny.plmailto:sekretarzbrola@checiny.pl
w terminie do dnia 5 stycznia 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny.
REKLAMA

Na ekspozycji wyświetlany
jest film, na którym robotnicy
opowiadają o swojej pracy
MACIEJ JELONEK

Tak kielecka
wystawa prezentowała się
w Wenecji

MACIEJ WA DOWSKI

hcemy uświadomić użytkownikom budynków, czyli tak naprawdę nam wszystkim, jak one powstają – podkreśla Dominika Janicka. Wraz ze swoim kolegą z Instytutu Dizajnu w Kielcach Michałem Gdakiem oraz Martyną Janicką są autorami wystawy „Fair Building”. Pomysł był prosty: dotyczy kwestii etycznych związanych zrolą najmniej docenianego uczestnika
procesu architektonicznego, czyli robotnika budowlanego.
Okazał się strzałem w dziesiątkę.
Kielecki pomysł wygrał konkurs zorganizowany przez warszawską Zachętę – Narodową Galerię Sztuki na
wystawę kuratorską w Polskim Pawilonie 15. Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji. Projekt
miał odwoływać się do przewodniego hasła całej imprezy „Reporting
from the front”.
– Na pomysł wystawy wpadłam
po przeczytaniu artykułu „Bunt na

MACIEJ JELONEK

MACIEJ JELONEK

Ciemna strona pięknych budynków

33562574

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chęcinach Uchwały Nr
201/XXXI/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „TERENY INWESTYCYJNE -STAROCHĘCINY” na obszarze
gminy Chęciny zmienionej Uchwałą Nr 216/XXXV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 października 2016 r.
Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia, o których mowa w art. 15
ust. 2 oraz w miarę potrzeb w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie
dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszaru objętego planem.
Załącznik graficzny określający granice planu dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach pok. nr 104.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, 26-060 Chęciny, Plac 2 Czerwca 4
w terminie do 5 stycznia 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości, której dotyczy.
Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „TERENY INWESTYCYJNE-STAROCHĘCINY”
na obszarze gminy Chęciny, wraz z prognozą oddziaływania ww. projektu planu na środowisko.
Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta
w Chęcinach w godzinach pracy Urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko:
1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, 26-060 Chęciny, Plac 2 Czerwca 4,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, 26-060 Chęciny, Plac 2 Czerwca 4,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres:
gmina@checiny.pl w terminie do dnia 5 stycznia 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny.

REKLAMA

33562620

Ekspozycja składa się z dwóch części. Pierwsza pokazuje ciężką pracę
robotników oraz ich środowisko pracy. Na drugiej widzimy architekturę
czystą, ładną. Kontrastują z nią infografiki mówiące o skali nadużyć w budownictwie z opisem, jak może działać wymyślony przez autorów wystawy certyfikat „fair building”.
W pierwszej części ekspozycji zaprezen towa ny jest rów nież film,
w któ rym ro bot ni cy opowia da ją
o swojej pracy. – Na początku roku
odwiedziliśmy kilkanaście budów,
między innymi w Warszawie, Gdańsku i Łodzi – opowiada Dominika Janicka. By jak najlepiej wczuć się w klimat życia tego środowiska, projektanci z IDK nocowali w hotelach robotniczych. – Tam po pracy robotnicy
się otwierali. Najbardziej szokujące
było to, że wstrząsające historie, dajmy na to otym, że kolega wpracy stracił nogę, opowiadali jakby to była codzienność – podkreśla Janicka.
W Kielcach wystawa pokazana zostanie w nieco innej formie niż w Wenecji. – Tu mamy mniej miejsca niż
we Włoszech – mówi projektantka.
Dodaje, że wystawę dostosowano też
do przeciętnego odbiorcy, bo w Wenecji przychodzili ją zwiedzać przede wszystkim specjaliści z branży czy
studenci architektury. 
Wernisaż w piątek o godz. 19 w Instytucie
Dizajnu na kieleckim Wzgórzu Zamkowym.
Wystawę otworzyć ma wicepremier
oraz minister kultury i dziedzictwa
narodowego Piotr Gliński. Ekspozycję
można oglądać do 17 lutego 2017 roku.

KI 1

kielce.
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MAGAZYN KIELCE
PRZEWODNIK KULINARNY

Żorż
smakuje

M

7

Michał Skoczek*

sołkiem, bez umami i bez wyrazu. Przyznam szczerze, że w Express Oriental zamówiłem ją bez
przekonania, byłem pewien, że
po raz ko lej ny się roz cza ru ję.
Oprócz zupy nałożyliśmy na talerze niewielkie porcje ryżu, smażonego makaronu, kimchi, sajgonek, samosów, panierowanych
kalmarów, wołowiny po tajsku,
tofu, kurczaka w czosnku, po kawał ku kurcza ka w mi gda łach,
schabu w sezamie i sosów. Poza
zupą, za którą w wersji z wołowiną zapłaciliśmy 13,90 zł, każda potrawa kosz tu je 3,49 zł za
100 g. Z napojem łączny rachunek wyniósł 55,20 zł.
Sajgonki na chrupko w cieście
faszerowane warzywami ipierożki samos – klasyczne przekąski, niezapadające w pamięć. Na plus zapisuję, że gorące. Nie najlepiej wypadł kurczak wmigdałach ischab
w sezamie, bo jak dla mnie były
zbyt suche. Za to później było już
tylko lepiej. Zarówno tofu, jak ikurczak oraz wołowina były soczyste, świetnie doprawione iaroma-

MICHAŁ SKOCZEK

BLOGER

Pho jak się patrzy
am złe doświadczenia
z je dze niem na wa gę.
Prawie zawsze trafiam
na potrawy zbyt długo leżące pod
lampami. Wysuszone nie smakują tak, jak powinny. I w konsekwencji zwracam na zmywak prawie nieruszone zamówienie.
Wyjątkiem jest North Fish,
gdzie zainteresowanie jest zawsze
tak duże, że potrawy uzupełniane są praktycznie na bieżąco. Dlaczego o tym piszę? Otóż ostatnio
w szale mikołajkowych zakupów
wylądowałem w galerii Korona,
gdzie w miejscu nieodżałowanego Hanaya Sushi otwarto dwa
w jednym – Sevi Kebab z daniami
tureckimi i Express Oriental z daniami azjatyckimi na wagę. Na kebab ochoty nie miałem, ale po
stronie OE zobaczyłem zdjęcie
miski z pho. To, obok ramenu,
moja ukochana azjatycka zupa.
Niestety, do tej pory nie spotkałem jeszcze w Kielcach wersji godnej nosić to miano. Pho z menu
kilku lokali okazywała się – ku memu rozczarowaniu – cienkim ro-
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Za zupę pho w wersji
z wołowiną zapłacimy 13,90 zł

tyczne. Kalmary – mięciusieńkie.
Bardzo dobre kimchi – pikantne
ichrupiące. Ta sałatka to jedna znajlepszych rzeczy, jakie przywędrowały do nas ze Wschodu. Prawdziwa bomba witaminowa, a do tego
bardzo smaczna. Świetne okazały się także sosy – jest ich kilka, od
łagodnych po ostre, doskonale podkręcały smak potraw.
Na koniec pho. Odbierając miskę, brwi mi się uniosły, a na twarzy zagościł uśmiech. Zapach suge rował, że oto wresz cie ktoś
w Kielcach potraktował tę zupę
poważnie. Złapałem za łyżkę. Tak!
Wreszcie! Wywar uczciwy, moc-

OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

no mięsny, potraktowany chrupiącym, podsmażonym czosnkiem, chili, świeżą kolendrą, czuć
anyż, trawę cytrynową i kardamon. A przede wszystkim mięso, a nie tylko kości z kurczaka.
Lubię, gdy na wywar do pho używa się różnych gatunków mięsa,
gdy nabiera ciemniejszego koloru i wyrazistego smaku, wzmocnionego ziołami i korzeniami, długo utrzymującego się na ustach.
Taka zupa nie tylko syci, ale także doskonale smakuje i rozgrzewa. W Express Oriental po raz
pierwszy w kieleckiej gastronomii zjadłem pho, które mi sma-

kowało. Wprawdzie to jeszcze nie
ten poziom co w Wólce Kosowskiej czy warszawskich Viet Street Food, WawPho czy Toan Pho,
ale naprawdę ta wersja jest mocno zbliżona do najlepszych. Tak
trzymać! Warto poprosić o dodatkową porcję ziół i zaostrzyć smak
olejem z chili.
Express Oriental (obok Sphinxa i food courtu) czynne w godzinach pracy galerii Korona.
W ostatniej godzinie otwarcia
50 proc. taniej, półtorej godziny
przed zamknięciem – 25 proc. taniej, a dwie godziny przed zamknięciem – 15 proc. taniej. Płatność gotówką i kartą.
*W internecie znany jako Żorż
Ponimirski. Ojciec założyciel
i pomysłodawca bloga Street Food
Polska. Gastroseksualny wielbiciel
fast i street foodów. Uzależniony
od biesiadowania, tatara i golonki.
Nie pogardzi kawiorem, a nawet
zimną wódką. Wielbi podroby we
wszelkiej postaci. Jankesofil.
Gdyby mógł wybierać, chciałby żyć
w dwudziestoleciu międzywojennym
lub Ameryce lat 50. Uwielbia Franca
Fiszera i Bolesława
Wieniawę-Długoszowskiego.
Typ pyknika, który trzyma stałą wagę.

33551548
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o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu
Tokarnia – złoże „Tokarnia IV”

KI 1

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chęcinach Uchwały Nr 395/LIII/13 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 4 października
2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Tokarnia – złoże „Tokarnia IV”.
Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia, o których
mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem
różnorodności funkcji obszaru objętego planem. Załącznik graficzny określający granice planu dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, pok. nr 104.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4,
26-060 Chęciny, w terminie do 5 stycznia 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.
U. 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Tokarnia – złoże „Tokarnia IV”, wraz
z prognozą oddziaływania w/w projektu planu na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach w godzinach pracy Urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko:
1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4,
26-060 Chęciny,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4,
26-060 Chęciny,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@checiny.pl
w terminie do dnia 5 stycznia 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny.
REKLAMA
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PREMIERA W TEATRZE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO

7 Od PIĄTKU HELIOSIE

ŚWIĘTO KINA
I MARATON

Spektakl „Zachodnie wybrzeże”
francuskiego dramaturga Bernarda-Marie Koltesa w reżyserii
Kuby Kowalskiego proponuje
tym razem Teatr im. Stefana Żeromskiego. Czy ta sztuka też
okaże się hitem?

Historia jest niezwykle intrygująca. Do opuszczonego hangaru gdzieś na obrzeżach miasta przyjeżdżają milioner
Koch i jego asystentka Monika. Mężczyzna chce umrzeć. Zupełnie inny
cel mają mieszkańcy hangaru: imigranci, uchodźcy z różnych stron
świata. Oni chcą dostać się do miasta, które znajduje się po drugiej stronie rzeki.
– To w dużej mierze tekst o nienawiści i człowieku plemiennym.
Mamy tutaj osiem postaci. Dwie są
z tego zachodniego, sytego świata.
Pozostałe to uchodźcy i emigranci. Ko niec koń ców ani po mię dzy
bogatymi, ani pomiędzy tymi bied-

MICHAŁ WALCZAK / AGENCJA GAZETA

SPOTKANIE Z INNYM, JAKIE TO EMOCJE?
MACIEJ WADOWSKI

ny mi nie ma żad nej so li dar no ści
– opowia da o spek ta klu Ku ba Kowalski.
Dodaje, że w sztuce Koltes stworzył postaci, które opowiadają swoje historie i trudno powiedzieć, która jest główna.
Kowalski przyznaje, że w spektaklu ważna jest tytułowa przestrzeń
niczyja, w której spotykają się osoby
z zupełnie skrajnymi życiorysami,
z różnych klas społecznych i o różnym pochodzeniu. – Tematem przedstawienia jest spotkanie z innym. Tym
się też tutaj zajmujemy, jakie to spotkanie wywołuje emocje i reakcje – dodaje Kowalski.
W „Zachodnim wybrzeżu” muzyka grana będzie na żywo. – U nas
jest ona cały czas. Opowiada tę historię jakby dźwiękami – mówi Radek
Duda odpowiedzialny za dźwięk. Jego zdaniem muzyka jest równie ważna jak to, co dzieje się na scenie.
W spektaklu gościnnie wystąpią
Jacek Mąka i Piotr Stanek. Zobaczymy też oczywiście aktorów kieleckiego teatru, m.in. Beatę Pszeniczną,

Próba spektaklu „Zachodnie
wybrzeże”, więcej zdjęć na
kielce.wyborcza.pl

Joannę Kasperek, Andrzeja Platę i Wojtka Niemczyka.
„Zachodnie wybrzeże” to będzie druga realizacja sztuki Koltesa w kieleckim teatrze. Pierwszą
była hitowa i wielokrotnie nagradzana „Samotność pól bawełnianych” w re żyse rii Ra do sława
Rychcika.
Na sobotnią premierę nie ma
już biletów. Ale można je jeszcze
kupić na pokazy we wtorek (premiera studencka) i środę. Wejściówki kosztują od 20 do 40 zł.
Początek o godz. 19. Po premierze
studenckiej odbędzie się dyskusja z twórcami i aktorami spektaklu. Najaktywniejsi uczestnicy dostaną bezpłatne zaproszenia na
kolejne spektakle. Teatr zachęca
również do wzięcia udziału w konkursie na recenzję „Zachodniego wybrzeża”. Najlepsza praca zostanie opublikowana w „Gazecie
Teatralnej” i na stronie placówki.
Recenzję należy wysyłać na adres: paulina.drozdowska@teatrzeromskiego.pl. 8

7 Od SOBOTY W TARGACH KIELCE

NIE TYLKO PIERNIKI NA ŚWIĘTA
Kolejna edycja Ogólnopolskich
Targów Rzemiosła Artystycznego
odbędzie się w weekend w Targach Kielce.

Podczas dwudniowej imprezy będzie można obejrzeć
m.in. ceramikę artystyczną,
choinkowe ozdoby z piernika, biżuterię, ozdoby świąteczne, wyroby szydełkowe, ozdoby choinkowe wykonane techniką decoupage, stroiki.
Wydarzeniu towarzyszyć będą
bezpłatne warsztaty poświęcone technikom zdobienia m.in. z zakresu florystyki, pokazy oraz konkursy.

ŚWIĄTECZNIE

Wniedzielę imprezę poprowadzi znana prezenterka telewizyjna
Dorota Gardias. Targi można odwiedzać wsobotę od godz. 10 do 18,
a w niedzielę o godzinę krócej. Bilety wstępu kosztują 3 i 5 zł.
Poprzednie edycje targów odbywały się w WDK, teraz organizatorzy zapewniają bezpłatny auto bus, któ ry kur sować bę dzie
w so bo tę w godz. 10-13-16 oraz
w niedzielę w godz. 10-13-15 spod
WDK w Kielcach, trasą ul. Żytnia,
Grunwaldzka, Os. Pod Dalnią, Zakładowa. 8 wat

SPOTKANIE PRZY CHOINCE
I KONCERT
Piątek 9 grudnia, Niedziela 11 grudnia, od godz. 16.30 i od 10
W Skarżysku-Kamiennej w piątek od godz.
16.30 odbędzie się wspólne spotkanie przy
choince miejskiej (obok dworca). W programie: śpiewanie kolęd, konkursy i upominki od św. Mikołaja. Natomiast w niedzielę w Miejskim Centrum Kultury o godz.
10 rozpocznie się jarmark bożonarodzeniowy. O godz. 18 zaplanowano „Koncert
Świąteczny” Autorskiej Szkoły Musicalowej Macieja Pawłowskiego. Wstęp wolny.

