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Ta ak cja oka za ła się hi tem. Wnaj bliż szy
week end ko lej ny raz bę dzie moż na zjeść
isko rzy stać zatrak cji tu ry stycz nych za
pół ce ny. Awol nych noc le gów już brak.

To już czwar ta od sło na ak cji „100
proc. San do mie rza za 50 proc., czy li
Week end za pół ce ny”. Po przed nią zor -
ga ni zo wa no zoka zji wa len ty nek. – Wie -
le osób do nas przy jeż dża. Nie któ rzy
śle dzą, kie dy ta ki week end bę dzie. Do -
wo dem jest fakt, że wszyst kie miej sca
noc le go we na so bo tę i nie dzie lę są już
za ję te – pod kre śla Ka ta rzy na Zio ło, asy -
sten tka bur mi strza San do mie rza.

Wak cję za an ga żo wa ło się już oko ło
40 pod mio tów. Ce ny ob ni żą re sta u ra -
to rzy, ale też in sty tu cje kul tu ral ne. Ta -
niej bę dzie moż na m.in. zwie dzić Bra -
mę Opa tow ską i Mu ze um Okrę go we,
a na wet obej rzeć film w ki nie Sta rów -
ka. – Za pla no wa liś my też atrak cję dla tu -
ry stów. Wso bo tę ogodz. 18 wha li spor -
to wej od bę dzie się Eu ro pej ska Ga la Kic -
kbo xin gu, a w nie dzie lę o tej sa mej go -
dzi nie kon cert zes po łu Pec tus wDo mu
Ka to lic kim – za po wia da asy sten tka bur -
mi strza. Do da je, że „Week end za pół ce -
ny” nie jest już spo so bem na wy dłu że -
nie se zo nu tu ry stycz ne go. – Nie wie le
miejsc noc le go wych zo sta ło rów nież
na Świę to Mło de go Wi na, któ re od bę -
dzie się wpo ło wie li sto pa da. Póź niej pla -
nu je my m.in. cykl kon cer tów Wi ta mi -
na Jazz oraz jar mark mi ko łaj ko wy – mó -
wi Ka ta rzy na Zio ło.� KRZYSZ TOF ŁAK WA

Peł na li sta pro mo cji ofe ro wa nych
w naj bliż szy week end na san do mierz.pl

San do mierz
znów za pół ce ny

Piękny pałac Dobieckich
pod Kielcami może trafić
do spadkobierców, bo
sąd uznał, że po wojnie
państwo przejęło go
bezprawnie. Dziś o los
budynku drżą urzędnicy,
nauczyciele i około 700
uczniów.

GRZE GORZ WAL CZAK

Pa łac po cho dzi z prze ło mu
XIX i XX wie ku, do II woj ny
świa to wej był re zy den cją ro -
do wą Do biec kich, w cza sie

oku pa cji Niem cy urzą dzi li w nim ma -
ga zy ny ipo ste ru nek żan dar me rii. Jesz -
cze w 1944 r. – „aby przy spie szyć od -
bu do wę Kra ju i za spo ko ić od wiecz ny
pęd chłop stwa pol skie go do zie mi”
– Pol ski Ko mi tet Wy zwo le nia Na ro do -
we go wy dał de kret o prze pro wa dze -
niu re for my rol nej. W efek cie na cjo -
na li zo wa no rol ne ma jąt ki ziem skie
o po wierz chni po wy żej 50 ha. Spot ka -
ło to też zes pół pa ła co wo-par ko wy
w Ło pusz nie wraz z są sia du ją cym
z nim gos po dar stwem rol nym.

Pod ko niec paź dzier ni ka Na czel ny
Sąd Ad mi ni stra cyj ny uznał, że do prze -
ję cia pa ła cu i par ku do szło bez praw -
nie. Wy rok koń czy wie lo let ni spór

praw ny mię dzy spad ko bier ca mi akie -
lec kim sta ro stwem.

Bu dy nek po woj nie stał się pla ców -
ką oświa to wą, dziś jest włas no ścią po -
wia tu, znaj du je się w trwa łym za rzą -
dzie Zes po łu Szkół Po nad gim na zjal -
nych nr 5. Uczy się tu bli sko 700 osób
– 420 dzie ci oraz 270 do ro słych. Dzia -
ła też in ter nat.

– To szko ła o naj lep szym na bo rze
w po wie cie, ma jed ne z naj lep szych
wy ni ków. Po strze ga na jest w oko li cy
ja ko kul to wa – mó wi sta ro sta kie lec ki
Mi chał Go dow ski.

Spad ko bier cy już la ta te mu do ma -
ga li się od wo je wo dy oraz mi ni stra rol -
nic twa i roz wo ju wsi stwier dze nia, że
pa łac ipark nie pod pa da ły pod de kret.

„Prze ka za nie pod mio to we go zes -
po łu na ce le oświa to we, w świet le ak -
tu al ne go orzecz nic twa, nie mo że być

za kwa li fi ko wa ne ja ko re a li za cja ce lu
re for my rol nej” – uzna ło wresz cie mi -
ni ster stwo.

Spra wa tra fi ła na wo kan dę. W 2014
ro ku Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj -
ny w Kiel cach sta nął po stro nie spad -
ko bier ców i uznał, że zes pół pa ła co -
wo-par ko wy dzia łał nie za leż nie od
po bli skie go gos po dar stwa. Ozna cza
to, że „wszel ka dzia łal ność rol ni cza
od by wa ła się po za czę ścią re zy den -
cjal ną i re kre a cyj ną”, a za tem pa łac
i park nie po win ny tra fić do pań stwa
w efek cie re for my rol nej sprzed po -
nad 70 lat.

Za rząd po wia tu bro nił się, że mię -
dzy ma jąt kiem ziem skim a pa ła cem
i par kiem ist niał „ści sły i nie ro zer wal -
ny zwią zek”, ale kil ka dni te mu sąd od -
da lił je go skar gę ka sa cyj ną. Wy rok jest
pra wo moc ny.

– To bar dzo smut ny wer dykt.
Ozna cza, że spad ko bier cy ma ją
pod sta wy do te go, aby od zy skać
bu dy nek. Bę dzie my praw do po -
dob nie mu sie li zmie rzyć się z wy -
da niem nie ru cho mo ści – ko men -
tu je Go dow ski.

W szko le na wet nie sta ra ją się
ukry wać smut ku. – Mo dli my się
o do brą przy szłość. Bo li nas to
wszyst ko. Je steś my naj wię kszą pla -
ców ką w po wie cie – opo wia da Te -
re sa Pa sow ska, dy rek tor ka ZSP.

Zwra ca uwa gę, że to je den znaj -
pięk niej szych bu dyn ków w wo je -
wódz twie fun kcjo nu ją cych ja ko
szko ła. – Choć wy ma ga du żych re -
mon tów. Pod sią ka ją nam fun da -
men ty, ok na są nie szczel ne – wy li -
cza. Sta ro sta mó wi, że w osta t nich
la tach od prac w pa ła cy ku się
wstrzy my wa no. – Z uwa gi na są do -
wy spór – pod kre śla. Mi mo to, gdy -
by do szło do prze ka za nia bu dyn -
ku, po wiat chce wcześ niej sze na -
kła dy od zy skać. Przy kła do wo
– sześć lat te mu wy da no 160 tys. zł
na ter mo mo der ni za cję. W sta ro -
stwie sły szy my, że cze ka ją na ra zie
na ruch spad ko bier ców. Roz wa ża -
ne są róż ne sce na riu sze.

– Być mo że uda nam się po zy -
skać pie nią dze uni j ne na bu do wę
no we go obiek tu dla szko ły. Obec -
ne miej sce jest pięk ne, choć brak
tu in fra struk tu ry, któ rą no wo czes -
na szko ła mu si po sia dać – mó wi sta -
ro sta Go dow ski.�

Po wiat oba wia się o pa ła cyk

Służ ba zdro wia to obok pił ki
noż nej ipo li ty ki dzie dzi na, na
któ rej zna ją się po noć wszy -

scy. W Świę to krzy skiem tak na -
praw dę wiel kich po wo dów do na -
rze ka nia nie ma.

Po twier dził to właś nie In deks
Spraw no ści Ochro ny Zdro wia au -
tor stwa Ada ma Ko zier kie wi cza, jed -
ne go znaj wy bit niej szych eks per tów
wdzie dzi nie ochro ny zdro wia wPol -
sce. Oka zu je się, że na sze wo je wódz -
two ma naj spraw niej dzia ła ją cą służ -
bę zdro wia wkra ju. Pod uwa gę wzię -
to 41 ka te go rii – od sta nu zdro wia
miesz kań ców, za dłu że nia szpi ta li
po sa tys fak cję pa cjen tów.

In ter na u tów ta dia gno za za sko -
czy ła. Py ta ją na Fa ce bo o ku, czy
o wy so kim po zio mie mo że świad -
czyć to, że szpi tal wy pi su je za led -
wie po trzech dniach od zdia gno -
zo wa nia za pa le nia otrzew nej. A na
wi zy tę u le ka rza czy ope ra cję cze -
kać trze ba mie sią ca mi.

Zga dzam się, tak nie po win no
być. Je śli jed nak przy jrzy my się in -
nym wo je wódz twom, to oka zu je
się, że u nas i tak nie jest źle. W in -
nych re gio nach ter min za bie gu usu -
nię cia za ćmy wy zna cza ją na wet za
kil ka na ście lat. U nas w wię kszo ści
szpi ta li trze ba cze kać dwa la ta.

Ofer ta świę to krzy skich szpi ta -
li jest ku szą ca dla miesz kań ców in -
nych re gio nów. Jesz cze kil ka lat te -
mu mie liś my naj wię kszy wskaź nik
mi gra cji, czy li na si cho rzy szu ka li
po mo cy gdzie in dziej. Te raz jest na
od wrót. To wna szych szpi ta lach le -
czą się oso by zoko lic Ra do mia, Ło -
dzi, Ma ło pol ski czy Pod kar pa cia.

Hi tem był pro gram ra to wa nia
no wo rod ków. Dziś je steś my sta wia -
ni za wzór. Bo się uda ło, mi mo że
nie mie liś my za ple cza uni -
wersyteckiego. By li za to lu dzie, le -
ka rze isa mo rzą dow cy, któ rzy umie -
li słu chać eks per tów i wie dzie li, że
trze ba wło żyć spo ro pra cy.

Oczy wi ście, nie jest ide al nie ini -
gdy pew nie nie bę dzie. Po win niś -
my jed nak mieć świa do mość, że
wie lu Po la ków chcia ło by być na na -
szym miej scu.�

DOCEŃMY,
CO MAMY

TY DZIEŃ Z GŁO WY 

Kil ka na ście osób ko lej ny raz spot ka ło się w Hal lo we en pod po mni kiem Hen ry ka Sien kie wi cza na kie lec kim dep-
 ta ku, by wziąć udział w hap pe nin gu bie go wym, a przy oka zji po móc po do piecz nym schro ni ska dla zwie rząt.
Fot. Mi chał Wal czak Wię cej zdjęć na kiel ce.wy bor cza.pl

KADR Z TY GOD NIA
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Poseł Krzysztof Lipiec
jest pewnym
kandydatem na prezesa
PiS w Świętokrzyskiem.
Wszystko wskazuje na
to, że to jego Jarosław
Kaczyński wskaże na tę
funkcję. 

– Nie ma innego
poważniejszego
kandydata – mówią
lokalni działacze.

MAR CIN BA TÓG, 
JA NUSZ KĘ DRAC KI

W y bo ry sze fa świę to -
krzy skie go PiS od bę -
dą się w nie dzie lę 27
li sto pa da. Zgod nie

z obo wią zu ją cą w par tii prak ty ką,
kan dy da ta wska że pre zes Ja ro sław
Ka czyń ski. In nych być nie mo że.
A wska za ny do wy bo ru po trze bu je
bez względ nej wię kszo ści gło sów.

Krzysz tof Li piec już w po przed -
nich par tyj nych wy bo rach w mar cu
2012 ro ku był re ko men do wa ny przez
Ka czyń skie go. Nie wie le bra ko wa ło,
aby je go kan dy da tu ra zo sta ła od rzu-
 co na. Do stał bo wiem tyl ko pięć gło-
 sów wię cej niż wy ma ga na wię kszość.
Miał w re gio nie wie lu opo nen tów, był

kry ty ko wa ny, wiesz czo no mu rych -
ły upa dek, ale prze trwał po nad dwa
la ta ja ko pre zes. Po roz wią za niu za-
 rzą dów okrę go wych we wrześ niu
2014 ro ku zo stał nato miast peł no -
moc ni kiem par tii w wo je wódz twie.
Wszyst ko wska zu je na to, że to je go
po now nie Ka czyń ski wska że na pre-
 ze sa świę to krzy skiej or ga ni za cji.

– Re wo lu cji ra czej nie bę dzie, je-
 steś my do brze po strze ga ni w War -
sza wie – uwa ża An drzej Pruś, bli ski
współ pra cow nik Lip ca.

– Du żo pra co wał w te re nie, sprzy-
 ja ło mu też ros ną ce po par cie dla PiS
– przy zna je pra gną cy za cho wać ano ni-
 mo wość dzia łacz, któ ry do nie daw na
był w we wnątrz par tyj nej opo zy cji.

Wy da wa ło się, że Lip co wi mo że
za gro zić przy sła na w ubieg łym ro ku
z War sza wy na pier wsze miej sce li-
 sty PiS do Sej mu An na Krup ka. – Kie-
 dy się w par tii za sta na wia no się, kto
jak nie Li piec, ona by ła na tu ral nym
kan dy da tem. Nie po tra fi ła jed nak po-
 zy skać so bie lu dzi i nie ma od po -
wied nie go do świad cze nia – twier dzi
pra gną cy za cho wać ano ni mo wość
dzia łacz z Kielc.

Te raz jest już pra wie pew ne, że po-
 słan ka nie zo sta nie wska za na przez
pre ze sa PiS. Zo sta ła bo wiem wy zna-
 czo na do za ję cia się przy go to wa nia -
mi do wy bo rów sa mo rzą do wych
w 2018 ro ku. – To po ca łu nek śmier ci
dla niej – uwa ża nasz roz mów ca.

Nie któ rzy świę to krzy scy dzia ła -
cze są prze ko na ni o co raz sil niej szej
po zy cji Lip ca w cen tra li par tii. Opo-
 wia da ją, że do brze ży je z Jo a chi mem

Bru dziń skim, któ ry wy ra sta na
dru gą po pre ze sie po stać w PiS.
Do pro wa dził osta t nio do usu nię-
 cia peł no moc ni ków w kil ku re gio-
 nach. To, że w Świę to krzy skiem
zmia ny nie by ło, rów nież, zda-
 niem nie któ rych, świad czy na ko-
 rzyść Lip ca.

Po seł ze Sta ra cho wic po tra fi
też przy po do bać się Ja ro sła wo wi
Ka czyń skie mu. W 2013 ro ku do-
 pro wa dził do na da nia po śmier -
tnie je go mat ce Jad wi dze ho no -
ro we go oby wa tel stwa te go mia-
 sta, dba o ce le bro wa nie ko lej nych
rocz nic jej śmier ci. A przed ty go-
d niem rad ni PiS prze for so wa li,
że Jad wi ga Ka czyń ska bę dzie
mieć w Sta ra cho wi cach tak że swo-
 ją uli cę, za czy na ją cą się od ron da,
któ re go pa tro nem już wcześ niej
zo stał Lech Ka czyń ski.

– Nie ma w tej chwi li po waż -
niej sze go kan dy da ta od Lip ca
– oce nia dzia łacz, któ ry tak że nie
na le żał do je go zwo len ni ków. Te-
 raz jed nak bę dzie na nie go gło so-
 wał. – Mo im zda niem Li piec mo-
 że do stać 89-90 proc. gło sów na
zjeź dzie – pod kre śla.

Pra wo gło su 27 li sto pa da bę dą
mie li ci człon ko wie PiS, któ rzy by-
 li w par tii na ko niec 2015 ro ku i ma-
 ją op ła co ne skład ki. Na po dob ny
zjazd w czer wcu, na któ rym wy-
 bie ra no de le ga tów na kon gres kra-
 jo wy, przy je cha ło do Kielc pra wie
500 osób z ca łe go wo je wódz twa.
An drzej Pruś sza cu je, że te raz mo-
 że być ich wię cej. �

Ska za ni na Lip ca
Miesz kań cy Śli cho wic po sta -
wi li na swo im. Kon tro wer syj na
dro ga wzdłuż te go osie dla
w ogó le nie po wsta nie. – Po-
 waż nie trak tu ję kon sul ta cje
spo łecz ne – mó wi pre zy dent
Kielc, ale nie ukry wa, że to zła
de cy zja dla tej czę ści mia sta.

