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Powiat obawia się o pałacyk
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.
GRZEGORZ WALCZAK

Pałac w Łopusznie prezentuje się uroczo

P

prawny między spadkobiercami akieleckim starostwem.
Budynek po wojnie stał się placówką oświatową, dziś jest własnością powiatu, znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5. Uczy się tu blisko 700 osób
– 420 dzieci oraz 270 dorosłych. Działa też internat.
– To szkoła o najlepszym naborze
w powiecie, ma jedne z najlepszych
wyników. Postrzegana jest w okolicy
jako kultowa – mówi starosta kielecki
Michał Godowski.
Spadkobiercy już lata temu domagali się od wojewody oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi stwierdzenia, że
pałac ipark nie podpadały pod dekret.
„Przekazanie podmiotowego zespołu na cele oświatowe, w świetle aktualnego orzecznictwa, nie może być

ałac pochodzi z przełomu
XIX i XX wieku, do II wojny
światowej był rezydencją rodową Dobieckich, w czasie
okupacji Niemcy urządzili wnim magazyny iposterunek żandarmerii. Jeszcze w 1944 r. – „aby przyspieszyć odbudowę Kraju izaspokoić odwieczny
pęd chłopstwa polskiego do ziemi”
– Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wydał dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej. W efekcie nacjonalizowano rolne majątki ziemskie
opowierzchni powyżej 50ha. Spotkało to też zespół pałacowo-parkowy
w Łopusznie wraz z sąsiadującym
z nim gospodarstwem rolnym.
Pod koniec października Naczelny
Sąd Administracyjny uznał, że do przejęcia pałacu i parku doszło bezprawnie. Wyrok kończy wieloletni spór
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zakwalifikowane jako realizacja celu
reformy rolnej” – uznało wreszcie ministerstwo.
Sprawa trafiła na wokandę. W2014
roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stanął po stronie spadkobierców i uznał, że zespół pałacowo-parkowy działał niezależnie od
pobliskiego gospodarstwa. Oznacza
to, że „wszelka działalność rolnicza
odbywała się poza częścią rezydencjalną i rekreacyjną”, a zatem pałac
i park nie powinny trafić do państwa
w efekcie reformy rolnej sprzed ponad 70 lat.
Zarząd powiatu bronił się, że między majątkiem ziemskim a pałacem
iparkiem istniał „ścisły inierozerwalny związek”, ale kilka dni temu sąd oddalił jego skargę kasacyjną. Wyrok jest
prawomocny.
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KADR Z TYGODNIA

Kilkanaście osób kolejny raz spotkało się w Halloween pod pomnikiem Henryka Sienkiewicza na kieleckim deptaku, by wziąć udział w happeningu biegowym, a przy okazji pomóc podopiecznym schroniska dla zwierząt.
Fot. Michał Walczak
Więcej zdjęć na kielce.wyborcza.pl

– To bardzo smutny werdykt.
Oznacza, że spadkobiercy mają
podstawy do tego, aby odzyskać
budynek. Będziemy prawdopodobnie musieli zmierzyć się z wydaniem nieruchomości – komentuje Godowski.
W szkole nawet nie starają się
ukrywać smutku. – Modlimy się
o dobrą przyszłość. Boli nas to
wszystko. Jesteśmy największą placówką w powiecie – opowiada Teresa Pasowska, dyrektorka ZSP.
Zwraca uwagę, że to jeden znajpiękniejszych budynków w województwie funkcjonujących jako
szkoła. – Choć wymaga dużych remontów. Podsiąkają nam fundamenty, okna są nieszczelne – wylicza. Starosta mówi, że wostatnich
latach od prac w pałacyku się
wstrzymywano. – Zuwagi na sądowy spór – podkreśla. Mimo to, gdyby doszło do przekazania budynku, powiat chce wcześniejsze nakłady odzyskać. Przykładowo
– sześć lat temu wydano 160 tys. zł
na termomodernizację. W starostwie słyszymy, że czekają na razie
na ruch spadkobierców. Rozważane są różne scenariusze.
– Być może uda nam się pozyskać pieniądze unijne na budowę
nowego obiektu dla szkoły. Obecne miejsce jest piękne, choć brak
tu infrastruktury, którą nowoczesna szkoła musi posiadać – mówi starosta Godowski.

TYDZIEŃ Z GŁOWY

ANGELINA KOSIEK
GAZETA WYBORCZA
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łużba zdrowia to obok piłki
nożnej ipolityki dziedzina, na
której znają się ponoć wszyscy. W Świętokrzyskiem tak naprawdę wielkich powodów do narzekania nie ma.
Potwierdził to właśnie Indeks
Sprawności Ochrony Zdrowia autorstwa Adama Kozierkiewicza, jednego znajwybitniejszych ekspertów
wdziedzinie ochrony zdrowia wPolsce. Okazuje się, że nasze województwo ma najsprawniej działającą służbę zdrowia wkraju. Pod uwagę wzięto 41 kategorii – od stanu zdrowia
mieszkańców, zadłużenia szpitali
po satysfakcję pacjentów.
Internautów ta diagnoza zaskoczyła. Pytają na Facebooku, czy
o wysokim poziomie może świadczyć to, że szpital wypisuje zaledwie po trzech dniach od zdiagnozowania zapalenia otrzewnej. Ana
wizytę u lekarza czy operację czekać trzeba miesiącami.

Sandomierz
znów za pół ceny
Ta akcja okazała się hitem. Wnajbliższy
weekend kolejny raz będzie można zjeść
iskorzystać zatrakcji turystycznych za
pół ceny. Awolnych noclegów już brak.
To już czwarta odsłona akcji „100
proc. Sandomierza za 50 proc., czyli
Weekend za pół ceny”. Poprzednią zorganizowano zokazji walentynek. – Wiele osób do nas przyjeżdża. Niektórzy
śledzą, kiedy taki weekend będzie. Dowodem jest fakt, że wszystkie miejsca
noclegowe na sobotę i niedzielę są już
zajęte – podkreśla Katarzyna Zioło, asystentka burmistrza Sandomierza.
Wakcję zaangażowało się już około
40 podmiotów. Ceny obniżą restauratorzy, ale też instytucje kulturalne. Taniej będzie można m.in. zwiedzić Bramę Opatowską i Muzeum Okręgowe,
a nawet obejrzeć film w kinie Starówka. – Zaplanowaliśmy też atrakcję dla turystów. Wsobotę ogodz. 18 whali sportowej odbędzie się Europejska Gala Kickboxingu, a w niedzielę o tej samej godzinie koncert zespołu Pectus wDomu
Katolickim – zapowiada asystentka burmistrza. Dodaje, że „Weekend za pół ceny” nie jest już sposobem na wydłużenie sezonu turystycznego. – Niewiele
miejsc noclegowych zostało również
na Święto Młodego Wina, które odbędzie się wpołowie listopada. Później planujemy m.in. cykl koncertów Witamina Jazz oraz jarmark mikołajkowy – mówi Katarzyna Zioło. KRZYSZTOF ŁAKWA
Pełna lista promocji oferowanych
w najbliższy weekend na sandomierz.pl

DOCEŃMY,
CO MAMY
Zgadzam się, tak nie powinno
być. Jeśli jednak przyjrzymy się innym województwom, to okazuje
się, że u nas i tak nie jest źle. W innych regionach termin zabiegu usunięcia zaćmy wyznaczają nawet za
kilkanaście lat. Unas wwiększości
szpitali trzeba czekać dwa lata.
Oferta świętokrzyskich szpitali jest kusząca dla mieszkańców innych regionów. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy największy wskaźnik
migracji, czyli nasi chorzy szukali
pomocy gdzie indziej. Teraz jest na
odwrót. To wnaszych szpitalach leczą się osoby zokolic Radomia, Łodzi, Małopolski czy Podkarpacia.
Hitem był program ratowania
noworodków. Dziś jesteśmy stawiani za wzór. Bo się udało, mimo że
nie mieliśmy zaplecza uniwersyteckiego. Byli za to ludzie, lekarze isamorządowcy, którzy umieli słuchać ekspertów iwiedzieli, że
trzeba włożyć sporo pracy.
Oczywiście, nie jest idealnie inigdy pewnie nie będzie. Powinniśmy jednak mieć świadomość, że
wielu Polaków chciałoby być na naszym miejscu.
KI 1
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Skazani na Lipca
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.
MARCIN BATÓG,
JA NUSZ KĘ DRAC KI

W

ybory szefa świętokrzyskiego PiS odbędą się w niedzielę 27
li sto pa da. Zgod nie
z obowiązującą w partii praktyką,
kandydata wskaże prezes Jarosław
Ka czyń ski. In nych być nie mo że.
A wskazany do wyboru potrzebuje
bezwzględnej większości głosów.
Krzysztof Lipiec już w poprzednich partyjnych wyborach w marcu
2012 roku był rekomendowany przez
Kaczyńskiego. Niewiele brakowało,
aby jego kandydatura została odrzucona. Dostał bowiem tylko pięć głosów więcej niż wymagana większość.
Miał w regionie wielu oponentów, był

krytykowany, wieszczono mu rychły upadek, ale przetrwał ponad dwa
lata jako prezes. Po rozwiązaniu zarządów okręgowych we wrześniu
2014 roku został natomiast pełnomocnikiem partii w województwie.
Wszystko wskazuje na to, że to jego
ponownie Kaczyński wskaże na prezesa świętokrzyskiej organizacji.
– Rewolucji raczej nie będzie, jesteśmy dobrze postrzegani w Warszawie – uważa Andrzej Pruś, bliski
współpracownik Lipca.
– Dużo pracował w terenie, sprzyjało mu też rosnące poparcie dla PiS
– przyznaje pragnący zachować anonimowość działacz, który do niedawna
był wwewnątrzpartyjnej opozycji.
Wydawało się, że Lipcowi może
zagrozić przysłana w ubiegłym roku
z Warszawy na pierwsze miejsce listy PiS do Sejmu Anna Krupka. – Kiedy się w partii zastanawiano się, kto
jak nie Lipiec, ona była naturalnym
kandydatem. Nie potrafiła jednak pozyskać so bie lu dzi i nie ma od po wiedniego doświadczenia – twierdzi
pragnący zachować anonimowość
działacz z Kielc.
Teraz jest już prawie pewne, że posłanka nie zostanie wskazana przez
prezesa PiS. Została bowiem wyznaczona do zajęcia się przygotowaniami do wybo rów sa mo rzą dowych
w 2018 roku. – To pocałunek śmierci
dla niej – uważa nasz rozmówca.
Niektórzy świętokrzyscy działacze są przekonani o coraz silniejszej
pozycji Lipca w centrali partii. Opowiadają, że dobrze żyje z Joachimem

Brudzińskim, który wyrasta na
drugą po prezesie postać w PiS.
Doprowadził ostatnio do usunięcia pełnomocników w kilku regionach. To, że w Świętokrzyskiem
zmiany nie było, również, zdaniem niektórych, świadczy na korzyść Lipca.
Poseł ze Starachowic potrafi
też przypodobać się Jarosławowi
Kaczyńskiemu. W 2013 roku doprowadził do nadania pośmiertnie jego matce Jadwidze honorowego obywatelstwa tego miasta, dba o celebrowanie kolejnych
rocznic jej śmierci. A przed tygodniem radni PiS przeforsowali,
że Jadwi ga Ka czyń ska bę dzie
mieć w Starachowicach także swoją ulicę, zaczynającą się od ronda,
którego patronem już wcześniej
został Lech Kaczyński.
– Nie ma w tej chwili poważniej sze go kan dyda ta od Lip ca
– ocenia działacz, który także nie
należał do jego zwolenników. Teraz jednak będzie na niego głosował. – Moim zdaniem Lipiec może dostać 89-90 proc. głosów na
zjeździe – podkreśla.
Prawo głosu 27 listopada będą
mieli ci członkowie PiS, którzy byli w partii na koniec 2015 roku i mają opłacone składki. Na podobny
zjazd w czerwcu, na którym wybierano delegatów na kongres krajowy, przyjechało do Kielc prawie
500 osób z całego województwa.
Andrzej Pruś szacuje, że teraz może być ich więcej. 
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Na Ślichowicach
drogi nie będzie
Mieszkańcy Ślichowic postawili na swoim. Kontrowersyjna
droga wzdłuż tego osiedla
w ogóle nie powstanie. – Poważnie traktuję konsultacje
społeczne – mówi prezydent
Kielc, ale nie ukrywa, że to zła
decyzja dla tej części miasta.
MAR CIN SZTAN DE RA

