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Kie lec cy rad ni znów nie zgo-
 dzi li się na bez płat ne prze ja zdy
dla eme ry to wa nych pra cow ni -
ków Miej skie go Przed się bior -
stwa Ko mu ni ka cji. Za de cy do -
wa ło za cho wa nie ko a li cji rzą-
 dzą cej i je den nie u da ny for tel.
Pierw szy raz rad ni zaj mo wa li się ob-
 niż ką w paź dzier ni ku na wnio sek Bo -
gda na La to siń skie go, po sła PiS i wie-
 lo let nie go pra cow ni ka MPK. Pro jekt
wów czas nie prze szedł. Za bra kło jed-
 ne go gło su, a wstrzy ma ło się dwo je
rad nych PiS – Ma rian na No wo ryc -
ka-Gniat kow ska oraz Piotr Ki siel.

Wzbu dzi ło to kon tro wer sje w tym
śro do wi sku, rad ni PiS znów za pro -
po no wa li więc wpro wa dze nie bez-
 płat nych prze ja zdów. Ozna cza ło by
to mniejsze wpływy z biletów o ok.
55 tys. zł rocznie.

Wczo raj rad ni opo zy cji nie kry li
obu rze nia. Grze gorz Świercz z PSL
py tał, co się zmie ni ło, że pro jekt uchwa-
 ły wró cił pod ob ra dy. – Dwie ko mi sje
by ły prze ciw ne, rad ni na se sji też się
już wy po wie dzie li. Tu nie cho dzi ogru-
 pę lu dzi, tyl ko pew ne za sa dy. Idzie my
w stro nę uzna nia jed nej gru py za lep-
 szą – mó wił. – Po we wnętrz nych dys-
 ku sjach uzna liś my, że ta uchwa ła ma
sens. To zwol nie nie z op łat dla nie wiel-
 kiej gru py, któ ra jest prak tycz nie dy -
skre dy to wa na – bro nił po my słu Ja ro-
 sław Ka ryś, szef klu bu PiS.

Na tej sa mej se sji rad ni nie zgo dzi-
 li się na bez płat ne prze ja zdy dla
uczniów do 21. ro ku ży cia, bo kosz to-
 wa ło by to 15 mln zł rocz nie. – Ale te-
 raz to drob ny gest wo bec lu dzi, któ-
 rzy ca łe ży cie po świę ci li ko mu ni ka -
cji – prze ko ny wał Ka ryś.

Osta tecznie „za” by ło 11 rad nych
PiS i pre zy den ckie go Po ro zu mie nia
Sa mo rzą do we go. Prze ciw ko ty lu sa-
 mo z PO, PSL i SLD.

O po raż ce pro jek tu za de cy do wa -
ła po sta wa dwóch rad nych nie zrze -
szo nych z ko a li cji rzą dzą cej. Jan Gie-
 ra da nie za gło so wał, a Ro bert Siej ka
wy szedł z sa li. – Gdy zo ba czy łem pro-
 jekt, do sta łem nie straw no ści – tłu ma -
czył po tem Siej ka.

Nie o fi cjal nie rad ni PiS tłu ma -
czy li, że by li przy go to wa ni na ta-
 ką sy tu a cję i wspar cia miał udzie-
 lić też Sta ni sław Goźdź z PSL, któ-
 ry czę sto po pie ra ko a li cjan tów.
– Ale w przer wie roz ma wia li z nim
je go ko le dzy z PSL i wstrzy mał się
od gło su – mó wił je den z rad nych
PiS. �

MAR CIN SZTAN DE RA

For tel eme ry tom nie po mógł

– 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.

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

AN GE LI NA KO SIEK: – Kie row ca miej-
 skie go au to bu su tra ci przy tom ność,
au to ude rza w la tar nie, a chwi lę po-
 tem w kil ka na ście sa mo cho dów.
Pra wie wszy scy pa sa że ro wie
opusz cza ją po jazd.
AN NA ZA JEN KOW SKA: – Z pun ktu wi-
 dze nia psy cho lo gii spo łecz nej by-
 ło by dziw ne, gdy by zo sta li. To by ła
spe cy ficz na sy tu a cja, za gro że nia
ży cia osób ja dą cych w au to bu sie.
One też by ły ofia ra mi tej sy tu a cji.
Ich po bu dze nie emo cjo nal ne by ło
bar dzo wy so kie, za tem zdol ność
do ref  lek sji, my śle nia czy oce nia -
nia sy tu a cji, bar dzo ob ni żo na. Wte-
 dy wła ści wie nasz mózg się wy łą -
cza.

O oso bach, któ re te raz kry ty ku -
ją za cho wa nie pa sa że rów, moż na
po wie dzieć, że sa me bar dzo bo ją
się te go, że kie dyś znaj dą się na
miej scu kie row cy i nikt im nie
udzie li po mo cy. Ich złość wy ni ka
z lę ku.
Ale prze cież tym lu dziom już nic nie
za gra ża ło.

– Tak, ale wcześ niej au to bus sta-
 ra no wał kil ka la tar ni. Je że li jest się
w au cie, nad któ rym nikt nie pa nu -
je, to jest to stre su ją ce, po ja wia się
wyż szy po ziom po bu dze nia. W do-
 dat ku pa sa że ro wie nie wi dzie li oso-

 by, któ ra cier pia ła. Gdy by prze de
mną le żał ktoś na przy kład ze zła-
 ma ną no gą, dą ży ła bym do zmniej-
 sze nia rów nież swo je go cier pie nia
po przez zmniej sze nie cier pie nia tej
oso by. Po pro stu nie chcia ła bym pa-
 trzyć na oso bę od czu wa ją cą ból.
W au to bu sie kie row ca był da le ko,
nikt go nie wi dział. Nie by ło bez po-
ś red nie go kon tak tu z tak zwa nym
bodź cem awer syj nym, któ ry wy wo-
 ły wał by emo cjo nal ny dy skom fort,
na przy kład pa sa że rom zro bi ło by
się przy kro. Oni te go nie wi dzie li,
kie row ca był zam knię ty w ka bi -
nie.

Po za tym, je śli je steś my w gru pie,
to ob ser wu je my, co in ni zro bią. Tak
na praw dę nie stan dar do wo za cho -
wa ła się ta jed na dziew czy na, któ ra
zo sta ła i gdzieś dzwo ni ła, być mo że
po po moc. Resz ta zaś tak jak pew nie
wię kszość z nas w po dob nej sy tu a -
cji. Cho ciaż chce my my śleć, że za-
 cho wa li byś my się ina czej. A tak na-
 praw dę ba da nia po ka zu ją, że ta kich
osób, jak ta dziew czy na, jest nie wie -
le.
Na dru gim bie gu nie ma my pa na, któ-
 ry tuż po wy pad ku idzie do ka bi ny
kie row cy, by otwo rzyć drzwi. Za
pierw szym ra zem mu się nie uda je,
pró bu je więc ko lej ny raz.

– A gdzie sie dział w chwi li wy pad-
 ku?
Tuż za kie row cą.

– Moż na więc przy pusz czać, że
sie dział bli sko i wi dział, co się sta ło.
Le piej ro zu miał sy tu a cję, dla te go tak
się za cho wał.
Pani dia gno za nie jest op ty mi stycz -
na. Moż na przy pusz czać, że je śli
w przy szło ści doj dzie do po dob ne go
wy pad ku, trud no bę dzie uzy skać
po moc.

– To praw da, ale za pew ne wie le
zmie ni ła by edu ka cja. Ga nie nie lu dzi
nic nie da. Bar dziej po mo że wy tłu -
ma cze nie, dla cze go tak się sta ło. Po
tym wy pad ku my śle nie u wię kszo -
ści lu dzi by ło wy łą czo ne, spo wo do -
wa ła to sy tu a cja za gro że nia. W la tach
70. pro wa dzo no ba da nia do ty czą ce
wy da rzeń z No we go Yor ku. Dziew-
 czy na przez kil ka go dzin by ła gwał-
 co na i bi ta. Krzy cza ła, ale nikt nie re-
 a go wał, cho ciaż sły sza ło ja wie le osób.
Oka za ło się, że za dzia łał efekt roz pro-
 szo nej od po wie dzial no ści. Je że li
świad kiem by ła by jed na oso ba, pra-
 wie wszy scy by po mo gli. W przy pad-
 ku trzech ob ser wa to rów praw do po -
do bień stwo udzie le nia po mo cy spa-
 da ło do 40 proc. Przy jesz cze wię k-
szej gru pie pra wie nikt nie po ma gał.
Im wię cej osób, tym czę ściej po ja wia

się po czu cie, że in ni to za mnie za ła -
twią.
A gdy by w tym au to bu sie po ja wił się
li der, któ ry wska że, by kon kret na
oso ba za dzwo ni ła po po go to wie,
a in na wy cią gnę ła kie row cę z ka bi -
ny?

– My ślę, że to by po mog ło. W sy-
 tu a cji, kie dy je steś my za gu bie ni i bo-
 i my się, cze ka my, aż ktoś nam wska-
 że, co ma my zro bić.
Udzie la nia pier wszej po mo cy uczy
się wie lu lu dzi. Gdy przy jdzie co do
cze go, to rzad ko kto de cy du je się
po móc.

– Te o re tycz nie każ dy z nas prze-
 szedł kurs pier wszej po mo cy, ale
jed no ra zo we za ję cia ni jak się ma-
 ją do dzia ła nia w sy tu a cji stre su.
My ślę, że ta kie kur sy po win no się
od by wać co dwa, trzy la ta, na przy-
 kład od szko ły pod sta wo wej. Póź-
 niej ta wie dza po win na być utrwa-
 la na. To tro chę tak, jak z ja zdą sa-
 mo cho dem, po pew nym cza sie nie
my śli się już, gdzie jest gaz, a gdzie
ha mu lec. Ko muś, kto jesz cze nie
pro wa dził au ta, trud no to wy tłu -
ma czyć. Tak sa mo jest z na u ką
pier wszej po mo cy. Je dy nym wyj-
 ściem jest ćwi cze nie te go wie le ra-
 zy. �

ROZ MA WIA ŁA AN GE LI NA KO SIEK

Wię kszość z nas też by wy szła z te go au to bu su

Przy go to wa nie syl wet ki na świę ta – ta kie by ło głów ne za ło że nie
wczo raj sze go „Mi ko łaj ko we go ma ra to nu fit ness” w Cen trum Re ha -
bi li ta cji i Spor tu Uni wersytetu Ja na Ko cha now skie go. Mógł w nim
wziąć udział każ dy, ale w gro nie oko ło stu osób do mi no wa li oczy-
 wi ście stu den ci.
Fot. Mi chał Wal czak Wię cej zdjęć na kiel ce.wy bor cza.pl

KADR Z TY GOD NIA

PY TA NIE KON KUR SO WE:

Podaj imię i nazwisko reżysera 
najnowszej premiery Teatru 

im. S. Żeromskiego pt. „Zachodnie
wybrzeże” Bernarda-Marie Koltèsa.

Od po wiedź na py ta nie pro si my wy słać
e-ma i lem dziś o godz. 11

na adres: kon kurs@kiel ce.ago ra.pl

W e-ma i lu pro si my po dać swo je imię
i na zwi sko. Wy gry wają 4 pierwsze osoby,

któ re o godz. 11 prze ślą pra wi dło wą
od po wiedź. Ze zwycięzcami konkursu

skon tak tu je my się e-ma i lo wo.

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

Wię cej o spek ta klach: teatrzeromskiego.pl

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33559407

IVANKA TRUMP
JUTRO
Z „WYBORCZĄ”

CÓRECZKA TATUSIA?

Fot: BEN BAKER/REDUX/EAST NEW
S 

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33369040
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Ślub ne tar gi
Prze pis na ide al ną za ba wę,
naj mod niej sze pro jek ty su-
 kien ślub nych, de ko ra cje
i do dat ki we sel ne – w week -
end w Tar gach Kiel ce IX
Ogól no pol skie Tar gi Ślub-
 ne „Mod ny ślub”. To wa -
rzy szyć im bę dą sa lon kos -
me ty ki i fry zjer stwa „Ve nus”
oraz tar gi rze mio sła ar ty -
stycz ne go „Rę ko dzie ło”.
W so bo tę wy sta wę zwie-
 dzać moż na w godz. 10-18,
w nie dzie lę od 10 do 17.

Se sje bę dą on li ne
Praw do po dob nie od stycz nia
se sje kie lec kiej ra dy mia sta
trans mi to wa ne bę dą na ży-
 wo w in ter ne cie. Pod ko niec
li sto pa da ape lo wał oto świę-
 to krzy ski po seł Piotr Li roy-
Ma rzec zklu bu Ku kiz’15. Prze-
 wod ni czą cy ra dy Da riusz Ko-
 zak w roz mo wie z „Wy bor -
czą” de kla ro wał wów czas, że
nie bę dzie ztym prob le mów.
Zyg munt Ma zur, dy rek tor za-
 kła du ob słu gi urzę du mia sta,
tłu ma czył jed nak, że sprzęt
do trans mi sji jest już prze sta-
 rza ły, a na no wy nie ma pie-
 nię dzy. – Otrzy ma łem jed nak
in for ma cję, że w stycz niu
trans mi sje uda się wzno wić
– po in for mo wał wczo raj Ko-
 zak. � MARC

WY DA RZE NIA
W SKRÓ CIE

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.

MAR CIN BA TÓG

W a run ki, wja kich tre nu-
 ją dzie ci na kie lec kim
Bia ło go nie, z ro ku na
rok są co raz gor sze.

Nie dłu go miej sco wej Po lo nii koń czy
się li cen cja na udział w roz gryw kach

li go wych. Praw do po dob nie bez po pra-
 wy wa run ków nie zo sta nie ona prze-
d łu żo na. Mó wi się o tym od lat.

W pro jek cie przy szło rocz ne go bu-
d że tu mia sta nie za pi sa no pie nię dzy
dla klu bu. Wal czą ca o nie od kil ku lat
rad na Plat for my Oby wa tel skiej Jo an-
 na Wi niar ska zło ży ła wnio sek o prze-
 su nię cie 200 tys. zł z pu li prze zna czo -
nej na wy kup grun tów pod lot ni sko
w Ob i cach właś nie dla Po lo nii. Miał-
 by tam sta nąć lek kiej kon struk cji pa-
 wi lon z szat nia mi i ła zien ka mi. Po mysł
po zy tyw nie za o pi nio wa ła ko mi sja fi-
 nan sów pu blicz nych kie lec kiej ra dy
mia sta, ale ko lej ny krok na le ży już do
pre zy den ta Kielc. Woj ciech Lu baw ski
mu siał by go przed sta wić ja ko au to -
po praw kę do bud że tu.

– Ab so lut nie te go nie zro bię. Nie
ma sen su prze zna czać pie nię dzy na
do raź ną in we sty cję w mo men cie, gdy

pla nu je my tam zbu do wać spor to wy
oś ro dek szko le nio wy – mó wi nam
pre zy dent Lu baw ski.

Ten po mysł prze wi ja się w mie ście
od lat. Cho dzi o wart oko ło 30 mln zł
kom pleks bo isk (dwóch z na tu ral ną
na wierz chnią idwóch ze sztucz ną), na
któ rym mia ły by tre no wać dzie ci imło-
 dzież zrze sze ni w róż nych kie lec kich
klu bach pił kar skich. – Wy da je mi się,
że mo że my li czyć co naj mniej na
50 proc. do fi nan so wa nia z Unii Eu ro-
 pej skiej, ale bę dzie my wal czyć na wet
o 85 proc. – twier dzi pre zy dent.

