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Niezwykły obiekt ukończony

Dobiegła końca budowa 
Europejskiego Centrum 
Edukacji Geologicznej

 Laboratoria, noclegi, a przede wszystkim nowe miejsca pra-
cy – zakończyła się budowa Centrum. Będzie ono nie lada gratką 
dla naukowców i sław w dziedzinie geologii z całego świata. Ofi-
cjalne otwarcie zaplanowano na październik tego roku. Tymcza-
sem, już teraz, swoje praktyki odbywają tutaj studenci z Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

W Chęcinach śpiewano
dla Jana Pawła II

 5 lipca, na Rynku Głównym w Chęcinach odbył 
się niezwykle wzruszający „Koncert Papieski”. Towa-
rzyszyły mu dźwięki ukochanej przez Papieża Polaka 
muzyki góralskiej. Emocjonujący pokaz umiejętności 
wokalnych dały także dzieci.

Podjęte rozmowy w celu 
zagospodarowania

Synagogi
 6 lipca, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Ro-
bert Jaworski spotkał się z Przewodniczącym Zarządu 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, Wło-
dzimierzem Kac. Celem spotkania było zagospodaro-
wanie dawnej Synagogi w Chęcinach oraz zabytkowego 
żydowskiego cmentarza.

Chęciny wśród najlepszych
samorządów w Polsce

według rankingu Rzeczpospolitej
 W tegorocznej ogólnopolskiej edycji rankingu „Rzeczpo-
spolitej” Gmina Chęciny znalazła się wysoko w rankingu in-
nowacyjnych gmin miejskich i miejsko-wiejskich, plasując się 
tym samym w czołówce gmin 
miejsko-wiejskich na 32 miej-
scu w kraju. W tym zestawie-
niu punktowano m.in. dostęp 
do spraw urzędowych przez 
internet, liczbę prywatnych 
serwisów internetowych, dar-
mowych punktów dostępu do 
internetu, czy zintegrowany 
system zarządzania gminą.

 13 lipca, w warszawskiej 
redakcji Rzeczpospolitej odby-
ła się uroczysta gala wręczenia 
nagród w corocznym Rankin-
gu Samorządów, którego kryte-
ria ustala niezależna kapituła 
pod przewodnictwem byłego 
premiera Jerzego Buzka.

Burmistrz Robert Jaworski podczas rozmów z Włodzimierzem Kac, 
Przewodniczącym Zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Katowicach

Burmistrz Robert Jaworski z Jerzym 
Buzkiem, Przewodniczącym Komisji ds. 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
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	 Rozpoczęcie	budowy	było	możliwe	dzięki	wytężonej	i	ścisłej	
współpracy	 samorządu	 Gminy	 Chęciny,	 władz	 Uniwersytetu	
Warszawskiego,	 a	 także	 Marszałka	 województwa	 świętokrzy-
skiego.	–	Doprowadzenie	tego	projektu	do	realizacji	to	dla	nas	
ogromne	osiągnięcie	–	mówi	Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gmi-
ny	i	Miasta	Chęciny.	–	Budowa	Centrum	była	jedną	z	najważ-
niejszych	inwestycji	na	terenie	naszej	gminy.	Jestem	przekona-
ny,	że	przyciągnie	ono	rzesze	naukowców	i	studentów	z	całego	
świata.	A	to	przecież	nasi	potencjalni	turyści,	którzy	odwiedzą	
również	Zamek	i	inne	punkty	turystyczne	w	gminie	–	dodaje.	
	 Centrum	Edukacji	Geologicznej	 powstało	 na	 terenie	 nie-
czynnego	kamieniołomu	Góra	Rzepka.	Na	działce	o	powierzch-
ni	 6	 hektarów	mieści	 się	 pięć	 budynków.	W	 ich	 skład	wcho-
dzą:	reprezentacyjny	budynek	główny,	budynek	dydaktyczny	
i	laboratorium	oraz	trzy	budynki	zaplecza	noclegowego	–	dwa	
przeznaczone	są	do	użytku	studentów,	jeden	dla	gości	i	kadry	
naukowej.	–	Centrum	zostało	tak	zaprojektowane,	aby	mogło	
pełnić	funkcje	zarówno	konferencyjno	–	badawcze	i	dydaktycz-
ne,	jak	i	noclegowe.	–	mówi	Burmistrz	Jaworski.	–	Musieliśmy	
zadbać	o	to,	aby	przyjezdni	goście	mieli	gdzie	spać,	ponieważ	
biorąc	pod	uwagę	skarby	tutejszej	ziemi,	przewidujemy,	że	bę-
dzie	ich	naprawdę	dużo	-	dodaje.	–	Ponad	to,	z	Centrum	będą	
mogli	 korzystać	 także	 uczniowie	 szkół	 podstawowych,	 gim-
nazjów	i	szkół	średnich.	Z	pewnością	będzie	się	tam	odbywać	

Niezwykły obiekt ukończony

Dobiegła końca budowa Europejskiego
Centrum Edukacji Geologicznej

 Laboratoria, noclegi, a przede wszystkim nowe miejsca pracy – zakończyła się budowa Centrum. Będzie ono nie lada 
gratką dla naukowców i sław w dziedzinie geologii z całego świata. Oficjalne otwarcie zaplanowano na październik tego roku. 
Tymczasem, już teraz, swoje praktyki odbywają tutaj studenci z Uniwersytetu Warszawskiego.

szereg	wydarzeń	naukowych	różnych	dziedzin	–	podsumowuje	
Burmistrz,
	 Całkowity	koszt	budowy	wyniósł	ok.	31	milionów	złotych.	
Inwestycja	uzyskała	także	dofinansowanie	z	Unii	Europejskiej	
w	ramach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Wojewódz-
twa	Świętokrzyskiego	na	lata	2007	–	2013.	Gmina	Chęciny	na	
ten	cel	przekazała	w	wieczyste	użytkowanie	grunty	pod	budo-
wę	Centrum.

Mirosława Gregorczyk



Z ŻYCIA GMINY

3

W numerze:
• Dobiegła końca budowa 

Europejskiego Centrum Edukacji 
Geologicznej

• Chęciny wśród najlepszych 
samorządów w polsce według 
rankingu Rzeczpospolitej

• W Chęcinach śpiewano 
dla Jana Pawła II

• Podjęte rozmowy w celu 
zagospodarowania Synagogi

• Są dodatkowe pieniądze na oświatę 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej

• Kadrówka przemaszerowała 
przez Chęciny

• Siódemka i nowe rondo do Chęcin 
coraz bliżej. Dobiegła końca 
inwentaryzacja dróg

• Wielkie zmiany szykują się 
w Centrum Nauki Leonardo da Vinci

• Świetlica w Miedziance 
w nowym blasku

• Chęcińskie dzieci gościły 
u Chłopa Świętokrzyskiego!

• Luraci ogólnopolskiego konkursu 
na ulubione mleczne danie

• Effector rozpoczął treningi 
w hali „Pod Basztami”

• Firma Mas-Pol przenosi się 
do Chęcin

• Szkoła Podstawowa w Bolminie 
zdobyła wyróżnienie!

• Amonity bohaterami nowej wystawy 
w Miedziance

• Ważna informacja dla rodziców 
dzieci szkolnych!

• Śmiercionośne dopalacze. 
Przestrzegamy!

• Spotkanie maturzystów „Chęciny - 
nasza miłość”

• Wizyta Elliota Cohena w Chęcinach

• Chęcinianin w I Kompani Kadrowej

• Kolarze 26. Międzynarodowego 
Wyścigu Solidarności 
i Olimpijczyków przejechali ulicami 
Gminy i Miasta Chęciny

• Mecz UKS Chęciny kontra Rodzice

• „Wakacje w mieście” za nami!

	 13	 lipca,	 w	 warszawskiej	 redakcji	
Rzeczpospolitej	odbyła	się	uroczysta	gala	
wręczenia	nagród	w	corocznym	Rankin-
gu	Samorządów,	którego	kryteria	ustala	
niezależna	 kapituła	 pod	 przewodnic-
twem	byłego	premiera	Jerzego	Buzka.
	 Ranking	 „Rzeczpospolitej”	 odbywa	
się	od	2005	roku.	Od	początku	metodo-
logia	wyłaniania	zwycięzców	 jest	niemal		
niezmienna,	 dzięki	 czemu	 zestawienie	
ma	 obiektywny	 charakter.	 Kapituła	 na	
czele	 której	 stanął	 były	 premier,	 Jerzy	
Buzek	 w	 pierwszym	 etapie	 bazowała	
na	 danych	Ministerstwa	 Finansów	 z	 lat	
2011-2014.		a	następnie	analizowała		in-
formacje	 przesłane	 przez	 poszczególne	
samorządy.	

