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Siedem kilometrów
DO RAJU

K
orzystne położenie
geograficzne, dobrze
rozwinięta sieć komu-
nikacyjna, sąsiedztwo
największych aglo-

meracji w kraju sprawiają, że
miasto cieszy się dużym zainte-
resowaniem biznesmenów, ale
iturystów.

Kielce to miasto o niepowta-
rzalnych walorach środowisko-
wych i kulturowych nie tylko
w Polsce, ale i w Europie. Aż jed-
ną trzecią stanowią obszary
chronione: rezerwaty, parki kra-
jobrazowe i ujęcia wody. Wystę-
pują tu skały prawie wszystkich
formacji ostatnich 600 milio-
nów lat historii Ziemi. Znawcy
nazywają stolicę województwa
świętokrzyskiego największym

muzeum geologii pod gołym
niebem. Najwyższym wzniesie-
niem jest Góra Telegraf (408 m
n.p.m.). 

– Od lat stawiamy na turysty-
kę – mówi Anna Ciulęba, rzecz-
niczka prezydenta Kielc. – Naj-
większym powodzeniem cieszą
się zarówno rezerwaty, jak i licz-
ne zabytki, z których za najcen-
niejszy uznawany jest baroko-
wy pałac biskupów krakow-
skich z XVII w., najlepiej w Pol-
sce zachowany przykład rezy-
dencji magnackiej epoki
Wazów. Obecnie jest siedzibą
Muzeum Narodowego. Będąc
w naszym mieście, warto też
odwiedzić znajdującą się kilka
kilometrów od Kielc, wyjątko-
wą jaskinię Raj.

Warto wybrać się także doMu-
zeum Lat Szkolnych Stefana Że-
romskiego czy Muzeum Geolo-
gicznego zbogatą ekspozycją mi-
nerałów oraz skamieniałości
sprzed tysięcy lat lub doMuzeum
Zabawek i Zabawy. W zbiorach
Galerii Współczesnej Sztuki Sa-
kralnej znajdują się prace wybit-
nych polskich twórców, takich
jak: Tadeusz Kantor, Władysław
Hasior czy Jerzy Nowosielski.

Dla pasjonatów sportu 

Kielce śmiało można nazwać
miastem sportu. – Mamy jeden 
z najnowocześniejszych stadio-
nów piłkarskich w Polsce, nową,
wielofunkcyjną halę sportową,
zmodernizowany stadion lekko-
atletyczny – stwierdza Ciulęba.

– Właśnie z Kielc wywodzą się
liczni olimpijczycy, uczestnicy mi-
strzostw świata iEuropy, zdobyw-
cy medali na mistrzostwach Pol-
ski –podkreśla. Wmieście organi-
zowane są międzynarodowe im-
prezy sportowe, m.in. mecze piłki
nożnej czy turnieje piłki ręcznej.
Tuż pod Kielcami, w Miedzianej
Górze, znajduje się Tor Wyścigo-
wy Kielce, na którym odbywa się
większość najważniejszych regio-
nalnych i krajowych imprez mo-
torowych isamochodowych. 

Aktywnemu wypoczynkowi
służy także wytyczony wokół
Kielc szlak spacerowy oraz
oznakowany Miejski Szlak Tury-
styczny, liczne ścieżki rowerowe
przeznaczone zarówno dla po-
czątkujących rowerzystów, zwo-

lenników kolarstwa rekreacyj-
nego, jak i dla miłośników kolar-
stwa górskiego. Miłośnicy spor-
tu zimowego mają do wyboru w
Kielcach i najbliższej okolicy
osiem nowoczesnych stoków
z wyciągami, wypożyczalniami
sprzętu, bazą gastronomiczną
i parkingami. Wytyczone są tak-
że trasy do biegania na nartach.

Poszukiwani fizycy i chemicy 

– Kielce to miasto ludzi mło-
dych. Na kilkunastu kieleckich
uczelniach kształci się ok. 50 tys.
studentów, a co roku na rynek
pracy wkracza kilkanaście tysię-
cy świetnie przygotowanych
do pracy absolwentów – dodaje
rzeczniczka. Uczelnie, w tym
Uniwersytet Jana Kochanow-

skiego oraz Politechnika Święto-
krzyska, kształcą nawysokim po-
ziomie, spełniając tym samym
wysokie oczekiwania pracodaw-
ców. Szczególny nacisk kładzio-
ny jest narozwój takich dziedzin,
jak fizyka, matematyka, chemia
czy biotechnologie. – To ogrom-
na szansa dla miasta i regionu
–podkreśla AnnaCiulęba.

