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Wicepremier Janusz Piechociński
 z wizytą w Chęcinach

 W piątek, 26 czerwca, gościliśmy w Chęcinach Wicepre-
miera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. Spo-
tkanie z władzami Gminy Chęciny było częścią odbywającej 
się w Kielcach konferencji, dotyczącej tworzenia terenów in-
westycyjnych wokół trasy S7, która w dużym stopniu przebie-
ga również przez obszar Gminy Chęciny. 

Staropolski Ośrodek Górnictwa 
Kruszcowego powstanie

w Miedziance. Już podpisano
porozumienie o współpracy!

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica 
z siedzibą w Krakowie, najstarsza polska uczelnia górnicza, 
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Gmina 
i Miasto Chęciny, Wspólnota wsi Miedzianka oraz Samorząd 
Województwa Świętokrzyskiego, zadeklarowały chęć i wyra-
ziły wolę nawiązania bezpośredniej współpracy przy utwo-
rzeniu ośrodka dydaktyczno - muzealnego pn. Staropolski 
Ośrodek Górnictwa Kruszcowego w Miedziance. Wczoraj, 
w „bursztynowej komnacie” w gmachu AGH w Krakowie,  
podpisano porozumienie w tej sprawie.

Święto Chęcin
niczym wehikuł czasu

 Rycerze, damy dworu i służba królewska – te i inne barw-
ne postacie można było spotkać na tegorocznych obchodach 
święta naszego miasta. Jarmark Chęciński, średniowieczna 
muzyka, pojedynki na białą broń, pokazy sokolników i wiele 
innych atrakcji przeniosły zebranych widzów w zamierzchłe 
czasy i przypomniały o dworskim życiu, które przez wiele 
lat toczyło się na terenie miasta oraz na chęcińskim Zamku 
Królewskim. W ten sposób po raz kolejny mieszkańcy uczci-
li swoje gminne święto.

Chęciński rynek nagrodzony
w I Edycji Archi+ 2014

 29 czerwca rozstrzygnięto plebiscyt i wręczono statuetki 
w I Edycji Archi+ 2014, konkursie na najlepszą architektu-
rę województwa świętokrzyskiego minionego roku. Konkurs 
został ogłoszony przez oddział regionalny Stowarzyszenia Ar-
chitektów Polskich.
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	 Spotkanie	z	władzami	Gminy	Chęciny	było	częścią	odbywa-
jącej	się	w	Kielcach	konferencji,	dotyczącej	tworzenia	terenów	
inwestycyjnych	wokół	trasy	S7,	która	w	dużym	stopniu	przebie-
ga	również	przez	obszar	Gminy	Chęciny.	

Wicepremier Janusz Piechociński
z wizytą w Chęcinach

W piątek, 26 czerwca, gościliśmy w Chęcinach Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego. 

	 W	spotkaniu	Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Roberta	
Jaworskiego	 z	Wicepremierem	 Piechocińskim	wzięli	 również	
udział	Wicewojewoda	 świętokrzyski,	 Paweł	 Olszak,	 Przewod-
nicząca	Rady	Miejskiej	w	Chęcinach,	Danuta	Mochocka	oraz	
Sekretarz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Paweł	Brola.
	 Podczas	wizyty	zaprezentowano	kluczowe	inwestycje	zreali-
zowane	w	ostatnim	czasie	w	Chęcinach.	Rozmawiano	o	dużym	
dorobku	 oraz	 wciąż	 istniejącym	 potencjale	 zarówno	 Miasta	
Chęciny,	jak	i	całej	gminy,	szczególnie	w	kontekście	inicjowania	
wspólnych	działań	służących	tworzeniu	miejsc	pracy	i	wsparciu	
rozwoju	 gospodarczego	 obszarów	 znajdujących	 się	 przy	dro-
dze	S7.

Magdalena Jamrożek
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• Święto Chęcin niczym wehikuł czasu

	 Nowy	 dwupasmowy	 odcinek	 połą-
czy	 obwodnicę	 Kielc	 ze	 wschodnią	 ob-
wodnicą	 Jędrzejowa.	 Prace	 budowlane	
przeprowadzi	 wybrane	 w	 drodze	 prze-
targu	 konsorcjum	 Salini	 Polska,	 Salini	
Impregilo	 i	 Todoni	 Costruzioni	 Gene-
rali,	 które	ma	na	 swoim	koncie	między	
innymi	budowę	odcinka	autostrady	A-1.	
Wartość	planowanej	inwestycji	to	585,70	
mln	zł.	Będzie	ona	współfinansowana	ze	
środków	unijnych,	z	programów	realizo-
wanych	w	latach	2014-2020.	
	 O	włączenie	w	inwestycję	przebudo-
wy	wjazdu	 do	Chęcin	mocno	 zabiegały	
władze	Gminy	 i	Miasta	Chęciny	 już	 od	
2007	 roku.	 –	Obecny	wjazd	 do	Chęcin	
nie	jest	bezpieczny.	Bardzo	nam	zależało,	
żeby	został	on	przebudowany	w	ramach	
tej	 wielomilionowej	 inwestycji.	 Po	 dłu-
gich	 rozmowach	 z	 Generalną	 Dyrekcją	
Dróg	Krajowych	 i	 Autostrad	 otrzymali-
śmy	zapewnienie,	że	tak	się	stanie	–	mówi	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Ro-
bert	Jaworski.	W	efekcie	tych	rozmów	w	
miejscu,	gdzie	obecnie	znajduje	się	nie-
bezpieczny	 wjazd	 do	 miasta	 powstanie	
bezpieczne	rondo.	Prace	mają	ruszyć	już	
niebawem,	a	zakończą	się	prawdopodob-
nie	 za	 rok.	 Już	 w	 2017	 roku	 będziemy	
mogli	poruszać	się	po	nowym,	bezpiecz-
nym	i	komfortowym	odcinku	drogi	po-
między	Chęcinami,	a	Jędrzejowem.	Poza	
wjazdem	 do	 Chęcin,	 bezpieczniej	 zrobi	
się	także	na	skrzyżowaniu	Chęcin	z	Rad-

Umowa na budowę odcinka S7 
nareszcie podpisana!

 15 czerwca, po długim czasie oczekiwania została podpisana umowa na przebu-
dowę odcinka drogi krajowej nr 7 pomiędzy Chęcinami a Jędrzejowem. Zostanie 
on dostosowany do parametrów drogi ekspresowej. W ramach inwestycji zostanie 
przebudowany wjazd do Chęcin. W tym miejscu powstanie bezpieczne rondo. Pra-
ce mają ruszyć już niebawem. 

kowicami.	 Budowa	 drogi	 S7	 zdecydo-
wanie	 poprawi	 również	 bezpieczeństwo	
mieszkańców	 miejscowości	 położonych	
pomiędzy	 Tokarnią	 i	 Łukową,	 regular-
nie	korzystających	z	tej	infrastruktury	–	
dodaje	Burmistrz	Jaworski.
	 Na	odcinku	21,5	kilometra	pomiędzy	
Chęcinami	a	Jędrzejowem	powstaną	trzy	
dwupoziomowe	węzły	drogowe	w	Tokar-
ni,	Brzegach	i	Mnichowie.	Wybudowane	
zostaną	również	miejsca	obsługi	podróż-
nych	w	Smykowie	i	Podlesiu.	Ponad	to	w	
planach	 jest	budowa	 jedenastu	wiaduk-
tów	w	ciągu	drogi	ekspresowej,	czterech	
wiaduktów	nad	 drogą	 ekspresową,	 sze-
ściu	mostów,	a	 także	 sześciu	przejść	dla	
zwierząt	 średnich	 i	dużych.	Przewidzia-
na	jest	także	infrastruktura	zapewniająca	
bezpieczeństwo	 podróżnych:	 sieć	 dróg	
dojazdowych	 do	 okolicznych	 nierucho-
mości	oraz	tunel	pieszo	–	rowerowy.	Zo-
staną	również	zmodernizowane	sieci:	te-
lekomunikacyjna,	 elektroenergetyczna,	
gazociągowa	 i	 wodociągowa.	 Powstanie	
także	 kanalizacja	 deszczowa	 i	 sanitarna	
oraz	oświetlenie.
	 Warto	przypomnieć,	że	droga	krajo-
wa	 nr	 7	 łączy	Trójmiasto	 z	Krakowem.	
Na	terenie	województwa	świętokrzyskie-
go	ma	długość	50	km.	Już	niebawem	w	
całości	 uzyska	 parametry	 drogi	 ekspre-
sowej.

Agnieszka Olech

Obecny stan wjazdu do Chęcin
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Absolutorium dla Burmistrza Chęcin
udzielone jednogłośnie

 Podczas czerwcowego posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Chęcinach chęcińscy rajcy jednogłośnie udzie-
lili absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny, Robertowi Jaworskiemu tytułem wykonania budże-
tu za 2014 rok.

	 Po	 przedstawieniu	 sprawozdania,	 wysłuchaniu	
opinii	 Komisji	 Rewizyjnej	 Rady	Miejskiej,	 chęcińscy	
rajcy	 udzielili	 absolutorium	 Burmistrzowi	 Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robertowi	 Jaworskiemu.	Uczestni-
czący	w	posiedzeniu	 radni	 jednogłośnie	 opowiedzie-
li	 się	 za	 udzieleniem	 absolutorium.	Takiego	 samego	
zdania	była	Komisja	Rewizyjna	oraz	Regionalna	Izba	

Obrachunkowa.	 Potwierdzeniem	 udzielonego	 abso-
lutorium	 były	 gratulacje	 obecnych.	 -	Udzielenie	 ab-
solutorium	Burmistrzowi	Gminy	i	Miasta	Chęciny	za	
miniony	rok	było	decyzją	jedyną	i	słuszną	-	powiedzia-
ła	Danuta	Mochocka,	Przewodnicząca	Rady	Miejskiej	
w	Chęcinach.	-	Poprzedniej	Radzie	nie	brakowało	de-
terminacji	 i	zaangażowania	w	sprawy	gminy.	Odważ-
ne	decyzje	władz	gminy	pozwoliły	na	jej	dynamiczny	
rozwój	 -	 dodała	 Przewodnicząca	 Danuta	Mochocka,	
gratulując	Burmistrzowi	Jaworskiemu	sukcesu	i	dzię-
kując	 za	 trud	pracy	włożony	w	realizację	 zadań.	On	
sam	podkreślał,	że	absolutorium	to	nie	tylko	ukorono-
wanie	jego	pracy.	To	również	sukces	radnych,	współ-
pracowników,	pracowników	urzędu	i	jednostek	orga-
nizacyjnych.	 -	 Nie	 ukrywam,	 że	 jestem	 zadowolony	
z	takiej	decyzji	Rady.	Jest	to	dowód	uznania	dla	całego	
zespołu	ludzi,	którzy	pracowali	nad	realizacją	budże-
tu.	Z	tego	miejsca	chciałbym	złożyć	duże	ukłony	także	
dla	osób	zasiadających	w	radzie	poprzedniej	kadencji.	
Dziękuję	radnym,	że	wszystkie	konieczne	przesunię-
cia,	 zwiększenia	 i	kwestie	 wynikające	 z	finansowania	
niektórych	 zadań	 w	budżecie	 przyjmowali	 ze	zrozu-
mieniem	i	akceptacją,	co	też	przełożyło	się	w	rozwoju	
gminy	 -	 podkreślał	 Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	 Chę-

ciny,	 Robert	 Jaworski,	 tuż	 po	 tym,	 jak	 radni	 jedno-
głośnie	 podjęli	 uchwałę	 absolutoryjną.	 -	W	ostatnim	
czasie	nasza	gmina	przeszła	ogromną	przemianę.	Jej	
oblicze	zmieniło	się	głównie	dzięki	pozsykanym	środ-
kom	unijnym,	które	pozwoliły	nam	na	przeprowadze-
nie	wielomilionowych	inwestycji.	Te	sukcesy	mobilizu-
ją	do	jeszcze	bardziej	wytężonej	pracy	i	działania.	Zro-
bię	wszystko,	aby	nasza	gmina	i	miasto	nadal	rozwijało	
się	tak	dynamicznie,	jak	dotąd	–	zapewnił	Burmistrz,	
dziękując	raz	jeszcze	za	jednomyślne	udzielenie	abso-
lutorium.

Agnieszka Olech
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	 Porozumienie	 określa	 wstępne	 ramy	 współpracy,	 umoż-
liwiającej	 wykorzystanie	 potencjału	 naukowego,	 badawcze-
go	 i	intelektualnego	 Akademii	 Górniczo-Hutniczej	 oraz	 IOP	
PAN	 dla	 potrzeb	 rozwoju	 Województwa	 Świętokrzyskiego,	
a	w	szczególności	 Gminy	 Chęciny	 i	miejscowości	 Miedzianka	
oraz	 –	 z	drugiej	 strony	 –	 potencjału	materialnego,	 organiza-
cyjnego	 i	doświadczeń	wyżej	wymienionych	podmiotów	 rejo-
nu	świętokrzyskiego	dla	potrzeb	AGH	oraz	IOP	PAN.	Stanowi	
również	podstawę	do	zawierania	odrębnych	umów	na	realiza-
cję	tematów	badawczych,	ekspertyz,	czy	konsultacji.
	 Wszystko	wskazuje	na	to,	że	tuż	obok	Europejskiego	Cen-
trum	Edukacji	Geologicznej	w	gminie	Chęciny	powstanie	ko-
lejny	geoturystyczny	obiekt	na	skalę	europejską.	-	Zagospoda-
rowanie	podziemi	Góry	Miedzianka	i	udostępnienie	dla	tury-
stów	 sztolni	 „Zofia”	 i	„Teresa”,	 gdzie	 zachowały	 się	najstarsze	
ślady	górnictwa	kruszcowego	w	Polsce,	będzie	ewenementem	
w	skali	 kraju.	 Chcemy	 stworzyć	 nietuzinkowy	 produkt	 tury-
styczny,	którego	głównym	celem	byłaby	jednak	edukacja	gór-
nicza	i	geologiczna	o	walorach	tego	miejsca.	Jestem	przekona-

Staropolski Ośrodek Górnictwa Kruszcowego 
powstanie w Miedziance.