Chęciny
jedne z najbardziej innowacyjnych 

w kraju

	 Oprócz	„Złotej	Setki	Samorządów”	ka-
pituła	 „Rzeczpospolitej”	 wybrała	 również	
najlepsze	 gminy	 w	 rankingach	 dodatko-
wych,	 jak	 chociażby	 ranking	 innowacyj-
nych	 gmin	miejskich	 i	miejsko-wiejskich.	
Tutaj	wysoko	uplasowała	się	Gmina	i	Mia-
sto	 Chęciny,	 która	 według	 niezależnych	

Chęciny wśród najlepszych
samorządów w polsce

 według rankingu Rzeczpospolitej
 W tegorocznej ogólnopolskiej edycji rankingu „Rzeczpospolitej” Gmina Chę-
ciny znalazła się wysoko w rankingu innowacyjnych gmin miejskich i miejsko-
-wiejskich, plasując się tym samym w czołówce gmin miejsko-wiejskich na 32 miej-
scu w kraju. W tym zestawieniu punktowano m.in. dostęp do spraw urzędowych 
przez internet, liczbę prywatnych serwisów internetowych, darmowych punktów 
dostępu do internetu, czy zintegrowany system zarządzania gminą.

ekspertów	 „Rzeczpospolitej”	 znalazła	 się	
na	32	miejscu	spośród	blisko	2,5	tys.	gmin	
w	kraju.	W	tym	rankingu	pod	uwagę	bra-
no	 przede	 wszystkim	 komunikację	 elek-
troniczną	w	relacjach	mieszkańców	z	urzę-
dem	 (załatwianie	 takich	 spraw	 jak	 zgło-
szenie	działalności	gospodarczej,	podatku	
od	nieruchomości	oraz	innych),	a	także	za	
uruchomienie	 zintegrowanego	 systemu	
informatycznego	zarządzania	gminą:	mo-
duły	takich	systemów	potrafią	wymieniać	
się	danymi	i	łączą	się	m.in.	z	systemem	in-
formacji	przestrzennej.	Poza	 tym,	w	ran-
kingu	oceniano	również	wdrożenie	syste-
mu	informacji	i	ostrzeżeń	SMS	oraz	Planu	
Gospodarki	Niskoemisyjnej.
	 –	Jestem	miło	zaskoczony	–	przyznał	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Ro-
bert	 Jaworski	 podczas	 uroczystej	 gali	
wręczenia	 nagród.	 –	 Pomimo,	 że	 nasza	
gmina	 ma	 zdecydowanie	 charakter	 hi-
storyczny,	 z	bogatym	dziedzictwem	kul-
turowym,	 o	 który	 oczywiście	 dbamy,	 to	
z	 drugiej	 strony	 przykładamy	 również	
wagę	 do	 tego,	 aby	 nasza	 gmina	 była	
nowoczesna	 pod	 każdym	 względem.	
W	ubiegłym	roku	nasze	działania	zostały	
docenione	 przez	 kapitułę	 województwa	
świętokrzyskiego,	 która	 przyznała	 dla	
Chęcin	tytuł	„Innowacyjnej	Gminy	Wo-
jewództwa	 Świętokrzyskiego”,	 a	 w	 tym	
roku	 nasze	 działania	 zostały	 docenione	
przez	 niezależną	 kapitułę	 pod	 prze-
wodnictwem	 byłego	 premiera	 Jerzego	
Buzka,	która	oceniła	nas	na	polu	 inno-
wacyjności	 bardzo	 wysoko	 tym	 razem	
już	w	skali	całego	kraju.	Tak	wysoka	po-
zycja	to	dla	nas	bez	wątpienia	ogromny	
powód	do	dumy	–	podkreślił	burmistrz	
Jaworski,	zapewniając,	że	to	wyróżnienie	
przyczyni	się	do	jeszcze	bardziej	wytężo-
nej	pracy	na	rzecz	poprawy	jakości	życia	
mieszkańców	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny.	
–	Na	pewno	nie	usiądziemy	na	laurach.	
Takie	nagrody	motywują	do	jeszcze	bar-
dziej	 wytężonych	 działań	 –	 podkreślał	
Burmistrz	Jaworski.	

Mirosława Gregorczyk

Burmistrz Robert Jaworski z Markiem Wójcikiem 
Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie 

Administracji i Cyfryzacji
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	 Zebranych	 gości	 przywitał	 Robert	 Jaworski,	 Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny.	–	Bieżący	rok	uchwałą	Sejmu	Rzecz-
pospolitej	Polskiej	został	uznany	Rokiem	Świętego	Jana	Paw-
ła	II	–	mówił	Burmistrz	Robert	Jaworski.	–	Niemożliwym	jest	
wymienienie	w	 tak	 krótkim	 czasie	wszystkich	 zasług	 naszego	
Papieża.	Niewątpliwie	był	on	największym	moralnym	autory-
tetem	dla	całego	współczesnego	świata.	Stał	się	również	funda-
mentem	naszej	zbiorowej	tożsamości	narodowej.	Ojciec	Święty	
był	niesamowitym	człowiekiem,	który	już	na	zawsze	pozostanie	
w	naszych	sercach.	To	 jemu	dedykujemy	dzisiejszy	koncert	–	
dodał.
	 Część	 artystyczna	 spotkania	 rozpoczęła	 się	 wystąpieniem	
Oli	Wójcik,	 która	 zaprezentowała	 pieśń	 	 pt.	 „Ave	Maria	 Ja-
snogórska”.	Miłosz	Januszek	zaśpiewał	„Ty	tylko	mnie	popro-
wadź”.	Dziecięcy	Zespół	Wokalny	„Nutki”	wystąpił	w	repertu-

W Chęcinach śpiewano dla Jana Pawła II
 5 lipca, na Rynku Głównym w Chęcinach odbył się niezwykle wzruszający „Koncert Papieski”. Towarzyszyły mu dźwięki 
ukochanej przez Papieża Polaka muzyki góralskiej. Emocjonujący pokaz umiejętności wokalnych dały także dzieci.

arze	„Arki	Noego”	Ich	występy	były	niezwykle	wesołe	i	wzru-
szające,	bowiem	Ojciec	Święty	uwielbiał	wszystkie	dzieci.
	 Ulubione	pieśni	Jana	Pawła	II	wykonała	Kapela	Góralska	
„HORA”.	W	 całych	Chęcinach	 rozbrzmiały	 góralskie	 akordy,	
tak	bardzo	kochane	przez	Papieża	Polaka.	Przy	dźwiękach	mu-
zyki	zebrani	goście	mogli	przenieść	się	w	tatrzańskie	bezdroża.
	 Koncert	mógł	odbyć	się	dzięki	wsparciu	sponsorów:	Kance-
laria	Adwokacka	-	Anna	Chmielnicka,	ZWP	Mosty	–	Władysław	
Kołkiewicz,	 PUH	 Krzysztof	 Kułagowski,	 Czystopol	 –	 Adam	
Bielas	oraz	Zakład	Kamieniarski	–	Edward	Przywała.	

Agnieszka Olech



Z ŻYCIA GMINY

5

	 U	 progu	 realizacji	 nowej	 perspektywy	 unijnej	 na	 lata	
2014-2020	samorząd	lokalny	przygotowuje	się	do	sięgnięcia	
po	kolejne	środki	unijne.	Priorytetem	działań	władz	lokal-
nych	jest	skanalizowanie	gminy,	rozwój	infrastruktury	dro-
gowej	oraz	modernizacja	placówek	oświatowych,	a	w	szcze-
gólności	budowa	nowego	przedszkola.

	 Niemniej	jednak	mając	świadomość,	że	przyszłość	gmi-
ny	Chęciny	winniśmy	 budować	w	 oparciu	 o	historię	 oraz	
dorobek	minionych	 pokoleń,	 wiele	 działań	 ukierunkowa-
nych	jest	na	odrestaurowanie	obiektów	dziedzictwa	kultu-
rowego.

	 Ze	 względu	 na	 brak	 uregulowanego	 stanu	 prawnego,	
w	minionym	 okresie	 rozdawania	 środków	 unijnych,	 nie	
udało	się	pozyskać	dofinansowania	na	remont	dawnej	syna-
gogi.	Mając	świadomość	możliwości	pozyskania	środków	na	
odrestaurowanie	 zabytkowego	 obiektu	 Burmistrz,	 Robert	
Jaworski	podjął	kolejne	rozmowy	z	Gminą	Wyznaniową	Ży-
dowską	w	Katowicach	w	celu	przeprowadzenia	gruntowne-
go	 remontu	 i	 stworzenia	 	muzeum	poświęconego	historii	
ludności	żydowskiej	mieszkającej	dawniej	w	Chęcinach.	Po	
wysłuchaniu	planów	związanych	z	modernizacją	synagogi,	
Przewodniczący	Zarządu	GWŻ,	Włodzimierz	Kac	zobowią-
zał	się	do	omówienia	w/w	sprawy	z	członkami	Zarządu	Gmi-
ny	Wyznaniowej	Żydowskiej	w	Katowicach	i	wypracowania	

Podjęte rozmowy
w celu zagospodarowania Synagogi

 6 lipca, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski spotkał się z Przewodniczącym Zarządu Gminy Wy-
znaniowej Żydowskiej w Katowicach, Włodzimierzem Kac. Celem spotkania było zagospodarowanie dawnej Synagogi 
w Chęcinach oraz zabytkowego żydowskiego cmentarza.

	 Taka	 informacja	 przyszła	 prosto	 z	Kancelarii	Ministra	 Fi-
nansów.	I	tak,	na	rok	2015	Gminie	Chęciny	została	przyznana	
kwota	27	tysięcy	złotych	ze	środków	rezerwy	części	oświatowej	
subwencji	ogólnej.	-	To	dla	nas	bardzo	dobra	wiadomość	–	przy-
znaje	Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	 Jaworski.	 –	
Naszym	szkołom	przydadzą	się	każde	dodatkowe	pieniądze	–	
podkreśla.