M

iałem duży dylemat.
Ostatecznie zdecydowałem jednak, że inwestycja, której nikt nie
chce, co do której wpłynęło tyle protestów, nie zostanie tam zrealizowana – powiedział nam w czwartek prezydent Kielc Wojciech Lubawski.
Ta droga miała odciążyć obecną
ulicę Malików. To część inwestycji
obejmującej m.in. budowę nowego
odcinka drogi wojewódzkiej nr 786,
na którą miasto chce uzyskać środki
unijne. Drogowcy brali pod uwagę
dwa warianty jej przebiegu. Pierwszy zakładał poprowadzenie jej między domami stojącymi przy ulicy Malików a osiedlem Ślichowice. Drugi
natomiast zakładał przebieg drogi kilkaset metrów dalej, już za zabudowaniami stojącymi po zachodniej
stronie ulicy Malików.
I właśnie to pierwsze rozwiązanie, chociaż od dawna przewidziane
w planach zagospodarowania, a miasto wyku pi ło już część grun tów,

mieszkańcy Ślichowic ostro oprotestowali. Złożyli m.in. ponad tysiąc pisemnych opinii.
Prezydent poinformował też, że
miasto nie zdecyduje się na żaden
wariant. – Nie udźwigniemy tego. Nie
mamy tam wykupionych gruntów,
a ich koszt praktycznie nie byłby refundowany ze środków unijnych. Teraz to przekracza nasze możliwości
– stwierdził.

Miasto nie zdecyduje się
na żaden wariant drogi.
– Nie udźwigniemy tego.
Nie mamy tam
wykupionych gruntów.
Teraz to przekracza nasze
możliwości – stwierdził
prezydent Kielc
Zdaniem Wojciecha Lubawskiego rezygnacja z tej inwestycji to zła
wia do mość dla tej czę ści mia sta.
– Uważam, że ta ulica jest tam potrzebna, ale mieszkańcy w konsultacjach,
patrząc krótkowzrocznie, zdecydowali inaczej. Taki był teraz ich głos,
który trzeba uszanować – mówi.
Miasto chce natomiast realizować
inne elementy tej inwestycji, czyli
prze dłu że nie uli cy Szaj nowi czaIwanowa do granicy miasta w stronę
Piekoszowa. 

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
Koniec listopada b.roku to termin zakończenia rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku
od granicy Gminy Chęciny do mostu na rzece Łososina (Wierna Rzeka). Przebudowany odcinek
drogi klasy G z nową konstrukcją nawierzchni
o nośności 115KN/oś został dostosowany do obciążenia ruchem KR-4 i uzyskał jezdnię o szerokości 8,0 m wraz z opaskami asfaltowymi
o szerokości 0,5 m z każdej strony.
W pobliżu skrzyżowania z drogą gminną powstało
miejsce do ważenia i kontroli pojazdów. Dla usprawnienia komunikacji pieszej i rowerowej, po północnej
stronie drogi wykonano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m w celu zapewnienia bezpieczeństwa
mieszkańców, turystów i gości pobliskich ośrodków
wypoczynkowych, poruszających się tą drogą. Dodatkowo wykonano oświetlenie drogi w rejonie istniejących zabudowań jak też przebudowano zatoki
autobusowe z peronami dla pieszych w celu zapewnienia komfortu korzystania z drogi mieszkańcom
i turystom. W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla pieszych w rejonie istniejących zabudowań
oraz połączenia zatok autobusowych wykonano
chodnik o szerokości 2,0 m, na długości 170 m.
Naczelnik Wydziału Realizacji ŚZDW Rafał Ziętal
podkreśla znaczenie tej przebudowy – poprawie uległy parametry konstrukcji jezdni, a co za tym idzie,
poprawiła się nośność całej konstrukcji korpusu
drogowego. Droga będzie równa, szorstka, będzie
umożliwiała bezpieczne poruszanie się pojazdów.
W wyniku przebudowy znacznie poprawiła się widoczKI 1
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ność na skrzyżowaniach, co jest szczególnie ważne
zważywszy na znaczną liczbę pojazdów poruszających się po tym odcinku.
Jak podkreśla Rafał Ziętal, w pracy nad projektowaniem, nadzorem i realizacją inwestycji, poprawa bezpieczeństwa użytkowników stanowiła główny cel.
Przebudowany odcinek łączy ważne ciągu komunikacyjne, węzeł w Chęcinach z drogą krajową, dalej,
poprzez kolejny odcinek drogi wojewódzkiej 762 dochodzi do obwodnicy Małogoszczy, która łączy Jędrzejów z Końskimi, dwoma bardzo ważnymi
miastami w województwie świętokrzyskim. Z drogi
korzystają też pojazdy ciężkie, co jest związane
z obecnością pobliskich dużych zakładów, na przykład cementowni, kamieniołomów.
Rozbudowa drogi została wykonana ze środków
unijnych, dlatego też inwestycja musi sprostać wymaganiom europejskim dotyczącym ochrony środowiska. Instytucje samorządowe w pełni
rozumieją znaczenie ochrony środowiska przy realizacji inwestycji drogowych – droga to nie tylko
miejsce, gdzie jeżdżą samochody, to także element krajobrazu miejskiego czy krajobrazu w miejscowościach. Dlatego drogi budowane ze środków
europejskich są wykonywane zgodnie z wysokimi
standardami europejskimi, są też bezpieczne, nie
przysparzają problemów z hałasem i zanieczyszczeniem środowiska.
Trudno przecenić znaczenie środków unijnych dla infrastruktury drogowej w województwie. Wiedzę powszechną stanowi fakt, iż drogi wojewódzkie,

podobnie jak drogi w ogóle w kraju, nie były w dobrym stanie technicznym zanim samorządy zaczęły
korzystać ze środków europejskich. Zapotrzebowanie na poprawę infrastruktury drogowej stale rośnie
– sporo dróg wojewódzkich zostało wyremontowanych czy zbudowanych dzięki środkom unijnym, lecz
standardy dróg jak tez wymagania kierowców
i mieszkańców bardzo wzrosły, stąd władze wojewódzkie planują kolejne inwestycje. Nakłady finansowe na inwestycje w drogownictwie są bardzo
duże, ale podnoszą atrakcyjność gminy dla inwestorów i bezpośrednio przekładają się na rozwój eko-

nomiczny oraz wzrost poziomu życia mieszkańców.
Środki finansowania
Inwestycja będzie finansowana ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014- 2020
Termin realizacji robót do 30.11.2016r.
Wartość robót budowlanych 3.988.324,55zł, z czego dofinansowanie stanowi 85%.
www.mapadotacji.gov.pl
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MAGAZYN KIELCE
ROZMOWA TYGODNIA

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

PAWEŁ MAŁECKI / AGENCJA GAZETA

Na ulicy matematyka się ni

KRZYSZTOF ŁAKWA

T

yl ko w tym ro ku je go
trzech wychowan ków
przywiozło medale z międzynarodowych zawodów
matematycznych.
ROZMOWA Z
PAWŁEM DZIUBĄ
nauczycielem matematyki w II Liceum
Ogólnokształcącym w Końskich
KRZYSZ TOF ŁAK WA: – Kusiło mnie,

żeby na początek dać panu jakieś
duże liczby do przemnożenia. Choć
prawdę mówiąc, bardziej interesuje
mnie coś innego. Nie nudzi się panu
w szkole?
PAWEŁ DZIUBA: – Możemy próbować
z mnożeniem, ale to nie jest matematyka, tylko arytmetyka.
A wracając do pytania – nie nudzi
mi się. Po pierwsze dlatego, że mam
klasy z rozszerzoną matematyką.
Uczniowie mają wiedzę, ale też poczucie humoru. Są aktywni na lekcji.
Nie muszę się martwić o ich motywację do pracy. Połączenie młodych
i pomysłowych osób z matematyką
to jedna z fajniejszych rzeczy w szkole. Ale to także kółko matematyczne,
a tam mi się już zupełnie nie nudzi.

Mówi pan, że mnożenie to nie matematyka. Tymczasem uczniom od
najmłodszych klas wpaja się, że jak
nie będą umieli liczyć, to sobie w życiu nie poradzą.

– Umie jęt ność aryt me tyki jest
istotna i bardzo potrzebna. Często
mam jednak wrażenie, że przesłania
naukę matematyki. Od kiedy zacząłem pracować jako nauczyciel, słyszę, że w matematyce ważne jest myślenie i modelowanie matematyczne. Tak naprawdę widać to dopiero
na lekcjach poziomu rozszerzonego, na podstawowym jest tego bardzo niewie le. Pro porcja mię dzy
sprawdzaniem wiedzy testowej i algorytmicznej, odtwarzaniem problemów, gdzie jest też arytmetyka,
a sprawdzaniem modelowania matematycznego, rozumienia pojęć i dedukcji jest zdecydowanie za duża na
korzyść tego pierwszego. Mnożenie
dużych liczb to umiejętność, której
większość osób jest w stanie się nauczyć w krótkim czasie. Na rozwiązywanie nietypowych zadań potrzeba go więcej. I pewnych predyspozycji.
Instytut Badań Edukacyjnych przedstawił rok temu raport, z którego
wynika, że grubo ponad połowa
uczniów w klasach trzecich uważa
matematykę za coś ciekawego
i chce się jej uczyć. Natomiast w piątej klasie twierdzi, że jest nudna
i trudna. Co roku przynajmniej co
czwar ty maturzysta nie radzi sobie

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

z podstawową matematyką. Gdzie
leży problem?

– To dość trud ne py ta nie. Na u czyciele wstępnych etapów edukacji
bardzo często nie wiązali swojej przyszłości z matematyką. Wówczas zabija się myślenie, a to jest największym problemem tej dziedziny. Jeżeli nauczyciel bardzo proste zadanie każe rozwiązywać dokładnie tak,
jak on sobie życzy, to najprostszy sposób, żeby zniszczyć w dziecku to, co
w matematyce najważniejsze – własne myślenie i indywidualne pomysły. Mam wrażenie, że to powszechnie przyjęty model nauczania. Każemy robić tak, jak sami byśmy to zrobili, bo później łatwiej sprawdzać testy. Wtedy zabijamy matematykę. Im
wcześniej to zrobimy, tym dziecko
ma mniejsze szanse, żeby cokolwiek
osiągnąć.
Mówi pan, jakby cytował wnioski
z tego badania.

– Nie znam go, to moje przemyślenia. Nauczyciele mający szerokie
horyzonty zawsze będą doceniali
twórczą inwencję. Z uczniami, zamiast rozwiązywać pięć zadań jednym sposobem, rozwiązujemy jedno pięcioma. Zawsze się ich pytam,
który jest najlepszy. Po paru miesiącach już wiedzą, jaka jest odpowiedź:
ich własny, który sami wymyślili. I tego mają bronić.
Na poziomie rozszerzonym czy
kółku uczniowie mają najróżniejsze
pomysły. Czasami są bardzo pokręcone lub pięć razy za długie. W ma-

tematyce albo jest coś poprawne, albo nie. Jeśli jest poprawne, to mówię:
„broń tego sposobu jako najlepszego
na świecie”. Pewnie tak samo ma artysta. Wiedząc, że zrobił coś, co jest
dobre, stanowi to dla niego motywację do dalszej pracy. Jak dostanie
„strzała” na wstępie, to bardzo często tę motywację traci.
Panu jednak udaje się wyłapywać te
perły nieskalane szablonowym myśleniem.