Do da je jed nak, że nie jest jesz cze
pew ny, czy mia sto bę dzie za bie gać
o ta ki oś ro dek na Bia ło go nie, bo wiem
na Pa ko szu nie mal iden tycz ny bę dzie
bu do wał wła ści ciel ho te lu Bin kow ski.
– Nie chce my, by tych bo isk by ło za du-
 żo, bo ich utrzy ma nie jed nak kosz tu -
je. W ska li ro ku to wię cej niż mi lion

zło tych – do da je Lu baw ski. Przy zna -
je, że jest umó wio ny z wła ści cie lem
Bin kow skie go, że na ewen tu al ną proś-
 bę mia sta ho tel uży czy swo ich bo isk.

Za strze ga też, że roz wa ży prze ka za -
nie 200tys.zł dla Po lo nii tyl ko wte dy, gdy
wy co fa się z bu do wy oś rod ka spor to -
we go. – Otym, czy chce my go zbu do wać,
zde cy du je my w pierw szym kwar ta le
no we go ro ku – wy jaś nia pre zy dent.

– Ale jed no nie prze kre śla dru gie go.
Mó wi my oprze noś nym pa wi lo nie, któ ry
moż na po sta wić w każ dym in nym miej-
 scu, je śli tam fak tycz nie po wsta nie ta ki
kom pleks. Nato miast nie moż na dłu żej
od wle kać itrze ba jak naj szyb ciej klu bo wi
po móc – ko men tu je rad na Wi niar ska.

W pią tek ra zem z ro dzi ca mi dzie-
 ci tre nu ją cych w Po lo nii Bia ło gon jest
umó wio na z pre zy den tem Lu baw -
skim, by prze ko nać go do prze ka za -
nia klu bo wi 200 tys. zł. �

Po lo nia cze ka na pie nią dze

Część opo zy cyj nych rad nych do
osta t niej chwi li pró bo wa ło wpro-
 wa dzić za pi sy re gu lu ją ce ini cja -
ty wę uchwa ło daw czą miesz kań -
ców w no wym sta tu cie Kielc.

MAR CIN SZTAN DE RA

Tuż przed wczo raj szą se sją ra dy mia-
 sta or ga ni za cje po za rzą do we, w tym
KOD, nie sku tecz nie ape lo wa ły, by

zdjąć pro jekt z po rząd ku ob rad. Do-
 ma ga ły się m.in. przy wró ce nia za pi-
 sów do pusz cza ją cych ini cja ty wę
uchwa ło daw czą miesz kań ców.

Po tem rad ni dys ku to wa li o tym
naj dłu żej. Opo zy cja prze ko ny wa ła,
że ta kie za pi sy są w wie lu mia stach.
– Je że li nie umie ści my ich te raz, póź-
 niej na wet nie bę dzie my mo gli dys-
 ku to wać o szcze gó ło wej pro ce du rze
– mó wi ła Ka ta rzy na Za pa ła z PO.
Mniej ra dy kal ny był Ja cek Wo ło wiec

z PSL. – Za sta na wiam się, czy wy e li -
mi no wa nie tej ini cja ty wy nie jest ja-
 kimś ogra ni cze niem po staw oby wa-
 tel skich – mó wił.

To masz Bo guc ki z pre zy den ckie -
go Po ro zu mie nia Sa mo rzą do we go
tłu ma czył, że ta kie za pi sy sta tu tu wy-
 ni ka ją z prze pi sów. – Mo że my się z ja-
 kimś pra wem nie zga dzać, ale na le -
ży je wy ko ny wać. Praw ni cy jas no mi
po wie dzie li, że nie moż na wpi sać ini-
 cja ty wy uchwa ło daw czej w sta tut, bo

nie ma de le ga cji usta wo wej. To przy-
 ję ta re gu ła – pod kre ślał. Od po wia dał,
że al ter na ty wą są wpro wa dzo ne za-
 pi sy o pe ty cjach. – Tam nie ma ob o -
strzeń do ty czą cych zgro ma dze nia,
na przy kład 500 pod pi sów. Uwa żam,
że nie ma ogra ni czeń zwią za nych z in-
i cja ty wą miesz kań ców – do dał.

Za przy ję ciem no we go sta tu tu by ło
19 rad nych PiS, PS, PSL i PO. 5 rad nych
PO i SLD się wstrzy ma ło. Prze ciw ny
był Mar cin Chłod nic ki z SLD.  �

Kiel ce ma ją no wy sta tut. Bez za pi sów o ini cja ty wie

Co dzien nie prze jeż dża nią ty sią ce sa mo cho dów, tak że cię ża ro wych. Miesz -
kań cy od lat skar żą się na ha łas i drga nia. Roz bu do wa tej dro gi jest więc
kon ty nu a cją my śli bu do wy ob wod nic, któ re w sku tecz ny spo sób umoż li wią
wy pro wa dze nie ru chu po ja zdów ko ło wych po za ob sza ry za bu do wa ne lik wi -
du jąc w ten spo sób uciąż li wość i za gro że nie dla miesz kań ców miej sco wo -
ści. Bur mistrz Ćmie lo wa Jan Kuś mierz pod kre śla, że bu do wa ob wod ni cy
mia sta Ćmie lo wa to jed na z naj waż niej szych in we sty cji, któ rej ocze ku ją
miesz kań cy. Pow sta nie ob wod ni cy skut ko wać bę dzie wy pro wa dze niem cięż -
kie go tran spor tu z mia sta, wzro stem bez pie czeń stwa miesz kań ców oraz
stwo rze niem no wych te re nów pod bu dow nic two jed no ro dzin ne czy prze my -
sło we. Zna cze nie bu do wy ob wod ni cy i prze bu do wy dro gi wo je wódz kiej dla
roz wo ju eko no micz ne go re gio nu wie lo krot nie pod kre ślał rów nież Mar sza -
łek Wo je wódz twa Świę to krzy skie go Adam Ja ru bas. We dług Mar szał ka bu -
do wa ob wod ni cy, szcze gól nie w przy pad ku Ćmie lo wa, to uwol nie nie
do dat ko wych te re nów pod in we sty cje i miej sca pra cy, co jest bar dzo waż ne
w dzi siej szych cza sach kry zy su i szu ka nia no wych im pul sów gos po dar czych.
„To do bra in we sty cja, do brze przy go to wa na i w do brej współ pra cy”– mó wi
Wi ce-mar sza łek Wo je wódz twa Świę to krzy skie go Jan Mać ko wiak pod kre śla -
jąc wspar cie sa mo rzą dow ców dla tej in we sty cji. 
W bie żą cym ro ku, po po zy ska niu od po wied nich poz wo leń i do ko na niu
uzgod nień, wy ło nio no wy ko naw cę oraz roz po czę to pra ce bu do wla ne w ra -
mach roz bu do wy od cin ka dro gi wo je wódz kiej nr 755 wraz z bu do wą ob wod -
ni cy miej sco wo ści Ćmie lów. 
Re a li za cja za da nia bę dzie prze bie ga ła w dwóch eta pach. W pier wszej ko lej -
no ści zo sta nie roz bu do wa ny ostat ni, po nad 4-ki lo me tro wy od ci nek dro gi
wo je wódz kiej po mię dzy Oża ro wem i Ćmie lo wem. Pra ce na tym frag men cie
roz po czę ły się w paź dzier ni ku te go ro ku. 
Roz bu do wy wa ny od ci nek dro gi wo je wódz kiej nr 755 po sia dał bę dzie pa ra -
me try dro gi kla sy G o ka te go rii ob cią że nia ru chem KR4. Wy ko na na zo sta nie

jezd nia o sze ro ko ści 7 m wraz z przy le ga ją cy mi do niej chod ni ka mi o sze ro kość
od 1,5 do 3 m. Przy dro dze ma pow stać tak że ścież ka ro we ro wa oraz za to ki
au to bu so we. Niez wy kle waż ny jest efekt eko lo gicz ny przed sięw zię cia, któ ry
zo sta nie osią gnię ty m.in. dzię ki wy bu do wa niu pod dro gą zu peł nie no wych
przejść dla zwie rząt. Dru gi etap to bu do wa po nad 5-ki lo me tro wej ob wod ni -
cy Ćmie lo wa. Bę dzie mia ła jed ną jezd nię o sze ro ko ści 7 m, o dwóch pa sach
ru chu o sze ro ko ści 3,5 me tra każ dy oraz opa ski bi tu micz ne po 0,5 m. 
Za kres bu do wy ob wod ni cy Ćmie lo wa obej mu je bu do wę no we go od cin ka
dro gi kla sy G po stro nie po łud nio wej mia sta. Koniecz ne bę dzie wy bu do wa -
nie dwóch rond i cią gu pie szo -rowe ro we go. Wy ko naw ca ro bót bu do wla -
nych, fir ma SKAN SKA S.A. wy ko na od wod nie nie dro gi jak też pra ce
po le ga ją ce na zmia nie prze bie gu i ure gu lo wa nia ko ry ta rze ki Ćmie lów ki.
Nad Ćmie lów ką, Trę ba nów ką, oraz po zo sta ły mi cie ka mi wy bu do wa ne bę dą
obiek ty in ży nier skie.
W ra mach re a li za cji in we sty cji pow sta nie Ba za Służ by Dro go wej dla po trzeb
Ob wo du Dro go we go. 

Łącz ne na kła dy na re a li za cję in we sty cji wy nio są pra wie 65 mi lio nów zło -
tych, z cze go ro bo ty bu do wla ne kosz to wać bę dą po nad 55 mi lio nów. Po zo -
sta łe kosz ty to wy ku py grun tów, na dzór in we stor ski oraz pro mo cja
pro jek tu. Pla no wa ny ter min za koń cze nia ro bót bu do wla nych to ko niec czer -
wca 2018 ro ku. 

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/

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Rozbudowa DW 755 
etap III A od km 12+124,50 

do km 16+247,00 wraz z budową
obwodnicy Ćmielowa”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. 

REKLAMA 33561062
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– 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.

ROZ MO WA Z
MA RZE NĄ GRO SIC KĄ 
I DR. RY SZAR DEM 
ŚMIE TAN KĄ-KRU SZEL NIC KIM 
z Biura Badań Historycznych
Delegatury Instytutu Pamięci
Narodowej w Kielcach

JA NUSZ KĘ DRAC KI: Po za straj kiem
w hu cie w Ostrow cu Świę to krzy -
skim wła ści wie nie by ło w na szym
re gio nie wię kszych pro te stów prze-
 ciw ko wpro wa dze niu sta nu wo jen -
ne go. Czym to wy tłu ma czyć?
MA RZE NA GRO SIC KA: Za cznij my od
te go, że ska la in ter no wań w re gio nie
świę to krzy skim by ła bar dzo du ża.
Spis in ter no wa nych z te re nu re gio -
nu Ma ło pol ska obej mu je 354 oso by,
a w re gio nie świę to krzy skim by ło ich
368. Es be cy twier dzi li po tem, że in-
 ter no wa li wię cej osób, niż za mie rza -
li, po nie waż – jak to okre śli li – by ła ko-
 rzyst na sy tu a cja. Na przy kład gdy do-
 wie dzie li się, że jest pró ba zor ga ni -
zo wa nia straj ku 15 grud nia w Po lm-
o-SHL w Kiel cach, in ter no wa li do-
 dat ko we 20 osób.
DR RY SZARD ŚMIE TAN KA-KRU SZEL -
NIC KI: Na stą pi ło to pra wie na tych -
miast po spot ka niu or ga ni za cyj -
nym. Już na stęp ne go dnia wszy scy,
któ rzy chcie li or ga ni zo wać strajk,
by li za trzy ma ni.
Jak to moż na od bie rać? Es be cy by li
tu tak spraw ni czy „So li dar ność”
sła ba?

RŚK: Wy da je mi się, że mie li do-
 bre roz pra co wa nie i wy ty po wa li te
oso by, któ re mia ły ce chy przy wód -
cze, zdol no ści or ga ni za cyj ne i by ły -
by w sta nie po cią gnąć pro test. To, że
ktoś zo stał wy bra ny do ko mi sji za-
 kła do wej czy wy żej, nie zna czy ło jesz-
 cze, że w trud nym mo men cie wy stą-
 pi prze ciw wła dzy. Ka drę po ten cjal -
nie od waż nych osób, któ re mog ły by
sta nąć na cze le pro te stu, wy ty po wa -
no rze czy wi ście do brze i izo lo wa -
no.

MG: Na dłu go przed wpro wa dze -
niem sta nu wo jen ne go SB spo rzą -
dzi ła li stę osób, któ re mog ły by sta no-
 wić za gro że nie. I by ła ona sta le ak tu-
 a li zo wa na. Jak prze glą da łam ta ką li-
 stę z koń ca 1980 ro ku, to bra ko wa ło
na niej wie lu osób, któ re rok póź niej
zo sta ły in ter no wa ne. Na bie żą co ana-
 li zo wa no w po szcze gól nych za kła -
dach, kto rze czy wi ście od gry wa ro-
 lę przy wód czą. Nie ko niecz nie po kry-
 wa ło się to z funk cja mi peł nio ny mi
w związ ku. Roz poz na nie ze stro ny
SB by ło dość do bre i traf ne.
Na in ter no wa niach, któ re osła bi ły
„S” szcze gól nie w pierw szych
dniach sta nu wo jen ne go, się nie
skoń czy ło...

RŚK: Trze ba do dać jesz cze tzw. in-
 ter no wa nie woj sko we. Na stęp ną ka-
 drę osób, któ re po ten cjal nie mog ły -
by or ga ni zo wać pro te sty, po wo ła no
do woj sko wych obo zów spe cjal nych,
m.in. w Czer wo nym Bo rze. W na-
 szym re gio nie to ko lej ne 80 osób. Do
koń ca 1982 ro ku prze pro wa dzo no też
oko ło 600 roz mów pro fi lak tycz nych.
Też nie by ły przy pad ko we. Praw do -
po dob nie by ły to roz mo wy wy prze -
dza ją ce przed zor ga ni zo wa niem cze-
 goś al bo w trak cie już po dej mo wa -
nych dzia łań.
Czy fakt, że sto sun ko wo ła two uda ło
się wpro wa dzić stan wo jen ny, nie
wy ni kał z te go, że wie lu lu dzi mia ło
już dość „S” i jej kon flik tów z wła dzą.
Prob le my z za o pa trze niem w pod -
sta wo we rze czy i pro pa gan da ro bi ły
swo je. Za pu ste pół ki w skle pach
ob wi nia no już nie tyl ko Ja ru zel skie -
go, ale i Wa łę sę...

MG: Po par cie dla „S” po wpro wa -
dze niu sta nu wo jen ne go chy ba tak
bar dzo nie zma la ło. Świad czy o tym
po moc dla in ter no wa nych czy aresz-
 to wa nych ze stro ny zwy kłych lu dzi.
Rol ni cy przy wo zi li jabł ka, ziem nia -
ki, in ne da ry. Wie le osób an ga żo wa -
ło się w tę po moc. Dzia ła cze w swo-
 ich re la cjach ra czej nie wspo mi na ją,
że by ktoś miał im za złe pro wa dzo ną
dzia łal ność i ob wi niał za za ist nia łą
sy tu a cję. Je śli by ły ta kie przy pad ki,
to na le ża ły do rzad ko ści.

RŚK: Zmę cze nie na pew no by ło,
to jest nor mal ne. Przy re gio nie świę-
 to krzy skim war to jed nak pod kre ślić,
że przed 13 grud nia te wio dą ce za kła-
 dy od po wia da ły na wez wa nia Ko mi-
 sji Kra jo wej i gre mial nie przy łą cza ły
się do straj ków ostrze gaw czych oraz
in nych ak cji pro te sta cyj nych.
Po 13 grud nia już tak nie by ło...