33322378

BOMBKI NA LUDOWO
Sobota, 10 grudnia, godz. 11
Sobotnie warsztaty w Pałacu Biskupów
Krakowskich poświęcone będą Bożemu
Narodzeniu w plastyce ludowej. Dzieci
obejrzą rzeźby i obrazy poświęcone tej
tematyce oraz same wykonają tradycyjne ozdoby. Udział w zajęciach kosztuje
5 zł.

JAK OMINĄĆ POTWORA
Sobota, 10 grudnia, godz. 11-14
W pracowni „Własnoręczni” w Instytucie Dizajnu w Kielcach będzie można się
dowiedzieć, co zrobić, żeby święta nie
były czasem wydatków, gromadzenia
niepotrzebnych przedmiotów oraz produkowania nadmiaru jedzenia i śmieci.

Zakochani w piątek w Heliosie
mogą spędzić całą noc, oglądając
filmy, a w weekend we wszystkich
kinach iść na seans za 12 zł.

Nocny maraton wHeliosie będzie miał dwa oblicza – zabawne i groźne. Widzowie najpierw obejrzą premierowo „Firmową
gwiazdkę” – komedię, wktórej pracownicy firmy spotykają się tuż przed świętami na tradycyjnym „śledziku”. Ale impreza wymyka się spod kontroli. Drugą
komedią tej nocy będą „Asy bez kasy”,
a potem widzowie obejrzą filmy grozy:
„Osaczoną” i „Diabelski młyn”. Bilety
kosztują od 26 do 34zł. „Maraton Mikołajkowy” rozpocznie się o godz. 22.30.
Z kolei w weekend trwało będzie
Święto Kina, organizowane już po raz
trzeci przez wszystkie największe
multipleksy w kraju: Heliosa, Multikino i Cinema City. Bilety na wszystkie filmy będą kosztowały zaledwie
12 zł. Dodatkowo w ramach promocji polskiej kinematografii w każdym
kinie jedna z sal będzie poświęcona
tylko rodzimym produkcjom. 8
Jakub Wątor

Wydarzenie nawiązuje do akcji edukacyjnej, opartej na wydanej przez IDK
książeczki „O Potworze z wielkimi stopami i długim ogonem”. Wstęp wolny.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
Środa, 14 grudnia, godz. 9
W Urzędzie Marszałkowskim, w Biurze
Obsługi Interesanta budynku C2 odbędzie się świąteczny kiermasz ozdób
przygotowanych przez podopiecznych
placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Będą to m.in. ozdoby na choinkę,
świeczniki, gwiazdki, kartki świąteczne.
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży ozdób
w całości zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby placówek. 8

wat, maw

WE WTOREK Z „WYBORCZĄ”

MAJSTER-KARTA
18

NARZĘDZI

• OTWIERAJ PUDEŁKA,
PUSZKI I BUTELKI
• DOKRĘCAJ, WKRĘCAJ
• NAPRAWIAJ OD RĘKI OKULARY
REKLAMA
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MUZYCZNIE

zycje muzyki klasycznej. Wstęp darmowy.

WAVE W PAŁACYKU
MIKOŁAJ
W FILHARMONII
Piątek, 9 grudnia, 19
Królewicz Dysonans będzie bohaterem widowiska o Krainie Muzyki, które będzie można obejrzeć i wysłuchać
w Filharmonii Świętokrzyskiej. Opowieść o nim, jego siostrze Melodii
i królu Symfoniuszu wykona skrzypek
Stanisław Belica i orkiestra filharmonijna pod batutą Miłosza Kuli. Widowisko poprowadzi Beata Młynarczyk,
pedagog i teoretyk muzyki. Bilety po
15 i 20 zł.

RADOMIANIE ZAGRAJĄ
W KIELCACH
Piątek, 9 grudnia, godz. 20
W kieleckim klubie Woor wystąpi rockowa formacja Carrion z Radomia. Zespół powstał w 2003 roku i ma na
koncie cztery albumy. Bilety kosztują
30 zł.

Sobota, 10 grudnia, godz. 19
Rockowa kielecka grupa wystąpi w Pałacyku Zielińskiego. Istniejący od czterech lat zespół najlepiej czuje się w okolicach rocka i rocka progresywnego, ale
inspiracji szuka we wszystkich okresach
rozwoju tego gatunku muzyki. Wstęp
jest bezpłatny.

MAGIA ELVISA
Sobota, 10 grudnia, godz. 18
Leszek Popławski od 8 lat jest jednym
z najbardziej znanych polskich i europejskich „Elvisów”. Naśladuje styl i twórczość króla rock and rolla. Koncertuje
z sześcioosobowym zespołem i wykonuje piosenki swojego idola. W sobotę
zrobi to w WDK. Bilety kosztują 30, 40
i 50 zł.

TRZECH TENORÓW
ZAŚPIEWA W WDK

ŚLĄSK W KIELCACH
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” zobaczyć będzie można na dużej
scenie Kieleckiego Centrum Kultury. Podczas koncertu artyści
zaprezentują znane melodie ludowe („Szła dzieweczka”, „Hej te
nasze góry” itd.) oraz tańce („Polonez z mazurem”, „Trojak”, „Taniec chustkowy” itd.). Zespół
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny to jeden z największych polskich zespołów folklorystycznych, założony 1 lipca
1953 przez Stanisława Hadynę
oraz Elwirę Kamińską. Siedziba
Śląska mieści się w pałacu w Koszęcinie.
Początek sobotniego koncertu
o godz. 17. Bilety po 80, 100

GRZEGORZ CELEJEWSKI / AGENCJA GAZETA

CO JEST GRANE 24

SPOTKANIA, WYKŁADY

Niedziela, 11 grudnia, godz. 12.30

Niedziela, 11 grudnia, godz. 17

BRACIA FIGO FAGOT
W SKARŻYSKU
Piątek, 9 grudnia, godz. 19
Na koncert zespołu Bracia Figo Fagot
zaprasza klub Semafor w SkarżyskuKamiennej. Grupę wykonującą alternatywne disco polo tworzą Bartosz
Walaszek oraz Piotr Połać. Do ich największych przebojów należą takie
utwory jak „Bożenka”, „Pisarz miłości” czy „Hot Dog”. Bilety po 40 zł.

Jędrzej Tomczyk, Tomasz Tracz oraz
Aleksander Kruczek – soliści związani
z najważniejszymi polskimi scenami operowymi – zaśpiewają w Kielcach. Tenorzy wykonają największe przeboje opery
i operetki, przepiękne pieśni neapolitańskie i szlagiery literatury skrzypcowej.
Bilety w cenie 65 zł.

KONCERT Z MIKOŁAJEM
Niedziela, 11 grudnia, godz. 16

KLASYKA W PAŁACU
Sobota, 10 grudnia, godz. 17
Bogusław Olczyk (ksylofon), Janusz
Pietrzyk (akordeon) i Krzysztof Sokołowski (kontrabas) – ta trójka zagra
w sobotę w Pałacu Biskupów Krakowskich. Wykonają popularne walce,
polki, czardasze i inne znane kompo-

KI 1

REKLAMA

W sali widowiskowej Centrum Kultury
w Jędrzejowie odbędzie się „Koncert
z Mikołajem. W holu odbędzie się kiermasz i loteria fantowa, z której pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie
chorej na anoreksję Karoliny. Wstęp
z zaproszeniami. 8

wat, maw

CZERWONY KAPTUREK
PO ANGIELSKU

POCZYTAJĄ GŁOŚNO
DZIECIOM
Sobota, 10 grudnia, godz. 11
W kawiarni „Kawka Zabawka” w kieleckim Muzeum Zabawek i Zabawy
odbędzie się głośne czytanie dla dzieci
w ramach akcji „Cała Polska Czyta
Dzieciom”. Tym razem zostaną zaprezentowane fragmenty książek „Marika, dziewczynka z gór”, autorstwa
Giancarlo Macri oraz jedna z opowieści
o misiu Wiktorze Jana Inensa. W trakcie imprezy nie zabraknie zabaw, konkursów i zagadek z nagrodami.