Już podpisano porozumienie o współpracy!
 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica z siedzibą w Krakowie, najstarsza polska uczelnia górnicza, Instytut 
Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Gmina i Miasto Chęciny, Wspólnota wsi Miedzianka oraz Samorząd Województwa 
Świętokrzyskiego, zadeklarowały chęć i wyraziły wolę nawiązania bezpośredniej współpracy przy utworzeniu ośrodka dydak-
tyczno - muzealnego pn. Staropolski Ośrodek Górnictwa Kruszcowego w Miedziance. Wczoraj, w „bursztynowej komnacie” 
w gmachu AGH w Krakowie,  podpisano porozumienie w tej sprawie.

ny,	że	przy	wsparciu	tak	dużego	ośrodka	naukowego	jakim	jest	
AGH	w	Krakowie,	Instytutu	Ochrony	Przyrody	Polskiej	Aka-
demii	Nauk	 oraz	województwa	 świętokrzyskiego	 i	Wspólnoty	
Wsi	 Miedzianka	 uda	 nam	 się	 przeprowadzić	 kompleksowe	
zagospodarowanie	tego	unikatowego	miejsca	–	powiedział	tuż	
po	podpisaniu	porozumienia	o	współpracy	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	Wraz	z	nim	sygnatariuszami	
umowy	byli:	 prof.	 dr	hab.	 inż.	Tadeusz	 Słomka,	 rektor	Aka-
demii	Górniczo-Hutniczej	im.	Stanisława	Staszica	w	Krakowie,	
prof.	dr	hab.	inż.	Zbigniew	Kąkol,	prorektor	ds.	nauki,	dr	hab.	
inż.	Wlodzimierz	Margielewski	z	Polskiej	Akademii	Nauk,	Ka-
zimierz	Kotowski,	Członek	Zarządu	Województwa	Świętokrzy-
skiego,	Hubert	Pietrzykowski	 i	Gabriela	Kucharczyk	 z	ramie-
nia	Wspólnoty	Wsi	Miedzianka.
	 Strony	wspólnie	chcą	stworzyć	turystyczną	trasę	wnętrzem	
Góry	 Miedzianka,	 która	 na	 wylot	 przebita	 jest	 korytarzami	
o	długości	około	400	metrów	oraz	wybudować	wokół	niezbęd-
ną	infrastrukturę	turystyczną	-	Z	całą	pewnością	będzie	to	nie-
samowita	gratka	nie	tylko	dla	miłośników	geologii,	ale	również	
dla	pozostałych	turystów	–	podkreślano	zgodnie	podczas	uro-
czystego	podpisania	porozumienia	o	współpracy.
	 Jak	 zapowiedziano,	 strony	 porozumienia	 wspólnie	 będą	
chciały	 pozyskać	 na	 realizację	 inwestycji	 dofinansowanie	
ze	środków	 zewnętrznych.	 Realizacja	 inwestycji,	 w	ramach	
której	 założono	 stworzenie	 turystycznej	 trasy	 powierzchnio-
wej	 w	rezerwacie,	 udostępnienie	 dwóch	 sztolni,	 rozbudowę	
Muzeum	Tradycji	Górnictwa	Kruszcowego	oraz	kompleksowy	
remont	wieży	szybowej,	może	stac	się	bardzo	korzystnym	pro-
duktem	turystycznym	i	wpłynąć	na	rozwój	naszej	gminy	i	miej-
scowości	Miedzianka.

Agnieszka Olech
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	 Konferencję	 międzynarodową	 „25	 lat	 samorząd-
ności	 w	Polsce”	 patronatem	 objął	 Prezydent	 RP	 na	
wniosek	Świętokrzyskiego	Centrum	Fundacji	Rozwo-
ju	Demokracji	Lokalnej,	która	to	wraz	z	Forum	Sekre-
tarzy	Województwa	Świętokrzyskiego	była	organizato-
rem	spotkania.
	 Konferencja,	 której	 celem	 było	 podsumowanie	
25	 lat	 pracy	 działań	 samorządu	 terytorialnego,	 sku-
piła	parlamentarzystów,	przedstawicieli	administracji	
rządowej	i	samorządowej,	członków	organizacji	poza-
rządowych,	a	także	delegacje	ze	Szwecji,	USA,	krajów	
Partnerstwa	 Wschodniego	 UE	 i	kandydujących	 do	
UE,	czyli	Ukrainy,	Mołdawii	i	Serbii.
	 Spotkanie	rozpoczęło	się	od	wykładu	inauguracyj-
nego	 Prezesa	 Fundacji	 Rozwoju	 Demokracji	 Lokal-
nej,	Jerzego	Stępnia,	byłego	sędziego	Trybunału	Kon-
stytucyjnego	i	jednego	z	twórców	polskiej	reformy	sa-
morządowej.	 Tematem	wystąpienia	 była	 prezentacja	
idei	samorządności	we	współczesnej	Polsce	pod	kątem	
osiągnięć	 i	wyzwań	 na	 przyszłość.	 Kolejnym	 prele-
gentem	był	wieloletni	Zarządca	Miasta	Camas,	Lloyd	
Halverson,	który	przedstawił	wykład	wprowadzający	
pt.	 „Polskie	doświadczenia	w	zakresie	decentralizacji	
i	samorządności	terytorialnej	inspiracją	i	pomocą	dla	
krajów	 Partnerstwa	 Wschodniego	 UE	 i	kandydują-
cych	do	UE”.
	 Następnie	odbyła	 się	dyskusja	panelowa,	podczas	
której	 zaproszeni	 prelegenci	 zastanawiali	 się,	 jakie	
wnioski	z	polskiej	reformy	samorządowej	można	wy-
korzystać	w	reformach	 samorządowych	 krajów	Part-
nerstwa	 Wschodniego	 UE	 i	kandydujących	 do	 Unii	
Europejskiej.	 W	tej	 dyskusji	 udział	 wziął	 Burmistrz	

Międzynarodowa Konferencja
„25 lat samorządności w Polsce”

 16 czerwca, w Kielcach, odbyła się Międzynarodowa Konferencja „25 lat samorządności w Polsce” pod 
Patronatem Prezydenta RP. Do ścisłego grona prelegentów podczas dyskusji panelowej na temat polskiej 
reformy samorządowej został zaproszony Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Gminy	i	Miasta	Chęciny	Robert	Jaworski,	wójt	gminy	
Morawica	Marian	 Buras	 oraz	 Ali	 Rashidi,	 Dyrektor	
Studiów	 Międzynarodowych	 Folkuniversitetet,	 Up-
psala	(Szwecja),	Lloyd	Halverson,	wieloletni	Zarządca	
Miasta	Camas	(Stany	Zjednoczone)	 i	Serhij	Tatusiak,	
Dyrektor	 Euroregionu	 Dniestr	 (Ukraina).	 Podczas	
spotkania	rozmawiano	także	na	temat	przykładów	do-
brych	praktyk	w	zakresie	samorządności	terytorialnej	
w	kontekście	regionalnym.
	 Ostatnia	 dyskusja	 panelowa	 podczas	 spotkania	
dotyczyła	 25	 lat	 samorządności	 z	perspektywy	 sa-
morządów	 lokalnych	 pod	 kątem	 sukcesów,	 porażek	
i	perspektywy	 w	zakresie	 rozwoju	 lokalnej	 przed-
siębiorczości.	 Jednym	 z	prelegentów	 ponownie	 był	
Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	 Jaworski	
wraz	 z	profesorem	 Jerzym	 Cieślikiem	 -	 profesorem	
Akademii	Leona	Koźmińskiego	w	Warszawie,	a	zara-
zem	Członkiem	Rady	Nadzorczej	 Fundacji	Rozwoju	
Demokracji	Lokalnej,	Lloyd`em	Halverson`em,	wie-
loletnim	Zarządcą	Miasta	Camas	(Stany	Zjednoczone),	
Marianem	Burasem,	Wójtem	Gminy	Morawica,	Boże-
ną	Szczypiór,	Wójtem	Gminy	Wodzisław,	Krzysztofem	
Słoniną,	Wójtem	Gminy	Kije	oraz	Marzeną	Urban	 -	
Żelazowską,	Wójtem	Gminy	Sadowie.
	 Jak	podkreślano	podczas	konferencji,	Polska	może	
stać	 się	 wzorem	 do	 naśladowania	 dla	 samorządów	
tych	krajów,	które	dopiero	uczą	się	demokracji.
	 Organizatorem	 konferencji	 „25	 lat	 samorządno-
ści	 w	Polsce”	 było	 Świętokrzyskie	Centrum	Fundacji	
Rozwoju	Demokracji	Lokalnej	oraz	Forum	Sekretarzy	
Województwa	Świętokrzyskiego.

Agnieszka Olech
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	 Celem	konkursu	ARCHI	+	był	wybór	i	promocja	najlepszych	
budynków	 oraz	 przestrzeni	 publicznych,	 w	 których	 zakończono	
wszelkie	prace	budowlane	 i	zgłoszono	je	do	użytkowania	w	roku	
2014.	I	tak,	w	kategorii	przestrzeń	publiczna,	II	miejsce	za	kom-
pleksową	 rewitalizację	 historycznego	 centrum	 Chęcin	 otrzymali	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski	oraz	autorzy	
projektu	z	Autorskiej	Pracowni	Architektury	CAD	Sp.	z	o.o.	-	To	
dla	nas	ogromne	wyróżnienie.	Tym	bardziej	się	cieszę,	że	rewitali-
zacja	Rynków	w	Chęcinach	została	tak	wysoko	oceniona	przez	ka-
pitułę,	składającą	się	ze	specjalistów	architektów	–	zaznaczył	Bur-
mistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.
	 Warto	przypomnieć,	że	uroczystego	otwarcia	zrewitalizowanych	
Rynków	dokonano	we	wrześniu	ubiegłego	roku.	Jak	zgodnie	pod-
kreślano,	Chęciny	nareszcie	mają	 starówkę	na	miarę	królewskiego	
miasta.	-	Centrum	Chęcin	przeszło	wielką	przemianę.	Teraz	możemy	
poszczycić	się	nie	tylko	pięknym,	ale	i	atrakcyjnym	turystycznie	mia-
stem.	Mamy	tu	historyczną	studnię,	piękne,	podświetlane	na	kolo-
rowo	fontanny,	a	także	jedyną	w	regionie	replikę	laski	sądowniczej.	
Przy	okazji	rewitalizacji	wymieniliśmy	także	wszystko	to,	czego	turyści	
nie	oglądają,	czyli	wodociągi	i	kanalizację	sanitarną.	Wybudowaliśmy	
kanalizację	deszczową	oraz	zlikwidowaliśmy	szpecącą	miasto	napo-
wietrzną	linię	energetyczną.	Wszystkie	instalacje	zostały	ukryte	pod	
ziemią,	 nie	 niszcząc	 koncepcji	 średniowiecznych	 Rynków	 –	 dodał	
Burmistrz.	–	Wiele	pracy	kosztowała	rewitalizacja	Rynków	w	Chęci-
nach.	Docenienie	naszego	trudu	przez	tak	zacne	grono	specjalistów	
to	dla	nas	ogromna	satysfakcja	–	podkreślił	Robert	Jaworski.	
	 Prace	przy	rewitalizacji	chęcińskich	Rynków	zostały	zrealizowa-
ne	w	ramach	działania	6.2	„Rewitalizacja	małych	miast”	Regional-
nego	Programu	Operacyjnego	Województwa	Świętokrzyskiego	na	

Chęciński rynek nagrodzony
w I Edycji Archi+ 2014

 29 czerwca rozstrzygnięto plebiscyt i wręczono statuetki w I Edycji Archi+ 2014, konkursie na najlepszą architekturę wojewódz-
twa świętokrzyskiego minionego roku. Konkurs został ogłoszonego przez oddział regionalny Stowarzyszenia Architektów Polskich.

lata	2007-2013.	Chęcińskie	Rynki	zaprojektował	Krzysztof	Popiń-
ski	z	Autorskiej	Pracowni	Architektury	CAD	z	Warszawy,	a	general-
nym	wykonawcą	inwestycji	była	firma	TRAKT.
	 Projekt	rewitalizacyjny	chęcińskiego	rynku	dofinansowany	był	
z	środków	pozyskanych	z	Unii	Europejskiej	z	Regionalnego	Pro-
gramu	Operacyjnego	Województwa	Świętokrzyskiego	oraz	wkładu	
własnego	gminy.
	 Należy	dodać,	że	to	nie	pierwsza	nagroda	przyznana	za	rewitali-
zację	chęcińskich	rynków.	W	piątej	edycji	konkursu	na	najładniejszą	
inwestycję	 2014	 roku	w	Świętokrzyskiem	„Złoty	Żuraw	2014”,	 lau-
reatem	jednej	z	najważniejszych	nagród	zostały	chęcińskie	rynki.	To	
właśnie	za	ich	rewitalizację	przyznano	„Złotego	Żurawia”	w	kategorii	
obiekty	zrewitalizowane.	Nagrody	rozdano	wtedy	podczas	uroczystej	
gali	w	Hotelu	Kongresowym	w	Kielcach.	

Agnieszka Olech

	 Podczas	 ostatniej	 sesji	 Rady	 Miejskiej	 w	Chęcinach	 oficjal-
nie	 pożegnano	 dotychczasowego	 komendanta	 Komendy	 Policji	
w	Chęcinach,	Michała	Lipca.	-	W	imieniu	samorządu	oraz	lokalnej	
społeczności	pragnę	złożyć	serdeczne	podziękowaniaza	wieloletnią	
służbę	na	 rzecz	bezpieczeństwa	mieszkańców	Gminy	Chęciny	na	
stanowisku	Komendanta	Komisariatu	 Policji	 w	Chęcinach.	 Dzię-
kujemy	Panu	za	wkład	w	budowę	i	rozwój	naszej	małej	Ojczyzny	
–	 Gminy	 Chęciny.	 Składamy	 szczególne	 wyrazy	 wdzięczności	 za	
Pańskie	zaangażowanie	na	rzecz	poprawy	bezpieczeństwa,	porząd-
ku	publicznego	i	jakości	życia	mieszkańców	naszej	gminy,	a	także	
za	 okazane	 wsparcie	 i	pomoc	 przy	 realizacji	 wszelkiego	 rodzaju	
przedsięwzięć	-	mówił	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski.	-	Gratulujemy	osiągniętych	sukcesów	na	niwie	zawodo-
wej.	Do	wyrazów	uznania	i	wdzięczności	załączamy	najserdeczniej-
sze	życzenia	wielu	sukcesów	w	realizacji	planowanych	zamierzeń,	
wszelkiej	 pomyślności	 w	życiu	 osobistym,	 zdrowia	 i	nieustającej	
pogody	ducha	-	życzył	Burmistrz	Robert	Jaworski,	dziękując	wraz	
z	Przewodniczącą	Rady	Miejskiej	w	Chęcinach	Danutą	Mochocką	
komendantowi	Michałowi	 Lipcowi	 za	wieloletnią	 pracę	 na	 rzecz	
społeczności	lokalnej.
	 Posiedzenie	sesji	stało	się	także	doskonałą	okazją	do	powitania	
nowego	komendanta	Komisariatu	Policji	w	Chęcinach,	podkomi-

Podkomisarz Łukasz Sarna nowym komendantem
 Od 22 czerwca Komisariat Policji w Chęcinach ma nowego komendanta. Został nim podkomisarz Łukasz Sarna. Dotych-
czasowy komendant Michał Lipiec został naczelnikiem wydziału ds. Przestępstw i Wykroczeń w Ruchu Drogowym Komendy 
Miejskiej Policji w Kielcach.

sarza	Łukasza	Sarny.	Podko-
misarz	Łukasz	Sarna	ma	38	
lat.	W	policji	pełni	służbę	od	
piętnastu	 lat.	 Przez	 dwana-
ście	 lat	pracował	w	Komisa-
riacie	 I	Komendy	 Miejskiej	
Policji	 w	Kielcach	 w	wy-
dziale	prewencji.	 Przez	 trzy	
i	pół	roku	był	dzielnicowym.	
Ostatnie	dwa	lata	sprawował	
funkcję	 kierownika	 Refera-
tu	 Kryminalnego	 Komisa-
riatu	 Policji	 w	Strawczynie.	
-	Przede	mną	dużo	wyzwań	-	
przyznał	komendant	Łukasz	
Sarna.	-	Komisariat	Policji	w	Chęcinach	pracuje	na	wysokim	pozio-
mie.	Dołożę	wszelkich	starań,	aby	dalsza	dobra	praca	funkcjona-
riuszy	oraz	dobre	współdziałanie	z	innymi	instytucjami	i	współpra-
ca	ze	społeczeństwem,	pozwoli	na	uzyskanie	jeszcze	lepszych	wyni-
ków	w	procesie	zapobiegania	przestępstwom	oraz	ich	wykrywaniu	
-	zapewnił	komendant	Łukasz	Sarna.