– Moi dwaj synowie co niedzielę
zapraszali dwóch kolegów. To były
jeszcze dzieci z pierwszych klas podstawówki. Grali w piłkarzyki, ale często rozwiązywali proste łamigłówki
logiczne. Później dwóch z nich zostało olimpijczykami. To dobry wynik.
Widziałem, że w młodym wieku
można pokazać ciekawe i trudne treści, a co więcej, uczniowie chcą tego
słuchać. Gdy zacząłem pracować w II
LO w Końskich, pojawiła się grupka
naprawdę świetnych, młodych matematyków. Niestety, trochę zbyt późno zaczęli przygodę z olimpijską matematyką. Trzy lata liceum to zbyt
krótko, żeby uczeń mógł zostać finalistą olimpiady. Uznałem, że warto
prowa dzić kół ko ma te ma tycz ne.
Przeszli przez nie nasi najlepsi olimpijczycy z województwa. Nie wiem,
jak to się stało, że ja ich wynajduję.
Chyba sami się znajdują. Mają świadomość, że w okolicach Końskich jest
dobra atmosfera do nauki matematyki.

- 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
I widać efekty. Pański syn Maciek
w tym roku w wieku 15 lat zdobył
złoto na Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej. Wszystkie
zadania rozwiązał bezbłędnie. Maturę rozszerzoną już chyba dawno
przeskoczył.

– Maturę rozszerzoną z matematyki Maciek po raz pierwszy rozwiązał z wy ni kiem powy żej 80 proc.
w czwartej klasie podstawówki. Od
tego czasu nie robiliśmy już zadań
szkolnych. Do olimpiady przygotowuje się od piątej klasy. Trzy lata potrzebował, żeby zostać laureatem
szczebla licealnego. Jeśli dziecko lubi matematykę, ma przerobiony materiał szkolny i nie jest popsute algorytmami, to jest wystarczające, żeby
wejść do finału. Jednak nie samą olim-

piadą człowiek żyje. Ona ma pomóc
w roz wo ju wewnętrz nym. Moi
uczniowie nie traktują tego jako celu
samego w sobie, tylko jako element
w całym procesie edukacji.
W sporcie predyspozycje zawodnika widać od razu, a w matematyce?

– Na ulicy tego się nie wypatrzy,
ale na kółku już tak. Potencjał można
tam wyłapać bardzo szybko. Wystarczy rzucić parę zadań, a ja zawsze wybieram trudne lub bardzo trudne.
Dobre kółko jest wtedy, gdy uczniowie rozwiążą połowę zadań, a pozostałe omawiamy wspólnie. Jeśli ktoś
pojawia się na nim pierwszy raz i jest
w stanie przeprowadzić jakieś rozumowanie, nawet niekoniecznie poprawnie, to może być potencjalnym

KI 1

e wypatrzy
Zdarzyło się panu, że dzwonili inni
nauczyciele, by się pan zajął ich
uczniami?

– Ostatnio bardzo często mam takie telefony. Dzwonili z Opola, Włoszczowy, Starachowic. Na kółkach wymieniamy się uczniami z Piotrkowa,
Rzeszowa, Łodzi.
Kółka kojarzą mi się z międzywojenną Lwowską Szkołą Matematyczną.
Tam jedne z największych polskich
umysłów lubiły dyskutować o problemach w kawiarni. Zapisywano je
zeszycie nazwanym później Księgą
Szkocką i wszyscy głowili się nad
rozwiązaniem.

– U nas rozmowa o matematyce
jest bardzo podobna. Jak lwowscy
mistrzowie Stefan Banach albo Stanisław Mazur postawili hipotezę, to
trwała czasami miesiąc, a czasami nawet parę lat. Gdy my robimy zadanie
i potrzebujemy nietypowego przejścia, to może okazać się, że mamy
problem trudniejszy niż samo zadanie. Zdarzało się, że rozwiązywaliśmy to parę tygodni czy miesięcy. Jeden z problemów wracał do nas dwa
lata, zanim udało się wspólnie wymyślić rozwiązanie. Bardzo ciekawe problemy powstają wtedy, gdy rozwiązuje się zadanie olimpijskie, ale nie
idzie utartą drogą, tylko wymyśla
swój oryginalny sposób.
Nie boi się pan, że uczniowie przerosną mistrza?

kandydatem do olimpiady. Ode mnie
mu si do stać in for ma cję, że ma
wszystkie niezbędne cechy, żeby zostać świetnym matematykiem. Od
siebie powinien dołożyć pracę, która – wbrew pozorom – nie musi być
taka ciężka. Jak ludzie są dobrzy z matematyki, to ta praca sprawia im przyjemność. Nie każdy na pierwszym
kółku musi się pokazać. Znam też takie osoby, które po trzech, czterech
latach pracy zaczęły przeganiać tych,
którzy na pierwszy rzut oka wydawali się bardziej utalentowani.
Na kółkach nie prowadzi pan za rączkę?

KI 1

– Każde wygląda mniej więcej podobnie. Czasami są poświęcone teorii. Wtedy bardziej doświadczony
uczeń, zazwyczaj olimpijczyk, pokazuje pewne narzędzia. To takie wytrychy do rozwiązania zadań. Ale to
robimy rzadko, bo teorię można doczytać w domu. Początkujący olimpijczycy mają około dziesięciu zadań
na 2,5 godziny kółka, a „zawodowcy”
– około pięciu na pięć godzin. Połowa
czasu to samodzielna praca. Mają wydedukować, wpaść na pomysł czy zaznajomić się z twierdzeniem na tyle,
że nawet jeśli go nie rozwiążą, to zapamiętają je na co najmniej kilka lat.
Atmosfera jest luźna. Jak ktoś chce,
może robić samodzielnie, a jak nie
– prosić o wskazówkę. Cały czas jest
rozmowa o matematyce. Kółko ma
sprawiać przyjemność. Co istotne, ci
młodzi ludzie się lubią, więc dobrze
czują się w swoim towarzystwie.

– Na kółku, gdzie byłem tylko z Piotrkiem Ambroszczykiem [medalista
tegorocznej Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej w Hongkongu
– przyp. red.] i moim synem Maćkiem, właściwie co tydzień miałem
takie wrażenie. Podchodzę do tego
tak, że moim celem jest przygotowanie ucznia do finału olimpiady. Jak
już zostają laureatami, to są na takim
poziomie, że najwięcej wzajemnie
uczą się od siebie.
Nie spowszedniały już panu sukcesy
wychowanków?

– Każdy oczekuje, że coś z tego dla
siebie będzie miał. Jak widzę, że chłopaki odbierają jakiś dyplom i są zadowoleni, to jest to dla mnie największa nagroda. Nie ma chyba większej
niż SMS z Austrii czy Hongkongu, że
jest wszystko dobrze. Ten rok był wyjątkowo udany. Nie chodzi jednak
o me da le, ga le i za słu gi. Ale o ten
pierwszy SMS czy telefon, gdy słyszę w głosie moich olimpijczyków radość. Wiem, że te tysiące godzin, które spędziliśmy na kółkach, nie poszły
na marne.
Co jeszcze przed panem?

– Przychodząc do pracy jako nauczyciel, pomyślałem sobie, że fajnie by było, gdyby był w Końskich finalista ogólnopolskiej olimpiady.
A jak trafiłby się laureat, to byłoby
już świetnie. Ten cel udało mi się dość
szybko osiągnąć. Trochę się to wymknęło spod kontroli. Nigdy nie spodziewałem się, że moi uczniowie mogą mieć sukce sy na mię dzy na ro dówkach. Teraz jestem całkowicie
spełniony. Od siebie oczekuję, żebym cały czas miał motywację, aby
pracować na tym poziomie. Jak trafi mi się dobry uczeń, to żeby był z siebie zadowolony i miał ambicję wzięcia udziału w olimpiadach lub dobrze zdał maturę. 
ROZMAWIAŁ KRZYSZTOF ŁAKWA
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Dołącz do nas
facebook.com/kielcewyborcza

Paweł
Dziuba
Rocznik 1978, z wykształcenia matematyk
i informatyk. Zaczynał jako administrator dużej
sieci
komputerowej
w Końskich. Równocześnie prowadził hobbystycznie zajęcia z matematyki. – Mojemu pierwszemu olimpijczykowi
zabrakło pół zadania, żeby dostał się do ogólnopolskiego finału. Zastanawiałem się nad przyczyną. Doszedłem do
wniosku, że przygodę
z prawdziwą matematyką zaczął w pierwszej
klasie liceum, a to za
późno – opowiada Paweł
Dziuba.
W 2009 roku zrezygnował z pracy informatyka
i zaczął uczyć matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym w Końskich. Prowadzi tam też
kółko matematyczne, na
którym przygotowuje
uczniów do olimpiad.
– Żeby do nich dotrzeć,
lepiej być matematykiem
niż informatykiem. Nie
udałoby się to bez dyrekcji szkoły. Praktycznie od pierwszego roku
mojej pracy mam pełne
wsparcie. A pani dyrektor jest jednym z największych kibiców moich
uczniów – zaznacza.
Kółka matematyczne organizuje w II LO dwa razy
w tygodniu: we wtorki
i soboty. – Te drugie są dla
prawdziwych zawodowców – podkreśla. Można
go też spotkać w środy
na kółkach w I Społecznym Gimnazjum im. Reja
w Kielcach (godz. 14, poziom gimnazjalny) i Katolickim LO im. św. Stanisława Kostki (godz. 16.45,
poziom licealny).
Jest również organizatorem Koneckiego Obozu
Matematycznego w Sielpi. W tym roku odbędzie
się w połowie grudnia.
– Udział zapowiedzieli
najlepsi
matematycy
z całej Polski – zapowiada.
Kontynuuje też tradycję
zapoczątkowanych
przez dr. Andrzeja Lenarcika Świętokrzyskich
Warsztatów Matematycznych, odbywających
się dwa razy do roku
w Świętej Katarzynie.

Odkrywamy
Świętokrzyskie
Janusz Kędracki
GAZETA WYBORCZA

Luterska Górka

MICHAŁ WALCZAK / AGENCJA GAZETA

kielce.
wyborcza.pl

T

o niewielkie piaszczyste wzniesienie w pobliżu rzeki Czarnej Staszowskiej koło Rakowa. Przed czterema wiekami mieli tu swój cmentarz bracia polscy, nazywani zwykle arianami.
Do górki dojdziemy ariańskim szlakiem, prowadzącym chodnikiem od ul. Kościelnej (ok. 100 m na południe
od kościoła parafialnego Świętej Trójcy). Na dużej tablicy
informacyjnej możemy przeczytać, że cmentarz założony został prawdopodobnie na przełomie lat 60. i 70. XVI
wieku. Wtedy to w Rakowie osiedliła się liczna grupa przedstawicieli wyodrębnionego z nurtu kalwinizmu tzw. zboru mniejszego, nazywanych potocznie arianami, a także
antytrynitarzami, braćmi polskimi i socynianami. Wkrótce miasteczko stało się głównym ariańskim ośrodkiem
i pozostawało nim do 1638 roku, kiedy to wyrokiem sądu
sejmowego zakazano działalności zboru, drukarni oraz
Akademii Rakowskiej. Najprawdopodobniej wtedy też
zaprzestano pochówków na tym cmentarzu.
Etnograf Oskar Kolberg w drugiej połowie XIX wieku
widział tu pozostałości grobowców, co wswoim dziele „Lud.
Jego zwyczaje...” tak opisał: „Grobowce te nie jednakowy
ukazują zwyczaj grzebania ciał umarłych. W jednym znajdują się trumny dębowe, podobne naszym, w których przy
kościach dostrzegać się daje bańka szklana z pyłem jakby
po spalonym papierze pozostałym. W innych grobach widzieć można kości i czaszki bez śladu trumien. Jeden zaś
grobowiec okazał się być wymurowany w kształcie infuły;
wierzchołek w głąb ziemi zapuszczony, w tym grobowcu
znajdowało się naczyń glinianych rozmaitego kształtu: zapewne popioły po spalonych w sobie mieszczących”.
Na tym spalonym papierze mógł być umieszczony opis
życia zmarłego. Według Kolberga, również na tej górce „dawniej wynajdywano blaszki mosiężne z wyrżniętym na
nich napisem łacińskim – Scio cui credidi” (wiem, komu
uwierzyłem). Tabliczki lub ryngrafy z tym cytatem z listu
św. Pawła do Tymoteusza wkładano w ręce zmarłych arian.
Fragmenty ludzkich kości i trumien były tam jeszcze
w 1955 roku, co opisywał w artykule o poszukiwaniu poariańskich zabytków historyk Wacław Urban. Na początku lat 60. cmentarz ten został ostatecznie zniszczony koparkami podczas wydobycia piasku. Obecnie na zarastającej piaszczystej górce widać tylko ślady opon rozjeżdżających ją pojazdów. 

