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Nasz deptak może być jak
ulica Piotrkowska w Łodzi
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TRZY SCENY,
DWADZIEŚCIA
KONCERTÓW.
MASSCODE
FESTIVAL WRACA Z
PRZYTUPEM
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Kieleckie historie

Odkrywamy Świętokrzyskie

Jak Biruta
została
Biedronką

Balaton
i źródełko
w lesie

Przed laty to była najsłynniejsza kielecka kawiarnia, centrum życia towarzyskiego miasta. A dziś to bardzo
kontrowersyjny przykład przebudowy
na potrzeby dyskontu.
4-5

Kto i dlaczego malowniczo położony
w lesie staw nazwał Balatonem? Może
któryś z okolicznych mieszkańców wrócił właśnie znad prawdziwego Balatonu
i tak nazwał? A może starachowiczanie
pozazdrościli Węgrom jeziora i chcieli
choć jego namiastkę mieć u siebie?
6
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Plus i minus
tygodnia

Marcin Batóg
Kielczanie chcą zmian
w centrum

T

Świętojanki
Setki osób bawiły się
w nocy z soboty na
niedzielę nad zalewem
w Kielcach. To znakomity przykład obywatelskiej
inicjatywy, bo imprezę
„Kieleckie Wianki – Noc
Świętojańska” zorganizowały Grupa Szydłówek
OdNowa oraz stowarzyszenie Przyjazne Kielce.

Bez drzew
Od kilku tygodni na
kieleckim rynku słynne
donice z salonu miejskiego stoją bez drzew. Stare
uschły, a nowych nie
wsadzono. W efekcie nie
dość, że drzewa nie dają
cienia, to jeszcze służą
jako śmietnik i zamiast
zdobić rynek, są raczej
powodem do wstydu.

Liczby świętokrzyskich maratończyków

12 2

Rozmowa z dyrektorem ŚPN
To nie będzie nasze ostatnie słowo
Świętokrzyski Park Narodowy
zachęca do wędrowania po
jego terenie.

aka debata była potrzebna. Świadczy o tym przede
wszystkim frekwencja, wzięło w niej udział około 100
osób, a kilkaset obejrzało zapis na naszym proﬁlu na
Facebooku.
W ramach akcji „Gazety Wyborczej” pod nazwą „Okrągłe
Stoły 2019” rozmawialiśmy o tym, jakie ma być centrum miasta.
Jak ma ono wyglądać i przede wszystkim, dla kogo ma być –
kierowców, rowerzystów czy pieszych.
Mówiliśmy także o problemach przedsiębiorców ze śródmieścia, którzy narzekają na niewielki ruch, a przyczyn tego upatrują głównie w zamknięciu lub ograniczeniu ruchu na części ulic.
O ile część uczestników debaty, słuchając ekspertów, wydawała się rozczarowana polityką wyrzucania samochodów
z centrum, to w dyskusji zdecydowana większość była nie tyle za
utrzymaniem obecnego stanu, ale wręcz za zaostrzeniem zasad
ruchu w śródmieściu.
To naprawdę ważny sygnał, bo pokazuje, że kielczanie chcą
bezpiecznego i przyjaznego dla pieszych centrum (więcej o tym,
jakie pomysły na centrum Kielc mają uczestnicy debaty, piszemy
na s. 7).
Z kolei od przedsiębiorców oczekują innej, ciekawszej oferty.
A ci powinni skorzystać z cennych rad Piotra Kurzawy, menedżera ul. Piotrkowskiej w Łodzi (rozmowa na s. 7).
Mało optymistyczne były oceny ekspertów od komunikacji
dotyczące ruchu w Kielcach. Ale przynajmniej w jednym byli
zgodni – nasze miasto może jeszcze być przyjazne dla pieszych,
rowerzystów i pasażerów transportu zbiorowego. I po wtorkowej dyskusji wydaje się, że kielczanie takich zmian potrzebują.

• tyle maratonów
wygrał w tym
i ubiegłym roku
Rafał Czarnecki
z Bliżyna. Ma 40
lat, a ostatnio jako
pierwszy zameldował się na mecie 5.
Sanprobi Maratonu
Szczecińskiego
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Janusz Kędracki: Skąd taka aktywność? W poprzednich latach
raczej tego nie było.
DR INŻ. JAN REKLEWSKI, DYREKTOR ŚPN: Rzeczywiście jesteśmy bardziej aktywni, jeśli chodzi
o promowanie aktywnych form
wypoczynku. Rajd był oddolną inicjatywą pracowników oraz Stowarzyszenia Świętokrzyski Poziom
Gór. Potrzebne są takie imprezy
wspomagają nasze działania edukacyjne.
Po terenie ŚPN nie można wędrować, gdzie się komu podoba.
– Tak, na zdecydowanej większości powierzchni parku można
chodzić wyłącznie po wyznaczonych szlakach turystycznych,
ścieżkach edukacyjnych i drogach publicznych. Jeśli chodzi
o szlaki, to mamy ich w sumie 36
km. W tym roku otworzyliśmy
16-kilometrową ścieżkę ze Świętej
Katarzyny do Nowej Słupi, wiodącą śladem dawnej kolejki wąskotorowej. Na razie jest dostępna
dla pieszych, po zabezpieczeniu

mostków będzie również służyć
rowerzystom. To nie jest nasze
ostatnie słowo.
To znaczy?
– Planujemy jeszcze rozszerzyć
sieć szlaków i ścieżek. Wtedy obciążenie tych najpopularniejszych
tras i oddziaływanie na przyrodę
będzie mniejsze.
Spacerowanie teraz po lesie,
przy tylu komarach, nie jest chyba przyjemne. Da się przed nimi
jakoś uchronić?
– Po majowych ulewach komarów rzeczywiście przybyło, ale
zenit mamy już za sobą i gdy się
jest w ruchu, tak bardzo nie dokuczają. Warto się jednak zabezpieczyć odpowiednim preparatem.
Słyszałem, że sprawdzają się te na
olejkach eterycznych. +

Pytanie o... temperaturę
Czy w regionie padł tegoroczny rekord
ciepła?
Zdzisław Czekaj
dyżurny obserwator Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW w Sukowie

• tyle maratonów
wygrała w tym roku
Lidia Czarnecka,
żona pana Rafała,
dwa razy była też
druga. W Szczecinie
w kategorii open
zajęła 11. miejsce,
a wśród kobiet drugą
lokatę

• Świętokrzyski Park Narodowy,
widok z lotu ptaka FOT. YOUTUBE

W

środę 26 czerwca zanotowaliśmy najwyższą tegoroczną
temperaturę – 34,1 st. C. Do rekordu ostatnich lat jeszcze jednak
trochę zabrakło. Wynosi on 36,2
st. C i pochodzi z 1992 r. Przypominam, że temperaturę mierzy-

my w klatce stojącej w cieniu na
wysokości dwóch metrów.
Z kolei w nocy ze środy na
czwartek padł tegoroczny nocny
rekord. Minimalna temperatura wyniosła 21,3 st. C. Gdy nocą
przekracza ona 20 st. C, mówimy
wtedy o nocy tropikalnej.
W piątek będzie już chłodniej.
Maksymalna temperatura w ciągu dnia ma wynieść 21-23 st. C.

Sylwetka

Michała Jureckiego
P
Faktycznie w ostatnim czasie znacznie
więcej osób zgłasza swoją służbę w Wojskach
Obrony Terytorialnej. Było ich co najmniej
kilka. Ale myślałam, że to wynika z jakiś
sympatii albo chęci dorobienia, bo to też
dodatkowe pieniądze, a nie dlatego, że ich
zwolnienie z pracy jest znacznie trudniejsze
DANUTA PAPAJ
wiceprezydent Kielc

rywatnie super gość, zawodowo wielki wojownik. Iskra Kielce zawsze jest i będzie po stronie
naszej legendy” – tak kibice Iskry
Kielce napisali o Michale Jureckim
na swojej stronie na Facebooku.
I chcą mu zrobić niespodziankę,
spotkać się z nim i go pożegnać, bo
odchodzi z PGE Vive do Flensburga. Jurecki w kieleckich barwach
rozegrał prawie 400 spotkań, zdobył ponad 1200 bramek. W historii
klubu nie było wcześniej takiego
zawodnika, który swoją energią,
niekonwencjonalną radością, nieszablonowym zagraniem, potraﬁłby tak porwać zespół do lepszej
gry, a publiczność do głośniejszego
dopingu. Słynne stało się powie-

dzenie, że gdy „Dzidziuś” włączy
swój „terenowy bieg”, to praktycznie nie da się go zatrzymać jeden
na jeden. – To jak zderzenie ze
ścianą – dodawali.
Teraz fani PGE Vive marzą, by
35-letni Jurecki po skończeniu
kontraktu z mistrzem Niemiec,
wrócił do Kielc.
Co ciekawe, trzykrotny medalista
mistrzostw świata, zwycięzca Ligi
Mistrzów z 2016 roku w Kielcach
grał z numerem 5. Wcześniej koszulkę z „piątką” miał fenomenalny
lewoskrzydłowy Robert Nowakowski. Teraz z tym numerem zagra
Igor Karacić. – 5-tka jest tylko jedna –
skwitował z uśmiechem Jurecki na
swoim proﬁlu na Facebooku. +red
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Nowy pomysł się nie przyjął
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Emocjonalna absolutoryjna sesja