RŚK: Lu dzie oba wia li się wy stę -
po wać wprost, nie wi dzie li na przy-
 kład sen su straj ko wa nia, by nie da-
 wać pre tek stu do wy rzu ce nia z pra-
 cy czy aresz to wa nia. Po ka zu je to
strajk z 13 ma ja 1982 ro ku na wez wa -
nie ogól no pol skie go pod zie mia, kie-

 dy w dzie wię ciu za kła dach by ły kil-
 ku na sto mi nu to we przer wy w pra cy.
We dług SB, ale chy ba nie ma tu du-
 że go nie do sza co wa nia, wzię ło w tym
pro te ście udział oko ło 280 osób w ca-
 łym re gio nie.
W kie lec kiej Iskrze, któ ra ucho dzi ła
za ko leb kę świę to krzy skiej „S”, tyl ko
kil ka dzie siąt osób.

RŚK: No właś nie, to ma łe licz by.
Tak sa mo jak sym bo licz na ma ni fe -
sta cja stu den tów WSP i Po li tech ni ki
Świę to krzy skiej, pod czas któ rej 70
osób wy szło przed aka de mi ki. Ale
już 31 sierp nia 1982 ro ku w róż nych
miej scach Kielc, w róż ny spo sób ma-
 ni fe sto wa ło łącz nie kil ka ty się cy. To
by prze czy ło te zie, że lu dzie nie chcie-
 li brać w ta kich pro te stach udzia łu.
Być mo że czu li wię kszą ano ni mo -
wość. Jesz cze wię cej osób przy cho -
dzi ło na uro czy sto ści pa trio tycz ne
z udzia łem kom ba tan tów, na Wy ku -

sie, pod Skar ży skiem czy w Koń skich,
za wsze ob sta wia ne przez SB. A wia-
 do mo by ło, że kto przy cho dzi na te
im pre zy, jest w ja kiś spo sób zwią za -
ny z ideą opo ru an ty ko mu ni stycz -
ne go.
Te spot ka nia to nie co póź niej szy
okres, wróć my do pierw szych dni
sta nu wo jen ne go.

RŚK: Naj dra ma tycz niej by ło pod-
 czas straj ku w hu cie w Ostrow cu. Jak
nam mó wił je den z je go or ga ni za to -
rów i przy wód ców Je rzy Ja błoń ski,
w mo men cie, kie dy już oto czo no za-
 kład, emo cje by ły tak sil ne, że zgro-
 ma dze ni w bra mie lu dzie chcie li się
bić. Po wstrzy my wał ich, bo na stą pi -
ło by gwał tow ne star cie. Bar dzo groź-
 ne, mo że bar dziej jesz cze dla zo mow-
 ców niż dla straj ku ją cych, któ rzy
chcie li wyjść i za a ta ko wać.
Po 13 grud nia mie liś my też licz ne
przy pad ki po je dyn czych dzia łań, jak

ma lo wa nie ha seł prze ciw wła dzy
czy wy sy ła nie ano ni mo wych li stów
w ob ro nie prze śla do wa nych.

MG: Ta kie in dy wi du al ne ak ty opo-
 ru by ły na wet w ma łych miej sco wo -
ściach. Na przy kład na tar gu w Ła go -
wie po ja wia ły się ulot ki, na przy stan-
 ku w Chmiel ni ku wy ma lo wa no ha-
 sło. War to zwró cić uwa gę na roz bi -
cie dzia łal no ści pod ziem nej. Ist nia -
ło du żo gru pek, któ re sta ra ły się sa-
 mo dziel nie dzia łać, i te wszyst kie ini-
 cja ty wy nie by ły sko or dy no wa ne. To
też po wo do wa ło, że nie moż na by ło
wię kszej ma ni fe sta cji czy in nej for-
 my pro te stu zor ga ni zo wać.

RŚK: Być mo że by ła to for ma ucie -
czki przed groź bą du żych re pre sji.
To nie War sza wa, Kra ków czy Wy-
 brze że, gdzie czło wiek nie jest wi-
 docz ny w tłu mie. Tu jed nak lu dzie
się roz poz na wa li. Do pó ki trzy ma li
się w swo jej pier wot nej ma łej gru pie,

Dra ma tycz nie by ło w Ostro
hut ni cy chcie li się bić
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Starachowice, ówczesna
ulica Manifestu Lipcowego,
a teraz al. Amii Krajowej.
Koniec grudnia 1981 roku
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Meldunek KMeldunek Komitetuomitetu
Wojeojewódzkiego Pwódzkiego PZPRZPR
z sierpnia 1982 rsierpnia 1982 roku: ku: 

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



to cięż ko by ło ich roz gryźć. W mo-
 men cie kie dy się otwie ra li, groź ba
roz bi cia przez SB by ła wię ksza.
W ofi cjal nej pro pa gan dzie ze sta nu
wo jen ne go mo wa by ła o po stę pu ją -
cej nor ma li za cji i ma le ją cej licz bie
wro gich dzia łań. Jak oce nia no sy tu -
a cję w we wnętrz nych do ku men tach
PZPR czy SB?

RŚK: W sierp niu 1982 ro ku, gdy „S”
szy ko wa ła się do wiel kich ma ni fe -
sta cji w ca łej Pol sce, z Ko mi te tu Wo-
 je wódz kie go PZPR wy szedł ta ki mel-
 du nek: „Da je się za u wa żyć gru py pra-
 cow ni cze, któ re wy raź nie znaj du ją
się pod wpły wem wro giej pro pa gan -
dy i z nie cier pli wo ścią cze ka ją na roz-
 wój wy da rzeń zgod nie ze sce na riu -
szem pod zie mia »S«. Swój sto su nek
do tych wy da rzeń okre śla ją ra czej ja-
 ko chęć ki bi co wa nia im niż rze czy -
wi ste go w nim udzia łu. Te gru py pra-
 cow ni ków w oce nie par tyj nych in-
 stan cji są szcze gól nie nie bez piecz ne,
po nie waż w mo men tach kry tycz nych
mo gą za jąć skraj ną po sta wę”.

Czy li wła dze mia ły po czu cie oba-
 wy, że je że li pro te sty się roz wi ną, to
du że za kła dy z re gio nu świę to krzy -
skie go mo gą się do łą czyć, cho ciaż na
ra zie cze ka ją.
Moż na po sta wić te zę, że u nas re-
 pre syj ność by ła wię ksza niż w in-
 nych re gio nach? Że za drob ne rze-
 czy za my ka no do wię zie nia? W jed -
nym z opra co wań pi sze cie, że kie-
 row ca za rzą du re gio nu „S” Ma rian
Sta niec zo stał aresz to wa ny za to, że
roz wo ził kar tki z ży cze nia mi na Bo że
Na ro dze nie...

MG: Ale te kar tki mia ły sym bo le
„S” i znak Pol ski Wal czą cej, sy gno -
wa ne przez Ko mi tet Ob ro ny Wię zio-
 nych i Prze śla do wa nych za Prze ko -
na nia. By ła więc sym bo li ka za ka za -
na przez wła dze.
Mó wi li ście o do brym roz pra co wa niu
„S” przez SB. Mie li tu wię cej agen-
 tów?

RŚK: My ślę, że nie od bie ga liś my
pod tym wzglę dem od in nych re gio -
nów. A roz pra co wa nie SB, mi mo że
cza sa mi do bre, nie obej mo wa ło ko-
 lej nych osób, któ re się do łą cza ły.

MG: Świet nym przy kła dem, że nie
wszyst kich uda ło się roz pra co wać,
jest gru pa z Bli ży na. Grze gorz Ja siń -
ski, Krzysz tof Ko wa lik, Krzysz tof Pió-
 ro i Zbi gniew Wol ski, ucznio wie li ce -
um i tech ni kum w Skar ży sku-Ka -
mien nej, dru ko wa li w piw ni cy mnó-
 stwo ulo tek. Po tem je roz rzu ca li i nie
da li się zła pać. Dwie spra wy ope ra -
cyj ne SB, prze słu chi wa nie na u czy -
cie li, dzia ła nia w szko łach nic nie da-
 ły. Ci mło dzi wte dy chłop cy da lej ro-
 bi li swo je. Do tej po ry nie mo gą na wet
przej rzeć akt, bo nie ma tam ich na-
 zwisk. Są tyl ko ulot ki, na zwi ska róż-
 nych po dej rze wa nych osób, a oni nie
by li na wet wy ty po wa ni do te go gro na.
Jak du ży za sięg mia ła dzia łal ność pod-
 zie mia so li dar no ścio we go? Moż na
okre ślić, ile osób by ło w nią za an ga żo -
wa nych w re gio nie świę to krzy skim?

RŚK: Przed 1980 ro kiem opór spo-
 łecz ny to by ły po je dyn cze oso by. Po
sta nie wo jen nym ma my kil ka set osób
za an ga żo wa nych bez poś red nio wdzia-
 łal ność pod ziem ną, w sa mych Kiel-
 cach oko ło stu. Mam tu na my śli struk-
 tu ry, łącz ni ków, kol por taż nie za leż -
nych wy daw nictw czy or ga ni zo wa nie

róż ne go ro dza ju im prez, głów nie
w koś cio łach. Ale trze ba do dać do
te go wie le ty się cy, któ re przy cho -
dzi ły na te im pre zy czy czy ta ły wy-
 daw nic twa. „S” stłam szo no w sta-
 nie wo jen nym, ale uda ło się oca lić
jej idee i roz sze rzył się krąg osób,
któ re uczest ni czy ły w dłu gim mar-
 szu do 1989 ro ku. �

ROZMAWIAŁ JA NUSZ KĘ DRAC KI

Na okład ce
% Zdję cie du że: ko lum na ZO MO
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 
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S kał ki Pie kło znaj du ją się
w szczy to wej czę ści gó-
 ry Ka mień (399 m

n.p.m.) w paś mie Wzgórz Tum-
 liń skich. Sta no wią je na tu ral ne
wy chod nie pia skow ców, któ re
wy raź nie róż nią się jed nak od
skał, ja kie spo ty ka my na in nych
wznie sie niach te go pas ma.

Na są sied niej Gó rze Cio so-
 wej czy nie da le kiej Gro do wej
wy stę pu ją bo wiem czer wo ne
pia skow ce z okre su dol ne go
tria su, na zy wa ne tum liń ski mi.
Te „pie kiel ne” kwar cy to we na
Ka mie niu ma ją bru nat ne i sza-
 re za bar wie nie. Są też o pra wie
150 mi lio nów lat star sze od dol-
 no tria so wych, po cho dzą bo-
 wiem z dol ne go de wo nu. Po-
 nad to są sil nie spę ka ne w róż -
nych kie run kach, co po wo du -
je, że ich po wierz chnia jest bar-
 dzo nie rów na.

Ska ły te two rzą stro mą skar-
 pę na po łud nio wym zbo czu gó-
 ry odłu go ści kil ku na stu me trów
i wy so ko ści oko ło 6-7 m. Skła da
się ona z kil ku czę ści roz dzie lo -
nych szcze li na mi. W jed nej z ta-
 kich szcze lin po wsta ła nie wiel -
ka ja ski nia, a wła ści wie schro-
 ni sko skal ne. Na zwa ne zo sta ło
Schro ni skiem Bu te lek, od „pa-
 mią tek” po zo sta wio nych tam
by naj mniej nie przez dia bły.

Po dob nie jak in ne świę to -
krzy skie Pie kła rów nież to na
Ka mie niu ma swo ją dia bel ską
le gen dę. We dług niej two rzą ce
je ska ły po rzu cił dia beł, któ ry
spie szył się na Ły są Gó rę, ale tu
go za stał świt i pia nie ko gu ta.

Ma low ni cze wy chod nie skal-
 ne po ło żo ne są bli sko głów ne -

go czer wo ne go szla ku przez Gó-
 ry Świę to krzy skie z Kuź nia ków
do Go ło szyc, kil ka set me trów
na pół noc ny wschód od miej-
 sca, wktó rym za Mie dzia ną Gó-
 rą prze ci na dro gę kra jo wą 74.

Ja ko cie ka we od sło nię cie ge -
o lo gicz ne już w 1954 r. zo sta ły
uzna ne przez ów czes ne Pre zy-
 dium Wo je wódz kiej Ra dy Na-
 ro do wej za po mnik przy ro dy
nie o ży wio nej. Obec nie już jed-
 nak te go sta tu su nie ma ją. Po
1990 r. do ty czą ca te go Pie kła
de cy zja WRN stra ci ła bo wiem
moc, a w do dat ku po twier dza -
ją cy ją do ku ment za gi nął. Zda-
 niem wo je wódz kie go kon ser -
wa to ra przy ro dy Ja ro sła wa Paj-
 da ka wła ści we by ło by przy wró-

 ce nie skał kom sta tu su po mni -
ka. Uczy nić to mo że Ra da Gmi-
 ny w Mie dzia nej Gó rze. �

Wy cie czka 
z „Wy bor czą”
Na 80. wy cie czkę z cy klu „Od kry -
wa my Świę to krzy skie” je dzie my
ju tro do pod kie lec kiej gmi ny Mie -
dzia na Gó ra. Bę dzie my zwie dzać
m.in. po zo sta ło ści za kła du wiel ko -
pie co we go w Bo brzy, koś ciół
w Ćmiń sku oraz ka pli ce w Mie -
dzia nej Gó rze i Ko stom ło tach, po -
ło żo ne na gó rach Ka plicz nej i Ja -
no wej. Za pi sy jesz cze dziś do
godz. 17 w Biu rze Po dró ży „Sel va
To ur” przy ul. Sien kie wi cza 3
w Kiel cach (tel. 41 344 40 10, 
e-ma il: sel va to ur@sel va to ur.pl). 

Od kry wa my 
Świę to krzy skie

Pie kło na Ka mie niu

Ja nusz 
Kę drac ki

GA ZE TA WY BOR CZA

Uro czy sto ści i wy da rze nia
zwią za ne z 35. rocz ni cą
wpro wa dze nia sta nu wo jen -
ne go roz pocz nie w czwar tek
12 grud nia o godz. 17 w Wo je -
wódz kim Do mu Kul tu ry w Kie-
l cach otwar cie wy sta wy
„Stan wo jen ny w re gio nie
świę to krzy skim”. Dzień póź-
 niej o godz. 10 pod tab li cą na
aresz cie na kie lec kich Pia-
 skach Za rząd Re gio nu Świę-
 to krzy skie go NSZZ „So li dar -
ność” zło ży kwia ty, o godz. 18
w ka te drze roz pocz nie się
msza świę ta kon ce le bro wa -
na przez bi sku pa Ja na Pio-
 trow skie go, a po niej – o godz.
19 – zo sta ną zło żo ne kwia ty
pod po mni kiem bł. ks. Je rze go
Po pie łusz ki. 

Rocz ni co we 
uro czy sto ści
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Czy radni przywrócą
skałkom status pomnika
przyrody nieożywionej?

Po nad 120 mln zł z Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Świę to krzy skie go
przez na czy w 2017 r. Mar sza łek Wo je wódz twa
Świę to krzy skie go, Adam Jaru bas wraz z Za rzą -
dem Wo je wódz twa na dzia ła nia skie ro wa ne na
ak tyw ną in te gra cję spo łecz no -za wo do wą miesz -
kań ców re gio nu oraz pod nie sie nie ja ko ści usług
spo łecz nych. 

W su mie og ło szo nych zo sta nie dzie więć na bo rów wnio sków, da ją cych
szan sę na zdo by cie do fi na so wa nia pro jek tów, skon cen tro wa nych na sze -
ro ko ro zu mia nym włą cze niu spo łecz nym. 
Pro jek ty, wspie ra ją ce oso by za gro żo ne wy klu cze niem spo łecz nym są czę -
ścią Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Świę to krzy skie -
go na la ta 2014-2020. Kon kur sy og ła sza i na dzo ru je ich re a li za cję
De par ta ment Wdra ża nia Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go Urzę du Mar -
szał kow skie go Wo je wódz twa Świę to krzy skie go. 