Wycieczka z „Wyborczą”
Raków i okolice będziemy zwiedzać podczas 79. wycieczki
z cyklu „Odkrywamy Świętokrzyskie”, jaką organizujemy w sobotę 19 listopada. Szczegóły i zapisy od poniedziałku 7 listopada w Biurze Podróży „Selva Tour” przy ul. Sienkiewicza 3
w Kielcach (tel. 41 344 40 10, e-mail: selvatour@selvatour.pl).

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

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.
REKLAMA

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.
33542797
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MAGAZYN KIELCE
PO GODZINACH

Zapomniany krzyż
ku czci Sienkiewicza
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”
JANUSZ KĘ DRAC KI

O

za pom nia nym krzy żu
upamiętniającym autora
„Trylogii” wiedzą jeszcze
starsi mieszkańcy pobliskiej wsi Bugaj i niektórzy krajoznawcy. Stoi ok. 20 m na północ od drogi wojewódzkiej 748 Kostomłoty – Ruda Strawczyńska. Prowadzi do niego ledwie już widoczna ścieżka, w którą należy skręcić przed tabliczką z napisem „Gmina Strawczyn”.
Ażurowy żeliwny krzyż osadzony
jest na cokole z brył czerwonego piaskowca, którego podstawę stanowi pokryty mchem kamień w kształcie koła. Nieżyjący już drogowiec i regionalista Tomasz Wągrowski na łamach
biuletynu Klubu Turystów Pieszych
PTTK „Przygodnik” sugerował w 2011
r., że do powstania tego szczególnego
pomnika przyłożył rękę właściciel
młyna wodnego w Bugaju, położonego po drugiej stronie rzeki Bobrzy.

– Mama opowiadała o tym krzyżu, chodziło się tam – wspomina Danuta Wieczorek, której rodzina w 1917
r. kupiła ten młyn. Nie pamięta jednak, czy mówiło się, kto krzyż postawił. Niewykluczone natomiast, że za
podstawę posłużyło koło młyńskie.
Młyn był bowiem w latach 20. przebudowywany i modernizowany. A na
cokole krzyża widnieje data 1 października 1927 r.

To była oddolna inicjatywa
– Dziadkowie opowiadali, że ktoś od
Sien kiewi czów mu siał po stawić
– twierdzi z kolei 85-letni Julian Zapała. Spod jego domu w Bugaju widać las kryjący ten krzyż. Wspomina, że w 1945 r., „jak Ruscy weszli”,
to jeden z karabinu tam strzelał. Jedno ramię krzyża jest teraz krótsze.
U Sienkiewiczów w Oblęgorku do
postawienia tego pomnika nie przyznają się. – Słyszałam, że stoi w miejscu, gdzie w 1902 r. banderia konna
witała Henryka – mówi jego prawnuczka Anna Dziewanowska.
– W 10 lat po śmierci pisarza został postawiony przez okolicznych
mieszkańców, to była oddolna inicjatywa – przekonuje Lidia Putowska,
która przez wiele lat była kustoszem
i szefowała Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku.
10-lecie śmierci autora „Krzyżaków”
obchodzono w 1926 r. Skąd na cokole
rok 1927? – Może w10-lecie zrodziła się
inicjatywa, a krzyż potem wykonano
– przypuszcza Lidia Putowska.
Potwierdza, że stanął tam, gdzie
mieszkańcy witali twórcę „Trylogii”
jadącego do ofiarowanego mu przez
naród pałacyku i majątku. – Z prze-
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kazów ustnych wiemy, że w tym miejscu przesiadł się do bryczki – dodaje
Jolanta Smolarczyk, nauczycielka
z Oblęgorka, która zajmowała się
opracowaniem historii przydrożnych
kapliczek i krzyży.

Chlebem i solą witany
W relacji z tego przyjazdu, zamieszczonej w „Gazecie Kieleckiej” z 28
maja 1902 r., czytamy:
„W zeszłym tygodniu H. Sienkiewicz zjechał z Warszawy do Oblęgorka, celem rozejrzenia się w nowej siedzibie i zarządzenia przygotowawczych robót, przed sprowadzeniem swoich zbiorów i ruchomości do pałacu oblęgoreckiego. Sława wielkiego pisarza przedarła się
aż do zagród wieśniaczych, ponieważ cała ludność przydrożnych wiosek Bugaju, Chełmiec i Oblęgorka
wyległa na gościniec, aby przywitać
nowego dziedzica, bez żadnej zachęty ze stro ny in te li gen cyi i bez jej
udziału, bo nawet proboszcz chełmiecki, jako chory nie mógł w powitaniu zgotowanem przez włościan
uczestniczyć. Na mostach przy Bugaju włościanie witali znakomitego
pisarza chlebem i solą, to samo powtórzyło się na granicy parafii Chełmce, w końcu na groblach wsi Oblęgorek, gdzie 50 wiejskich parobczaków na koniach otoczyło pojazd i doprowadziło Sienkiewicza do dworu.
Przy kapliczce, na skręcie nowej obja zdowej dro gi, służ ba dwor ska
z włościanami 100 kolonii oblęgoreckich, według pomysłu wioskowego rymarza, wzniosła łuk przystrojony zielonemi wieńcami, na
szczycie którego na tle białem wid-

Krzyż stoi w tym miejscu od
1927 roku

niały cyfry: H. S. Tam autor „Quo vadis” zatrzymał się i wysiadł z pojazdu, a je den ze sta rych wło ścian
w imieniu współmieszkańców ofiarował mu bochenek chleba i sól z życzeniami błogosławieństwa Bożego
na własnej ziemi”.

Okazja, żeby coś zrobić
Starsi mieszkańcy pamiętają, że do
krzyża prowadziła kiedyś dróżka
z głównej drogi. – Jeden z pracowników muzeum mieszkał w Bugaju.
Prosiłam, żeby wycinał krzaki i dbał
o porządek. Nie żyje już – wspomina
Lidia Putowska.
Tomasz Wągrowski do swojego
artykułu w „Przygodniku” sprzed
pięciu lat załączył zdjęcie, na którym
widać ogrodzenie krzyża. Po żeliw-

Żorż smakuje

Michał
Skoczek*
BLOGER

Warto zajrzeć do tej jadłodajni

J

adłodajnia Romana to kolejne miejsce z tanimi obiadami, które chcę opisać. Mieści się na parterze wieżowca przy
ulicy Nałkowskiej 2. Istnieje od
2003 roku, oprócz jedzenia na
miejscu oferuje także catering
i imprezy okolicznościowe oraz
obiady pracownicze.
Menu jest zmienne, ale codziennie w ofercie można znaleźć
kilka zup, spory wybór dań głównych i dodatków. Decydujemy się
na flaki wołowe (5,70 zł), pomidorową z makaronem (3,20 zł),
barszcz czerwony z krokietem
(5,50 zł), kotlet schabowy (6 zł)
z frytkami (3,50 zł) i surówką z kiszonej kapusty (2,90 zł), ozory
w sosie (5,60 zł), bryzol z polędwicy wołowej (14 zł) z frytkami

(3,50 zł) i surówką z pora (3,50 zł)
oraz klopsiki cielęce (9,50 zł) z kaszą gryczaną (2,20 zł) i surówką
z selera (3,50 zł). Do tego mała cola (3zł) idwa kompoty (1,80zł/szt.).
Rachunek na trzy osoby zamknął
się kwotą 74,70 zł. Czy za te pieniądze można się najeść i czy będziemy zadowoleni? Sprawdźmy.
Flaki poprawne – rosołowe,
bez zagęszczenia. Miękkie, nie
wymagają doprawienia, porcja
350 ml, więc dość sycąca. Pomidorowa średnio mi smakowała,
była raczej z przecieru niż ze świeżych pomidorów, co, niestety,
czuć w smaku. Taki barowy klasyk. Barszcz za to bardzo dobry,
słodkawo-kwaskowy, wyrazisty.
Krokiet usmażony w punkt, chrupiący, nadzienia z mięsa i kapu-

nych barierkach nie ma już śladu. Leżą tylko fragmenty kamiennych słupków, do których były przymocowane. Krzyż coraz bardziej niszczy korozja, napis na płycie na cokole jest
w części zagrzybiony.
– Trwający obecnie Rok Henryka
Sienkiewicza jest świetną okazją, aby
przywrócić to miejsce do należytego stanu – uważa Jerzy Pabian, przewodnik świętokrzyski, który zachęcił nas do odwiedzenia zapomnianego krzyża.
Stoi prawie na granicy gmin Strawczyn i Miedziana Góra. – To już jest
teren naszej gminy. Pojadę tam i zobaczę, jak wygląda. Skontaktuję się
z Lasami Państwowymi, spróbujemy
coś zrobić – deklaruje Zdzisław Wrzałka, wójt Miedzianej Góry. 

sty kiszonej dużo, całość zrobiła
bardzo dobre wrażenie. Schabowy – panierka dobrze doprawiona, mięso soczyste, ale mocno
rozbite. Frytki bardzo dobrze
usmażone – chrupiące, nie nasiąknięte tłuszczem. Surówka z kiszonej kapusty była dobrym dodatkiem. Bryzol z polędwicy wołowej smakowo okazał się naprawdę niezły, choć osobiście wolę polędwicę tylko muśniętą ogniem,
a tutaj była wysmażona. Ale to jadłodajnia, nie steakhouse, więc
się nie czepiam. Mięso miękkie,
nie straciło soczystości, a to najważniejsze. Surówka z pora bardzo dobra, orzeźwiająca, znajdziemy w niej także kukurydzę
i groszek. Pulpety cielęce były
dwa, podane z sosem. Zrobione

z czystego mięsa, soczyste, delikatne, naprawdę smaczne. Kasza
gryczana bardzo dobrze ugotowana, sypka, świetnie pasowała
do mięsa i sosu. Surówka z selera bardzo soczysta, wyrazista,
słodkawa, dobrze komponowała
się z mięsem i kaszą. Na koniec
ozory wieprzowe w sosie śmietanowo-chrzanowym. Porcja 80 g,
sos przyjemny, kremowy, mięso
miękkie i dobrze doprawione. Za
niecałe 6 zł to bardzo dobry wybór. Dobrze sprawdziłyby się z gotowanymi ziemniakami.
Podsumowując: miła obsługa,
czyste i przyjemne wnętrze, a większość dań w bardzo przystępnych cenach. W większości wypadków za zestaw zupa plus drugie z surówką i kompotem spo-

kojnie zmieścimy się w 20 zł i wyjdziemy najedzeni. Codziennie
inny zestaw dnia w cenie promocyjnej.
Jadłodajnia Romana, Kielce,
ul. Nałkowskiej 2. Czynne: pn.-pt.
10-18, sob. 10-16, niedz. 10-17. Płatność gotówką i kartą. Podjazd dla
wózków.
* W internecie znany jako Żorż Ponimirski. Ojciec założyciel i pomysłodawca bloga Street Food Polska. Gastroseksualny wielbiciel
fast i street foodów. Uzależniony
od biesiadowania, tatara i golonki.
Nie pogardzi kawiorem, a nawet
zimną wódką. Wielbi podroby we
wszelkiej postaci. Jankesofil. Gdyby mógł wybierać, chciałby żyć
w dwudziestoleciu międzywojennym lub Ameryce lat 50. Uwielbia
Franca Fiszera i Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego. Typ pyknika, który trzyma stałą wagę.
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MAGAZYN KIELCE
Z DZIECKIEM W KIELCACH