Nie chcą dyżurować Była też żółta
kartka
na ostro
Miały być lekarstwem na
brak lekarzy, a okazało
się, że jest odwrotnie,
szpitale musiałyby zatrudnić więcej personelu.
W świętokrzyskich szpitalach ostre dyżury raczej nie
zostaną wprowadzone.
Angelina Kosiek
Spotkanie w tej sprawie odbyło
się w ostatnich dniach w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.
W ustawie o ratownictwie medycznym od niedawna jest zapis
o możliwości pełnienia naprzemiennych dyżurów. Potocznie taki
stan gotowości nazywa się ostrym
dyżurem. A oznacza tyle, że karetka wozi pacjentów na chirurgię
do jednego szpitala, a następnego
dnia do kolejnego.
– Przepis jest wyjściem naprzeciw głosom o problemach z kadrą
medyczną, które są dotkliwe w całym kraju. Wprowadzenie naprzemiennych dyżurów jest próbą
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rozwiązania tych kłopotów – przekonuje Joanna Janiszewska-Bujała,
wicedyrektorka Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
Ale okazuje się, że szpitale szpitalom ten pomysł się nie podoba,
bo zamiast ułatwiać to stwarza kolejne problemy.
– Najczęściej na oddziale dyżuruje jeden lekarz, a drugi jest pod
telefonem. Jeśli byłby ostry dyżur,
musiałbym zatrudnić jeszcze trzeciego – tłumaczy dyrektor dużego
szpitala w Świętokrzyskiem.
– Ze względu na braki kadrowe
w całym województwie, nie ma
możliwości wprowadzenia tego
rozwiązania – ocenia Artur Lepiarczyk, wicedyrektor ds. medycznych
Szpitala Kieleckiego.
Dodaje, że można się zastanawiać nad rozwiązaniem pośrednim, czyli wprowadzeniem rejonizacji w Kielcach, która miałaby
dotyczyć pacjentów chirurgicznych
i ortopedycznych. Ze względu na to,
z której części miasta byłoby zgłoszenie, chorzy trafialiby albo na
Czarnów, albo na Kościuszki.
Wprowadzenie ostrych dyżurów mogłoby doprowadzić do ab-

– Ze względu na
braki kadrowe w
całym województwie
nie ma możliwości
wprowadzenia tego
rozwiązania – ocenia
Artur Lepiarczyk

surdalnych sytuacji. – Załóżmy, że
jest wypadek w Ostrowcu, a ostry
dyżur ma akurat szpital w Starachowicach. Mamy wozić pacjentów do innego miasta, skoro do
zdarzenia doszło niedaleko innego
szpitala? – pyta osoba ze świętokrzyskiej branży medycznej.
– Trzeba zacząć od tego, by to
szpitale między sobą się dogadały.
Jaki jest sens w tym, że w zasięgu
kilkunastu kilometrów funkcjonują trzy oddziały chirurgii w sąsiednich powiatach? Starostowie
widząc, że na oddziale nie ma lekarzy, są straty, powinni podejmować
decyzje o zamknięciu – uważa Wojciech Przybylski, dyrektor szpitala
w Końskich.+

To była najtrudniejsza sesja
rady miasta dla prezydenta
Kielc Bogdana Wenty. W trakcie debaty nad stanem miasta
wysłuchał wielu gorzkich
słów.

Marcin Batóg
o żółta kartka dla pana.
Pan jako sportowiec na
pewno zrozumie, co
to znaczy. Chciałbym,
żeby wziął się pan do pracy i nie
zbywał mieszkańców – mówił
w trakcie debaty Mirosław Łatkiwiecz. Żalił się, że miejscy urzędnicy nie zajęli się poważnie problem mieszkańców ul. św. Barbary, którzy nie mogą dojechać do
swoich domów.
To była pierwsza debata nad
stanem miasta. Ten nowy mechanizm oceny włodarzy wprowadziła od tego roku ustawa o samorządzie gminnym. W takich dyskusjach możliwy jest udział mieszkańców. Najpierw sekretarz miasta Szczepan Skorupski zreferował
raport o stanie gminy na 2018 rok.
Wyliczał dochody, wydatki, inwestycje, stan mienia komunalnego

T
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czy formy pomocy społecznej.
Później głos zabrali kielczanie.
Co ciekawe, mówiło też dwoje
kandydatów w zeszłorocznych
wyborach z list Projektu Świętokrzyskie, którzy mandatów nie
zdobyli – Ksenia Buglewicz oraz
Kacper Stachurski.
Krytykowali Wentę. – Dyrektorem ZTM został mąż członkini
Projektu Świętokrzyskie. Mam
panu za złe, że prowadzi pan
wojnę z radnymi – wyliczał Stachurski.
Na sali było też kilkudziesięciu kierowców MPK, a szefowa
przewoźnika Elżbieta Śreniawska skrytykowała politykę ZTM.
Do zamknięcia tego wydania
nie głosowano jeszcze nad wotum zaufania dla prezydenta. +
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Pokręcone losy najsłynniejszej kieleckiej kawiarni

Jak Biruta została
Biedronką
Przed laty to była najsłynniejsza kielecka
kawiarnia, centrum
życia towarzyskiego.
A dziś to kontrowersyjny
przykład przebudowy na
potrzeby dyskontu. – Jej
skomplikowane losy to
lustro w którym odbijają
się zmiany w naszym społeczeństwie – mówi Dominika Janicka
Marcin Sztandera

eby odkopać zapomniane historie związane z kawiarnią „Birutą” kuratorki wystawy „Obiekty,
które zostały biedronkami” w ramach wydarzenia „3xTransoformacja”, dotarły nie tylko do dokumentacji
budynku przechowywanej m.in. w archiwum RSM „Armatury”, ale też do byłych
pracownic. – I to chyba najciekawsza część
naszej pracy. Zatrudnione były tam niemal
wyłącznie kobiety i wszystkie mówiły, że
nigdzie później już tak dobrze im się nie
pracowało. Pamiętały mnóstwo szczegółów
i anegdot – mówi Olga Grabiwoda, kuratorka wystawy.

Ż

KAWIARNIA

• Wnętrza „Biruty” zaprojektowali Andrzej Grabiwoda i Jan Golka, scenograf
Teatru Żeromskiego
FOT. JERZY PIĄTEK

Decyzja o budowie „Biruty” zapadła na przełomie lat 60. i 70., wtedy wszystkie kieleckie
kawiarnie działały na parterach kamienic
i nie mogły być otwarte do późna.
A Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Armatury” postanowiła wybudować
kawiarnię w odrębnie stojącym budynku.
Pierwotnie miał tam być jeszcze sklep winno-cukierniczy, ale ostatecznie tego pomysłu nie udało się zrealizować.
Za to powstał lokal z którego rozpościerał się piękny widok na Kielce z bardzo
rozbudowanym zapleczem kuchennym,
bo wszystkie produkty przygotowywano na
miejscu.
– Dosyć długo nie wiedzieliśmy, kto go
zaprojektował. Ustaliliśmy, że to dzieło radomskiego architekta Grzegorza Bauera
z którym współpracował kielecki Inwestprojekt. Autorami wnętrza byli Andrzej
Grabiwoda i Jan Golka, scenograf Teatru
Żeromskiego. We wnętrzu znalazły się też
dwie prace Adama Wolskiego – wylicza Dominika Janicka, kuratorka wystawy.
W menu sprzed lat były wina m.in. tunezyjska Gellala i rumuńskie Contari, jako
przekąski podawano pieczarki z rusztu,
paszteciki z pieczarkami, a wśród deserów

Liczby najsłynniejszej
kieleckiej kawiarni

1973
ROK

• – Biruta została otwarta, prowadziła ją
PSS „Społem”

1990
ROK

• – kawiarnia zakończyła działalność,
potem był tam sklep meblowy, obuwniczy,
samochodowy i spożywczy, a teraz jest
Biedronka

jest choćby krem sułtański czy galaretka tęczowa.
Były też klasyczne śniadania. – Choć niektóre pozycje zaskakują, np. sok marchwiowy z bitą śmietaną – mówi Olga Grabiwoda.
Podkreśla, że niektóre sposoby podawania zamówienia do dziś robią wrażenie.
Np. kawę po ormiańsku serwowano przy
zgaszonym świetle. – Kelnerka wnosiła tacę
z ﬁliżanką z płonącą kostką cukru, gaszono
ją świeżo zaparzoną kawą i potem dolewano 50 g wódki. Tak już chyba nikt kawy nie
podaje – mówi kuratorka.