MAR CIN SZTAN DE RA

M ia łem du ży dy le mat.
Osta tecznie zde cy do -
wa łem jed nak, że in we-
 sty cja, któ rej nikt nie

chce, co do któ rej wpły nę ło ty le pro-
 te stów, nie zo sta nie tam zre a li zo wa -
na – po wie dział nam w czwar tek pre-
 zy dent Kielc Woj ciech Lu baw ski.

Ta dro ga mia ła od cią żyć obec ną
uli cę Ma li ków. To część in we sty cji
obej mu ją cej m.in. bu do wę no we go
od cin ka dro gi wo je wódz kiej nr 786,
na któ rą mia sto chce uzy skać środ ki
uni j ne. Dro gow cy bra li pod uwa gę
dwa wa rian ty jej prze bie gu. Pierw-
 szy za kła dał po pro wa dze nie jej mię-
 dzy do ma mi sto ją cy mi przy uli cy Ma-
 li ków a osie dlem Śli cho wi ce. Dru gi
nato miast za kła dał prze bieg dro gi kil-
 ka set me trów da lej, już za za bu do -
wa nia mi sto ją cy mi po za chod niej
stro nie uli cy Ma li ków.

I właś nie to pier wsze roz wią za -
nie, cho ciaż od daw na prze wi dzia ne
w pla nach za gos po da ro wa nia, a mia-
 sto wy ku pi ło już część grun tów,

miesz kań cy Śli cho wic ostro opro te-
 sto wa li. Zło ży li m.in. po nad ty siąc pi-
 sem nych opi nii.

Pre zy dent po in for mo wał też, że
mia sto nie zde cy du je się na ża den
wa riant. – Nie udźwi gnie my te go. Nie
ma my tam wy ku pio nych grun tów,
a ich koszt prak tycz nie nie był by re-
 fun do wa ny ze środ ków uni j nych. Te-
 raz to prze kra cza na sze moż li wo ści
– stwier dził.

Zda niem Woj cie cha Lu baw skie -
go re zy gna cja z tej in we sty cji to zła
wia do mość dla tej czę ści mia sta.
– Uwa żam, że ta uli ca jest tam po trzeb-
 na, ale miesz kań cy w kon sul ta cjach,
pa trząc krót kow zrocz nie, zde cy do -
wa li ina czej. Ta ki był te raz ich głos,
któ ry trze ba usza no wać – mó wi.

Mia sto chce nato miast re a li zo wać
in ne ele men ty tej in we sty cji, czy li
prze dłu że nie uli cy Szaj no wi cza-
Iwa no wa do gra ni cy mia sta w stro nę
Pie ko szo wa. �

Na Śli cho wi cach
dro gi nie bę dzie

Miasto nie zdecyduje się
na żaden wariant drogi.
– Nie udźwigniemy tego.
Nie mamy tam
wykupionych gruntów.
Teraz to przekracza nasze
możliwości – stwierdził
prezydent Kielc

Ko niec li sto pa da b.ro ku to ter min za koń cze nia roz -
bu do wy dro gi wo je wódz kiej nr 762 na od cin ku 
od gra ni cy Gmi ny Chę ci ny do mo stu na rze ce Ło -
so si na (Wier na Rze ka). Prze bu do wa ny od ci nek
dro gi kla sy G z no wą kon struk cją na wierz chni
o noś no ści 115KN/oś zo stał do sto so wa ny do ob -
cią że nia ru chem KR-4 i uzy skał jezd nię o sze ro ko -
ści 8,0 m wraz z opa ska mi as fal to wy mi
o sze ro ko ści 0,5 m z każ dej stro ny.
W po bli żu skrzy żo wa nia z dro gą gmin ną po wsta ło
miej sce do wa że nia i kon tro li po ja zdów. Dla uspraw -
nie nia ko mu ni ka cji pie szej i ro we ro wej, po pół noc nej
stro nie dro gi wy ko na no ciąg pie szo-ro we ro wy o sze -
ro ko ści 3 m w ce lu za pew nie nia bez pie czeń stwa
miesz kań ców, tu ry stów i go ści po bli skich oś rod ków
wy po czyn ko wych, po ru sza ją cych się tą dro gą. Do -
dat ko wo wy ko na no oświet le nie dro gi w re jo nie ist -
nie ją cych za bu do wań jak też prze bu do wa no za to ki
au to bu so we z pe ro na mi dla pie szych w ce lu za pew -
nie nia kom for tu ko rzy sta nia z dro gi miesz kań com
i tu ry stom. W ce lu za pew nie nia ob słu gi ko mu ni ka -
cyj nej dla pie szych w re jo nie ist nie ją cych za bu do wań
oraz po łą cze nia za tok au to bu so wych wy ko na no
chod nik o sze ro ko ści 2,0 m, na dłu go ści 170 m. 
Na czel nik Wy dzia łu Re a li za cji ŚZDW Ra fał Zię tal
pod kre śla zna cze nie tej prze bu do wy – po pra wie uleg -
ły pa ra me try kon struk cji jezd ni, a co za tym idzie,
po pra wi ła się noś ność ca łej kon struk cji kor pu su
dro go we go. Dro ga bę dzie rów na, szor stka, bę dzie
umoż li wia ła bez piecz ne po ru sza nie się po ja zdów.
W wy ni ku prze bu do wy znacz nie po pra wi ła się wi docz -

ność na skrzy żo wa niach, co jest szcze gól nie waż ne
zwa ży wszy na znacz ną licz bę po ja zdów po ru sza ją -
cych się po tym od cin ku. 
Jak pod kre śla Ra fał Zię tal, w pra cy nad pro jek to wa -
niem, nad zo rem i re a li za cją in we sty cji, po pra wa bez -
pie czeń stwa użyt kow ni ków sta no wi ła głów ny cel.
Prze bu do wa ny od ci nek łą czy waż ne cią gu ko mu ni -
ka cyj ne, wę zeł w Chę ci nach z dro gą kra jo wą, da lej,
po przez ko lej ny od ci nek dro gi wo je wódz kiej 762 do -
cho dzi do ob wod ni cy Ma ło gosz czy, któ ra łą czy Ję -
drze jów z Koń ski mi, dwo ma bar dzo waż ny mi
mia sta mi w wo je wódz twie świę to krzy skim. Z dro gi
ko rzy sta ją też po ja zdy cięż kie, co jest zwią za ne
z obec no ścią po bli skich du żych za kła dów, na przy -
kład ce men tow ni, ka mie nio ło mów. 
Roz bu do wa dro gi zo sta ła wy ko na na ze środ ków
uni j nych, dla te go też in we sty cja mu si spro stać wy -
ma ga niom eu ro pej skim do ty czą cym ochro ny śro -
do wi ska. In sty tu cje sa mo rzą do we w peł ni
ro zu mie ją zna cze nie ochro ny śro do wi ska przy re a -
li za cji in we sty cji dro go wych – dro ga to nie tyl ko
miej sce, gdzie jeż dżą sa mo cho dy, to tak że ele -
ment kra jo bra zu miej skie go czy kra jo bra zu w miej -
sco wo ściach. Dla te go dro gi bu do wa ne ze środ ków
eu ro pej skich są wy ko ny wa ne zgod nie z wy so ki mi
stan dar da mi eu ro pej ski mi, są też bez piecz ne, nie
przy spa rza ją prob le mów z ha ła sem i za nie czysz cze -
niem śro do wi ska. 
Trud no prze ce nić zna cze nie środ ków uni j nych dla in -
fra struk tu ry dro go wej w wo je wódz twie. Wie dzę po -
wszech ną sta no wi fakt, iż dro gi wo je wódz kie,

po dob nie jak dro gi w ogó le w kra ju, nie by ły w do -
brym sta nie tech nicz nym za nim sa mo rzą dy za czę ły
ko rzy stać ze środ ków eu ro pej skich. Za po trze bo wa -
nie na po pra wę in fra struk tu ry dro go wej sta le roś nie
– spo ro dróg wo je wódz kich zo sta ło wy re mon to wa -
nych czy zbu do wa nych dzię ki środ kom uni j nym, lecz
stan dar dy dróg jak tez wy ma ga nia kie row ców
i miesz kań ców bar dzo wzro sły, stąd wła dze wo je -
wódz kie pla nu ją ko lej ne in we sty cje. Na kła dy fi nan -
so we na in we sty cje w dro gow nic twie są bar dzo
du że, ale pod no szą atrak cyj ność gmi ny dla in we sto -
rów i bez poś red nio prze kła da ją się na roz wój eko -

no micz ny oraz wzrost po zio mu ży cia miesz kań ców. 
Środ ki fi nan so wa nia 
In we sty cja bę dzie fi nan so wa na ze środ ków Unii
Euro pej skiej z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju
Regio nal ne go w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Świę to krzy skie go 
na lata 2014- 2020 

Ter min re a li za cji ro bót do 30.11.2016r. 

War tość ro bót bu do wla nych 3.988.324,55zł, z cze -
go do fi nan so wa nie sta no wi 85%.

www.ma pa do ta cji.gov.pl

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny
tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka)
w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km

REKLAMA 33541426
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– Pomyślałem sobie, że
fajnie, gdyby w Końskich
był finalista
ogólnopolskiej
olimpiady. Trochę
wymknęło się to spod
kontroli

KRZYSZTOF ŁAKWA

T yl ko w tym ro ku je go
trzech wy cho wan ków
przy wioz ło me da le z mię-
 dzy na ro do wych za wo dów

ma te ma tycz nych.

ROZ MO WA Z
PA WŁEM DZIU BĄ
na u czy cie lem ma te ma ty ki w II Li ce um
Ogól noksz tał cą cym w Koń skich

KRZYSZ TOF ŁAK WA: – Ku si ło mnie,
że by na po czą tek dać pa nu ja kieś
du że licz by do prze mno że nia. Choć
praw dę mó wiąc, bar dziej in te re su je
mnie coś in ne go. Nie nu dzi się pa nu
w szko le?
PA WEŁ DZIU BA: – Mo że my pró bo wać
z mno że niem, ale to nie jest ma te -
ma ty ka, tyl ko aryt me ty ka.

A wra ca jąc do py ta nia – nie nu dzi
mi się. Po pier wsze dla te go, że mam
kla sy z roz sze rzo ną ma te ma ty ką.
Ucznio wie ma ją wie dzę, ale też po-
 czu cie hu mo ru. Są ak tyw ni na lek cji.
Nie mu szę się mar twić o ich mo ty -
wa cję do pra cy. Po łą cze nie mło dych
i po my sło wych osób z ma te ma ty ką
to jed na z faj niej szych rze czy w szko-
 le. Ale to tak że kół ko ma te ma tycz ne,
a tam mi się już zu peł nie nie nu dzi.
Mó wi pan, że mno że nie to nie ma te -
ma ty ka. Tym cza sem uczniom od
naj młod szych klas wpa ja się, że jak
nie bę dą umie li li czyć, to so bie w ży-
 ciu nie po ra dzą.

– Umie jęt ność aryt me ty ki jest
istot na i bar dzo po trzeb na. Czę sto
mam jed nak wra że nie, że prze sła nia
na u kę ma te ma ty ki. Od kie dy za czą -
łem pra co wać ja ko na u czy ciel, sły-
 szę, że w ma te ma ty ce waż ne jest my-
 śle nie i mo de lo wa nie ma te ma tycz -
ne. Tak na praw dę wi dać to do pie ro
na lek cjach po zio mu roz sze rzo ne -
go, na pod sta wo wym jest te go bar-
 dzo nie wie le. Pro por cja mię dzy
spraw dza niem wie dzy te sto wej i al -
go ryt micz nej, od twa rza niem prob -
le mów, gdzie jest też aryt me ty ka,
a spraw dza niem mo de lo wa nia ma-
 te ma tycz ne go, ro zu mie nia po jęć i de-
 duk cji jest zde cy do wa nie za du ża na
ko rzyść te go pier wsze go. Mno że nie
du żych liczb to umie jęt ność, któ rej
wię kszość osób jest w sta nie się na-
 u czyć w krót kim cza sie. Na roz wią -
zy wa nie nie ty po wych za dań po trze-
 ba go wię cej. I pew nych pre dys po -
zy cji.
In sty tut Ba dań Edu ka cyj nych przed-
 sta wił rok te mu ra port, z któ re go
wy ni ka, że gru bo po nad po ło wa
uczniów w kla sach trze cich uwa ża
ma te ma ty kę za coś cie ka we go
i chce się jej uczyć. Nato miast w pią-
 tej kla sie twier dzi, że jest nud na
i trud na. Co ro ku przy naj mniej co
czwar ty ma tu rzy sta nie ra dzi so bie

z pod sta wo wą ma te ma ty ką. Gdzie
le ży prob lem?

– To dość trud ne py ta nie. Na u -
czy cie le wstęp nych eta pów edu ka cji
bar dzo czę sto nie wią za li swo jej przy-
 szło ści z ma te ma ty ką. Wów czas za-
 bi ja się my śle nie, a to jest naj wię -
kszym prob le mem tej dzie dzi ny. Je-
 że li na u czy ciel bar dzo pro ste za da -
nie ka że roz wią zy wać do kład nie tak,
jak on so bie ży czy, to naj prost szy spo-
 sób, że by znisz czyć w dziec ku to, co
w ma te ma ty ce naj waż niej sze – wła-
s ne my śle nie i in dy wi du al ne po my -
sły. Mam wra że nie, że to po wszech -
nie przy ję ty mo del na u cza nia. Ka że-
 my ro bić tak, jak sa mi byś my to zro-
 bi li, bo póź niej ła twiej spraw dzać te-
 sty. Wte dy za bi ja my ma te ma ty kę. Im
wcześ niej to zro bi my, tym dziec ko
ma mniej sze szan se, że by co kol wiek
osią gnąć.
Mó wi pan, jak by cy to wał wnio ski
z te go ba da nia.

– Nie znam go, to mo je prze my -
śle nia. Na u czy cie le ma ją cy sze ro kie
ho ry zon ty za wsze bę dą do ce nia li
twór czą in wen cję. Z ucznia mi, za-
 miast roz wią zy wać pięć za dań jed-
 nym spo so bem, roz wią zu je my jed-
 no pię cio ma. Za wsze się ich py tam,
któ ry jest naj lep szy. Po pa ru mie sią-
 cach już wie dzą, ja ka jest od po wiedź:
ich włas ny, któ ry sa mi wy my śli li. I te-
 go ma ją bro nić.

Na po zio mie roz sze rzo nym czy
kół ku ucznio wie ma ją naj róż niej sze
po my sły. Cza sa mi są bar dzo po krę -
co ne lub pięć ra zy za dłu gie. W ma-

 te ma ty ce al bo jest coś po praw ne, al-
 bo nie. Je śli jest po praw ne, to mó wię:
„broń te go spo so bu ja ko naj lep sze go
na świe cie”. Pew nie tak sa mo ma ar-
 ty sta. Wie dząc, że zro bił coś, co jest
do bre, sta no wi to dla nie go mo ty wa -
cję do dal szej pra cy. Jak do sta nie
„strza ła” na wstę pie, to bar dzo czę-
 sto tę mo ty wa cję tra ci.
Pa nu jed nak uda je się wy ła py wać te
per ły nie ska la ne szab lo no wym my-
 śle niem.

– Moi dwaj sy no wie co nie dzie lę
za pra sza li dwóch ko le gów. To by ły
jesz cze dzie ci z pierw szych klas pod-
 sta wów ki. Gra li w pił ka rzy ki, ale czę-
 sto roz wią zy wa li pro ste ła mig łów ki
lo gicz ne. Póź niej dwóch z nich zo-
 sta ło olim pij czy ka mi. To do bry wy-
 nik.

Wi dzia łem, że w mło dym wie ku
moż na po ka zać cie ka we i trud ne tre-
 ści, a co wię cej, ucznio wie chcą te go
słu chać. Gdy za czą łem pra co wać w II
LO w Koń skich, po ja wi ła się grup ka
na praw dę świet nych, mło dych ma-
 te ma ty ków. Nie ste ty, tro chę zbyt póź-
 no za czę li przy go dę z olim pij ską ma-
 te ma ty ką. Trzy la ta li ce um to zbyt
krót ko, że by uczeń mógł zo stać fi na-
 li stą olim pia dy. Uzna łem, że war to
pro wa dzić kół ko ma te ma tycz ne.
Prze szli przez nie na si naj lep si olim-
 pij czy cy z wo je wódz twa. Nie wiem,
jak to się sta ło, że ja ich wy naj du ję.
Chy ba sa mi się znaj du ją. Ma ją świa-
 do mość, że w oko li cach Koń skich jest
do bra atmo s fe ra do na u ki ma te ma -
ty ki.