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

MARCIN BORUŃ

Kielecki akcent w dziecięcej modzie

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 ubiegłorocznej Akademii Off Fas hion fu ro rę
zrobił pokaz kolekcji dziecięcej Mouse in A House.
Niebanalne kroje, miękkie materiały i wzo ry prze my śla ne tak, by
wszystkie elementy kolekcji pasowały do siebie. Markę trzy lata temu
stworzyły dwie mamy z Kielc – Kinga Dyk i Ewa Trybulak. Szukały alter na ty wy dla wsze cho bec nych
w dziecięcej modzie różów i błęki-

REKLAMA

Kolekcja szkolna marki JAP

tów. Projektantkom zależało też, by
ubrania były wygodne i nie krępowały ruchów dziecka.
Już pierwsza kolekcja kielczanek
podbiła serca rodziców i dzieci, a Mouse in A House szybko stała się ulubioną marką celebrytów. Trójkę swoich dzieci ubierała tu m.in. słynna para Karolina Malinowska i Olivier Janiak, w ubrankach „mouse” chodziły też dzieci Katarzyny Cichopek. Mouse in A House spodobała się również

za granicą – zamówienia płyną m.in.
z Włoch, Holandii, Wielkiej Brytanii,
Niemiec, USA, a nawet Libanu.
Zagraniczne rynki podbija także
inna kielecka marka dziecięca Loose Moose stworzona przez Izabelę
Śliwińską. Jej przygoda z modą dla
najmłodszych rozpoczęła się, gdy zaczęła przerabiać ubrania dla swoich
synów tak, by były wygodniejsze.
– Mąż namówił mnie wtedy, żebym
sama zaczęła projektować. Tak po-

wstał Loose Moose – opowiadała „Wyborczej”. Gdy w ubiegłym roku kielczanka prezentowała swoje propozycje na Międzynarodowych Targach
Mody w Kopenhadze, zachwyciła
m.in. odbiorców ze Skandynawii, ale
nawet z New Delhi w Indiach. „Wyluzowany łoś” to ubrania przede wszystkim wygodne, z wysokiej jakości dzianin i bawełny, w uniwersalnych i stonowanych kolorach. Przepiękna sesja zdjęciowa zapowiadająca najno-

wszą kolekcję Loose Moose odbyła
się wiosną w samej Barcelonie.
Moda dla dzieci to także kielecka
marka JAP stworzona przez Justynę Petelicką. – Moja pierwsza kolekcja, kiedy na poważnie zajęłam się
realizowaniem swojej pasji, to były
właśnie projekty dla mamy i córki
– opowiada. Dziś, oprócz mody dla
kobiet, tworzy m.in. przepiękne sukien ki wi zy towe dla ma łych dam
z tkanin najwyższej jakości. – To między innymi hiszpańskie żakardy, zawsze dbam też, by podszewki były
z najlepszej, ekologicznej bawełny.
Dzięki wysokogatunkowym tkaninom ubrania nie zniszczą się po kilku praniach, ale przetrwają na wiele lat – podkreśla.
Często zdarza się, że mamy dopytują o takie same modele dla siebie.
– Wiadomo, że im mniejszy rozmiar,
tym słodziej wygląda, ale w modzie
dziecięcej nie można też przesadzić
i ubierać dzieci jak „małych dorosłych” – dodaje Justyna Petelicka.
W tym roku zaprojektowała też specjalną kolekcję szkolną dla dziewczynek i chłopców. Jednym z jej elementów są T-shirty z haftem „sister” i „brother”. – Ponieważ całej kolekcji przyświeca filozofia, że wszystkie dzieci,
bez względu na to jakie są, są siostrami i braćmi i powinny trzymać się razem – podkreśla projektantka. 
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KONCERTY

TEATR IM. ŻEROMSKIEGO

Ma ra ton z mu zy ka mi
z najwyższej krajowej półki rozpocznie się w piątek
w Fil har mo nii Świę to krzyskiej.
Wystąpi tam Maciej Miecznikowski, charyzmatyczny wokalista znany przede wszystkim z grupy Leszcze i jako prezenter wielu programów telewizyjnych. Kielczanie kojarzyć go mogą zaś jako solistę oratoriów Piotra Rubika i Zbigniewa
Książka „Świętokrzyska Golgota”,
„Tu es Pe trus” i „Psał terz Wrześ niowy”. W Fil har mo nii Świę to krzyskiej Miecz ni kowski po ka że
się jed nak w jesz cze in nej ro li.
W ubiegłym roku ukazała się jego
płyta „Tribute to Nat King Cole” nagra na w du e cie z jaz zową gi ta rzystką Krzysią Górniak. W Kielcach wykonają największe przeboje legendarnego Nat „King” Cole’a,
m.in. „When I fall in love”, „Georgia on my mind” i „Bo u levard of
Broken Dreams”. Początek koncertu o godz. 19. Bilety: 35 i 45 zł.

OD DZIŚ W PAŁACYKU

MAREK KAREWICZ

JAZZ NA ZDJĘCIACH

JAN RUSEK / AGENCJA GAZETA

Takiego najazdu gwiazd polskiej
muzyki Kielce dawno nie widziały. W ciągu najbliższych siedmiu
dni czeka nas aż pięć wyjątkowych koncertów.

ROMAN ROGALSKI / AGENCJA GAZETA

GWIAZDORSKI TYDZIEŃ
JAKUB WĄTOR

Kasia Nosowska

W sobotę jeszcze większa gwiazda – w Grand Music Club (ul. Sienkiewicza 78) o godz. 20 wystąpi grupa
Hey. Legenda polskiej sceny narodziła się w 1992 roku w Szczecinie i do
dziś trzyma najwyższy poziom kunsztu. Uważana przez wielu za najwybitniejszą polską piosenkarkę w historii Kasia Nosowska z pewnością
po raz kolejny zachwyci fanów, zarówno talentem wokalnym, jak i skromnością przechodzącą momentami
wręcz w zawstydzenie przed publicz-

Z wielkich świata jazzu nie udało mu
się sfotografować jedynie Louisa Armstronga, ale za to może się pochwalić tym, że pił wódkę z Rolling Stonesami. Z kolei, gdy Miles Davis zobaczył zdjęcie zrobione przez Karewicza, postanowił je odkupić. A potem
w formacie 10 na 3 metry powiesił
w Nowym Jorku na jednym z reprezentacyjnych wieżowców. Karewicz
za tę gażę przeżył w Polsce rok, nie
musząc w ogóle pracować.
Takich historii 78-letni fotograf ma
mnóstwo, bo za gwiazdami jazzu jeździł przez kilka dziesięcioleci. W piątek o godz. 19 w Pałacyku Zielińskiego w Kielcach otwarta zostanie jego
wystawa „Jazz i big beat”. Wstęp na
wernisaż bezpłatny.8
KI 1

Jakub Wątor

nymi występami. Możemy spodziewać się największych hitów, których
Hey przez 24 lata wypuścił tak wiele, że można by je wymieniać do końca tego artykułu. Bilety: 40 i 50 zł.
Na kolejne gwiazdy trzeba będzie
zaczekać do połowy przyszłego tygodnia. W środę w Kieleckim Centrum
Kultury wystąpi zespół Raz Dwa Trzy.
Liryczne teksty i rockowe zacięcie
pacyfikowane nieco balladowym
brzmieniem – to znak firmowy grupy obchodzącej w tym roku 25-lecie

SPiN Day ustanowiło UNESCO,
obchodzony jest na całym świecie. W Pol sce weź mie w nim
udział 29 instytucji. W naszym regionie będą to: Centrum Geoedukacji na kieleckiej Wietrzni,
Energetyczne Centrum Nauki
w Kie lec kim Par ku Tech no lo gicznym oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu
Chęcińskim.
– To bardzo ciekawa akcja. Służy popularyzowaniu nauki wśród
najmłodszych. Warto do nas zajrzeć w czwartek – zachęca Michał
Piast, dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim,
w skład którego wchodzi Centrum
Nauki Leonardo da Vinci.
W godz. 9-16 za pla nowa no
warsztaty fizyczne i biologiczne oraz po ka zy bio lo gicz nochemiczne, w czasie których zostaną wykorzystane m.in. ciekły azot czy gliceryna. Przyjadą też pracownicy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, by
zaprezentować pokazy „Umysł

BAGATELA
GOŚCINNIE
działalności. Przez ten czas głównie
koncertowali, ale zdążyli wydać także siedem krążków studyjnych. Ostatni pięć lat temu – „Skądokąd”, który
osiągnął status platyny po sprzedaży 30 tys. egzemplarzy. Bilety: 70, 95
i 120 zł.
Także w KCK, tyle że w czwartek
o godz. 19, wystąpi kolejny pomnik
polskiej muzyki – Zbigniew Wodecki. On też świętuje, ale jeszcze dłuższy niż w przypadku Raz Dwa Trzy
pobyt na scenie – to już 40 lat. A skoro jubileusz, to nie zabraknie piosenek, które z Wodeckim kojarzą się
nierozerwalnie, czyli „Chałup” i „Pszczółki Mai”. Będą też inne hity wokalisty, któremu towarzyszy zespół instrumentalny: gitara, bas, klawisze
i perkusja. Wstęp: 80, 95 i 110 zł.
Gdy Wodecki będzie śpiewał dla
publiczności w KCK, półtora kilometra dalej – w Wojewódzkim Domu
Kultury – publikę oczaruje Anna Maria Jopek Kwartet. Oprócz genialnej
wokalistki grupę uzupełniają Krzysztof Herdzin, Piotr Nazaruk i Robert
Kubiszyn. W ich repertuarze jest kilkanaście instrumentów, a koncerty
to istna feeria dźwięków. Ale nie mocnych, rockowych, lecz takich w stylu
Anny Marii Jopek – nastrojowych, lirycznych, kołyszących i wzruszających. Bilety: 80 zł. 8

Spektakl „Układ” krakowska
Bagatela pokaże w poniedziałek w kieleckim Teatrze im.
Stefana Żeromskiego. W jedną
z tytułowych ról wcieli się popularna aktorka Magdalena
Walach.

Sztuka powstała na podstawie głośnej powieści Elii Kazana otym samym tytule. Teatralnej adaptacji
dokonał Bartłomiej Pobocha. Spektakl wyreżyserował dyrektor kieleckiego teatru Michał Kotański.
„Układ” opowiada o pracowniku agencji reklamowej Eddiem.
Wdaje się on w romans z sekretarką Gwen. Namiętne uczucie
niszczy jego dotychczasowy system wartości oraz powoduje chęć
wyrwania się z różnych układów
życiowych.
Na scenie zobaczymy Magdalenę Walach, aktorkę znaną z takich seriali, jak „Komisarz Alex”
czy „Prawo Agaty” oraz filmu „Ziar no prawdy”. W ro lę Ed die go
wcieli się Dariusz Starczewski,
który w 2009 roku w Teatrze Żeromskiego wyreżyserował sztukę „Rosyjska ruletka”. W „Układzie” wystąpi też lubiany przez
kielecką publiczność aktor Paweł
Sanakiewicz.8

Maciej Wadowski
7Początek o godz. 18. Bilety:
30-60 zł.

W SOBOTĘ I NIEDZIELĘ W PAŁACYKU ZIELIŃSKIEGO

POKAZAĆ NAUKĘ NAJMŁODSZYM
Trzy placówki z naszego regionu włączają się w przypadający 11 listopada SPiN Day,
czyli Międzynarodowy Dzień
Centrów i Muzeów Nauki.

Największe tuzy jazzu i rocka dawały się przez lata fotografować
Markowi Karewiczowi. A teraz on
daje możliwość obejrzenia tych
zdjęć kielczanom.

Zbigniew Wodecki

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ
CENTRÓW I MUZEÓW NAUKI

MACIEJ WADOWSKI

Ray Charles

33322378

przy ła pa ny”. Wstęp bez płat ny.
W Centrum Geoedukacji najpierw w godz. 12-15 grupy szkolne, a potem w godz. 16-19 rodzice
z dzieć mi wez mą udział m.in.
w warsztatach szlifowania skał
czy grze terenowej „Paleo-Tropiciel”. Zapisy – tel. 41 367 68 00 lub
rezerwacje@geopark-kielce.pl.
Grupy szkolne mogą się zapisywać do 4 listopada. Wstęp bezpłatny.
Natomiast w Energetycznym
Centrum Nauki o godz. 18 Wieczorne Laboratorium Naukowe
dla rodzin z dziećmi. Bilety: 10 zł.
Wejściówki na ecn.kielce.pl lub
pod nr. 41 278 72 50. 8

ZADUSZKI JAZZOWE
JAKUB WĄTOR

Początek listopada to tradycyjnie
weekend z jazzem w kieleckim
Pałacyku Zielińskiego. Tym razem
wystąpi m.in. Dean Brown Group.