Szan sa na pra cę
Wios na przy szłe go ro ku to oka zja do zdo by cia do fi nan so wa nia pro jek tów,
za kła da ją cych kom plek so wą i in dy wi du al ną ak ty wi za cję za wo do wą w ra -
mach Dzia ła nia 9.1 RPO WŚ „Ak tyw na in te gra cja zwię ksza ją ca szan se na
za trud nie nie”. Dzię ki nim moż na po móc oso bom ma ją cym prob le my z od -
na le zie niem się na ryn ku pra cy po przez m. in. kur sy pod no szą ce kwa li fi ka -

cje, sta że czy sub sy dio wa ne za trud nie nie, po rad nic two za wo do we i poś -
red nic two pra cy, po rad nic two in dy wi du al ne i gru po we czy re in te gra cję spo -
łecz ną i za wo do wą re a li zo wa ną przez War szta ty Te ra pii Za ję cio wej, Za kła dy
Ak tyw no ści Za wo do wej, Klu by In te gra cji Spo łecz nej i Cen tra In te gra cji Spo -
łecz nej. Wnio ski w kon kur sach bę dą mog ły skła dać m. in. Oś rod ki Po mo -
cy Spo łecz nej i Po wia to we Cen tra Po mo cy Ro dzi nie z na sze go
wo je wódz twa oraz in ne in sty tu cje (w tym or ga ni za cje po za rzą do we), dzia -
ła ją ce w sfe rze po mo cy spo łecz nej.

We sprzeć ro dzi ny
Two rze nie no wych świet lic śro do wi sko wych, tre ning ży cia w miesz ka niach
wspo ma ga nych, wspar cie ro dzin nych do mów dziec ka, pra cy asy sten ta ro -
dzi ny oraz po moc w usa mo dziel nia niu się i za pew nie nie opie ki nad oso ba -
mi star szy mi i nie peł no spraw ny mi – to tyl ko niek tó re z przed sięw zięć, któ re
moż na re a li zo wać w ra mach Pod dzia ła nia 9.2.1 RPO WŚ „Roz wój wy so -
kiej ja ko ści usług spo łecz nych”. Wnio sko daw cy mo gą rów nież zor ga ni zo -
wać wspar cie dla ca łych ro dzin, głów nie za stęp czych czy dys fun kcyj nych,
np. po przez war szta ty i po rad nic two dla ro dzin, te ra pie, po rad nic two praw -
ne. Po my sły na pro jek ty mo gą też uw zględ niać two rze nie ro dzin nych form
pie czy za stęp czej. 

– W na szym wo je wódz twie ist nie je ogrom na po trze ba wspar cia osób, któ -
re zna laz ły się w trud nej sy tu a cji ży cio wej – mó wi Czło nek Za rzą du Wo je -
wódz twa, Piotr Żo łą dek. – Re a li za cja te go ty pu dzia łań jest moż li wa właś nie
po przez pro jek ty, fi nan so wa ne z Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go.
Go rą co za chę cam oso by i in sty tu cje z ob sza ru włą cze nia spo łecz ne go 
do się gnię cia po te środ ki unij ne. 

Po móc, czy li włą czyć 

Na bór wnio sków w kon kur sach z Pod dzia ła nia 9.1 RPO
WŚ od bę dzie się w dru gim kwar ta le 2017 r. 
Do ro zdys po no wa nia bę dzie po nad 60 mln zł. Rów nież
w dru gim i do dat ko wo w czwar tym kwar ta le De par ta -
ment Wdra ża nia Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go
Urzę du Mar szał kow skie go Woj. Świę to krzy skie go bę -
dzie przyj mo wał wnio ski w ra mach Pod dzia ła nia 9.2.1
RPO WŚ. Łącz na kwo ta przez na czo na na kon kur sy to
rów nież 60 mln zł. 
Og ło sze nia o na bo rach bę dą za miesz czo ne na stro nie
RPO WŚ 2014-2020 

www.2014-2020.rpo -swie to krzy skie.pl,
w za kład ce „Zo bacz og ło sze nia i wy ni ki na bo rów wnio -
sków”. Go to we wnio ski na le ży skła dać elek tro nicz nie
za poś red nic twem spe cjal nej apli ka cji, do stęp nej też 
na po wyż szej stro nie, a tak że w wer sji pa pie ro wej w De -
par ta men cie Wdra ża nia EFS Urzę du Mar szał kow skie go
przy ul. Sien kie wi cza 27 w Kiel cach. Py ta nia moż na za -
da wać ma i lo wo (in foEFS@sej mik.kiel ce.pl) lub dzwo -
niąc pod nr 41 34 98 923.
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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.

MA CIEJ WA DOW SKI

C hce my uświa do mić użyt-
 kow ni kom bu dyn ków, czy-
 li tak na praw dę nam wszyst-
 kim, jak one po wsta ją – pod -

kre śla Do mi ni ka Ja nic ka. Wraz ze swo-
 im ko le gą z In sty tu tu Di zaj nu w Kiel -
cach Mi cha łem Gda kiem oraz Mar ty-
 ną Ja nic ką są au to ra mi wy sta wy „Fa-
 ir Bu il ding”. Po mysł był pro sty: do ty -
czy kwe stii etycz nych zwią za nych zro-
 lą naj mniej do ce nia ne go uczest ni ka
pro ce su ar chi tek to nicz ne go, czy li ro-
 bot ni ka bu do wla ne go.

Oka zał się strza łem w dzie siąt kę.
Kie lec ki po mysł wy grał kon kurs zor-
 ga ni zo wa ny przez war szaw ską Za-
 chę tę – Na ro do wą Ga le rię Sztu ki na
wy sta wę ku ra tor ską w Pol skim Pa-
 wi lo nie 15. Mię dzy na ro do wej Wy sta-
 wy Ar chi tek tu ry w We ne cji. Pro jekt
miał od wo ły wać się do prze wod nie -
go ha sła ca łej im pre zy „Re por ting
from the front”.

– Na po mysł wy sta wy wpa dłam
po prze czy ta niu ar ty ku łu „Bunt na

wy so ko ści” w „Du żym For ma cie”
– mó wi Do mi ni ka Ja nic ka. Tekst
z po nie dział ko we go do dat ku „Ga-
 ze ty Wy bor czej” opo wia da o tym,
w jak cięż kich wa run kach pra cu ją
ope ra to rzy dźwi gów na pre sti żo -
wych bu do wach w War sza wie. – By-
 łam w szo ku. Nie wie dzia łam o ca-
 łej otocz ce, a je stem ar chi tek tem
i pra cu ję w tej bran ży – pod kre śla
Do mi ni ka Ja nic ka.

Dru gą in spi ra cją pro jek tu był wy-
 wiad w słyn nej bry tyj skiej te le wi zji
BBC ze świa to wej sła wy ar chi tekt Za-
 hą Ha did. – Dzien ni kar ka za da ła jej
py ta nie, czy wie, że przy bu do wie za-
 pro jek to wa ne go przez nią sta dio nu
na pił kar skie mi strzo stwa świa ta
w Ka ta rze zgi nę ło 1200 ro bot ni ków.
Ha did strasz nie się tym py ta niem zi-
 ry to wa ła. Przer wa ła wy wiad, po wie-
 dzia ła, że to nie jest spra wa ar chi tek -
ta i wy szła ze stu dia – opo wia da na-
 sza roz mów czy ni. Twier dzi, że to da-
 ło jej do my śle nia, gdzie koń czy się
od po wie dzial ność ar chi tek ta przy

róż nych in we sty cjach bu do wla -
nych.

Wy sta wę „Fa ir Bu il ding” zna już
świat. „New York Ti mes” na pi sał
o niej, że jest jed ną z sze ściu w We-
 ne cji, któ rych nie moż na po mi nąć.
A świa to wej sła wy kry tyk ar chi tek -

tu ry Aa ron Bet ksy uznał ją za „naj -
bar dziej in try gu ją cą” z ca łe go bien-
 na le. – To by ło coś świe że go. By liś my
je dy ną wy sta wą po ru sza ją cą te ma -
ty kę pra cy ro bot ni ków na bu do wie
– opo wia da Do mi ni ka Ja nic ka. W We-
 ne cji od wie dzi ło ją oko ło 80 tys. osób.

Eks po zy cja skła da się z dwóch czę-
 ści. Pier wsza po ka zu je cięż ką pra cę
ro bot ni ków oraz ich śro do wi sko pra-
 cy. Na dru giej wi dzi my ar chi tek tu rę
czy stą, ład ną. Kon tra stu ją z nią in fo-
 gra fi ki mó wią ce o ska li nad u żyć w bu-
 dow nic twie z opi sem, jak mo że dzia-
 łać wy my ślo ny przez au to rów wy-
 sta wy cer ty fi kat „fa ir bu il ding”.

W pier wszej czę ści eks po zy cji za-
 pre zen to wa ny jest rów nież film,
w któ rym ro bot ni cy opo wia da ją
o swo jej pra cy. – Na po cząt ku ro ku
od wie dzi liś my kil ka na ście bu dów,
mię dzy in ny mi w War sza wie, Gdań-
 sku i Ło dzi – opo wia da Do mi ni ka Ja-
 nic ka. By jak naj le piej wczuć się w kli-
 mat ży cia te go śro do wi ska, pro jek -
tan ci z IDK no co wa li w ho te lach ro-
 bot ni czych. – Tam po pra cy ro bot ni cy
się otwie ra li. Naj bar dziej szo ku ją ce
by ło to, że wstrzą sa ją ce hi sto rie, daj-
 my na to o tym, że ko le ga w pra cy stra-
 cił no gę, opo wia da li jak by to by ła co-
 dzien ność – pod kre śla Ja nic ka.

W Kiel cach wy sta wa po ka za na zo-
 sta nie w nie co in nej for mie niż w We-
 ne cji. – Tu ma my mniej miej sca niż
we Wło szech – mó wi pro jek tan tka.
Do da je, że wy sta wę do sto so wa no też
do prze cięt ne go od bior cy, bo w We-
 ne cji przy cho dzi li ją zwie dzać prze -
de wszyst kim spe cja li ści z bran ży czy
stu den ci ar chi tek tu ry. �

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.

Ciem na stro na pięk nych bu dyn ków
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Tak kielecka 
wystawa prezentowała się
w Wenecji
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Autorzy wystawy: 
Michał Gdak, Martyna
Janicka i Dominika Janicka
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Na ekspozycji wyświetlany
jest film, na którym robotnicy
opowiadają o swojej pracy

Inspiracją
projektu 
był artykuł
w „Dużym
Formacie”
i wywiad
w BBC

OG ŁO SZE NIE 

BUR MI STRZA GMI NY I MIA STA CHĘ CI NY
o przy stą pie niu do spo rzą dze nia zmia ny Stu dium uwa run ko wań 

i kie run ków za gos po da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny Chę ci ny 

Na pod sta wie art. 11 pkt 1 usta wy z dnia 27 mar ca 2003 r. o pla no wa niu i za gos po da ro wa niu prze strzen -

nym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) za wia da miam o pod ję ciu przez Ra dę Miej ską w Chę ci nach Uch -

wa ły Nr 410/LV/13 z dnia 28 li sto pa da 2013 r. w spra wie przy stą pie nia do spo rzą dze nia zmia ny Stu dium

uwa run ko wań i kie run ków za gos po da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny Chę ci ny, obręb To kar nia – zło że „To kar -

nia IV”.

Przed mio tem zmia ny Stu dium bę dą za gad nie nia, o któ rych mo wa w art. 10 usta wy o pla no wa niu i za gos -

po da ro wa niu prze strzen nym. 

Zmia ną Stu dium uwa run ko wań i kie run ków za gos po da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny Chę ci ny obej mu je się

frag ment miej sco wo ści To kar nia zgod nie z za łącz ni kiem gra ficz nym do uch wa ły o przy stą pie niu do spo rzą -

dze nia zmia ny Stu dium. Za łącz nik gra ficz ny okre śla ją cy gra ni ce zmia ny Stu dium do stęp ny jest w Urzę dzie

Gmi ny i Mia sta w Chę ci nach pok. nr 104.

Za in te re so wa ni mo gą skła dać wnio ski do wy żej wy mie nio nych zmia ny Stu dium uwa run ko wań i kie run ków

zagos po da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny Chę ci ny.

Wnio ski na le ży skła dać na piś mie w Urzę dzie Gmi ny i Mia sta w Chę ci nach, Plac 2 Czer wca 4, 26-060

Chęci ny w ter mi nie do 5 stycz nia 2017 r.

Wnio sek po wi nien za wie rać naz wi sko, imię, naz wę i adres wnio sko daw cy, przed miot wnio ski oraz oz na cze -

nie nie ru cho mo ści, któ rej do ty czy.

Po nad to na pod sta wie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 usta wy z dnia 3 paź -

dzier ni ka 2008r. o udo stęp nie niu in for ma cji o śro do wi sku i je go och ro nie, udzia le spo łe czeń stwa w och ro -

nie śro do wi ska oraz o oce nach od dzia ły wa nia na śro do wi sko (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353 ze zm.)

za wia da miam o przy stą pie niu do spo rzą dze nia zmia ny Stu dium uwa run ko wań i kie run ków za gos po da ro wa -

nia prze strzen ne go gmi ny Chę ci ny, wraz z pro gno zą od dzia ły wa nia ww. pro jek tu zmia ny Stu dium na śro do -

wi sko w ra mach stra te gicz nej oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko. 

In for mu je się o moż li wo ści za poz na nia się z niez będ ną do ku men ta cją spra wy w sie dzi bie Urzę du Gmi ny

i Mia sta w Chę ci nach w go dzi nach pra cy Urzę du.

Za in te re so wa ni mo gą skła dać wnio ski do pro gno zy od dzia ły wa nia na śro do wi sko:

1. w for mie pi sem nej w sie dzi bie Urzę du Gmi ny i Mia sta w Chę ci nach, 26-060 Chę ci ny, Plac 2 Czer wca 4,

2. ust nie do pro to ko łu w sie dzi bie Urzę du Gmi ny i Mia sta w Chę ci nach, 26-060 Chę ci ny, Plac 2 Czer wca 4,

3. za po mo cą środ ków ko mu ni ka cji elek tro nicz nej bez ko niecz no ści opa try wa nia ich bez piecz nym pod pi -

sem elek tro nicz nym, o któ rym mo wa w usta wie z dnia 18 wrześ nia 2001 r. o pod pi sie elek tro nicz nym

na adres: gmi na@che ci ny.plma il to:se kre tarz bro la@che ci ny.pl

w ter mi nie do dnia 5 stycz nia 2017 r. 

Wnio sek po wi nien za wie rać naz wi sko, imię, naz wę i adres wnio sko daw cy, przed miot uwa gi i wnio sku.

Prze dło żo ne wnio ski po dle ga ją roz pa trze niu przez Bur mi strza Gmi ny i Mia sta Chę ci ny.

REKLAMA 33562574

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA CHĘCINY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego 
„TERENY INWESTYCYJNE – STAROCHĘCINY” na obszarze gminy Chęciny 

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
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Mam złe do świad cze nia
z je dze niem na wa gę.
Pra wie za wsze tra fiam

na po tra wy zbyt dłu go le żą ce pod
lam pa mi. Wy su szo ne nie sma ku-
 ją tak, jak po win ny. I w kon sek -
wen cji zwra cam na zmy wak pra-
 wie nie ru szo ne za mó wie nie.