Kielce prowadzą również in-
tensywną promocję gospodar-
czą, pokazując miasto jako miej-
sce przyjazne potencjalnym in-
westorom. W 2010 roku promo-
wały się m.in. na na targach in-
westycyjnych we Francji,
w Berlinie na targach lotniczych
Air Show, wSzanghaju nawysta-
wie światowej, w Monachium.

—a. u.

Miejsce dla turystów i inwestorów
Położone wśród lasów, w Górach Świętokrzyskich, Kielce są wyjątkowym miastem ze względu na bogactwo form geologicznych
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Stolica województwa

świętokrzyskiego jest jednym

z najdynamiczniej rozwijających

się miast w Polsce. Przodujecie

w pozyskiwaniu funduszy europej-

skich, w związku z czym miasto jest

dziś wielkim placem budowy.

Wojciech Lubawski:
Od 2007 roku realizujemy pro-
jekty inwestycyjne o wartości
ponad 800 mln zł. Zrealizowa-
liśmy wiele przedsięwzięć,
które przyczyniły się do rozwo-
ju i promocji miasta. Budujemy
drogi, usprawniamy komunika-
cję miejską, tworzymy
instytucje wspierające przed-
siębiorczość i innowacyjność.
Jesteśmy w trakcie rewitalizacji
centrum miasta. Za dwa lata
w każdym kierunku będziemy
mogli wyjechać dwupasmów-
kami. Zdaję sobie sprawę, jak
wiele trudności sprawia kie-
rowcom przebudowa
kolejnych ulic, korki, tłok i nie-
wygoda. Jednak w ciągu
dwóch lat kieleckie arterie
zmienią się nie do poznania.
W trakcie budowy jest Kielecki
Park Technologiczny. W naj-
cenniejszej pod względem
urbanistycznym części miasta,
jaką jest Wzgórze Zamkowe,
popadający w ruinę zespół
obiektów powięziennych jest
przebudowywany i powstają
tam Ośrodek Myśli Patriotycz-
nej i Obywatelskiej, Galeria
Współczesnej Sztuki Użytko-
wej, Warsztaty Rękodzieła
Artystycznego. Geopark Kielce
buduje Centrum Geoedukacji
na terenie Rezerwatu Wietrz-
nia im. Z. Rubinowskiego.
Rozpoczętych inwestycji jest
całe mnóstwo.

A jakie są zaplanowane na najbliż-

sze lata?

Najpierw chcemy jak najszyb-
ciej skończyć to, co zaczęliśmy,
ale oczywiście mamy
już pomysły na dalsze rozdy-
sponowanie środków unijnych.
Do 2015 r. zaplanowane są za-
dania, które kosztować będą
ponad miliard złotych.
Przed nami m.in. przebudowa
i rozbudowa dróg, które przy-
czynią się do lepszego
poruszania się po mieście.
Kontynuowana będzie rewita-
lizacja śródmieścia. Chcemy
także rozwinąć bazę rekreacyj-
no-sportową i wybudować
Regionalny Port Lotniczy.

Kielce nie tylko w naszym kraju, ale

i na świecie kojarzone są z Targami

Kielce, najdynamiczniej rozwijają-

cym się ośrodkiem targowym

w Polsce. Przedsiębiorcy chętnie

u was inwestują.

Targi to miejsce, które ściąga
do miasta setki tysięcy gości
i wystawców, tu zawierane są
milionowe kontrakty. Przyczy-
niły się do tego, że biznesmeni
zaczęli się interesować regio-
nem. Ponadto mamy dobrą
lokalizację, rozwiniętą sieć
komunikacyjną, blisko do naj-
większych aglomeracji w kraju,
nie mamy długów, możemy
pochwalić się świetnie wy-
kształconą kadrą menedżerską
i inżynierską – to wszystko ma
wpływ na różnego rodzaju in-
westycje. W rankingu Miast
Przyjaznych dla Biznesu opu-
blikowanym przez „Forbes”
przygotowanym przez TNS
OBOP na zlecenie Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębior-
czości i „Forbesa” Kielce
uzyskały 46 pkt, gdzie średnia
dla miast wynosiła 44 pkt. 
W 18 polskich ośrodkach an-
kieterzy pytali przedstawicieli
małych i średnich przedsię-
biorstw m.in. o jakość obsługi
w urzędach, nastawienie władz
lokalnych na potrzeby przed-
siębiorców, dbałość
o infrastrukturę komunikacyj-
ną i drogową.