Zabawa rozpocznie się wsobotę ogodz.
17 koncertem Lime Tree Quartet, jazzującej czwórki instrumentalistów
z wokalistką Aleksandrą Lipińską na
czele. Po nich przyjdzie czas na muzykę nieco bardziej rozrywkową, choć
wciąż w klimatach nowoorleańskich.
Wojciech Karolak zagra na organach
Hammonda, Arek Skolik na perkusji,
a Tomasz Grzegorski na saksofonie.
Uzupełni ich znany wokalista Andrzej
Dąbrowski, który zresztą sam zaczynał jako jazzman, ale potem stał się znany m.in. dzięki przebojowi „Do zakochania jeden krok”. W niedzielę po-

czątek koncertów także ogodz. 17. Najpierw na scenę wyjdzie Gypsy Swing
Quartet, grupa założona przez mieszkającego od lat wPolsce Ukraińca Siergieja Wowkotruba. Artyści mieszają
w swej twórczości jazz z cygańskim
swingiem i nutami wschodniosłowiańskimi. Na koniec wystąpią największe gwiazdy całej imprezy – jazzrockowa grupa gitarzysty Deana Browna,
znanego m.in. z występów z Marcusem Millerem czy The Brecker Brothers. Obok Browna zagrają Bernard
Maseli na elektronicznym wibrafonie,
Marvin Smith na perkusji iLinley Marthe na basie. Ten ostatni powszechnie
uważany jest za jednego z najwybitniejszych wswej dziedzinie muzyków.
Krytycy nazywają go wręcz „Johnem
Coltranem basu”.8
7Karnet na dwudniowe zaduszki
kosztuje 30 zł.

KONKURS „WYBORCZEJ”

PYTANIE KONKURSOWE:

Mamy dla Was zaproszenia do Teatru
imienia S. Żeromskiego w Kielcach

Podaj imię i nazwisko odtwórcy
roli Setha Regana w spektaklu
„Harper” Simona Stephensa
w reżyserii
Grzegorza Wiśniewskiego

% 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
Więcej o spektaklach: teatrzeromskiego.pl
OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY

Odpowiedź na pytanie prosimy wysłać
e-mailem dziś o godz. 11
na adres: konkurs@kielce.agora.pl
W e-mailu prosimy podać swoje imię
i nazwisko. Wygrywają 4 pierwsze osoby,
które o godz. 11 prześlą prawidłową
odpowiedź. Ze zwycięzcami konkursu
skontaktujemy się e-mailowo.
33542585
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cojestgrane24.pl

CO JEST GRANE 24
REPERTUARY KIN
KIELCE
HELIOS
Świętokrzyska 20, tel. 41 3321330;
www.www.helios.pl

Bociany 2D (1:29) pt. 12.15; sob.-czw. 10, 12.15; Doktor Str
Stran
ange 2D (1:45) pt.-śr. 13.30, 18.30, 21;
czw. 18.30, 21; dubbing pt.-śr. 11, 16; czw. 10.45, 16;
Doktor Str
Stran
ange 3D (1:45) codz. 19.15, 21.45; dubbing
sob., śr.-czw. 10; pon. 09.30; Infer
ferno (2:01) pt.-śr.
15; czw. 13.15; Jack R
Reacher: Nigdy nie wra
wracaj (1:58)
codz. 21.30; Jestem mordercą (1:57) pt.-śr. 15.45,
18.15, 20.30; czw. 15.45, 18.15, 20.15; Księgowy
(2:08) pt. 14.30, 20.15; sob.-czw. 14.30, 18.45; Ouija:
Naro
r dziny zła (1:39) pt.-śr. 13.30, 19.45, 22;
czw. 13.30, 20.15, 22.30; Pitbull. Niebezpieczne kobiety (2:11) pokaz przedpremierowy czw. 20.30;
Przełęcz ocalonych (2:11) pt. 10, 17.30, 20.45; sob.olle
śr. 10.30, 17.30, 20.45; czw. 10.30, 17.15, 20.45; Trol
2D (1:32) codz. 11.15, 13.30, 15.45, 18; Trol
olle 3D (1:32)
codz. 10.15, 12.30, 14.45, 17; Wołyń (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; Za
niebieskimi drzwiami (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; Filmowe Poranki
– Przygody Słoniczki Elli: niedz. 10.30; Kultura Dostępna: Pitbull. Now
we porządki (2:13) czw. 18;

KINO FENOMEN (WDK)

wt., czw. 15.35, 18.30, 21.25; Sekr
kret
etne życie zwierzaków domowych 2D (1:30) pt., niedz., wt., czw. 10,
12.10, 14.15; sob., pon., śr. 10, 12.10, 14.15, 17; Trol
olle
2D (1:32) codz. 10.10, 11, 12.20, 14.30, 16.50, 18.30;
Trol
olle 3D (1:32) codz. 13.10, 15.20; Wołyń (2:29) pt.śr. 17.40, 20.45, 21.40; czw. 17.40, 20.45; Za niebieskimi drzwiami (1:24) codz. 10.50, 13, 15; Tomek
i przyjaciele: Wielki wyścig: sob.-niedz. 10.30, 12;

STARACHOWICE
KINO MIEJSKIE SCK
Radomska 21, sck.org.pl
Dzielna syren
renka i Pira
r ci z Kraboidów (1:17) codz. 16;
Dzie
Dziewczyna z pociągu (1:40) codz. 18; Pitbull. Niebezpieczne kobiety (2:11) pokaz przedpremierowy
czw. 20; Pr
Proosta historia o morderstwie (1:30) pt.-śr.
20;

BUSKO-ZDRÓJ
KINO ZDRÓJ
el. 41 3783572; www.bsck.busko.pl
Asy bez kasy (1:34) pt., niedz.-pon. 19; Życie animowanne (1:29) pt., niedz.-pon. 17;

OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
ETIUDA

Ściegiennego 2, www.wdk-kielce.pl

Al. 3 Maja 6,www.kino.etiuda.o-c.pl

Argentyna, Argentyna (1:25) śr. 20; Boska Flo
loren
rence
(1:50) niedz. 14; Julieta (1:39) śr. 16; Pro
Prosta historia
o morderstwie (1:30) pt. 16, 20; sob., pon. 18, 20;
niedz. 16, 18; Zagubieni (1:45) pt. 18; sob., pon. 16;
niedz. 20; Złe Mamuśki (1:41) śr. 18; Podróże dalekie
i bliskie: Zestaw animacji: niedz. 11;

Doktor Str
Stran
ange 2D (1:45) codz. 20.30; Doktor Str
Stran
ange 3D (1:45) codz. 15; Trol
olle 2D (1:32) pt.-sob., pon.czw. 17; niedz. 11, 17; Trol
olle 3D (1:32) pt.-sob., pon.czw. 18.45; niedz. 13.30, 18.45; Za niebieskimi
drzwiami (1:24) pt.-sob. 17.30; niedz. 18;

MOSKWA
Staszica 5, www.kinomoskwa.pl
Bridget Jones 3 (2:15) pt., pon.-śr. 20.15; sob.-niedz.
19.30; czw. 17.45; Fair play (1:40) pt., pon.-czw.
14.30, 18.15; sob.-niedz. 18.15; Historia Marii (1:35)
pt., pon., śr.-czw. 16.30; sob.-niedz. 16.15;
wt. 16.30, 17.30; Ja, Daniel Blake (1:40) pt., pon.-śr.
13, 20.10; sob.-niedz. 20.10; czw. 12.45, 20.10; Ja
Jak
zostać kotem (1:30) sob.-niedz. 12; Łapa (1:32) pt.,
pon.-czw. 12.30; sob.-niedz. 14.30; Ostatnia rodzina
(2:03) pt., wt.-śr. 10.45, 15; sob.-niedz. 14; pon. 15;
Pitbull. Niebezpieczne kobiety (2:11) pokaz przedpremierowy czw. 15, 20.15; Wołyń (2:29) pt., pon.wt. 17.30; sob.-niedz. 16.30; śr. 17.15;

MULTIKINO
Warszawska 26, www.multikino.pl
Asy bez kasy (1:34) codz. 14.20; Bociany 2D (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; Bridget Jones 3 (2:15) pt.-sob.,
pon.-śr. 16.25, 19.10; niedz. 16.25, 19; czw. 21.30;
Doktor Str
Stran
ange 2D (1:45) codz. 12.40, 15.10, 17.30,
Stran
ange 3D (1:45)
20; dubbing codz. 10.10; Doktor Str
Dzie czyna
codz. 13.30, 16, 19; dubbing codz. 11; Dziew
z pociągu (1:40) pt.-śr. 17, 19.30, 20.40; czw. 17,
19.30; Infer
ferno (2:01) pt., niedz. 19.05, 22; sob., pon.śr. 19.05, 21.30; czw. 19.10, 22; Jestem mordercą
(1:57) pt., niedz.-pon., czw. 16.30, 19, 21.30; sob.,
wt.-śr. 16.30, 19, 22; Księgowy (2:08) pt.-sob., pon.czw. 21.50; niedz. 21.40; Osobliwy dom Pani
ani Perregrine 2D (2:07) pt.-sob., pon., śr. 10.05; niedz., wt.,
czw. 10.05, 12.50; Ouija: Narrodziny zła (1:39)
pt. 14.45, 21.30; sob.-niedz., śr. 21.30; pon. 22;
wt. 16.55, 21.30; czw. 14.45, 22; Pitbull. Niebezpieczne kobiety (2:11) pokaz przedpremierowy
czw. 16.20, 19.10, 20.40; Przełęcz ocalonych (2:11)
pt.-sob., pon., śr. 12.50, 15.45, 18.40, 21.35; niedz.,

SANDOMIERZ

JESTEM MORDERCĄ
88888

Polska, 2016. Reż. Maciej Pieprzyca. Aktorzy: Mirosław Haniszewski, Arkadiusz Jakubik,
Piotr Adamczyk
Rasowe kino gatunkowe z ambicjami. Thriller inspirowany
głośną, do dziś budzącą kontrowersje sprawą „wampira
z Zagłębia”

Po niepowodzeniach dotychczasowego dochodzenia na czele grupy mającej złapać seryjnego mordercę kobiet staje młody oficer Janusz Jasiński. Sprawa jest trudna
ipriorytetowa, wkońcu wśród ofiar
znalazła się bratanica pierwszego
sekretarza KC PZPR. Z początku
Jasiński sądzi, że przełożeni podrzucili mu kukułcze jajo, ale z czasem dostrzega w tym swoją szansę. Próbuje wyjść poza schemat,
szuka nowych rozwiązań, takich jak
profilowanie psychologiczne wprowadzone w kryminalistyce na Zachodzie, co pomaga wujęciu spraw-

dymu wnosi humor. Wprowadzony zostaje z wyczuciem, tak, by nie zdominować filmu. Wkluczowych momentach reżyser odchodzi od klimatycznego kryminału ukazującego milicyjne procedury. Skupia się na aspekcie
psychologicznym, szczególnie w niejednoznacznej relacji pomiędzy Jasińskim a Kalickim. Dlatego musiało to
być zagrane bez zarzutu. Arkadiusz Jakubik potwierdza klasę, jednak to Mirosław Haniszewski jest wielkim odkryciem tego filmu. 38-letni aktor długo czekał na pierwszą tak dużą rolę, ale
było warto. Widać, że czuje klimat isytuację, wktórą pakuje się jego bohater.
Bo choć milicjanta z czasem zaczynają nachodzić wątpliwości, to, obawiając się utraty przywilejów ipozycji, brnie
wstronę zła. Co będzie gotów poświęcić: karierę czy życie drugiego człowieka? Wreszcie czy jeśli raz przekroczy
się niebezpieczną granicę, to można
zza niej wrócić? Nad tym wszystkim
zastanawia się Pieprzyca. Wfinałowej
scenie tytuł „Jestem mordercą” wybrzmiewa przewrotnie i gorzko.8

Piotr Guszkowski

KINO STARÓWKA
Rynek 25/26, www.esceka.pl
Dziewczyna z pociągu (1:40) pt.-niedz., wt.-czw.
Dzie
Szkooła uw
uwoodzenia Czesław
wa M. (1:35) pt.19.30; Szk
niedz., wt.-czw. 17.30; Poranek Młodego Widza: Bociany 2D (1:29) sob.-niedz. 11.30;

W MIEŚCIE I REGIONIE

SKARŻYSKO-KAMIENNA

MÓJ BOSKI ROZWÓD

CENTRUM

Czwartek, 10 listopada, godz. 19.
Krystyna Podleska, znana z roli
dziewczyny „Misia” w kultowej komedii Barei, wystąpi w kieleckim
Pałacyku Zielińskiego w spektaklu
„Mój boski rozwód” na podstawie
dramatu Geraldine Aron. To opowieść o kobiecie w średnim wieku,
która wbrew przeciwnościom losu
rozpoczyna zupełnie nowe życie
– oczywiście przy akompaniamencie całej serii zabawnych zbiegów
okoliczności. Bilety: 10 i 15 zł.