Agnieszka Olech  
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	 W	 niezwykle	 podniosłej	 atmosferze	 odbyła	 się	 uroczysta	
Msza	 Św.,	 podczas	 której	 dziękowano	 za	 wieloletnia	 służbę	
Bogu	 i	 Bliźnim	 ofiarowaną	 na	 co	 dzień	w	 posłudze	 duszpa-
sterskiej	 przez	 proboszcza,	 Jana	 Kukowskiego.	 Mówiono	 o	
dotychczasowym	życiu	kapłańskim,	wielkim	zaangażowaniu	w	
budowanie	jedności	Kościoła	i	dążeniu	do	ciągłego	doskonale-
nia.	Podczas	nabożeństwa	modlono	się	również	o	łaski	i	Boże	
błogosławieństwo	dla	Księdza	Jana	z	okazji	 jego	imienin	oraz	
niedawno	obchodzonych	60-	tych	urodzin.
	 W	uroczystej	Mszy	Świętej	w	Kościele	Parafialnym	w	Chę-
cinach	uczestniczył	również	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny	
wraz	z	małżonką.	-	Serdecznie	dziękuję	za	przyjaźń,	modlitwę	
i	wsparcie	duchowe	na	co	dzień	ofiarowane	przez	Księdza	chę-
cińskiej	społeczności.	Dziękuję	za	dbałość	o	naszą	świątynię,	a	
także	za	oddanie	i	zaangażowanie	zarówno	w	życie	parafii		jak	i	
całej	Gminy	Chęciny.	Księdza	pracę	i	troskę	o	parafian	i	miesz-
kańców	zawsze	zachowujemy	w	szczególnej	pamięci	pamiętając	
o	Księdzu	w	modlitwie	-	mówił	Burmistrz,	Robert	Jaworski.	Z	
okazji	tak	zacnego	jubileuszu	życzę,	aby	Bóg	udzielał	Księdzu	

Jubileusz kapłaństwa
Księdza Dziekana Jana Kukowskiego

 24 czerwca, w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Chęcinach, przeżywaliśmy uroczystość 35-lecia 
kapłaństwa  Księdza Dziekana i proboszcza tutejszej parafii Jana Kukowskiego. 

obfitych	 łask,	 błogosławił,	 wspierał	 i	 umacniał	 w	 codziennej	
pracy.	Niech	 na	 dalsze	 lata	 Święty	Bartłomiej,	 patron	 naszej	
parafii,	wyprasza	Księdzu	łaski	oraz	dopomaga	w	trudach	po-
sługi	duszpasterskiej	-	życzył	Burmistrz.	

Magdalena Jamrożek

	 Podczas	sobotniego	spotkania	zostały	wręczone	nagrody	dla	
laureata	 i	wszystkich	wyróżnionych	sołtysów	w	plebiscycie	„Soł-
tys	Roku	2014”.	Jedno	z	nich	powędrowało	do	Marianny	Paw-
łowskiej	z	Radkowic.	Kryteria	oceny	działalności	sołtysów,	którzy	
zapracowali	na	wyróżnienie	w	konkursie	obejmowały:	działania	
integracyjne	 podejmowane	 na	 rzecz	 lokalnej	 społeczności	 oraz	
działania	poprawiające	infrastrukturę	sołectwa	i	gminy.	–	Jestem	
niezmiernie	 dumny,	 że	 wyróżnienie	 trafiło	 również	 do	 gminy	
Chęciny,	 ponieważ	 praca	 sołtysa	 jest	 bardzo	 ważną	 funkcją	 w	
strukturze	 samorządowej	 –	 mówi	 Robert	 Jaworski,	 Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny.	–	Sołtysowanie	jest	pracą	dla	aktywnych	
społeczników	i	wymaga	ogromnego	zaangażowania	w	życie	wsi.	
To	przecież	sołtysi	prowadzą	dialog	z	jej	mieszkańcami	i	najlepiej	
znają	 ich	problemy	oraz	bolączki	 lokalnego	środowiska.	To	oni	
reprezentują	interesy	społeczności	sołeckiej.	Pani	Sołtys	Marian-
na	Pawłowska	 to	osoba	uczynna,	niezwykle	 aktywna	 i	wrażliwa	
na	potrzeby	mieszkańców.	Dlatego	wyróżnienie	 jej	 jako	Sołtysa	
to	dla	nas	ogromna	radość,	ponieważ	świadczy	o	tym,	że	świetnie	
się	z	tej	funkcji	wywiązuje	–	dodaje.	
	 Imprezie	 towarzyszyły	 liczne	 występy	 zespołów	 folkowych	
z	 gminy	Masłów,	Miedziana	Góra	 i	Wąchock.	Odbyły	 się	 także	
kiermasze,	 wystawy	 i	 szereg	 innych	 atrakcji,	 które	 przyciągnę-
ły	 tłumy.	Gwoździem	programu	 zjazdu	był	 jednak	XVIII	Kra-
jowy	 Turniej	 Sołtysów,	 który	 dostarczył	 uczestnikom	 i	 widzom	
mnóstwo	pozytywnej	energii	i	dużej	dawki	humoru.	W	turnieju	
wzięło	udział	ok.	40	zawodników,	którzy	próbowali	swoich	sił	w	
wielu	konkurencjach,	między	innymi:	toczeniu	koła	do	wygódki,	
maratonie	wąchockim	na	spostrzegawczość,	przejściu	wierzchem	
przez	płoty,	rzucie	widłami	do	sąsiada	czy	zwijaniu	asfaltu	na	noc.	

Sołtysi spotkali się w Wąchocku
 27 czerwca w hali sportowej wąchockiego gimnazjum rozpoczął się XXI Zjazd Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej, 
któremu towarzyszył XVIII Krajowy Turniej Sołtysów. Impreza obfitowała w dużą dawkę dobrego humoru i niezapomnianej 
zabawy.

Odbył	się	także	mecz	w	dmuchanych	kulach.	28	czerwca	rozegra-
no	wielki	finał	turniejowych	zmagań,	do	których	zakwalifikowało	
się	11	sołtysów,	a	wśród	nich	Paweł	Żurek	z	Wolicy.		
	 Podczas	zjazdu	odbyły	się	również	wybory	władz	Stowarzysze-
nia	Sołtysów	Ziemi	Kieleckiej,	w	wyniku	których	Kazimierz	Łe-
bek	został	ponownie	wybrany	Wiceprezesem	Zarządu,	a	Zdzisław	
Treliński,	po	raz	pierwszy,	wybrany	członkiem	zarządu	stowarzy-
szenia.
	 Organizatorami	 tegorocznego	 zjazdu	 byli:	 gmina	Wąchock,	
Stowarzyszenie	 Sołtysów	 Ziemi	 Kieleckiej,	 Miejsko-Gminny	
Ośrodek	Kultury	oraz	Towarzystwo	Przyjaciół	Wąchocka.	Patro-
nat	honorowy	sprawowali:	Marszałek	Województwa	Świętokrzy-
skiego	–	Adam	Jarubas	oraz	Burmistrz	Miasta	i	Gminy	Wąchock	
-		Jarosław	Samela.	

Agnieszka Olech
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 Na zaproszenie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Re-
gionalnego w Kielcach Burmistrz Gminy i Miasta Chęci-
ny, Robert Jaworski wygłosił prelekcję podczas konferencji 
podsumowującej realizację działań regionalnych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w woje-
wództwie świętokrzyskim.

	 Podczas	konferencji	Gmina	Chęciny		została	zaprezento-
wana	jako	przykład	„dobrych	praktyk”	w	zakresie	wdrażania	
programu	 i	 wykorzystania	 środków	 unijnych	 w	minionym	
okresie	finansowania.	Konferencja	była	również	wprowadze-
niem	do	nowego	okresu	programowania	na	lata	2014-2020.

	 Zorganizowanej	w	Wojewódzkim	Domu	Kultury	w	Kiel-
cach	 konferencji	 towarzyszyły	 prezentacje	 przygotowane	
przez	Lokalne	Grupy	Działania	z	regionu	świętokrzyskiego.	
Były	to	stoiska,	na	których	można	było	znaleźć	liczne	wydaw-
nictwa,	foldery,	ulotki,	mapy	i	gadżety	z	terenów	wdrażania	
LSR	 przez	 poszczególne	 LGD.	 W	 spotkaniu	 uczestniczyli	
również	zespół	ludowy	z	terenu	Gminy	Chęciny	„Lipowicza-
nie”	oraz	Pan	Andrzej	Pędzik,	właściciel	popularnego	w	re-
gionie	„Grodu	Pędzików”	w	Siedlcach.

Magdalena Jamrożek

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny prelegentem
podczas Konferencji podsumowującej realizację

działań regionalnych PROW 2007-2013 w województwie
świętokrzyskim i wprowadzającej PROW 2014-2020

	 W	dniu	18	czerwca	2015	roku	uczniowie	Zespołu	Szkół	Nr	
2	w	Chęcinach	uczestniczyli	w	„Seminarium	Dobrych	Praktyk”	

Podsumowanie projektu
 „PWP - Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”

podsumowujących	projekt		„PWP	-	Mój	nowy	zawód	w	zielo-
nej	 gospodarce”.	 Celem	 spotkania	 była	 prezentacja	 efektów	
realizacji	działań	projektowych	zrealizowanych	w	ponadnaro-
dowym	partnerstwie	na	rzecz	wzmocnienia	oferty	edukacyjnej	
i	kształcenia	z	zakresu	odnawialnych	źródeł	energii	w	szkołach	
ponadgimnazjalnych	w	województwie	świętokrzyskim.	
	 Podczas	seminarium	uczniowie	mieli	możliwość	wysłucha-
nia	 i	 obejrzenia	 wielu	 prezentacji	 dotyczących	OZE.	 Odbyło	
się	również	rozstrzygniecie	konkursu	„Eko	Szkoła”,	w	którym	
uczestniczyło	sześciu	uczniów	technikum.

	 		Na	zakończenie	spotkania	wręczono	podziękowania	szko-
łom	za	udział	w	projekcie.	Uczniowie	naszej	 szkoły	otrzymali		
cenne	nagrody	w	postaci	tabletów.

Koordynator projektu
 mgr inż. Tomasz Głogowski
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	 Gospodarz	Gminy	wręczył	Sołtysom	i	Przewodniczącym	li-
sty	gratulacyjne	oraz	złożył	życzenia	na	nową	kadencję.	-	Życzę	
Państwu	pozytywnej	energii	oraz	 zadowolenia	 z	pełnienia	 tej	

Sołtysi oficjalnie zainaugurowali nową kadencję
 15 czerwca w zabytkowej Kamienicy „Niemczówka” w Chęcinach, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski 
spotkał się z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedli wybranymi na nową kadencję 2015-2019. 

zaszczytnej	 funkcji	 społecznej,	 a	 także	 wytrwałości	 w	 konse-
kwentnym	realizowaniu	planów	i	zamierzeń.	Aby	w	swej	pracy	
spotykali	się	Państwo	z	przychylnością	i	zrozumieniem	społecz-
nym,	które	z	pewnością	zaprocentuje	wspólnymi	sukcesami	–	
powiedział	Burmistrz,	Robert	Jaworski.
	 Wybory	sołtysów,	rad	sołeckich	oraz	zarządów	osiedli	od-
były	się	we	wszystkich	sołectwach	na	terenie	Gminy	i	Miasta	
Chęciny.	We	wszystkich	zebraniach	udział	brał	Burmistrz	in-
formując	 o	 bieżącej	 sytuacji	w	 gminie	 oraz	 zbierając	 uwagi	
i	wnioski	mieszkańców.
	 W	 spotkaniu	 uczestniczyli	 również	 Przewodnicząca	 Rady	
Miejskiej	w	Chęcinach	Danuta	Mochocka,	Zastępca	Burmistrza	
Mariusz	Nowak,	Sekretarz	Gminy	i	Miasta	Chęciny	Paweł	Bro-
la,	a	także	Skarbnik	Gminy	i	Miasta	Chęciny	Jadwiga	Sinkie-
wicz	oraz	Wiceprezes	Stowarzyszenia	Sołtysów	Ziemi	Kieleckiej	
Kazimierz	Łebek.