Z myślą o inwestorach

powstaje Kielecki Park

Technologiczny?

Tak. Park ma pomóc lokalnym
przedsiębiorcom, absolwen-
tom oraz przyciągnąć
inwestorów z innych miast,
również spoza Polski. W parku
przedsiębiorcy otrzymują
wsparcie na każdym etapie
rozwoju firmy: od idei, do sa-
modzielnej ekspansji
rynkowej, miejsca z dobrze
wyposażoną i atrakcyjnie zlo-
kalizowaną infrastrukturą oraz
zespołem specjalistów służą-
cych swoją wiedzą
i doświadczeniem. Przedsię-
biorcom oferujemy również
nieruchomości w pełni przy-
gotowane pod inwestycje,
zwolnienie podatkowe (CIT
lub PIT), zwolnienie od podat-
ku od nieruchomości
w Podstrefie Ekonomicznej
Kielce.

Kielce to nie tylko inwestycje, biz-

nes, ale przede wszystkim miasto

atrakcyjne turystycznie i kultural-

nie. Co warto obejrzeć, będąc

na wycieczce?

Kielce położone są w sercu
Gór Świętokrzyskich. To mia-
sto o niepowtarzalnych
walorach środowiskowych
i kulturowych nie tylko w Pol-
sce, ale i w Europie. Aż jedną
trzecią stanowią obszary chro-
nione: rezerwaty, parki
krajobrazowe i ujęcia wody.
Tu jest też uzdrowiskowy 
mikroklimat. Mamy najpięk-
niejszą w Polsce ulicę
Sienkiewicza, która w 2009 r.
zwyciężyła w plebiscycie
na najpopularniejszą ulicę Pol-
ski, organizowanym przez
magazyn turystyczny „Wasze
Podróże”. Zostawiliśmy w tyle
takie ulice, jak Piotrkowska,
Floriańska, Krupówki. Wokół
ulicy, jednego z najdłuższych
deptaków w Polsce, koncen-
truje się życie miasta.
Można tu znaleźć dobre re-
stauracje, sklepy i galerie.
Polecam także odwiedzenie
muzeów. W Pałacu Biskupów
Krakowskich, który stoi
na Wzgórzu Katedralnym,
znajduje się Muzeum Narodo-
we, tuż obok jest Galeria

Sztuki Współczesnej Leszka
Mądzika, a obok Pałacyk Toma-
sza Zielińskiego, w którym
organizowane są m.in. wystawy
prac, koncerty oraz spotkania
z ludźmi sztuki, nauki i polityki.
Nieopodal jest także Muzeum
Historii Kielc, gdzie można
zobaczyć, jak na przestrzeni lat
kształtowała się przestrzeń
miejska, jak żyło kieleckie społe-
czeństwo. Niebywałą atrakcją
zarówno dla dzieci, jak i doro-
słych jest najstarsze i największe
Muzeum Zabawek i Zabawy
w Polsce. Zwiedzający mogą
obejrzeć kilkanaście wystaw,
m.in. lalki z całego świata, za-
bawki historyczne i ludowe,
modele samochodów,
samolotów, statków, kolejkę
elektryczną. Codziennie w połu-
dnie z wieży zegarowej muzeum
„wylatuje” świętokrzyska Baba
Jaga, wyrzeźbiona przez Arka-
diusza Latosa.

Nie lada gratką dla fanów Milesa

Davisa jest jego pomnik. To chyba

jedyny na świecie? Dlaczego stoi

akurat w Kielcach, skoro trębacz ni-

gdy nie odwiedził miasta?