I wi dać efek ty. Pań ski syn Ma ciek
w tym ro ku w wie ku 15 lat zdo był
zło to na Środ ko woe u ro pej skiej Olim-
 pia dzie Ma te ma tycz nej. Wszyst kie
za da nia roz wią zał bez błęd nie. Ma tu -
rę roz sze rzo ną już chy ba daw no
prze sko czył.

– Ma tu rę roz sze rzo ną z ma te ma -
ty ki Ma ciek po raz pierw szy roz wią -
zał z wy ni kiem po wy żej 80 proc.
w czwar tej kla sie pod sta wów ki. Od
te go cza su nie ro bi liś my już za dań
szkol nych. Do olim pia dy przy go to -
wu je się od pią tej kla sy. Trzy la ta po-
 trze bo wał, że by zo stać la u re a tem
szczeb la li ce al ne go. Je śli dziec ko lu-
 bi ma te ma ty kę, ma prze ro bio ny ma-
 te riał szkol ny i nie jest po psu te al go-
 ryt ma mi, to jest wy star cza ją ce, że by
wejść do fi na łu. Jed nak nie sa mą olim-

 pia dą czło wiek ży je. Ona ma po móc
w roz wo ju we wnętrz nym. Moi
ucznio wie nie trak tu ją te go ja ko ce lu
sa me go w so bie, tyl ko ja ko ele ment
w ca łym pro ce sie edu ka cji.
W spor cie pre dys po zy cje za wod ni -
ka wi dać od ra zu, a w ma te ma ty -
ce?

– Na uli cy te go się nie wy pa trzy,
ale na kół ku już tak. Po ten cjał moż na
tam wy ła pać bar dzo szyb ko. Wy star-
 czy rzu cić pa rę za dań, a ja za wsze wy-
 bie ram trud ne lub bar dzo trud ne.
Do bre kół ko jest wte dy, gdy ucznio-
 wie roz wią żą po ło wę za dań, a po zo -
sta łe oma wia my wspól nie. Je śli ktoś
po ja wia się na nim pierw szy raz i jest
w sta nie prze pro wa dzić ja kieś ro zu-
 mo wa nie, na wet nie ko niecz nie po-
 praw nie, to mo że być po ten cjal nym

Na uli cy ma te ma ty ka się ni

- Maturę rozszerzoną
z matematyki mój syn Maciek

po raz pierwszy rozwiązał
z wynikiem powyżej 80 proc.

w czwartej klasie podstawówki.
Od tego czasu nie robiliśmy już

zadań szkolnych
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Paweł Dziuba na kółku
matematycznym
w I Społecznym Gimnazjum
im. Reja w Kielcach



kan dy da tem do olim pia dy. Ode mnie
mu si do stać in for ma cję, że ma
wszyst kie nie zbęd ne ce chy, że by zo-
 stać świet nym ma te ma ty kiem. Od
sie bie po wi nien do ło żyć pra cę, któ-
 ra – wbrew po zo rom – nie mu si być
ta ka cięż ka. Jak lu dzie są do brzy z ma-
 te ma ty ki, to ta pra ca spra wia im przy-
 jem ność. Nie każ dy na pierw szym
kół ku mu si się po ka zać. Znam też ta-
 kie oso by, któ re po trzech, czte rech
la tach pra cy za czę ły prze ga niać tych,
któ rzy na pierw szy rzut oka wy da -
wa li się bar dziej uta len to wa ni.
Na kół kach nie pro wa dzi pan za rą -
czkę?

– Każ de wy glą da mniej wię cej po-
 dob nie. Cza sa mi są po świę co ne te o-
 rii. Wte dy bar dziej do świad czo ny
uczeń, za zwy czaj olim pij czyk, po ka-
 zu je pew ne na rzę dzia. To ta kie wy-
 try chy do roz wią za nia za dań. Ale to
ro bi my rzad ko, bo te o rię moż na do-
 czy tać w do mu. Po cząt ku ją cy olim-
 pij czy cy ma ją oko ło dzie się ciu za dań
na 2,5 go dzi ny kół ka, a „za wo dow cy”
– oko ło pię ciu na pięć go dzin. Po ło wa
cza su to sa mo dziel na pra ca. Ma ją wy-
 de du ko wać, wpaść na po mysł czy za-
 zna jo mić się z twier dze niem na ty le,
że na wet je śli go nie roz wią żą, to za-
 pa mię ta ją je na co naj mniej kil ka lat.
Atmo s fe ra jest luź na. Jak ktoś chce,
mo że ro bić sa mo dziel nie, a jak nie
– pro sić o wska zów kę. Ca ły czas jest
roz mo wa o ma te ma ty ce. Kół ko ma
spra wiać przy jem ność. Co istot ne, ci
mło dzi lu dzie się lu bią, więc do brze
czu ją się w swo im to wa rzy stwie.

Zda rzy ło się pa nu, że dzwo ni li in ni
na u czy cie le, by się pan za jął ich
ucznia mi?

– Osta t nio bar dzo czę sto mam ta-
 kie te le fo ny. Dzwo ni li z Opo la, Włosz-
 czo wy, Sta ra cho wic. Na kół kach wy-
 mie nia my się ucznia mi z Piotr ko wa,
Rze szo wa, Ło dzi.
Kółka ko ja rzą mi się z mię dzy wo jen -
ną Lwow ską Szko łą Ma te ma tycz ną.
Tam jed ne z naj wię kszych pol skich
umy słów lu bi ły dys ku to wać o prob -
le mach w ka wiar ni. Za pi sy wa no je
ze szy cie na zwa nym póź niej Księ gą
Szkoc ką i wszy scy gło wi li się nad
roz wią za niem.

– U nas roz mo wa o ma te ma ty ce
jest bar dzo po dob na. Jak lwow scy
mi strzo wie Ste fan Ba nach al bo Sta-
 ni sław Ma zur po sta wi li hi po te zę, to
trwa ła cza sa mi mie siąc, a cza sa mi na-
 wet pa rę lat. Gdy my ro bi my za da nie
i po trze bu je my nie ty po we go przej-
 ścia, to mo że oka zać się, że ma my
prob lem trud niej szy niż sa mo za da-
 nie. Zda rza ło się, że roz wią zy wa liś -
my to pa rę ty god ni czy mie się cy. Je-
 den z prob le mów wra cał do nas dwa
la ta, za nim uda ło się wspól nie wy my-
 ślić roz wią za nie. Bar dzo cie ka we pro-
b le my po wsta ją wte dy, gdy roz wią -
zu je się za da nie olim pij skie, ale nie
idzie utar tą dro gą, tyl ko wy my śla
swój ory gi nal ny spo sób.
Nie boi się pan, że ucznio wie prze ro-
s ną mi strza?

– Na kół ku, gdzie by łem tyl ko z Pio-
tr kiem Am brosz czy kiem [me da li sta
te go rocz nej Mię dzy na ro do wej Olim-
 pia dy Ma te ma tycz nej w Hon gkon gu
– przyp. red.] i mo im sy nem Mać-
 kiem, wła ści wie co ty dzień mia łem
ta kie wra że nie. Pod cho dzę do te go
tak, że mo im ce lem jest przy go to wa -
nie ucznia do fi na łu olim pia dy. Jak
już zo sta ją la u re a ta mi, to są na ta kim
po zio mie, że naj wię cej wza jem nie
uczą się od sie bie.
Nie spo wszed nia ły już pa nu suk ce sy
wy cho wan ków?

– Każ dy ocze ku je, że coś z te go dla
sie bie bę dzie miał. Jak wi dzę, że chło-
 pa ki od bie ra ją ja kiś dy plom i są za-
 do wo le ni, to jest to dla mnie naj wię -
ksza na gro da. Nie ma chy ba wię kszej
niż SMS z Au strii czy Hon gkon gu, że
jest wszyst ko do brze. Ten rok był wy-
 jąt ko wo uda ny. Nie cho dzi jed nak
o me da le, ga le i za słu gi. Ale o ten
pierw szy SMS czy te le fon, gdy sły-
 szę w gło sie mo ich olim pij czy ków ra-
 dość. Wiem, że te ty sią ce go dzin, któ-
 re spę dzi liś my na kół kach, nie po szły
na mar ne.
Co jesz cze przed pa nem?

– Przy cho dząc do pra cy ja ko na-
 u czy ciel, po my śla łem so bie, że faj-
 nie by by ło, gdy by był w Koń skich fi-
 na li sta ogól no pol skiej olim pia dy.
A jak tra fił by się la u re at, to by ło by
już świet nie. Ten cel uda ło mi się dość
szyb ko osią gnąć. Tro chę się to wy-
 mknę ło spod kon tro li. Ni gdy nie spo-
 dzie wa łem się, że moi ucznio wie mo-
 gą mieć suk ce sy na mię dzy na ro -
dów kach. Te raz je stem cał ko wi cie
speł nio ny. Od sie bie ocze ku ję, że-
 bym ca ły czas miał mo ty wa cję, aby
pra co wać na tym po zio mie. Jak tra-
 fi mi się do bry uczeń, to że by był z sie-
 bie za do wo lo ny i miał am bi cję wzię-
 cia udzia łu w olim pia dach lub do-
 brze zdał ma tu rę. �
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e wy pa trzy

T o nie wiel kie piasz czy ste wznie sie nie w po bli żu rze-
 ki Czar nej Sta szow skiej ko ło Ra ko wa. Przed czte-
 re ma wie ka mi mie li tu swój cmen tarz bra cia pol-

 scy, na zy wa ni zwy kle aria na mi.
Do gór ki doj dzie my ariań skim szla kiem, pro wa dzą -

cym chod ni kiem od ul. Koś ciel nej (ok. 100 m na po łud nie
od koś cio ła pa ra fial ne go Świę tej Trój cy). Na du żej tab li cy
in for ma cyj nej mo że my prze czy tać, że cmen tarz za ło żo -
ny zo stał praw do po dob nie na prze ło mie lat 60. i 70. XVI
wie ku. Wte dy to w Ra ko wie osie dli ła się licz na gru pa przed-
 sta wi cie li wy o dręb nio ne go z nur tu kal wi niz mu tzw. zbo-
 ru mniej sze go, na zy wa nych po tocz nie aria na mi, a tak że
an ty try ni ta rza mi, brać mi pol ski mi i so cy nia na mi. Wkrót-
 ce mia ste czko sta ło się głów nym ariań skim oś rod kiem
i po zo sta wa ło nim do 1638 ro ku, kie dy to wy ro kiem są du
sej mo we go za ka za no dzia łal no ści zbo ru, dru kar ni oraz
Aka de mii Ra kow skiej. Naj praw do po dob niej wte dy też
za prze sta no po chów ków na tym cmen ta rzu.

Et no graf Oskar Kol berg w dru giej po ło wie XIX wie ku
wi dział tu po zo sta ło ści gro bow ców, co w swo im dzie le „Lud.
Je go zwy cza je...” tak opi sał: „Gro bow ce te nie jed na ko wy
uka zu ją zwy czaj grze ba nia ciał umar łych. W jed nym znaj-
 du ją się trum ny dę bo we, po dob ne na szym, w któ rych przy
koś ciach do strze gać się da je bań ka szkla na z py łem jak by
po spa lo nym pa pie rze po zo sta łym. W in nych gro bach wi-
 dzieć moż na koś ci i czasz ki bez śla du tru mien. Je den zaś
gro bo wiec oka zał się być wy mu ro wa ny w kształ cie in fu ły;
wierz cho łek w głąb zie mi za pusz czo ny, w tym gro bow cu
znaj do wa ło się na czyń gli nia nych roz ma i te go kształ tu: za-
 pew ne po pio ły po spa lo nych w so bie miesz czą cych”.

Na tym spa lo nym pa pie rze mógł być umiesz czo ny opis
ży cia zmar łe go. We dług Kol ber ga, rów nież na tej gór ce „da-
w niej wy naj dy wa no blasz ki mo sięż ne z wy rżnię tym na
nich na pi sem ła ciń skim – Scio cui cre di di” (wiem, ko mu
uwie rzy łem). Tab li czki lub ryn gra fy z tym cy ta tem z li stu
św. Pa wła do Ty mo te u sza wkła da no w rę ce zmar łych arian.

Frag men ty ludz kich koś ci i tru mien by ły tam jesz cze
w 1955 ro ku, co opi sy wał w ar ty ku le o po szu ki wa niu po-
 a riań skich za byt ków hi sto ryk Wa cław Ur ban. Na po cząt-
 ku lat 60. cmen tarz ten zo stał osta tecznie znisz czo ny ko-
 par ka mi pod czas wy do by cia pia sku. Obec nie na za ra sta -
ją cej piasz czy stej gór ce wi dać tyl ko śla dy opon roz jeż -
dża ją cych ją po ja zdów. �

Wy cie czka z „Wy bor czą”
Ra ków i oko li ce bę dzie my zwie dzać pod czas 79. wy cie czki
z cy klu „Od kry wa my Świę to krzy skie”, ja ką or ga ni zu je my w so-
 bo tę 19 li sto pa da. Szcze gó ły i za pi sy od po nie dział ku 7 li sto pa -
da 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

Ja nusz Kę drac ki
GA ZE TA WY BOR CZA

Luterska Górka
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Rocz nik 1978, z wy k-
ształ ce nia ma te ma tyk
i in for ma tyk. Za czy nał ja-
 ko ad mi ni stra tor du żej
sie ci kom pu te ro wej
w Koń skich. Rów no -
cześ nie pro wa dził hob-
 by stycz nie za ję cia z ma-
 te ma ty ki. – Mo je mu pier -
wsze mu olim pij czy ko wi
za bra kło pół za da nia, że-
 by do stał się do ogól no -
pol skie go fi na łu. Za sta -
na wia łem się nad przy-
 czy ną. Do sze dłem do
wnio sku, że przy go dę
z praw dzi wą ma te ma ty -
ką za czął w pier wszej
kla sie li ce um, a to za
póź no – opo wia da Pa weł
Dziu ba.
W 2009 ro ku zre zy gno -
wał z pra cy in for ma ty ka
i za czął uczyć ma te ma -
ty ki w II Li ce um Ogól no-
ksz tał cą cym w Koń -
skich. Pro wa dzi tam też
kół ko ma te ma tycz ne, na
któ rym przy go to wu je
uczniów do olim piad.
– Że by do nich do trzeć,
le piej być ma te ma ty kiem
niż in for ma ty kiem. Nie
uda ło by się to bez dy-
 rek cji szko ły. Prak tycz -
nie od pier wsze go ro ku
mo jej pra cy mam peł ne
wspar cie. A pani dy rek -
tor jest jed nym z naj wię -
kszych ki bi ców mo ich
uczniów – za zna cza.
Kół ka ma te ma tycz ne or-
 ga ni zu je w II LO dwa ra zy
w ty god niu: we wtor ki
i so bo ty. – Te dru gie są dla
praw dzi wych za wo dow -
ców – pod kre śla. Moż na
go też spot kać w śro dy
na kół kach w I Spo łecz -
nym Gim na zjum im. Re ja
w Kiel cach (godz. 14, po-
 ziom gim na zjal ny) i Ka to -
lic kim LO im. św. Stanisła-
wa Kost ki (godz. 16.45,
po ziom li ce al ny).
Jest rów nież or ga ni za to -
rem Ko nec kie go Obo zu
Ma te ma tycz ne go w Siel -
pi. W tym ro ku od bę dzie
się w po ło wie grud nia.
– Udział za po wie dzie li
naj lep si ma te ma ty cy
z ca łej Pol ski – za po wia -
da.
Kon ty nu u je też tra dy cję
za po cząt ko wa nych
przez dr. An drze ja Le-
 nar ci ka Świę to krzy skich
War szta tów Ma te ma -
tycz nych, od by wa ją cych
się dwa ra zy do ro ku
w Świę tej Ka ta rzy nie. 

Pa weł
Dziu ba

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na

SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWEJ zabudowanej drewnianym budynkiem
mieszkalnym wyłączonym z użytkowania, składającej się
z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków miasta
Skarżysko-Kamienna numerami: 27/6 i 27/8 (obręb 0003 Place,
arkusz mapy nr 18) o powierzchni łącznej 0,1390 ha,

położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Moniuszki.
Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale
Ksiąg Wieczystych, urządzona jest księga wieczysta nr KI1R/00006970/4.

Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi: 197 000,00 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

Wadium: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 5 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00
w sali nr 25 Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu jest dostępna na stronach
internetowych: www.um.skarzysko.pl, www.umskarzysko.bip.doc.pl,
www.infopublikator.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu
Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, Wydział Gospodarki
Nieruchomościami pok. nr 201, tel. (41) 25-20-184, (41) 25-20-179.