SPOTKANIE
Z PROF. ZOLLEM
Wtorek, 13 grudnia, godz. 18
Prawnik, konstytucjonalista,

a w latach 2000-2006 Rzecznik Praw
Obywatelskich. Prof. Andrzej Zoll będzie gościem kolejnego Salonu Publicystyki Umiarkowanej w Pałacyku Zielińskiego. Wstęp na spotkanie jest darmowy.

Na bezpłatne warsztaty dla dzieci z języka angielskiego zaprasza Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach. W ich trakcie
nasze pociechy poznają angielską wersję
bajki o Czerwony Kapturku. Liczba miejsc
ograniczona. Rezerwacja miejsc – tel. 41
344 58 36 lub 368 02 93.

W SAMO POŁUDNIE

TORA JEST DLA WSZYSTKICH

Niedziela, 11 grudnia, godz. 12

Środa, 14 grudnia, godz. 18

W Muzeum Historii Kielc zaplanowano
spotkanie pt. „W samo południe” z fotografem Jerzym Piątkiem, autorem
wystawy „Były takie Kielce”. Na ekspozycji prezentowane są czarno-białe
zdjęcia przedstawiające obrazki z życia
w centrum Kielc oraz opustoszałe, niemal wyludnione kieleckie podwórka
w latach 70. i 80. Wstęp wolny.

W Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu
Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach zaplanowano wykład Anny Dodziuk
pt. „Tora jest dla wszystkich”. W jego ramach prelegentka opowie o swoich osobistych doświadczeniach z tradycyjnym żydowskim studiowaniem. Dodziuk jest psychoterapeutką, publicystką oraz członkiem
Zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej
w Warszawie. Wstęp wolny. 8wat, maw
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Reż. Josh Gordon i Will Speck USA
2016
Aktorzy: Jason Bateman, Olivia
Munn, T.J. Miller, Jennifer Aniston

MATERIAŁY PRASOWE

FIRMOWA GWIAZDKA („OFFICE CHRISTMAS PARTY”)
Komedia świąteczna. Ostra impreza w zagrożonej firmie.

Komedie bożonarodzeniowe są
nawet gorsze od młodzieżowych. Ta
jest o tyle nietypowa, że przyjęcie
świąteczne nie ma charakteru rodzinnego, tylko biurowo-towarzyski, dzięki czemu jest tu mniej łzawego kiczu. Jest to kicz rodem z komedii romantycznej, a nie z kina familijnego. Ale śmiechu jest niewiele więcej niż zwykle.
Prezes firmy informatycznej (Aniston) nie tylko zabrania wydawać tradycyjne przyjęcie świąteczne w od-

dziale prowadzonym przez jej brata
(Miller), ale też zapowiada w nim
ostre cięcia. Jednak braciszek, głów-

ny pan inżynier (Bateman), oraz jego współpracownica (Munn) mimo
zakazu imprezę organizują, zapra-

MOZART NA NOWO

Sobota, 10 grudnia, godz. 17

MAGIA POMAGANIA
Piątek, 9 grudnia, godz. 18
W Domu Kultury we Włoszczowie zaplanowano koncert charytatywny „Magia pomagania”, organizowany przez
Fundację „Jesteśmy blisko”. Jak zapewniają organizatorzy, na uczestników
wieczoru czeka wiele niespodzianek.
Bilety cegiełki można zakupić od 20 zł.
Pieniądze zebrane w czasie koncertu
zostaną przeznaczone na rehabilitację
trójki podopiecznych Fundacji „Jesteśmy blisko”: Mai, Bartosza i Kamila.

ZABAWA MIKOŁAJKOWA
DLA DZIECI

W Miejskim Centrum Kultury w Skarży-

Sobota, 10 grudnia, godz. 12

GOD”. Dzieło opowiada o podróży doo-

Centrum Edukacyjne „Szklany dom”
w Ciekotach zaprasza dzieci na zabawę
mikołajkową. Podczas imprezy zaplanowano premierę spektaklu pt. „Leśna
afera”, w reż. Alicji Rozborskiej i w wykonaniu teatru dziecięcego. Odbędzie
się również rodzinny konkurs śpiewania
kolęd. Wstęp wolny.

koła świata dwóch przyjaciół. Wyruszy-

Rozszerzenie działalności o rynki zagraniczne
zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw

sku-Kamiennej obejrzymy film „THX

li oni w prawie półroczną podróż bez
planu i budżetu, w czasie której dotarli
z Katowic poprzez Kijów do Delhi. Po
seansie odbędzie się spotkanie z twórcami filmu Michałem Kopaniszynem
i Szymonem Padołem. Wstęp bezpłatny. 8 maw

RYNEK KOMERCYJNY

LEKARZE SPECJALIŚCI

Oferujemy do wynajęcia hale
przemysłowe i magazyny logistyczne
każdej wielkości i kształcie w Kaliszu i
innych miastach. T.EL Real Estate
Developer.Tel. +48 62 5985572
info@tel-red.com; www.tel-red.com

INNE

Dla przedsiębiorców zainteresowanych udziałem
w konkursie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
organizuje w Kielcach, w Hotelu Kongresowym,
al. Solidarności 34 w dniu 16 grudnia 2016 r.
spotkanie informacyjne, podczas którego zostaną
przedstawione szczegółowe założenia dotyczące konkursu.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie
http://popw.parp.gov.pl/wiadomosci-popw/
internacjonalizacja-msp-spotkania-informacyjne
Działanie składa się z dwóch elementów: pierwszy – obejmuje opracowanie
nowego modelu biznesowego internacjonalizacji a drugi – jego przygotowanie
do wdrożenia. O wsparcie w ramach konkursu mogą ubiegać się
przedsiębiorcy sektora MŚP, którzy prowadzą swoją działalność
w makroregionie Polski Wschodniej, tj. woj. podkarpackim, świętokrzyskim,
lubelskim, podlaskim oraz warmińsko-mazurskim.
Przygotowanie nowego modelu biznesowego rozpoczyna się od przeprowadzenia
diagnozy przedsiębiorstwa w zakresie możliwości wyjścia na rynki zagraniczne,
w tym analizy możliwości eksportowych firmy – zbadanie posiadanych
produktów i ich możliwości konkurencyjnych na rynkach zagranicznych.
Przeprowadzenie diagnozy powinno być wstępem do przygotowania strategii
internacjonalizacji. Strategia musi wskazywać rynki docelowe działalności,
identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych, koncepcję
wejścia na rynek zagraniczny oraz rekomendacje w zakresie reorganizacji
przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej. Ostatnim
krokiem jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie zgodnie z wymogami
dokumentacji konkursowej. Jeśli projekt zostanie wybrany do dofinansowania,
w ramach prowadzonego projektu przedsiębiorca będzie mógł wdrożyć nowy
model biznesowy oparty na internacjonalizacji, w tym także założenia strategii
internacjonalizacji.
Aktualny harmonogram naboru wniosków znajduje się na stronie
internetowej PARP pod adresem http://www.popw.parp.gov.pl

OSTEOPOROZA - DENSYTOMETRIA
KRĘGOSŁUPA, BIODRA.
NOWOŚĆ! MORFOMETRIA - OCENA BUDOWY
KRĘGOSŁUPA
MEDICUS - KIELCE OS. NA STOKU 63A
TEL: 41 362 66 92; 41 331 05 68

PRACA
DAM PRACĘ
Niemiecka Firma zatrudni kierowców
z kat. C, E w transporcie międzynarodowym
tel. + 49 2241949221, + 49 1743331180
mówimy po polsku.
Zatrudnię ekspedientki i sprzedawców
do sklepu spożywczego w Łomiankach
(Warszawa) wraz z zakwaterowaniem,
tel. 608-455-492.
Zatrudnimy zbrojarzy lub brygady
zbrojarskie. Praca w Warszawie.
Tel. 600 797 982