CENTRUM ŻYCIA
TOWARZYSKIEGO
„Biruta” to było centrum życia towarzyskiego Kielc. Niewiele osób pamięta, że można
tam było zobaczyć striptiz, również męski.
– Wspominają to byłe pracownice. Tak samo jak to, że w soboty lokal był otwarty do
ostatniego klienta i odbywał się dansing.
W poniedziałek za to odbyły się imprezy
muzyczne, które dziś nazwalibyśmy setami
dj-skimi. Dotarliśmy do tego dj-a, nadal ma
magnetofon szpulowy i zgodził się zadbać
o oprawę muzyczną wernisażu – opowiada Grabiwoda.
Kelnerki wspominają, że wśród gości był
m.in. Janusz Gajos. – Ale „Biruta” miał też

swoją stałą klientelę, która miała swoje ﬁliżanki i miejsca. Jako anegdotę wspominano
np., że jeden z takich stałych klientów, dosyć
drobnej postury, kiedyś zasnął i dopiero rano znaleziono go na fotelu – opowiada Olga Grabiwoda.
W „Birucie” toczyło się też mniej oﬁcjalne życie. Wiadomo było, że u szatniarza zawsze można było kupić papierosy, nawet nie
było ich na rynku. W kawiarni spotykały się
też różnego rodzaju „niebieskie ptaki”, czyli
osoby prowadzące nie do końca legalne interesy. Kiedyś doszło nawet do strzelaniny,
gdy ktoś wypróbował za dużo różnego rodzaju trunków.
Budynek był gotowy w grudniu 1972 roku
i został przekazany w ajencję PSS „Społem”,
które do połowy 1973 roku jeszcze kompletowało wyposażenie.
– We wspomnieniach pracowników
i klientów ten obiekt jawi się jako bardzo
nowoczesny powiew zachodu, w którym
zawsze można się było napić bardzo dobrej,
jak podkreślano świeżo mielonej kawy.
Wspominano też wyszukane alkohole i cudowny sernik wiedeński – mówi Janicka.
Ten sernik robiony był według receptury
nr 99/75, ma niezwykłą historię. PSS „Społem” obiecało, że na wernisaż przygotuje
kilka blach zgodnie ze starym przepisem.
– Potrzebna jest jakaś stara maszyna, która jeszcze zachowała się w „Winnicy” – mówi
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• – We wspomnieniach pracowników i klientów „Biruta” jawi się jako bardzo nowoczesny powiew Zachodu, w którym zawsze można było napić się bardzo dobrej, jak podkreślano, świeżo mielonej kawy – mówi Dominika Janicka FOT. ZE ZBIORÓW ADAMA WOLSKIEGO

Janicka. Spółdzielnia zgodziła się nawet pokazać przepis. – Ale z zasłoniętymi proporcjami składników – mówi Olga Grabiwoda.
Do dziś zachował się też m.in. stolik zrobiony specjalnie dla „Biruty” i zastawa z lokalu.

POCZĄTEK KOŃCA
Pod koniec lat osiemdziesiątych, „Biruta”
została zalana. Okazało się, że liście z pobliskiej wierzby zatkały odpływ wody z dachu i deszczówka dostała się do środka.
Podczas remontu zdemontowano i zniszczono część eleganckiego wystroju, m.in.
charakterystyczną konstrukcję, która stała
na środku.
Po 1989 roku lokal gwałtownie zaczął tracić klientów. – Duże zakłady zaczęły zwalniać pracowników i zmieniła się atmosfera.
Wydaje się, że klienci nie mieli już czasu na
chodzenie do kawiarni i mieli całkiem inne
problemy. Zaczęło się tam zbierać coraz
bardziej szemrane towarzystwo – mówi Janicka.

Czy budynek przed laty
powinien być wpisany do
rejestru zabytków?
– Wtedy, dziesięć lat po
odzyskaniu wolności, nikt o tym
chyba tak nie myślał.
Dziś gdyby miało dojść do takiej
przemiany, bez protestów
społecznych pewnie by się nie
obeszło
– mówi Dominika Janicka

Ostatecznie lokal wrócił do „Armatur”,
który jeszcze na rok oddał go prywatnemu najemcy. Ale on też sobie nie poradził i w 1990 roku kawiarnia zakończyła
działalność. Potem kolejno był tam sklep
meblowy, obuwniczy, samochodowy i spo-
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• Biedronka do budynku po kawiarni wprowadziła się w 2000 r.
FOT. PAWEŁ MAŁECKI / AGENCJA GAZETA

żywczy. – To czas szalonego kapitalizmu
i to też widać w losach tego budynku. To
się skończyło w 1999 roku, gdy budynek kupiło Jeronimo Martins i przystosowało go
na potrzeby dyskontu w 2000 roku.
Osiem lat później budynek jeszcze rozbudowano. Ale w środku nadal są charakterystyczne elementy konstrukcyjne jak
ﬁlary, tyle że dziś są już obudowane – mówi
Janicka.
Początkowo wystawa miała być tylko
o „Birucie”.
– Zaciekawiła nas przemiana którą przeszła, szczególnie, że ojciec jednej z pracownic Instytutu Dizajnu, Olgi Grabiwody, był
przed laty projektantem jej wnętrza. Ale potem okazało się, że nie jest to odosobniony
przypadek, gdy obiekt rozrywkowy zmienia
swoją funkcję na dyskont. Wręcz można
mówić o zjawisku, które na potrzeby wystawy nazwaliśmy „birutyzacją” – mówi Dominik Janicka.
Zaznacza, że nie chodzi o krytykowanie
sieci dyskontów. – Niech rzuci kamień ktoś,
kto nic tam nie kupił. Birutyzacja pokazuje

odbicie nas jako społeczeństwa i zmian, które zaszły – tłumaczy.
Czy budynek przed laty powinien być
wpisany do rejestru zabytków? – Wtedy,
dziesięć lat po odzyskaniu wolności, nikt
o tym chyba tak nie myślał. Dziś pewnie
wyglądałoby to inaczej i gdyby miało dojść
do takiej przemiany, bez protestów społecznych by się pewnie nie obeszło – mówi Dominika Janicka. +

Nie tylko Biruta
• Wernisaż wystawy „Obiekty, które zostały
biedronkami” w ramach wydarzenia „3xTransoformacja” odbędzie się w piątek w Instytucie Dizajnu przy ul. Zamkowej, początek
o godz. 18. Oprócz wystawie o kawiarni Biruta
odbędą się otwarcia dwóch innych wystaw:
„Mity postępu. Fotografia Pawła Pierścińskiego” oraz „Proste historie” o fenomenie
ogródków działkowych w Polsce.
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Samodzielnie wybierz najlepszą
trasę, zaplanuj podróż
lub sprawdź wygodny objazd
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Odkrywamy Świętokrzyskie

Balaton i źródełko w lesie
Ten niewielki staw
powstał w latach
60. Dlaczego został
nazwany Balatonem,
dokładnie nie wiadomo.
Janusz Kędracki

taw położony jest w lesie,
około 100 m na południe
od ul. Długiej w Starachowicach. Zaprowadzą tam
odchodzące od niej wydeptane ścieżki. Okoliczni mieszkańcy chodzą nimi po wodę do
ocembrowanego źródełka, które
bije powyżej stawu. – Woda dużo
lepsza niż z kranu – przekonywała
kobieta, którą przyszła z dwoma
plastikowymi zbiornikami. Opowiadała, że jeszcze w latach 60.
kobiety przychodziły tu robić pranie. Rozkładały odzież na dużym
kamieniu i uderzały kijanką, czyli
drewnianą łopatką, wytłukując
i wypłukując brud. Skończyło się
takie pranie, kiedy do powszechnego użytku weszły produkowane

S

• „Balaton” położony jest w lesie, około 100 m na południe
od ul. Długiej w Starachowicach FOT. WOJCIECH HABDAS / AGENCJA GAZETA

• Źródełko znajduje się powyżej stawu

w kieleckiej fabryce SHL wirnikowe pralki Frania.
Od starszego mężczyzny siedzącego z wędką na brzegu dowiedzieliśmy się, że to miejsce nazywano Pralnią. Początkowo był
to znacznie mniejszy niż obecnie
zbiornik wodny. Do obecnych rozmiarów powiększony został w latach 70., kiedy w pobliżu budowano zakłady mięsne i z inicjatywy
mieszkańców usypano hamującą
odpływ wody skarpę od zachodu.
W ten sposób powstał malowniczo położony w lesie staw. Kto i dla-

ski ma blisko 600 km kw., starachowicki niespełna 0,01 km kw.
Nie ulega jednak wątpliwości,
że także ma swój urok. Otoczony
lasem staw przyciąga nie tylko
wędkarzy, którzy złowić w nim
mogą leszcza, czasem karpia,
a nawet i szczupaka. Choć nie jest
to miejsce do kąpieli, w upalne
dni znajdują się chętni do skorzystania z niej. Po śladach widać,
że nad stawem organizowane są
spotkania przy ognisku. Na brzegu jest parę ławek, a nawet kosz
na śmieci, w sumie jest to jednak

czego nazwał go Balatonem? Ani
kobieta, która przyszła po wodę, ani
wędkarz tego nie wiedzieli. – Tak się
mówi i już – skwitował mężczyzna.
Może któryś z okolicznych
mieszkańców wrócił właśnie znad
prawdziwego Balatonu i tak nazwał? A może starachowiczanie
pozazdrościli Węgrom jeziora
i chcieli choć jego namiastkę mieć
u siebie? Przeróżne bywają źródła
i powody nazewnictwa.
Porównać ten Balaton z największym jeziorem w Europie Środkowej oczywiście nie sposób. Węgier-

FOT. WOJCIECH HABDAS / AGENCJA GAZETA

niezagospodarowane i nieco zapomniane miejsce.
Warto się tam wybrać nie tylko
po wodę czy na ryby. Na stawie
i wokół niego podziwiać można
dziką przyrodę. Żyją tam kaczki,
rośnie mnóstwo roślin wodnych,
które tworzą pływające kępy powierzchni wody. Widać też liczne
ślady działalności bobrów. Na wystającym z wody omszałym pniu
zauważyliśmy ciekawe zjawisko
– z jednej strony wyrasta gałązka
z liśćmi prawdopodobnie grabu,
a z drugiej sosna. +

Żorż smakuje

Słońce, woda i azjatycka kuchnia
Odnowiony zalew w Sielpi to
idealne miejsce do zażywania
słońca i kąpieli. Nad wodą
z pewnością szybko zgłodniejecie, wtedy warto wybrać się
do czerwonej budki o nazwie
Wo-Ki Asian Food.