Odsłoniliśmy go dziesięć lat te-
mu, w 10. rocznicę śmierci
wirtuoza jazzu. Pomnik posta-
wiono z inicjatywy Kieleckiego
Klubu Jazzowego, a jego auto-
rem i wykonawcą jest kielecki
rzeźbiarz Grzegorz Łagowski.
Rzeźba przedstawia artystę
z trąbką. Ma 2,25 m wysokości
i waży 400 kg, a stoi przed Kie-
leckim Centrum Kultury.
Pod pomnik przyjeżdżają na-
wet turyści z Japonii. Z kolei
obowiązkowym punktem wi-
zyt gości z Ameryki jest
pomnik upamiętniający ofiary
zamachów terrorystycznych
Homo Homini, wykonany
przez prof. Adama Myjaka.
Ostatnio odsłoniliśmy dzieło
rzeźbiarza Gustawa Zemły
– pomnik Henryka Sienkiewi-
cza, który stanął na ulicy
imienia pisarza. Ciekawostką,
która pełni zarazem rolę edu-
kacyjną, jest Aleja
Twórców XX Wieku, którą
można podziwiać w parku im.
Szarych Szeregów. W alei stoi
już ponad 45 rzeźb znanych
postaci, m.in. Marca Chagalla,
Pablo Picassa, Franza Kafki,
Witkacego, Witolda Gombrowi-
cza, Jamesa Joyce’a, Witolda
Lutosławskiego, Kantora, Nie-
mena, Jimiego Hendriksa,
Andy’ego Warhola, Edith Piaf,
Olgi Boznańskiej i Tamary
Łempickiej. Co roku dostawia-
my nowe popiersia.

Zbliża się lato. Jakie atrakcje kultu-

ralne przygotowaliście dla

mieszkańców i gości?

W mieście działa kilka scen. Ta
najpiękniejsza i największa to
amfiteatr na Kadzielni. Na lato
przewidzieliśmy mnóstwo kon-
certów polskich
i zagranicznych. Instytucje kul-
tury i stowarzyszenia
organizują dla dzieci i młodzie-
ży m.in. warsztaty muzyczne,
artystyczne, filmowe, kabareto-
we, festyny rodzinne, imprezy
plenerowe. Od 28 czerwca
do 3 lipca Kielecki Teatr Tańca
zaprasza na XI Festiwal Tańca,
w ramach którego odbędzie się
m.in. wystawa fotografii ze
spektakli Kieleckiego Teatru
Tańca, XX Międzynarodowe
Warsztaty Tańca Jazzowego.
Biuro Wystaw Artystycznych
organizuje turnusy fotograficz-
ne, zaś Miejska Biblioteka
Publiczna oprócz udostępnie-
nia zbiorów zaplanowała wiele
imprez bibliotecznych dla naj-

młodszych czytelników
pod hasłem: „Nudzisz się?
Przyjdź do nas! Zapraszamy
w zimne i deszczowe dni lata”.
Dom Środowisk Twórczych
w okresie wakacyjnym zapra-
sza na liczne koncerty.
Wystąpią m.in.: John Broadway
Tucker & Leszek Cichoński
Band, zespoły: Cree, Opium,
Chmielnikers, Kumama, Musli.

Zwolennicy czynnego wypoczynku

znajdą tu atrakcyjne obiekty spor-

towe, trasy rowerowe, szlaki

pieszych wędrówek, miejsca

do uprawiania sportów wodnych,

zimowych, lotniczych, a także mo-

torowych.

Kielce to miasto sportu. Dużą
popularnością wśród cyklistów
cieszą się ścieżki rowerowe.
Aktywnemu wypoczynkowi
służy także wytyczony wokół
miasta szlak spacerowy oraz
oznakowany miejski szlak tury-
styczny. Zaś w Miedzianej
Górze znajduje się tor wyścigo-
wy Kielce, na którym odbywa
się większość najważniejszych
regionalnych i krajowych im-
prez motorowych
i samochodowych. W Kielcach
oraz najbliższej okolicy znajdu-
je się osiem nowoczesnych,
naśnieżanych stoków z wycią-
gami, wypożyczalniami
sprzętu, bazą gastronomiczną
i parkingami. Wytyczone są tu
także trasy do biegania na nar-
tach. Mamy w ekstraklasie
cztery drużyny. Obok Korony
Kielce: w piłce ręcznej męż-
czyzn – VIVE Targi Kielce,
w piłce ręcznej kobiet – KSS
Kielce oraz piłce siatkowej
– drużynę Fart Kielce. Wielo-
krotnie organizowaliśmy
mistrzostwa Polski i turnieje
międzynarodowe w różnych
dyscyplinach sportu. Gościli-
śmy m.in. takie drużyny jak
legendarny zespół piłki ręcznej
FC Barcelona-Borges. W opu-
blikowanym w 2010 r. rankingu
Ligi Miast uplasowaliśmy się
w czołówce miast mających
największy dostęp do najlep-
szego ligowego sportu
na najwyższym poziomie. Zaję-
liśmy szóste miejsce.