Magdalena Jamrożek
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	 Zamek	ma	 zupełnie	nowy	blask	dzięki	
przeprowadzonej	 w	 ostatnim	 czasie	 grun-
townej	 rewitalizacji.	 –	 Obecnie	 nowy	 wy-
gląd	 zyskał	 skarbiec	 i	 	 kaplica	 zamkowa	 –	
mówi	Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	i	
Miasta	Chęciny.	-	Udostępniliśmy	dla	ruchu	
turystycznego	kwadratową	basztę,	która	do	
tej	 pory	 była	 zamknięta.	Dzięki	 dokładnej	
renowacji	 zmieniło	 się	 także	 otoczenie	 za-
bytku.	Dla	komfortu	zwiedzających	przebu-
dowaliśmy	parking	 i	drogi	prowadzące	do	
Zamku.	Można	przy	nich	podziwiać	 liczne	
rzeźbione	postaci	związane	z	historią	nasze-
go	miasta.	Została	 także	 zainstalowana	 zu-
pełnie	nowa,	 ciekawa	 iluminacja	 –	wylicza	
Burmistrz.	
	 W	 okresie	 wakacyjnym	 Zamek	 można	
odwiedzać	codziennie	w	godzinach	od	9:00	
do	19:00.	Ceny	biletów	obejmują	zwiedza-
nie	zamku,	lochów	i	skarbca,	ale	nie	tylko.	
-	Turyści	płacą	 tylko	raz,	a	w	cenę	biletów	
jest	wliczone	kompleksowe	oglądanie	zam-
ku	i	szereg	oferowanych	przez	nas	atrakcji	
–	mówi	 Robert	 Jaworski	 –	 Już	 na	 samym	
wejściu	turyści	mogą	przenieść	się	w	dawny	
świat,	 ponieważ	 wita	 ich	 obsługa	 w	 histo-
rycznych	strojach.	Poza	lochami	i	skarbcem,	
do	dyspozycji	gości	oddane	są	dwie	baszty	z	
punktami	widokowymi.	Zwiedzający	mogą	
przymierzyć	 zbroje	 rycerskie,	 a	 także	 dać	
się	zakuć	w	dyby.	Są	także	prowadzone	po-
kazy	 strzelania	 z	 armaty,	 hakownic	 i	 pisz-
czela.	Urlopowicze	mogą	również	obejrzeć	
wystawy	 zdjęć	 Zamku	 z	 czasów	 przed	wy-
konaniem	remontu,	a	także	wystawę	broni	
drzewcowej	 z	 tarczami	 herbowymi.	 Mają	
również	 możliwość	 wykonania	 zdjęcia	 w	
specjalnej	 fotościance	 z	 wizerunkiem	 Bia-
łej	Damy	i	Rycerza.	U	podnóża	Zamku	jest	
komfortowy	parking,	za	który	nie	pobiera-
my	opłat	–	wylicza	Burmistrz.
Dodatkowymi	 atrakcjami	 są	 trzy	 stoiska	 z	
pamiątkami	 regionalnymi.	 Turyści	 mogą	

Moc atrakcji na chęcińskim Zamku
 Wędrująca po murach Biała Dama, możliwość przymierzenia zbroi rycerskich, czy pokazy strzelania z armaty. To tylko 
niektóre z wielu atrakcji, jakie ma do zaoferowania Zamek Królewski w Chęcinach. Dzięki nim jest on jednym z najczęściej 
odwiedzanych zabytków tego typu w całej Polsce. Kto tu był ten wie, że w pełni na takie zainteresowanie zasłużył.

tam	 zakupić	 wybijane	 na	 miejscu	 zamko-
we	monety,	pamiątkowe	medale,	czy	 lune-
ty.	 Istnieje	 również	możliwość	 strzelania	 z	
łuku.	W	wybrane	dni	odbywają	się	 tu	nie-
zwykle	widowiskowe	pokazy	tańca	średnio-
wiecznego	oraz	walki	rycerskie.	Po	wyczer-
pującym	zwiedzaniu	turyści	mogą	odpocząć	
na	licznych	ławkach	w	obrębie	warowni.	
	 Dla	 zainteresowanych	 i	 rządnych	wra-
żeń	 turystów	 Zamek	 w	 Chęcinach	 przy-
gotował	 specjalną	 ofertę	 -	 bilet	 Premium.	
Jest	 on	 skierowany	 do	 osób	 chętnych	 do	
zwiedzania	 zabytku	 poza	 godzinami	 jego	
otwarcia.	 	 Szczegółowe	 informacje	 można	
uzyskać	u	Dyrektora	Zamku.
	 Zbliżający	się	czas	urlopów	i	pięknej	po-
gody	sprzyja	wycieczkom	i	spędzaniu	wolne-
go	czasu	na	świeżym	powietrzu,	dlatego	ser-
decznie	zapraszamy	do	Chęcin!
	 Zapraszamy	do	 śledzenia	 strony	 Zamku	
Królewskiego	 w	 Chęcinach	 na	 www.zamek.
checiny.pl

Agnieszka Olech
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	 W	dowód	patriotyzmu	i	szacunku	do	historii	naszego	mia-
sta,	a	także	dla	tych,	którzy	71	lat	temu	przelali	krew	za	naszą	
„Małą	Ojczyznę”,	2	czerwca	odbyły	się	obchody	upamiętniające	
te	zdarzenia.	Rozpoczęły	się	programem	artystycznym	w	wyko-
naniu	uczniów	Zespołu	Szkół	Ogólnokształcących	w	Chęcinach	
w	kościele	parafialnym	Św.	Bartłomieja.	Następnie	odbyła	się	
Msza	święta,	którą	odprawił	proboszcz	parafii,	ks.	kanonik	Jan	
Kukowski.	Podczas	modlitwy	ksiądz	wspominał	 tragiczne	wy-

Oddano hołd pomordowanym w 1944 roku
 2 czerwca, uczczono 71. rocznicę pacyfikacji Chęcin. To tragiczna data w historii miasta. Właśnie wtedy hitlerowcy prze-
prowadzili akcję represyjną na miejscowej ludności, w wyniku której życie straciły 42 osoby. W kolejną rocznicę tego smutne-
go zdarzenia mieszkańcy oddali hołd pomordowanym.

darzenia	z	1944	roku	i	napominał,	że	powinny	być	one	dla	nas	
wszystkich	 lekcją	ofiarnej	miłości	 i	patriotyzmu.	Przypominał	
również,	że	powinniśmy	być	ludźmi	prawego	sumienia,	abyśmy	
mogli	żyć	w	pokoju	i	miłości.	Msza	święta	zakończyła	się	prze-
mówieniem	Burmistrza	Gminy	 i	Miasta	Chęciny	oraz	 odczy-
taniem	 listy	pomordowanych	w	Chęcinach,	 2	Czerwca	 1944.	
–	 Dziękuję	 wszystkim	 kombatantom	 i	 bohaterom	 II	 wojny	
światowej	za	to,	że	swoją	obecnością	dają	świadectwo	tamtych	
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dni.	Dziękuję	 za	 żywą	 lekcję	 historii,	 jaką	 dają	 obecnym	po-
koleniom.	–	mówił	Burmistrz	Robert	Jaworski.	-	Naród,	który	
traci	pamięć	przestaje	być	narodem	–	przytoczył	słowa	Józefa	
Piłsudskiego.	–	Pamiętajmy	też,	że	każdy	pomnik	to	tylko	ka-
mień.	Jeżeli	nie	będzie	stała	za	nim	pamięć,	porośnie	mchem	
zapomnienia.	 My	 będziemy	 zawsze	 pamiętać	 –	 podkreślał.	
–	Dziękuję	 również	wszystkim	przybyłym	 za	 to,	 że	mogliśmy	
wspólnie	oddać	hołd	poległym	i	uczcić	ich	pamięć,	dziękując	za	
poświęcenie	dla	naszej	Ojczyzny	–	dodał	Burmistrz.
	 Po	mszy	zebrani	udali	się	na	Plac	2	–	go	Czerwca	w	Chęci-
nach,	gdzie	złożono	okolicznościowe	wiązanki	i	zapalono	znicze	
pod	tablicą	upamiętniającą	pomordowanych.	Wiązanki	złożo-
no	 również	 pod	 Pomnikiem	 Ofiar	 Hitleryzmu	 znajdującym	
się	 przy	 ul.	 Małogoskiej.	 Obchody	 zakończyły	 się	 występem	
uczniów	z	Zespołu	Szkół	Ogólnokształcących	w	Wolicy,	którzy	
zaprezentowali	 wzruszającą	 rekonstrukcję	 pacyfikacji	 z	 1944	
roku.

Agnieszka Olech

	 W	spotkaniu	wzięło	udział	ponad	100	trenerów	i	nauczy-
cieli	wychowania	fizycznego	szkolących	młodych	adeptów	siat-
kówki.		Tematem	przewodnim	warsztatów,	które	poprowadził	
dr		Ryszard	Biernat	był	temat	„Jak	biegać	i	skakać	poprawnie”.	
Spotkanie	było	podzielone	na	dwie	części:	teoretyczną	i	prak-
tyczną.	W	części	drugiej	uczestnicy	pod	okiem	wykładowcy	mo-
gli	sami	na	sobie	sprawdzić	nowe	ćwiczenia	oraz	poprawność	
ich	wykonywania.
	 Wielu	uczestników	po	zakończonej	konferencji	udało	się	na	
zwiedzanie	Chęcin	i	Zamku.

CKiS w Chęcinach

Konferencja szkoleniowa
Siatkarskich Ośrodków Szkolnych

 13 czerwca 2015 odbyła się w Hali Widowiskowo – Spor-
towej „Pod Basztami” konferencja szkoleniowa Siatkarskich 
Ośrodków Szkolnych – Regionu Południe w skład, którego 
wchodzą  województwa: podkarpackie, małopolskie, łódzkie 
i świętokrzyskie. Inauguracji szkolenia dokonał Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski witając wszystkich 
przybyłych.
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	 Z	 roku	na	 rok	dynamika	 rozwoju	 turystyki	
w	gminie	Chęciny	rośnie.	Z	pewnością	przyczy-
nia	 się	 do	 tego	 rewitalizacja	 zabytków,	 a	 także	
otwieranie	nowych,	ciekawych	atrakcji,	jak	rów-
nież	 szereg	 imprez,	 które	 corocznie	 są	 przygo-
towywane.	 –	 Jestem	 przekonany,	 że	 ten	 sezon	
turystyczny	będzie	 bardzo	korzystny	dla	 gminy	
–	 mówi	 Robert	 Jaworski,	 Burmistrz	 Gminy	 i	
Miasta	Chęciny.	–	Do	dyspozycji	turystów	jest	już	
oddany	zrewitalizowany	Zamek	Królewski,	który	
jest	naszą	wielką	dumą.	W	miniony	długi	week-
end	czerwcowy	odwiedziło	ponad	7.000	osób.	To	
wspaniały	wynik	 i	mamy	nadzieję,	że	z	każdym	
dniem	lata	do	Chęcin	będzie	ściągało	coraz	wię-
cej	urlopowiczów,	chętnych	do	zapoznania	się	z	
tutejszą,	 niezwykłą	 historią	 i	 atrakcjami.	 Duże	

Chęciny tętnią życiem
 Gmina i Miasto Chęciny są niewątpliwie magicznym i pełnym tajemnic miejscem. Można tu spotkać ducha Białej Damy i 
obejrzeć wiele innych, dostarczających niezapomnianych wrażeń atrakcji. Właśnie takie atrybuty przyciągają rzesze turystów, 
którzy są ciekawi, jak obecnie prezentuje się prawdziwa perła na turystycznej mapie województwa świętokrzyskiego.  
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w	 tym	 zakresie	 i	 stworzenie	 turystycznej	 trasy	
podziemnymi	 korytarzami	 Góry	 Miedzianka.	 Z	
pewnością	będzie	to	niesamowita	gratka	nie	tylko	
dla	geologów.	W	naszej	gminie	każdy	znajdzie	coś	
dla	siebie,	niezależnie	od	zainteresowań	i	wieku	–	
zapewnia.
	 Odwiedzając	Gminę	Chęciny	warto	obejrzeć	
również	cały	szereg	nagromadzonych	i	wspaniale	
odnowionych	 zabytków,	 jak	 chociażby	 dwa	 ryn-
ki	 w	 centrum	Chęcin,	Niemczówkę,	 czy	 obiekty	
sakralne.	 Zachęcamy	 do	 wybrania	 się	 szlakiem	
ciągów	 spacerowo	 –	 pieszych,	 jak	 np.	 Ścieżka	
Mnicha,	które	zabierają	turystę	do	miejsc	wartych	
zobaczenia,	do	najważniejszych	zabytków	naszego	
miasteczka.	Gmina	oferuje	również	całe	mnóstwo	
ciekawych	punktów	poza	obszarem	samych	Chę-
cin.	 Warto	 tu	 wymienić	 Jaskinię	 Raj,	 Centrum	
Neandertalczyka,	Park	Etnograficzny	w	Tokarni,	
Regionalne	 Centrum	 Naukowo	 Technologiczne	
w	Podzamczu,	Muzealną	 Izbę	Górnictwa	Krusz-
cowego	 w	Miedziance	 Ośrodek	 Pomocy	 Dzikim	
Zwierzętom	 „Ptasi	 Azyl”,	 Średniowieczny	 „Gród	
Pędzików”	 w	 Siedlcach	 czy	 Halę	 widowiskowo-
-sportową	w	Chęcinach	z	wypożyczalnią	rowerów	
i	nowo	powstające	Centrum	Edukacji	Geologicz-
nej.	Na	 terenie	gminy	 są	 również	organizowane	
spływy	kajakowe,	które	ostatnimi	czasy	cieszą	się	
ogromną	popularnością	wśród	turystów.
	 Chęciny	to	także	wiele	aranżowanych	z	wiel-
kim	rozmachem	imprez.	Przed	nami	kolejne	kon-
certy,	 festyny	 i	 wielka	 atrakcja,	 która	 przyciąga	
tłumy	 turystów	 –	 Nocne	 Zwiedzanie	 Zabytków	
Chęcin	i	wiele,	wiele	innych.
	 -	 Zapraszamy	 wszystkich,	 którzy	 chcą	 prze-
żyć,	zobaczyć	i	tym	samym	przekonać	się	jak	cie-
kawym	i	magicznym	miejscem	jest	Gmina	Chęci-
ny	–	zachęca	Burmistrz	Robert	Jaworski.	
	 W	celu	bieżącej	aktualizacji	 informacji	doty-
czących	 poszczególnych	 wydarzeń	 organizowa-
nych	na	terenie	Gminy	Chęciny,	uprzejmie	pro-
simy	o	monitorowanie	informacji	zamieszczanych	
na	stronie	www.chęciny.pl	

Agnieszka Olech

nadzieje	turystyczne	pokładamy	również	w	Cen-
trum	 Naukowo	 –	 Technologicznym	 Leonardo	
da	Vinci,	które	jak	do	tej	pory	nie	zawodzi.	Już	
przed	oficjalnym	otwarciem	sezonu	turystyczne-
go	 w	 województwie	 świętokrzyskim	 odwiedziło	
go	ponad	sześćdziesiąt	tysięcy	zwiedzających,	co	
jest	prawdziwym	fenomenem	w	całej	kielecczyź-
nie.	Dzieci	i	młodzież	mogą	przeprowadzać	tam	
przeróżne	 eksperymenty	 naukowe,	 nauczyciele	
mają	możliwość	wprowadzać	innowacyjne	meto-
dy	kształcenia,	a	odwiedzające	Centrum	rodziny	
mogą	ciekawie	spędzić	wolny	czas	–	zachęca	Bur-
mistrz.	 -	 	 Ponad	 to,	nasza	 gmina	 to	prawdziwy	
raj	dla	geologów,	dlatego	w	2008	roku	otworzy-
liśmy	tu	 	Muzealną	Izbę	Górnictwa	Kruszcowe-
go	w	Miedziance.	W	planach	 jest	dalszy	rozwój	
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	 Ogólnopolski	 Harcerski	 Rajd	 Świętokrzyski	 jest	 jedną	 z	
najstarszych	 imprez	harcerskich	w	Polsce.	 Jego	organizatora-
mi	jest	Hufiec	ZHP	im.	Stanisława	Staszica	w	Starachowicach	i	
Komenda	Kieleckiej	Chorągwi	ZHP	im.	Stefana	Żeromskiego.	
Szlakami	rajdu	szły	kolejne	pokolenia	harcerzy,	a	z	roku	na	rok	
cieszy	się	on	coraz	większym	zainteresowaniem.	Organizatorzy	
dokładają	wszelkich	starań,	aby	wędrówka	była	okazją	do	za-
poznania	się	z	historią	i	dziedzictwem	kulturowym	wojewódz-
twa	 świętokrzyskiego,	 a	 także	 dawała	możliwość	 podziwiania	
przyrody	i	zapoznania	się	ze	specyfiką	tego	regionu.	–	Celem	
rajdu	 jest	 propagowanie	 turystyki	 pieszej,	 promocja	 naszego	
województwa	 i	 harcerskiego	 stylu	 życia,	 a	 także	 pielęgnowa-
nie	 historii	 oręża	 polskiego	 –	mówi	 phm.	 Tomasz	 Sobański,	
komendant	rajdu.	–	Jestem	przekonany,	że	wszyscy	uczestnicy	
zabiorą	stąd	całe	mnóstwo	przemiłych	wspomnień	ze	wspólnie	
spędzonego	czasu	 i	będą	chcieli	 spotkać	się	również	za	rok	–	
dodaje.	
	 Do	 wyboru	 było	 aż	 siedem	 tras,	 które	 były	 pokonywane	
przez	trzy	dni.	Harcerze	spali	w	szkołach,	namiotach,	a	nawet	
stodołach.	Każdy	szlak	prowadził	do	Podzamcza	Chęcińskiego	
na	 teren	nowoczesnego	Centrum	Nauki	Leonardo	da	Vinci,	
gdzie	harcerze	biwakowali	i	brali	udział	w	licznych	konkursach	
i	grach.