PRACA ZA GRANICĄ
Praca dla kierowców samochodów
ciężarowych
w firmie spedycyjnej w Niemczech.
Wymagany j. niemiecki komunikatywny.
Tel. 601-671290 lub 0049172-1044062
Praca dla OPIEKUNKI SENIORÓW legalna w Niemczech.Tylko teraz wyjedź
na święta i odbierz specjalny bonus!
Zadzwoń 505 337 777 - Promedica24
Praca w opiece w Niemczech! do 1700
EUR (300e premii). MEDIRA 886055040

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAM MIESZKANIE

SPRZEDAM
Sprzedam SPÓŁKĘ Z O.O.
działającą z powodzeniem od 30 lat,
zajmującą się budownictwem
i obrotem nieruchomościami.
Tel. 606 881 066 www.bomar.com.pl
SPRZEDAM WYNAJĘTA STACJE PALIW
CENTRUM GLIWIC LUB ŁÓDŹ.
CZYNSZ MIESIĘCZNY 55TYŚ
CENA 3990 000 TEL 605889936
TRANSFORMATORY, tel. 601-313-974

KUPIĘ
TRANSFORMATORY, tel. 601-313-974

USŁUGI
Kredyt 10 tys. rata 107 zł. tel. 22 100 64 46
SZYBKA POMOC FINANSOWA

DLA KAŻDEGO!
* MASZ DŁUGI?
* Pomoc osobom zadłużonym
i w pętli kredytowej
Zadzwoń 512 005 304 lub (41) 344 25 99
Adres: Kancelaria Finansowa Prestiż,
ul. Staszica 1 pok.102 Kielce
Udzielam pożyczek. Dzwoń od pon- pt,
9-17. Telefon 516 344 259

INNE

ZADŁUŻONĄ SPÓŁKĘ PRZEJMĘ
501175261

BP – bezpośrednio

BP Mieszkanie własnościowe 46m2 M3,
I piętro, Żyrardów k/Warszawy. Dobra
lokalizacja. Tel. 608 166 585

SPRZEDAM DOM
Sprzedam 1/2 bliźniaka pow. 110mĂ
+ piwnice, działka 400mĂ, Kielce, ul. Chłodnia
(Pakosz), tel. 602 834 810

SPRZEDAM GRUNT
Działka rolno-bud. 74ary, Dąbrowa, Gm.
Rząśnik, Mazowieckie, tel.698832484
33563432

BIZNES

USA wizy, www.usa.szmurlo.pl 602633535

Gdynia Orłowo przy plaży 602690168

REKLAMA

Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej wystąpi w niedzielę w Filharmonii Świętokrzyskiej.
Czworo jej solistów wykona m.in.
Symfonię koncertującą Es-dur KV
297b na flet, obój, waltornię, fagot
i orkiestrę. To kompozycja, która
pierwotnie miała klarnet zamiast
f letu, ale przemiany dokonał
współcześnie Robert Levin i w takiej właśnie wersji usłyszą ją kielczanie. Bilety kosztują 45 zł. Początek koncertu o godz. 17. 8 wat

ZDROWIE
Ginekolog A do Z 507-477-778

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające na obszarze Polski
Wschodniej, które chcą rozpocząć swoją działalność na rynkach
zagranicznych, mogą wziąć udział w konkursie realizowanym w ramach
Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polski
Wschodniej.

Paweł Mossakowski

7 W NIEDZIELĘ

FILM O NIESAMOWITEJ
PODRÓŻY

W REGIONIE

szając na nią ważniaka z branży
IT. Czy nakłonią go na niej do podpisania kontraktu ratującego firmę?
Autorzy szybko jednak orientują się, że z tego wątku wiele wycisnąć się nie da, więc zarzucają
go i zastępują opowieścią pt. „Fatalne skutki zaproszenia prostytutki”. Wynika z tego trochę niezłych gagów, ale większość jest
w bardzo tanim gatunku: główną
podstawą humoru jest to, że wszyscy są co raz bardziej uwa le ni,
a impreza coraz bardziej szalona
i destrukcyjna. W całym tym chaosie ginie historia: w kulminacyjnej scenie chodzi o to, czy nasi bohaterowie złapią internet – napięcie było takie, że mało sobie ręki
nie odgryzłem. 8

OGŁOSZENIA DROBNE

TURYSTYKA
Agroturystyka „WOJCIECHÓWKA”
zaprasza ! ŚWIĘTA. Tel. 85 718 00 73
603 630 204, www.wojciechowka.tiu.pl
Gdynia pokoje gościnne 660 230 240
Kraków www.nocleg.krakow.pl 12 2920088
Prawo jazdy w 16 dni na wczasach
z egzam. 22 618 87 13, www.oskpodkowa.pl
WISŁA. Limba. Wczasy. Obozy, Zimowiska.
Pok.z łaź.i TV. Domowa kuchnia. Blisko
centrum. www.dwlimba.pl. 33/8552174;
517800150

REPERTUAR KIN
KIELCE
HELIOS

DKPW

Świętokrzyska 20,
tel. 41 3321330; www.www.helios.pl

Dia bel ski młyn (1:25) czw. 13.30, 21.15; Fan ta stycz ne zwie rzę ta i jak je zna leźć 2D (2:12)
czw. 14.30; Fan ta stycz ne zwie rzę ta i jak je zna leźć 3D (2:12) czw. 12.30, 20.30; Ku bo i dwie
stru ny (1:41) czw. 10.45, 13, 17.45; L ion. Dro
Dr o ga
do do mu (2:09) czw. 20.30; Pit bull. Nie bez piecz ne koo bie ty (2:11) czw. 13.45, 21.30; Sprzy mie rze ni (2:04) czw. 11.45, 19; Sul ly (1:36)
czw. 14.45, 19.15, 21.30; Trol
ol le 2D (1:32) czw. 09,
15.15; Under world:
orld: Woj
Woj ny krwi
kr wi 2D (2:00) czw. 17,
world:
orld: Woj
oj ny kr
krwi
wi 3D (2:00)
22.15; Under w
czw. 15.15, 20; Va ia na: skarb oce a nu 2D (1:53)
czw. 13.30, 16, 18.30; Va ia na: skarb oce a nu 3D
(1:53) czw. 09.15, 15.30; Zły Mi ko
k o łaj 2 (1:30)
czw. 16.45, 21.45; Ki no Ko biet; F ir mo w
wa Gwiazd ka po kaz przed pre mie ro wy (1:45) czw. 18.30;
Kul tu ra Do stęp na; Kam per (1:29); L i sty do M. 2
(1:30) czw. 18; Ma ra ton Mi ko łaj ko wy: Ko me die +
Gro za; Asy bez ka sy (1:34); Dia bel ski młyn
(1:25); F ir mo w
wa Gwiazd ka (1:45); Osa czo na
(1:31) pt. 22.30;

KINO FENOMEN (WDK)D
Ściegiennego 2,
tel. 41 3655148;

KPW

www.wdk-kielce.pl

Eg za min (2:08) śr. 16; J a, Da niel Bla ke (1:40)
śr. 18.10; Nie zna jo ma dzie
dziew czy na (1:46) pt.,
pon. 16, 18, 20; Prze łęcz oca lo nych (2:11) śr. 20;
Ptyś i Bill (1:30) niedz. 11; Pu tin Fo rre vver?
r? (1:33)
czw. 18;