Michał Skoczek*, bloger
ostała otwarta w ostatni
weekend, znajdziecie ją
obok delikatesów Społem,
na wprost smażalni ryb.
Za rozgrzanymi do białości wokami uwija się ekipa pozytywnie
zakręconych na punkcie jedzenia
młodych ludzi.
Zamawianie jest proste. Wybieramy wielkość porcji (mała/duża)
oraz bazę – ryż lub pszenny makaron w stylu chow mein. Do tego jeden ze składników głównych: kurczak, kaczka, wołowina, krewetki
lub tofu. Teraz pora na autorskie
sosy, których do wyboru mamy
aż sześć: wasabi-sprite, kabayaki,
imbir-sweet chili, kokos-mango,
tonkatsu o śliwkowej nucie lub
najostrzejszy asian hot. Każde
danie ma też warzywa (m.in. marchewkę, bambusa, fasolkę itp.),
a na wierzch wybieramy posypkę:
dymkę, prażoną cebulkę, biały lub
czarny sezam, płatki kokosa lub
orzechy. Warto wiedzieć, że mała

Z

porcja wcale nie należy do małych.
To dobrze ponad 400 g jedzenia.
Spróbowaliśmy pysznego makaronu z wołowiną i sosem imbir-sweet chili (mała porcja 20 zł),
bardzo sycącego ryżu w kurczakiem i sosem kabayaki oraz dymką
i prażoną cebulką (mała porcja 17
zł), lekkiego zestawienia kurczaka z makaronem i sosem imbir
sweet chili (17 zł) oraz makaronu
z wielkimi krewetkami w panko
i słodko-owocowym sosem kokos-mango (mała porcja 20 zł). Do
tego ostatniego na nasze życzenie
trafiło także tofu, jako składnik
dodatkowy. Bardzo dobry, miękki
ser sojowy świetnie przyjmował
w siebie smaki innych składników.
Można też zamówić doskonałe
kiszonki i sałatki. Zarówno orzeźwiające glony wakame, jak i ostre,
wyraziste kiszone samodzielnie
dwie odmiany kimchi – z czerwonej kapusty oraz kapusty pekińskiej (każda porcja 8 zł) bardzo
nam smakowały. Świetna i lekka
okazała się sałatka z kurczakiem
tempura. Soczysty kurczak otulony doskonałym ciastem podany
w towarzystwie świeżych warzyw
i marynowanego imbiru, a dodatkowo polany sosem a la ponzu dla
wzmocnienia smaku (15 zł).
Podsumowując. W Wo-Kach
znajdziecie smaczną, azjatyc-

• Makaron z krewetkami i tofu z baru Wo-Ki Asian Food w Sielpi
FOT. MICHAŁ SKOCZEK

Za rozgrzanymi
do białości wokami
uwija się ekipa
pozytywnie
zakręconych
na punkcie jedzenia
młodych ludzi

ką kuchnię. Warto wybrać się
do Sielpi, bo bazują na dobrych
składnikach i świetnie potrafią
łączyć smaki. To nie jest pol-viet,
tylko autorska zabawa smakami
Azji. Dania są smaczne, wyraziste
i sycące. Świetne kiszonki i dobre
sałatki uzupełniają ofertę. Z przyjemnością będę tu wracał.
Wo-Ki Asian Food, Sielpia Wielka. Czynne codziennie od godz. 11
do ostatniego ziarenka ryżu. Płatność gotówką i kartą. +

• W barze nad zalewem mają też
kiszonki i sałatki FOT. MICHAŁ SKOCZEK
* W internecie znany jako Żorż Ponimirski. Ojciec założyciel i pomysłodawca bloga Street Food Polska.
Gastroseksualny wielbiciel fast
i street foodów. Typ pyknika, który
trzyma stałą wagę.

1 KI
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Okrągły stół „Wyborczej”

Pomysłów nie brakuje
Zamknięcie dla aut
ul. Staszica, wprowadzenie roweru miejskiego,
poprawienie komunikacji
– to tylko niektóre pomysły na ożywienie śródmieścia Kielc.
Marcin Sztandera

słyszeliśmy je podczas okrągłego stołu „Wyborczej”. W debacie, która odbywała się pod hasłem „Dla kogo centrum Kielce”,
a organizowanej przy wsparciu
kieleckiego magistratu, wzięło udział kilkadziesiąt osób. Przyszli przedstawiciel
przedsiębiorców z centrum, organizacji
pozarządowych i kieleccy radni. Przy „okrągłym stole” zasiedli też eksperci – Tomasz
Tosza, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie, Michał
Pyzik, współautor obowiązujących planów
transportowego i mobilności dla Kielc, oraz
Piotr Kurzawa, menedżer ul. Piotrkowskiej
w Łodzi.
Dyskusja była bardzo gorąca i emocjonalna. Ale z sali i od ekspertów padło kilkadziesiąt pomysłów na ożywienie centrum.
Najczęściej powtarzał się ten dotyczący
poprawy komunikacji, a konkretnie dodatkowych linii autobusowych. Niektóre
z pomysłów były bardzo futurystyczne, jak
budowa tramwaju czy wprowadzenie autobusów elektrycznych.
– Centrum Kielc powinno krzyczeć „przyjeżdżajcie tu rowerem i autobusem” – mówił
Pyzik. Wytykał, że nadal nie powstał przystanek autobusowy przy ul. Żelaznej.
Maksymilian Materna, restaurator, proponował, żeby autobusy pojechały ulicą
Kościuszki i wysadzały pasażerów przy deptaku. – Świetnie byłoby zejść deptakiem do
Paderewskiego – mówił Materna.
Z kolei Kamil Piwowarski, organizator kieleckiej Masy Krytycznej, mówił, jak
otworzyć centrum dla rowerów. Proponował m.in. wyznaczenia kontrapasów.
O dziwo, praktycznie nie było postulatów, żeby zwiększyć liczbę miejsc parkingowych w centrum. Mówiono raczej o potrzebie ich zwiększenia na obrzeżach centrum.
Jeden z przedsiębiorców zwrócił uwagę,
że w centrum w nocy 90 proc. miejsc zajmują samochody mieszkańców, a w ciągu dnia
na 70 proc. z nich stoją auta przedsiębiorców i pracodawców.

U
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• W debacie o centrum Kielc wzięło udział około 100 osób FOT. PAWEŁ MAŁECKI / AGENCJA GAZETA

Rozmowa z Piotrem Kurzawą,
menedżerem ul. Piotrkowskiej w Łodzi
Receptą na sukces jest współpraca

M

iasto nie może od
przedsiębiorców tylko
żądać, a ci nie mogą
wyłącznie oczekiwać, że ich
działalność rozkwitnie. Bo to
nie jest rola miasta. Musi być
partnerska współpraca
Marcin Batóg: Czy ulicę Sienkiewicza można
w ogóle porównać do ulicy
Piotrkowskiej w Łodzi?
Piotr Kurzawa: – Są
podobne. Mają ładną nawierzchnię, nasadzenia, ławki. A kilka lat temu Piotrkowska może wyglądała nawet
gorzej niż Sienkiewicza
dzisiaj. Udało się to zmienić
dlatego, że wielu osobom na
tym zależało, chcieli współpracować. Wasz deptak
bardzo mi się spodobał, ma
wszystko to, czego potrzebuje główna i reprezentacyjna
ulica miasta. Ale jeśli chodzi
o ofertę, to niestety jest dużo
do nadrobienia.
Jaka jest więc tajemnica
sukcesu ulicy Piotrkow-

skiej i przedsiębiorców,
którzy prowadzą tam swoje biznesu?
– Receptą na sukces jest
współpraca. To się dzieje
u nas i tego życzę ulicy Sienkiewicza.
Brał Pan udział w dyskusji,
słyszał opinie kieleckich
przedsiębiorców, co można im doradzić?
– Przede wszystkim,
żeby słuchali się nawzajem. Potrzebny jest dialog,
żeby oczyścić relacje
i otworzyć się na nowo.
Drugi krok to zbudowanie
porozumienia z miastem
i wspólne opracowanie
kierunków, w których obie
strony będą podążać. Ale
to nie może się opierać wyłącznie na oczekiwaniach.
Miasto nie może od przedsiębiorców tylko żądać,
a ci nie mogą wyłącznie
oczekiwać, że ich działalność rozkwitnie. Bo to nie
jest rola miasta. To oni
prowadzą biznes i powinni
na nim zarabiać, a władze mogą dać narzędzia,
pomagać, inspirować. Ale
to musi być partnerska
współpraca.