Skarżysko-Kamienna, dnia 02.11.2016 r.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

REKLAMA 33542797
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Stoi na skraju lasu,
blisko drogi, którą
wycieczki najczęściej
jeżdżą do Oblęgorka.
Już zapomniany i coraz
bardziej zasłonięty przez
zarośla. Z coraz mniej
czytelnym napisem:
„Ku chwale Bogu a czci
zmarłemu Henrykowi
Sienkiewiczowi”

JA NUSZ KĘ DRAC KI

O za pom nia nym krzy żu
upa mięt nia ją cym au to ra
„Try lo gii” wie dzą jesz cze
star si miesz kań cy po bli -

skiej wsi Bu gaj i nie któ rzy kra joz -
naw cy. Stoi ok. 20 m na pół noc od dro-
 gi wo je wódz kiej 748 Ko stom ło ty – Ru-
 da Straw czyń ska. Pro wa dzi do nie-
 go led wie już wi docz na ścież ka, w któ-
 rą na le ży skrę cić przed tab li czką z na-
 pi sem „Gmi na Straw czyn”.

Ażu ro wy że liw ny krzyż osa dzo ny
jest na co ko le z brył czer wo ne go pia-
 skow ca, któ re go pod sta wę sta no wi po-
 kry ty mchem ka mień w kształ cie ko-
 ła. Nie ży ją cy już dro go wiec i re gio na -
li sta To masz Wą grow ski na ła mach
biu le ty nu Klu bu Tu ry stów Pie szych
PTTK „Przy god nik” su ge ro wał w 2011
r., że do po wsta nia te go szcze gól ne go
po mni ka przy ło żył rę kę wła ści ciel
mły na wod ne go w Bu ga ju, po ło żo ne -
go po dru giej stro nie rze ki Bo brzy.

– Ma ma opo wia da ła o tym krzy-
 żu, cho dzi ło się tam – wspo mi na Da-
 nu ta Wie czo rek, któ rej ro dzi na w 1917
r. ku pi ła ten młyn. Nie pa mię ta jed-
 nak, czy mó wi ło się, kto krzyż po sta-
 wił. Nie wy klu czo ne nato miast, że za
pod sta wę po słu ży ło ko ło młyń skie.
Młyn był bo wiem w la tach 20. prze-
 bu do wy wa ny i mo der ni zo wa ny. A na
co ko le krzy ża wid nie je da ta 1 paź-
 dzier ni ka 1927 r.

To by ła od dol na ini cja ty wa
– Dziad ko wie opo wia da li, że ktoś od
Sien kie wi czów mu siał po sta wić
– twier dzi z ko lei 85-let ni Ju lian Za-
 pa ła. Spod je go do mu w Bu ga ju wi-
 dać las kry ją cy ten krzyż. Wspo mi -
na, że w 1945 r., „jak Ru scy wesz li”,
to je den z ka ra bi nu tam strze lał. Jed-
 no ra mię krzy ża jest te raz krót sze.

U Sien kie wi czów w Ob lę gor ku do
po sta wie nia te go po mni ka nie przy-
 zna ją się. – Sły sza łam, że stoi w mie-
j scu, gdzie w 1902 r. ban de ria kon na
wi ta ła Hen ry ka – mó wi je go praw nu -
czka An na Dzie wa now ska.

– W 10 lat po śmier ci pi sa rza zo-
 stał po sta wio ny przez oko licz nych
miesz kań ców, to by ła od dol na ini cja-
 ty wa – prze ko nu je Li dia Pu tow ska,
któ ra przez wie le lat by ła ku sto szem
i sze fo wa ła Mu ze um Hen ry ka Sien-
 kie wi cza w Ob lę gor ku.

10-le cie śmier ci au to ra „Krzy ża ków”
ob cho dzo no w 1926 r. Skąd na co ko le
rok 1927? – Mo że w10-le cie zro dzi ła się
ini cja ty wa, a krzyż po tem wy ko na no
– przy pusz cza Li dia Pu tow ska.

Po twier dza, że sta nął tam, gdzie
miesz kań cy wi ta li twór cę „Try lo gii”
ja dą ce go do ofia ro wa ne go mu przez
na ród pa ła cy ku i ma jąt ku. – Z prze-

 ka zów ustnych wie my, że w tym miej-
 scu prze siadł się do bry czki – do da je
Jo lan ta Smo lar czyk, na u czy ciel ka
z Ob lę gor ka, któ ra zaj mo wa ła się
opra co wa niem hi sto rii przy droż nych
ka pli czek i krzy ży.

Chle bem i so lą wi ta ny
W re la cji z te go przy ja zdu, za miesz -
czo nej w „Ga ze cie Kie lec kiej” z 28
ma ja 1902 r., czy ta my:

„W ze szłym ty god niu H. Sien kie-
 wicz zje chał z War sza wy do Ob lę -
gor ka, ce lem ro zej rze nia się w no-
 wej sie dzi bie i za rzą dze nia przy go -
to waw czych ro bót, przed spro wa -
dze niem swo ich zbio rów i ru cho -
mo ści do pa ła cu ob lę go rec kie go. Sła-
 wa wiel kie go pi sa rza przed ar ła się
aż do za gród wieś nia czych, po nie -
waż ca ła lud ność przy droż nych wio-
 sek Bu ga ju, Cheł miec i Ob lę gor ka
wy leg ła na go ści niec, aby przy wi tać
no we go dzie dzi ca, bez żad nej za chę-
 ty ze stro ny in te li gen cyi i bez jej
udzia łu, bo na wet pro boszcz cheł-
 miec ki, ja ko cho ry nie mógł w po wi -
ta niu zgo to wa nem przez wło ścian
uczest ni czyć. Na mo stach przy Bu-
 ga ju wło ścia nie wi ta li zna ko mi te go
pi sa rza chle bem i so lą, to sa mo po-
 wtó rzy ło się na gra ni cy pa ra fii Cheł -
mce, w koń cu na grob lach wsi Ob lę-
 go rek, gdzie 50 wiej skich pa rob cza -
ków na ko niach oto czy ło po jazd i do-
 pro wa dzi ło Sien kie wi cza do dwo ru.
Przy ka plicz ce, na skrę cie no wej ob-
 ja zdo wej dro gi, służ ba dwor ska
z wło ścia na mi 100 ko lo nii ob lę go -
rec kich, we dług po my słu wio sko -
we go ry ma rza, wznio sła łuk przy-
 stro jo ny zie lo ne mi wień ca mi, na
szczy cie któ re go na tle bia łem wid-

 nia ły cyf ry: H. S. Tam au tor „Quo va-
 dis” za trzy mał się i wy siadł z po ja -
zdu, a je den ze sta rych wło ścian
w imie niu współ miesz kań ców ofia-
 ro wał mu bo che nek chle ba i sól z ży-
 cze nia mi bło go sła wień stwa Bo że go
na włas nej zie mi”.

Oka zja, że by coś zro bić
Star si miesz kań cy pa mię ta ją, że do
krzy ża pro wa dzi ła kie dyś dróż ka
z głów nej dro gi. – Je den z pra cow ni -
ków mu ze um miesz kał w Bu ga ju.
Pro si łam, że by wy ci nał krza ki i dbał
o po rzą dek. Nie ży je już – wspo mi na
Li dia Pu tow ska.

To masz Wą grow ski do swo je go
ar ty ku łu w „Przy god ni ku” sprzed
pię ciu lat za łą czył zdję cie, na któ rym
wi dać ogro dze nie krzy ża. Po że liw -

nych ba rier kach nie ma już śla du. Le-
 żą tyl ko frag men ty ka mien nych słup-
 ków, do któ rych by ły przy mo co wa -
ne. Krzyż co raz bar dziej nisz czy ko-
 ro zja, na pis na pły cie na co ko le jest
w czę ści za grzy bio ny.

– Trwa ją cy obec nie Rok Hen ry ka
Sien kie wi cza jest świet ną oka zją, aby
przy wró cić to miej sce do na le ży te -
go sta nu – uwa ża Je rzy Pa bian, prze-
 wod nik świę to krzy ski, któ ry za chę -
cił nas do od wie dze nia za pom nia -
ne go krzy ża.

Stoi pra wie na gra ni cy gmin Straw-
 czyn i Mie dzia na Gó ra. – To już jest
te ren na szej gmi ny. Po ja dę tam i zo-
 ba czę, jak wy glą da. Skon tak tu ję się
z La sa mi Pań stwo wy mi, spró bu je my
coś zro bić – de kla ru je Zdzi sław Wrzał-
 ka, wójt Mie dzia nej Gó ry. �

Zapomniany krzyż
ku czci Sienkiewicza

J a dło daj nia Ro ma na to ko lej-
 ne miej sce z ta ni mi ob ia da -
mi, któ re chcę opi sać. Mie-

 ści się na par te rze wie żow ca przy
uli cy Na łkow skiej 2. Ist nie je od
2003 ro ku, oprócz je dze nia na
miej scu ofe ru je tak że ca te ring
i im pre zy oko licz no ścio we oraz
ob ia dy pra cow ni cze.

Me nu jest zmien ne, ale co-
 dzien nie w ofer cie moż na zna leźć
kil ka zup, spo ry wy bór dań głów-
 nych i do dat ków. De cy du je my się
na f la ki wo ło we (5,70 zł), po mi -
do ro wą z ma ka ro nem (3,20 zł),
barszcz czer wo ny z kro kie tem
(5,50 zł), kot let scha bo wy (6 zł)
z fryt ka mi (3,50 zł) i su rów ką z ki-
 szo nej ka pu sty (2,90 zł), ozo ry
w so sie (5,60 zł), bry zol z po lęd -
wi cy wo ło wej (14 zł) z fryt ka mi

(3,50 zł) i su rów ką z po ra (3,50 zł)
oraz klop si ki cie lę ce (9,50 zł) z ka-
 szą gry cza ną (2,20 zł) i su rów ką
z se le ra (3,50 zł). Do te go ma ła co-
 la (3 zł) i dwa kom po ty (1,80 zł/szt.).
Ra chu nek na trzy oso by zam knął
się kwo tą 74,70 zł. Czy za te pie nią-
 dze moż na się naj eść i czy bę dzie-
 my za do wo le ni? Spraw dźmy.

Fla ki po praw ne – ro so ło we,
bez za gęsz cze nia. Mięk kie, nie
wy ma ga ją do pra wie nia, po rcja
350 ml, więc dość sy cą ca. Po mi -
do ro wa śred nio mi sma ko wa ła,
by ła ra czej z prze cie ru niż ze świe-
 żych po mi do rów, co, nie ste ty,
czuć w sma ku. Ta ki ba ro wy kla-
 syk. Barszcz za to bar dzo do bry,
słod ka wo-kwa sko wy, wy ra zi sty.
Kro kiet usma żo ny w punkt, chru-
 pią cy, na dzie nia z mię sa i ka pu -

sty ki szo nej du żo, ca łość zro bi ła
bar dzo do bre wra że nie. Scha bo-
 wy – panier ka do brze do pra wio -
na, mię so so czy ste, ale moc no
roz bi te. Fryt ki bar dzo do brze
usma żo ne – chru pią ce, nie na siąk-
 nię te tłusz czem. Su rów ka z ki szo -
nej ka pu sty by ła do brym do dat -
kiem. Bry zol z po lęd wi cy wo ło -
wej sma ko wo oka zał się na praw -
dę nie zły, choć oso bi ście wo lę po-
 lęd wi cę tyl ko muś nię tą ogniem,
a tu taj by ła wy sma żo na. Ale to ja-
 dło daj nia, nie ste ak ho u se, więc
się nie cze piam. Mię so mięk kie,
nie stra ci ło so czy sto ści, a to naj-
 waż niej sze. Su rów ka z po ra bar-
 dzo do bra, orzeź wia ją ca, znaj-
 dzie my w niej tak że ku ku ry dzę
i gro szek. Pul pe ty cie lę ce by ły
dwa, po da ne z so sem. Zro bio ne

z czy ste go mię sa, so czy ste, de li -
kat ne, na praw dę smacz ne. Ka sza
gry cza na bar dzo do brze ugo to -
wa na, syp ka, świet nie pa so wa ła
do mię sa i so su. Su rów ka z se le -
ra bar dzo so czy sta, wy ra zi sta,
słod ka wa, do brze kom po no wa ła
się z mię sem i ka szą. Na ko niec
ozo ry wie przo we w so sie śmie ta-
 no wo-chrza no wym. Po rcja 80 g,
sos przy jem ny, kre mo wy, mię so
mięk kie i do brze do pra wio ne. Za
nie ca łe 6 zł to bar dzo do bry wy-
 bór. Do brze spraw dzi ły by się z go-
 to wa ny mi ziem nia ka mi.

Pod su mo wu jąc: mi ła ob słu ga,
czy ste i przy jem ne wnę trze, a wię-
 kszość dań w bar dzo przy stęp -
nych ce nach. W wię kszo ści wy-
 pad ków za ze staw zu pa plus dru-
 gie z su rów ką i kom po tem spo-

 koj nie zmie ści my się w 20 zł i wy-
 jdzie my naj e dze ni. Co dzien nie
in ny ze staw dnia w ce nie pro mo-
 cyj nej.

Ja dło daj nia Ro ma na, Kiel ce,
ul. Na łkow skiej 2. Czyn ne: pn.-pt.
10-18, sob. 10-16, niedz. 10-17. Płat-
 ność go tów ką i kar tą. Pod jazd dla
wóz ków.�

* W in ter ne cie zna ny ja ko Żorż Po -
ni mir ski. Oj ciec za ło ży ciel i po my -
sło daw ca blo ga Stre et Fo od Pol -
ska. Ga stro sek su al ny wiel bi ciel
fast i stre et fo o dów. Uza leż nio ny
od bie sia do wa nia, ta ta ra i go lon ki.
Nie po gar dzi ka wio rem, a na wet
zim ną wód ką. Wiel bi pod ro by we
wszel kiej po sta ci. Jan ke so fil. Gdy -
by mógł wy bie rać, chciał by żyć
w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen -
nym lub Ame ry ce lat 50. Uwiel bia
Fran ca Fi sze ra i Bo le sła wa Wie -
nia wę-Dłu go szow skie go. Typ pyk -
ni ka, któ ry trzy ma sta łą wa gę.

War to za jrzeć do tej ja dło daj ni
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Krzyż stoi w tym miejscu od
1927 roku

Żorż sma ku je Mi chał
Sko czek*

BLO GER



MAGAZYN KIELCE
REKLAMA

kielce. 
wyborcza.pl

7
Piątek

4 listopada 2016

33543407



KI 1

MAGAZYN KIELCEPiątek
4 listopada 2016 kielce. 

wyborcza.plZ DZIECKIEM W KIELCACH
8

Modna mama to także
modne dziecko, a kolekcje
dla najmłodszych tworzą
dziś nawet projektanci
z najwyższej półki – Ralph
Lauren, Marc Jacobs czy
Dolce&Gabbana. 

Ale i Kielce mają swój
mocny akcent w tej
branży. Nasze marki
odzieży dziecięcej
podbijają nie tylko polskie,
ale i zagraniczne rynki.

AGNIESZ KA DRA BI KOW SKA

N a ubieg ło rocz nej Aka de -
mii Off Fas hion fu ro rę
zro bił po kaz ko lek cji dzie-
 cię cej Mo u se in A Ho u se.

Nie ba nal ne kro je, mięk kie ma te ria -
ły i wzo ry prze my śla ne tak, by
wszyst kie ele men ty ko lek cji pa so -
wa ły do sie bie. Mar kę trzy la ta te mu
stwo rzy ły dwie ma my z Kielc – Kin -
ga Dyk i Ewa Try bu lak. Szu ka ły al-
 ter na ty wy dla wsze cho bec nych
w dzie cię cej mo dzie ró żów i błę ki -

tów. Pro jek tan tkom za le ża ło też, by
ubra nia by ły wy god ne i nie krę po -
wa ły ru chów dziec ka.

Już pier wsza ko lek cja kiel cza nek
pod bi ła ser ca ro dzi ców i dzie ci, a Mo-
 u se in A Ho u se szyb ko sta ła się ulu-
 bio ną mar ką ce le bry tów. Trój kę swo-
 ich dzie ci ubie ra ła tu m.in. słyn na pa-
 ra Ka ro li na Ma li now ska i Oli vier Ja-
 niak, w ubran kach „mo u se” cho dzi -
ły też dzie ci Ka ta rzy ny Ci cho pek. Mo-
 u se in A Ho u se spo do ba ła się rów nież

za gra ni cą – za mó wie nia pły ną m.in.
z Włoch, Ho lan dii, Wiel kiej Bry ta nii,
Nie miec, USA, a na wet Li ba nu.