MOSKWA

DKPW

Staszica 5,
tel. 41 3444734 lub 519 173 873;
www.kinomoskwa.pl

Eg za min (2:08) pt.-śr. 14; czw. 14, 19.45; Gim me
Dan ger (1:48) codz. 18.10; Je stem mor der cą
(1:57) pt.-niedz. 15.45; pon., śr. 20.15; wt. 21.15;
czw. 21; Ko lek cja su kie nek (1:24) codz. 16.30;
Nie zna jo ma dzie
dziew czy na (1:46) codz. 20.10; Pa u lo
Coel ho. Nie sa mo wi ta hi sto ria (1:52) czw. 12,
17.30; Pit bull. Nie bez piecz ne koo bie ty (2:11) pt.sob. 22.45; Prze łęcz oca lo nych (2:11) pt. 10.30,
20.10; sob.-niedz. 20.10; pon., śr.-czw. 15.15;
wt. 18.45; Świę ty Mi ko
k o łaj dla wszyst kich (1:05)
czw. 14; Va ia na: skarb oce a nu 2D (1:53) pt. 18;
sob.-niedz. 11.30, 18; pon., śr. 11, 18; wt. 11.45;
czw. 11, 16; Va ia na: skarb oce a nu 3D (1:53) pt.niedz. 13.40; pon., śr. 13; wt. 16.45; czw. 13, 18;
Woo łyń (2:29) wt. 14; Za nie bie ski mi drzwia mi
(1:24) pt., niedz.-śr. 12; czw. 12, 15.30; Za ćma
(1:50) czw. 13.45, 20.15;

MULTIKINO

Warszawska 26,
tel. 41 2486410;

DKPW

www.multikino.pl

Brid get Jo nes 3 (2:15) sob. 20.10; niedz. 20.20;
Dia bel ski młyn (1:25) czw. 20.40; Do ktor Str
Stran
an ge
2D (1:45) czw. 10; Fan ta stycz ne zwie rzę ta i jak
je zna leźć 2D (2:12) pt. 09; pon. 11; dub bing
pt. 13.05, 14.15, 15.55, 17.05, 18.45, 19.55; sob.niedz. 10.15, 13.05, 14.30, 15.55, 18.45; pon.-wt.
10.15, 13.05, 14.15, 15.55, 17.05, 18.45, 19.55;
śr. 10.15, 13.05, 14.15, 15.55, 17.05; czw. 10.30,
11, 13.20, 14.15, 16.10, 17.05, 19, 19.55; Fan ta stycz ne zwie rzę ta i jak je zna leźć 3D (2:12)
czw. 14.30; F ir mo w
wa Gwiazd ka (1:45) pt. 10.30,
16.10, 18.35, 21; sob. 16.10, 18.35, 21, 22.50;
niedz.-czw. 16.10, 18.35, 21; Je stem mor der cą
(1:57) sob. 21.05; Ku bo i dwie stru ny (1:41) pt.śr. 11.25, 13.50, 16.10; czw. 10.50, 11.25, 13.10,
13.50, 15.30, 16.10, 17.50; Łotr 11. Gwiezd ne woj
w oj ny – hi sto rie 2D (2:13) czw. 13.50, 15.10, 16.40,
18, 19.30, 20.50; po kaz przed pre mie ro wy
śr. 19.30, 20, 22; dub bing czw. 10.30, 11.30,
12.20, 17.10; śr. 19; Łotr 11. Gwiezd ne woj
w oj ny – hi sto rie 3D (2:13) czw. 13.20, 14.20, 19, 20, 21.50;
po kaz przed pre mie ro wy śr. 19, 22; dub bing
czw. 11, 16.10; Osa czo na (1:31) pt. 12, 20.10;
pon.-wt., czw. 20.10; Osta t nia roo dzi na (2:03)
niedz. 17.40; Pit bull. Nie bez piecz ne koo bie ty
(2:11) pt. 13, 14.10, 15.55, 17.05, 18.50, 20, 21.45;
sob. 11.15, 13, 14.10, 15.55, 17.05, 18.50, 20,
20.35, 21.45, 22.55; niedz. 11.15, 13, 14.10, 15.55,
17.05, 18.50, 20, 20.35, 21.45; pon.-wt. 11.15, 13,
14.10, 15.55, 17.05, 18.50, 20, 21.45; śr. 10.15, 13,
13.10, 15.55, 16.05, 18.50, 21.45; czw. 12.15, 13,
15.10, 15.55, 16.10, 18.05, 18.50, 19.05, 20.20, 21,
21.45, 22; Pla ne ta Sin gli (2:16) sob. 18.10; Se kr
kret
et ne ży cie zwie rza ków do mo wych 2D (1:30)
pt. 12.10; sob.-niedz. 10.20; wt.-śr. 10.05, 12.10;
czw. 09.30, 11.20; Sprzy mie rze ni (2:04) pt.,
niedz.-wt. 20.10, 21.35; sob. 21.35; śr. 19.55;
czw. 13.30, 19, 21.40; Sul ly (1:36) pt.-wt. 16.40,
18.55, 21.10; śr. 16.40, 21.55; czw. 15.40, 16.40,
17.55, 18.55, 20.10, 21.10; Trol
ol le 2D (1:32) pt.,
niedz.-wt. 10, 11.30, 12.15, 13.40, 14.25, 15.50,
18; sob. 10, 11.40, 12.15, 13.50, 14.25, 16; śr. 10,
10.40, 12.15, 12.50, 14.25, 15, 17.10; czw. 10,
11.15, 11.40, 12.15, 12.40, 13.50, 14.25, 16, 18.10;
Under world:
orld: W
Woj
oj ny krwi
kr wi 2D (2:00) pt., niedz.-śr.
18.30, 20.40; sob. 18.30, 20.40, 22.50;
czw. 18.30, 19.30, 20.40, 21.40; Under w
world:
orld:
Woj
oj ny krwi
kr wi 3D (2:00) czw. 17.20; Va ia na: skarb
oce a nu 2D (1:53) pt.-sob., pon.-wt. 10.10, 11.10,
12.40, 13.40, 15.10, 17.40; niedz. 10.10, 11.10,
12.40, 13.40, 15.10; śr. 10.15, 11.10, 12.10, 13.40,
14.40, 17.10; czw. 10.40, 11.10, 11.30, 13.10, 13.40,
14, 15.40, 16.30, 18.10; Wilk w ow czej skó rze 2D
(1:37) czw. 10.10; Wo łyń (2:29) sob.-niedz. 17.30;
Za nie bie ski mi drzwia mi (1:24) pt. 10, 11; sob.niedz. 10.50, 12.30; pon.-wt. 10.50; śr. 10.10;
czw. 09.30, 10.50; Zły Mi ko
k o łaj 2 (1:30)
czw. 21.50; Po ran ki: To mek i przy ja cie le; sob.niedz. 10.30;

KI 1
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REKLAMA

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŁOPUSZNO
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Łopuszno
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 54 ust 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIII/84/2012 z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Łopuszno
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łopuszno wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Łopuszno w godzinach pracy urzędu. Projekt zmiany Studium
dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Łopuszno www.lopuszno.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 5 stycznia 2017 r. o godz. 1330 w Urzędzie Gminy Łopuszno.
Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany Studium.
Uwagi do projektu zmiany Studium oraz uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko,
zainteresowani mogą składać lub przesyłać do Wójta Gminy Łopuszno w formie:
1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Łopusznie, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@lopuszno.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
• opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) lub
• opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) lub
• za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łopuszno z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r.
Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łopuszno.
33562781

SZUKASZ
ROZWIĄZAŃ
REKLAMOWYCH?