Weekend w harcerskim klimacie
 W dniach 4 – 7 czerwca odbył się 57. Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski, który zakończył się dwudniowym zlotem 
w Chęcinach. Blisko sześciuset uczestników rajdu mogło podziwiać uroki Gór Świętokrzyskich, w tym również gminy Chęciny 
i spotkać niezwykłych ludzi z całej Polski. To były niezapomniane chwile dla wszystkich.

	 6	 czerwca	na	Rynku	w	Chęcinach	 odbył	 się	 Festiwal	 Zlo-
towy.	 Na	 pięknie	 przygotowanej	 scenie	 zaprezentowali	 się	
uczestnicy	każdej	z	tras.	Niekwestionowaną	gwiazdą	wieczoru	
był	 zespół	 „Dom	o	Zielonych	Progach”,	 który	na	prośbę	 bli-
sko	sześciuset	goszczących	tu	harcerzy	kilkukrotnie	bisował.	Po	
koncercie	przybyli	goście	mogli	obejrzeć	pokaz	iluminacji	Zam-
ku	Królewskiego	w	Chęcinach	oraz	wędrującą	po	zamkowych	
murach	Białą	Damę.	–	Cieszymy	się,	że	możemy	gościć	tak	licz-
ne	grono	przybyłych	harcerzy	–	mówi	Robert	Jaworski,	Bur-
mistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	–	Rajd	jest	niezwykłą	inicjatywą	
zrzeszającą	ludzi	w	różnym	wieku	z	całej	Polski.	Zaszczytem	jest	
dla	nas	to,	że	kończy	się	właśnie	tutaj,	u	podnóża	Zamku	Kró-
lewskiego,	w	tak	pięknej	scenerii	i	oprawie	muzycznej.	Na	pew-
no	wielu	uczestników	będzie	wspominało	dzisiejszy,	niezwykle	
emocjonujący	wieczór	z	łezką	w	oku	–	dodaje.
	 7	 czerwca	 ogłoszono	 zwycięzców	 rajdowych	 konkurencji,	
wręczono	puchary	i	nagrody	rzeczowe,	a	także	dyplomy	oko-
licznościowe	dla	każdego	uczestnika	rajdu.	Następnie	odbył	się	
uroczysty,	pożegnalny	apel.

Agnieszka Olech
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	 1	 czerwca	 uczniowie	 klasy	 Ia	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	 w	
Chęcinach	wzięli	udział	w	Kreatywnym	Dniu	Dziecka,	zorga-
nizowanym	w	 Filharmonii	 Świętokrzyskiej	 przez	Oddział	 ds.	
Innowacji	 i	Transferu	Urzędu	Marszałkowskiego	w	Kielcach,	
we	współpracy	z	Uniwersytetem	Jana	Kochanowskiego	w	Kiel-
cach	 -	 Wydział	 Pedagogiczno-Artystyczny,	 Wydziałem	 Ruchu	
Drogowego	Komendy	Wojewódzkiej	Policji,	Zespołem	Święto-
krzyskich	i	Nadnidziańskich	Parków	Krajobrazowych,	Komen-
dą	Miejską	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Kielcach	oraz	firmą	
Planeta	Klocków	z	Kielc.
	 Wyjątkowy	dzień	rozpoczął	się	od	wspólnego	koncertu	dla	
blisko	 200	uczniów	najmłodszych	 klas	 szkół	 podstawowych	 z	
terenu	Województwa	Świętokrzyskiego,	przygotowany	i	przed-
stawiony	przez	artystów	Filharmonii	Świętokrzyskiej.	Następ-
nie	na	najmłodszych	czekały	bajkowe	krainy	m.in.	„Indiańska	
wioska”,	„Kraina	baśni”,	„Dom	Mody”,	„Jaka	to	melodia”,	czy	
„Kraina	fantazji”.
	 Zajęcia	edukacyjne	odbywały	się	w	„Ogródku	bezpieczeń-
stwa”,	„Kąciku	ekologa”	oraz	u	„Przyjaciela	strażaka”.	Podczas	
takich	atrakcji	nie	mogło	być	mowy	o	nudzie,	zwłaszcza	że	każ-

Kreatywny Dzień Dziecka
w Filharmonii Świętokrzyskiej

da	z	nich	została	pomyślana	i	przygotowana	w	taki	sposób,	żeby	
aktywnie	włączać	uczestników	do	nauki	poprzez	zabawę.
	 Dyrekcja	ZSO	w	Chęcinach	dziękuje	Organizatorom	za	za-
proszenie	naszych	Kreatywnych	Uczniów!

ZSO w Chęcinach

	 „Nutki”	 w	 składzie:	 Julia	 Domagała,	
Diana	Gajos,	Urszula	Karbownik,	Mariusz	
Karbownik,	 Karol	 Krzywicki,	 Natalia	 i	
Zuzanna	 Kucharczyk,	 Roksana	 Kurtek,	
Patrycja	Lasa,	Magdalena	Nartowska	i	Mi-
lena	Zych,	rywalizowały	z	uczniami	szkół	z	
Krakowa,	 Łodzi,	 Oświęcimia,	 Raciszyna	 i	
Zabrza.	–	Jestem	niezmiernie	dumna	z	mo-
ich	 podopiecznych,	 bo	 sami	 ułożyli	 tekst	
piosenki,	która	zwyciężyła	–	mówi	opiekun	

„Nutki” z Polichna wygrały,
nagrały piosenkę i teledysk!

 W konkursie „Festiwal Baterii” wzięło udział 56 zespołów ze szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski. Konkurencja 
była ogromna, bo o nagrodę walczyło w sumie aż 703 uczniów. Z 44 tekstów piosenek napisanych przez dzieci, najbardziej 
spodobała się twórczość „Nutek”!

zespołu	Małgorzata	Habik.	–	Dzięki	wygra-
nej	 Zespół	miał	 okazję	 przeżyć	 wspaniałą	
przygodę.	 Jeszcze	 w	 czerwcu	 dzieci	 wyje-
chały	 na	 cztery	 dni	 do	 Centrum	 Przygo-
towań	Olimipijskich	w	Spale	na	warsztaty,	
które	 prowadziła	 znana	 polska	 artystka	 i	
piosenkarka,	 Paulina	 Przybysz.	 Ponadto	
Zespół	 nagrał	 z	 nią	 piosenkę	 i	 teledysk,	
który	już	teraz	dostępny	jest	do	obejrzenia	
na	stronie	internetowej	www.checiny.pl.	To	

naprawdę	wyjątkowe	wyróżnienie	i	cudow-
na	nagroda	–	dodaje	pani	Małgorzata.

Poniżej	prezentujemy	tekst	zwycięskiej	piosenki:	
„Małe	cudeńka,		a	dają	moc
Różnym	przedmiotom,	co	świecą	w	noc.
	Posiadają		dwie	elektrody	,
które	się	łączą	tworząc		obwody.
W	nich	są	substancje	bardzo	niszczące
Ziemię	i	życie	na	niej	trujące.
Mają	toksycznych	metali	pięć
a	są	to:	kadm,	ołów,	lit,	nikiel	i	rtęć.
Zbieraj	baterie	,	bo	o	nich	tu	mowa,
a	będzie	Ci	wdzięczna	ludzi	połowa.
Nie	wyrzucaj	ich	zatem	do	śmieci,
uważaj,	by	nie	bawiły	się	nimi	dzieci.
	Przechowuj	i	trzymaj	daleko	od	ognia,
bo	mogą	wybuchnąć	jak	wielka	pochodnia.
Recykling	baterii	nam	wszystkim	się	marzy
w	nim	przyszłość	Ziemi	się	waży.
Gdy	baterie	segregujesz
Naszą	planetę-Ziemię	ratujesz!”

Serdecznie	gratulujemy	zwycięstwa	i	życzy-
my	„Nutkom”,	aby	ten	sukces	był	trampoli-
ną	do	dalszej	kariery	muzycznej	na	jak	naj-
większą	skalę.

Agnieszka Olech
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	 14	czerwca,	na	Rynku	Głównym	w	Chęcinach,	odbył	się	VII	Festiwal	
Piosenki	Dziecięcej	pod	hasłem	„Piosenka	dobra	na	wszystko”.	Swoje	umie-
jętności	wokalne	zaprezentowali	uczniowie	szkół	podstawowych	z	klas	I	–	
III.	Wspaniała	aura	sprzyjała	spotkaniu	i	przyciągnęła	tłumy	widzów.	
	 Festiwal	miał	formę	konkursu,	w	którym	dzieci	rywalizowały	o	Puchar	
Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	Mali	śpiewacy	zaprezentowali	się	w	
kategorii	solista/solistka	–	Uważam,	że	podobne	spotkania	są	bardzo	waż-
ne	i	potrzebne.	Dzieci	mogą	tu	zaprezentować	swoje	umiejętności,	a	dla	
mieszkańców	to	świetna	okazja	do	spotkań	i	wspólnych	rozmów	–	mówi	
Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny.		Możemy	być	dumni,	
że	mamy	aż	tylu	utalentowanych	młodych	ludzi	w	naszej	gminie.	W	dzi-
siejszym	konkursie	dzieci	zaprezentowały	bardzo	wysoki	poziom.	Wierzę,	
że	wielu	z	nich	ujrzymy	kiedyś	na	estradach	całego	kraju,	a	może	i	poza	
jego	granicami,	bo	przecież	dużo	wielkich	karier	miało	swój	początek	wła-
śnie	na	takich	imprezach	–	dodaje	Burmistrz	Robert	Jaworski.	
	 W	konkursie	wzięło	udział	siedemnastu	wykonawców	z	ośmiu	szkół	
podstawowych,	w	tym	siedmiu	z	terenu	Gminy	i	Miasta	Chęciny	i	jeden	z	
Kielc.	Jury	w	składzie:	Stanisława	Żądecka	–	regionalistka,	Renata	Janusz	
–	dyrektor	Centrum	Kultury	 i	 Sportu	w	Chęcinach	oraz	Eliza	Gajek	–	
wokalistka,	wybierając	najlepszych	miało	nie	 lada	orzech	do	zgryzienia,	
bo	wszyscy	zaprezentowali	 się	znakomicie.	Po	długich	naradach,	 jak	się	
okazało,	pierwsze	miejsce	i	Puchar	Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny	
wywalczyła	trzecioklasistka	Aleksandra	Gąska	ze	Szkoły	Podstawowej	nr	
15	z	Kielc,	śpiewając	piosenkę	pod	tytułem	„Drzwi	do	kariery”.	II	miej-
sce	 uhonorowane	 pamiątkową	 statuetką	 wyśpiewała	 Aleksandra	 Huk,	
drugoklasistka	ze	Szkoły	Podstawowej	z	Łukowej,	śpiewając	piosenkę	pt.	

Rozśpiewane Chęciny
 14 czerwca, na Rynku Głównym w Chęcinach odbył się VII Festiwal Piosenki Dziecięcej pod hasłem „Piosenka dobra na 
wszystko”. Swoje umiejętności wokalne zaprezentowali uczniowie szkół podstawowych z klas I – III. Wspaniała aura sprzyjała 
spotkaniu i przyciągnęła tłumy widzów. 

INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń dotyczących awarii

wodno-kanalizacyjnych
na terenie Gminy Chęciny

Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Chęcinach
podaje	informację	na	temat	telefonów	alarmowych
do	kontaktu	w	sprawach	związanych	z	awariami	sieci

wodociągowej	i	kanalizacyjnej
występującymi	na	terenie	Gminy	Chęciny:

-	w	godz.	od	7.15	do	15.15
(od	poniedziałku	do	piątku)

tel.	41/	31-51-095	lub	41/	31-52-502

Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Chęcinach
ul.	Małogoska	13	–	Dział	Techniczny
lub	-	całodobowo	tel.	604	984	497

	Oczyszczalnia	Ścieków	w	Radkowicach.

/Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Chęcinach/

INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń dotyczących awarii 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny

Wszelkie	zgłoszenia	o	awariach	należy	kierować	do	Refe-
ratu	Inwestycji,	Budownictwa	i	Drogownictwa
pod	numer	tel.	41	31	53	118	lub	na	adres	e-mail: 
gmina@checiny.pl	w	godzinach	pracy	Urzędu,
natomiast	w	nagłych	przypadkach	zgłaszać

	pod	numerem	bezpośrednim	do	konserwatora:
	603	706	465	lub	603	100	113.