Jeszcze kilka lat temu nikt nie

uwierzyłby, że w mieście będzie

można spotkać reprezentantów

Polski w piłce nożnej albo ręcznej,

że będą tu przyjeżdżać piłkarze

kadr narodowych innych państw.

A może wkrótce finaliści Mi-

strzostw Europy 2012? 

Dziś wiadomo, że wszystko jest
możliwe, bo mamy świetny
stadion, nowoczesną halę, do-
brą infrastrukturę, wygodne

hotele i fachowców, którzy
mogą zająć się nawet najbar-
dziej wymagającymi gośćmi.
Chcemy wybudować centrum
szkoleniowe dla młodych pił-
karzy. Naszą siłą są też wierni,
wspaniali kibice, którzy kocha-
ją sport, żyją nim, a podczas
meczów stwarzają niepowta-
rzalną oprawę i wyjątkowy
klimat. Odkąd mecze rozgry-
wane są
na najnowocześniejszym sta-
dionie piłkarskim w Polsce,
przodujemy w statystykach
frekwencji wśród klubów Eks-
traklasy. Arenę Kielc przy
ul. Ściegiennego 8 podczas
rozgrywek odwiedzają całe ro-
dziny. Stadion jest bezpieczny
i spełnia wszelkie wymogi FI-
FA i UEFA. Muszę się
pochwalić, że oprawy meczów
Korony należą do najlepszych
w kraju i są często wyróżniane
przez media. Nie uszło to uwa-
gi przedstawicieli PZPN,
którzy właśnie nam powierzyli
organizacje meczów o charak-
terze międzynarodowym. Tak
było w przypadku spotkania
do eliminacji ME: Polska – Ar-
menia, do MŚ: Polska – San
Marino, meczu towarzyskiego
między reprezentacjami Polski
i Finlandii oraz reprezentacji
Polski kobiet w piłce nożnej
z Węgierkami w ramach elimi-
nacji do mistrzostw
świata 2011.
Czujemy się niezwykle wyróż-
nieni, że znaleźliśmy się
wśród 21 (spośród 160) pol-
skich miast rekomendowanych
uczestnikom piłkarskich mi-
strzostw Europy. Jesteśmy
gotowi na przyjęcie gości. Je-
steśmy w stanie zapewnić im
wszelkie wygody i profesjonal-
ne zaplecze treningowe.

Jakie ma pan pomysły na dalszy

rozwój miasta?

Wszystkie inwestycje musimy
zakończyć do 2014 roku. W na-
stępnej kolejności chcę się zająć
osiedlami mieszkaniowymi.
Miasto rozpocznie współpracę
ze spółdzielniami mieszkanio-
wymi, by jak najszybciej i jak
najmniejszym kosztem rozwią-
zać problemy komunikacyjne
osiedli, w tym brak parkingów.
Wspólnie zadbamy o ochronę
budynków mieszkalnych, z któ-
rych większość wymaga
rewitalizacji. Stworzymy po-
trzebne plany miejscowe,
uregulujemy stany prawne
gruntów, pozyskamy grunty
i wspólnie postaramy się o dofi-
nansowanie z zewnątrz. Chcę,
by ludziom dobrze się żyło.

—rozmawiała Agnieszka Usiarczyk

Najpiękniejsza
ulica jest u nas

ROZMOWA | Wojciech Lubawski, prezydent Kielc

M
A

T
E

R
IA

Ł
Y

 P
R

A
S

O
W

E

M
A

T
E

R
IA

Ł
Y

 P
R

A
S

O
W

E

M
A

T
E

R
IA

Ł
Y

 P
R

A
S

O
W

E



Środa |  15 czerwca 2011rp .pl◊ 3Siedem kilometrów do Raju

Park ma pomagać nowo
utworzonym, innowa-
cyjnym przedsiębior-
stwom w osiągnięciu

dojrzałości i zdolności do samo-
dzielnego funkcjonowania
na rynku. Budowa pochłonęła
85 milionów złotych.

Innowacyjne rozwiązania
technologiczne

W ramach Kieleckiego Parku
Technologicznego powstanie
Inkubator Technologiczny,
gdzie swoją siedzibę znajdą
m.in. firmy typu start-up oraz
przedsiębiorstwa świadczące
usługi wzakresie nowoczesnych
technologii oraz Centrum Tech-
nologiczne, miejsce przezna-
czone dla inwestorów krajo-

wych i zagranicznych, którzy
swój rozwój opierają nainnowa-
cyjnych rozwiązaniach techno-
logicznych w zakresie produkcji
i usług. W inkubatorze swoje fir-
my ulokować mogą także stu-
denci i absolwenci z regionu
świętokrzyskiego.

