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Absolutorium dla Burmistrza Chęcin 
udzielone jednogłośnie

 
 Podczas ostatniego posiedzenia sesji Rady Miejskiej 
w Chęcinach chęcińscy radni jednogłośnie udzielili abso-
lutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny, Robertowi 
Jaworskiemu tytułem wykonania budżetu za 2015 rok. Go-
śćmi sesji byli: Wicestarosta Powiatu Kieleckiego, Zenon 
Janus oraz radni powiatowi: Ryszard Barwinek i Kazimierz 
Bielecki.

Podpisano porozumienie o współpracy 
Gminy Chęciny z Uniwersytetem Jana

Kochanowskiego w Kielcach
 W niezwykłej scenerii dziedzińca Zamku Królewskiego 
w Chęcinach w asyście rycerzy dokonano uroczystego podpi-
sania porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą i Miastem 
Chęciny, a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Uroczystość, która bez wątpienia zapisze się złotymi literami na 
kartach historii królewskiego miasteczka odbyła się przy okazji 
realizowanej w Chęcinach konferencji naukowej goszczącej na-
ukowców z Polski, Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Rosji.  

Jest dofinansowanie na przebudowę
ulicy Kieleckiej i 14 Stycznia 

 Podpisano umowę z Zarządem Województwa Świętokrzy-
skiego na dofinansowanie przebudowy dwóch ulic w Chęci-
nach: Kieleckiej i 14 stycznia.  Wykonanie obu zadań będzie 
łącznie kosztowało 1 milion 244 tysiące złotych, z czego 63% 
dofinansowania władze Gminy i Miasta Chęciny pozyskały 
w ramach nowej edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

Gmina Chęciny zdobyła duże pieniądze 
unijne na termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej
 Samorząd Gminy i Miasta Chęciny przygotowuje się do 
realizacji projektu termomodernizacji placówek publicznych. 
3 czerwca, włodarz Gminy i Miasta Chęciny oraz przedstawi-
ciele zarządu regionu, podpisali preumowę na dofinansowa-
nie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W tym rozdaniu 
Gmina Chęciny pozyskała największe dofinansowanie ze 
wszystkich gmin należących do Kieleckiego Obszaru Funk-
cjonalnego – aż 8 milionów 676 tysiące złotych.

Podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy dwóch ulic w Chęcinach:
Kieleckiej i 14 stycznia 
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	 Tradycyjnie	 już	 do	 udziału	w	Jarmarku	 Świętokrzyskim	włą-
czyły	 się	 wszystkie	 gminy	 powiatu	 kieleckiego.	 Nie	mogło	 oczy-
wiście	 zabraknąć	 tam	 i	gminy	Chęciny,	 która	 zaprezentowała	 się	
wyjątkowo	 i	jak	 przystało	 na	 królewskie	 miasto	 –	 w	prawdziwie	
królewskim	stylu.	Na	błoniach	pod	Klasztorem	robił	się	obóz	ry-
cerski.	Tutaj	 każdy	 chętny	mógł	 zapoznać	 się	 z	dawnym	życiem,	
a	nawet	spróbować	strzelania	z	najprawdziwszego	łuku	pod	okiem	
doświadczonych	 rycerzy	 Drużyny	 Rycerskiej	 Ziemi	 Chęcińskiej	
„Ferro	Aquila”	prosto	z	królewskich	Chęcin,	 czy	przymierzyć	ry-
cerskie	 rękawice	 i	spróbować	powalczyć	mieczem.	Licznie	 zebra-
nych	zachwyciły	także	pokazy	tańca	dworskiego.

Chęciny promowały się
podczas XI Jarmarku Świętokrzyskiego 

 Chęciny zachwyciły pięknem tradycji i bogactwem kultury podczas XI Jarmarku Świętokrzyskiego, który tradycyjnie od-
był się na Świętym Krzyżu. Tegoroczna edycja imprezy powiatu upłynęła pod hasłem „Góry Świętokrzyskie kolebką tradycji”.