/Urząd	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach/

Miesięcznik	„WIADOMOŚCI CHĘCIŃSKIE”
Pismo	lokalne.	Wydawca:	Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
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„Daj	mi	rękę	tato”.	Trzecie	miejsce	na	podium	zdobył	Maciej	Adamski	z	
drugiej	klasy	Publicznej	Szkoły	Podstawowej	z	Siedlec,	śpiewając	piosenkę	
„Przyjaźń	wielka	sprawa”.	Maciej	również	został	nagrodzony	pamiątkową	
statuetką.	Wszyscy	uczestnicy	festiwalu	za	swój	udział	i	wkład	w	konkurs	
otrzymali	dyplomy	i	upominki.	Tuż	przed	wręczeniem	nagród	o	specjal-
nej	niespodziance	dla	tych,	którzy	zdobyli	trzy	pierwsze	miejsca,	poinfor-
mował	zebranych	Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	
–	Trzymaliśmy	to	w	tajemnicy	do	samego	końca,	ale	już	mogę	powiedzieć,	
że	tych,	którzy	zajęli	trzy	pierwsze	miejsca	zapraszamy	do	zaprezentowa-
nia	 się	przed	szerszą	publicznością	podczas	 tegorocznych	„Dni	Chęcin”	
–	przekazał	wiadomość	Burmistrz	Jaworski,	która	okazała	się	niezwykłą	
niespodzianką.
	 Zwycięzcy	otrzymali	dyplomy,	a	także	puchary	i	medale	ufundowane	
przez	Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Roberta	Jaworskiego	oraz	na-
grody	przekazane	przez	Marszałka	Województwa		Świętokrzyskiego,	Ada-
ma	Jarubasa,	Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Roberta	Jaworskiego	
oraz	Księgarnię	„Kubuś”	w	Chęcinach.
	 Warto	dodać,	że	podczas	festiwalu	dla	wszystkich	gości	wystąpił	Te-
atr	Grodzki	„Pod	Basztami”,	wystawiając	sztukę	pt.	„Rodzina	zastępcza”.	
Młodych	aktorów	znakomicie	przygotowali	opiekunowie:	Dorota	i	Artur	
Anyż.	Po	zakończonym	spektaklu	owacjom	nie	było	końca.			
	 Laureatom	i	wszystkim	uczestnikom	serdecznie	gratulujemy	wspania-
łych	występów	i	życzymy	dalszych	sukcesów.	

Agnieszka Olech
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	 Dnia	20	grudnia	2001	roku,	w	homilii	wygłoszonej	z	oka-
zji	Złotego	Jubileuszu	Kapłaństwa	o.	Czesława	Domańskiego,	
J.E.	Ks.	Bp	Ordynariusz	Kazimierz	Ryczan	 zapytał	wiernych	
zgromadzonych	licznie	w	kościele	sióstr		Bernardynek	-		Któż	
nie	zna	tego	skromnego	zakonnika	w	brązowym	habicie,	który	
przemierza	ulice	Kielc	z	posługą	kapłańską?
	 Któż	go	nie	znał	?	Żył	w	naszym	mieście	przez	33	lata.	Gor-
liwy	kapłan	i	duszpasterz,	pokorny	i	ubogi	zakonnik,	kochający	
i	oddany	bez	reszty	Ojciec.	Takim	pozostał	w	pamięci	pokoleń	
mieszkańców	Chęcin	 i	 całej	diecezji.	To,	 co	możemy	dziś	po-
wiedzieć	wspominając	niezwykłego	kapłana,	wypływało	z	Jego	
wnętrza,	z	Jego	serca	wypełnionego	miłością	Boga	i	Ojczyzny.
	 Oddając	hołd	Jego	pamięci,	winniśmy	Mu	przede	wszyst-
kim	 wdzięczność,	 gdyż	 uczył	 nas	 wszystkich	 jak	 żyć	 i	 to	 bez	
względu	 na	 czasy,	 okoliczności,	 ideologie	 i	 dyktatury	 minio-
nych	 lat.	Zarówno	wtedy,	 gdy	uczniowie	ósmej	 „A”	w	Chęci-
nach		bronili	krzyża	w	swojej	klasie,	jak	i	wtedy,	gdy	w	kościele	
Franciszkanów	komuniści	urządzili	restaurację	–	uczył	jak	bro-
nić	krzyża,	świętości	i	prawdy.
	 Sam	 o	 sobie	 powiedział:”	 Jestem	 kapłanem	 i	 świadczę	 o	
Bogu.	Nie	robię	nic	nadzwyczajnego.	Chcę	być	blisko	 ludzi	 i	
spraw	Polski,	 aby	 służyć,	dzielić	 trudy,	pomagać	 i	wskazywać	
drogę	 do	 Boga,	 bo	 noszę	 przecież	 habit	 św.	 Franciszka”.	 	 A	
jednak	nie	był	zwyczajnym	człowiekiem.	Świadectwo	Jego	ży-
cia	pozostało	w	sercach	tych,	którzy	wiedzą,	 jak	wiele	Mu	za-
wdzięczają.	Pełen	 zapału	w	działaniu,	wytrwały	w	akcji	dusz-
pasterskiej	i	charytatywnej,	żarliwy	patriota,	odkrywał	oblicze	
mistyka,	gdy	w	ciszy	naszego	kościoła,	ukryty	przed	wzrokiem,	
zatapiał	się	w	modlitwie	i	kontemplacji.	Tam	był	cały	dla	Boga.
	 O.	Czesław	Mieczysław	Domański	urodził	się	11	lutego	1922	
r.	w	Płonce	k/	Zamościa	z	rodziców	Jana	i	Marii	z	d.	Krawczyk.	
Dzieciństwo	i	młodość	spędził	na	Wołyniu.	Uczęszczał	do	Gim-
nazjum	im.	Juliusza	Słowackiego	w	Kowlu.	We	wspomnieniach	
napisał:	„	W	pamięci	tkwi	mój	rodzinny	dom	i	ojciec	z	zawodu	
nauczyciel,	nieodżałowanej	pamięci	i	o	olbrzymim	patriotycz-
nym	sercu	matka	i	rodzeństwo.	Ale	najbardziej	w	tej	mojej	pa-
mięci	zachowuję	polskość	mojego	domu,	wychowanie	religijne	
i	patriotyczne.	Każda	nasza	rodzinna	żyłka,	każdy	gen	był	Pol-
ską.	To	właśnie	w	moim	rodzinnym	domu	poza	kwaterą	majora	
Jana	Szatowskiego	„	Kowala”,	miała	swój	konspiracyjny	punkt	
sztabowy	 27	 Wołyńska	 Dywizja	 Armii	 Krajowej.	 Ojciec	 miał	
pieczę	 nad	 bronią,	matka	 i	my,	 całe	 rodzeństwo,	 czuwaliśmy	
nad	bezpieczeństwem	domu	i	ich	lokatorów,	pełniąc	nadzór	i	
obserwując	w	dzień	i	w	nocy,	by	gestapo,	względnie	ukraińska	
milicja	niespodziewanie	nie	wkroczyła	do	naszego	domu.	I	tak	
ten	nasz	dom	służył	Polsce”.
	 W	latach	1939	–	42	był	harcerzem	w	służbie	kontrwywiadu	
na	Wołyniu.	W	1943	r.	jako	jeden	z	pierwszych	żołnierzy	wstąpił	
do	„Jastrzębia”-	partyzanckiego	oddziału,	który	wszedł	w	skład	27	
Wołyńskiej	Dywizji	Piechoty	Armii	Krajowej,	przyjmując	pseudo-
nim	„	Ryba”.	Przebył	ponad	pięciuset	kilometrowy	szlak	bojowy	
od	Wołynia	po	Lubelszczyznę	do	momentu	rozbrojenia	oddziału	
w	Skrobowie	25	lipca	1944	r.	Cudownie	ocalony	przed	rozstrzela-
niem,	chronił	się	ucieczką,	a	następnie	się	ukrywał.	Jeszcze	przed	
wojną	zetknął	się	z	duchowością	św.	Franciszka	z	Asyżu.	Przez	dwa	
lata	uczęszczał	do	Kolegium	Serafickiego	w	Radecznicy,	prowa-
dzonego	 przez	Ojców	Bernardynów.	 Po	 wojnie	 wstąpił	 do	 Za-
konu	Braci	Mniejszych	Prowincji	Niepokalanego	Poczęcia	NMP.	

W SŁUŻBIE BOGU I OJCZYŹNIE
 - O. CZESŁAW MIECZYSŁAW DOMAŃSKI OFM

Dnia	 3	 X.	 1945	 r.	 rozpoczął	
nowicjat	 w	 klasztorze	 w	 Le-
żajsku.	 Pierwsze	 śluby	 złożył	
4.	X.	1946	r.,	zaś		5.	III.	1950	
r.	 śluby	 wieczyste.	 Święcenia	
kapłańskie	 otrzymał	 20.XII.	
1951	 r.	 w	 Kalwarii	 Zebrzy-
dowskiej,	 w	 której	 pracował	
przez	kolejne	9	lat.	Następnie	
został	przeniesiony	do	Leżaj-
ska,	gdzie	pełnił	obowiązki	m.	
in.	 	 wicemagistra	 nowicjatu.	
Okres	leżajski	w	posłudze		O.	
Czesława	zaowocował	bardzo	
dużym	 zrywem	 duszpaster-
skim.	 W	 sposób	 szczególny	
troszczył	 się	 o	 najuboższych	
organizując	pomoc	charytatywną	poprzez	angażowanie	młodzie-
ży	w	dzieła	pomocy.	Zachęcona	przez	O.	Czesława	młodzież	żeń-
ska	zasiliła	wkrótce	miejscową	wspólnotę	Franciszkańskiego	Zako-
nu	Świeckich,	której	Ojciec	był	moderatorem.	Ojciec	przydzielał	
młodym	tercjarkom	zadania,	wskazywał	ubogie	rodziny,	 starsze	
osoby,	by	pomóc	w	gospodarstwie	czy	pracach	domowych.	Wiele	
dziewcząt	 z	Leżajska	 i	bliskiej	okolicy-	Łukowej,	Sarzyny,	 Juda-
szówki,	Starego	Miasta	i	Wierzawic,	zrzeszonych	w	FZŚ	i		korzysta-
jących	z	kierownictwa	duchowego	O.	Czesława	wstąpiła	w	szeregi	
Zakonu	Sióstr	Bernardynek	do	klasztorów	rozsianych	na	terenie	
naszej	Ojczyzny,	w	tym	również	w	Chęcinach.
	 W	1970	 r.,	 gdy	 pierwsi	 bernardyni	 udali	 się	 na	misje	 do	
Afryki	 (	 Kongo),	 również	 o.	 Czesław	 poprosił	 o	 pozwolenie	
wyjazdu	na	misje,	jednak	nie	otrzymał	go	ze	względu	na	stan	
zdrowia	 i	 	 wiek.	Wkrótce	 jednak	miało	 się	 okazać,	 że	 misją	
jego	 życia	 stanie	 się	walka	 o	 przywrócenie	 świątyni	 do	 kultu	
Bożego	na	 ziemi	 świętokrzyskiej.	 I	 tak	w	1971	 r.	O.	Czesław	
zostaje	mianowany	kapelanem	Klasztoru	Sióstr	Bernardynek	
w	Chęcinach	i	rektorem	kościoła	klasztornego.	Od	pierwszych	
dni	budował	siostry	swoją	postawą,	o	czym	często	wspominają	
kroniki	 klasztorne.	Działalność	 duszpasterską	 przeniósł	 teraz	
na	nowy	grunt.	Jako	kapelan	klasztoru	pełnił	posługę	w	Chęci-
nach,	jednak	jego	działalność	rozszerzyła	się	z	czasem	na	obręb	
całej	 diecezji.	 O.	 Czesław	 posługiwał	 jako	 ojciec	 duchowny	 i	
spowiednik	kapłanów	oraz	sióstr	zakonnych	diecezji	kieleckiej.	
Działalność	ta	wiązała	się	z	częstymi	wyjazdami	z	posługą	spo-
wiedzi	na	diecezjalne	dni	skupienia	i	do	kurii	kieleckiej,	oraz	
głoszeniem	konferencji	dla	sióstr	zakonnych.	O.	Czesław	obej-
mował	posługą	kapłańską	oprócz	chęcińskich	bernardynek	m.	
in.	 Opactwo	 Cystersów	 w	 Jędrzejowie,	 Siostry	 Karmelitanki	
Dzieciątka	Jezus	w	Skarżysku	Kamiennej,	Siostry		Służebniczki	
w	Kazimierzy	Wielkiej,		Siostry	Służebniczki	i	Dominikanki	w	
Jędrzejowie,	 zgromadzenia	 żeńskie	w	Kielcach:	Nazaretanki,	
Boromeuszki,	 Sercanki,	 Dominikanki,	 siostry	 bezhabitowe,	 a	
także	Siostry	Elżbietanki	w	Tarnawie	i	Bernardynki	w	Świętej	
Katarzynie.	Ponadto	był	diecezjalnym	moderatorem	Francisz-
kańskiego	Zakonu	Świeckich.	Nie	posiadał	własnego	samocho-
du,	korzystał	 	 z	komunikacji	miejskiej,	 zawsze	podróżował	w	
habicie,	co	uważał	za	istotny	aspekt	apostolstwa.
	 Szczególnym	 polem	 działania	 na	 którym	 Ojciec	 zaanga-
żował	wszystkie	swoje	siły	były	starania	o	odzyskanie	kościoła	
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Franciszkanów	w	Chęcinach	i	przeznaczenie	na	powrót	do	kul-
tu	Bożego,	a	także	przywrócenie	klasztoru	Siostrom		Bernar-
dynkom	w	Chęcinach,	zagarniętego	przez	władze	komunistycz-
ne	i	zajętego	przez	lokatorów	od	1951	roku.	O.	Czesław	bardzo	
ubolewał	nad	faktem,	że	siostry	nie	mogą	odzyskać	klasztoru	
i	mieszkają	w	budynku	zastępczym,	 co	bardzo	utrudnia	pro-
wadzenie	regularnego	życia	kontemplacyjno	–	klauzurowego.	
Często	rozlegały	się	apele	z	ambony	podczas	niedzielnych	ogło-
szeń	duszpasterskich	o	oddanie	siostrom	klasztoru,	zwłaszcza	w	
okresie	świąt:	„	to	byłby	najpiękniejszy	prezent	dla	sióstr,	gdyby	
mogły	znów	zamieszkać	w	swoim	ukochanym	klasztorze,	gdzie	
od	lat	mieszkały”.
	 Starania	o	przywrócenie	do	kultu	kościoła	franciszkańskie-
go	zamienionego	na	 restaurację	O.	Czesław	rozpoczął	 zupeł-
nie	sam.	Był	jedynym	organizatorem	i	motorem	całej	sprawy.	
Ukryty	 przez	 siostry	 bernardynki	 krzyż	 zrzucony	 ze	 szczytu	
świątyni	i	przechowywany	w	klasztorze	w	ścisłej	tajemnicy,	stał	
się	 symbolem	 przerywającym	 milczenie.	 Za	 zgodą	 bp.	 Jana	
Gurdy,	O.	Czesław	rozpoczął	zbieranie	podpisów	pod	petycją	
do	wojewody	kieleckiego	o	zlikwidowanie	restauracji	w	koście-
le	franciszkańskim	i	hotelu	w	zabudowaniach	klasztornych.	Po	
zebraniu	2	tys.	podpisów		w	1980	roku,	rozpoczął	petycje	do	
władz	centralnych.	Działał	zawsze	za	pozwoleniem	Prowincja-
ła	O.O.	Bernardynów	i	w	porozumieniu	z	Prowincjałem	O.O.	
Franciszkanów	Konwentualnych	z	Krakowa.	O	podjętych	dzia-
łaniach	stale	informował	biskupów	kieleckich,	Prymasa	Polski	
i	Ojca	Św.	Jana	Pawła	II.	Pomagali	w	tym	dziele	księża,	pątni-
cy,	oraz	mieszkańcy	Chęcin.	W	Kieleckiej	Pieszej	Pielgrzymce	
krzyż	uratowany	przez	siostry	bernardynki	był	niesiony	na	Ja-
sną	Górę.	Ten	krzyż	towarzyszył		pielgrzymkom	i	spotkaniom	
z	Ojcem	Świętym	w	czasie	podróży	papieskich	w	Ojczyźnie.	W	
czasie	pielgrzymki	papieskiej	do	Kielc,	 krzyż	 chęciński	 został	
poświęcony	przez	Ojca	Św.	Jana	Pawła	II.	Zanim	to	się	doko-
nało,	O.	Czesław	organizował	w	naszym	kościele	czuwania	przy	
krzyżu,	modlitwy	adoracyjne	i	wynagradzające.		Przy	nim	mo-
dliły	się	siostry	bernardynki,	a	także	pielgrzymi,	poszczególni	
turyści,	 mieszkańcy	 Chęcin	 i	 przyjezdni	 goście.	 Krzyż	 łączył	
wszystkich	w	dziele	ratowania	świątyni	i	tych,	którym	sumienie	
nakazywało	walczyć	o	dom	Boży.	Ale	byli	i	tacy,	którzy	gościli	
się	 w	 kościele	 zamienionym	na	 restaurację	 i	 nad	 tym	Ojciec	
bardzo	 ubolewał.	 Cierpiał	 niezmiernie	 widząc	 niektórych	 z	
mieszkańców	Chęcin	za	stolikami	 i	nie	omieszkiwał	okazywać	
oburzenia.	Najczęściej	jednak	się	modlił	i	sam	pokutował.	Sio-
stry	pamiętają	Ojca	jak	szedł	na	kolanach	od	naszego	kościoła	
do	franciszkańskiej	świątyni,	a	potem	leżał	krzyżem	w	prezbite-
rium	obok	goszczących	się	za	stolikami	bywalców	„lokalu”.
	 Wracał	też	pamięcią	do	roku	1984,	gdy	wspierał	młodzież	
ze	szkoły	podstawowej	w	Chęcinach,	która	broniła	krzyży	za-
wieszonych	 w	 szkole.	 Uczył,	 że	 trzeba	 walczyć,	 bez	 względu	
na	wszystko,	by	bronić	krzyża,	by	walczyć	o	świątynię,	by	nie	
ulegać	żadnym	kompromisom	uderzającym	w	godność	chrze-
ścijanina.	Tego	uczył	skupiającą	się	wokół	niego	młodzież	i	mi-
nistrantów.	Uczył	miłości	do	Ojczyzny	młode	pokolenie,	często	
organizując	im	czas	wolny	od	zajęć	lekcyjnych		Sam	na	ile	mógł	
i	pozwalało	mu	na	to	zdrowie	uczestniczył	w	zjazdach	komba-
tantów,	 szczególnie	 swojej	 27	Dywizji	 Piechoty	AK.	Spotykali	
się	 regularnie	na	uroczystościach	 rocznicowych	 i	 zjazdach,	w	
czasie	 których	O.	Czesław	Mieczysław	ps.	 „	Ryba”	 odprawiał	
Mszę	 św.	 za	 poległych	 żołnierzy.	Walkę	 o	 odzyskanie	 kościo-
ła	 franciszkańskiego	w	Chęcinach	traktował	 jako	misję	swego	
kapłańskiego	i	żołnierskiego	powołania.	Wyraził	to	w	słowach:	
„	Podnosi	mnie	na	duchu	i	daje	wielką	radość	sama	myśl,	że	
przypadła	mi	rola	dalszej	walki,	wprawdzie	nie	orężem	w	imie-
niu	naszej	27	Wołyńskiej	Dywizji	AK,	której	 czuję	 się	 zawsze	
żołnierzem.	To	było	dalsze	zmaganie	z	sowieckim	okupantem	