– Obecnie trwają prace wy-
kończeniowe – mówi Szymon
Mazurkiewicz, dyrektor KPT.
– Inkubator będzie gotowy we
wrześniu. Pod koniec roku pla-
nujemy otwarcie Centrum
Technologicznego, gdzie
na obszarze 20 ha powstaną
budynki usługowo-laborato-
ryjne, hale produkcyjne
i uzbrojone tereny inwestycyj-
ne. W przyszłości chcemy za-
gospodarować w sumie oko-
ło 200 ha – dodaje.

Kielecki Park Technologiczny
to pierwsza tego typu inicjatywa
w regionie. Fachową pomoc
znajdą tam zarówno przedsię-
biorstwa w pierwszej fazie roz-
woju (start-up) oraz mikro imałe
firmy, które już istnieją, ale we
wstępnej fazie działalności po-
trzebują doradztwa i wsparcia
specjalistów. 

– Zależy nam, by pobudzić
przedsiębiorczość akademicką
oraz podnieść poziom atrakcyj-
ności inwestycyjnej regionu świę-
tokrzyskiego – uważa dyrektor.
– Chcemy stworzyć miejsce ak-
tywności gospodarczej, gdzie
przedsiębiorstwa otrzymają
wsparcie na każdym etapie roz-
woju: od idei do samodzielnej
ekspansji rynkowej – podkreśla
Mazurkiewicz.

70 firm do końca roku

Firmy, które ulokują się wKPT,
oprócz wynajmu powierzchni
biurowej mogą skorzystać
z usług doradców biznesowych.
– Naszym lokatorom oferujemy
konkurencyjne warunki, m.in.
preferencyjne stawki czynszowe,
nowoczesne idoskonale przygo-
towane powierzchnie podwyna-
jem, szeroki dostęp dousług biz-
nesowych irozwojowych, wtym
doradztwo, szkolenia, inkubacja,
program Szybki Start, centra
konferencyjne, a dużym inwe-
storom możliwość funkcjonowa-
nia w Specjalnej Strefie Ekono-
micznej – stwierdza dyrektor
KPT. –Przedsiębiorcy działający
w SSE otrzymają zwolnienia
z podatku dochodowego – do-
daje Mazurkiewicz.

Kielecki Park Technologiczny
zapewnia również całodobową
ochronę, monitoring oraz utrzy-
manie wczystości całego obiektu.
Dokońca2011 roku wKPT siedzi-
bę może znaleźć około 70 firm.
Zainteresowanie jest spore.

– W marcu rozpoczęliśmy re-
krutację. Wpłynęło kilkadziesiąt
ofert, które obecnie oceniamy.
Nie zamykamy się na żadne
branże gospodarcze. Punktowa-

ne są innowacyjne projekty,
uwzględniające wykorzystanie
nowych technologii, mające du-
że szanse na rozwój. Oceniamy
również profil przedsiębiorcy, je-
go osobowość, doświadczenie
zawodowe i biznesowe, powią-
zanie ze środowiskiem nauko-
wym oraz gotowość do współ-
pracy zinnymi lokatorami parku
–informuje dyrektor.

—a. u.

Dla ludzi z pomysłem 
Za trzy miesiące pierwsze firmy będą mogły rozpocząć działalność 

w Kieleckim Parku Technologicznym

Pod koniec roku ruszy dziesiąta
edycja Międzynarodowego Kon-
kursu Projektantów i Entuzja-
stów Mody Off Fashion, działa

arena młodej sztuki „Baza Zbożowa”,
azarok wiosną działalność rozpocznie są-
siadujące z Ośrodkiem Myśli Patriotycz-
nej, Design Centrum Kielce, międzynaro-
dowa instytucja promująca design iwzor-
nictwo. Skupiać będzie najlepszych pro-
jektantów istudentów zkraju izagranicy.

–Być może wkrótce to unas będą mo-
gły zapadać decyzje o wzorach i tren-
dach w wyglądzie polskich produktów
– mówi Marek Cecuła, artysta ceramik,
projektant, twórca i dyrektor Design
Centrum Kielce (DCK). Konsekwent-
narealizacja kulturalnej strategii miasta
została uznanaprzez Światową Organi-
zację Ochrony Własności Intelektualnej,

która wtym roku przyznała Kielcom me-
dal „WIPO Award for Creativity”.