	 Walory	 naszej	 gminy	 promował	 także	 Teatr	 Grodzki	 „Pod	
Basztami”,	 który	 zaprezentował	 niezapomniane	 widowisko	 pt.	
“Królewskie	Miasto	Chęciny”.	Spektakl	w	reżyserii	Doroty	i	Artu-
ra	Anyżów	przyciągnąło	tłumy	widzów.	Chęciny	pokazały	również	
swoje	niewątpliwe	walory	na	stoisku,	gdzie	można	było	zapoznać	
się	 ze	wszystkimi	 obiektami	 zabytkowymi	 gminy,	 a	także	 dowie-
dzieć	 się	 o	jej	 licznych	walorach	 geologicznych	 i	historycznych.	 -	
Gmina	i	Miasto	Chęciny	posiada	wiele	walorów	nie	tylko	historycz-
nych,	 ale	 również	 przyrodniczych,	 jak	 i	kulturowych.	Wspaniałe	
zabytki	 i	niesamowity	 klimat	 przyciąga	 do	 nas	 prawdziwe	 rzesze	
turystów,	a	Zamek	Królewski	w	Chęcinach	określany	mianem	pe-
rełki	regiony	świętokrzyskiego	bije	w	tym	roku	prawdziwe	rekordy	
popularności	-	mówi	Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	
Chęciny.	 -	Wszyscy,	 którzy	 w	ostatnim	 czasie	 odwiedzili	 Chęciny	
z	całą	pewnością	potwierdzą,	że	mamy	się	czym	pochwalić	i	do	nas	
warto	przyjechać	–	zachęcał	włodarz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Bur-
mistrz	Robert	Jaworski	podczas	Jarmarku	Świętokrzyskiego	osobi-
ście	promując	gminę.
	 	Jarmark	Świętokrzyski	poprzedził	przemarsz	korowodu	z	ze-
społami	 ludowymi	 i	uczestnikami	 imprezy	oraz	uroczystą	Eucha-
rystią	 odprawioną	 pod	 przewodnictwem	 superiora	 o.	 Zygfryda	
Wiechy	OMI	przy	ołtarzu	polowym	na	błoniach	świętokrzyskich.	
-	Będąc	w	najstarszym	polskim	sanktuarium	na	Świętym	Krzyżu,	
jesteście	w	domu,	 jesteście	u	siebie.	Tutaj	powierzamy	Bogu	swój	
los	i	tajemnice	Krzyża.	Niech	jedność	i	zgoda	zwyciężają	w	naszych	
sercach	 i	w	relacjach	 międzyludzkich	 –	 mówił	 superior	 Zygfryd	
Wiecha,	a	w	imieniu	Zarządu	Powiatu	w	Kielcach	gości	powitał	go-
spodarz	wydarzenia	–	Starosta	Powiatu	Kieleckiego	Michał	Godow-
ski.	-	Jarmak	Świętokrzyski	odwołuje	się	do	naszych	wspaniałych	

tradycji	i	kultury	powiatu	kieleckiego.	Dzisiaj	goszczą	tu	wszystkie	
gminy	powiatu	kieleckiego,	 co	nas	ogromnie	 cieszy	–	podkreślał	
starosta	kielecki	dziękując	wszystkim	za	tak	liczne	przybycie.
	 Warto	przypomniec,	 że	 Jarmark	 Świętokrzyski	 to	 największa	
impreza	plenerowa	organizowana	przez	Powiat	Kielecki.	-	To	nie-
zwykłe	 wydarzenie	 każdego	 roku	 przyciąga	 turystów	 i	pielgrzy-
mów	nie	 tylko	 z	województwa	 świętokrzyskiego,	 ale	 i	z	 całej	Pol-
ski.	Do	udziału	w	Jarmarku	zaprosiliśmy	wszystkie	gminy	z	całego	
powiatu,	 dla	 których	 jest	 to	 okazja	 do	 zaprezentowania	 swojego	
potencjału	 kulturalnego,	 artystycznego	 i	kulinarnego	 –	 podkre-
ślał	 Zenon	 Janus,	Wicestarosta	Powiatu	Kieleckiego.	 –	Wszystkie	
19	 gmin	 powiatu	 kieleckiego	 podjęło	 wyzwanie	 i	przystąpiło	 do	
zaprezentowania	 swoich	walorów.	Niewątpliwą	 atrakcją	 był	 obóz	
rycerski	zaprezentowany	przez	Chęciny,	który	przyciągał	tłumy	za-
interesowanych.	Niezmiernie	cieszy	nas	zaangażowanie	wszystkich	
gmin	i	życzylibyśmy	sobie,	aby	w	kolejnych	latach	nadal	tak	pięk-
nie	się	prezentowały	–	dodał.
	 	Jarmark	tradycyjnie	już	obfitował	w	liczne	występy	artystycz-
ne	z	cudowną	oprawą	muzyczną.	Poza	tym,	można	było	obejrzeć	
kupieckie	kramy	ze	specjałami,	pokazy	dworskich	obyczajów,	ko-
walstwa	artystycznego	i	kłucia	zbroi	rycerskich,	a	także	liczne	kon-
kursy	i	niespodzianki.	Nie	zabrakło	też	pieśni,	tańca	i	pięknych	lu-
dowych	strojów.	Atmosfera	tegorocznego	jarmarku	była	wyjątkowa	
i	z	całą	pewnością	na	długo	zapadnie	w	pamięci	gości.