i	odebranie	klasztoru	 stało	 się	 symbolem	zwycięstwa	w	odzy-
skaniu	niepodległości”.To	zwycięstwo	nastąpiło	w	1991r.,	gdy	
O.O.	Franciszkanie	Konwentualni	 	prowincji	krakowskiej	od-
zyskali	swój	kościół	wraz	z	klasztorem.
	 „Chcę	 być	 blisko	 ludzi”-	 to	motto	 posługi	 kapłańskiej	O.	
Czesława	przekładało	się	na	czyn	bardzo	konkretnie.	Podejmu-
jąc	nową	misję	w	Chęcinach,	Ojciec	nigdy	nie	 zaprzestał	do-
tychczasowej	działalności	charytatywnej.	Dnia	18	kwietnia	2015	
r.	w	Leżajsku,	w	homilii	pogrzebowej,	kaznodzieja	O.	Stanisław	
Komornik	OFM	wspomniał,	że	O.	Czesław	był	ubogi,	nic	nie	
posiadał	w	myśl	Reguły	św.	Franciszka	z	Asyżu.	Rzeczywiście,	
nic	 nie	 posiadał,	 bo	 wszystko	 rozdał	 potrzebującym.	 Każdy	
grosz	rozdawał	ubogim.	Obejmował	pomocą	finansową	studiu-
jącą	młodzież,	 której	 nie	 stać	 było	 na	 kontynuowanie	 nauki.	
Szukał	ubogich	rodzin,	które	wspierał.	Starał	się	organizować	
pomoc	wspólnie	ze	swoimi	kolegami,	którzy	wyemigrowali	na	
Zachód.	Zachęcał	ich,	aby	tam	gdzie	mieszkają	i	mają	większe	
możliwości	zdobycia	funduszy	niż	w	Polsce,	pomagali	biednym	
rodzinom	na	Wschodzie.	Ojciec	zawsze	pamiętał	o	Kowlu.	Wo-
łyń	miał	zawsze		w	sercu,	toteż	bolał	nad	tym,	że	ludzie	na	tych	
terenach	nie	mają	często	z	czego	żyć.	Uwrażliwiał	więc	innych	
na	pomoc	potrzebującym.	Zawsze	powtarzał:	„	Powinniśmy	być	
jak	pierwsi	chrześcijanie.	Nikt	nie	uważał	za	własność	tego,	co	
posiadał.”	Sam	rozdawał	wszystko,	co	miał	i	innych	do	tego	za-
chęcał.	W	duchu	braterstwa	wyczuwał	potrzeby	bliźnich	i	czuł	
się	zobowiązany	do	troski	o	ubogich.
	 Nie	byłoby	tego	tak	wspaniałego	dorobku,	gdyby	nie	otwar-
tość	na	łaskę	Bożą.		Ojciec	sam	dzielił	się	tym,	co	nabył	w	poko-
rze	na	kolanach	przed	tabernakulum.	Wiedzą	o	tym	ci,	którzy	
korzystali	z	kierownictwa	duchowego	O.	Czesława.	To	obszar	
mało	znany	ogółowi,	ale	niezwykle	bogaty.	Przez	33	lata	miały-
śmy	możliwość	żyć	u	boku	świętego.	Te	słowa	nie	są	tylko	prze-
nośnią.	W	ostatnim	okresie	pobytu	Ojca	w	Chęcinach,	gdy	stan	
zdrowia	tego	wymagał,	wzięłyśmy	Ojca	do	klauzury	uzyskaw-
szy	uprzednio	konieczne	pozwolenia	ze	strony	Ojca	Prowincja-
ła	i	Księdza	Biskupa	Ordynariusza.	Ten	czas,	bardzo	szczegól-
ny	dla	nas,	gdy	Ojciec	był	tak	blisko	nas,	wyrył	niezatarty	ślad	w	
naszym	sercu.	Wtedy,	gdy	siły	opadły,	a	pamięć	coraz	bardziej	
zawodziła,	widać	było	 jak	żyje	 tylko	Bogiem.	Gdy	chciał	 jesz-
cze	coś	napisać	w	swoich	notatkach,	na	pustej	stronicy,	dużymi	
literami	 zapisał	 słowa	z	1	Listu	 św.	 Jana	Apostoła:	 „	Bóg	 jest	
Miłością”...
	 Dla	nas,	sióstr	bernardynek	i	dla	mieszkańców	Chęcin	O.	
Czesław	był	darem	Opatrzności	Bożej.	Taki	dar	Bóg	daje	na	
szczególne	czasy.	Co	O.	Czesław	powiedziałby	nam	dzisiaj?:	„	
Wprawdzie	 dzisiaj	 nam,	 Polakom	 brakuje	 dawnego	 zapału,	
ale	wierzę,	 że	 zawsze	będziemy	 trwać	przy	Bogu	 i	upominać	
się	o	Ojczyznę	budowaną	według	Prawa	Bożego”.	Te	słowa	O.	
Czesława	są	testamentem,	który	nas	zobowiązuje	do	wierności.	
Jesteśmy	Mu	to	winni.
	 O.	 Czesław	 Domański	 zakończył	 swoje	 świątobliwe	 życie	
16.IV.	2015	r.	w	Leżajsku,	w	dniu,	kiedy	cały	Zakon	Francisz-
kański	odnawia	swoje	śluby	zakonne.	Wierny	syn	św.	Francisz-
ka	z	Asyżu	spoczął	na	leżajskim	cmentarzu	klasztornym	O.O.	
Bernardynów,	na	którym	są	pochowani	Jego	rodzice	Jan	i	Ma-
ria.	Razem	oczekują	zmartwychwstania.	W	Chęcinach	zostawił	
część	swego	kapłańskiego	życia.	Czujemy,	że	jest	wśród	nas,	tak	
bardzo	wrósł	w	tę	ziemię,	tak	bardzo	się	jej	poświęcił.
	 Ufamy,	że	na	Jego	wejście	do	Domu	Ojca	zabrzmiała	An-
tyfona	z	franciszkańskiego	nabożeństwa	Transitus:	„	O	święta		
duszo,	na	Twoje	spotkanie	wychodzą	wszyscy	mieszkańcy	nie-
ba.	Aniołowie	się	weselą,	a	Najchwalebniejsza	Trójca	zaprasza	
Ciebie	–	pozostań	z	nami	na	wieki”.

Siostry Bernardynki
z Chęcin
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	 Uroczystości	 uświetnił	 swoją	 obecnością	 Robert	 Jaworski,	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	Przy	tej	okazji	podziękował	
dyrektorom	szkół,	całemu	gronu	pedagogicznemu	oraz	rodzi-

Uczniowie pożegnali rok szkolny
i z entuzjazmem przywitali wakacje

 We wszystkich szkołach z terenu Gminy Chęciny odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. W tym wy-
jątkowym dniu nie zabrakło akademii obfitujących w występy artystyczne i wokalne. Nie obyło się również bez łez wzruszenia, 
które zagościły na twarzach odchodzących absolwentów, ich wychowawców i rodziców.

com	za	trud	włożony	w	edukację	naszej	młodzieży	oraz	za	peł-
ną	poświęcenia	pracę	dydaktyczno	 -	wychowawczą.	Uczniom	
gratulował	świetnych	wyników	w	nauce	 i	dziękował	za	udział	
w	 wielu	 inicjatywach	 pozaszkolnych,	 w	 których	 licznie	 brali	
udział.	 Życzył	 wszystkim	 bezpiecznych	wakacji,	 udanego	wy-
poczynku	 i	 powrotu	 do	 szkoły	 z	 nowymi	 siłami	 i	 w	 dobrych	
humorach.
	 Odświętnie	 ubrani	 uczniowie	 wzięli	 udział	 w	 uroczystej	
ceremonii	 rozdania	 świadectw,	 nagród	 oraz	 przekazaniu	wy-
różnień.	 	Dyrektorzy	 szczegółowo	podsumowali	mijający	 rok	
szkolny		i	podkreślili	ważność	ogromnego	zaangażowania	na-
uczycieli	w	zajęcia	pozaszkolne,	które	organizowali	i	nadzoro-
wali.	Spotkania	zakończyły	się	wakacyjnymi	już	rozmowami.

	 Z	 okazji	 zakończenia	 roku	 szkolnego	 życzymy	 wszystkim	
osobom	związanym	z	edukacją	szkolną	oraz	ich	uczniom	i	pod-
opiecznym	miłych	wakacji	i	szczęśliwego	wrześniowego	powro-
tu	w	szkolne	mury!

Agnieszka Olech

Podziękowania za wieloletnią pracę oraz ogromny wkład w kształtowanie młodego pokolenia,
osobiście z rąk Burmistrza Gminy i  Miasta Chęciny odebrali odchodzący na emeryturę

Dyrektor SP w Tokarni, Stefan Wojtyna oraz Wicedyrektor ZSO w Wolicy,  Mirosława Szymańska. 