WDCK przyul. Zamkowej, naterenie
dawnego więzienia, będą się odbywać
konferencje i warsztaty dotyczące
współczesnej kultury użytkowej, wgale-
rii będą wystawiane dzieła międzynaro-
dowych artystów. W studiu ceramicz-
nym,artyści będą uczyć tej sztuki.

Popularyzacja wzornictwa

DCK to miejsce nie tylko dla twórców,
studentów czy wykładowców, ale i dla
lokalnej społeczności. Latem br. mają
się odbyć pierwsze warsztaty dla kiel-
czan i turystów, będą organizowane
miejskie akcje artystyczno-kulturalne
dla mieszkańców, zaś nalistopad zapla-
nowana jest dwudniowa konferencja
Design space.

– Popularyzacja słowa design, po-
wstawanie nowych ośrodków ifestiwali
skłania do wypracowania wspólnego
kierunku istworzenia dobrej przestrzeni
dla rozwoju wzornictwa wnaszym kraju
– uważa Cecuła. – Zależy nam, by połą-
czyć miejscowe środowisko twórcze ze
sztuką międzynarodową, zaktywizować
artystycznie utalentowaną młodzież
oraz stworzyć ponadczasową instytucję
łączącą Kielce ze światowym nurtem
współczesności. Profesjonalne studio
ceramiczne jest szansą narealizację „Re-
zydencji” oraz „Edukacji alternatywnej”
– programów, które przyczynią się
dorozwoju współczesnego wzornictwa
ceramicznego –podkreśla.

Inwestycja kosztująca blisko13 milio-
nów złotych realizowanajest ze środków
unijnych. W skrzydle wschodnim przy-

szłego Design Centrum Kielce znajdą się
galerie współczesnej sztuki użytkowej
isale wystawowe, awczęści południowej
– pracownie ceramiczne. Prace obejmą
również wykonanie muru odstrony uli-
cy Zamkowej, posadzenie zieleni iwyko-
nanie oświetlenia.

Zbliża się dziesiąta edycja 
pokazu mody

W kalendarz imprez kulturalnych
miasta na stałe wpisał się Międzynaro-
dowy Konkurs Projektantów i Entuzja-
stów Mody Off Fashion. To jedno z po-
ważniejszych wydarzeń polskiego świa-
ta mody. Konkurs promujący młode, od-
ważne pomysły, zyskuje już swoją pozy-
cję i renomę na świecie. Na imprezę
zjeżdżają się artyści m.in. zIndii, Kazach-
stanu, Litwy, Estonii, zNiemiec, Rumunii,
Wielkiej Brytanii.

Niedawno zakończyła się dziewiąta
edycja podhasłem „Jestem Lady Off” , w
której udział wzięło ponad 226 projek-
tantów. Każdy z nich musiał mieć przy-
gotowane cztery stroje. Najlepsze oka-
zały się Polki. Choć konkurs zadedyko-
wany był kobiecie, zwyciężyła kolekcja
męska.

– W tym roku przeważały stroje dla
panów – mówi Magdalena Kusztal, dy-
rektorka Kieleckiego Centrum Kultury. –
Zwyciężyła Beata Guzińska, projektant-
ka mieszkająca w Londynie, która zapre-
zentowała męską kolekcję „I am Off to
dalston”. Do uszycia strojów użyła barw-
nych materiałów z różnych części świata,
m.in. z Ghany, Jamajki czy Nigerii. Drugą
nagrodę otrzymała Ewelina Kosmal, ab-
solwentka Krakowskiej Szkoły Arty-
stycznego Projektowania Ubioru, która
pokazała damską kolekcją utrzymaną w
barwach ziemi, z pomarańczowym ak-
centem w postaci masek. Autorką trze-
ciej, nagrodzonej kolekcji jest Iwona Leli-
wa-Kopystyńska z Warszawy, która już
po raz siódmy startowała w kieleckim
konkursie. W tym roku pokazała stroje
dla panów. Jury bierze pod uwagę orygi-
nalność pomysłu, staranność wykonania
projektu, dobór kolorów i dodatków, po-
szukiwanie nowych rozwiązań, widowi-
skowość prezentacji. Stroje nie muszą iść
w parze z obowiązującą modą. Stawia-
my na oryginalność, awangardę – dodaje
Kusztal. Już ruszyły zapisy do kolejnej,
jesienno-zimowej edycji konkursu.