33562306.n

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CHĘCINY

ZAWIADOMIENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 9 Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny

Działając w imieniu Gminy Kielce informuje, że powzięty został
zamiar użycia na cel inny niż określony w akcie notarialnym
Nr Rep. A 4567/87 z dnia 08.06.1987r., nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Kielce, położonej w Kielcach przy
ul. Bęczkowskiej /obr. 0012/, oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem działki 169 o pow. 0,2632 ha objętej księgą wieczystą
nr KI1L/00080965/3. Przedmiotowa nieruchomość została
wywłaszczona na rzecz Skarbu Państwa w trybie art. 6
ustawy z dnia 12 marca 1958 roku o zasadach
i trybie wywłaszczenia nieruchomości /Dz.U. Nr 10 z 1974,
poz. 64/, na cele budowy obiektów dydaktycznych Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Chęcinach Uchwały Nr 200/XXXI/16 z dnia 22 sierpnia
2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Nr 9 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny
zmienionej Uchwałą Nr 215/XXXV/16 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 20 października 2016 r.
Przedmiotem zmiany Studium będą zagadnienia, o których mowa w art. 10 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny
obejmuje się fragment miejscowości Starochęciny
zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium.
Załącznik graficzny określający granice zmiany Studium dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta
w Chęcinach pok. nr 104.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej
wymienionych zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Chęciny.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie
Gminy i Miasta w Chęcinach, Plac 2 Czerwca 4,
26-060 Chęciny w terminie do 5 stycznia 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnioski oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Ponadto na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40,
art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia

3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353
ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 9 Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny,
wraz z prognozą oddziaływania ww. projektu zmiany
Studium na środowisko w ramach strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko.
Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach w godzinach pracy Urzędu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko:
1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Chęcinach, 26-060 Chęciny, Plac
2 Czerwca 4,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy
i Miasta w Chęcinach, 26-060 Chęciny, Plac
2 Czerwca 4,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym
podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@checiny.pl
mailto:sekretarzbrola@checiny.pl
w terminie do dnia 5 stycznia 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi
i wniosku.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu
przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny.

Poprzednią właścicielką działki nr 169 /obr. 0012/ była Pani Ewa
Pisarczyk c. Stanisława i Anieli, która zmarła 19.10.2005 r.,
w Kielcach, a spadkobiercami jej są m.in.: Pan Stanisław
Pisarczyk, Pan Władysław Pisarczyk, Pan Czesław Pisarczyk,
Pani Dorota Pisarczyk Al-Aashari.

KIELCE

W związku z powyższym na podstawie art.136 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami /tekst
jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm./,
który stanowi, iż w razie powzięcia zamiaru użycia
wywłaszczonej nieruchomości lub jej części na inny cel niż
określony w decyzji o wywłaszczeniu, właściwy organ
zawiadamia poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę
o tym zamiarze, informując równocześnie o przysługującym
roszczeniu do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
oraz w oparciu o art. 8 tej ustawy i art. 49 Kodeksu postępowania
administracyjnego informuję, iż spadkobiercom poprzednich
właścicieli ww. nieruchomości przysługuje roszczenie
o jej zwrot.

41 249 80 85

Z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości występuje
się do Prezydenta Miasta Kielce wykonującego zadania z zakresu
administracji rządowej na adres: ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
– Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

33562558.n

W przypadku niezłożenia przez spadkobierców poprzednich
właścicieli wniosku o zwrot nieruchomości lub jej części
w terminie 3 miesięcy i 14 dni od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia, uprawnienie do zwrotu tej nieruchomości wygasa
/art. 136 ust. 5 ww. ustawy/.

reklama@kielce.agora.pl

33563964.z

33563966.z

33562164.n
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Tałant Dujszebajew,
trener reprezentacji
Polski, podał skład
naszej reprezentacji
na rozpoczynające się
11 stycznia we Francji
mistrzostwa świata
piłkarzy ręcznych. Jest
sporo niespodzianek.
PAWEŁ MATYS,
PIOTR ROZ PARA

Z

godnie z zapowiedziami
Dujszebajew nie powołał filarów kadry w ostatnich latach, graczy Vive Tauron
Kielce: bramkarza Sławomira Szmala oraz rozgrywających Krzysztofa Lijewskiego iKarola Bieleckiego. Ta trójka, po ogromnych obciążeniach wklubie i reprezentacji w ostatnich kilkunastu miesiącach, postanowiła zawiesić grę w kadrze narodowej. To kolej-

ni wielcy nieobecni, gdy z podobnych
powodów – po igrzyskach olimpijskich
w Rio de Janeiro – z gry w kadrze narodowej rezygnowali kołowy Bartosz
Jurecki i lewoskrzydłowy Adam Wiśniewski. Nie ma też świetnego rozgrywającego Vive Michała Jureckiego, który trzy dni po tym, jak po kontuzji wrócił do gry, nabawił się w meczu zOrlen Wisłą Płock kolejnego groźnego urazu. Do gry wróci dopiero najwcześniej w marcu.
Szkoleniowiec w bramce postawił więc na doświadczonego Piotra
Wyszo mir skie go z nie miec kie go
Lemgo i obiecującego Adama Morawskiego z Orlen Wisły Płock. Trzecim powołanym bramkarzem niespodziewanie został Adam Malcher
z Gwardii Opo le. Gol ki per ten to
brązowy medalista mistrzostw świata z 2009 roku, ale w ostatnich latach nie grał w reprezentacji. Wśród
powołanych jest też czwarty bramkarz, Mateusz Kornecki z Górnika
Zabrze, ale on będzie tylko na pierwszej części zgrupowania. Dujszebajew nie zakłada więc zabrania go
do Francji.

Legia inspiracją
– Po meczu z Piastem widać było u zawodników duże zdenerwowanie. Sportowa złość to
prawidłowa reakcja – mówi trener Korony Maciej Bartoszek.
KAMIL JÓŹWIK

D

o niedzielnego spotkania
z Lechem Poznań (godz.
15.30) jego podopieczni
przygotowywać się będą na
trzydniowym minizgrupowaniu wGrodzisku Wielkopolskim. – Chodzi o to,
by ostatnie treningi przed meczem odbyć w jak najlepszych warunkach.
W Kielcach mamy niestety problem
ze stanem boisk, wGrodzisku są sprawdzone, dobre płyty – argumentuje szkoleniowiec. I przyznaje, że jego zespół
faworytem starcia przy Bułgarskiej nie
będzie. – Gramy z rozpędzonym zespołem, który z każdą kolejką prezentuje się coraz solidniej. Teraz są po porażce, grają ostatni mecz w tym roku
usiebie, na pewno będą chcieli się pokazać – uważa. Korona skazana na porażkę? – Inspiracją dla nas niech będzie
Legia Warszawa. Im też nikt nie dawał
szans, a rzutem na taśmę się podnieśli i awansowali do Ligi Europy – zauważa Zbigniew Małkowski.
Żółto-czerwoni nie zagrają w Poznaniu w optymalnym zestawieniu.
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Za czwartą żółtą kartkę pauzować
musi Miguel Palanca, pod znakiem zapytania stoi także występ
Jacka Kiełba. W tej sytuacji najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest powrót do wyjściowej jedenastki Sergija Pilipczuka.
A to zmusi trenera Bartoszka do
zrezygnowania z usług kogoś z duetu Djibril Diaw – Vanja Marković
(limit obcokrajowców). Ponieważ
senegalski obrońca, po dwumiesięcznej przerwie w grze, nadal
nie jest w najlepszej dyspozycji,
a młody Serb spisuje się coraz lepiej, wszystko wskazuje na to, że
on rozpocznie mecz od pierwszej
minuty. – Będziemy się zajmowali ustalaniem podstawowego
składu, gdy przyjdzie na to czas.
Na razie nie zaprzątam sobie tym
głowy – w swoim stylu ucina temat Bartoszek.
Stadion Lecha jest jednym
z tych, których wizytować kielczanie wyjątkowo nie lubią. Bilans domowych potyczek „Kolejorza”
z Koroną? Jedenaście meczów,
osiem zwycięstw gospodarzy itrzy
remisy (bramki 19:3!). – Do niedawna można było powiedzieć, że długo nie przegraliśmy z Piastem,
a wydarzyło się to, co się wydarzyło – bagatelizuje statystyki opiekun żółto-czerwonych. 
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Wybieramy
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3 Najpopularniejszych Trenerów
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Mistrzostwa świata nie dla Kusa
Walczak
wraca do gry
Patryk Walczak, kołowy Vive Tauron Kielce, jest już zdrowy i będzie
mógł zagrać w ostatnim meczu
w tym roku z beniaminkiem PGNiG
Superligi Meble Wójcik Elbląg (dziś,
godz. 18.30, Hala Legionów). Zabraknie za to Deana Bombaca, Michała Jureckiego, Piotra Chrapkowskiego i Pawła Paczkowskiego.
Jak wygrać bilety na mecz, czytaj na
kielce.wyborcza.pl