	 Kwota	 ta	 zostanie	 przeznaczona	 na	 dofinansowanie	
wyposażenia	w	sprzęt	szkolny	i	pomoce	dydaktyczne	świe-
tlic	 szkolnych	 w	szkołach	 podstawowych	 prowadzonych	

Są dodatkowe pieniądze na oświatę
z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Władze Gminy Chęciny pozyskały dodatkowe środki na dofinansowanie placówek szkolnych. W odpowiedzi na wnio-
sek złożony do Ministra Edukacji Narodowej przyznano dodatkową kwotę 27 tysięcy złotych ze środków rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej. Pieniądze te, zgodnie z rozporządzeniem mają być przeznaczone na dofinansowanie wy-
posażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych  z terenu Gminy i  Miasta Chęciny prowadzą-
cych edukację włączającą dla dzieci niepełnosprawnych.

przez	 Gminę	 i	Miasto	 Chęciny.	 I	tak,	 Szkoła	 Podstawowa	
w	Wolicy	otrzyma	dodatkowo	3.000,00	zł	z	przyznanej	sub-
wencji,	 Szkoły	Podstawowe	w	Tokarni	 i	w	Chęcinach	 –	po	
6.000,00	zł	każda,	a	SP	w	Bolminie	–	12.000,00	zł.

	 Warto	 zaznaczyć,	 że	 Gmina	 Chęciny	 wnioskowała	
o	przyznanie	dodatkowych	środków	do	Ministerstwa	Edu-
kacji	Narodowej	na	podstawie	wykazu	potrzeb	przedstawio-
nych	przez	poszczególne	placówki	oświatowe.

Agnieszka Olech

Burmistrz Robert Jaworski podczas rozmów z Włodzimierzem Kac,
Przewodniczącym Zarządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Katowicach

właściwego	stanowiska	w	tej	kwestii.	-	Z	przykrością	patrzy-
my	jak	XVII	wieczny	obiekt	ulega	zniszczeniu.	Odrestauro-
wana	Synagoga	może	być	kolejną	atrakcją	turystyczną-mó-
wi	Burmistrz,	Robert	Jaworski.

Renata Janusz
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	 W	Marszu	wzięli	udział	przedstawiciele	różnych	środowisk,	
między	innymi	z	organizacji	strzeleckich	i	grup	rekonstrukcyj-
nych,	harcerze,	żołnierze	Wojska	Polskiego,	a	także	osoby	cywil-
ne.	Około	140-kilometrowa	trasa	prowadziła	przez	wojewódz-
two	małopolskie	 i	 świętokrzyskie,	 głównie	w	 obrębie	 diecezji	
kieleckiej	przez:	Michałowice,	Słomniki,	Miechów,	Wodzisław,	
Jędrzejów,	Chojny,	Chęciny,	Szewce	i	Kielce.	Tegorocznym	naj-
młodszym	uczestnikiem	marszu	jest	dwumiesięczny	Olek	Paw-
lik,	którego	rodzice	 są	w	patrolu	 interwencyjnym.	Najstarszy	
uczestnikiem	jest	Michał	Bąk	z	Łodzi,	który	w	marszu	bierze	
udział	już	po	raz	dziesiąty.	
	 Uczestnicy	marszu	wkroczyli	do	Chęcin	11	sierpnia.	Uro-
czystości	rozpoczęły	się	meldunkiem	Komendanta	Kadrówki,	
Piotra	 Augustynowicza.	 Przybyłych	 kadrówkowiczów	 powitał	
gospodarz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	 Jaworski.	Po	zło-
żeniu	meldunku	przez	Komendanta	Kadrówki	kpt.	POW	Pio-
tra	Augustynowicza	–	Burmistrzowi	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	
Robertowi	Jaworskiemu,	uroczyście	przemaszerowano	pod	Po-
mnik	Ofiar	Hitleryzmu	znajdujący	się	przy	ul.	Małogoskiej.	Tu	
w	hołdzie	pomordowanym	złożono	kwiaty.	Następnie	uczestni-
cy	rajdu	zostali	zaproszeni	na	ciepły	poczęstunek.
	 -	Tegoroczny	przemarsz	Kompani	Kadrowej	był	wyjątkowy,	
ponieważ	jego	uczestnicy	zatrzymali	się	u	nas	na	dłużej	-	mówi	
Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	-	Po	ofi-
cjalnych	 uroczystościach	 wzięli	 udział	 we	 wspólnym	 posiłku,	
a	 następnie	 w	 uroczystym	 wieczornym	 apelu.	 Po	 nim	 mieli	
okazję	zwiedzić	miasto,	 jego	zabytki	 i	zrewitalizowany	zamek.	

Kadrówka przemaszerowała przez Chęciny
 Już po raz 50 w historii odbył się Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Wzięło w nim udział 250 uczestników. To 
35 powojenny przemarsz z Krakowa do Kielc upamiętniający ten z 1914 roku, który pokonali strzelcy na rozkaz Józefa Piłsudskiego.
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Noc	spędzili	w	Powiatowym	Szkolnym	Schronisku	Młodzieżo-
wym	Na	Górce.	Rano	wyruszyli	w	dalszą	trasę.	Było	to	dla	nas	
wszystkich	ważne	patriotyczne	przeżycie,	które	dało	nam	oka-
zję	do	chwili	refleksji	na	temat	historii	naszego	narodu,	a	także		
dawnego	i	współczesnego	patriotyzmu.
	 Warto	podkreślić,	 że	 tegorocznym	komendantem	marszu	
był	kpt.	POW	Piotr	Augustynowicz.	Na	komendanta	przyszło-
rocznego	marszu	kadrówkowicze	wybrali	poprzez	głosowanie	
Dionizego	 Krawczyńskiego,	 dowódcę	 Kawalerii	 Kadrówki,	
prezesa	 Stowarzyszenia	 Rekonstrukcji	 Historycznych	 Jodła	
z	Kielc.	 Dionizy	 Krawczyński	 został	 rekomendowany	 przez	
Jana	 Józefa	Kasprzyka,	który	przez	16	 lat	był	komendantem	
marszu,	 a	 w	 chwili	 obecnej	 jest	 jego	 komendantem	 honoro-
wym.	 -	 Uznałem,	 że	 godnym	 następcą	 wypracowanego,	 do-
brego	modelu	Kadrówki	jest	mój	serdeczny	przyjaciel	Dionizy,	
człowiek	znany	i	zasłużony	dla	Kielecczyzny,	a	do	tego	świetny	
organizator.	 Jestem	 przekonany,	 że	 jako	 komendant	 marszu	
sprawdzi	się	doskonale	i	za	rok	to	właśnie	on,	Kielczanin	wpro-
wadzi	Kadrówkę	do	Kielc.	 –	Chciałbym,	aby	nowe	półwiecze	
Kadrówki	spotykało	się	z	coraz	większym	zainteresowaniem	na	
trasie	marszu,	 który	 jest	 żywą	 lekcją	 historii	 i	 patriotyzmu	 –	
podkreślał	Dionizy	Krawczyński,	który	w	tegorocznym	marszu	
uczestniczy	wraz	z	żoną	i	synem.	
	 Marsz	upamiętnia	wydarzenia	sprzed	101	lat,	kiedy	to	Jó-
zef	Piłsudski	przemaszerował	tu	z	Krakowa	na	czele	oddziałów	
sformowanych	3	 sierpnia	1914,	przekraczając	granicę	Króle-
stwa	Polskiego	z	zamiarem	przebicia	się	do	Warszawy	i	wywo-
łania	 tam	 ogólnonarodowego	 powstania.	 160	 żołnierzy	 pod	
komendą	Marszałka	 nie	 dotarło	 niestety	 do	 stolicy,	 Pierwsza	
Kompania	Kadrowa	została	zmuszona	do	odwrotu.	Zdarzenie	
to	miało	jednak	ogromne	znaczenie	dla	późniejszego	wyzwole-
nia	Polski,	dlatego	też	już	w	okresie	II	Rzeczypospolitej	zaczęto	
organizować	pamiątkowe	marsze	ku	czci	pierwszych	poległych	
za	wolność	 kraju.	 –	 101.	 lat	 temu	był	 to	marsz	po	niepodle-
głość,	dziś	jest	to	przede	wszystkim	lekcja	patriotyzmu	i	przy-
goda	z	historią	–	zgodnie	podkreślali	uczestnicy	Marszu.	

Agnieszka Olech
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	 W	 związku	 z	 inwestycją	 „Budowy	 dwujezdniowej	 drogi	
ekspresowej	 S-7	 na	 odcinku	 Chęciny-Jędrzejów”	 dokonano	
inwentaryzacji	wybranych	przez	wykonawców	dróg	gminnych	
w	miejscowościach:	 Tokarnia,	 Podzamcze	 i	 Starochęciny.	 In-
wentaryzacja	 została	 przeprowadzona	 poprzez	 przejazd	 sa-
mochodu	 rejestrującego	 stan	 nawierzchni	 jezdni	 za	 pomocą	
sprzętu	optycznego.	Po	opracowaniu	do	Urzędu	Gminy	i	Mia-
sta	Chęciny	trafią	wszystkie	zdjęcia,	filmy	oraz	opis	uszkodzeń	
nawierzchni	podzielony	na	odcinki	pięciokilometrowe.	
	 Inwentaryzacja	dróg	gminnych	jest	pierwszym	z	etapów	prac	
przy	budowie	ekspresów	ki.	Przypomnijmy,	że	nowy	dwupasmo-
wy	 odcinek	 połączy	 obwodnicę	 Kielc	 ze	 wschodnią	 obwodnicą	
Jędrzejowa.	Prace	budowlane	przeprowadzi	wybrane	w	drodze	
przetargu	 konsorcjum	 Salini	 Polska,	 Salini	 Impregilo	 i	 Todoni	
Costruzioni	Generali,	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	unij-
nych,	z	programów	realizowanych	w	latach	2014-2020.
	 Jedną	z	najważniejszych	dla	mieszkańców	Chęcin	informa-
cji	 z	 całą	 pewnością	 było	włączenie	w	 gigantyczną	 inwestycję	
przebudowy	wjazdu	do	Chęcin,	o	co	długo,	aczkolwiek	skutecz-
nie	zabiegały	władze	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	–	Dzięki	budo-
wie	drogi	ekspresowej	powstanie	nowe	rondo	przy	wjeździe	do	

Siódemka i nowe rondo do Chęcin coraz bliżej. 
Dobiegła końca inwentaryzacja dróg

 Ruszają prace związane z przebudową odcinka drogi krajowej nr 7 na odcinku pomiędzy Chęcinami a Jędrzejowem. Lada 
dzień rozpocznie się inwentaryzacja stanu technicznego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Chęciny. Przypomnijmy, że 
w ramach kilkusetmilionowej inwestycji zostanie przebudowany również wjazd do Chęcin, gdzie ma powstać bezpieczne rondo.