Za gra nicz ne ryn ki pod bi ja tak że
in na kie lec ka mar ka dzie cię ca Lo o -
se Mo o se stwo rzo na przez Iza be lę
Śli wiń ską. Jej przy go da z mo dą dla
naj młod szych roz po czę ła się, gdy za-
 czę ła prze ra biać ubra nia dla swo ich
sy nów tak, by by ły wy god niej sze.
– Mąż na mó wił mnie wte dy, że bym
sa ma za czę ła pro jek to wać. Tak po-

 wstał Lo o se Mo o se – opo wia da ła „Wy-
 bor czej”. Gdy w ubieg łym ro ku kiel-
 czan ka pre zen to wa ła swo je pro po -
zy cje na Mię dzy na ro do wych Tar gach
Mo dy w Ko pen ha dze, za chwy ci ła
m.in. od bior ców ze Skan dy na wii, ale
na wet z New Del hi w In diach. „Wy lu -
zo wa ny łoś” to ubra nia prze de wszyst-
 kim wy god ne, z wy so kiej ja ko ści dzia-
 nin i ba weł ny, w uni wersalnych i sto-
 no wa nych ko lo rach. Prze pięk na se-
 sja zdję cio wa za po wia da ją ca naj no -

wszą ko lek cję Lo o se Mo o se od by ła
się wios ną w sa mej Bar ce lo nie.

Mo da dla dzie ci to tak że kie lec ka
mar ka JAP stwo rzo na przez Ju sty -
nę Pe te lic ką. – Mo ja pier wsza ko lek-
 cja, kie dy na po waż nie za ję łam się
re a li zo wa niem swo jej pa sji, to by ły
właś nie pro jek ty dla ma my i cór ki
– opo wia da. Dziś, oprócz mo dy dla
ko biet, two rzy m.in. prze pięk ne su-
 kien ki wi zy to we dla ma łych dam
z tka nin naj wyż szej ja ko ści. – To mię-
 dzy in ny mi hisz pań skie ża kar dy, za-
 wsze dbam też, by pod szew ki by ły
z naj lep szej, eko lo gicz nej ba weł ny.
Dzię ki wy so ko ga tun ko wym tka ni -
nom ubra nia nie znisz czą się po kil-
 ku pra niach, ale prze trwa ją na wie-
 le lat – pod kre śla.

Czę sto zda rza się, że ma my do py-
 tu ją o ta kie sa me mo de le dla sie bie.
– Wia do mo, że im mniej szy roz miar,
tym sło dziej wy glą da, ale w mo dzie
dzie cię cej nie moż na też prze sa dzić
i ubie rać dzie ci jak „ma łych do ro -
słych” – do da je Ju sty na Pe te lic ka.
W tym ro ku za pro jek to wa ła też spe-
 cjal ną ko lek cję szkol ną dla dziew czy-
 nek i chłop ców. Jed nym z jej ele men-
 tów są T-shir ty z haf tem „si ster” i „bro-
 ther”. – Po nie waż ca łej ko lek cji przy-
 świe ca fi lo zo fia, że wszyst kie dzie ci,
bez wzglę du na to ja kie są, są sio stra-
 mi i brać mi i po win ny trzy mać się ra-
 zem – pod kre śla pro jek tan tka.  �

Kie lec ki ak cent w dzie cię cej mo dzie
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Ko lek cja szkol na mar ki JAP
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JA KUB WĄ TOR

Po czą tek li sto pa da to tra dy cyj nie
week end z jaz zem w kie lec kim
Pa ła cy ku Zie liń skie go. Tym ra zem
wy stą pi m.in. De an Brown Gro up.

Za ba wa roz pocz nie się wso bo tę ogodz.
17 kon cer tem Li me Tree Qua r tet, jaz-
 zu ją cej czwór ki in stru men ta li stów
z wo ka list ką Alek san drą Li piń ską na
cze le. Po nich przy jdzie czas na mu zy-
 kę nie co bar dziej roz ryw ko wą, choć
wciąż w kli ma tach no wo or le ań skich.
Woj ciech Ka ro lak za gra na or ga nach
Ham mon da, Arek Sko lik na per ku sji,
a To masz Grze gor ski na sak so fo nie.
Uzu peł ni ich zna ny wo ka li sta An drzej
Dą brow ski, któ ry zresz tą sam za czy -
nał ja ko jaz zman, ale po tem stał się zna-
 ny m.in. dzię ki prze bo jo wi „Do za ko -
cha nia je den krok”. W nie dzie lę po-

 czą tek kon cer tów tak że o godz. 17. Naj-
 pierw na sce nę wy jdzie Gyp sy Swing
Qua r tet, gru pa za ło żo na przez miesz-
 ka ją ce go od lat wPol sce Ukra iń ca Sier-
 gie ja Wow ko tru ba. Ar ty ści mie sza ją
w swej twór czo ści jazz z cy gań skim
swin giem i nu ta mi wschod nio sło -
wiań ski mi. Na ko niec wy stą pią naj wię -
ksze gwia zdy ca łej im pre zy – jaz zroc -
ko wa gru pa gi ta rzy sty De a na Brow na,
zna ne go m.in. z wy stę pów z Mar cu -
sem Mil le rem czy The Brec ker Bro-
 thers. Obok Brow na za gra ją Ber nard
Ma se li na elek tro nicz nym wi bra fo nie,
Mar vin Smith na per ku sji iLin ley Mar-
 the na ba sie. Ten osta t ni po wszech nie
uwa ża ny jest za jed ne go z naj wy bit -
niej szych wswej dzie dzi nie mu zy ków.
Kry ty cy na zy wa ją go wręcz „Joh nem
Col tra nem ba su”.8
7Kar net na dwud nio we za dusz ki
kosz tu je 30 zł. 

W SO BO TĘ I NIE DZIE LĘ W PA ŁA CY KU ZIE LIŃ SKIE GO

ZA DUSZ KI JAZ ZO WE

JA KUB WĄ TOR

Ta kie go na ja zdu gwiazd pol skiej
mu zy ki Kiel ce daw no nie wi dzia -
ły. W cią gu naj bliż szych sied miu
dni cze ka nas aż pięć wy jąt ko -
wych kon cer tów.

Ma ra ton z mu zy ka mi
z naj wyż szej kra jo wej pół-
 ki roz pocz nie się w pią tek

w Fil har mo nii Świę to krzy skiej.
Wy stą pi tam Ma ciej Miecz ni kow -
ski, cha ryz ma tycz ny wo ka li sta zna-
 ny prze de wszyst kim z gru py Lesz-
 cze i ja ko pre zen ter wie lu pro gra -
mów te le wi zyj nych. Kiel cza nie ko-
 ja rzyć go mo gą zaś ja ko so li stę ora-
 to riów Pio tra Ru bi ka i Zbi gnie wa
Książ ka „Świę to krzy ska Gol go ta”,
„Tu es Pe trus” i „Psał terz Wrześ -
nio wy”. W Fil har mo nii Świę to -
krzy skiej Miecz ni kow ski po ka że
się jed nak w jesz cze in nej ro li.
W ubieg łym ro ku uka za ła się je go
pły ta „Tri bu te to Nat King Co le” na-
 gra na w du e cie z jaz zo wą gi ta -
rzyst ką Krzy sią Gór niak. W Kiel -
cach wy ko na ją naj wię ksze prze bo-
 je le gen dar ne go Nat „King” Co le’a,
m.in. „When I fall in lo ve”, „Ge or -
gia on my mind” i „Bo u le vard of
Bro ken Dre ams”. Po czą tek kon cer-
 tu o godz. 19. Bi le ty: 35 i 45 zł.

W so bo tę jesz cze wię ksza gwia z-
da – w Grand Mu sic Club (ul. Sien kie-
 wi cza 78) o godz. 20 wy stą pi gru pa
Hey. Le gen da pol skiej sce ny na ro -
dzi ła się w 1992 ro ku w Szcze ci nie i do
dziś trzy ma naj wyż szy po ziom kun -
sztu. Uwa ża na przez wie lu za naj wy-
 bit niej szą pol ską pio sen kar kę w hi-
 sto rii Ka sia No sow ska z pew no ścią
po raz ko lej ny za chwy ci fa nów, za-
 rów no ta len tem wo kal nym, jak i skro-
m no ścią prze cho dzą cą mo men ta mi
wręcz w za wsty dze nie przed pu blicz-

 ny mi wy stę pa mi. Mo że my spo dzie -
wać się naj wię kszych hi tów, któ rych
Hey przez 24 la ta wy pu ścił tak wie-
 le, że moż na by je wy mie niać do koń-
 ca te go ar ty ku łu. Bi le ty: 40 i 50 zł.

Na ko lej ne gwia zdy trze ba bę dzie
za cze kać do po ło wy przy szłe go ty go-
d nia. W śro dę w Kie lec kim Cen trum
Kul tu ry wy stą pi zes pół Raz Dwa Trzy.
Li rycz ne tek sty i roc ko we za cię cie
pa cy fi ko wa ne nie co bal la do wym
brzmie niem – to znak fir mo wy gru-
 py ob cho dzą cej w tym ro ku 25-le cie

dzia łal no ści. Przez ten czas głów nie
kon cer to wa li, ale zdą ży li wy dać tak-
 że sie dem krąż ków stu dyj nych. Osta -
t ni pięć lat te mu – „Ską do kąd”, któ ry
osią gnął sta tus pla ty ny po sprze da -
ży 30 tys. eg zem pla rzy. Bi le ty: 70, 95
i 120 zł.

Tak że w KCK, ty le że w czwar tek
o godz. 19, wy stą pi ko lej ny po mnik
pol skiej mu zy ki – Zbi gniew Wo dec -
ki. On też świę tu je, ale jesz cze dłuż-
 szy niż w przy pad ku Raz Dwa Trzy
po byt na sce nie – to już 40 lat. A sko-
 ro ju bi le usz, to nie za brak nie pio se -
nek, któ re z Wo dec kim ko ja rzą się
nie ro zer wal nie, czy li „Cha łup” i „Psz-
czół ki Mai”. Bę dą też in ne hi ty wo ka-
 li sty, któ re mu to wa rzy szy zes pół in-
 stru men tal ny: gi ta ra, bas, kla wi sze
i per ku sja. Wstęp: 80, 95 i 110 zł.

Gdy Wo dec ki bę dzie śpie wał dla
pu blicz no ści w KCK, pół to ra ki lo -
me tra da lej – w Wo je wódz kim Do mu
Kul tu ry – pu bli kę ocza ru je An na Ma-
 ria Jo pek Kwar tet. Oprócz ge nial nej
wo ka list ki gru pę uzu peł nia ją Krzysz-
 tof Her dzin, Piotr Na za ruk i Ro bert
Ku bi szyn. W ich re per tu a rze jest kil-
 ka na ście in stru men tów, a kon cer ty
to ist na fe e ria dźwię ków. Ale nie moc-
 nych, roc ko wych, lecz ta kich w sty lu
An ny Ma rii Jo pek – na stro jo wych, li-
 rycz nych, ko ły szą cych i wzru sza ją -
cych. Bi le ty: 80 zł. 8

KON CER TY

GWIA ZDOR SKI TY DZIEŃ

Naj wię ksze tu zy jaz zu i roc ka da -
wa ły się przez la ta fo to gra fo wać
Mar ko wi Ka re wi czo wi. A te raz on
da je moż li wość obej rze nia tych
zdjęć kiel cza nom.
Z wiel kich świa ta jaz zu nie uda ło mu
się sfo to gra fo wać je dy nie Lo u i sa Ar -
mstron ga, ale za to mo że się po chwa-
 lić tym, że pił wód kę z Rol ling Sto ne-
 sa mi. Z ko lei, gdy Mi les Da vis zo ba -
czył zdję cie zro bio ne przez Ka re wi -
cza, po sta no wił je od ku pić. A po tem
w for ma cie 10 na 3 me try po wie sił
w No wym Jor ku na jed nym z re pre -
zen ta cyj nych wie żow ców. Ka re wicz
za tę ga żę prze żył w Pol sce rok, nie
mu sząc w ogó le pra co wać.

Ta kich hi sto rii 78-let ni fo to graf ma
mnó stwo, bo za gwia zda mi jaz zu jeź-
 dził przez kil ka dzie się cio le ci. W pią-
 tek o godz. 19 w Pa ła cy ku Zie liń skie -
go w Kiel cach otwar ta zo sta nie je go
wy sta wa „Jazz i big be at”. Wstęp na
wer ni saż bez płat ny.8
Ja kub Wą tor

OD DZIŚ W PA ŁA CY KU

JAZZ NA ZDJĘ CIACH

Spek takl „Układ” kra kow ska
Ba ga te la po ka że w po nie dzia -
łek w kie lec kim Te a trze im.
Ste fa na Że rom skie go. W jed ną
z ty tu ło wych ról wcie li się po -
pu lar na ak tor ka Ma gda le na
Wa lach.
Sztu ka po wsta ła na pod sta wie gło-
ś nej po wie ści Elii Ka za na o tym sa-
 mym ty tu le. Te a tral nej adap ta cji
do ko nał Bar tło miej Po bo cha. Spek-
 takl wy re ży se ro wał dy rek tor kie-
 lec kie go te a tru Mi chał Ko tań ski.

„Układ” opo wia da o pra cow -
ni ku agen cji re kla mo wej Ed diem.
Wda je się on w ro mans z se kre -
tar ką Gwen. Na mięt ne uczu cie
nisz czy je go do tych cza so wy sy s-
tem war to ści oraz po wo du je chęć
wy rwa nia się z róż nych ukła dów
ży cio wych.

Na sce nie zo ba czy my Ma gda -
le nę Wa lach, ak tor kę zna ną z ta-
 kich se ria li, jak „Ko mi sarz Alex”
czy „Pra wo Aga ty” oraz fil mu „Zia-
r no praw dy”. W ro lę Ed die go
wcie li się Da riusz Star czew ski,
któ ry w 2009 ro ku w Te a trze Że-
 rom skie go wy re ży se ro wał sztu-
 kę „Ro syj ska ru let ka”. W „Ukła-
 dzie” wy stą pi też lu bia ny przez
kie lec ką pu blicz ność ak tor Pa weł
Sa na kie wicz.8
Ma ciej Wa dow ski
7Początek o godz. 18. Bilety:
30-60 zł. 
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MA CIEJ WA DOW SKI

Trzy pla ców ki z na sze go re -
gio nu włą cza ją się w przy pa -
da ją cy 11 li sto pa da SPiN Day,
czy li Mię dzy na ro do wy Dzień
Cen trów i Mu ze ów Na u ki.
SPiN Day usta no wi ło UNE SCO,
ob cho dzo ny jest na ca łym świe-
 cie. W Pol sce weź mie w nim
udział 29 in sty tu cji. W na szym re-
 gio nie bę dą to: Cen trum Ge oe -
du ka cji na kie lec kiej Wietrz ni,
Ener ge tycz ne Cen trum Na u ki
w Kie lec kim Par ku Tech no lo -
gicz nym oraz Cen trum Na u ki Le-
 o nar do da Vin ci w Po dzam czu
Chę ciń skim.

– To bar dzo cie ka wa ak cja. Słu-
 ży po pu la ry zo wa niu na u ki wśród
naj młod szych. War to do nas za j-
rzeć w czwar tek – za chę ca Mi chał
Piast, dy rek tor Re gio nal ne go Cen-
 trum Na u ko wo-Tech no lo gicz ne -
go w Po dzam czu Chę ciń skim,
w skład któ re go wcho dzi Cen trum
Na u ki Le o nar do da Vin ci.

W godz. 9-16 za pla no wa no
war szta ty fi zycz ne i bio lo gicz -
ne oraz po ka zy bio lo gicz no-
che micz ne, w cza sie któ rych zo-
 sta ną wy ko rzy sta ne m.in. cie-
 kły azot czy gli ce ry na. Przy ja -
dą też pra cow ni cy Cen trum Na-
 u ki Ko per nik w War sza wie, by
za pre zen to wać po ka zy „Umysł

przy ła pa ny”. Wstęp bez płat -
ny.

W Cen trum Ge oe du ka cji naj-
 pierw w godz. 12-15 gru py szkol-
 ne, a po tem w godz. 16-19 ro dzi ce
z dzieć mi wez mą udział m.in.
w war szta tach szli fo wa nia skał
czy grze te re no wej „Pa leo-Tro pi -
ciel”. Za pi sy – tel. 41 367 68 00 lub
re zer wa cje@ge o park-kiel ce.pl.
Gru py szkol ne mo gą się za pi sy -
wać do 4 li sto pa da. Wstęp bez płat-
 ny.