Mówił pan też, że przedsiębiorcy powinni się
przebranżowić. Myślę
choćby o restauracjach.
Kielecki Rynek jest wypełniony ogródkami letnimi,
a na ulicy Sienkiewicza
jest ich tylko kilka.
– Ulica Sienkiewicza
jest idealną przestrzenią,
by myśleć o niej właśnie
pod kątem kulturalno-rozrywkowym. Moim zdaniem gastronomia świetnie ożywia takie miejsca.
Piotrowska w części deptakowej ma około 2 km, była
część – powiedzmy – lepsza, ale była też gorsza
jeśli chodzi o klientów
i atrakcyjność. Dziś w tej
drugiej części otwiera się
więcej restauracji i dostaje
ona nowe życie. Organizujemy tam wydarzenia
kulturalne. I to jest impuls,
miasto proponuje wydarzenie, ściąga klientów,
a przedsiębiorcy powinni
umieć wyciągnąć z tego
zysk. Nie da się zarobić
zamykając lokal, gdy ludzi
na deptaku jest bardzo
dużo. Za klientem trzeba
nadążać. +
Marcin Batóg

– Musimy ich skłonić do parkowania poza strefą. Niech to będą choćby podwórka,
które teraz są niewykorzystane, bo nie ma
do nich dojazdów – radził Kamil Kamiński.
Najbardziej zróżnicowane, wręcz wykluczające się, były pomysły dotyczące ruchu
na ulicach przecinających deptak. Optowało za tym kilku przedsiębiorców, zwłaszcza
po tym, jak okazało się, że w Łodzi przez
Piotrkowską taki ruch się odbywa. – Ludzie
powinni mieć możliwość wyboru, niech to
będzie nawet ruch spowolniony – mówiła
Agnieszka Czechowska-Skóra, przedsiębiorczyni.
Takie głosy były jednak w mniejszości.
Częściej apelowano o ograniczenie ruchu
samochodów w centrum. Dwie osoby chciały zamknięcia wyjazdu z ul. Staszica w Sienkiewicza. – Już teraz w weekend chodzą nią
do Sienkiewicza tysiące ludzi. Zróbmy więc
im drogę do chodzenia – mówił Anna Maliniwska, mieszkanka centrum Kielc.
Kilka osób radziło, żeby poprawić estetykę reklam w centrum Kielc. Kurzawa nie
ukrywał, że Piotrkowską potraktowano
wręcz jak galerię handlową, pracowano nad
jej estetyką, ale też żeby była bardziej przyjazna choćby przez dostępność toalet.
– W innych miastach samorządy uwalniają mieszkania komunalne, których nikt
nie chce, na pracownie dla artystów, eksperymentatorów którzy potem funkcjonują
w śródmieściu i generują działalność oddolną – mówiła Ewa Tatar, pochodząca z Kielc
historyk sztuki.
Sebastian Michalski, znany kielecki
przedsiębiorca, radził, żeby może w takiej
sytuacji to miasto dokładało nawet do części
czynszu w pustych lokalach. – U mnie teraz
ćwiczą karatecy i wiem, że nie mają funduszy. Taki wkład miasta na początku pozwoliłby wypełnić jakąś przestrzeń – stwierdził
przedsiębiorca.
Kilka osób wytykało, że w centrum,
zwłaszcza na ul. Dużej i Małej, nie ma drzew
i ławek.
Oberwało się też samym przedsiębiorcom. Wytykano im, że stawki czynszu są
„jak w Krakowie i Gdańsku”, a sklepy były
pozamykane nawet w święto Kielc. – Podczas dużych imprez jak Europeada czy Euro U-21 przyjechało sporo turystów, którzy
chodzili po mieście i szukali, gdzie mogą kupić pamiątki, a lokale były zamknięte – przypominał Rafał Zamojski.
– Przedsiębiorcy to nie jest zło konieczne,
muszą żyć w symbiozie z mieszkańcami. Jeżeli będziemy stać po dwóch stronach barykady, nie dojdziemy nigdzie. To mieszkańcy
tworzą atmosferę tego miasta, ale my także
– i potrzebujemy swobody działania. Nie
ograniczenia działalności, ale współpracy,
a miasto jest mediatorem i wyznacznikiem
tej drogi – podsumował jeden z przedsiębiorców. +
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Piłka nożna

Będą musieli zmierzyć się
z legendami Korony
– Potrzebny jest napastnik do pierwszego składu. Wciąż widzę też luki w środku
pola – ocenia dotychczasowe transfery Maciej Sierpień, dziennikarz Telewizji Polskiej.
Paweł Matys

ielczanie póki co zakontraktowali sześciu piłkarzy: bramkarzy Marka Kozioła i Chorwata
Lukę Kukicia, obrońców: Grzegorza Szymusika i Mateusza Spychałę, Greka Themistoklisa Tzimopoulosa oraz czeskiego
napastnika Michała Papadopoulosa. Bliscy Korony są również dwaj
inni obcokrajowcy: Czarnogórzec
Uros Djuranović oraz Serb Milan
Radin. Obaj mogą grać w środku
pola lub na skrzydle.
Jak fachowcy oceniają dotychczasowe ruchy transferowe? – Są
trochę kontrowersyjne, bo Grek
i Czech mają 33 i 34 lata. Włodarze mówili kiedyś, że Jacek Kiełb
i Radek Dejmek odchodzą, bo są
za starzy, a tymczasem pozyskuje
się zawodników w takim wieku.
Owszem, doświadczenie jest potrzebne w drużynie, ale chyba nie
aż takie – dodaje Sierpień.
Według niego niezbędne są
jeszcze transfery napastnika

K

i środkowego pomocnika. – Papadopoulos jest doświadczony, solidny, ale widzę go w roli rezerwowego. Nie gwarantuje on bowiem
10-12 bramek w sezonie, bo ostatni raz udało mu się to w Zagłębiu
Lubin [w sezonie 2012/2013 – red.].
Dlatego potrzebny jest napastnik
do pierwszej jedenastki. Wciąż
widzę również luki w środku pola. Serb i Czarnogórzec to duże
znaki zapytania, nie wiadomo,
jak odnajdą się w polskiej lidze,
czy się zaadoptują. Znając specyﬁkę naszej Ekstraklasy, nie do
końca może być to łatwe – analizuje Sierpień.
Wiele pochwał Korona zebrała
za transfery młodych Polaków.
Grzegorz Szymusik i Mateusz
Spychała mogą grać na prawej
obronie i dzięki nim nie powinno
być problemów z obsadzeniem
młodzieżowca. – Cieszą transfery
tych zawodników już nieco ogranych w rozgrywkach ligowych.
Sporo dobrego słyszałem zwłaszcza o Szymusiku. Powinien on
dać Koronie dużo jakości. Z drugiej strony Ekstraklasa to duży

• Mateusz Sowiński miał w sparingu ze Stalą Mielec kilka fajnych momentów gry
FOT. PAWEŁ MAŁECKI / AGENCJA GAZETA

przeskok z I ligi. W dodatku na
tej pozycji zawodnicy będą musieli zmierzyć się z legendami:
Pawłem Golańskim, Bartoszem
Rymaniakiem, a nawet wcześniej
Marcinem Kusiem. Prawa obrona
zawsze była w Kielcach świetnie
obsadzona – przyznaje twórca
portalu cowkoronie.pl.
Trener Gino Lettieri do kadry
pierwszej drużyny włączył kilku
złotych medalistów juniorów star-

szych: Łukasza Bujaka, Kornela
Kordasa, Mateusza Sowińskiego,
Artura Piróga, Wiktora Długosza.
– Zaskoczony jestem, że nie ma
w tym gronie kapitana Mateusza
Bartosika. To bowiem materiał na
dobrego stopera. Nie widzę w tym
gronie zawodników, którzy przy
trenerze Lettierim mogliby liczyć
na regularne występy. Najbliżej tego jest Sowiński – uważa Sierpień.
Sowiński uznawany jest za wielki

talent. – Ma największy potencjał
techniczny i motoryczny. Ksywa
„Zizou”, bo kilkanaście razy pokazał próbkę swoich nieszablonowych możliwości – mówił o nim
trener Marek Mierzwa.
W sobotę Korona wyjeżdża na
obóz do Opalenicy. W ostatnim
sparingu pokonała na Szczepaniaka pierwszoligową Stal Mielec
1:0. Jedynego gola po kwadransie
ładnym strzałem zdobył Radin. +

Transfery PGE Vive

Wakacje z Futbolem 2019

Jurkiewicz blisko Kielc

Zagraj w turnieju!

Mariusz Jurkiewicz najprawdopodobniej zostanie w PGE Vive
– dowiedziała się „Wyborcza”.
Wszystko wskazuje bowiem na
to, że jednak włodarze Wybrzeża porozumieją się z prezesem
Bertusem Servaasem.