Wy jąt kiem jest North Fish,
gdzie za in te re so wa nie jest za wsze
tak du że, że po tra wy uzu peł nia -
ne są prak tycz nie na bie żą co. Dla-
 cze go o tym pi szę? Otóż osta t nio
w sza le mi ko łaj ko wych za ku pów
wy lą do wa łem w ga le rii Ko ro na,
gdzie w miej scu nie o dża ło wa ne -
go Ha naya Sus hi otwar to dwa
w jed nym – Se vi Ke bab z da nia mi
tu rec ki mi i Ex press Orien tal z da-
 nia mi azja tyc ki mi na wa gę. Na ke-
 bab ocho ty nie mia łem, ale po
stro nie OE zo ba czy łem zdję cie
mi ski z pho. To, obok ra me nu,
mo ja uko cha na azja tyc ka zu pa.
Nie ste ty, do tej po ry nie spot ka -
łem jesz cze w Kiel cach wer sji god-
 nej no sić to mia no. Pho z me nu
kil ku lo ka li oka zy wa ła się – ku me-
 mu roz cza ro wa niu – cien kim ro-

 soł kiem, bez uma mi i bez wy ra -
zu. Przy znam szcze rze, że w Ex -
press Orien tal za mó wi łem ją bez
prze ko na nia, by łem pe wien, że
po raz ko lej ny się roz cza ru ję.
Oprócz zu py na ło ży liś my na ta-
 le rze nie wiel kie po rcje ry żu, sma-
 żo ne go ma ka ro nu, kim chi, saj go-
 nek, sa mo sów, panie ro wa nych
kal ma rów, wo ło wi ny po taj sku,
to fu, kur cza ka w czos nku, po ka-
 wał ku kur cza ka w mi gda łach,
scha bu w se za mie i so sów. Po za
zu pą, za któ rą w wer sji z wo ło wi -
ną za pła ci liś my 13,90 zł, każ da po-
 tra wa kosz tu je 3,49 zł za
100 g. Z na po jem łącz ny ra chu -
nek wy niósł 55,20 zł.

Saj gon ki na chrup ko w cie ście
fa sze ro wa ne wa rzy wa mi i pie roż -
ki sa mos – kla sycz ne prze ką ski, nie-
 za pa da ją ce w pa mięć. Na plus za-
 pi su ję, że go rą ce. Nie naj le piej wy-
 padł kur czak w mi gda łach i schab
w se za mie, bo jak dla mnie by ły
zbyt su che. Za to póź niej by ło już
tyl ko le piej. Za rów no to fu, jak i ku-
r czak oraz wo ło wi na by ły so czy -
ste, świet nie do pra wio ne i aro ma -

tycz ne. Kal ma ry – mię ciu sień kie.
Bar dzo do bre kim chi – pi kan tne
ichru pią ce. Ta sa łat ka to jed na znaj -
lep szych rze czy, ja kie przy wę dro -
wa ły do nas ze Wscho du. Praw dzi-
 wa bom ba wi ta mi no wa, a do te go
bar dzo smacz na. Świet ne oka za -
ły się tak że so sy – jest ich kil ka, od
ła god nych po ostre, do sko na le pod-
 krę ca ły smak po traw.

Na ko niec pho. Od bie ra jąc mi-
 skę, brwi mi się uni o sły, a na twa-
 rzy za go ścił uśmiech. Za pach su-
 ge ro wał, że oto wresz cie ktoś
w Kiel cach po trak to wał tę zu pę
po waż nie. Zła pa łem za łyż kę. Tak!
Wresz cie! Wy war uczci wy, moc-

 no mięs ny, po trak to wa ny chru-
 pią cym, pod sma żo nym czos n-
kiem, chi li, świe żą ko len drą, czuć
anyż, tra wę cy try no wą i kar da -
mon. A prze de wszyst kim mię-
 so, a nie tyl ko koś ci z kur cza ka.
Lu bię, gdy na wy war do pho uży-
 wa się róż nych ga tun ków mię sa,
gdy na bie ra ciem niej sze go ko lo -
ru i wy ra zi ste go sma ku, wzmoc-
 nio ne go zio ła mi i ko rze nia mi, dłu-
 go utrzy mu ją ce go się na ustach.
Ta ka zu pa nie tyl ko sy ci, ale tak-
 że do sko na le sma ku je i roz grze -
wa. W Ex press Orien tal po raz
pierw szy w kie lec kiej ga stro no -
mii zja dłem pho, któ re mi sma-

 ko wa ło. Wpraw dzie to jesz cze nie
ten po ziom co w Wól ce Ko sow -
skiej czy war szaw skich Viet Stre-
 et Fo od, Waw Pho czy To an Pho,
ale na praw dę ta wer sja jest moc-
 no zbli żo na do naj lep szych. Tak
trzy mać! War to po pro sić o do dat-
 ko wą po rcję ziół i za o strzyć smak
ole jem z chi li.

Ex press Orien tal (obok Sphi-
n xa i fo od co ur tu) czyn ne w go-
 dzi nach pra cy ga le rii Ko ro na.
W osta t niej go dzi nie otwar cia
50 proc. ta niej, pół to rej go dzi ny
przed zam knię ciem – 25 proc. ta-
 niej, a dwie go dzi ny przed zam -
knię ciem – 15 proc. ta niej. Płat-
 ność go tów ką i kar tą.�

*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. 

Żorż 
sma ku je

Pho jak się pa trzy

Mi chał Sko czek*
BLO GER
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Za zupę pho w wersji
z wołowiną zapłacimy 13,90 zł

REKLAMA 33551996

OGŁO SZE NIE 

BUR MI STRZA GMI NY I MIA STA CHĘ CI NY

o przy stą pie niu do spo rzą dze nia miej sco we go pla nu 
za gos po da ro wa nia prze strzen ne go dla czę ści ob rę bu 

To kar nia – zło że „To kar nia IV” 

Na pod sta wie art. 17 pkt 1 usta wy z dnia 27 mar ca 2003 r. o pla no wa niu i za gos po da ro wa niu
prze strzen nym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 778 ze zm.) za wia da miam o pod ję ciu przez Ra dę Miej -
ską w Chę ci nach Uchwa ły Nr 395/LIII/13 Ra dy Miej skiej w Chę ci nach z dnia 4 paź dzier ni ka
2013 r. w spra wie przy stą pie nia do spo rzą dze nia miej sco we go pla nu za gos po da ro wa nia prze -
strzen ne go dla czę ści ob rę bu To kar nia – zło że „To kar nia IV”.
Przed mio tem miej sco we go pla nu za gos po da ro wa nia prze strzen ne go bę dą za gad nie nia, o któ rych
mo wa w art. 15 ust. 2 oraz w mia rę po trzeb w art. 15 ust. 3 usta wy o pla no wa niu i za gos po -
da ro wa niu prze strzen nym, w za kre sie do sto so wa nym do wy stę pu ją cych po trzeb z uwzględ nie niem
róż no rod no ści fun kcji ob sza ru ob ję te go pla nem. Za łącz nik gra ficz ny okre śla ją cy gra ni ce pla nu do -
stęp ny jest w Urzę dzie Gmi ny i Mia sta w Chę ci nach, pok. nr 104.
Za in te re so wa ni mo gą skła dać wnio ski do wy żej wy mie nio ne go pla nu miej sco we go. 

Wnio ski na le ży skła dać na piś mie w Urzę dzie Gmi ny i Mia sta w Chę ci nach, Plac 2 Czer wca 4,
26-060 Chę ci ny, w ter mi nie do 5 stycz nia 2017 r.

Wnio sek po wi nien za wie rać na zwi sko, imię, na zwę i adres wnio sko daw cy, przed miot wnio sku
oraz ozna cze nie nie ru cho mo ści, któ rej do ty czy.
Po nad to na pod sta wie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 usta wy
z dnia 3 paź dzier ni ka 2008 r. o udo stęp nie niu in for ma cji o śro do wi sku i je go ochro nie, udzia -
le spo łe czeń stwa w ochro nie śro do wi ska oraz o oce nach od dzia ły wa nia na śro do wi sko (t.j. Dz.
U. 2016 r., poz. 353 ze zm.) za wia da miam o przy stą pie niu do spo rzą dze nia miej sco we go pla -
nu za gos po da ro wa nia prze strzen ne go dla czę ści ob rę bu To kar nia – zło że „To kar nia IV”, wraz
z pro gno zą od dzia ły wa nia w/w pro jek tu pla nu na śro do wi sko w ra mach stra te gicz nej oce ny od -
dzia ły wa nia na śro do wi sko. 
In for mu je się o moż li wo ści za poz na nia się z nie zbęd ną do ku men ta cją spra wy w sie dzi bie Urzę -
du Gmi ny i Mia sta w Chę ci nach w go dzi nach pra cy Urzę du.
Za in te re so wa ni mo gą skła dać wnio ski do pro gno zy od dzia ły wa nia na śro do wi sko:
1. w for mie pi sem nej w sie dzi bie Urzę du Gmi ny i Mia sta w Chę ci nach, Plac 2 Czer wca 4, 

26-060 Chę ci ny,
2. ustnie do pro to ko łu w sie dzi bie Urzę du Gmi ny i Mia sta w Chę ci nach, Plac 2 Czer wca 4, 

26-060 Chę ci ny,
3. za po mo cą środ ków ko mu ni ka cji elek tro nicz nej bez ko niecz no ści opa try wa nia ich bez piecz -

nym pod pi sem elek tro nicz nym, o któ rym mo wa w usta wie z dnia 18 wrześ nia 2001 r. o pod -
pi sie elek tro nicz nym na adres: gmi na@che ci ny.pl

w ter mi nie do dnia 5 stycz nia 2017 r. 
Wnio sek po wi nien za wie rać na zwi sko, imię, na zwę i adres wnio sko daw cy, przed miot uwa gi i wnio sku.
Przed ło żo ne wnio ski pod le ga ją roz pa trze niu przez Bur mi strza Gmi ny i Mia sta Chę ci ny.

REKLAMA 33562645
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SPOT KA NIE PRZY CHO IN CE
I KON CERT 
Pią tek 9 grud nia, Nie dzie la 11 grud-
 nia, od godz. 16.30 i od 10 
W Skar ży sku-Ka mien nej w pią tek od godz.
16.30 od bę dzie się wspól ne spot ka nie przy
cho in ce miej skiej (obok dwor ca). W pro-
 gra mie: śpie wa nie ko lęd, kon kur sy i upo-
 min ki od św. Mi ko ła ja. Nato miast w nie-
 dzie lę w Miej skim Cen trum Kul tu ry o godz.
10 roz pocz nie się jar mark bo żo na ro dze-
 nio wy. O godz. 18 za pla no wa no „Kon cert
Świą tecz ny” Au tor skiej Szko ły Mu si ca lo-
 wej Ma cie ja Pa włow skie go. Wstęp wol ny.

BOM BKI NA LU DO WO
So bo ta, 10 grud nia, godz. 11 
So bot nie war szta ty w Pa ła cu Bi sku pów
Kra kow skich po świę co ne bę dą Bo że mu
Na ro dze niu w pla sty ce lu do wej. Dzie ci
obej rzą rzeź by i ob ra zy po świę co ne tej
te ma ty ce oraz sa me wy ko na ją tra dy cyj-
 ne ozdo by. Udział w za ję ciach kosz tu je
5 zł.

JAK OMI NĄĆ PO TWO RA 
So bo ta, 10 grud nia, godz. 11-14 
W pra cow ni „Włas no ręcz ni” w In sty tu -
cie Di zaj nu w Kiel cach bę dzie moż na się
do wie dzieć, co zro bić, że by świę ta nie
by ły cza sem wy dat ków, gro ma dze nia
nie po trzeb nych przed mio tów oraz pro-
 du ko wa nia nad mia ru je dze nia i śmie ci.

Wy da rze nie na wią zu je do ak cji edu ka-
 cyj nej, opar tej na wy da nej przez IDK
ksią że czki „O Po two rze z wiel ki mi sto-
 pa mi i dłu gim ogo nem”. Wstęp wol ny.

KIER MASZ ŚWIĄ TECZ NY 
Śro da, 14 grud nia, godz. 9 
W Urzę dzie Mar szał kow skim, w Biu rze
Ob słu gi In te re san ta bu dyn ku C2 od bę-
 dzie się świą tecz ny kier masz ozdób
przy go to wa nych przez po do piecz nych
pla có wek opie kuń czo-wy cho waw czych.
Bę dą to m.in. ozdo by na cho in kę,
świecz ni ki, gwiazd ki, kar tki świą tecz ne.
Pie nią dze uzy ska ne ze sprze da ży ozdób
w ca ło ści zo sta ną prze zna czo ne na naj-
 pil niej sze po trze by pla có wek. 8

wat, maw

ŚWIĄ TECZ NIE 
Ko lej na edy cja Ogól no pol skich
Tar gów Rze mio sła Ar ty stycz ne go
od bę dzie się w week end w Tar -
gach Kiel ce. 

Pod czas dwud nio wej im pre-
 zy bę dzie moż na obej rzeć
m.in. ce ra mi kę ar ty stycz ną,

cho in ko we ozdo by z pier ni ka, bi żu te -
rię, ozdo by świą tecz ne, wy ro by szy-
 deł ko we, ozdo by cho in ko we wy ko -
na ne tech ni ką de co u pa ge, stro i ki. 

Wy da rze niu to wa rzy szyć bę dą
bez płat ne war szta ty po świę co ne tech-
 ni kom zdo bie nia m.in. z za kre su flo-
 ry sty ki, po ka zy oraz kon kur sy. 

W nie dzie lę im pre zę po pro wa -
dzi zna na pre zen ter ka te le wi zyj na
Do ro ta Gar dias. Tar gi moż na od-
 wie dzać wso bo tę od godz. 10 do 18,
a w nie dzie lę o go dzi nę kró cej. Bi-
 le ty wstę pu kosz tu ją 3 i 5 zł. 

Po przed nie edy cje tar gów od-
 by wa ły się w WDK, te raz or ga ni -
za to rzy za pew nia ją bez płat ny au-
 to bus, któ ry kur so wać bę dzie
w so bo tę w godz. 10-13-16 oraz
w nie dzie lę w godz. 10-13-15 spod
WDK w Kiel cach, tra są ul. Żyt nia,
Grun wal dzka, Os. Pod Dal nią, Za-
 kła do wa.  8 wat

W TAR GACH KIEL CE 

NIE TYL KO PIER NI KI NA ŚWIĘ TA 

MA CIEJ WA DOW SKI

Spek takl „Za chod nie wy brze że”
fran cu skie go dra ma tur ga Ber -
nar da-Ma rie Kol te sa w re ży se rii
Ku by Ko wal skie go pro po nu je
tym ra zem Te atr im. Ste fa na Że -
rom skie go. Czy ta sztu ka też
oka że się hi tem? 

Hi sto ria jest nie zwy kle in-
 try gu ją ca. Do opusz czo ne -
go han ga ru gdzieś na ob rze-

 żach mia sta przy jeż dża ją mi lio ner
Koch i je go asy sten tka Mo ni ka. Męż-
 czyz na chce umrzeć. Zu peł nie in ny
cel ma ją miesz kań cy han ga ru: imi-
 gran ci, uchodź cy z róż nych stron
świa ta. Oni chcą do stać się do mia-
 sta, któ re znaj du je się po dru giej stro-
 nie rze ki.

– To w du żej mie rze tekst o nie-
 na wi ści i czło wie ku ple mien nym.
Ma my tu taj osiem po sta ci. Dwie są
z te go za chod nie go, sy te go świa ta.
Po zo sta łe to uchodź cy i emi gran -
ci. Ko niec koń ców ani po mię dzy
bo ga ty mi, ani po mię dzy ty mi bied-

 ny mi nie ma żad nej so li dar no ści
– opo wia da o spek ta klu Ku ba Ko-
 wal ski. 

Do da je, że w sztu ce Kol tes stwo-
 rzył po sta ci, któ re opo wia da ją swo-
 je hi sto rie i trud no po wie dzieć, któ-
 ra jest głów na. 