Chęcin,	dzięki	 czemu	wjazd	będzie	dużo	bardziej	bezpieczny	
–	podkreśla	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jawor-
ski	i	wymienia	kolejne	korzyści	budowy	„ekspresówki”.	-	Poza	
wjazdem	do	Chęcin,	bezpieczniej	zrobi	się	także	na	skrzyżowa-
niu	Chęcin	 z	Radkowicami.	Budowa	drogi	 S7	 zdecydowanie	
poprawi	 również	 bezpieczeństwo	 mieszkańców	 miejscowości	
położonych	pomiędzy	Tokarnią	i	Łukową,	regularnie	korzysta-
jących	z	tej	infrastruktury	–	dodaje	Burmistrz	Jaworski.
	 Dla	 przypomnienia,	 na	 odcinku	 21,5	 kilometra	 pomiędzy	
Chęcinami	a	Jędrzejowem	powstaną	trzy	dwupoziomowe	węzły	
drogowe	w	Tokarni,	Brzegach	i	Mnichowie.	Wybudowane	zosta-
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	 Tematem	wystawy	będzie	zdrowy	organizm	ludzki	-	dobrze	
funkcjonujące	 ludzkie	 ciało,	 które	 pozwala	 zachować	 spraw-
ność	 fizyczną	 i	 umysłową.	 	 Dzięki	 temu,	 wystawa	wpisze	 się	
w	misję	Regionalnego	Centrum	Naukowo	–	Technologiczne-
go,	które	dzięki	obecności	Biobanku,	 jawi	 się	 jako	 instytucja	
wykonująca	szeroki,	kompleksowy	zakres	prac	na	rzecz	ochro-
ny	zdrowia.
	 Wystawa	ma	uświadomić	 zwiedzającym,	 jak	 złożony	 i	wy-
magający	jest	organizm	ludzki.	Dlatego	też	przedstawiać	będzie	
pięć	 czynności	 życiowych	 człowieka	 (oddychanie,	 bicie	 serca,	
reakcja	 na	 bodźce,	 utrzymanie	 postawy	 pionowej	 ciała	 oraz	
odżywianie),	 które	utrzymują	organizm	w	 stanie	biologicznej	
równowagi.	Jednocześnie	wskaże	czynniki,	które	najczęściej	ją	
zakłócają	i	powodują	osłabienie	ciała.
	 Na	nową	wystawę	składać	się	będzie	wiele	stanowisk	multi-
medialnych	i	mechatronicznych.
	 Patronem	wystawy	jest	Leonardo	da	Vinci	–	twórca	najpo-
pularniejszego	rysunku	na	świecie.	Zwiedzający	wystawę	będą	
mogli	zatem	poznać	postać	włoskiego	mistrza	oraz	ideę	ideal-
nych	proporcji	ludzkiego	ciała	przy	stanowisku	poświęconemu	
„Człowiekowi	 Wirtuwiańskiemu”.	 Każdy	 będzie	 miał	 możli-
wość	 stworzenia	 własnej,	 zindywidualizowanej	 postaci	 witru-
wiańskiej	odpowiadającej	jego	sylwetce.	
	 Pierwsza	 część	 wystawy	 poświęcona	 będzie	 oddychaniu.	
Skupiać	 się	będzie	głównie	na	procesie	wymiany	gazowej	 za-
chodzącej	w	pęcherzykach	płucnych.	 Zwiedzający	 będą	mieli	
możliwość	 zbadania	 pojemności	 swoich	 płuc,	 zobaczą	 także	
różnicę	w	wydolności	płuc	palacza	i	osoby	niepalącej.
	 Kolejna	część	wystawy	przedstawi	niezwykle	ważną	dla	or-
ganizmu	pracę	serca.	Odwiedzający	Centrum	Nauki	na	własne	

Wielkie zmiany szykują się
w Centrum Nauki Leonardo da Vinci

 Wielkie zmiany szykują się w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu koło Chęcin. Regionalne Centrum Na-
ukowo – Technologiczne ogłosiło przetarg na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem oraz uruchomieniem 
stanowisk do Centrum Nauki.

oczy	zobaczą,	jak	pracuje	serce	i	jakie	substancje	transportowa-
ne	są	we	krwi.
	 Zwiedzający	 zapoznają	 się	 także	 z	 rekcjami	 człowieka	 na	
bodźce	zewnętrzne	i	przekonają	się,	jak	szybko	są	w	stanie	re-
agować	na	bodźce	sensoryczne:	dotyk,	światło	i	dźwięk.	Goście	
Centrum	Nauki	będą	mogli	 także	naszkicować	graf	własnego	
snu.
	 Nowa	ekspozycja	zwróci	także	uwagę	na	istotne	dla	zdrowia	
utrzymywanie	ciała	w	pozycji	pionowej,	a	 także	na	prawidło-
we	odżywianie.	Eksponaty	składające	się	na	te	części	wystawy	
pokażą	zwiedzającemu	m.in.	jak	pracuje	ludzkie	ciało	podczas	
jazdy	na	rowerze,	a	także	ile	wody	mieści	się	w	jego	organizmie.
	 Wystawa	uzupełniona	będzie	o	dwie	strefy,	w	których	każ-
dy	będzie	mógł	przetestować	sprawność	fizyczną	 i	umysłową.	
Zwiedzający	 sprawdzi,	 czy	 jest	w	 stanie	 zapamiętać	 szyfr,	 czy	
przewrócić	w	myślach	przedmiot.	Przekona	się	także,	jak	szyb-
ko	jest	w	stanie	pobiec	i	jak	wysoko	skoczyć.
	 Dla	 najmłodszych	 gości	 zostanie	 przygotowany	 specjalny	
plac	zabaw,	który	wizualnie	przypominać	ma	jeden	z	narządów	
w	ciele	człowieka.
	 Nowa	wystawa	pojawi	się	w	Centrum	Nauki	z	końcem	listo-
pada.	Zastąpi	dotychczasową	wystawę	„Świat	Leonarda”.
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ną	również	miejsca	obsługi	podróżnych	w	Smykowie	i	Podlesiu.	
Ponad	 to	w	planach	 jest	budowa	 jedenastu	wiaduktów	w	ciągu	
drogi	 ekspresowej,	 czterech	wiaduktów	nad	drogą	ekspresową,	
sześciu	mostów,	a	także	sześciu	przejść	dla	zwierząt	średnich	i	du-
żych.	 Przewidziana	 jest	 także	 infrastruktura	 zapewniająca	 bez-
pieczeństwo	podróżnych:	sieć	dróg	dojazdowych	do	okolicznych	
nieruchomości	 oraz	 tunel	 pieszo	 –	 rowerowy.	 Zostaną	 również	
zmodernizowane	sieci:	 telekomunikacyjna,	elektroenergetyczna,	
gazociągowa	 i	 wodociągowa.	 Powstanie	 także	 kanalizacja	 desz-
czowa	i	sanitarna	oraz	oświetlenie.	Warto	przypomnieć,	że	droga	
krajowa	nr	7	łączy	Trójmiasto	z	Krakowem.	Na	terenie	wojewódz-
twa	świętokrzyskiego	ma	długość	50	km.	Już	niebawem	w	całości	
uzyska	parametry	drogi	ekspresowej.

Agnieszka Olech
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	 Pierwotnie	pomieszczenie	pełniło	funkcję	jedynie	sali	gim-
nastycznej.	Po	przeprowadzonych	pracach	zostało	ono	przysto-
sowane	do	pełnienia	również	różnych	innych	zadań.	–	Naszym	
celem	było	stworzenie	pomieszczenia,	które	będzie	wielofunk-
cyjne	–	mówi	Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chę-
ciny.	–	Ma	ono	służyć	mieszkańcom	Miedzianki	do	różnych	ce-
lów:	spotkań	wiejskich,	konferencji	i	szkoleń.	Być	może	dzięki	
niemu	lokalna	społeczność	będzie	miała	więcej	okazji	do	wspól-
nej	integracji	–	dodaje.
	 Prace	remontowe	trwały	trzy	miesiące.	–	Remont	był	bar-
dzo	pracochłonny.	W	pierwszej	kolejności	zeskrobano	i	zmyto	
farby	ze	ścian	i	sufitów,	uzupełniono	miejscowe	odbicia	tynków	
i	 zagruntowano	 powierzchnie	 –	mówi	 Burmistrz	 Jaworski.	 –	

Świetlica w Miedziance w nowym blasku
 Dobiegła końca odnowa sali gimnastycznej w Miedziance, która była w bardzo złym stanie. Obecnie zyskała zupełnie nowy 
wygląd. Remont mógł być przeprowadzony dzięki środkom własnym gminy oraz środkom pochodzącym z Centrum Kultury 
i Sportu w Chęcinach.