Paweł Matys
rzypomnijmy, że 37-letni zawodnikowi po zakończeniu
tego sezonu skończyła się
umowa z kielecką siódemką. Były reprezentant Polski kilka
miesięcy temu parafował umowę
z Wybrzeżem Gdańsk. Po odejściu
jednak z PGE Vive aż trzech środkowych obrońców: oprócz Jurkiewicza, Michała Jureckiego, Marko
Mamicia prezes Bertus Servaas
zdecydował się, że jednak widziałby
na przyszły sezon „Kaczkę” w składzie. – Z Mariuszem jestem już dogadany w sprawie nowego kontraktu. On sam też chciałby grać jeszcze

P

• Mariusz Jurkiewicz
w objęciach Vladimira Cupary
FOT. PAWEŁ MAŁECKI / AGENCJA GAZETA

w Kielcach. Teraz piłeczka jest po
stronie Wybrzeża Gdańsk. Uważam, że zaoferowałem włodarzom
tego klubu dobrą ofertę – przyznaje
„Wyborczej” Bertus Servaas.
Według naszych informacji,
wczoraj włodarze Wybrzeża spotkali się, by rozmawiać właśnie na ten
temat. Udało nam się dowiedzieć,
że jednak dojdzie do porozumienia
na linii Gdańsk – Kielce. – To nasza
ostatnia transferowa zagadka przed
rozpoczęciem sezonu 2019/2020.
Jeśli Mariusza nie będzie z nami, to
nie będziemy szukać innych zawodników. Kadra jest już praktycznie
zamknięta – dodaje Servaas.
Przypomnijmy, że od nowego sezonu zawodnikami PGE Vive zostali
bramkarze Andreas Wolff, Mateusz
Kornecki, lewy rozgrywający Doruk
Pehlivan, playmaker Igor Karacić
oraz kołowy Romaric Guillo. +
Losowanie fazy grupowej zakończyło się
po zamknięciu „Wyborczej”. O rywalach
PGE Vive czytaj na kielce.wyborcza.pl

Do 1 lipca zgłaszać się można do piłkarskich „Wakacji
z futbolem”. Zapraszamy
chętnych uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów
i licealistów.

Paweł Matys
Jak zgłosić się do turnieju?
Wystarczy do poniedziałku, 1
lipca do godz. 12 przynieść do
naszej redakcji przy ul. Rynek
16 – listę nazwisk zawodników
z datą urodzenia i nazwą drużyny. Zapraszamy wszystkich
chętnych, mile widziane są
również dziewczęta oraz osoby
spoza Kielc.
Planujemy zorganizować
zawody w dwóch grupach wiekowych. Będą to szkoły podstawowe i gimnazja oraz licea. Jeśli
się zgłosi jednak przynajmniej
sześć drużyn z podstawówek,
to wtedy zrobimy osobną kategorię.

Mecze rozgrywane będą w tegorocznej edycji wyjątkowo na
boisku Szkoły Podstawowej nr 39
w Kielcach przy ul. Krzyżanowskiej 8 (obok Wszechnicy Świętokrzyskiej).
Rywalizować będą ze sobą
sześcioosobowe zespoły, ale
zgłosić można większą liczbę
piłkarzy. Pierwsze mecze turnieju rozegrane zostaną najprawdopodobniej we wtorek 2
lipca, finał planujemy w połowie sierpnia. Terminarz rozgrywek opublikujemy po ostatnim
dniu zgłoszeń.
Wakacje z Futbolem 2019
organizują „Gazeta Wyborcza
w Kielcach” oraz Urząd Miasta
Kielce. Gramy już po raz 20. Od
sześciu lat turniej jest rozgrywany ku pamięci naszego zmarłego przyjaciela, znakomitego
dziennikarza sportowego, m.in.
kieleckiej „Gazety Wyborczej”,
świetnego organizatora imprezy
– Adama Gołąba. +
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BUSKO-ZDRÓJ

XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamróz

Honory dla tenora
światowej sławy
Janusz Kędracki
Beneﬁs Wiesława Ochmana
zainauguruje w sobotę XXV
Międzynarodowy Festiwal
Muzyczny im. Krystyny Jamróz
w Busku-Zdroju. Światowej
sławy tenor odbierze również
honorowe obywatelstwo miasta.
Wraz z nim wystąpią sopranistki Hanna Okońska-Ratajczak
i Renata Drozd oraz barytoniści
Arkadiusz Anyszka i Wiktor
Kowalski. Na fortepianie zagrają
Artur Jaroń i Paweł Cłapiński.
Koncert, na który bilety kosztują
80 zł, rozpocznie się o godz. 16
w Buskim Samorządowym Centrum Kultury.
Także w sobotę o godz. 21 w hotelu Bristol Art & Medical Spa
można będzie posłuchać najpiękniejszych melodii świata w wykonaniu niemieckiego tenora
Michaela Kleitmana z zespołem.
W niedzielę o godz. 15 w parku
zdrojowym wystąpi Orkiestra Dęta
BSCK. Godzinę później w kościele
św. Brata Alberta rozpocznie się
koncert arcydzieł muzyki orga-

nowej w wykonaniu Romana
Peruckiego, a o godz. 17.30 w BSCK
projekcja ﬁlmu poświęconego Krystynie Jamróz, pochodzącej z Buska wybitnej śpiewaczce, która
zmarła w 1986 r. Także w niedzielę
o godz. 20 w hali sportowej przy
ul. Kusocińskiego 3 z koncertem
„Kalejdoskop barw Polski” wystąpi
Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”
(bilety 100 zł).
Od poniedziałku codziennie
o godz. 15 zaplanowano koncerty
w sanatorium Marconi lub w parku zdrojowym. Wstęp na nie jest
wolny. Natomiast 50 zł kosztuje
bilet na poniedziałkowy koncert
w BSCK Alicji Majewskiej, Włodzimierza Korcza i Warsaw Opera
Quartet. We wtorek 1 lipca o godz.
19 balet „Dziadek do orzechów”
Piotra Czajkowskiego zaprezentuje tam Kielecki Teatr Tańca
(30 zł), w środę o godz. 20 „Perły
symfoniki” – Konstanty Andrzej
Kulka (skrzypce), Tomasz Strahl
(wiolonczela), Artur Jaroń (fortepian) i Polska Orkiestra Sinfonia
Iuventus (80 zł). Także w BSCK
w czwartek o godz. 20 koncert
„Musicale, musicale” w wykona-

K I N A
Kielce
HELIOS
Świętokrzyska 20, tel. 413321330

Agent Kot (85) dubbing pt.-niedz., wt.-czw. 12.45, 16.30; pon. 11.15, 16.30;Aladyn
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(128) dubbing pt. 11.30; sob.-niedz., wt.,
czw. 11.45; pon. 12.45; śr. 10, 12.50;Anna
(118) pt.-niedz., wt.-śr. 15, 17.45, 20.40;
pon. 15.10, 17.45, 20.40; czw. 15, 18.20,
21;Filmowe Poranki: Krecik i Panda, cz.
2 niedz. 10.30;Godzilla II: Król potworów
(132) codz. 20; dubbing pt., pon.-czw.
15.30;Ja teraz kłamię (107) codz. 14, 18.45,
21.15;John Wick 3 (130) pt.-śr. 20.50;Kraina
cudów (85) dubbing pt.-sob., pon.-czw.
10.45;Kultura Dostępna: Ciemno, prawie
noc (114) czw. 13, 18;Laleczka (120) pt.-śr.
19.15, 21.30; czw. 20.15;Maraton strachu
pt. 23;Men in Black: International (120) pt.,
pon.-czw. 14.30;Oszustki (94) pt.-śr. 17,
20.30; czw. 17, 20.45;Pokémon: Detektyw
Pikachu (104) dubbing pt., wt. 10.30, 13,
18.20; sob. 10.30, 13, 15.30; niedz. 10.40,
13, 15.30; pon. 10.30, 12.50, 18.20; śr.
10.30, 12.10, 18.20; czw. 10.30, 13;Polaroid
(88) codz. 19.40, 21.45;Rocketman (121)
codz. 11.15;Sekretne życie zwierzaków
domowych 2 (92) dubbing pt. 10.15, 10.30,
11.30, 12, 12.40, 13.40, 14.10, 15.20, 15.50,
16.20, 17.30, 18, 18.30; sob.-niedz., wt.-śr.
10, 11, 11.30, 12, 13.10, 13.40, 14.10, 15.20,
15.50, 16.20, 17.30, 18, 18.30; pon. 10,
10.30, 11.30, 12, 12.40, 13.40, 14.10, 15.20,
15.50, 16.20, 17.30, 18, 18.30; czw. 10,
10.30, 11.30, 12, 13.40, 14.10, 15.20, 15.50,
16.20, 17.30, 18, 18.30;Spider Man: Daleko
od domu (135) czw. 19.15;Yesterday (116)
sob.-niedz. 14.30, 18.15;

MULTIKINO
Warszawska 26, tel. 412486410

niu sopranistki Edyty Krzemień,
aktora i piosenkarza Aleksandra
Damiana oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej
pod batutą Sławomira Chrzanowskiego (60 zł).
Koncerty organizowane są
także poza Buskiem. W niedzielę
o godz. 16 można będzie posłuchać „Stabat Mater” G.B. Pergolesiego w kościele w Ożarowie
(powiat opatowski), a w kościele
w pobliskich Glinianach o godz.
12 muzyki sakralnej.
Jedną z imprez towarzyszących festiwalowi są wystawy:
„Impresje operowe – projekty
kostiumów operowych Małgorzaty Słoniowskiej” oraz eksponatów
związanych z Krystyną Jamroz
z kolekcji Izby Zbiorów Regionalnych Buskiego Samorządowego
Centrum Kultury. Obie ekspozycje
oglądać można w „Galerii Sztuki
„Zielona”. Wernisaż w piątek
o godz. 18.+

Szczegółowy program jubileuszowego festiwalu, który potrwa
do 7 lipca, na jamroz.busko.pl.