Ko wal ski przy zna je, że w spek ta -
klu waż na jest ty tu ło wa prze strzeń
ni czy ja, w któ rej spo ty ka ją się oso by
z zu peł nie skraj ny mi ży cio ry sa mi,
z róż nych klas spo łecz nych i o róż -
nym po cho dze niu. – Te ma tem przed-
 sta wie nia jest spot ka nie z in nym. Tym
się też tu taj zaj mu je my, ja kie to spo-
t ka nie wy wo łu je emo cje i re ak cje – do-
 da je Ko wal ski.

W „Za chod nim wy brze żu” mu-
 zy ka gra na bę dzie na ży wo. – U nas
jest ona ca ły czas. Opo wia da tę hi sto-
 rię jak by dźwię ka mi – mó wi Ra dek
Du da od po wie dzial ny za dźwięk. Je-
 go zda niem mu zy ka jest rów nie waż-
 na jak to, co dzie je się na sce nie. 

W spek ta klu go ścin nie wy stą pią
Ja cek Mą ka i Piotr Sta nek. Zo ba czy -
my też oczy wi ście ak to rów kie lec -
kie go te a tru, m.in. Be a tę Psze nicz ną,

Jo an nę Kas pe rek, An drze ja Pla-
 tę i Woj tka Niem czy ka.

„Za chod nie wy brze że” to bę-
 dzie dru ga re a li za cja sztu ki Kol-
 te sa w kie lec kim te a trze. Pier wszą
by ła hi to wa i wie lo krot nie na gra -
dza na „Sa mot ność pól ba weł nia -
nych” w re ży se rii Ra do sła wa
Rych ci ka.

Na so bot nią pre mie rę nie ma
już bi le tów. Ale moż na je jesz cze
ku pić na po ka zy we wto rek (pre-
 mie ra stu den cka) i śro dę. Wej-
 ściów ki kosz tu ją od 20 do 40 zł.
Po czą tek o godz. 19. Po pre mie rze
stu den ckiej od bę dzie się dys ku -
sja z twór ca mi i ak to ra mi spek ta-
 klu. Naj ak tyw niej si uczest ni cy do-
 sta ną bez płat ne za pro sze nia na
ko lej ne spek ta kle. Te atr za chę ca
rów nież do wzię cia udzia łu w ko-
n kur sie na re cen zję „Za chod nie -
go wy brze ża”. Naj lep sza pra ca zo-
 sta nie opub li ko wa na w „Ga ze cie
Te a tral nej” i na stro nie pla ców ki.
Re cen zję na le ży wy sy łać na ad-
res: pa u li na.dro zdow ska@te a -
trze rom skie go.pl. 8

PRE MIE RA W TE A TRZE IM. STE FA NA ŻE ROM SKIE GO

SPOT KA NIE Z IN NYM, JA KIE TO EMO CJE?
Za ko cha ni w pią tek w He lio sie
mo gą spę dzić ca łą noc, oglą da jąc
fil my, a w week end we wszyst kich
ki nach iść na se ans za 12 zł.

Noc ny ma ra ton wHe lio sie bę-
 dzie miał dwa ob li cza – za baw-
 ne i groź ne. Wi dzo wie naj-

 pierw obej rzą pre mie ro wo „Fir mo wą
gwiazd kę” – ko me dię, w któ rej pra cow -
ni cy fir my spo ty ka ją się tuż przed świę-
 ta mi na tra dy cyj nym „śle dzi ku”. Ale im-
 pre za wy my ka się spod kon tro li. Dru gą
ko me dią tej no cy bę dą „Asy bez ka sy”,
a po tem wi dzo wie obej rzą fil my gro zy:
„Osa czo ną” i „Dia bel ski młyn”. Bi le ty
kosz tu ją od 26 do 34 zł. „Ma ra ton Mi ko-
 łaj ko wy” roz pocz nie się o godz. 22.30.

Z ko lei w week end trwa ło bę dzie
Świę to Ki na, or ga ni zo wa ne już po raz
trze ci przez wszyst kie naj wię ksze
mul ti plek sy w kra ju: He lio sa, Mul ti -
ki no i Ci ne ma Ci ty. Bi le ty na wszyst-
 kie fil my bę dą kosz to wa ły za led wie
12 zł. Do dat ko wo w ra mach pro mo -
cji pol skiej ki ne ma to gra fii w każ dym
ki nie jed na z sal bę dzie po świę co na
tyl ko ro dzi mym pro duk cjom. 8
Ja kub Wą tor

HE LIO SIE 

ŚWIĘ TO KI NA
I MA RA TON
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Próba spektaklu „Zachodnie
wybrzeże”, więcej zdjęć na
kielce.wyborcza.pl 

7 Od SOBOTY   

7 Od PIĄTKU   
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MAJSTER-KARTA 
WE WTOREK Z „WYBORCZĄ”

NARZĘDZI

ZMIEŚCISZ
W PORTFELU

18

• OTWIERAJ PUDEŁKA, 
PUSZKI I BUTELKI

• DOKRĘCAJ, WKRĘCAJ 
• NAPRAWIAJ OD RĘKI OKULARY Cena „Wyborczej” z kartą narzędziową 16,99 (w tym 23% VAT)

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33543397

KIELECKA
KULTURA 
24 GODZINY 
NA DOBĘ
SPRAWDŹ, CO JEST GRANE 
W KIELCACH NA
KIELCE.WYBORCZA.PL
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CO JEST GRANE 24
ŚLĄSK W KIEL CACH
Zes pół Pieś ni i Tań ca „Śląsk” zo -
ba czyć bę dzie moż na na du żej
sce nie Kie lec kie go Cen trum Kul -
tu ry. Pod czas kon cer tu ar ty ści
za pre zen tu ją zna ne me lo die lu -
do we („Szła dzie we czka”, „Hej te
na sze gó ry” itd.) oraz tań ce („Po -
lo nez z ma zu rem”, „Tro jak”, „Ta -
niec chust ko wy” itd.). Zes pół
Pieś ni i Tań ca „Śląsk” im. Sta ni -
sła wa Ha dy ny to je den z naj wię -
kszych pol skich zes po łów fol klo -
ry stycz nych, za ło żo ny 1 lip ca
1953 przez Sta ni sła wa Ha dy nę
oraz El wi rę Ka miń ską. Sie dzi ba
Ślą ska mie ści się w pa ła cu w Ko -
szę ci nie.
Po czą tek so bot nie go kon cer tu
o godz. 17. Bi le ty po 80, 100

MI KO ŁAJ 
W FIL HAR MO NII
Pią tek, 9 grud nia, 19 
Kró le wicz Dy so nans bę dzie bo ha te-
 rem wi do wi ska o Kra i nie Mu zy ki, któ-
 re bę dzie moż na obej rzeć i wy słu chać
w Fil har mo nii Świę to krzy skiej. Opo-
 wieść o nim, je go sio strze Me lo dii
i kró lu Sym fo niu szu wy ko na skrzy pek
Sta ni sław Be li ca i or kie stra fil har mo-
 nij na pod ba tu tą Mi ło sza Ku li. Wi do-
 wi sko po pro wa dzi Be a ta Mły nar czyk,
pe da gog i te o re tyk mu zy ki. Bi le ty po
15 i 20 zł.

RA DO MIA NIE ZAGRAJĄ
W KIEL CACH 
Pią tek, 9 grud nia, godz. 20 
W kie lec kim klu bie Wo or wy stą pi roc-
 ko wa for ma cja Car rion z Ra do mia. Ze-
s pół po wstał w 2003 ro ku i ma na
kon cie czte ry al bu my. Bi le ty kosz tu ją
30 zł.

BRA CIA FI GO FA GOT
W SKAR ŻY SKU 
Pią tek, 9 grud nia, godz. 19 
Na kon cert zes po łu Bra cia Fi go Fa got
za pra sza klub Se ma for w Skar ży sku-
Ka mien nej. Gru pę wy ko nu ją cą al ter-
 na tyw ne di sco po lo two rzą Bar tosz
Wa la szek oraz Piotr Po łać. Do ich naj-
 wię kszych prze bo jów na le żą ta kie
utwo ry jak „Bo żen ka”, „Pi sarz mi ło-
 ści” czy „Hot Dog”. Bi le ty po 40 zł.

KLA SY KA W PA ŁA CU
So bo ta, 10 grud nia, godz. 17 
Bo gu sław Ol czyk (ksy lo fon), Ja nusz
Pie trzyk (akor de on) i Krzysz tof So ko-
 łow ski (kon tra bas) – ta trój ka za gra
w so bo tę w Pa ła cu Bi sku pów Kra-
 kow skich. Wy ko na ją po pu lar ne wal ce,
po lki, czar da sze i in ne zna ne kom po-

 zy cje mu zy ki kla sycz nej. Wstęp dar-
 mo wy.

WA VE W PA ŁA CY KU
So bo ta, 10 grud nia, godz. 19 
Roc ko wa kie lec ka gru pa wy stą pi w Pa-
 ła cy ku Zie liń skie go. Ist nie ją cy od czte-
 rech lat zes pół naj le piej czu je się w oko-
 li cach roc ka i roc ka pro gre syw ne go, ale
in spi ra cji szu ka we wszyst kich okre sach
roz wo ju te go ga tun ku mu zy ki. Wstęp
jest bez płat ny.

MA GIA EL VI SA
So bo ta, 10 grud nia, godz. 18 
Le szek Po pław ski od 8 lat jest jed nym
z naj bar dziej zna nych pol skich i eu ro p-
ej skich „El vi sów”. Na śla du je styl i twór -
czość kró la rock and rol la. Kon cer tu je
z sze ścio o so bo wym zes po łem i wy ko n-
u je pio sen ki swo je go ido la. W so bo tę
zro bi to w WDK. Bi le ty kosz tu ją 30, 40
i 50 zł.

TRZECH TE NO RÓW
ZAŚPIEWA W WDK
Nie dzie la, 11 grud nia, godz. 17 
Ję drzej Tom czyk, To masz Tracz oraz
Alek san der Kru czek – so li ści zwią za ni
z naj waż niej szy mi pol ski mi sce na mi ope-
 ro wy mi – za śpie wa ją w Kiel cach. Te no-
 rzy wy ko na ją naj wię ksze prze bo je ope ry
i ope ret ki, prze pięk ne pieś ni ne a po li tań-
 skie i szla gie ry li te ra tu ry skrzyp co wej.
Bi le ty w ce nie 65 zł.

KON CERT Z MI KO ŁA JEM 
Nie dzie la, 11 grud nia, godz. 16 
W sa li wi do wi sko wej Cen trum Kul tu ry
w Ję drze jo wie od bę dzie się „Kon cert
z Mi ko ła jem. W ho lu od bę dzie się kier-
 masz i lo te ria fan to wa, z któ rej pie nią-
 dze zo sta ną prze zna czo ne na le cze nie
cho rej na ano rek sję Ka ro li ny. Wstęp
z za pro sze nia mi. 8
wat, maw

MU ZYCZ NIE 

PO CZY TA JĄ GŁOŚ NO
DZIE CIOM
So bo ta, 10 grud nia, godz. 11 
W ka wiar ni „Kaw ka Za baw ka” w kie-
 lec kim Mu ze um Za ba wek i Za ba wy
od bę dzie się głoś ne czy ta nie dla dzie ci
w ra mach ak cji „Ca ła Pol ska Czy ta
Dzie ciom”. Tym ra zem zo sta ną za pre-
 zen to wa ne frag men ty ksią żek „Ma ri k-
a, dziew czyn ka z gór”, au tor stwa
Gian car lo Mac ri oraz jed na z opo wie ści
o mi siu Wik to rze Ja na Inen sa. W trak -
cie im pre zy nie za brak nie za baw, kon-
 kur sów i za ga dek z na gro da mi.

SPOTKANIE 
Z PROF. ZOLLEM
Wto rek, 13 grud nia, godz. 18
Praw nik, kon sty tu cjo na li sta,

a w la tach 2000-2006 Rzecz nik Praw
Oby wa tel skich. Prof. An drzej Zoll bę-
 dzie go ściem ko lej ne go Sa lo nu Pu bli-
 cy sty ki Umiar ko wa nej w Pa ła cy ku Zie-
 liń skie go. Wstęp na spot ka nie jest dar-
 mo wy.

W SA MO PO ŁUD NIE 
Nie dzie la, 11 grud nia, godz. 12 
W Mu ze um Hi sto rii Kielc za pla no wa no
spot ka nie pt. „W sa mo po łud nie” z fo-
 to gra fem Je rzym Piąt kiem, au to rem
wy sta wy „By ły ta kie Kiel ce”. Na eks po-
 zy cji pre zen to wa ne są czar no-bia łe
zdję cia przed sta wia ją ce ob raz ki z ży cia
w cen trum Kielc oraz opu sto sza łe, nie-
 mal wy lud nio ne kie lec kie pod wór ka
w la tach 70. i 80. Wstęp wol ny.

CZER WO NY KAP TU REK 
PO AN GIEL SKU 
Nie dzie la, 11 grud nia, godz. 12.30 
Na bez płat ne war szta ty dla dzie ci z ję zy -
ka an giel skie go za pra sza Te atr Lal ki i Ak -
to ra „Ku buś” w Kiel cach. W ich trak cie
na sze po cie chy po zna ją an giel ską wer sję
baj ki o Czer wo ny Kap tur ku. Licz ba miejsc
ogra ni czo na. Re zer wa cja miejsc – tel. 41
344 58 36 lub 368 02 93.

TO RA JEST DLA WSZYST KICH 
Śro da, 14 grud nia, godz. 18 
W In sty tu cie Kul tu ry Spot ka nia i Dia lo gu
Sto wa rzy sze nia im. Ja na Kar skie go w Kiel -
cach za pla no wa no wy kład An ny Do dziuk
pt. „To ra jest dla wszyst kich”. W je go ra-
 mach pre le gen tka opo wie o swo ich oso bi-
 stych do świad cze niach z tra dy cyj nym ży-
 dow skim stu dio wa niem. Do dziuk jest psy-
 cho te ra pe ut ką, pu bli cyst ką oraz człon kiem
Za rzą du Ży dow skiej Gmi ny Wy zna nio wej
w War sza wie. Wstęp wol ny. 8wat, maw
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Or kie stra Ka me ral na Fil har mo -
nii Na ro do wej wy stą pi w nie dzie -
lę w Fil har mo nii Świę to krzy skiej.
Czwo ro jej so li stów wy ko na m.in.
Sym fo nię kon cer tu ją cą Es-dur KV
297b na flet, ob ój, wal tor nię, fa got
i or kie strę. To kom po zy cja, któ ra
pier wot nie mia ła klar net za miast
f le tu, ale prze mia ny do ko nał
współ cześ nie Ro bert Le vin i w ta-
 kiej właś nie wer sji usły szą ją kiel-
 cza nie. Bi le ty kosz tu ją 45 zł. Po-
 czą tek kon cer tu o godz. 17. 8 wat

MO ZART NA NO WO
MA GIA PO MA GA NIA
Pią tek, 9 grud nia, godz. 18 
W Do mu Kul tu ry we Włosz czo wie za-
 pla no wa no kon cert cha ry ta tyw ny „Ma-
 gia po ma ga nia”, or ga ni zo wa ny przez
Fun da cję „Je steś my bli sko”. Jak za pew-
 nia ją or ga ni za to rzy, na uczest ni ków
wie czo ru cze ka wie le nie spo dzia nek.
Bi le ty ce gieł ki moż na za ku pić od 20 zł.
Pie nią dze ze bra ne w cza sie kon cer tu
zo sta ną prze zna czo ne na re ha bi li ta cję
trój ki po do piecz nych Fun da cji „Je steś-
 my bli sko”: Mai, Bar to sza i Ka mi la.