Wykonano	 nowe	 tynki	 ze	 wzmocnieniem	 siatką	 i	 położono	
gładzie.	 Następnie	 pomalowano	 ściany	 i	 sufit.	 Wymieniono	
również	 grzejniki	 i	 przerobiono	 rury.	 Pomieszczenie	 zyska-
ło	 także	 nowe	 lampy	 oświetleniowe.	 Zamontowano	 skrzynkę	
elektryczną	 rozdzielczą,	 gniazda,	 kontakty	 i	 wstawiono	 nowe	
drzwi	wewnętrzne.	Prace	zakończyły	się	naprawą	parkietu,	cy-
klinowaniem	i	lakierowaniem	oraz	malowaniem	drabinek	gim-
nastycznych	–	wylicza.
	 Całość	 robót	 kosztowała	 22	 tysiące	 złotych.	 Dzięki	 nim,	
świetlica	zyskała	nowy	blask,	a	mieszkańcy	niezastąpione	miej-
sce	spotkań.

Agnieszka Olech

Sala po gruntownym remoncie Przed remontem
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	 Najmłodsze	dzieci	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Chęcinach	sko-
rzystały	z	propozycji	odwiedzenia	gospodarstwa	prawdziwego	
Świętokrzyskiego	Chłopa!	W	gościnne	progi	Ostoi	Dworskiej	
w	Leśnicy	w	ciągu	trzech	dni	zawitali	mali	miłośnicy	przygód	
i	 tradycji.	 Głównym	 celem	 wycieczek	 było	 poznanie	 tradycji	
i	obyczajów	związanych	z	regionem	świętokrzyskim	oraz	możli-
wość	doskonałego	wypoczynku	i	rekreacji.	Warsztaty	w	sposób	
przyjazny	wprowadziły	w	świat	dawnej	wsi,	rozbudzając		wraż-
liwość	na	piękno	i	bogactwo	ojczystego		krajobrazu	„małej	oj-
czyzny”.
	 Gospodarstwo	w	Ostoi	Dworskiej	należy	do	Ogólnopolskiej	
Sieci	Zagród	Edukacyjnych.	W	zaciszu	tego	gospodarstwa	od-
bywają	się	pokazy	obrzędów	i	zwyczajów	chłopskich,	tradycyj-
nych	zawodów,	rękodzieła	i	twórczości	ludowej.	Znajduje	się	tu	
także	Galeria	Wsi	Polskiej	z	kolekcją	rzeźb,	zagroda	ze	zwierzę-
tami,	miejsce	na	ognisko	i	rekreacyjne	szaleństwo	–	„wyścigi	na	
miotłach”,	gonitwy,	wyplatanie	zabawek	ze	słomy.
	 Dzięki	pobytowi	w	Ostoi	dzieci	miały	także	możliwość	po-
znania	 tradycyjnego	 sprzętu,	 urządzeń	 i	 wyposażenia	 wiej-
skich	domów	sprzed	lat,	ale	największą	popularnością	cieszyła	
się	 szansa	 wydojenia	 krowy	 i	 skosztowania	 świeżego	 chlebka	
z	pysznym	wiejskim	masełkiem…

Chęcińskie dzieci gościły
u Chłopa Świętokrzyskiego!

	 Obszerna	 relacja	 ze	wszystkich	 trzech	wycieczek	 znajduje	
się	na	stronie	szkoły:	www.zsocheciny.szkolnastrona.pl

ZSO w Chęcinach
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	 Uczniowie	 Publicznej	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Siedlcach	 –	
Leon	kozak	(kl.	II)	i	Julia	Wojdalska	(kl.	V)	zostali	laureatami	
ogólnopolskiego	 konkursu	 „Moje	 ulubione	 mleczne	 danie”,	
ogłoszonego		w	ramach	kampanii	„Mam	kota	na	punkcie	mle-
ka”.	Organizatorami		tej	akcji	byli:	Polska	Izba	Mleka	oraz	Pol-
ska	Federacja	Hodowców	Bydła	i	Producentów	Mleka.
	 Prace	dzieci,	to	oryginalne	ich	pomysły	(przepisy)	na	mlecz-
ne	przysmaki.	Dania	z	mleka	i	jego	przetworów,	które	to	szcze-
gólnie	przypadły	jury	konkursowemu.
	 Nagrodą	 wśród	 rzeczowych	 niespodzianek,	 był	 wyjazd	 na	
warsztaty	 kulinarne	 do	Warszawskiego	 Centrum	Kulinarnego	

Luraci ogólnopolskiego konkursu
na ulubione mleczne danie

(Food	Lab	Studio).	Tam	laureaci	pod	okiem	ekspertów	żywienia,	
zamieniali	swe	talenty	kulinarne	w	smakowite	dania	-	desery.
	 -	 To	 niesamowicie	 pyszna	 przygoda,	 zaszyć	 się	 na	 chwilę	
w	prawdziwej	kuchni,	i	w	białym	kitelku	tworzyć	własne	dania	
–	mówią	jednogłośnie	Leon	i	Julia.
	 -	Wiele	emocji	towarzyszyło	naszym		kuchennym	kombina-
cjom	–	gdzie	zwykły	jogurt	w	kilka	chwil	zmieniał	się	w	mleczno	
–	owocowy	koktajl,	a	buraczki	 i	kefir,	to	przepyszny	chłodnik	
w	kolorze	fuksji	–	spróbujcie	sami,	mówią	dzieci.
	 Smacznie	się	zrobiło,	więc	wszyscy	wymyślajcie,	na	następną	
edycję	konkursu	czekajcie,	twórzcie	i	na	zaproszenie	kota	Mle-
czysława	–	wyglądajcie.

SP w Siedlcach

Effector rozpoczął
treningi w hali

„Pod Basztami”
	 W	Hali	 Widowiskowo	 Sportowej	 „Pod	 Basztami”	 zespół	
Effectora	Kielce	 rozpoczął	przygotowania	do	nowego	 sezonu	
Plus	Ligi.	Już	po	raz	drugi	Trener	Dariusz	Daszkiewicz	wybrał	
nasz	obiekt	na	przygotowania	do	nowego	 sezonu.	Poprzedni	
sezon	 zaowocował	 licznymi	powołaniami	do	kadry	Polski	dla	
zawodników	Effectora,	gdzie	należy	wymienić	przede	wszyst-
kim	Mateusza	Bieńka,	który	jest	na	chwilę	obecną	podstawo-
wym	zawodnikiem	w	reprezentacji	Polski.
	 Zawodnikom	oraz	sztabowi	trenerskiemu	życzymy	udanych	
przygotowań	do	nowego	sezonu.

CKiS w Chęcinach
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	 Zmiana	 ta	 ma	 na	 celu	 zmniejszenie	 kosztów	 działalności	
przedsiębiorstwa.	 Ponieważ	 od	 kilku	 lat	Mas	 –	 Pol	 prowadzi	
swoją	produkcję	na	 terenie	gminy	Chęciny,	właściciele	firmy	
postanowili	całkowicie	przenieść	ją	tutaj	z	Kielc.	–	Doszliśmy	do	
wniosku,	że	przeniesienie	firmy	tuż	przy	trasie	S7	da	nam	spo-
ro	korzyści.	To	doskonała	lokalizacja	jeśli	chodzi	o	połączenie	
komunikacyjne	i	bardzo	dobre	miejsce	do	prowadzenia	bizne-
su	-	powiedział	Robert	Kumański,	będący,	wspólnie	z	żoną	Au-
gustyną,	właścicielem	przedsiębiorstwa.	-	Teraz	nasz	magazyn	
i	biura	mieszczą	się	na	ulicy	Okrzei	w	Kielcach.	Wkrótce	prze-
niesiemy	jedno	i	drugie	do	Chęcin,	gdzie	od	kilku	lat	prowa-
dzimy	już	produkcję.	Ma	to	na	celu	zmniejszenie	kosztów	dzia-
łalności	oraz	zwiększenie	powierzchni	magazynowej,	niezbęd-
nej	do	dalszego	rozwoju	firmy	-	dodał	Robert	Kumański,	który	
również	nie	wyklucza	zwiększenia	zatrudnienia	w	przyszłości.	
–	Póki	co	przenosimy	się	z	obecnym	poziomem	zatrudnienia.	
Mamy	jednak	nadzieję,	że	w	przyszłości,	w	miarę	rozwoju	fir-
my	będziemy	mogli	zatrudnić	kolejnych	pracowników.
	 Magazyn	 zajmie	 powierzchnię	 wynoszącą	 łącznie	 1100	
metrów	kwadratowych.	Jego	wysokość	wyniesie	aż	8	metrów.	

Firma Mas-Pol przenosi się do Chęcin
 Właścicielem budowy jest firma Mas – Pol, jeden z największych polskich producentów nadruków na opakowania produk-
tów spożywczych. W planach ma przeniesienie swoich biur i magazynu z Kielc do stóp Czerwonej Góry, przy ulicy Sitkówka.