• Wiesław Ochman odbierze honorowe obywatelstwo Buska-Zdroju
FOT. MACIEJ JARZEBINSKI / AG
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Kobieta i mężczyzna, dwa światy

Agent Kot (85) dubbing pt., niedz.,

wt., czw. 11, 13.15; sob., pon., śr. 11,
12.45;Agi Bagi sezon 3 (8) dubbing
sob.-niedz. 10.30;Aladyn (128)
dubbing codz. 11.40, 17;Anna (118)
pt., niedz., wt., czw. 12.30, 15.05,
17.40, 20.15; sob., pon., śr. 15.05,
17.40, 20.15;ENEMEF: Noc Władcy
Pierścieni (756) pt. 22;Godzilla II:
Król potworów (132) codz. 20.40;
dubbing codz. 16.20;Ja teraz kłamię
(107) pt., niedz., wt., czw. 15.40,
18.05, 20.30; sob., pon., śr. 13.15,
15.40, 18.05, 20.30;John Wick 3 (130)
codz. 11.40;Jutro albo pojutrze (93)
pon. 19.30;Laleczka (120) codz.
16.40;Ma (99) codz. 19.15, 21.30;Men
in Black: International (120) pt. 22.10;
sob.-śr. 21.05;Oszustki (94) codz.
14.30, 18.30, 21.05;Paskudy. Uglydolls
(95) dubbing codz. 10.25;Pokémon:
Detektyw Pikachu (104) dubbing
codz. 11.30, 14, 18.45;Polaroid (88)
pt.-niedz., wt.-czw. 14.55, 19.30,
21.40; pon. 14.55, 20, 21.40;Sekretne
życie zwierzaków domowych 2 (92)
dubbing pt.-śr. 10.10, 10.40, 11.10,
11.40, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.20,
14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55,
17.25, 17.55, 19, 20; czw. 10.10, 10.40,
11.10, 11.40, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45,
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.25,
16.55, 17.25, 17.55, 20;Spider Man:
Daleko od domu (135) czw. 19; dubbing czw. 19.45;Trzy kroki od siebie
(116) pt. 19.50, 22.30; sob.-niedz.,
wt.-śr. 19.50;

Marcin Sztandera
Na wernisaż wystawy „Między
Słowem a Obrazem” Joanny
Biskup-Brykczyńskiej zaprasza
dziś Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach.
Joanna Biskup-Brykczyńska jest
jedną z najbardziej rozpoznawalnych kieleckich artystek młodszego pokolenia. Niedawno została
wyróżniona Nagrodą Miasta
Kielce za osiągnięcia w dziedzinie

twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochronę kultury.
Na wystawie w BWA będzie
można zobaczyć jej pracę doktorską. To zbiór 16 dzieł obejmujących dwa cykle. Otwierają je dwa
największe obrazy zatytułowane:
„O Niej” i „O Nim”.
„Każdy obraz to osobna
historia, osobny list o kobiecie
i mężczyźnie, skierowany do
nieznajomego odbiorcy. Kolejne
prace są rozwinięciem dwóch
pierwszych i kontynuacją

opowieści” – napisała artystka.
Dodaje, że jej dzieła „to próba
spojrzenia na kobietę i mężczyznę jak na dwa indywidualne
światy, współistniejące obok
siebie, przenikające się, a czasem uzupełniające. (…) Całość
może dawać wrażenie spokoju
i onirycznego wyciszenia, ale
jest to spokój pozorny”.+

Wernisaż wystawy w piątek o godz.
18. Można ją zwiedzać do 2 sierpnia.

TOKARNIA

Grill, wędzenie i świętojanki
Piotr Rozpara
Piknik Świętojański – Wiejskie
Wędzenie to propozycja na
niedzielę Parku Etnograﬁcznego
w Tokarni. Będzie coś dla ducha,
ale i dla ciała.
Wydarzenie rozpocznie się
o godz. 13 i potrwa do 19.
– Zaprosimy do obejrzenia
ludowych zwyczajów sobótkowych

w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich „Zagórzanki” oraz zespołu
folklorystycznego Świętokrzyskie
Jodły. Będą też bezpłatne warsztaty
wicia świętojańskich wianków oraz
koncert ludowych pieśni miłosnych
w wykonaniu m.in. Zespołu Pieśni
i Tańca Małogoszcz, Kapeli Świętokrzyskiej, Radlinianek, Kowalanek,
Bolechowiczan, Skorkowianek
oraz Koła Gospodyń Wiejskiej
„Dwikozy” – zaprasza Beata Ryń

z Muzeum wsi Kieleckiej. Dodaje,
że uczestnicy wezmą udział w poszukiwaniu kwiatu paproci.
Atrakcyjnie zapowiadają się
też pokazy grillowania i wędzenia autorstwa znanych szefów
kuchni Mirosława Ciołaka,
Michała Markowicza i Roberta
Kopacza. Opowiedzą też oni
o najnowszych trendach grillowych oraz zaproszą na degustację tego typu dań. +
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V KADZIELNIA SPORT FESTIWAL

Ekstremalnie, ale dla każdego
Piotr Rozpara
Ta impreza rozrasta się z
roku na rok i ściąga do Kielc
coraz więcej gości. W sobotę i
niedzielę piąta, jubileuszowa
edycja Kadzielnia Sport Festiwalu.
– To jedyny w Polsce festiwal
sportów ekstremalnych dla
amatorów. Impreza, na którą
może przyjść każdy – podkreśla Agata Wojda z Fundacji
WLK4. Od pięciu lat organizatorzy, wraz z urzędem miasta
oraz Geoparkiem Kielce, powodują, że do przepięknych
terenów Kadzielni ściąga
mnóstwo gości.

• Przejazd kolejką tyrolską i odpoczynek na hamakach 40 metrów nad ziemią to jedne z atrakcji Kadzielnia Sport Festiwalu
FOT. PAWEŁ MAŁECKI / AGENCJA GAZETA

Tak ma być też w ostatni
weekend czerwca tego roku. Tradycyjnie zaplanowano kilka stref
aktywności. – Sportów górskich,
ekstremalną, chilloutu oraz prze-

strzeń dla dzieci KSF Kids – wylicza Agata Wojda.
Zapewnia, że każdy znajdzie
coś dla siebie. Uczestnicy będą
bowiem mogli skorzystać z kilkunastu rodzajów aktywności,
oczywiście pod okiem instruktorów. Warto też podziwiać pokazy
mistrzów, a także zrelaksować
się w streﬁe chilloutu. Jeśli kogoś
złapie głód, posili się w streﬁe
food trucków.
Miłośnicy sportów ekstremalnych będą zadowoleni. – Hamaki zawieszone na
wysokości 40 metrów, ale
przede wszystkim największa
atrakcja festiwalu, czyli przejazd na tyrolce. W tym roku
została ona rozbudowana,

W Y S TAWA

uczestnicy będą mieli możliwość zjazdu podzielonego na
trzy odcinki, z dwoma platformami przesiadkowymi.
A łączna długość zjazdu to
ponad 500 metrów – opowiada Agata Wojda.
Zaplanowano także zawody
downhill oraz urban climbing.
Te pierwsze to ekstremalne kolarstwo górskie, a rywalizacja
toczyć się będzie na schodach
wokół kamieniołomu. Z kolei
urban climbing to wspinaczka
bez zabezpieczenia na kilkanaście punktów, także na budynki w różnych częściach Kielc.
Przed rokiem wzięło w niej
udział ponad 100 osób z całego kraju.

W niedzielę o godz. 18, na
zakończenie wydarzenia, niespodzianka muzyczna. – Pierwsze
w Kielcach plenerowe silent disco,
czyli impreza taneczna w... ciszy.
Każdy otrzyma specjalne słuchawki i sam wybierze, przy secie
którego z trzech DJ-ów chce się
bawić – tłumaczy Agata Wojda.
Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Zapłacimy jedynie za
jazdę tyrolką (35 zł), ekstremalne hamaki (50 zł) oraz
kajaki na jeziorku szmaragdowym (5 zł). W sobotę i niedzielę organizatorzy czekają
na gości w godzinach 10-20,
ale tyrolka, hamaki i kajaki
w sobotę będą także w odsłonie nocnej. +

WĄC HO C K

Pokażą cygański świat

Fiesta balonowa

Alina Janusz

Janusz Kędracki

Widokówki, sztychy, grafiki,
fotografie, plakaty oraz obrazy
tworzone przez Romów i
reprezentantów innych narodowości obejrzeć będzie można
na wystawie „Obraz Cyganów.
Cyganie w obrazach”, która
w piątek otwarta zostanie w
Muzeum Dialogu Kultur.
Są wśród nich m.in. fotograﬁe dokumentujące martyrologię narodu cygańskiego podczas II wojny
światowej oraz dzieła malarskie.