Agnieszka Olech
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	 Sesja	 Rady	 Miejskiej	 w	Chęcinach	 rozpoczeła	 się	 od	 rozpa-
trzenia	uchwały	w	sprawie	udzielenia	absolutorium	Burmistrzowi	
Gminy	i	Miasta	Chęciny	z	tytułu	wykonania	budżetu	za	2015	rok.	
Przewodnicząca	komisji	rewizyjnej	–	Małgorzata	Pniewska	przed-
stawiła	 obecnym	 na	 sesji	 wniosek	 komisji	 rewizyjnej	 skierowany	
do	RIO	w	sprawie	udzielenia	absolutorium	Burmistrzowi	Gminy	
i	Miasta	 Chęciny.	 Regionalna	 Izba	 Obrachunkowa	 pozytywnie	
zaopiniowała	wniosek	komisji	rewizyjnej,	jak	również	pozytywnie	
oceniła	stopień	zrealizowanych	dochodów	i	wydatków	w	stosunku	
do	planu.	Pozytywne	były	także	opinie	wszystkich	pozostałych	ko-
misji.	–	Analiza	wykonania	budżetu	Gminy	i	Miasta	Chęciny	wyka-
zała,	że	wydatki	realizowane	były	zgodnie	z	planem	i	prawidłowo	
–	podkreślał	Tomasz		Żelichowski,	przewodniczący	komisji	plano-
wania	budżetu	 i	oświaty,	 a	przewodniczący	komisji	budownictwa,	
Rafał	Gajos	podkreślał	jak	ważna	jest	wizja	rozwoju	gminy.	-	Skala	
i	ilość	inwestycji	wykonywanych	na	terenie	Gminy	i	Miasta	Chęci-
ny	jest	ogromna.	Konkretne	plany	i	dobrze	określona	wizja	rozwo-
ju	gminy	powodują,	że	z	roku	na	rok	rozwija	się	ona	coraz	prężniej	
–	 zaznaczył	 radny	Rafał	Gajos,	 przedstawiając	 pozytywną	 opinię	
swojej	komisji.
	 Po	 przedstawieniu	 sprawozdań,	 wysłuchaniu	 opinii	 Komi-
sji	Rewizyjnej	Rady	Miejskiej,	 chęcińscy	 radni	 głosowali	nad	 ab-
solutorium	dla	burmistrza,	 jednogłośnie	opowiadając	 się	 za	 jego	
udzieleniem.	Takiego	samego	zdania	była	Komisja	Rewizyjna	oraz	
Regionalna	Izba	Obrachunkowa.	Radni	brawami	podziękowali	za	
trud	pracy	włożony	w	realizację	zadań.	 -	Dziękuję	za	 to	zaufanie	
i	udzielone	mi	 absolutorium	 –	 powiedział	Burmistrz,	Robert	 Ja-
worski	tuż	po	głosowaniu.	–	Sesja	absolutoryjna	to	wielkie	przeży-
cie	i	ważne	wydarzenie	dla	wszystkich	burmistrzów,	wójtów	i	pre-
zydentów	 –	 mówił	 burmistrz,	podkreślając,	 że	 absolutorium	 to	
nie	tylko	ukoronowanie	jego	pracy.	-	To	również	sukces	radnych,	
współpracowników,	pracowników	Urzędu	i	jednostek	organizacyj-
nych.	-	Udzielone	absolutorium	stanowi	dowód	uznania	dla	całego	
zespołu	 ludzi	pracującego	nad	 realizacją	budżetu.	Wszystkim	 im	
z	tego	miejsca	pragnę	serdecznie	podziękować.	Wielkie	podzięko-
wania	składam	również	na	ręce	radnych	za	dobrą	współpracę.	Jak	
mówi	 stare	 powiedzenie	 zgoda	 buduje	 i	u	 nas	 tą	 zgodę	widać.	-	
podkreślał	 Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	 Robert	 Jaworski,	
tuż	po	tym,	jak	radni	jednogłośnie	podjęli	uchwałę	absolutoryjną.
	 	 Potwierdzeniem	 udzielonego	 absolutorium	 były	 gratulacje	
obecnych.	Jako	pierwsza	złożyła	je	Przewodnicząca	Rady	Miejskiej	