Nato miast w Ener ge tycz nym
Cen trum Na u ki o godz. 18 Wie-
 czor ne La bo ra to rium Na u ko we
dla ro dzin z dzieć mi. Bi le ty: 10 zł.
Wej ściów ki na ecn.kiel ce.pl lub
pod nr. 41 278 72 50. 8

MIĘ DZY NA RO DO WY DZIEŃ 
CEN TRÓW I MU ZE ÓW NA U KI

PO KA ZAĆ NA U KĘ NAJ MŁOD SZYM

PY TA NIE KON KUR SO WE:
Podaj imię i nazwisko odtwórcy 
roli Setha Regana w spektaklu

„Harper” Simona Stephensa
w reżyserii 

Grzegorza Wiśniewskiego

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
% 2 podwójne zaproszenia na spektakl „HARPER”

reżyseria Grzegorz Wiśniewski, 4 listopada, godz. 19
% 1 podwójne zaproszenie na spektakl „HARPER”

reżyseria Grzegorz Wiśniewski, 5 listopada, godz. 19.30
% 1 podwójne zaproszenie na spektakl „HARPER”

reżyseria Grzegorz Wiśniewski, 6 listopada, godz. 19.30

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 33542585

KIELECKA
KULTURA 
24 GODZINY 
NA DOBĘ
SPRAWDŹ, CO JEST GRANE 
W KIELCACH NA
KIELCE.WYBORCZA.PL

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33322378
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CO JEST GRANE 24

MA FIA PO RAZ OSTA T NI
Czwar tek, 10 li sto pa da, godz. 20.
W kie lec kim klu bie Czer wo ny For-
 te pian gru pa Ma fia za gra osta t ni
kon cert w tym ro ku. Po wsta ła
w 1992 ro ku, jej naj wię ksze suk ce-
 sy przy pa da ją na la ta 90. To wte dy
utwo ry „Imię desz czu” czy
„W świet le dnia” nu ci ła ca ła Pol-
 ska. Osta t ni krą żek „Ten świat nie
jest zły” uka zał się w 2014 ro ku.
Bi le ty: 30 zł. Re zer wa cja: tel. 512
170 993.

BE SKI DY 
W WOL NEJ STRE FIE
Pią tek, 4 paź dzier ni ka, godz. 18.
Gra ją ce folk oraz art rock po cho-
 dzą ce z Be ski dów zes po ły No wi ca
9 oraz Jaź na wy stą pią w klu bie ro-
 dzin nym „Wol na Stre fa” przy ul.
Or lej 4 w Kiel cach. Wstęp wol ny.

WŁO DEK PA WLIK 
W KU NO WIE
So bo ta, 5 li sto pa da, godz. 19.
W koś cie le pa ra fial nym w Ku no wie
w ra mach 9. Ku now skich Za du szek
Mu zycz nych wy stą pi zdo byw ca
Gram my Wło dek Pa wlik. Jaz zman
uro dził się w Kiel cach, ale je go ro-
 dzi na zwią za na by ła z Ostrow cem
Świę to krzy skim. Wstęp wol ny.

ANIA WY SZKO NI 
NA NO CY ZA KU PÓW
Pią tek, 4 li sto pa da, godz. 18. Ga le ria
Echo za pra sza na Noc Za ku pów z ra-
 ba ta mi, zniż ka mi, pro mo cja mi.
O godz. 22 na czer wo nej sce nie na
po zio mie -1 wy stą pi Ania Wy szko ni,
by ła wo ka list ka zes po łu Łzy. Usły-
 szy my jej naj wię ksze prze bo je z so-
 lo we go do rob ku: „Czy ten Pan i Pa-
ni”, „Bie gnij przed sie bie” oraz
„Wiem, że je steś tam”. Wstęp wol ny.

RAP Z WYŻ SZEJ PÓŁ KI
Pią tek, 4 li sto pa da, godz. 21.
W kie lec kim klu bie Bo ho mass Lab
wy stą pi po cho dzą cy ze Szcze ci na
du et Ło na i Web ber, czy li ra per
Adam „Ło na” Zie liń ski oraz pro du-
 cent An drzej „Web ber” Mi łosz. Bę-
 dą pro mo wać ma te riał z no wej
pły ty „Na wia sem Mó wiąc”. Usły-
 szy my też star sze ka wał ki w od -
świe żo nych aran ża cjach. To wa rzy-
 szył im bę dzie zes pół The Pimps
Bi le ty: 50-60 zł. 8 maw, wat

KON CER TY 

MÓJ BO SKI ROZ WÓD
Czwar tek, 10 li sto pa da, godz. 19.
Kry sty na Pod le ska, zna na z ro li
dziew czy ny „Mi sia” w kul to wej ko-
 me dii Ba rei, wy stą pi w kie lec kim
Pa ła cy ku Zie liń skie go w spek ta klu
„Mój bo ski roz wód” na pod sta wie
dra ma tu Ge ral di ne Aron. To opo-
 wieść o ko bie cie w śred nim wie ku,
któ ra wbrew prze ciw no ściom lo su
roz po czy na zu peł nie no we ży cie
– oczy wi ście przy akom pa nia men-
 cie ca łej se rii za baw nych zbie gów
oko licz no ści. Bi le ty: 10 i 15 zł.

NIE O BEC NI NA SCE NIE
Pią tek, 4 li sto pa da, godz. 18. Ma rek
Tercz i je go zes pół Sce ny Au tor skiej
Stu dio przy go to wa li za dusz ko wy
kon cert-spek takl. Mar ta So lec ka,
Ja cek Dziu bel, Pa weł Pio trow ski,
An na Ja nic ka i Ma gda le na Ja rek za-
 śpie wa ją i za gra ją utwo ry An drze ja
Bur sy, Jo na sza Kof ty, Cze sła wa Mi-
 ło sza, Bu ła ta Oku dża wy, Ja nis Jo plin
i Ed war da Sta chu ry. Kon cert na ma-
 łej sce nie KCK, wstęp wol ny.

MISTRZ I MAŁ GO RZA TA
Nie dzie la, 6 li sto pa da, godz. 18. Kul-
 to wa po zy cja Mi cha i ła Buł ha ko wa
zo sta nie wy sta wio na w nie dzie lę na
du żej sce nie Kie lec kie go Cen trum
Kul tu ry. Dia bel ską, ale i tra gi ko mi-
cz ną hi sto rię opo wie dzą wi dzom
ak to rzy kra kow skie go te a tru lal ki,
ma ski i ak to ra Gro te ska. Bi le ty:
40 zł.

WOJ SKO W FIL HAR MO NII
Nie dzie la, 6 li sto pa da, godz. 15. Re-
 pre zen ta cyj ny zes pół ar ty stycz ny
Woj ska Pol skie go wy stą pi w kie lec-
 kiej fil har mo nii z oka zji Świę ta Nie-
 po dleg ło ści. W re per tu a rze pio sen ki
żoł nier skie i pa trio tycz ne. Wstęp
bez płat ny za za pro sze niem, któ re
moż na ode brać w ka sach fil har mo-
 nii.

TRIO NA SCE NIE
Wto rek, 8 li sto pa da, godz. 18.30.
Mał go rza ta Sko ru pa na skrzyp cach,
An na Sa wic ka na wio lon cze li i El żb-
ie ta Ro siń ska na akor de o nie, czy li
Trio So pot wy stą pi w Fil har mo nii
Świę to krzy skiej. Ar tyst ki za pre zen-
 tu ją za rów no utwo ry kla sy ków (Ma-
 sca gni, Ha en del, Grieg), jak i mło-
 dych twór ców (w tym zwią za ne go
z Kiel ca mi Łu ka sza Wo sia), ale nie

za brak nie tak że prze bo jów fil mo wych.
Bi le ty: 5 i 10 zł.

ŚWIĘ TO Z DZIE CIA KA MI
So bo ta, 5 li sto pa da, godz. 11. Co ty god -
nio we war szta ty dla naj młod szych
w Pa ła cu Bi sku pów Kra kow skich tym
ra zem po świę co ne bę dą Świę tu Nie po -
dleg ło ści. Dzie ci do wie dzą się, jak wy-
 ko nać ro ze tę i wie niec oraz jak wy bić
oko licz no ścio wą przy pin kę. Udział: 5 zł.

WY STA WA „ZŁU DZE NIE”
Pią tek, 4 li sto pa da, godz. 18. W Ga le rii
„Wie ża Sztu ki” Ar ka diu sza La to sa przy
kie lec kim dwor cu PKP otwar cie wy sta-
 wy ma lar stwa Bo gu sła wa Jó ze fa Ja gieł-
 ły „Złu dze nie”. Ar ty sta po cho dzi z Go-
 rzo wa Wiel ko pol skie go, zaj mu je się
gra fi ką war szta to wą, ry sun kiem oraz
ma lar stwem. Pro jek tu je też ilu stra cje
do ksią żek, sce no gra fie te a tral ne oraz
wi tra że. Wstęp wol ny. Eks po zy cję moż-
 na oglą dać do 30 li sto pa da.

KOS MICZ NIE 
W GA LE RII KO RO NA
So bo ta-nie dzie la, 5-6 li sto pa da, godz.
13-18. Na po zio mie -1 ga le rii Ko ro na
po wsta nie Kos micz ne La bo ra to rium dla
dzie ci. W week end za pla no wa no war sz-
ta ty dla naj młod szych, bę dą oni bu do-
 wać księ ży co wy kra jo braz przy po mo cy
ma gicz ne go pia sku, wez mą też udział
w two rze niu kos micz nych drew nia nych
kloc ków. Wstęp wol ny.

GRY BEZ PRĄ DU
Nie dzie la, 6 li sto pa da, godz. 9-15. Mu-
 ze um Za ba wek i Za ba wy w Kiel cach za-
 pra sza na ko lej ną edy cją wy da rze nia
„Gry bez prą du”. Po zna my grę plan szo-
 wą „Hor ror w Ar kham”. W cza sie roz-
 gryw ki prze no si my się do mia sta Ar-
 kham w Mas sa chu setts w la ta 20. XX
wie ku i mu si my sta wić czo ła ohyd nym
po two rom wy do sta ją cym się z in nych
wy mia rów. Wstęp wol ny.

BIA ŁO-CZER WO NE 
KO KAR DY
Nie dzie la, 6 li sto pa da, godz. 12. W Te a -
trze Lal ki i Ak to ra „Ku buś” bez płat ne
war szta ty pla stycz ne z oka zji Świę ta
Nie po dleg ło ści. Dzie ci wy ko na ją bia ło-
czer wo ne ko kar dy, któ re przy pną 11 li-
 sto pa da do kur tek czy płasz cza. Udział
jest bez płat ny, re zer wa cja – tel. 41 344
58 36 lub 368 02 93. 8 maw, wat

W MIE ŚCIE I RE GIO NIE 

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

Bo cia ny Bo cia ny 2D2D (1:29) pt. 12.15; sob.-czw. 10, 12.15; Do -Do -
ktor Strktor Stran an ge 2Dge 2D (1:45) pt.-śr. 13.30, 18.30, 21;
czw. 18.30, 21; dub bing pt.-śr. 11, 16; czw. 10.45, 16;
Do ktor Do ktor StrStran ge an ge 3D3D (1:45) codz. 19.15, 21.45; dub bing
sob., śr.-czw. 10; pon. 09.30; In fIn fer noer no (2:01) pt.-śr.
15; czw. 13.15; JJack Rack Re a a cher: Nicher: Ni gdy nie wrgdy nie wra a cajcaj (1:58)
codz. 21.30; Je stem Je stem mormor der der cą cą (1:57) pt.-śr. 15.45,
18.15, 20.30; czw. 15.45, 18.15, 20.15; Księ goKsię go wy wy
(2:08) pt. 14.30, 20.15; sob.-czw. 14.30, 18.45; Ou iOu i ja: ja:
Na rNa ro dzi ny  dzi ny złazła (1:39) pt.-śr. 13.30, 19.45, 22;
czw. 13.30, 20.15, 22.30; Pit bull. Pit bull. Nie bez piecz ne Nie bez piecz ne ko - -
bie tybie ty (2:11) po kaz przed pre mie ro wy czw. 20.30;
Prze łęcz Prze łęcz oca lo nychoca lo nych (2:11) pt. 10, 17.30, 20.45; sob.-
śr. 10.30, 17.30, 20.45; czw. 10.30, 17.15, 20.45; TTrol leol le
2D2D (1:32) codz. 11.15, 13.30, 15.45, 18; TTrol le ol le 3D3D (1:32)
codz. 10.15, 12.30, 14.45, 17; WWo łyń łyń (2:29) pt. 12.30,
17; sob.-niedz., śr. 12.30, 15.30, 20.15; pon. 15.30,
20.15; wt. 11.15, 15.30, 20.15; czw. 12.30, 15.30; ZaZa
nie bie ski mi nie bie ski mi drzwia midrzwia mi (1:24) pt. 10, 13, 17.45; sob.-
niedz., śr. 10.45, 13, 17.45; pon. 10.30, 13, 17.45;
wt. 13, 17.45; czw. 10.45, 13, 16; Fil mo we Po ran ki
– Przy go dy Sło ni czki El li: niedz. 10.30; Kul tu ra Do -
stęp na: Pit bull. Pit bull. NoNo w we po rząd kipo rząd ki (2:13) czw. 18;

KI NO FE NO MEN (WDK)
Ście gien ne go 2, www.wdk-kiel ce.pl

ArAr gen ty na,  gen ty na, ArAr gen ty na gen ty na (1:25) śr. 20; Bo ska Bo ska Flo rlo ren ceen ce
(1:50) niedz. 14; Ju lie taJu lie ta (1:39) śr. 16; PrPro sta o sta hi sto riahi sto ria
o mormor der stwie der stwie (1:30) pt. 16, 20; sob., pon. 18, 20;
niedz. 16, 18; Za gu bie niZa gu bie ni (1:45) pt. 18; sob., pon. 16;
niedz. 20; Złe Złe Ma muś kiMa muś ki (1:41) śr. 18; Po dró że da le kie
i bli skie: Ze staw ani ma cji: niedz. 11;

MOSK WA
Sta szi ca 5, www.ki no mosk wa.pl

Brid get Brid get Jo nes Jo nes 3 (2:15) pt., pon.-śr. 20.15; sob.-niedz.
19.30; czw. 17.45; FFa ir  ir playplay (1:40) pt., pon.-czw.
14.30, 18.15; sob.-niedz. 18.15; Hi sto ria Hi sto ria Ma riiMa rii (1:35)
pt., pon., śr.-czw. 16.30; sob.-niedz. 16.15;
wt. 16.30, 17.30; JJa, Da a, Da niel Bla niel Bla ke (1:40) pt., pon.-śr.
13, 20.10; sob.-niedz. 20.10; czw. 12.45, 20.10; JaJak
zo stać zo stać ko tem tem (1:30) sob.-niedz. 12; Ła paŁa pa (1:32) pt.,
pon.-czw. 12.30; sob.-niedz. 14.30; Osta t nia Osta t nia ro dzi na dzi na
(2:03) pt., wt.-śr. 10.45, 15; sob.-niedz. 14; pon. 15;
Pit bull. Pit bull. Nie bez piecz ne Nie bez piecz ne ko bie ty bie ty (2:11) po kaz przed -
pre mie ro wy czw. 15, 20.15; WWo łyń łyń (2:29) pt., pon.-
wt. 17.30; sob.-niedz. 16.30; śr. 17.15;