Uzupełnieniem wystawy będą
przedmioty z życia codziennego
Cyganów. Jednym z najcenniejszych eksponatów jest wóz cygański typu ostrowskiego pochodzący z przełomu lat 50. i 60. XX
wieku, który ustawiony zostanie
na dziedzińcu muzeum.
Eksponaty pochodzą z prywatnej kolekcji Andrzeja Grzymała-Kazłowskiego. W latach
2001-2010 był on głównym specjalistą ds. mniejszości romskiej
w MSWiA.
Wernisaż wystawy oraz koncert zespołu Perła i Bracia wyko-

nującego romską muzykę wokalno-instrumentalną rozpocznie
się w piątek o godz. 17. Natomiast
o godz. 18.30 zaplanowano debatę o dziedzictwie kulturowym
Romów. Wezmą w nie udział:
Joanna Kos-Krauze, reżyserka
i scenarzystka, pomysłodawczyni
ﬁlmu „Mój Nikifor”, Angelika
Kuźniak, reporterka współpracująca z „Gazetą Wyborczą”, autorka
książki „Papusza”, Zbigniew
Waleryś, aktor, który zagrał m.in.
Dionizego Wajsa w ﬁlmie „Papusza”, oraz Andrzej Grzymała-Kazłowski. +

14 ekip z całej Polski weźmie
udział w II Fieście Balonowej,
która od piątku do niedzieli
odbędzie się w Wąchocku. Jeśli
pogoda nie popsuje szyków, to
dziś loty rozpoczną się tam od
godz. 18.15.
W godz. 20.30-21 planowany jest
pokaz w sąsiednich Starachowicach, inaugurujący tam Zlot
Food Trucków.
W sobotę loty w Wąchocku potrwają od godz. 5.15 do 8, natomiast

wieczorem od godz. 20.30 rozpocznie się specjalny pokaz przy zalewie. Fiestę zakończą loty widokowe
w niedzielę od godz. 5.30.w
Podczas imprezy przewidziano
także odpłatne loty dla chętnych.
Możliwość wzniesienia się balonem
na uwięzi na wysokość ok. 30 m
kosztuje 20 zł, znacznie dalszy i dłuższy lot w ramach rozgrywanych
w ramach ﬁesty zawodów – 450 zł.
Bezpłatnie i bez odrywania się
od ziemi będzie można obejrzeć
wystawę artystycznych zdjęć
balonowych Jakuba Sagana przy
klasztorze Cystersów. +
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INFORMACJA
DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Biuro Ogłoszeń
Gazety Wyborczej

Kielce, Rynek 16
tel. 41 249 80 80
faks 41 249 80 83

Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS
praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601

Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort,
basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl
DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m
913 813 052 www.owzastal.pl
„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY
DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM
„DADAJ” K/OLSZTYNA WYNAJMĘ.
5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9

pn.-pt. w godz. 9-17

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413

Znak: B-II. 6740. 46. 51. 2019

OBWIESZCZENIE STAROSTY KIELECKIEGO
Z DNIA 28.06.2019r.
Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.). podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu
dla TERMETAL Piotr Glaner Spółka Komandytowa, ul. Ceramiczna 21, 64-920 Piła pozwolenia na budowę dla
przedsięwzięcia pn.:

Odbudowa hali produkcyjnej Zakładu Cynkowania Elementów Stalowych
OCYNKOWNIA TERMETAL,
inwestycja na działce nr 4/6 i 4/15 w obrębie Dębska Wola, gmina Morawica
Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z decyzją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się
w Wydziale Budownictwa, Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce w terminie 14 dni
od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
STAROSTA KIELECKI
1 KI

OGŁOSZENIE BEZPŁATNE 33901901

REKLAMA 33927745

Kielce
KONCERTY

Masscode Festival

Powrót z przytupem

1

Trzy sceny, dwadzieścia koncertów
uznanych artystów, a wśród nich
Krzysztof Zalewski, Daria Zawiałow,
Katarzyna Nosowska i Łąki Łan.
Taka będzie druga edycja Masscode
Festival w Kielcach.
Marcin Batóg
– To jedyne takie wydarzenie w regionie. Od jego powodzenia zależy, czy
Kielce będą się kojarzyć z festiwalami
muzycznymi i turystyką festiwalową
– przekonuje Maksymilian Materna,
organizator rozpoczynającej się dziś
dwudniowej imprezy.
Wraca po roku przerwy spowodowanej zawirowaniami organizacyjnymi.
– Patrząc przez pryzmat innych
tego typu wydarzeń, które już na stałe
wpisały się w kalendarze różnych
miast, można śmiało stwierdzić, że
współpraca lokalnych przedsiębiorców i samorządu bardzo się opłaca
w aspekcie ﬁnansowym i promocyjnym – dodaje Materna.

Masscode to pierwszy i jak na razie jedyny festiwal w regionie z udziałem uznanych artystów. Tymczasem
w Polsce tego typu imprezy od lat
funkcjonują z powodzeniem. Warto
wymienić choćby Opener Festival
w Gdyni, Live Festival w Krakowie,
ale też popularny Kazimiernikejszyn
w urokliwym Kazimierzu Dolnym.
– Zaplanowaliśmy dwadzieścia
koncertów. Pierwszego dnia na
scenie bocznej zaprezentują się Kękę,
Paluch i O.S.T.R., czyli absolutna
czołówka polskiego hip hopu. Z kolei
w sobotę wystąpią Letko, Patrick
The Pan, Sorry Boys i Natalia Przybysz – zapowiada Materna. W piątek
początek o godz. 18, a w sobotę – o 17.
W piątek o godz. 18 na scenie
głównej rozpocznie się koncert
zespołu Kamp!, a później usłyszymy
Darię Zawiałow, Krzysztofa Zalewskiego i Łąki Łan.
Z kolei w sobotę wystąpią Ralph
Kamiński, Happysad, Katarzyna
Nosowska i The Dumplings. Początek
o godz. 17.

Trzecia scena w oba dni zostanie
opanowana przed dj-ów z Soul Service DJ Group.
– To ogólnopolska grupa nawiązująca w swoim repertuarze od
funku przez sambę, afto do disco
– wyjaśnia Materna. Przy tej muzyce
będzie się można bawić od godz. 15
do północy.
Warto zauważyć, że na Masscode
Festival wystąpi kielecki zespół Letko
i pochodzący ze Skarżyska-Kamiennej Happysad.
W dniach imprezy organizatorzy
przeznaczyli do sprzedaży tysiąc
biletów po 109 złotych. Będzie można
je kupić przed wejściem. Zaplanowano też strefę dziecięcą (dzieci do lat 12
z rodzicami wchodzą bezpłatnie, ale
trzeba mieć dokument ze zdjęciem)
oraz food trucki.
W oba dni bramy otwarte zostaną
o godz. 15. Szczegółowy program
Masscode Festival na fanpage’u imprezy na Facebooku. Partnerem strategicznym wydarzenia jest miasto
Kielce. +

KONCERT
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Preludium z legendą

2

Festiwal Memorial to Miles odbędzie się
dopiero pod koniec września, ale fani
jazzu już teraz będą mogli poczuć jego
klimat. W czwartek 4 lipca Kieleckie Centrum Kultury zaprasza na koncert Mike
Stern&Łukasz Pawlik Quartet.

Kolorowo
na dachu galerii

3

Amerykański gitarzysta jazzowy Mike
Stern znany jest z tego, że łączy jazz z elementami charakterystycznymi dla rocka.
„Ten absolutnie fenomenalny gitarzysta dzielił sceny z Milesem w latach
osiemdziesiątych ubiegłego wieku oraz
miał spory wpływ na ówczesne brzmienie studyjne Davisa” – tak przedstawiają
go organizatorzy.
Współpracę z Łukaszem Pawlikiem
Stern rozpoczął trzy lata temu, podczas
nagrania płyty „Lonely Journey”. Z czasem zaczęli występować razem. Podczas
koncertu w Kielcach zaprezentują osiem
kompozycji łączących w sobie różne
style. Będą więc nawiązania do muzyki
ﬁlmowej, elektronicznej, a w tle będzie
można usłyszeć wiolonczelę czy fortepian.+
Angelina Kosiek

Koncert w czwartek 4 lipca o godz. 19.
Bilety: 59 i 69 zł.

• W sobotę wystąpi m.in. Katarzyna Nosowska
FOT. MARCIN STĘPIEŃ / AGENCJA GAZETA

• Mike Stern FOT. ŁUKASZ NOWACZYK / AGENCJA GAZETA

Wyrzucanie w powietrze
kolorowego proszku stało
się w ostatnich latach
bardzo modne. W niedzielę
na dachu kieleckiej galerii
Korona kolejny Festiwal
Kolorów.
„Nieważne, ile masz lat
i jakiej muzyki słuchasz.
Ważne, że potraﬁsz się
uśmiechać i lubisz spędzać
czas w gronie zwariowanych osób! Przyjdź i pokoloruj z nami siebie i swoich
najbliższych” – zachęcają
organizatorzy imprezy
w galerii Korona.
Tym razem nazwano ją
Festiwal Kolorów by Wawel
Fresh&Fruity. Tradycyjnie
wyrzucony zostanie kolorowy puder, który stworzy
wielką tęczę. Organizatorzy podkreślają, że jest on
stworzony z naturalnych
składników uzyskany z roślin rosnących w Indiach.

• Festiwal Kolorów na dachu galerii Korona FOT. PAWEŁ
MAŁECKI / AGENCJA GAZETA

Zapewniają, że kolory Holi
mają odpowiednie certyﬁkaty i są zmywalne.
Zabawie towarzyszyć
będzie muzyka serwowana przez takich artystów,
jak m.in. Dj RobStan, Dj
Toksik, Dj James Rooz i Dj
Madey. Wiele atrakcji przygotowała też marka Wawel.
Początek imprezy na
dachu galerii Korona
w niedzielę o godz. 16, ale
wchodzić można już od 15.
Wstęp wolny. +
Piotr Rozpara
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