Najlepsi uczniowie oraz laureaci konkursów przedmiotowych otrzymali nagrody rzeczowe, które również wręczył Burmistrz, Robert Jaworski.
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	 25	czerwca	odbył	się	II	Turniej	Teni-
sa	Ziemnego	o	Puchar	Burmistrza	Gmi-
ny	i	Miasta	Chęciny.	W	Turnieju	wzięło	
udział	18	zawodników	w	4	kategoriach.	
Uroczystego	 otwarcia	 oraz	 zamknię-

II Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar
Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

cia	 dokonał	 Burmistrz	 Gminy	 i	 Miasta	
Chęciny,	 Robert	 Jaworski,	 który	 życzył	
wszystkim	 sportowych	 emocji	 oraz	wie-
lu	miłych	wrażeń	podczas	Turnieju.	Na	
zakończenie	 zwycięzcy	 otrzymali	 z	 rąk	

Burmistrza	 puchary,	 medale,	 dyplomy	
oraz	drobne	upominki.	Poniżej	przedsta-
wiamy	wyniki.
Kategoria dziewcząt młodszych:
I	miejsce:	Julia	Janusz
II	miejsce:	Pola	Charaziak
III	miejsce:	Agata	Pańtak
Kategoria chłopców młodszych:
I	miejsce:	Tymoteusz	Kawecki
II	miejsca:	Maciej	Nartowski
III	miejsce:	Kuba	Mieloszyński
Kategoria dziewcząt starszych:
I	miejsce:	Iga	Łebek
II	miejsce:	Klaudia	Sołtys
III	miejsce:	Maria	Pańtak
Kategoria chłopców starszych:
I	miejsce:	Maciej	Kasperek
II	miejsce:	Hubert	Curyl
III	miejsce:	Michał	Janusz

CKiS w Chęcinach

	 Zakończenie	roku	szkolnego,	a	tym	samym	zakończenie	se-
zonu	zajęć	dodatkowych	w	Centrum	Kultury	i	Sportu	w	Chę-
cinach	skłania	do	podsumowań	i	jest	również	doskonałą	okazją	
do	pochwalenia	się	sukcesami	zespołów	tanecznych.
	 Mijający	czas	to	z	pewnością	ciężka	i	wytężona	praca	instruk-
tora,	opiekuna,	ale	przede	wszystkim	dzieci	 i	młodzieży	uczęsz-
czających	na	zajęcia.	Z	ogromną	radością	przedstawiamy	Państwu	
osiągnięcia	naszych	podopiecznych	i	zachęcamy	do	dołączenia	do	
grup	tanecznych	od	nowego	sezonu	(wrzesień	2015r.).
FRESH	i	JUNIOR	FRESH
•	I	miejsce	podczas	Finału	Wielkiej	Orkiestry	Świątecznej	Po-
mocy	w	turnieju	„Day	of		Dance”	w	Krasocinie	-	Fresh
•	Zespół	Fresh	oraz	Zuzia	Habik	z	zespołu	Junior	Fresh	wzięli	
udział	w	III	Otwartym	Turnieju	Tanecznym	w	Pińczowie	i	za-
jęli	I	miejsca	w	swoich	kategoriach
•	Fresh	po	raz	pierwszy	został	zaproszony	do	udziału	w	Krajowych	
Mistrzostwach	International	Dance	Organisation	Wałbrzych	2015	
•	Fresh	 zdobył	 brązowy	medal	w	XXI	Ogólnopolskich	Kon-
frontacjach	Zespołów	Tanecznych	Małogoszcz	2015	
•	Fresh	zajął	I	miejsce	w	I	Ogólnopolskim	Turnieju	Tańca	Fre-
estyle	w	Bilczy	
Instruktor:	Szkoła	go4dance;	opiekun:	Grzegorz	Porzucek
ZAMKOWE	DUSZKI
•	I	miejsce		kategoria	formacje:	Pasje	i	Talenty	w	MDK	w	Kiel-
cach-Zamkowe	Duszki	Chęciny
•	I	miejsce	kategoria	solo	Pasje	i	Talenty	w	MDK	w	Kielcach:	
Julita	Woźniczko
•	II	miejsce	kategoria	solo	Pasje	i	Talenty	w	MDK	w	Kielcach:	
Magdalena	Wcisło
•	III	miejsce	kategoria	solo	Pasje	i	Talenty	w	MDK	w	Kielcach:	
Aleksandra	Kasprzycka

Sezon taneczny pełen sukcesów
dla chęcińskich zespołów

•	Wyróżnienia	kategoria	 solo	Pasje	 i	Talenty	w	MDK	w	Kiel-
cach:	 Kinga	 Bielecka,	 Oliwia	 Hajduk,	 Natasza	 Kasprzycka,	
Amelia	Drej,	Gloria	Krzywicka
•	III	 miejsce-brązowa	 kaczka	 w	 XXVII	 Przeglądzie	 Dziecię-
cych	 Zespołów	Tanecznych	Kaczucha	 2015-Zamkowe	Duszki	
Chęciny
•	III	miejsce	w	kategorii	 formacje	w	Otwartym	Turnieju	Ta-
necznym	w	Pińczowie
•	III	miejsce	w	kategorii	 solo	w	Otwartym	Turnieju	Tanecz-
nym	w	Pińczowie:	Magdalena	Wcisło
	•	II	miejsce	w	kategorii	solo	w	Otwartym	Turnieju	Tanecznym	
w	Pińczowie:	Julita	Woźniczko
•	Wyróżnienia	w	Otwartym	Turnieju	Tanecznym	w	Pińczowie:	
Aleksandra	Kasprzycka,	Natasza	Kasprzycka,	Gloria	Krzywic-
ka,	Kinga	Bielecka
•	III	miejsce	 -	Ogólnopolskie	Spotkania	Taneczne	 -Drzewica	
2015-Zamkowe	Duszki	-Chęciny
•	III	miejsce	-	I	Ogólnopolskie	Spotkania	Taneczne	-Drzewica	
2015-Zamkowe	Duszki	-Tokarnia
•	I	miejsce	 -	 I	Ogólnopolskie	 Spotkania	Taneczne	 -Drzewica	
2015-Zamkowe	Duszki	–Junior
Instruktor:	Grażyna	Rem-Kret;	opiekun:	Edyta	Jarząbek

Wszystkim	serdecznie	gratulujemy	pasji,	talentu	i	ogromnego	
zaangażowania.
Chętnych	 pragnących	 dołączyć	 do	 naszych	 grup	 tanecznych	
serdecznie	zapraszamy	od	września	2015.	Szczegóły o rekruta-
cji podamy niebawem na stronach internetowych: www.che-
ciny.pl, www.ckis.checiny.pl.

CKiS w Chęcinach
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	 W	dniu	20.06.2015	r.	już	po	raz	siód-
my	 na	 Kompleksie	 Boisk	 Sportowych	
„Moje	Boisko-Orlik	2012”	w	Chęcinach	
odbył	 się	 Turniej	 Piłki	 Nożnej	 Szkół	
Podstawowych	o	Puchar	Stowarzyszenia	
Wspierającego	Rozwój	Kultury	i	Sportu	
w	Tokarni.
	 Do	zawodów	zgłosiło	się	sześć	szkół	z	
terenu	Gminy	Chęciny:	SP	Chęciny,	SP	
Bolmin,	 SP	 Polichno,	 SP	 Tokarnia,	 SP	
Łukowa	i	SP	Wolica.
	 Wszystkich	 zawodników	 powitał	 To-
masz	 Dziurzyński.	 Wiceprezes	 Stowa-

VII Turniej o Puchar Prezesa SWRKiS w Tokarni

rzyszenia	 i	 sędzia	 zawodów.	 Uroczyste-
go	 otwarcia	 dokonali:	 Robert	 Jaworski,	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny	oraz	
Marian	Sikora,	Prezes	Stowarzyszenia.
	 Drużyny	 rywalizowały	 systemem	
„każdy	z	każdym”.	Mecze	stały	na	wyso-
kim	poziomie,	a	o	zwycięstwie	zdecydo-
wały	strzelone	bramki.
Wyniki meczów:
SP	Tokarnia	–	SP	Łukowa	-	0:1
SP	Polichno	–	SP	Wolica	–	4:	0
SP	Chęciny	–	SP	Bolmin	–	1:	0
SP	Łukowa	–	SP	Wolica	–	2:	1

SP	Tokarnia	–	SP	Bolmin	–	0:	4
SP	Polichno	–	SP	Chęciny	–	0:	0
SP	Wolica	–	SP	Bolmin	–	1:	0
SP	Łukowa	–	SP	Chęciny	–	0:	2
SP	Tokarnia	–	SP	Polichno	–	0:	2
SP	Wolica	–	SP	Chęciny	-	0:	9
SP	Bolmin	–	SP	Łukowa	–	1:	1
SP	Tokarnia	–	SP	Chęciny	–	0:	2
SP	Polichno	–	SP	Bolmin	–	2:	0
SP	Tokarnia	–	SP	Wolica	-	1:	1
SP	Łukowa	–	SP	Polichno	–	0:	2
Końcowa kolejność:
1.	SP	Chęciny
2.	SP	Polichno
3.	SP	Łukowa
4.	SP	Wolica
5.	SP	Bolmin
6.	SP	Tokarnia
	 Zwycięzcą	 zawodów	 została	 drużyna	
Szkoły	Podstawowej	w	Chęcinach,	której	
serdecznie	gratulujemy.
	 Każda	ze	szkól	otrzymała	pamiątkowy	
dyplom	oraz	nagrodę	rzeczową	w	postaci	
piłki.
	 Organizatorami	 Turnieju	 był	 Zarząd	
SWRKiS	w	Tokarni	oraz	Burmistrz	Gmi-
ny	i	Miasta	Chęciny.

Zarząd SWRKiS

	 16	czerwca	2015	roku	na	boisku	sportowym	przy	Gimna-
zjum	w	Łopusznie	odbyły	się	Finały	Wojewódzkie	Świętokrzy-
skich	 Igrzysk	 Młodzieży	 Szkolnej	 w	 Piłce	 Nożnej	 Dziewcząt	
Szkół	Gimnazjalnych	o	Puchar	Marszałka	Województwa	Świę-
tokrzyskiego.	Aby	zakwalifikować	się	do	finałów	wojewódzkich,	
każda	 z	 drużyn	musiała	 	 zwyciężyć	 w	 zawodach	 na	 szczeblu	
gminnym,	powiatowym	oraz	wygrać	półfinały	wojewódzkie.
	 Drużyna	dziewcząt	z	Gimnazjum	Publicznego	Nr	2	w	Woli-
cy	odniosła	historyczny	sukces	zdobywając	III	miejsce.	Najlep-
szą	zawodniczką	turnieju	wybrano	Wiktorię	Sosnowską.	
	 W	 skład	 brązowych	 medalistek	 mistrzostw	 województwa	
świętokrzyskiego	 wchodzą:	 Wiktoria	 Lech,	 Wiktoria	 Kamiń-
ska,	Martyna	Kościołek,	Sara	Stokowiec,	Wiktoria	Sosnowska,	
Paulina	Domagała,	Paulina	Malarczyk,	Karolina	Myśliwiec,	Zu-
zanna	Żurek,	Zuzanna	Szewczyk,	Wiktoria	Ciechańska,	Karoli-
na	Woś	i	Alicja	Serafin.	Gratulacje	dla	całej	drużyny	dziewcząt	
składa	opiekun	Rafał	Gajos.

Rafał Gajos

Dziewczęta z Gimnazjum Publicznego Nr 2
w Wolicy brązowymi medalistkami finałów 

wojewódzkich świętokrzyskich igrzysk
młodzieży szkolnej w piłce nożnej !!!
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Święto Chęcin niczym wehikuł czasu
 Rycerze, damy dworu i służba królewska – te i inne barwne postacie można było spotkać na tegorocznych obchodach świę-
ta naszego miasta. Jarmark Chęciński, średniowieczna muzyka, pojedynki na białą broń, pokazy sokolników i wiele innych 
atrakcji przeniosły zebranych widzów w zamierzchłe czasy i przypomniały o dworskim życiu, które przez wiele lat toczyło 
się na terenie miasta oraz na chęcińskim Zamku Królewskim. W ten sposób po raz kolejny mieszkańcy uczcili swoje gminne 
święto.

	 Uroczystości	 rozpoczęła	 Msza	 Święta	 w	 Kościele	 pw.	 Św.	
Bartłomieja	 	w	Chęcinach.	Udział	w	niej	wziął	dwór	królew-
ski,	rycerstwo,	mieszkańcy	gminy	oraz	zaproszeni	goście.	Na-
stępnie	barwny	korowód	przemaszerował	na	Rynek	Górny	w	
Chęcinach,	gdzie	widzowie	mogli	obejrzeć	przygotowaną	spe-
cjalnie	na	tą	okazję	sztukę	teatralną	pt.	„Królewskie	miasto”	w	
wykonaniu	Teatru	Grodzkiego	„Pod	Basztami”.	Po	zakończe-
niu	pokazu	paradnej	musztry	średniowiecznych	wojsk,	uczest-
ników	biesiady	przywitał	Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	i	
Miasta	Chęciny,	życząc	wszystkim	dobrej	zabawy.	–	Już	kolejny	
raz	wspólnie	obchodzimy	chęcińskie	święto	–	mówił	zaraz	po	
uroczystym	otwarciu	Burmistrz	Robert	Jaworski.	–	Dołożyliśmy	
wszelkich	starań,	aby	tegoroczne	uroczystości	były	wyjątkowe	i	
rozbrzmiały	szerokim	echem	nie	tylko	na	terenie	naszej	gminy,	
ale	i	poza	nią.	Jestem	przekonany,	że	przybyli	na	wydarzenie	
mieszkańcy	i	goście,	skorzystają	z	szeregu	przygotowanych	dla	
nich	atrakcji.	A	zapewniam,	że	będzie	się	działo	–	dodaje.
	 Uroczystości	 swoimi	 występami	 uświetnili	 lokalni	 artyści.	
Pokaz	 umiejętności	 wokalnych	 dały	 zespoły	 folklorystyczne:	
„Bolminianki”,	 „Lipowiczanie”,	 „Łukowianki”	 i	 „Siedleccza-
nie”.	 Ponad	 to	 wystąpili	 soliści	 i	 zespoły:	 Staszicówka	 Band,	
The	 Dreams	 i	 Rodan.	 Zaprezentowały	 się	 także	 niezwykle	
utalentowane	„Nutki”	z	Polichna	i	dzieci	ze	szkoły	muzycznej	
„Casio”.	Pokaz	umiejętności	tanecznych	dały	Zamkowe	Duszki	
oraz	Fresh	i	Junior	Fresh.
	 Tłumy	widzów	przyciągnęły	gry	 i	 zabawy	plebejskie,	 któ-
rym	przygrywała	rozbrzmiewająca	 średniowieczna	muzyka,	a	
także	niesamowite	walki	rycerskie	i	pojedynki	szlacheckie,	do	
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których	 oprawę	 artystyczną	 przygotowała	 grupa	 perkusyjna	
L’ombelico	del	Mondo.	Równie	ciekawe	były	prezentacje	sokol-
ników,	kuglarstwa,	rzemieślnicze,	warsztaty	tkackie,	łucznicze	i	
garncarskie	oraz	liczne	inscenizacje	historyczne	w	tym	strzela-
nie	z	armat.	Ponadto	goście	mogli	zrobić	zakupy	na		straganach	
z	rękodziełem	i	regionalnymi	przysmakami.

	 Po	 zmroku	 wystąpiła	 gwiazda	 wieczoru	 –	 Bartek	Wrona.	
Koncert	przyciągnął	rzeszę	miłośników	muzyki,	którzy	grom-
kimi	 brawami	 domagali	 się	 kolejnych	 bisów.	 Obchody	 świę-
ta	Chęcin	 zakończyły	 się	ukazaniem	 spacerującej	po	murach	
Zamku	Białej	Damy,	która	jest	niewątpliwą	atrakcją	turystyczną	
miasta.

Agnieszka Olech 