MUL TI KI NO
War szaw ska 26, www.mul ti ki no.pl

Asy bez ka Asy bez ka sysy (1:34) codz. 14.20; Bo cia ny Bo cia ny 2D2D (1:29)
pt. 10.20, 11.10, 12.30, 17; sob. 10.20, 12.30, 14.50;
niedz. 11.20, 13.30; pon., śr. 10.20, 11.10, 12.30,
14.50; wt. 10.20, 11.10, 12.30, 14.45; czw. 10.20,
11.30, 12.30, 17; Brid get Brid get Jo nes Jo nes 3 (2:15) pt.-sob.,
pon.-śr. 16.25, 19.10; niedz. 16.25, 19; czw. 21.30;
Do ktor Do ktor StrStran ge an ge 2D2D (1:45) codz. 12.40, 15.10, 17.30,
20; dub bing codz. 10.10; Do ktor Do ktor StrStran ge an ge 3D3D (1:45)
codz. 13.30, 16, 19; dub bing codz. 11; DzieDziew czy na czy na
z po cią gupo cią gu (1:40) pt.-śr. 17, 19.30, 20.40; czw. 17,
19.30; In fIn fer noer no (2:01) pt., niedz. 19.05, 22; sob., pon.-
śr. 19.05, 21.30; czw. 19.10, 22; Je stem Je stem mormor der der cą cą
(1:57) pt., niedz.-pon., czw. 16.30, 19, 21.30; sob.,
wt.-śr. 16.30, 19, 22; Księ goKsię go wy wy (2:08) pt.-sob., pon.-
czw. 21.50; niedz. 21.40; Osob li wy Osob li wy dom dom Pani ani Pe r re gri - gri -
ne 2Dne 2D (2:07) pt.-sob., pon., śr. 10.05; niedz., wt.,
czw. 10.05, 12.50; Ou iOu i ja:  ja: Na rNa ro dzi ny  dzi ny złazła (1:39)
pt. 14.45, 21.30; sob.-niedz., śr. 21.30; pon. 22;
wt. 16.55, 21.30; czw. 14.45, 22; Pit bull. Pit bull. Nie bez -Nie bez -
piecz ne piecz ne ko bie ty bie ty (2:11) po kaz przed pre mie ro wy
czw. 16.20, 19.10, 20.40; Prze łęcz Prze łęcz oca lo nychoca lo nych (2:11)
pt.-sob., pon., śr. 12.50, 15.45, 18.40, 21.35; niedz.,

wt., czw. 15.35, 18.30, 21.25; Se krSe kret ne et ne ży cie ży cie zwie -zwie -
rza ków rza ków do modo mo wych  wych 2D2D (1:30) pt., niedz., wt., czw. 10,
12.10, 14.15; sob., pon., śr. 10, 12.10, 14.15, 17; TTrol leol le
2D2D (1:32) codz. 10.10, 11, 12.20, 14.30, 16.50, 18.30;
Trol le ol le 3D3D (1:32) codz. 13.10, 15.20; WWo łyń łyń (2:29) pt.-
śr. 17.40, 20.45, 21.40; czw. 17.40, 20.45; Za Za nie bie -nie bie -
ski mi ski mi drzwia midrzwia mi (1:24) codz. 10.50, 13, 15; To mek
i przy ja cie le: Wiel ki wy ścig: sob.-niedz. 10.30, 12;

STA RA CHO WI CE
KI NO MIEJ SKIE SCK
Ra dom ska 21,  sck.org.pl

Dziel na Dziel na sy rsy ren ka en ka i Pi rPi ra ci  ci z Kra bo i dów bo i dów (1:17) codz. 16;
DzieDziew czy na  czy na z po cią gupo cią gu (1:40) codz. 18; Pit bull. Pit bull. Nie -Nie -
bez piecz ne bez piecz ne ko bie ty bie ty (2:11) po kaz przed pre mie ro wy
czw. 20; PrPro sta o sta hi sto ria hi sto ria o mormor der stwie der stwie (1:30) pt.-śr.
20;

BU SKO-ZDRÓJ
KI NO ZDRÓJ
el. 41 3783572; www.bsck.bu sko.pl

Asy bez ka Asy bez ka sysy (1:34) pt., niedz.-pon. 19; Ży cie Ży cie ani mo -ani mo -
wawa n ne (1:29) pt., niedz.-pon. 17;

OSTRO WIEC ŚWIĘ TO KRZY SKI
ETIU DA
Al. 3 Ma ja 6,www.ki no.etiu da.o-c.pl

Do ktor Do ktor StrStran ge an ge 2D2D (1:45) codz. 20.30; Do ktor Do ktor StrStran -an -
ge 3Dge 3D (1:45) codz. 15; TTrol le ol le 2D2D (1:32) pt.-sob., pon.-
czw. 17; niedz. 11, 17; TTrol le ol le 3D3D (1:32) pt.-sob., pon.-
czw. 18.45; niedz. 13.30, 18.45; Za Za nie bie ski minie bie ski mi
drzwia midrzwia mi (1:24) pt.-sob. 17.30; niedz. 18;

SAN DO MIERZ
KI NO STA RÓW KA
Ry nek 25/26, www.esce ka.pl

DzieDziew czy na  czy na z po cią gupo cią gu (1:40) pt.-niedz., wt.-czw.
19.30; SzkSzko ła o ła uwuwo dze nia o dze nia Cze słaCze sła w wa M.M. (1:35) pt.-
niedz., wt.-czw. 17.30; Po ra nek Mło de go Wi dza: Bo -Bo -
cia ny cia ny 2D2D (1:29) sob.-niedz. 11.30;

SKAR ŻY SKO-KA MIEN NA
CEN TRUM
Ju liu sza Sło wac kie go 25, mck.ska rzy sko.pl/ki no/

Bo cia ny Bo cia ny 2D2D (1:29) niedz. 17; pon.-wt., czw. 15; In fIn fer -er -
nono (2:01) niedz.-wt. 18.45, 20.50; czw. 19; Osta t niaOsta t nia
ro dzi na dzi na (2:03) pon.-wt. 16.35; Pit bull. Pit bull. Nie bez piecz neNie bez piecz ne
ko bie ty bie ty (2:11) po kaz przed pre mie ro wy czw. 21.20;
Po piół  piół i dia mentdia ment (1:50) wstęp wol ny czw. 17;

STA RA CHO WI CE
HE LIOS
Ks. Ste fa na Wy szyń skie go 14, he lios.pl

Do ktor Do ktor StrStran ge an ge 2D2D (1:45) codz. 19; dub bing codz. 12;
Do ktor Do ktor StrStran ge an ge 3D3D (1:45) pt.-śr. 22; czw. 21.30; dub -
bing codz. 14.30; In fIn fer noer no (2:01) codz. 13.15; JJack Rack Re -
a a cher: Nicher: Ni gdy nie wrgdy nie wra a cajcaj (1:58) codz. 16; Je stem Je stem mor -mor -
derder cą cą (1:57) pt.-śr. 19.30, 21.30; czw. 19.30; Księ go -Księ go -
wywy (2:08) pt.-wt. 18.30; śr. 20.15; czw. 20.45; Ou iOu i ja: ja:
Na rNa ro dzi ny  dzi ny złazła (1:39) pt.-śr. 17.15, 21.15; czw. 17.15, 22;
Prze łęcz Prze łęcz oca lo nychoca lo nych (2:11) wt. 10.45; TTrol le ol le 2D2D (1:32)
pt.-śr. 11, 13.30, 15.45, 18; czw. 11, 13.30, 15.45,
18.30; TTrol le ol le 3D3D (1:32) codz. 10.15, 12.30; WWo łyń łyń
(2:29) pt.-sob., pon. 10.30, 20.15; niedz., wt. 20.15;
śr. 10.30; czw. 10.30, 20.45; Za Za nie bie ski mi nie bie ski mi drzwia midrzwia mi
(1:24) codz. 10, 15, 17; Fil mo we Po ran ki – Przy go dy
Sło ni czki El li: niedz. 10.30; Ki no Ko ne se ra: JJa, Da a, Da nielniel
Bla kBla ke (1:40) śr. 18.45; Kul tu ra Do stęp na: Pit bull. Pit bull. No -No -
we po rząd kipo rząd ki (2:13) czw. 18;

RE PER TU A RY KIN

88888
Pol ska, 2016. Reż. Ma ciej Pie -
przy ca. Ak to rzy: Mi ro sław Ha -
ni szew ski, Ar ka diusz Ja ku bik,
Piotr Adam czyk

Ra so we ki no ga tun ko we z am -
bi cja mi. Thril ler in spi ro wa ny
głoś ną, do dziś bu dzą cą kon -
tro wer sje spra wą „wam pi ra
z Za głę bia” 
Po nie po wo dze niach do tych cza -
so we go do cho dze nia na cze le gru-
 py ma ją cej zła pać se ryj ne go mor-
 der cę ko biet sta je mło dy ofi cer Ja-
 nusz Ja siń ski. Spra wa jest trud na
iprio ry te to wa, wkoń cu wśród ofiar
zna laz ła się bra ta ni ca pier wsze go
se kre ta rza KC PZPR. Z po cząt ku
Ja siń ski są dzi, że prze ło że ni pod-
 rzu ci li mu ku kuł cze ja jo, ale z cza-
 sem do strze ga w tym swo ją szan-
 sę. Pró bu je wyjść po za sche mat,
szu ka no wych roz wią zań, ta kich jak
pro fi lo wa nie psy cho lo gicz ne wpro-
 wa dzo ne w kry mi na li sty ce na Za-
 cho dzie, co po ma ga wuję ciu spraw-

 cy.  Lecz to do pie ro po czą tek. Zresz tą
na pię cie nie bie rze się z po lo wa nia na
„wam pi ra z Za głę bia” – do mnie ma ny
mor der ca, Wie sław Ka lic ki, zo sta je zła-
 pa ny dość szyb ko. Czy aresz to wa no
wła ści wą oso bę? Amo że wszyst ko by-
 ło mi sty fi ka cją or ga nów ści ga nia? Od-
 po wie dzi na te py ta nia Ma ciej Pie przy-
 ca szu kał w do ku men cie z 1998 r. pod-
 wa ża ją cym wy ni ki śledz twa i wy rok
są du. Te raz in te re su je go re wers tej hi-
 sto rii, wktó rej od bi cie znaj du ją mrocz-
 ne za ka mar ki ludz kiej na tu ry. W spo-
 sób su ge styw ny po ka zu je, jak czło wiek
o do brych in ten cjach, ide a li sta kie ro -
wa ny am bi cja mi iwal czą cy ze swo i mi
sła bo ścia mi, zo sta je uwi kła ny w sy tu -
a cję wy my ka ją cą się spod kon tro li. Jak,
za śle pio ny suk ce sem, da je się zde pra-
 wo wać sy ste mo wi.

Wszyst ko w świet nie od wzo ro wa -
nych re a liach PRL-u, pod szy te nie po -
ko jem jaz zo wych brzmień poz wa la ją -
cych wła ści wie wy ek spo no wać mo ral-
 ne dy le ma ty, a przy tym na da ją cych
do bre tem po opo wia da nej hi sto rii.
Odro bi nę wy tchnie nia od po nu re go
świa ta spo wi te go mgłą pa pie ro so we go

dy mu wno si hu mor. Wpro wa dzo ny zo-
 sta je z wy czu ciem, tak, by nie zdo mi -
no wać fil mu. W klu czo wych mo men -
tach re ży ser od cho dzi od kli ma tycz -
ne go kry mi na łu uka zu ją ce go mi li cyj -
ne pro ce du ry. Sku pia się na as pek cie
psy cho lo gicz nym, szcze gól nie w nie-
 jed noz nacz nej re la cji po mię dzy Ja siń-
 skim a Ka lic kim. Dla te go mu sia ło to
być za gra ne bez za rzu tu. Ar ka diusz Ja-
 ku bik po twier dza kla sę, jed nak to Mi-
 ro sław Ha ni szew ski jest wiel kim od-
 kry ciem te go fil mu. 38-let ni ak tor dłu-
 go cze kał na pier wszą tak du żą ro lę, ale
by ło war to. Wi dać, że czu je kli mat isy-
 tu a cję, wktó rą pa ku je się je go bo ha ter.
Bo choć mi li cjan ta z cza sem za czy na -
ją na cho dzić wąt pli wo ści, to, oba wia -
jąc się utra ty przy wi le jów ipo zy cji, brnie
wstro nę zła. Co bę dzie go tów po świę -
cić: ka rie rę czy ży cie dru gie go czło wie-
 ka? Wresz cie czy je śli raz prze kro czy
się nie bez piecz ną gra ni cę, to moż na
zza niej wró cić? Nad tym wszyst kim
za sta na wia się Pie przy ca. Wfi na ło wej
sce nie ty tuł „Je stem mor der cą” wy-
 brzmie wa prze wrot nie i gorz ko.8
Piotr Gusz kow ski

JE STEM MOR DER CĄ 

REKLAMA 33326213
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OSTEOPOROZA - DENSYTOMETRIA 
KRĘGOSŁUPA, BIODRA. 

NOWOŚĆ! MORFOMETRIA - OCENA BUDOWY 
KRĘGOSŁUPA 

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

Oparatora koparki i koparko-ładowarki. 
Grodzisk Maz. Zakwaterowanie.  
tel. 510 166 173 

Parkieciarza od zaraz Warszawa 
604 278 208 , 602 381 333. 

Praca od zaraz: panie od 18 do 40 lat  
jako hostessy, duże zarobki, tel. 723 814 727  

Praca w opiece w Anglii. Okolice 
Manchesteru. Stały kontrakt, dobre warunki. 
Kontakt: 0048 729652317 

Zatrudnię KIEROWCĘ kat. C+E.  
Miejsce pracy - okolice Warszawy. CV proszę 
kierować na mail: uslugi.transportowe@o2.pl  
tel. 603 602 872, 601 897 716 

Zatrudnię kierowcę kat. C+E oraz 
pracowników fizycznych. Tel. 227890584 

Zatrudnimy Koordynatora Regionalnego  
do nadzoru nad usługami porządkowymi. CV 
prosimy przesyłać na adres miroslaw@op.pl 

Zatrudnimy ZBROJARZY lub BRYGADY 
ZBROJARSKIE. Praca w Warszawie.  
Tel.600 797 982 

Dekarzy, cieśli, murarzy do klinkieru  
oraz ekipy do prac tynkarskich.  
Wymagany angielski lub niemiecki. Belgia 
690 909 420 

Ekipa 3 osobowa do wymiany stolarski 
okiennej w Belgii. Wymagany angielski  
lub niemiecki 690 909 420 

Firma wentylacyjna poszukuje do pracy  
pracowników lub osoby/firmy  

z działalnością. Czyszczenie wentylacji. 
Oferujemy bardzo dobre warunki 

finansowe. Tel. 0049 151 547 51 529; 
0048 538 345 942 

Opiekunki seniorów do Niemiec. 
Komunikatywny niemiecki.Wysokie zarobki. 
Dodatek za święta.Tel. 515 354 993 

Praca dla Opiekunki seniorów- legalna w 
Niemczech. Teraz specjalne bonusy-nawet do 
500Euro Zadzwoń 505 337 777-Promedica24 

Chemia- korepetycje 
i przygotowanie 

do matury 
prowadzi dr n. farm. 

wieloletni akademicki nauczyciel chemii 
tel. 507 559 316 

 Sprzedam dom mieszkalny 150 m2 i 3,87 
ha pola, tel. 511 46 97 42 

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 Europejskie Nakazy Zapłaty  
w Niemczech osoba fizyczna 513 028 296 

Gilotyna Perfecta Seypa.Prasa  
Introligatorska ZWP MRPiPS. 22 621-64-81 

TRANSFORMATORY, tel. 601-313-974 

www.choinka4you.pl  
duży wybór, rabaty 

SPÓŁKĘ KAŻDĄ KUPIĘ, tel. 728 86 77 00 

TRANSFORMATORY, tel. 601-313-974 

Nie-religijnym zabobonom! Zostań naszym 
partnerem finansowym. Zostaw coś 
wymiernego po sobie. KosciolRadosci.org 

Kredyt 10 tys. rata 107 zł. tel. 22 100 64 46 

USA loteria DV, usa.szmurlo.pl, 602633535 

Agroturystyka „WOJCIECHÓWKA” 
zaprasza ! ŚWIĘTA. Tel. 85 718 00 73 

603 630 204, www.wojciechowka.tiu.pl 

Kraków www.nocleg.krakow.pl 12 2920088 

Prawo jazdy w 16 dni na wczasach 
z egzam. 22 618 87 13, www.oskpodkowa.pl 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
unieważnia niżej wymienione druki polis: 
210A449574-449575; 210A449586; 
210A477376; 222A103878,  
848A162884-162885; 848A162888. 
Informujemy, że z dniem 02.11.2016 r.  
UNIQA TU S.A. nie ponosi odpowiedzialności 
za roszczenia klientów z ubezpieczeń 
zawartych na ww polisach. 

 
29 października 2016 roku zmarła w wieku 61 lat 

 
 
 

Zofia Sułkowska 
z domu Picheta 

 
Msza święta żałobna zostanie odprawiona 4 XI o godz. 9.00  

w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Kielcach.  
Pochówek odbędzie 4 XI o godz. 14.00  
na cmentarzu w Mińsku Mazowieckim. 

 
 

O czym zawiadamia 
 

córka 

 

www.nekrologi.wyborcza.pl/33542602

INFORMACJA 
O OGŁOSZENIACH I CENACH

telefon: 

41 249 80 80

faks: 

41 249 81 06 
(nie dotyczy konsumentów)

e-mail: 

reklama@kielce.agora.pl

internet: 

wyborcza.pl/reklamaGW

w Biurach Ogłoszeń „Gazety Wyborczej” 

BIURO OGŁOSZEŃ

Kielce,Kielce, Rynek 16 Rynek 16
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9 – 17

BP – Wydawca nie odpowiada za zawartą w ogłoszeniu deklarację.