ZABAWA MIKOŁAJKOWA
DLA DZIECI 
So bo ta, 10 grud nia, godz. 12 
Cen trum Edu ka cyj ne „Szkla ny dom”
w Cie ko tach za pra sza dzie ci na za ba wę
mi ko łaj ko wą. Pod czas im pre zy za pla-
 no wa no pre mie rę spek ta klu pt. „Leś na
afe ra”, w reż. Ali cji Roz bor skiej i w wy-
 ko na niu te a tru dzie cię ce go. Od bę dzie
się rów nież ro dzin ny kon kurs śpie wa nia
ko lęd. Wstęp wol ny. 

FILM O NIESAMOWITEJ
PODRÓŻY 
So bo ta, 10 grud nia, godz. 17 
W Miej skim Cen trum Kul tu ry w Skar ży -
sku-Ka mien nej obej rzy my film „THX
GOD”. Dzie ło opo wia da o po dró ży do o -
ko ła świa ta dwóch przy ja ciół. Wy ru szy-
 li oni w pra wie pół rocz ną po dróż bez
pla nu i bud że tu, w cza sie któ rej do tar li
z Ka to wic po przez Ki jów do Del hi. Po
se an sie od bę dzie się spot ka nie z twór -
ca mi fil mu Mi cha łem Ko pa ni szy nem
i Szy mo nem Pa do łem. Wstęp bez płat-
 ny. 8 maw

W RE GIO NIE 

KIEL CE
HE LIOS D K P W
Świę to krzy ska 20, 
tel. 41 3321330; www.www.he lios.pl

Dia bel ski Dia bel ski młynmłyn (1:25) czw. 13.30, 21.15; FFan ta -an ta -
stycz stycz ne zwie ne zwie rzę rzę ta ita i jak je zna jak je zna leźć 2Dleźć 2D (2:12)
czw. 14.30; FFan ta stycz ne an ta stycz ne zwie rzę ta zwie rzę ta i jak jak je je zna -zna -
leźć 3Dleźć 3D (2:12) czw. 12.30, 20.30; KKu bo u bo i dwiedwie
stru nystru ny (1:41) czw. 10.45, 13, 17.45; LLion. Drion. Dro o gaga
do do do do mumu (2:09) czw. 20.30; Pit bull. Pit bull. Nie bez piecz -Nie bez piecz -
ne ne ko bie tyo bie ty (2:11) czw. 13.45, 21.30; Sprzy mie -Sprzy mie -
rze nirze ni (2:04) czw. 11.45, 19; Sul lySul ly (1:36)
czw. 14.45, 19.15, 21.30; TTrol le ol le 2D2D (1:32) czw. 09,
15.15; UnderUnder world: World: Woj oj ny krny krwi 2Dwi 2D (2:00) czw. 17,
22.15; UnderUnder w world: orld: Woj ny oj ny krkrwi wi 3D3D (2:00)
czw. 15.15, 20; VVa ia na:  ia na: skarb skarb oce a nu oce a nu 2D2D (1:53)
czw. 13.30, 16, 18.30; VVa ia na:  ia na: skarb skarb oce a nu oce a nu 3D3D
(1:53) czw. 09.15, 15.30; Zły Zły Mi kMi ko łaj o łaj 2 (1:30)
czw. 16.45, 21.45; Ki no Ko biet; FFir moir mo w wa Gwiazd -Gwiazd -
kaka po kaz przed pre mie ro wy (1:45) czw. 18.30;
Kul tu ra Do stęp na; KKam peram per (1:29); LLi i sty do M. 2sty do M. 2
(1:30) czw. 18; Ma ra ton Mi ko łaj ko wy: Ko me die +
Gro za; Asy bez ka Asy bez ka sysy (1:34); Dia bel ski Dia bel ski młynmłyn
(1:25); FFir moir mo w wa Gwiazd kaGwiazd ka (1:45); Osa czo naOsa czo na
(1:31) pt. 22.30;

KI NO FE NO MEN (WDK)D K P W
Ście gien ne go 2,
tel. 41 3655148; 
www.wdk-kiel ce.pl

Eg za minEg za min (2:08) śr. 16; JJa, Da a, Da niel Bla niel Bla ke (1:40)
śr. 18.10; Nie zna jo ma Nie zna jo ma dziedziew czy na czy na (1:46) pt.,
pon. 16, 18, 20; Prze łęcz Prze łęcz oca lo nychoca lo nych (2:11) śr. 20;
Ptyś iPtyś i BillBill (1:30) niedz. 11; PPu tin  tin Fo r re v ver?r? (1:33)
czw. 18;

MOSK WA D K P W
Sta szi ca 5,
tel. 41 3444734 lub 519 173 873; 
www.ki no mosk wa.pl

Eg za minEg za min (2:08) pt.-śr. 14; czw. 14, 19.45; Gim meGim me
Dan gerDan ger (1:48) codz. 18.10; Je stem Je stem mormor der der cą cą
(1:57) pt.-niedz. 15.45; pon., śr. 20.15; wt. 21.15;
czw. 21; KKo lek lek cja  cja su kie neksu kie nek (1:24) codz. 16.30;
Nie zna jo ma Nie zna jo ma dziedziew czy na czy na (1:46) codz. 20.10; PPa u loa u lo
Coel ho. Coel ho. Nie sa moNie sa mo wi ta  wi ta hi sto riahi sto ria (1:52) czw. 12,
17.30; Pit bull. Pit bull. Nie bez piecz ne Nie bez piecz ne ko bie tyo bie ty (2:11) pt.-
sob. 22.45; Prze łęcz Prze łęcz oca lo nychoca lo nych (2:11) pt. 10.30,
20.10; sob.-niedz. 20.10; pon., śr.-czw. 15.15;
wt. 18.45; Świę ty Świę ty Mi kMi ko łaj o łaj dla dla wszyst kichwszyst kich (1:05)
czw. 14; VVa ia na:  ia na: skarb skarb oce a nu oce a nu 2D2D (1:53) pt. 18;
sob.-niedz. 11.30, 18; pon., śr. 11, 18; wt. 11.45;
czw. 11, 16; VVa ia na:  ia na: skarb skarb oce a nu oce a nu 3D3D (1:53) pt.-
niedz. 13.40; pon., śr. 13; wt. 16.45; czw. 13, 18;
Wo łyńo łyń (2:29) wt. 14; Za Za nie bie ski mi nie bie ski mi drzwia midrzwia mi
(1:24) pt., niedz.-śr. 12; czw. 12, 15.30; Za ćmaZa ćma
(1:50) czw. 13.45, 20.15;

MUL TI KI NO D K P W
War szaw ska 26,
tel. 41 2486410; 
www.mul ti ki no.pl

Brid get Brid get Jo nes Jo nes 3 (2:15) sob. 20.10; niedz. 20.20;
Dia bel ski Dia bel ski młynmłyn (1:25) czw. 20.40; Do ktor Do ktor StrStran gean ge
2D2D (1:45) czw. 10; FFan ta stycz ne an ta stycz ne zwie rzę ta zwie rzę ta i jakjak
je zna je zna leźć 2Dleźć 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; FFan ta -an ta -
stycz stycz ne zwie ne zwie rzę rzę ta ita i jak je zna jak je zna leźć 3Dleźć 3D (2:12)
czw. 14.30; FFir moir mo w wa Gwiazd kaGwiazd 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 Je stem mormor der der cą cą
(1:57) sob. 21.05; KKu bo ibo i dwie stru dwie stru nyny (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 1Łotr 1. Gwiezd  Gwiezd ne wne woj oj -
ny – hi ny – hi sto sto rie 2Drie 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 1Łotr 1. Gwiezd  Gwiezd ne wne woj oj ny – hi ny – hi -
sto rie sto rie 3D3D (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 naOsa czo na (1:31) pt. 12, 20.10;
pon.-wt., czw. 20.10; Osta t nia Osta t nia ro dzi nao dzi na (2:03)
niedz. 17.40; Pit bull. Pit bull. Nie bez piecz ne Nie bez piecz ne ko bie tyo 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 Pla ne ta Sin gliSin gli (2:16) sob. 18.10; Se -Se -
krkret ne et ne ży cie ży cie zwie rza ków zwie rza ków do modo mo wych  wych 2D2D (1:30)
pt. 12.10; sob.-niedz. 10.20; wt.-śr. 10.05, 12.10;
czw. 09.30, 11.20; Sprzy mie rze niSprzy 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 lySul 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; TTrol le ol le 2D2D (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;
UnderUnder world: World: Woj oj ny krny krwi 2Dwi 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; UnderUnder w world:orld:
Woj oj ny krny krwi 3Dwi 3D (2:00) czw. 17.20; VVa ia na:  ia na: skarbskarb
oce a nu oce a nu 2D2D (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 wWilk w ow czej skó czej skó rze 2Drze 2D
(1:37) czw. 10.10; WWo łyńo łyń (2:29) sob.-niedz. 17.30;
Za Za nie bie ski mi nie bie ski mi drzwia midrzwia 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 Zły Mi kMi ko łaj o łaj 2 (1:30)
czw. 21.50; Po ran ki: To mek i przy ja cie le; sob.-
niedz. 10.30;

888888
Reż. Josh Gor don i Will Speck USA
2016
Ak to rzy: Ja son Ba te man, Oli via
Munn, T.J. Mil ler, Jen ni fer Ani ston

Ko me dia świą tecz na. Ostra im -
pre za w za gro żo nej fir mie.

Ko me die bo żo na ro dze nio we są
na wet gor sze od mło dzie żo wych. Ta
jest o ty le nie ty po wa, że przy ję cie
świą tecz ne nie ma cha rak te ru ro-
 dzin ne go, tyl ko biu ro wo-to wa rzy -
ski, dzię ki cze mu jest tu mniej łza-
 we go ki czu. Jest to kicz ro dem z ko-
 me dii ro man tycz nej, a nie z ki na fa-
 mi lij ne go. Ale śmie chu jest nie wie -
le wię cej niż zwy kle. 

Pre zes fir my in for ma tycz nej (Ani-
 ston) nie tyl ko za bra nia wy da wać tra-
 dy cyj ne przy ję cie świą tecz ne w od -

dzia le pro wa dzo nym przez jej bra ta
(Mil ler), ale też za po wia da w nim
ostre cię cia. Jed nak bra ci szek, głów-

 ny pan in ży nier (Ba te man), oraz je-
 go współ pra cow ni ca (Munn) mi mo
za ka zu im pre zę or ga ni zu ją, za pra -

sza jąc na nią waż nia ka z bran ży
IT. Czy na kło nią go na niej do pod-
 pi sa nia kon trak tu ra tu ją ce go fir-
 mę?

Au to rzy szyb ko jed nak orien-
 tu ją się, że z te go wąt ku wie le wy-
 cis nąć się nie da, więc za rzu ca ją
go i za stę pu ją opo wie ścią pt. „Fa-
 tal ne skut ki za pro sze nia pro sty -
tut ki”. Wy ni ka z te go tro chę nie-
 złych ga gów, ale wię kszość jest
w bar dzo ta nim ga tun ku: głów ną
pod sta wą hu mo ru jest to, że wszy-
 scy są co raz bar dziej uwa le ni,
a im pre za co raz bar dziej sza lo na
i de struk cyj na. W ca łym tym cha-
 o sie gi nie hi sto ria: w kul mi na cyj -
nej sce nie cho dzi o to, czy na si bo-
 ha te ro wie zła pią in ter net – na pię -
cie by ło ta kie, że ma ło so bie rę ki
nie od gryz łem. 8
Pa weł Mos sa kow ski

FIR MO WA GWIAZD KA („OF FI CE CHRIST MAS PAR TY”)
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7 W NIEDZIELĘ  

Rozszerzenie działalności o rynki zagraniczne
zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw 

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. 

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
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Ginekolog A do Z 507-477-778 

OSTEOPOROZA - DENSYTOMETRIA 
KRĘGOSŁUPA, BIODRA. 

NOWOŚĆ! MORFOMETRIA - OCENA BUDOWY 
KRĘGOSŁUPA 

MEDICUS - KIELCE OS. NA STOKU 63A 
TEL: 41 362 66 92; 41 331 05 68  

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 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 

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

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

Gdynia Orłowo przy plaży 602690168 

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

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 

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 

TRANSFORMATORY, tel. 601-313-974 

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 

USA wizy, www.usa.szmurlo.pl 602633535 

 
ZADŁUŻONĄ SPÓŁKĘ PRZEJMĘ 

501175261  
 

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 
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NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM MIESZKANIE
BP – bezpośrednio
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OGŁOSZENIE 

BURMISTRZA GMINY I MIASTA CHĘCINY

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 9 Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny 

Na pod sta wie art. 11 pkt 1 usta wy z dnia 27 mar ca

2003 r. o pla no wa niu i za gos po da ro wa niu prze -

strzen nym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.)

za wia da miam o pod ję ciu przez Ra dę Miej ską w Chę -

ci nach Uchwa ły Nr 200/XXXI/16 z dnia 22 sierp nia

2016 r. w spra wie przy stą pie nia do spo rzą dze nia

zmia ny Nr 9 Stu dium uwa run ko wań i kie run ków za -

gos po da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny Chę ci ny

zmie nio nej Uchwa łą Nr 215/XXXV/16 Ra dy Miej -

skiej w Chę ci nach z dnia 20 paź dzier ni ka 2016 r.

Przed mio tem zmia ny Stu dium bę dą za gad nie -

nia, o któ rych mo wa w art. 10 usta wy o pla no wa niu

i za gos po da ro wa niu prze strzen nym. 

Zmia ną Stu dium uwa run ko wań i kie run ków za -

gos po da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny Chę ci ny

obej mu je się frag ment miej sco wo ści Sta ro chę ci ny

zgod nie z za łącz ni kiem gra ficz nym do uchwa ły

o przy stą pie niu do spo rzą dze nia zmia ny Stu dium.

Za łącz nik gra ficz ny okre śla ją cy gra ni ce zmia ny Stu -

dium do stęp ny jest w Urzę dzie Gmi ny i Mia sta

w Chę ci nach pok. nr 104.

Za in te re so wa ni mo gą skła dać wnio ski do wy żej

wy mie nio nych zmia ny Stu dium uwa run ko wań i kie -

run ków za gos po da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny

Chę ci ny.

Wnio ski na le ży skła dać na piś mie w Urzę dzie

Gmi ny i Mia sta w Chę ci nach, Plac 2 Czer wca 4, 

26-060 Chę ci ny w ter mi nie do 5 stycz nia 2017 r.

Wnio sek po wi nien za wie rać na zwi sko, imię, na -

zwę i adres wnio sko daw cy, przed miot wnio ski oraz

ozna cze nie nie ru cho mo ści, któ rej do ty czy.

Po nad to na pod sta wie art. 39 ust. 1, art. 40,

art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 usta wy z dnia

3 paź dzier ni ka 2008r. o udo stęp nie niu in for ma cji

o śro do wi sku i je go ochro nie, udzia le spo łe czeń -

stwa w ochro nie śro do wi ska oraz o oce nach od dzia -

ły wa nia na śro do wi sko (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 353

ze zm.) za wia da miam o przy stą pie niu do spo rzą dze -

nia zmia ny Nr 9 Stu dium uwa run ko wań i kie run ków

za gos po da ro wa nia prze strzen ne go gmi ny Chę ci ny,

wraz z pro gno zą od dzia ły wa nia ww. pro jek tu zmia ny

Stu dium na śro do wi sko w ra mach stra te gicz nej

oce ny od dzia ły wa nia na śro do wi sko. 

In for mu je się o moż li wo ści za poz na nia się z nie -

zbęd ną do ku men ta cją spra wy w sie dzi bie Urzę du Gmi -

ny i Mia sta w Chę ci nach w go dzi nach pra cy Urzę du.