Mateusz Kus podczas sparingowego meczu reprezentacji Polski
w Kielcach z Motorem Zaporoże

W kadrze nie znalazł się niespodziewanie Mateusz Kus. Kołowy Vive
Tauron Kielce w ostatnich meczach
reprezentacji Polski grał regularnie.
Był podstawowym środkowym obrońcą. Jego absencja jest zaskoczeniem. Tym bardziej że kilka dni temu
Dujszebajew bardzo go bronił na kon-

ferencji prasowej po meczu zPPD Zagrzeb.
– Kilka dni temu trener Dujszebajew poinformował mnie, że nie widzi
mnie w składzie na mistrzostwa świata we Francji. Dlaczego? O to proszę
zapytać samego szkoleniowca. Bardzo chciałbym pojechać na mundial,

ale niestety, nie jest mi to dane. Mogę
tylko zaakceptować tę decyzję – mówi „Wyborczej” Mateusz Kus.
Na kole szkoleniowiec kadry wolał
postawić na jego klubowego kolegę
z Vive Patryka Walczaka. 
Cały skład kadry na mistrzostwa
świata we Francji na S. 30.
30

Będzin dał przykład, jak grać z Resovią
– Stracony punkt Resovii może wprowadzić u niej nerwowość, ale to nie
nasz problem. Skupiamy się na naszych zadaniach – przyznaje Jakub
Wach nik, przyj mu ją cy Ef fec to ra
przed starciem z Resovią (jutro, godz.
17, Hala Legionów).
Kielczanie po serii świetnych występów mają zadyszkę. Przegrali trzy
mecze z rzędu. – Jeśli wrócimy do
wysokiego poziomu gry, to możemy
rywalom napsuć krwi. Ciężko powiedzieć, że porażki z Politechniką czy

Będzinem były wypadkami przy pracy. Ci pierwsi na papierze są lepsi,
a Będzin grał bardzo dobrze – mówi
Marcin Komenda, rozgrywający Effectora. – Porażki nie nazwałbym rozczarowaniem, bo wciąż jesteśmy młodą, przebudowaną drużyną. Gramy
trochę słabiej, dochodzi zmęczenie
[Effector jest drugi w Plus Lidze pod
względem rozegranych setów – aż 51
– przyp. red.] – dodaje Wachnik.
Teraz starcie z podrażnioną Resovią, która ostatnio straciła punkt u sie-

Ku pamięci „Czarodzieja ringu”
Duża atrakcja dla kibiców boksu.
W pią tek (godz. 19) w ha li Pod
Basz ta mi w Chę ci nach od bę dzie
się IV Me mo riał Lesz ka Dro go sza.
W ramach zawodów odbędzie
się mecz pomiędzy drużyną Rushh
Kielce a irlandzkim Portaloise Boxing Club. Ekipę Grzegorza Nowaczka (Daniel Adamiec, Tomasz Karyś i Bartosz Gołębiewski) wzmocnią m.in. mistrzowie Polski Adrian
Kowal (kategoria do 56 kg) i Paweł
Wierzbicki (do 91 kg). Zaplanowanych jest osiem walk seniorów i jeden pojedynek młodzieżowców. Po

rywalizacji z Irlandczykami kielczanie skrzyżują rękawice z zawod ni ka mi z Ukra i ny (czte ry
walki). – Poza częścią sportową
na kibiców będzie czekać wiele
atrakcji. Gwarantujemy wysoki
poziom imprezy – mówi Grzegorz Nowaczek.
Turniej poświęcony jest pamięci Leszka Drogosza. Znakomity pięściarz, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Rzymie (1960) i trzykrotny mistrz Europy, zmarł w 2012 r. Jednym z patronów memoriału jest „Gazeta
Wyborcza”. KAJ

SPORTOWIEC
10 pkt.

1.
TRENER

10 pkt.

1.
imię i nazwisko:

PAWEŁ MATYS
Jak wygrać bilety na mecz,
czytaj na
Kielce.wyborcza.pl.

Sportowy
weekend
PIŁKA RĘCZNA
PGNIG SUPERLIGA:
G : Vive Tauron Kielce – Meble Wójcik Elbląg,
Hala Legionów, piątek godz. 18:30
I LIGA:
G Vive Tauron II Kielce – MTS Chrzanów, hala przy ul. Krakowskiej, KSZO Odlewnia Ostrowiec Św. – Moto-Jelcz Oława,
hala przy ul. Świętokrzyskiej, oba mecze sobota godz. 17
I LIGA
G KOBIET
BIET: Korona Handball Kielce – AZS AWF Warszawa,
hala przy ul. Krakowskiej, niedziela godz. 15
II LIGA: AZS Politechnika Świętokrzyska Kielce – Wisła Sandomierz, hala przy al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, sobota,
godz. 16; AZS UJK Kielce – Gloria Katowice, hala przy ul. Świętokrzyskiej, sobota godz. 19
SIA
SIATTKÓWKA
PLUS
PL
US LIGA: Effector Kielce – Asseco Resovia Rzeszów, Hala Legionów, sobota godz. 17
BOKS
IV Memoriał Leszka Drogosza, hala „Pod Basztami” w Chęcinach, piątek godz. 19
KICKBOXING
Otwarte Mistrzostwa Polski w formule oriental rules, hala przy ul.
Jana Pawła II w Starachowicach, sobota i niedziela od godz. 9

Głosowanie na Sportowca Roku. Wyślij SMS pod numer 71321 o treści: SWS.numer
Twoim zdaniem najpopularniejszego sportowca. Np: SWS.99
Głosowanie na Trenera Roku. Wyślij SMS pod numer 71321 o treści: SWT.numer
Twoim zdaniem najpopularniejszego trenera. Np: SWT.88
Głosujemy tylko na najpopularniejszego Twoim zdaniem sportowca i trenera województwa świętokrzyskiego, za pomocą kuponów, sms-ów, facebooka oraz portalu www.echodnia.eu
Koszt smsa: 1,23 z Vat. Głosowanie SMS kończymy w poniedzialek, 23 stycznia 2017 roku o godzinie 24. Każdy może wysłać dowolną ilość SMS-ów.

adres:
telefon:
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polska Press z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa (administrator danych osobowych) podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w niniejszym kuponie w celach związanych z przeprowadzaniem Plebiscytu
Sportowego 2016 „Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu”. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polska Press Sp. z o.o. Nadto właściciel
danych osobowych ma prawo w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych lub żądać ich usunięcia,
co jednak wiązać się będzie z wycofaniem się Użytkownika z Plebiscytu. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press
Sp. z o.o. na piśmie na adres Aleja IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
...........................................……………………………….. data i podpis
Czytelnie i kompletnie wy pełnione kupony można nadsyłać lub przynosić do redakcji Gazety Wyborczej w Kielcach, ul. Rynek 16, 25-303, Kielce, z dopiskiem na kopercie „Plebiscyt Sportowy”.
Każdy czytelnik może wysłać dowolną ilość kuponów. Kupony będą drukowane co piątek w „Gazecie Wyborczej” do 13 stycznia 2017 roku. Na kupony czekamy do wtorku, 17 stycznia 2017 roku.
Decyduje data stempla pocztowego.

bie z MKS-em Będzinem. – Nie będzie u nich stresu i specjalnej napinki z tego powodu. W ubiegłym sezonie w Kielcach zbili nas mocno [3:0
w setach do 18, 16 i 14 – przyp. red.],
ale na Podpromiu wygraliśmy seta
– dodaje Komenda. 
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Regulamin Plebiscytu Sportowego 2016
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