ZDROWIE
LEKARZE SPECJALIŚCI

INNE

PRACA
DAM PRACĘ

PRACA ZA GRANICĄ

EDUKACJA
KOREPETYCJE

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM DOM

RYNEK KOMERCYJNY

BIZNES

SPRZEDAM

KUPIĘ

WSPÓŁPRACA, PARTNERZY

USŁUGI

INNE

TURYSTYKA

KOMUNIKATY

33543932.z

SZUKASZ 
ROZWIĄZAŃ 

REKLAMOWYCH?

KIELCE

41 249 80 85

reklama@kielce.agora.pl

33543570

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MIEDZIANA GÓRA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa

Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra 
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Miedziana Góra 

z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012r. poz. 803).

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz Uchwały Nr XIV/102/15 Rady Gminy

Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Miedziana Góra uchwalonego

uchwałą nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012 r. zmienionej

uchwałą Nr XVI/129/16 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 31 marca 2016 r.,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy
Miedziana Góra zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Miedziana
Góra z dnia 28 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r. poz. 803) w dniach 
od 14 listopada 2016 r. do 5 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miedziana Góra,
w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się

w dniu 22 listopada 2016 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Miedziana Góra.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany

planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu, należy składać na piśmie do

Wójta Gminy Miedziana Góra na adres: ul. Urzędnicza 18, 26-085 Miedziana Góra

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia

nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2016 r. 
Uwagi do projektu zmiany planu zainteresowani mogą składać lub przesyłać do Urzędu

Gminy Miedziana Góra w formie:

1. pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, 26-085 Miedziana Góra, 

ul. Urzędnicza 18,

2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Miedzianej Górze, 26-085 Miedziana

Góra, ul. Urzędnicza 18,

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: sekretariat@miedziana-gora.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 złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miedziana Góra.

33543106

Pre zy dent Mia sta Skar ży ska-Ka -

mien nej in for mu je, że w sie dzi bie

Urzę du Mia sta w Skar ży sku-Ka -

mien nej przy ul. Si kor skie go 18 

zo stał wy wie szo ny wy kaz
nie ru cho mo ści prze zna czo nych 
do dzier ża wy z dnia 2 li sto pa da

2016 r., do ty czą cy 
nie ru cho mo ści grun to wych

po ło żo nych w Skar ży sku-Ka mien nej

przy uli cach: Wiej skiej, Ma ło wi cza,

Mo niusz ki, Si kor skie go, Pru sa, Ap -

tecz nej oraz u zbie gu ulic Spół dziel -

czej i Ko cha now skie go.

33543870.p

Kielce, 04 listopada 2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 43 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.
353 ze zm.)

Prezydent Miasta Kielce 
podaje do publicznej wiadomości informację o:

1. przyjęciu „Planu mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego” wraz z prognozą jego
oddziaływania na środowisko uchwałą Rady Miasta Kielce 
Nr XXXII/676/2016 z dnia 20 października 2016 r., 

2. możliwości zapoznania się z treścią ww. Planu oraz
„Podsumowaniem do „Planu mobilności dla Miasta Kielce
i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z prognozą jego
oddziaływania na środowisko, przyjętego Uchwałą Rady
Miasta Kielce Nr XXX/676/2016 z dnia 20 października
2016 r., wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje
o udziale społeczeństwa w ramach strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko”, dołączonym do przyjętego
dokumentu (zgodnie z art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko).

Ww. dokumenty udostępnione zostały:
• w wersji drukowanej – do wglądu w siedzibie Zarządu Transportu

Miejskiego w Kielcach ul. Głowackiego 4, 25 – 368 Kielce, 
Tel. 41 343 15 93, pokój 301 w dni robocze w godzinach od 7:00
– 15:00.

• w formie elektronicznej w formie plików do pobrania: na stronie
internetowej Zarządu Transportu Miejskiego www.ztm.kielce.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kielce
– www.bip.kielce.eu (odnośnik „Plan mobilności dla Miasta
Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”), 

• (odnośnik „Ogłoszenia/obwieszczenia”, „Środowisko”).

Podano do publicznej wiadomości w dniu 04.11.2016r. poprzez umieszczenie:
• na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Kielce – Rynek 1 oraz Zarządu Transportu

Miejskiego ul. Głowackiego 4, 25 – 368 Kielce, 
• w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce www.bip.kielce.eu (odnośnik

„Plan mobilności dla Miasta Kielce i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego”),
• na stronie internetowej Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach

http://www.ztm.kielce.pl
• w prasie lokalnej – „Gazeta Wyborcza” – wydanie kieleckie

33539601

INFORMACJA 
DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Jolanta Muradowa
tel. 85 747 82 00, 507 008 736
jolanta.muradowa@bialystok.agora.pl

7 grudnia 2016 

Zaprezentuj swoją firmę, 
znajdź pracowników, 
nawiąż współpracę

W PORADNIKU GOSPODARZA – SPECJALNA OFERTA 

DLA FIRM ROLNICZYCH W NAKŁADZIE 

230 TYS. EGZEMPLARZY NA CAŁĄ UKRAINĘ

REKLAMA 
NA UKRAINIE

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZCZANIA REKLAM 
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4 listopada 2016 kielce. 
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SIAT KÓW KA 
OR LEN OR LEN LI GLI GA: KSZO Ostro wiec Św. – Pol ski Cu kier
Mu szy nian ka Enea Mu szy na, ha la przy ul. Świę to -
krzy skiej, so bo ta godz. 17
PIŁ KA NOŻ NA
III LI II LI GA: Spar ta kus Au re us Da le szy ce – Unia Tar nów,
Wier na Ma ło goszcz – Kar pa ty Kros no, oba me cze
nie dzie la godz. 13
IV LI IV LI GA: : Czar ni Po ła niec – Het man Włosz czo wa, so-
 bo ta godz. 11, Spar ta Ka zi mie rza Wiel ka – Na przód
Ję drze jów, so bo ta godz. 13, Lu brzan ka Ka je ta nów
– Zdrój Bu sko-Zdrój, Mo ra via Mo ra wi ca – Nep tun
Koń skie, Wi sła San do mierz – Po goń Sta szów, Par ty -
zant Ra do szy ce – Ni dzian ka Bie li ny, ŁKS Ła gów – Ły-
 si ca Bo dzen tyn, Ni da Piń czów – Ko ro na II Kiel ce,
Unia Sę dzi szów – Alit Oża rów, wszyst kie me cze nie-
 dzie la godz. 13
CEN TRAL NA CEN TRAL NA LI GLI GA JU NIO RÓWJU NIO RÓW: Ko ro na Kiel ce – Stal
Mie lec, so bo ta godz. 12, Nep tun Koń skie – Le gia

War sza wa, so bo ta godz. 13
PIŁ KA RĘCZ NA
I LI GLI GA KO BIET BIET: Ko ro na Han dball Kiel ce – Sam bor
Tczew, ha la przy ul. Kra kow skiej, so bo ta godz. 17
II LI II LI GA: : AZS UJK Kiel ce – Azo ty II Pu ła wy, ha la przy ul.
Świę to krzy skiej, so bo ta godz. 14, AZS Po li tech ni ka
Świę to krzy ska Kiel ce – Pad wa Za mość, so bo ta
godz. 16, Wi sła San do mierz – MO SiR Boch nia, ha la
przy ul. Pat kow skie go, nie dzie la godz. 11
MECZ TO WA RZY SKI: KSZO Od lew nia Ostro wiec Św.
– Stal Mie lec, ha la przy ul. Świę to krzy skiej, pią tek
godz. 18.30
KO SZY KÓW KA
II LI II LI GA: AZS UJK Kiel ce – ŁKS AZS UŁ SG Łódź, ha la
przy ul. Świę to krzy skiej, nie dzie la godz. 17
KICK-BO XING
PU CHAR POL SKI KA DE TÓW, JU NIO RÓW I SE NIO -
RÓW W KICK-BO XIN GU: ha la przy ul. San do mier skiej
55 w Dwi ko zach, so bo ta i nie dzie la godz. 9,
SPOR TY WAL KI
GA LA MI STRZÓW SPOR TÓW WAL KI – AN GELS OF
GLO RY IN KINGS TOWN: Ha la przy ul. Pat kow skie go
2a w San do mie rzu, so bo ta godz. 19.30. � KAJ

Spor to wy 
week end

W sobotnim meczu
z Bruk-Betem Termalicą
Nieciecza (godz. 15.30)
żółto-czerwonych po raz
ostatni poprowadzi
Sławomir Grzesik. 

Niemal pewne jest, kto
zostanie jego następcą.

KA MIL JÓŹ WIK, PA WEŁ MA TYS

R e zy gna cja z usług tre ne ra
To ma sza Wil ma na na tych-
 miast wy wo ła ła la wi nę me-
 dial nych spe ku la cji itra dy -

cyj ną gieł dę na zwisk po ten cjal nych
kan dy da tów do ob ję cia fun kcji szko le-
 niow ca kie lec kie go zes po łu. Ijak to zwy-
 kle ze spe ku la cja mi by wa, oka zu ją się
głów nie tyl ko plot ka mi, aza rząd klu bu
za ska ku je swo ją kan dy da tu rą. Nie in-
a czej wy glą da sy tu a cja wKo ro nie. We-
 dług in for ma cji TVP3 Kiel ce na po cząt-
 ku przy szłe go ty god nia przed sta wi Ma-
 cie ja Bar tosz ka ja ko no we go tre ne ra.
39-let ni szko le nio wiec w swo jej ka rie -
rze pro wa dził już aż sie dem klu bów,
ale w wię kszo ści z nich pra co wał za le-
d wie kil ka mie się cy (Pe li kan Ło wicz,
Le gio no via, Za wi sza Byd goszcz). Je go
naj wię kszym suk ce sem by ło za ję cie 10.
miej sca w eks tra kla sie z GKS-em Beł-
 cha tów. Pro wa dzo na przez nie go dru-

 ży na, po zba wio na gwiazd, ska zy wa na
by ła na spa dek, a po tra fi ła po ko nać
m.in. Le gię War sza wa iLe cha Po znań.
Bar to szek mo że się po chwa lić tak że
nie złym bi lan sem wbie żą cym se zo nie.
Pier wszo li go wa Choj ni czan ka, któ rą
ob jął w kwiet niu, zaj mu je trze cią po-
 zy cję w ta be li i do li de ru ją ce go du e tu
Za głę bie Sos no wiec – GKS Ka to wi ce

tra ci tyl ko punkt. W so bo tę ma po raz
osta t ni po pro wa dzić zes pół w me czu
z Wi gra mi Su wał ki. 

Żół to-czer wo ni ma ją jed nak du-
 żo wię ksze prob le my (klu bo wy re-
 kord sze ściu ko lej nych po ra żek) niż
za wi ro wa nia wo kół zmia ny tre ne ra.
– Nie sku pia my się nad tym, bo to bez
sen su. Osta t nio i tak już zbyt du żo się

wy da rzy ło – pod kre śla Ra fał Grze-
 lak. I odważnie zapowiada: – Je-
dziemy do Niecieczy po pełną pu-
lę. Wie my, ile ma my pun któw
i któ re miej sce w ta be li zaj mu je -
my, ale nie ma my za mia ru wy cho-
 dzić na bo i sko na „ścię cie gło wy”.
Mu si my tyl ko pa mię tać o tym, jak
gra liś my do pew ne go mo men tu
z Le gią. Agre syw nie, kon sek -
wen tnie, z po my słem. To jest dro-
 ga do zdo by wa nia pun któw – uwa-
 ża. Wszyst ko wska zu je na to, że
po raz ko lej ny nie wy stą pi na swo-
 jej no mi nal nej po zy cji de fen syw -
ne go po moc ni ka. Do skła du Ko-
 ro ny wra ca ją co praw da Na bil
Aan ko ur i Sier giej Pi lip czuk, ale
wsku tek przy mu so wej pa u zy za
czte ry żół te kar tki Ke na Kal la ste
po wsta je prob lem na le wym bo-
 ku ob ro ny. – Gra łem już wie lo -
krot nie na tej po zy cji i je stem na
to przy go to wa ny – za pew nia Grze-
 lak. Mi mo wcześ niej szych op ty -
mi stycz nych in for ma cji, w Nie-
 cie czy naj praw do po dob niej za-
 brak nie Jac ka Kieł ba. „Ry ba” ma
po dej rze nie za pa le nia krta ni. – Pe-
w nie zno wu w wyj ścio wym skła-
 dzie bę dą nie spo dzian ki, bo po-
 nie kąd je steś my do te go zmu sze -
ni. Wszyst kie de cy zje po dej mę po
osta t nich tre nin gach. Jed no jest
przed tym me czem pew ne: wy-
 gra ten, kto bar dziej o to zwy cię -
stwo po wal czy – pro gno zu je tym-
 cza so wy tre ner kie lec kiej eki py
Sła wo mir Grze sik. �

Bar to szek prze jmu je Ko ro nę
Piotr Chrap kow ski, roz gry wa -
ją cy Vi ve Ta u ron, nie zna lazł się
w me czo wej „16” ka dry Pol ski
na star cie z Ser bią w ra mach
eli mi na cji do mi strzostw Eu ro -
py w Chor wa cji w 2018 ro ku. 

PA WEŁ MA TYS

– Mam na dzie ję, że Pio trek wró ci na me-
 cze z Ser bią i Ru mu nią – mó wił Ta łant
Duj sze ba jew w roz mo wie z „Wy bor -
czą”. Li czył, że po pu lar ny „Chra pek”
znów bę dzie li de rem de fen sy wy. Tym
bar dziej że wciąż nie gra dru ga waż na
po stać tej for ma cji – Mi chał Ju rec ki (wró-
 ci wpo ło wie li sto pa da). Oka za ło się jed-
 nak, że Chrap kow ski jesz cze nie bę dzie
do dys po zy cji Duj sze ba je wa.
Tym cza sem De an Bom bac i Uros Zor-
 man zdo by li po czte ry go le w wy gra -
nym przez re pre zen ta cję Sło we nii eli-
 mi na cyj nym me czu ze Szwaj ca rią
32:27. Naj sku tecz niej szy był Blaz Janc,
pra wo skrzy dło wy Cel je Pi vo var na La-
 sko, przy mie rza ny do Vi ve. Nie speł -
na 20-let ni za wod nik tra fił pięć ra zy. 
Ze zwy cięstw cie szy li się też Ju len
Agi na gal de i To bias Re ich mann. Hisz-
 pa nie po ko na li Boś nię i Her ce go wi -
nę 30:21, a kie lec ki ko ło wy zdo był dwa
go le. Nato miast Re ich mann tyl ko raz
za pi sał się na li stę strzel ców w wy-
 gra nym star ciu Niem ców z Por tu -
gal czy ka mi 35:24.�

Mecz Polska – Serbia zakończył się po
zamknięciu tego wydania
„Wyborczej”. Wynik sprawdź na
kielce.wyborcza.pl

Ka dra wciąż
bez „Chrap ka”

Ma ciej Bar to szek ma zo stać no wym tre ne rem Ko ro ny Kiel ce
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Siat kar ki KSZO w trzech spot ka -
niach bie żą ce go se zo nu zdo by ły je-
 den punkt. 

Ju tro zmie rzą się we włas nej ha li
z Mu szy nian ką (godz.17). Ry wal co
praw da stra szy na zwą isuk ce sa mi (czte-
 ro krot ny mistrz Pol ski, sze ścio krot ny
uczest nik Li gi Mi strzyń, zdo byw ca Pu-
 cha ru CEV), ale na pew no nie obec ną
dys po zy cją. Ekipa Bogdana Serwiń-
skiego przeżywa poważne problemy
kadrowe, kontuzjowane są podstawo-
we zawodniczki (Anna Grejman, Mał-
gorzata Lis i Maja Savić).Efek tem te go
by ła kom pro mi tu ją ca po raż ka we wła-

s nej ha li zDe ve lo pre sem 0:3 (se ty m.in.
do 15 i 10). – Nie su ge ro wał bym się tym
me czem. Kło po ty tro chę je za sko czy -
ły, ale na wet mi mo szczup łej ka dry to
na dal do bry zes pół – prze strze ga tre-
 ner KSZO Da riusz Par kit ny. Mi mo te-
 go, prze trze bio ne ura za mi „Mi ne ral -
ne”, wy stą pi ły do ostro wiec kie go klu-
 bu zproś bą oprze ło że nie spot ka nia na
póź niej szy ter min. – Do sta liś my od nich
pis mo w śro dę. Trzy dni do me czu to
zde cy do wa nie za póź no na zmia nę ter-
 mi nu – wy jaś nia brak zgo dy gos po da -
rzy Par kit ny. �

KA MIL JÓŹ WIK

Wy ko rzy stać prob le my
ry wa lek