JuliuszaSłowackiego25,mck.skarzysko.pl/kino/
Bociany 2D (1:29) niedz. 17; pon.-wt., czw. 15; Infer
ferno (2:01) niedz.-wt. 18.45, 20.50; czw. 19; Ostatnia
rodzina (2:03) pon.-wt. 16.35; Pitbull. Niebezpieczne
kobiety (2:11) pokaz przedpremierowy czw. 21.20;
Popiół i diament (1:50) wstęp wolny czw. 17;

STARACHOWICE
HELIOS
Ks. Stefana Wyszyńskiego 14, helios.pl
Doktor Str
Stran
ange 2D (1:45) codz. 19; dubbing codz. 12;
Doktor Str
Stran
ange 3D (1:45) pt.-śr. 22; czw. 21.30; dubferno (2:01) codz. 13.15; Jack Re
R bing codz. 14.30; Infer
acher: Nigdy nie wr
wraacaj (1:58) codz. 16; Jestem mordercą (1:57) pt.-śr. 19.30, 21.30; czw. 19.30; Księgowy (2:08) pt.-wt. 18.30; śr. 20.15; czw. 20.45; Ouija:
Naro
r dziny zła (1:39) pt.-śr. 17.15, 21.15; czw. 17.15, 22;
Przełęcz ocalonych (2:11) wt. 10.45; Trol
olle 2D (1:32)
pt.-śr. 11, 13.30, 15.45, 18; czw. 11, 13.30, 15.45,
18.30; Trol
olle 3D (1:32) codz. 10.15, 12.30; Wołyń
(2:29) pt.-sob., pon. 10.30, 20.15; niedz., wt. 20.15;
śr. 10.30; czw. 10.30, 20.45; Za niebieskimi drzwiami
(1:24) codz. 10, 15, 17; Filmowe Poranki – Przygody
Słoniczki Elli: niedz. 10.30; Kino Konesera: Ja, Daniel
Blake
k (1:40) śr. 18.45; Kultura Dostępna: Pitbull. Nowe porządki (2:13) czw. 18;

NIEOBECNI NA SCENIE
Piątek, 4 listopada, godz. 18. Marek
Tercz i jego zespół Sceny Autorskiej
Studio przygotowali zaduszkowy
koncert-spektakl. Marta Solecka,
Jacek Dziubel, Paweł Piotrowski,
Anna Janicka i Magdalena Jarek zaśpiewają i zagrają utwory Andrzeja
Bursy, Jonasza Kofty, Czesława Miłosza, Bułata Okudżawy, Janis Joplin
i Edwarda Stachury. Koncert na małej scenie KCK, wstęp wolny.

MISTRZ I MAŁGORZATA
Niedziela, 6 listopada, godz. 18. Kultowa pozycja Michaiła Bułhakowa
zostanie wystawiona w niedzielę na
dużej scenie Kieleckiego Centrum
Kultury. Diabelską, ale i tragikomiczną historię opowiedzą widzom
aktorzy krakowskiego teatru lalki,
maski i aktora Groteska. Bilety:
40 zł.

WOJSKO W FILHARMONII
Niedziela, 6 listopada, godz. 15. Reprezentacyjny zespół artystyczny
Wojska Polskiego wystąpi w kieleckiej filharmonii z okazji Święta Niepodległości. W repertuarze piosenki
żołnierskie i patriotyczne. Wstęp
bezpłatny za zaproszeniem, które
można odebrać w kasach filharmonii.

TRIO NA SCENIE

REKLAMA

cy. Lecz to dopiero początek. Zresztą
napięcie nie bierze się z polowania na
„wampira z Zagłębia” – domniemany
morderca, Wiesław Kalicki, zostaje złapany dość szybko. Czy aresztowano
właściwą osobę? Amoże wszystko było mistyfikacją organów ścigania? Odpowiedzi na te pytania Maciej Pieprzyca szukał w dokumencie z 1998 r. podważającym wyniki śledztwa i wyrok
sądu. Teraz interesuje go rewers tej historii, wktórej odbicie znajdują mroczne zakamarki ludzkiej natury. W sposób sugestywny pokazuje, jak człowiek
o dobrych intencjach, idealista kierowany ambicjami iwalczący ze swoimi
słabościami, zostaje uwikłany w sytuację wymykającą się spod kontroli. Jak,
zaślepiony sukcesem, daje się zdeprawować systemowi.
Wszystko w świetnie odwzorowanych realiach PRL-u, podszyte niepokojem jazzowych brzmień pozwalających właściwie wyeksponować moralne dylematy, a przy tym nadających
dobre tempo opowiadanej historii.
Odrobinę wytchnienia od ponurego
świata spowitego mgłą papierosowego

33326213

Wtorek, 8 listopada, godz. 18.30.
Małgorzata Skorupa na skrzypcach,
Anna Sawicka na wiolonczeli i Elżbieta Rosińska na akordeonie, czyli
Trio Sopot wystąpi w Filharmonii
Świętokrzyskiej. Artystki zaprezentują zarówno utwory klasyków (Mascagni, Haendel, Grieg), jak i młodych twórców (w tym związanego
z Kielcami Łukasza Wosia), ale nie

zabraknie także przebojów filmowych.
Bilety: 5 i 10 zł.

ŚWIĘTO Z DZIECIAKAMI
Sobota, 5 listopada, godz. 11. Cotygodniowe warsztaty dla najmłodszych
w Pałacu Biskupów Krakowskich tym
razem poświęcone będą Świętu Niepodległości. Dzieci dowiedzą się, jak wykonać rozetę i wieniec oraz jak wybić
okolicznościową przypinkę. Udział: 5 zł.

WYSTAWA „ZŁUDZENIE”

KONCERTY
MAFIA PO RAZ OSTATNI
Czwartek, 10 listopada, godz. 20.
W kieleckim klubie Czerwony Fortepian grupa Mafia zagra ostatni
koncert w tym roku. Powstała
w 1992 roku, jej największe sukcesy przypadają na lata 90. To wtedy
utwory „Imię deszczu” czy
„W świetle dnia” nuciła cała Polska. Ostatni krążek „Ten świat nie
jest zły” ukazał się w 2014 roku.
Bilety: 30 zł. Rezerwacja: tel. 512
170 993.

Piątek, 4 listopada, godz. 18. W Galerii
„Wieża Sztuki” Arkadiusza Latosa przy
kieleckim dworcu PKP otwarcie wystawy malarstwa Bogusława Józefa Jagiełły „Złudzenie”. Artysta pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego, zajmuje się
grafiką warsztatową, rysunkiem oraz
malarstwem. Projektuje też ilustracje
do książek, scenografie teatralne oraz
witraże. Wstęp wolny. Ekspozycję można oglądać do 30 listopada.

BESKIDY
W WOLNEJ STREFIE

KOSMICZNIE
W GALERII KORONA

Sobota, 5 listopada, godz. 19.
W kościele parafialnym w Kunowie
w ramach 9. Kunowskich Zaduszek
Muzycznych wystąpi zdobywca
Grammy Włodek Pawlik. Jazzman
urodził się w Kielcach, ale jego rodzina związana była z Ostrowcem
Świętokrzyskim. Wstęp wolny.

Sobota-niedziela, 5-6 listopada, godz.
13-18. Na poziomie -1 galerii Korona
powstanie Kosmiczne Laboratorium dla
dzieci. W weekend zaplanowano warsztaty dla najmłodszych, będą oni budować księżycowy krajobraz przy pomocy
magicznego piasku, wezmą też udział
w tworzeniu kosmicznych drewnianych
klocków. Wstęp wolny.

GRY BEZ PRĄDU
Niedziela, 6 listopada, godz. 9-15. Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach zaprasza na kolejną edycją wydarzenia
„Gry bez prądu”. Poznamy grę planszową „Horror w Arkham”. W czasie rozgrywki przenosimy się do miasta Arkham w Massachusetts w lata 20. XX
wieku i musimy stawić czoła ohydnym
potworom wydostającym się z innych
wymiarów. Wstęp wolny.

BIAŁO-CZERWONE
KOKARDY
Niedziela, 6 listopada, godz. 12. W Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” bezpłatne
warsztaty plastyczne z okazji Święta
Niepodległości. Dzieci wykonają białoczerwone kokardy, które przypną 11 listopada do kurtek czy płaszcza. Udział
jest bezpłatny, rezerwacja – tel. 41 344
58 36 lub 368 02 93. 8 maw, wat

Piątek, 4 października, godz. 18.
Grające folk oraz art rock pochodzące z Beskidów zespoły Nowica
9 oraz Jaźna wystąpią w klubie rodzinnym „Wolna Strefa” przy ul.
Orlej 4 w Kielcach. Wstęp wolny.

WŁODEK PAWLIK
W KUNOWIE

ANIA WYSZKONI
NA NOCY ZAKUPÓW
Piątek, 4 listopada, godz. 18. Galeria
Echo zaprasza na Noc Zakupów z rabatami, zniżkami, promocjami.
O godz. 22 na czerwonej scenie na
poziomie -1 wystąpi Ania Wyszkoni,
była wokalistka zespołu Łzy. Usłyszymy jej największe przeboje z solowego dorobku: „Czy ten Pan i Pani”, „Biegnij przed siebie” oraz
„Wiem, że jesteś tam”. Wstęp wolny.

RAP Z WYŻSZEJ PÓŁKI
Piątek, 4 listopada, godz. 21.
W kieleckim klubie Bohomass Lab
wystąpi pochodzący ze Szczecina
duet Łona i Webber, czyli raper
Adam „Łona” Zieliński oraz producent Andrzej „Webber” Miłosz. Będą promować materiał z nowej
płyty „Nawiasem Mówiąc”. Usłyszymy też starsze kawałki w odświeżonych aranżacjach. Towarzyszył im będzie zespół The Pimps
Bilety: 50-60 zł. 8 maw, wat

KI 1

kielce.
wyborcza.pl

RYNEK KOMERCYJNY
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

Zofia Sułkowska
z domu Picheta

BIZNES
SPRZEDAM

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.