	 Konkurs	odbył	się	w	ramach	V	edycji	programu	„Z	Kujaw-
skim	pomagamy	pszczołom”.	Uczniowie	mieli	za	zadanie	kre-
atywnie	zagospodarowanie	umownych	5m2		dla	pszczół.	
	 Nasza	młodzież	w	ramach	akcji	stworzyła	przed	szkołą	raba-
ty	z	roślinami	miododajnymi.	Ponadto	skupiła	się	na	wyelimi-
nowaniu	z	otoczenia	roślin	niesprzyjających	ochronie	pszczole	
miodnej.		–	Cieszę	się,	że	uczniom	nie	jest	obojętny	los	owadów	
zapylających,	które	są	przecież	zagrożone	wyginięciem	–	mówi	
Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	–	W	peł-
ni	zasłużyli	na	wyróżnienie,	które	otrzymali,	ponieważ	włożyli	

Szkoła Podstawowa w Bolminie
zdobyła wyróżnienie!

 Tylko trzy szkoły z województwa świętokrzyskiego zdobyły wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Akademii Przyjaciół 
Pszczół na piątkę”. Wzięło w nim udział aż 2500 placówek z całej Polski! To niebywałe osiągniecie naszych uczniów.

mnóstwo	pracy	w	ochronę	pszczół,	a	przy	 tym	odznaczyli	 się	
niebywałą	kreatywnością.	Ten	sukces	cieszy	tym	bardziej,	że	do	
konkursu	przystąpiło	aż	2500	placówek.	To	ich	ogromne	osią-
gnięcie	–	dodaje.
	 Uczniowie	 szkół,	 które	 zostały	 wyróżnione	 w	 konkursie	
otrzymają	 przybory	 szkolne	 i	 pomoce	 naukowe	 programu	
„Z	Kujawskim	pomagamy	pszczołom”.	Organizatorem	zmagań	
były	Zakłady	Tłuszczowe	Kruszawica	S.A.,	a	partnerem	mery-
torycznym	Fundacja	Nasza	Ziemia.	

Agnieszka Olech

Budowa	rozpoczęła	się	w	kwietniu,	a	planowane	zakończenie	
przewidziane	 jest	 na	 listopad	 bieżącego	 roku.	 Przeniesienie	
biura	sprzedaży	i	magazynu	z	Kielc	do	rozbudowywanej	siedzi-
by	zaplanowano	na	styczeń	2016.

Agnieszka Olech
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	 8	lipca	w	Muzealnej	Izbie	Górnictwa	Kruszcowego	w	Mie-
dziance	Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	 Jaworski	
otworzył	nową	wystawę	„Skamieniałości	kluczem	do	przyszło-
ści-amonity	 władcy	 pradawnych	 mórz”.	 Wystawa	 powstała	
dzięki	 współpracy	 z	 Państwowym	 Instytutem	 Geologicznym	
w	Warszawie.	W	otwarciu	udział	wzięli:	prof.	dr	hab.	Andrzej	
Wierzbowski;	dr	Sylwester	Salwa,	Dyrektor	Państwowego	In-
stytutu	Geologicznego	w	Kielcach;	dr	Piotr	Szrek,	Kierownik	
Muzeum	 Geologicznego	 –	 Sekcji	 Badań	 Podstawowych	 PIG	
w	Warszawie.
	 Podczas	 swojego	 wystąpienia	 Burmistrz,	 Robert	 Jaworski	
nie	tylko	krótko	przypomniał	o	historii	górniczej	miejscowości	

Amonity bohaterami nowej wystawy
w Miedziance

Miedzianka	w	prezentacji:	„Górnictwo	Miedzianki:	przeszłość-
-teraźniejszość-przyszłość”,	 ale	 przedstawił	 również	 plany	 co	
do	 jej	 rozwoju	w	postaci	utworzenia	Staropolskiego	Ośrodka	
Górnictwa	 Kruszcowego	 w	 Miedziance.	 –	 Zagospodarowane	
sztolnie,	 utworzone	 geoturystyczne	 trasy	 edukacyjne	 spowo-
dują	rozbudowę	tego	terenu	oraz	całej	infrastruktury	–	mówił	
Burmistrz.	 Prelekcję	 pn.	 „Późnojurajska	 karta	 z	 historii	Gór	
Świętokrzyskich	 płytkowodna	 platforma	 węglanowa	 160-155	
mln	lat	temu”	wygłosił	prof.	dr	hab.	Andrzej	Wierzbowski.	Na-
stępnie	uczestnicy	otwarcia	obejrzeli	nową	wystawę	przygoto-
waną	przez	Państwowy	Instytut	Geologiczny	w	Warszawie.

Renata Janusz
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	 Uczniowie	klas	I	i	II	szkoły	podstawowej	dostaną	przygotowany	przez	MEN	darmowy	podręcznik	„Nasz	elementarz”	(I	klasa)	
lub	„Nasza	szkoła”	(II	klasa).	To	ten	sam	podręcznik,	z	którego	w	ubiegłym	roku	korzystali	pierwszoklasiści	i	drugoklasiści.	Ponad	
to,	każda	szkoła	dostanie	po	50	zł	na	zakup	ćwiczeń	dla	każdego	ucznia	klas	I	i	II.	Bezpłatny	jest	także	podręcznik	do	nauki	ję-
zyka	obcego,	ponieważ	szkoła	dostanie	na	jego	zakup	po	25	zł	na	każde	dziecko	z	I	i	II	klasy.	Płatne	będą	jedynie	podręczniki	do	
przedmiotów	 nieobowiązko-
wych,	 takich	 jak:	 religia	 czy	
etyka.

	 Uczniowie	klasy	IV	szko-
ły	 podstawowej	 otrzymają	
od	 szkoły	 komplet	 podręcz-
ników	 i	 ćwiczeń.	 Szkoły	 do-
staną	 na	 ten	 cel	 po	 140	 zł	
na	 każdego	 ucznia	 klasy	 IV.	
Kwota	ta	posłuży	do	zakupu	
podręczników.	 Każda	 szkoła	
podstawowa	 otrzyma	 rów-
nież	 	po	25	zł	na	zakup	ćwi-
czeń	dla	każdego	czwartokla-
sisty.	Podręczniki	będą	nowe,	
kupione	na	rynku	od	wydaw-
ców.	 Będą	 to	 książki	 wielo-
letnie,	 niezawierające	 miejsc	
do	wypełniania,	 wpisywania,	
wycinania	 itp.	 Posłużą	 one	
trzem	 kolejnym	 rocznikom	
uczniów.	

	 Rodzice	 dzieci	 z	 klas	
pierwszych	 gimnazjalnych	
nie	 muszą	 nic	 kupować,	 ani	
podręczników,	 ani	 ćwiczeń.	
Każde	 gimnazjum	 otrzyma	
po	250	zł	na	zakup	podręcz-
ników	 dla	 każdego	 ucznia	
klasy	 I	 i	 kolejne	 25	 zł	 na	
zakup	 ćwiczeń.	 Podręczni-
ki	 będą	 nowe,	 kupione	 na	
rynku	 wydawców	 i	 posłużą	
kolejnym	 trzem	 rocznikom	
uczniów.	

	 W	 roku	 szkolnym	
2016/2017	 planowane	 jest	
przekazanie	 darmowych	
podręczników	 i	 ćwiczeń	 dla	
uczniów	 III	 i	 IV	 klas	 szkół	
podstawowych	 oraz	 II	 klas	
gimnazjalnych.	 W	 roku	
szkolnym	2017/2018	bezpłat-
ne	 podręczniki	 otrzymają	
uczniowie	VI	klas	szkół	pod-
stawowych	oraz	III	klas	gim-
nazjalnych.

Agnieszka Olech

Ważna informacja
 dla rodziców dzieci szkolnych!

 Wiele dzieci w wieku szkolnym ma prawo do darmowych podręczników i ćwiczeń. Poniżej informacja, za co od 1 września 
nie trzeba płacić.
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	 Na	opakowaniach	dopalaczy	widnieją	wyraźne	ostrzeżenia:	
„Nie	do	spożycia	przez	 ludzi”.	Sprzedawane	są	 jako	produkt	
kolekcjonerski,	a	ich	użytkownicy	nazywają	się	„kolekcjonera-
mi”.	Młodzi	ludzie	zażywają	je,	często	nie	mając	świadomości,	
jak	 wielkie	 ryzyko	 ponoszą.	Nieznane	 są	 krótko	 i	 długofalo-
we	skutki	 zażycia	 choćby	najmniejszych	dawek.	 -	Pacjenci	po	
spożyciu	dopalaczy	stanowią	ogromne	wyzwanie	najpierw	dla	
ratowników	medycznych	udzielających	pomocy,	a	później	dla	
lekarzy	 leczących	 ich	w	 szpitalnych	 oddziałach	 –	mówi	Mar-
cin	Wojcieszyński,	Ratownik	Medyczny	Świętokrzyskiego	Cen-
trum	Ratownictwa	Medycznego	i	Transportu	Sanitarnego	oraz	
radny	Rady	Gminy	Sitkówka-Nowiny.	-	Dzieje	się	tak	ze	wzglę-

Śmiercionośne dopalacze. Przestrzegamy!
 Są łatwo dostępne i śmiertelnie niebezpieczne. Pomimo ogromnego zagrożenia, młodzi ludzie wciąż po nie sięgają. Najczę-
ściej kończy się to dramatem – „kolekcjonerzy” szybko się uzależniają, a przy stężeniach substancji psychoaktywnych, które 
zawierają i niezwykle silnie działają na układ nerwowy, nawet jedna dawka może prowadzić do śmierci. 