Za in te re so wa ni mo gą skła dać wnio ski do pro -

gno zy od dzia ły wa nia na śro do wi sko:

1. w for mie pi sem nej w sie dzi bie Urzę du Gmi ny

i Mia sta w Chę ci nach, 26-060 Chę ci ny, Plac 

2 Czer wca 4,

2. ustnie do pro to ko łu w sie dzi bie Urzę du Gmi ny

i Mia sta w Chę ci nach, 26-060 Chę ci ny, Plac 

2 Czer wca 4,

3. za po mo cą środ ków ko mu ni ka cji elek tro nicz nej

bez ko niecz no ści opa try wa nia ich bez piecz nym

pod pi sem elek tro nicz nym, o któ rym mo wa

w usta wie z dnia 18 wrześ nia 2001 r. o pod pi -

sie elek tro nicz nym na adres: gmi na@che ci ny.pl

ma il to:se kre tarz bro la@che ci ny.pl

w ter mi nie do dnia 5 stycz nia 2017 r. 

Wnio sek po wi nien za wie rać na zwi sko, imię, na -

zwę i adres wnio sko daw cy, przed miot uwa gi

i wnio sku.

Przed ło żo ne wnio ski pod le ga ją roz pa trze niu

przez Bur mi strza Gmi ny i Mia sta Chę ci ny.

33563966.z
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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.

33562164.n

ZAWIADOMIENIE
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.

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.

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.

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. 

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/.

33563964.z
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KI 1

MAGAZYN KIELCEPiątek
9 grudnia 2016 kielce. 

wyborcza.plSPORT
12

PIŁ KA PIŁ KA RĘCZ NA RĘCZ NA 
PGNIG PGNIG SU PER LI GSU PER LI GA: : Vi ve Ta u ron Kiel ce – Meb le Wój cik El bląg,
Ha la Le gio nów, pią tek godz. 18:30 
I LI GLI GA: Vi ve Ta u ron II Kiel ce – MTS Chrza nów, ha la przy ul. Kra-
 kow skiej, KSZO Od lew nia Ostro wiec Św. – Mo to-Jelcz Oła wa,
ha la przy ul. Świę to krzy skiej, oba me cze so bo ta godz. 17 
I LI GLI GA KO BIET BIET: Ko ro na Han dball Kiel ce – AZS AWF War sza wa,
ha la przy ul. Kra kow skiej, nie dzie la godz. 15
II LI II LI GA: AZS Po li tech ni ka Świę to krzy ska Kiel ce – Wi sła San do -
mierz, ha la przy al. Ty siąc le cia Pań stwa Pol skie go, sobota,
godz. 16; AZS UJK Kiel ce – Glo ria Ka to wi ce, ha la przy ul. Świę-
 to krzy skiej, so bo ta godz. 19 
SIASIAT KÓW KA T KÓW KA 
PLPLUS LI US LI GA: Ef fec tor Kiel ce – As se co Re so via Rze szów, Ha la Le-
 gio nów, so bo ta godz. 17 
BOKS BOKS 
IV Me mo riał Lesz ka Dro go sza, ha la „Pod Basz ta mi” w Chę ci -
nach, pią tek godz. 19 
KIC KBOKIC KBO XING  XING 
Otwar te Mi strzo stwa Pol ski w for mu le orien tal ru les, ha la przy ul.
Ja na Pa wła II w Sta ra cho wi cach, so bo ta i nie dzie la od godz. 9

Spor to wy
week end

– Po me czu z Pia stem wi dać by-
 ło u za wod ni ków du że zde ner -
wo wa nie. Spor to wa złość to
pra wi dło wa re ak cja – mó wi tre-
 ner Ko ro ny Ma ciej Bar to szek.

KA MIL JÓŹ WIK

D
o nie dziel ne go spot ka nia
z Le chem Po znań (godz.
15.30) je go pod opiecz ni
przy go to wy wać się bę dą na

trzyd nio wym mi ni zgru po wa niu wGro-
 dzi sku Wiel ko pol skim. – Cho dzi o to,
by osta t nie tre nin gi przed me czem od-
 być w jak naj lep szych wa run kach.
W Kiel cach ma my nie ste ty prob lem
ze sta nem bo isk, wGro dzi sku są spraw-
 dzo ne, do bre pły ty – ar gu men tu je szko-
 le nio wiec. I przy zna je, że je go zes pół
fa wo ry tem star cia przy Buł gar skiej nie
bę dzie. – Gra my z roz pę dzo nym zes -
po łem, któ ry z każ dą ko lej ką pre zen -
tu je się co raz so lid niej. Te raz są po po-
 raż ce, gra ją osta t ni mecz w tym ro ku
u sie bie, na pew no bę dą chcie li się po-
 ka zać – uwa ża. Ko ro na ska za na na po-
 raż kę? – In spi ra cją dla nas niech bę dzie
Le gia War sza wa. Im też nikt nie da wał
szans, a rzu tem na taś mę się pod nie -
śli i awan so wa li do Li gi Eu ro py – za u -
wa ża Zbi gniew Mał kow ski.

Żół to-czer wo ni nie za gra ją w Po-
 zna niu w op ty mal nym ze sta wie niu.

Za czwar tą żół tą kar tkę pa u zo wać
mu si Mi gu el Pa lan ca, pod zna-
 kiem za py ta nia stoi tak że wy stęp
Jac ka Kieł ba. W tej sy tu a cji naj-
 bar dziej praw do po dob nym sce-
 na riu szem jest po wrót do wyj ścio-
 wej je de nast ki Ser gi ja Pi lip czu ka.
A to zmu si tre ne ra Bar tosz ka do
zre zy gno wa nia z usług ko goś z du-
 e tu Dji bril Diaw – Van ja Mar ko vić
(li mit ob co kra jow ców). Po nie waż
se ne gal ski ob roń ca, po dwu mie -
sięcz nej przer wie w grze, na dal
nie jest w naj lep szej dys po zy cji,
a mło dy Serb spi su je się co raz le-
 piej, wszyst ko wska zu je na to, że
on roz pocz nie mecz od pier wszej
mi nu ty. – Bę dzie my się zaj mo -
wa li usta la niem pod sta wo we go
skła du, gdy przy jdzie na to czas.
Na ra zie nie za przą tam so bie tym
gło wy – w swo im sty lu uci na te-
 mat Bar to szek.

Sta dion Le cha jest jed nym
z tych, któ rych wi zy to wać kiel cza-
 nie wy jąt ko wo nie lu bią. Bi lans do-
 mo wych po ty czek „Ko le jo rza”
z Ko ro ną? Je de na ście me czów,
osiem zwy cięstw gos po da rzy itrzy
re mi sy (bram ki 19:3!). – Do nie daw-
 na moż na by ło po wie dzieć, że dłu-
 go nie prze gra liś my z Pia stem,
a wy da rzy ło się to, co się wy da -
rzy ło – ba ga te li zu je sta ty sty ki opie-
 kun żół to-czer wo nych. �

Le gia in spi ra cją
– Stra co ny punkt Re so vii mo że wpro-
 wa dzić u niej ner wo wość, ale to nie
nasz prob lem. Sku pia my się na na-
 szych za da niach – przy zna je Ja kub
Wach nik, przyj mu ją cy Ef fec to ra
przed star ciem z Re so vią (ju tro, godz.
17, Ha la Le gio nów).

Kiel cza nie po se rii świet nych wy-
 stę pów ma ją za dysz kę. Prze gra li trzy
me cze z rzę du. – Je śli wró ci my do
wy so kie go po zio mu gry, to mo że my
ry wa lom na psuć krwi. Cięż ko po wie-
 dzieć, że po raż ki z Po li tech ni ką czy

Bę dzi nem by ły wy pad ka mi przy pra-
 cy. Ci pier wsi na pa pie rze są lep si,
a Bę dzin grał bar dzo do brze – mó wi
Mar cin Ko men da, roz gry wa ją cy Ef-
 fec to ra. – Po raż ki nie na zwał bym roz-
 cza ro wa niem, bo wciąż je steś my mło-
 dą, prze bu do wa ną dru ży ną. Gra my
tro chę sła biej, do cho dzi zmę cze nie
[Ef fec tor jest dru gi w Plus Li dze pod
wzglę dem ro ze gra nych se tów – aż 51
– przyp. red.] – do da je Wach nik. 

Te raz star cie z pod raż nio ną Re so-
 vią, któ ra osta t nio stra ci ła punkt u sie-

 bie z MKS-em Bę dzi nem. – Nie bę-
 dzie u nich stre su i spe cjal nej na pin-
 ki z te go po wo du. W ubieg łym se zo -
nie w Kiel cach zbi li nas moc no [3:0
w se tach do 18, 16 i 14 – przyp. red.],
ale na Pod pro miu wy gra liś my se ta
– do da je Ko men da. �

PA WEŁ MA TYS

Bę dzin dał przy kład, jak grać z Re so vią
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Głosujemy za pomocą kuponów, sms-ów, Głosujemy za pomocą kuponów, sms-ów, 

facebooka, portalu facebooka, portalu www.echodnia.eu  www.echodnia.eu  

Głosowanie na Sportowca Roku. Wyślij  SMS pod numer  71321 o treści:  SWS.numer 
Twoim zdaniem najpopularniejszego sportowca. Np: SWS.99 
G ł o s owa n i e  n a  Tre n e ra  Ro k u .  W y ś l i j  S M S  p o d  n u m e r  7 1 32 1  o  t r e ś c i :  SW T. n u m e r 
Twoim zdaniem najpopularniejszego trenera. Np: SWT.88
Głosujemy tylko na najpopularniejszego Twoim zdaniem sportowca i trenera województwa święto-
krzyskiego, 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 godzi-
nie 24. Każdy może wysłać dowolną ilość SMS-ów.
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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.

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. Doma-
niewskiej 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
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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.

PA WEŁ MA TYS, 
PIOTR ROZ PA RA

Z god nie z za po wie dzia mi
Duj sze ba jew nie po wo łał fi-
 la rów ka dry w osta t nich la-
 tach, gra czy Vi ve Ta u ron

Kiel ce: bram ka rza Sła wo mi ra Szma-
 la oraz roz gry wa ją cych Krzysz to fa Li-
 jew skie go i Ka ro la Bie lec kie go. Ta trój-
 ka, po ogrom nych ob cią że niach w klu-
 bie i re pre zen ta cji w osta t nich kil ku -
na stu mie sią cach, po sta no wi ła za wie-
 sić grę w ka drze na ro do wej. To ko lej -

ni wiel cy nie o bec ni, gdy z po dob nych
po wo dów – po igrzy skach olim pij skich
w Rio de Ja ne i ro – z gry w ka drze na-
 ro do wej re zy gno wa li ko ło wy Bar tosz
Ju rec ki i le wo skrzy dło wy Adam Wi-
ś niew ski. Nie ma też świet ne go roz-
 gry wa ją ce go Vi ve Mi cha ła Ju rec kie -
go, któ ry trzy dni po tym, jak po kon-
 tu zji wró cił do gry, na ba wił się w me-
 czu zOr len Wi słą Płock ko lej ne go groź-
 ne go ura zu. Do gry wró ci do pie ro naj-
 wcześ niej w mar cu. 

Szko le nio wiec w bram ce po sta -
wił więc na do świad czo ne go Pio tra
Wy szo mir skie go z nie miec kie go
Lem go i obie cu ją ce go Ada ma Mo-
 raw skie go z Or len Wi sły Płock. Trze-
 cim po wo ła nym bram ka rzem nie-
 spo dzie wa nie zo stał Adam Mal cher
z Gwar dii Opo le. Gol ki per ten to
brą zo wy me da li sta mi strzostw świa-
 ta z 2009 ro ku, ale w osta t nich la-
 tach nie grał w re pre zen ta cji. Wśród
po wo ła nych jest też czwar ty bram-
 karz, Ma te usz Kor nec ki z Gór ni ka
Za brze, ale on bę dzie tyl ko na pier -
wszej czę ści zgru po wa nia. Duj sze -
ba jew nie za kła da więc za bra nia go
do Fran cji. 

W ka drze nie zna lazł się nie spo -
dzie wa nie Ma te usz Kus. Ko ło wy Vi ve
Ta u ron Kiel ce w osta t nich me czach
re pre zen ta cji Pol ski grał re gu lar nie.
Był pod sta wo wym środ ko wym ob -
roń cą. Je go ab sen cja jest za sko cze -
niem. Tym bar dziej że kil ka dni te mu
Duj sze ba jew bar dzo go bro nił na kon-

 fe ren cji pra so wej po me czu z PPD Za-
 grzeb. 

– Kil ka dni te mu tre ner Duj sze ba -
jew po in for mo wał mnie, że nie wi dzi
mnie w skła dzie na mi strzo stwa świa-
 ta we Fran cji. Dla cze go? O to pro szę
za py tać sa me go szko le niow ca. Bar-
 dzo chciał bym po je chać na mun dial,

ale nie ste ty, nie jest mi to da ne. Mo gę
tyl ko za ak cep to wać tę de cy zję – mó-
 wi „Wy bor czej” Ma te usz Kus. 

Na ko le szko le nio wiec ka dry wo lał
po sta wić na je go klu bo we go ko le gę
z Vi ve Pa try ka Wal cza ka. �

Cały skład kadry na mistrzostwa
świata we Francji na S. 30S. 30.

Mi strzo stwa świa ta nie dla Ku sa

Pa tryk Wal czak, ko ło wy Vi ve Ta u -
ron Kiel ce, jest już zdro wy i bę dzie
mógł za grać w osta t nim me czu
w tym ro ku z be nia min kiem PGNiG
Su per li gi Meb le Wój cik El bląg (dziś,
godz. 18.30, Ha la Le gio nów). Za-
 brak nie za to De a na Bom ba ca, Mi-
 cha ła Ju rec kie go, Pio tra Chrap-
 kow skie go i Pa wła Pa czkow skie go. 
Jak wy grać bi le ty na mecz, czy-
 taj na 
kielce.wyborcza.pl

Wal czak 
wra ca do gry

Mateusz Kus podczas sparingowego meczu reprezentacji Polski
w Kielcach z Motorem Zaporoże
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Du ża atrak cja dla ki bi ców bok su.
W pią tek (godz. 19) w ha l i  Pod
Basz ta mi w Chę ci nach od bę dzie
się IV Me mo riał Lesz ka Dro go -
sza. 

W ra mach za wo dów od bę dzie
się mecz po mię dzy dru ży ną Rushh
Kiel ce a ir lan dzkim Por ta lo i se Bo-
 xing Club. Eki pę Grze go rza No wa -
czka (Da niel Ada miec, To masz Ka-
 ryś i Bar tosz Go łę biew ski) wzmoc-
 nią m.in. mi strzo wie Pol ski Adrian
Ko wal (ka te go ria do 56 kg) i Pa weł
Wierz bic ki (do 91 kg). Za pla no wa -
nych jest osiem walk se nio rów i je-
 den po je dy nek mło dzie żow ców. Po

ry wa li za cji z Ir lan dczy ka mi kiel-
 cza nie skrzy żu ją rę ka wi ce z za-
 wod ni ka mi z Ukra i ny (czte ry
wal ki). – Po za czę ścią spor to wą
na ki bi ców bę dzie cze kać wie le
atrak cji. Gwa ran tu je my wy so ki
po ziom im pre zy – mó wi Grze-
 gorz No wa czek. 

Tur niej po świę co ny jest pa-
 mię ci Lesz ka Dro go sza. Zna ko -
mi ty pię ściarz, brą zo wy me da li -
sta igrzysk olim pij skich w Rzy-
 mie (1960) i trzy krot ny mistrz Eu-
 ro py, zmarł w 2012 r. Jed nym z pa-
 tro nów me mo ria łu jest „Ga ze ta
Wy bor cza”. �KAJ

Ku pa mię ci „Cza ro dzie ja rin gu”

Jak wy grać bi le ty na mecz,
czy taj na 
Kiel ce.wy bor cza.pl. 