Sprzedam Europejskie Nakazy Zapłaty
w Niemczech osoba fizyczna 513 028 296
Gilotyna Perfecta Seypa.Prasa
Introligatorska ZWP MRPiPS. 22 621-64-81

O czym zawiadamia

TRANSFORMATORY, tel. 601-313-974

córka

www.choinka4you.pl
duży wybór, rabaty

www.nekrologi.wyborcza.pl/33542602

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

INFORMACJA
O OGŁOSZENIACH I CENACH

SPÓŁKĘ KAŻDĄ KUPIĘ, tel. 728 86 77 00
TRANSFORMATORY, tel. 601-313-974

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

telefon:

41 249 80 80
41 249 81 06

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

USŁUGI

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

faks:

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

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

e-mail:

reklama@kielce.agora.pl

INNE
USA loteria DV, usa.szmurlo.pl, 602633535

internet:

TURYSTYKA

EDUKACJA

wyborcza.pl/reklamaGW

Agroturystyka „WOJCIECHÓWKA”
zaprasza ! ŚWIĘTA. Tel. 85 718 00 73
603 630 204, www.wojciechowka.tiu.pl

KOREPETYCJE

w Biurach Ogłoszeń „Gazety Wyborczej”

Chemia- korepetycje
i przygotowanie
do matury

BIURO OGŁOSZEŃ
Kielce, Rynek 16

Kraków www.nocleg.krakow.pl 12 2920088
Prawo jazdy w 16 dni na wczasach
z egzam. 22 618 87 13, www.oskpodkowa.pl

prowadzi dr n. farm.
wieloletni akademicki nauczyciel chemii
tel. 507 559 316

od poniedziałku do piątku
w godzinach 9 – 17

KOMUNIKATY

NIERUCHOMOŚCI

BP – Wydawca nie odpowiada za zawartą w ogłoszeniu deklarację.

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

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

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.

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.
33543570

LEKARZE SPECJALIŚCI
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

Ginekolog A do Z 507-477-778

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

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie
Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18
został wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy z dnia 2 listopada
2016 r., dotyczący
nieruchomości gruntowych
położonych w Skarżysku-Kamiennej
przy ulicach: Wiejskiej, Małowicza,
Moniuszki, Sikorskiego, Prusa, Aptecznej oraz u zbiegu ulic Spółdzielczej i Kochanowskiego.

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

PRACA

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

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

PRACA ZA GRANICĄ

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

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

Praca od zaraz: panie od 18 do 40 lat
jako hostessy, duże zarobki, tel. 723 814 727
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29 października 2016 roku zmarła w wieku 61 lat

ZDROWIE

Piątek
4 listopada 2016

MAGAZYN KIELCE

33543106

INFORMACJA
DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

SZUKASZ
ROZWIĄZAŃ
REKLAMOWYCH?

REKLAMA
NA UKRAINIE
Zaprezentuj swoją firmę,
znajdź pracowników,
nawiąż współpracę

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.,

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

ZAPRASZAMY DO ZAMIESZCZANIA REKLAM

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

reklama@kielce.agora.pl
33543932.z

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.)

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”).

W PORADNIKU GOSPODARZA – SPECJALNA OFERTA
DLA FIRM ROLNICZYCH W NAKŁADZIE
230 TYS. EGZEMPLARZY NA CAŁĄ UKRAINĘ

41 249 80 85

OBWIESZCZENIE

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).

7 grudnia 2016

KIELCE

Kielce, 04 listopada 2016 r.

33539601

33543870.p
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Piątek
4 listopada 2016

kielce.
wyborcza.pl

MAGAZYN KIELCE
SPORT

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

RADOSŁAW JÓŹWIAK / AGENCJA GAZETA

Bartoszek przejmuje Koronę

Niemal pewne jest, kto
zostanie jego następcą.
KA MIL JÓŹ WIK, PAWEŁ MATYS

R

ezygnacja z usług trenera
Tomasza Wilmana natychmiast wywołała lawinę medialnych spekulacji itradycyjną giełdę nazwisk potencjalnych
kandydatów do objęcia funkcji szkoleniowca kieleckiego zespołu. Ijak to zwykle ze spekulacjami bywa, okazują się
głównie tylko plotkami, azarząd klubu
zaskakuje swoją kandydaturą. Nie inaczej wygląda sytuacja wKoronie. Według informacji TVP3 Kielce na początku przyszłego tygodnia przedstawi Macieja Bartoszka jako nowego trenera.
39-letni szkoleniowiec w swojej karierze prowadził już aż siedem klubów,
ale wwiększości znich pracował zaledwie kilka miesięcy (Pelikan Łowicz,
Legionovia, Zawisza Bydgoszcz). Jego
największym sukcesem było zajęcie 10.
miejsca w ekstraklasie z GKS-em Bełchatów. Prowadzona przez niego dru-

Maciej Bartoszek ma zostać nowym trenerem Korony Kielce

żyna, pozbawiona gwiazd, skazywana
była na spadek, a potrafiła pokonać
m.in. Legię Warszawa iLecha Poznań.
Bartoszek może się pochwalić także
niezłym bilansem wbieżącym sezonie.
Pierwszoligowa Chojniczanka, którą
objął w kwietniu, zajmuje trzecią pozycję w tabeli i do liderującego duetu
Zagłębie Sosnowiec – GKS Katowice

traci tylko punkt. W sobotę ma po raz
ostatni poprowadzić zespół w meczu
zWigrami Suwałki.
Żółto-czerwoni mają jednak dużo większe problemy (klubowy rekord sześciu kolejnych porażek) niż
zawirowania wokół zmiany trenera.
– Nie skupiamy się nad tym, bo to bez
sensu. Ostatnio i tak już zbyt dużo się

wydarzyło – podkreśla Rafał Grzelak. I odważnie zapowiada: – Jedziemy do Niecieczy po pełną pulę. Wie my, ile ma my pun któw
i które miejsce w tabeli zajmujemy, ale nie mamy zamiaru wychodzić na boisko na „ścięcie głowy”.
Musimy tylko pamiętać o tym, jak
graliśmy do pewnego momentu
z Le gią. Agre syw nie, kon sek wentnie, z pomysłem. To jest droga do zdobywania punktów – uważa. Wszystko wskazuje na to, że
po raz kolejny nie wystąpi na swojej nominalnej pozycji defensywnego pomocnika. Do składu Koro ny wra ca ją co prawda Na bil
Aankour i Siergiej Pilipczuk, ale
wskutek przymusowej pauzy za
cztery żółte kartki Kena Kallaste
powstaje problem na lewym boku obrony. – Grałem już wielokrotnie na tej pozycji i jestem na
to przygotowany – zapewnia Grzelak. Mimo wcześniejszych optymistycznych informacji, w Niecieczy najprawdopodobniej zabraknie Jacka Kiełba. „Ryba” ma
podejrzenie zapalenia krtani. – Pewnie znowu w wyjściowym składzie będą niespodzianki, bo poniekąd jesteśmy do tego zmuszeni. Wszystkie decyzje podejmę po
ostatnich treningach. Jedno jest
przed tym meczem pewne: wygra ten, kto bardziej o to zwycięstwo powalczy – prognozuje tymczasowy trener kieleckiej ekipy
Sławomir Grzesik. 

Kadra wciąż
bez „Chrapka”
Piotr Chrapkowski, rozgrywający Vive Tauron, nie znalazł się
w meczowej „16” kadry Polski
na starcie z Serbią w ramach
eliminacji do mistrzostw Europy w Chorwacji w 2018 roku.
PAWEŁ MATYS

– Mam nadzieję, że Piotrek wróci na mecze z Serbią i Rumunią – mówił Tałant
Dujszebajew w rozmowie z „Wyborczą”. Liczył, że popularny „Chrapek”
znów będzie liderem defensywy. Tym
bardziej że wciąż nie gra druga ważna
postać tej formacji – Michał Jurecki (wróci wpołowie listopada). Okazało się jednak, że Chrapkowski jeszcze nie będzie
do dyspozycji Dujszebajewa.
Tymczasem Dean Bombac iUros Zorman zdobyli po cztery gole w wygranym przez reprezentację Słowenii eliminacyjnym meczu ze Szwajcarią
32:27. Najskuteczniejszy był Blaz Janc,
prawoskrzydłowy Celje Pivovarna Lasko, przymierzany do Vive. Niespełna 20-letni zawodnik trafił pięć razy.
Ze zwycięstw cieszyli się też Julen
Aginagalde i Tobias Reichmann. Hiszpanie pokonali Bośnię i Hercegowinę 30:21, a kielecki kołowy zdobył dwa
gole. Natomiast Reichmann tylko raz
zapisał się na listę strzelców w wygranym starciu Niemców z Portugalczykami 35:24.
Mecz Polska – Serbia zakończył się po
zamknięciu tego wydania
„Wyborczej”. Wynik sprawdź na
kielce.wyborcza.pl

Wykorzystać problemy
rywalek

REKLAMA

33543103

Siatkarki KSZO w trzech spotkaniach bieżącego sezonu zdobyły jeden punkt.
Jutro zmierzą się we własnej hali
z Muszynianką (godz.17). Rywal co
prawda straszy nazwą isukcesami (czterokrotny mistrz Polski, sześciokrotny
uczestnik Ligi Mistrzyń, zdobywca Pucharu CEV), ale na pewno nie obecną
dyspozycją. Ekipa Bogdana Serwińskiego przeżywa poważne problemy
kadrowe, kontuzjowane są podstawowe zawodniczki (Anna Grejman, Małgorzata Lis i Maja Savić).Efektem tego
była kompromitująca porażka we wła-

snej hali zDevelopresem 0:3 (sety m.in.
do 15 i10). – Nie sugerowałbym się tym
meczem. Kłopoty trochę je zaskoczyły, ale nawet mimo szczupłej kadry to
nadal dobry zespół – przestrzega trener KSZO Dariusz Parkitny. Mimo tego, przetrzebione urazami „Mineralne”, wystąpiły do ostrowieckiego klubu zprośbą oprzełożenie spotkania na
późniejszy termin. – Dostaliśmy od nich
pismo w środę. Trzy dni do meczu to
zdecydowanie za późno na zmianę terminu – wyjaśnia brak zgody gospodarzy Parkitny. 

Sportowy
weekend

Warszawa, sobota godz. 13
PIŁKA RĘCZNA
I LIGA
G KOBIET
BIET: Korona Handball Kielce – Sambor
Tczew, hala przy ul. Krakowskiej, sobota godz. 17
II LIGA:: AZS UJK Kielce – Azoty II Puławy, hala przy ul.
Świętokrzyskiej, sobota godz. 14, AZS Politechnika
Świętokrzyska Kielce – Padwa Zamość, sobota
godz. 16, Wisła Sandomierz – MOSiR Bochnia, hala
przy ul. Patkowskiego, niedziela godz. 11
MECZ TOWARZYSKI: KSZO Odlewnia Ostrowiec Św.
– Stal Mielec, hala przy ul. Świętokrzyskiej, piątek
godz. 18.30
KOSZYKÓWKA
II LIGA: AZS UJK Kielce – ŁKS AZS UŁ SG Łódź, hala
przy ul. Świętokrzyskiej, niedziela godz. 17
KICK-BOXING
PUCHAR POLSKI KADETÓW, JUNIORÓW I SENIORÓW W KICK-BOXINGU: hala przy ul. Sandomierskiej
55 w Dwikozach, sobota i niedziela godz. 9,
SPORTY WALKI
GALA MISTRZÓW SPORTÓW WALKI – ANGELS OF
GLORY IN KINGS TOWN: Hala przy ul. Patkowskiego
2a w Sandomierzu, sobota godz. 19.30.  KAJ

SIATKÓWKA
ORLEN LIGGA: KSZO Ostrowiec Św. – Polski Cukier
Muszynianka Enea Muszyna, hala przy ul. Świętokrzyskiej, sobota godz. 17
PIŁKA NOŻNA
IIIII LIGA: Spartakus Aureus Daleszyce – Unia Tarnów,
Wierna Małogoszcz – Karpaty Krosno, oba mecze
niedziela godz. 13
IV LIGA:: Czarni Połaniec – Hetman Włoszczowa, sobota godz. 11, Spar ta Kazimierza Wielka – Naprzód
Jędrzejów, sobota godz. 13, Lubrzanka Kajetanów
– Zdrój Busko-Zdrój, Moravia Morawica – Neptun
Końskie, Wisła Sandomierz – Pogoń Staszów, Partyzant Radoszyce – Nidzianka Bieliny, ŁKS Łagów – Łysica Bodzentyn, Nida Pińczów – Korona II Kielce,
Unia Sędziszów – Alit Ożarów, wszystkie mecze niedziela godz. 13
CENTRALNA LIGA
G JUNIORÓW:
RÓW Korona Kielce – Stal
Mielec, sobota godz. 12, Neptun Końskie – Legia
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