du	na	nowe	substancje,	które	co	rusz	pojawiają	się	w	składzie	
dopalaczy.	Najwięcej	zgłoszeń	przypada	na	miesiące	letnie,	na	
okres	wakacji.	Młodzież	sięga	po	dopalacze	z	nudów,	myśli,	że	
po	zażyciu	będzie	bardziej	wesoło,	kolorowo.	Skutek	niestety	
jest	odwrotny	–	dodaje.	
Dopalacze	 to	 substancje,	 które	 są	 psychoaktywne,	 czyli	mają	
wpływ	na	układ	nerwowy	i	pod	względem	działania	nie	różnią	
się	od	narkotyków.	Substancje	te	są	stosunkowo	nowe,	więc	nie	
są	dobrze	poznane.	Co	gorsza,	nieznane	są	także	metody	tera-
pii,	przez	co	pacjenci	leczeni	są	objawowo.	-	W	tym	roku	w	wo-
jewództwie	świętokrzyskim	do	szpitali	trafiło	48	osób	zatrutych	
dopalaczami	-	mówi	Marcin	Wojcieszyński.	-	Wszyscy	wykazy-

wali	bardzo	rozległe	objawy	ze	strony	ca-
łego	 organizmu,	 byli	mocno	pobudzeni,	
agresywni,	mieli	halucynacje,	zaburzenia	
rytmu	 serca	 i	 odwodniony	 organizm	 –	
wylicza.
	 W	 obrocie	 są	 środki	 o	 działaniu	
stymulującym,	 euforyzującym,	 relaksu-
jącym,	 psychodelicznym	 czy	 halucyno-
gennym.	 Każdy	 z	 nas	 słyszał	 niektóre	
z	nazw	 dopalaczy:	 „Mocarz”,	 „Tajfun”,	
„Superman”.	 W	 ich	 mieszankach	 znaj-
dowało	się	przynajmniej	kilka	syntetycz-
nych	 agonistów	 receptorów	 kanabino-
idowych	jednocześnie,	przede	wszystkim:	
BZP,	 TFMPP,	 kanabinoidy,	 Mefedron.	
W	różnych	dawkach	i	połączeniach	mają	
fatalny	 wpływ	 na	 cały	 organizm.	 -	 Mia-
łem	przypadki	osób	pod	wpływem	dopa-
laczy.	Byli	 to	młodzi	 i	 bardzo	 agresywni	
ludzie	–	mówi	Wojcieszyński.	 -	 Jednego,	
piętnastolatka	 zastaliśmy	 śpiącego	 na	
jednej	z	kieleckich	ulic.	Po	obudzeniu	za-
czął	krzyczeć	i	szarpać	członków	zespołu	
ratownictwa	 medycznego.	 Wykrzykiwał	
opowieści	 o	 końcu	 świata,	 miał	 oma-
my.	Drugi	 pacjent,	 dwudziestokilkuletni	
mężczyzna	biegał	po	ulicy	nago,	wbiegał	
pod	samochody	i	cudem	uniknął	śmierci.	
Bardzo	ciężko	udziela	się	tym	pacjentom	
pomocy,	 ponieważ	 agresja	 słowna	 prze-
radza	się	często	w	agresję	fizyczną.	Oby-
dwaj	pacjenci	zostali	przetransportowani	
do	 Szpitalnego	 Oddziału	 Ratunkowego	
w	asyście	policjantów,	ze	względu	na	bez-
pieczeństwo	 członków	 zespołu	 ratownic-
twa	medycznego	–	dodaje.
	 U	 pacjentów	 po	 spożyciu	 dopala-
czy	mogą	wystąpić	różne	objawy	zarówno	
fizyczne,	jak	i	psychiczne,	ale	najczęstsze	
z	nich	 to:	 tachykardia	 (przyspieszone	
bicie	 serca),	 podwyższenie	 ciśnienia	 tęt-
niczego	 krwi,	 obniżone	 ciśnienie,	 bóle	
i	zawroty	głowy,	bóle	w	klatce	piersiowej,	
czy	drżenie	rąk.	Ponad	to	mogą	wystąpić	
nudności,	 wymioty,	 drgawki,	 rozszerze-
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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 
Referatu	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

Adres redakcji:	Plac	2	Czerwca	4
tel.	41	315	10	06,	wewn.	005
e-mail:	m.jamrozek@checiny.pl

Redaktor Naczelny:	Magdalena	Jamrożek
Redaktor:	Agnieszka	Olech-Mońska

Skład i druk:	Digital	Art	Studio	Gała	Przemysław
Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada

nie	 źrenic,	 zgrzytanie	 zębami,	oczopląs,	
krwawienie	 z	 nosa,	 zwiększone	 pocenie	
się	 i	 zaburzenia	 równowagi.	Do	 bardzo	
niebezpiecznych	 objawów	 należą	 pro-
blemy	z	oddychaniem,	które	często	pro-
wadzą	do	utraty	przytomności,	a	nawet	
śmierci.	
	 Dopalacze	powodują	 także	występo-
wanie	 szeregu	 objawów	 psychicznych,	
a	wśród	nich:	bezsenność,	rozdrażnienie	
i	 agresję,	 które	 mogą	 doprowadzić	 do	
samobójstwa	 lub	 zabójstwa.	 Zażywający	
substancje	 psychoaktywne	 może	 spo-
dziewać	 się	 także	 spadku	 koncentracji,	
huśtawki	nastrojów,	gonitwy	myśli,	 nie-
pokoju	mogącego	przejść	w	stany	para-
noidalne,	a	nawet	stanów	depresyjnych,	
halucynacji	 i	 omamów,	 które	mogą	być	
fatalne	w	 skutkach.	 -	Ważne	 jest	uświa-
domienie	 młodym	 ludziom,	 że	 dopa-
lacze	 to	 trucizna	 i	 zażywanie	 ich	 wiąże	
się	 z	poważnym	 ryzykiem	 –	 przestrze-
ga	 Marcin	 Wojcieszyński.	 -	 Stąd	 apel,	
szczególnie	 do	 ludzi	 młodych,	 aby	 nie	
kupowali	 substancji	 niewiadomego	 po-
chodzenia.	Apeluję	również	do	rozsądku	
i	czujności	dorosłych,	aby	zwrócili	szcze-
gólną	 uwagę	 na	 osoby	 niepełnoletnie	
i	młodzież.	 Reagujmy,	 jeśli	 w	 naszym	
towarzystwie	ktoś	zamierza	zażyć	te	sub-
stancje	i	stanowczo	odmawiajmy,	gdy	nas	
do	 tego	namawia.	 Producenci	 cały	 czas	
modyfikują	 skład	 chemiczny	 dopalaczy.	
Często	 mieszkanki	 te	 okazują	 się	 śmiertelne	 dla	 organizmu.	
Dlatego	zwracajmy	uwagę	na	zachowanie	naszych	najbliższych,	
na	środowisko,	w	jakim	przebywają.	Wystarczy	naprawdę	chwi-
la,	by	doszło	do	tragedii.	Ale	wystarczy	także	jedna	decyzja,	by	
zapobiec,	by	pomóc,	by	uratować	–	podkreśla	Wojcieszyński.

	 Dopalacze	stają	się	prawdziwą	plagą	wśród	ludzi	młodych.	
Od	początku	wakacji	w	Polsce	 zatruło	 się	nimi	 już	400	osób.	
Kilka	z	nich	zmarło,	kilkanaście	wciąż	walczy	o	życie.	

Mirosława Gregorczyk
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	 	W	sobotę	4	lipca	w	Niemczówce	odbyło	się	spotkanie	chę-
cińskich	maturzystów,	które	przebiegało	pod	hasłem	„Chęciny	
-	nasza	miłość”.	Przypomnijmy,	iż	w	ubiegłym	roku	ta	właśnie	
klasa	 obchodziła	 jubileusz	 50	 lecia	 uzyskania	 świadectw	ma-

Spotkanie maturzystów „Chęciny - nasza miłość”

	 W	sobotę,	4	lipca	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny	Robert	
Jaworski	spotkał	się	z	Elliotem	Cohenem,	lekarzem	pochodze-
nia	żydowskiego,	który	obecnie	mieszka	i	pracuje	w	Kolorado.	
Elliot	Cohen	wraz	z	rodziną	przyjechał	do	Chęcin,	ponieważ	
odnalazł	tutaj	swoje	korzenie.	Okazało	się,	że	jego	dziadkowie	
pochodzą	z	Chęcin	i	w	Chęcinach	urodził	się	i	przez	8	lat	miesz-

Wizyta Elliota Cohena w Chęcinach
kał	jego	ojciec,	zanim	wyjechał	do	Stanów	Zjednoczonych.	Za-
graniczni	goście	odwiedzili	synagogę	oraz	XVI	wieczną	Niem-
czówkę,	gdzie	wraz	z	Burmistrzem	dyskutowali	na	temat	histo-
rii	i	ochrony	zabytków.