—a.u.

Moda w parze z wzornictwem
Kielce stają się miastem przyjaznym artystom. 

Liczne projekty kulturalne przyciągają ich z całego kraju

Geoturystyczny Raj
Rzesze turystów przyciąga do Kielc rezerwat Kadzielnia oraz znajdujący się 

w jego sąsiedztwie zmodernizowany w zeszłym roku amfiteatr

Kielce to jedno z nielicznych
miast w Europie, a jedyne
wPolsce, gdzie napowierzchni
widoczne są skały reprezentu-

jące większość okresów geologicznych
wdziejach Ziemi. –Nie wyjeżdżając po-
za granice miasta, możemy odbyć po-
dróż w czasie sięgającą niemal 600 mln
lat wstecz, bo tyle liczą sobie najstarsze
rozpoznane skały dostępne na po-
wierzchni w rezerwacie Biesak-Biało-
gon –mówi Elżbieta Czajkowska, dyrek-
tor Geoparku Kielce. – Niewielu tury-
stów zdaje sobie sprawę, że przemiesz-
czając się po Paśmie Kadzielniańskim

i zwiedzając dawne kamieniołomy
naWietrzni iKadzielni, stąpamy poska-
łach wapiennych, które tworzyły się po-
nad370 mln lat temu, wdewonie, wpłyt-
kim, ciepłym zbiorniku morskim. Obec-
ność masywnych skał wapiennych iwy-
stępujące w różnych okresach sprzyja-
jące warunki klimatyczne umożliwiły
rozwój jaskiń. Największe ich nagroma-
dzenie w regionie występuje właśnie
naKadzielni –dodaje.

By promować region

Geopark zajmuje się m.in. administro-
waniem terenami dawnych wyrobisk

na Wietrzni, Kadzielni i Ślichowicach,
które częściowo objęte są ochroną ja-
ko rezerwaty geologiczne. – Wciąż
pracujemy nad nowymi projektami
edukacyjnymi, kulturalnymi, tury-
stycznymi, które mają się przyczynić
do rozwoju miasta i regionu jako „geo-
turystycznego raju” – uważa Czajkow-
ska. Dotychczas udało się m.in. stwo-
rzyć wygodne ścieżki spacerowe
z punktami widokowymi, przebudo-
wać amfiteatr na Kadzielni.

–Amfiteatr został wybudowany napo-
czątku lat 70. i ani razu nie przeszedł
gruntownego remontu –stwierdza pani
dyrektor. – W ramach inwestycji zostały
rozbudowane scenaipodscenie oraz wi-
downia, która może pomieścić5,5 tysiąca
osób. W amfiteatrze, który jest jednym
z najpiękniejszych tego typu obiektów

wPolsce, mogą się odbywać duże wido-
wiska artystyczne –podkreśla.

Całkowita wartość projektu współfi-
nansowanego zEuropejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego wyniosła pra-
wie20 mln złotych.

Edukacja i Geopark

Wśród inwestycji realizowanych
przez Geopark warto wymienić także
będącą w trakcie budowy podziemną
trasę turystyczną w jaskiniach na Ka-
dzielni oraz budowę Centrum Geoedu-
kacji w rezerwacie Wietrznia, w ramach
unijnego projektu partnerskiego „Świę-
tokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny”.
Powstały szlak będzie łączył atrakcje
geologiczne i archeologiczne regionu
świętokrzyskiego. W planach Geopar-
ku Kielce, instytucji naukowych i samo-

rządowych jest również utworzenie
Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego, któ-
ry będzie promować georóżnorodność
miasta iregionu wramach sieci geopar-
ków krajowych ieuropejskich.

Równie istotnym elementem strategii
działania Geoparku Kielce  jest edukacja
geologiczna, którą realizuje Klub Miłośni-
ków Geologii. Zzajęć mogą korzystać dzie-
ci imłodzież, także wwakacje. Dla żądnych
geologicznych przygód klub co pewien
czas organizuje wycieczki iwarsztaty tere-
nowe połączone ze zbieraniem okazów
geologicznych.

–Miłośników bardziej ekstremalnych
form spędzania wolnego czasu już nie-
bawem zaprosimy dozwiedzenia przy-
gotowywanej obecnie podziemnej trasy
turystycznej w jaskiniach na Kadzielni
–dodaje Elżbieta Czajkowska. —a. u.
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