Kamila Adach

turalnych.	Wśrod	licznej	grupy	uczestników	był	prof.	dr	hab.	
Krzysztof	Kula,	kierownik	Katedry	Andrologii	i	Endokrynolo-
gii	Płodności	Uniwersytetu	Medycznego	w	Łodzi,	znany	endo-
krynolog	i	seksuolog.	Autor	i	współautor	ponad	350	publikacji	
naukowych	z	tych	dziedzin.	W	spotkaniu	brał	udział	rownież	
Burmistrz	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny,	 Robert	 Jaworski,	 który	
serdecznie	przywitał	prof.	Krzysztofa	Kulę,	 jego	przyjaciół	ze	
szkolnej	 ławy	 oraz	 mieszkańców	 Chęcin,	 wśród	 których	 byli	
dawni	 sąsiedzi	 znanego	endokrynologa.	Prof.	Krzysztof	Kula	
opowiedział	o	dzieciństwie	spędzonym	w	naszym	mieście,	swo-
jej	pracy,	najnowszych	badaniach	 i	osiągnięciach.	Wspominał	
także	 swego	 ojca,	 który	 był	 organistą	w	 kościele	 parafialnym	
pw.	Św.	Bartłomieja	oraz	w	kościele	SS.	Bernardynek.	Profesor	
chętnie	odpowiadał	na	pytania	przybyłych	gości.	Po	zakończo-
nym	spotkaniu	wraz	z	koleżankami	i	kolegami	ze	szkoły	udał	
się	na	Zamek.

Kamila Adach
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	 W	wykazie	 Legionistów	 Polskich	 znajdującym	 się	w	Muzeum	
Józefa	Piłsudskiego	w	Sulejówku	znaleźć	można	notkę	biograficzną	
jednego	 z	 trzech	mieszkańców	Chęcin	 -	uczestników	I	Kompanii	
Kadrowej	–	Stanisława	Atłasa.
	 Stanisław	Atłas	urodził	 się	w	1897	roku	w	Chęcinach.	Był	sy-
nem	 Jana	 i	 Magdaleny.	 W	 1918	 roku	 ożenił	 się	 z	 Magdaleną	
z	Wilczyńskich	i	doczekał	czwórki	dzieci.	W	dniu	11	sierpnia	1914	
roku	wstąpił	w	Chęcinach	do	oddziałów	strzeleckich	(1.	Kompanii	

Kadrowej).	 Następ-
nie	 służył	 w	 3.	 Pułku	
Piechoty	 Legionów	
Polskich.	 Po	 kryzysie	
przysięgowym	 został	
internowany	 w	Szczy-
piornie.	Z	początkiem	
lipca	 1919	 roku	 roz-
począł	 służbę	 jako	
dozorca	 więzienny	
w	Więzieniu	 Ciężkim	
na	 Świętym	 Krzyżu.	
Na	 skutek	 zapalenia	
płuc,	 wywołanego	
ciężkimi	 warunkami	
pracy,	 zmarł	 w	 1927	
roku.	 W	1933	 roku,	
pośmiertnie	został	od-
znaczony	przez	Józefa	
Piłsudskiego	Krzyżem	
Niepodległości	 za	
pracę	 na	 rzecz	 odzy-
skania	wolności.

Agnieszka Olech

Chęcinianin w I Kompani Kadrowej
 Za nami kolejna rocznica przemarszu I Kompani Kadrowej przez Chęciny. Przy tej okazji pragniemy Państwu przedstawić 
sylwetkę Stanisława Atłasa – mieszkańca Chęcin, który był jedną z trzech osób, należących do Kompani i ciężko pracujących 
na rzecz odzyskania wolności. 
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	 Tuż	przed	godziną	17	na	Rynek	Górny	zaczęli	przychodzić	
pierwsi	 kibice	 kolarstwa,	 by	 pomimo	 wysokiej	 temperatury	
i	lekkiego	opóźnienia	przywitać	gorącymi	brawami	oraz	okrzy-
kami	peleton	kolarzy.
	 Dzisiejszy	dzień	to	czwarty	z	pieciu	etapów	wyścigu.	Rywali-
zacja	rozpoczęła	się	w	Solcu	Zdroju,	by	przez	Wiślicę,	Pińczów,	
Jędrzejów,	Chęciny	zakończyć	w	Kielcach.	Od	1	lipca	kolarze	
pokonali	już	ponad	550	km.	Przed	nimi	jeszcze	jeden	etap,	któ-
ry	prowadzić	będzie	od	Radomska	do	Łodzi.
	 Serdeczne	 podziękowania	 dla	 Druhów	OSP	 w	 Bolminie,	
Chęcinach	i	Radkowicach	za	pomoc	przy	zabezpieczeniu	trasy	
wyścigu.	Skrócona	lista	startowa.

Monika Piotrowska

Kolarze 26. Międzynarodowego Wyścigu
Solidarności i Olimpijczyków

przejechali ulicami Gminy i Miasta Chęciny
 W piątkowe popołudnie uczestnicy 26. Międzynarodowego Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków przejechali ulicami 
Gminy i Miasta Chęciny.

	 Tegoroczne	piłkarskie	zmagania	znowu	zakończyły	się	wy-
raźnym	zwycięstwem	chłopców	z	„UKS	Chęciny”	8:5.	Młodsze	
pokolenie	nie	dało	również	szans	podczas	serii	rzutów	karnych,	
wygranych	przez	nich	w	stosunku	7:5.
	 Na	 zakończenie	 spotkania	 pan	 Burmistrz	 Robert	 Jawor-
ski	podziękował	rodzicom	za	zaangażowanie	w	sprawy	klubu	
„UKS	Chęciny”,	 a	młodym	piłkarzom	 życzył	wielu	 sukcesów	
w	przyszłych	sezonach.	Zawodnicy	otrzymali	z	rąk	burmistrza	
również	pamiątkowe	upominki.
	 W	meczu	udział	wzięli:	UKS:	Jakub	Stolarczyk,	Łukasz	Cu-
per,	 Paweł	 Galus,	 Marcin	 Jakóbczyk,	 Norbert	 Jaworski,	 Jan	
Juzuń,	Michał	Majcher,	Sebastian	Puchała,	Bartłomiej	Rylski,	
Dawid	 Smardzewski,	Kacper	 Śliwa,	 Piotr	Wroński,	Grzegorz	
Włosiński	(który	wspierał	drużynę	rodziców).
Rodzice:	 Tomasz	 Stolarczyk,	 Kazimierz	 Rylski,	 Paweł	 Rylski,	
Tomasz	 Puchała,	 Tomasz	 Hańćko,	 przedstawiciele	 „Piasta”:	
Przemysław	Niechciał,	Łukasz	Gajos.

Iwona Samburska, Prezes UKS Chęciny

Mecz UKS Chęciny kontra Rodzice
 3 lipca na boisku „Piasta Chęciny” odbył się mecz towarzyski pomiędzy drużynami „UKS Chęciny” i Rodzicami. To tra-
dycyjne spotkanie na zakończenie sezonu było doskonałą okazją do podziękowań, podsumowań i dobrej zabawy. W tym roku 
gościnnie udział w meczu wzięli przedstawiciele klubu „Piast Chęciny”.
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	 W	miesiącach	 wakacyjnych	 odbyło	 się	 całe	 mnóstwo	 cie-
kawych	i	bardzo	owocnych	spotkań,	między	innymi	warsztaty	
modelowania	figur	z	papierowej	wikliny.	Dużym	zainteresowa-
niem	dzieci	cieszyły	się	zajęcia	sportowo	–	rekreacyjne,	które	

„Wakacje w mieście” za nami!
 Kreatywne zajęcia warsztatowe i sportowe, wycieczki, gry i zabawy – tak dzieci z gminy Chęciny spędziły wolny czas. 
Organizatorem wakacyjnych zajęć było Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach.

były	 prowadzone	w	 formie	 gier	 i	 zabaw.	Uczestnicy	 zorgani-
zowanych	 wakacji	 wzięli	 także	 udział	 m.in.	 w	 wycieczce	 do	
„Leśnego	 Zacisza”,	w	 którym	 znajduje	 się	mini	 ZOO	 i	 duży,	
świetnie	 wyposażony	 plac	 zabaw.	 Odwiedzili	 również	 „Ptasi	
Azyl”	w	Ostorwie	i	mieli	okazję	pływać	w	basenie	„Perła”	w	No-
winach.	W	bibliotece	w	ramach	akcji	odbyło	się	głośne	czytanie	
połączone	z	konkursem	 literackim.	–	Wakacje	w	mieście	były	
skierowane	do	dzieci	w	wieku	od	sześciu	lat	–	mówi	Robert	Ja-
worski,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	–	Tak	zaplanowa-
liśmy	 zajęcia	dla	dzieci	 i	młodzieży,	 żeby	każdy	mógł	 znaleźć	
tu	coś	dla	siebie.	Wakacje	przecież	nie	muszą	oznaczać	dwóch	
miesięcy	nudy,	ale	można	je	spędzić	w	aktywny	i	bardzo	pro-
duktywny	sposób,	a	do	tego	w	miłym	towarzystwie.	Na	pewno	
ta	forma	wypoczynku	dała	o	wiele	więcej	satysfakcji	jej	uczest-
nikom,	 niż	 nudzenie	 się	 przed	 telewizorem.	 Była	 to	 świetna	
okazja	do	zawierania	nowych	znajomości	czy	nawet	przyjaźni	
w	prawdziwym	 życiu	 i	świetna	 odskocznia	 od	 tak	 modnego	
ostatnio	wirtualnego	świata.
	 W	ramach	wakacyjnych	zajęć	odbyło	się	również	wielkofor-
matowe	malowanie,	które	dało	uczestnikom	mnóstwo	zabawy.	
Ponadto	dzieci	wybrały	się	wspólnie	do	kina	i	na	basen.	Zostały	
także	zorganizowane	bardzo	ciekawe	zajęcia	pod	nazwą	„Eco	
zabawy”,	 podczas	 których	 urlopowicze	wykonali	 pejzaż	 z	 su-
rowców	wtórnych	z	wykorzystaniem	siatki	 i	boiska.	Gier	 i	za-
baw	nie	było	końca.

Agnieszka Olech 
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