Absolutorium dla Burmistrza Chęcin
udzielone jednogłośnie

 
 Podczas ostatniego posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Chęcinach chęcińscy radni jednogłośnie udzielili absolutorium 
Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny, Robertowi Jaworskiemu tytułem wykonania budżetu za 2015 rok. Gośćmi sesji byli: 
Wicestarosta Powiatu Kieleckiego, Zenon Janus oraz radni powiatowi: Ryszard Barwinek i Kazimierz Bielecki.

w	Chęcinach,	Danuta	Mochocka.	-	W	imieniu	wszystkich	radnych	
pragnę	złożyć	podziękowania	i	gratulacje.	Wspólne	działania	przy-
noszą	właściwe	efekty	–	podkreślała	Przewodnicząca	Danuta	Mo-
chocka,	a	Wicestarosta	Powiatu	kieleckiego,	Zenon	Janus,	 zazna-
czył,	że	Burmistrz	Robert	Jaworski,	przy	wsparciu	dojrzałej	Rady	
Miejskiej	 w	Chęcinach	 z	realizacji	 zadań	 budżetowych	 wywiązał	
się	doskonale.	-	Z	dużym	uznaniem	patrzę	na	działania	obecnych	
władz.	Myślę,	 że	władze	 tej	 gminy	 obrały	właściwą	 drogę	w	kie-
runku	pozytywnego	rozwoju	–	dodał	wicestarosta,	życząc	realizacji	
jeszcze	 większej	 liczby	 inwestycji	 w	latach	 kolejnych.	 -	 Ta	 gmina	
pokazuje,	że	jest	liderem	na	wielu	płaszczyznach.	Jestem	dumny,	
że	 to	właśnie	moja	 gmina	 osiąga	 tak	wspaniałe	 sukcesy	 –	mówił	
Kazimierz	Bielecki,	radny	powiatu	kieleckiego,	gratulując	Burmi-
strzowi	 Jaworskiemu	 sukcesu	 i	dziękując	 za	 trud	 pracy	 włożony	
w	realizację	zadań.
	 Włodarz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	 Burmistrz	 Robert	 Jawor-
ski	dodał,	że	w	ostatnim	czasie	Gmina	Chęciny	przeszła	ogromną	
przemianę.	 -	 Jej	oblicze	zmieniło	 się	również	dzięki	pozsykanym	
środkom	unijnym,	które	pozwoliły	nam	na	przeprowadzenie	wie-
lomilionowych	 inwestycji.	 Te	 sukcesy	 mobilizują	 do	 jeszcze	 bar-
dziej	wytężonej	pracy	i	działania.	Zrobię	wszystko,	aby	nasza	gmina	
i	miasto	nadal	rozwijały	się	tak	dynamicznie,	jak	dotąd	–	zapewnił	
Burmistrz,	dziękując	raz	jeszcze	za	udzielone	absolutorium.

Agnieszka Olech
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	 WGmina	 Chęciny	 złożyła	 wniosek	 do	 Programu	 Rozwo-
ju	Bazy	Sportowej	na	2016	r.	 i	lata	następne	w	województwie	

Plac przy szkole w Tokarni, na którym powstanie nowy kompleks sportowy

Będzie budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni 
i skoczni przy Szkole Podstawowej w Tokarni

świętokrzyskim	 do	 Urzędu	 Marszałkowskiego	 Województwa	
Świętokrzyskiego.	 Zgodnie	 z	w/w	 zgłoszeniem	 realizacja	 rze-
czowa	inwestycji	została	zaplanowana	w	2017	r.	Na	podstawie	
informacji	 zawartej	w	Uchwale	nr	XXII/325/16	Sejmiku	Wo-
jewództwa	Świętokrzyskiego	z	dnia	29	kwietnia	2016	r.	 inwe-
stycja	Gminy	Chęciny	została	wpisana	do	Programu	Rozwoju	
Bazy	Sportowej	w	części	„Inwestycji	planowanych”.
	 Przedmiotem	 inwestycji	 jest	 budowa	 boiska	wielofunkcyj-
nego	z	nawierzchnią	poliuretanową	o	wym.	30,04	x	47,04	m.	
Na	boisku	znajdować	się	będą	następujące	pola	do	gier:	boisko	
do	koszykówki	28	X	15	m;	boisko	do	siatkówki	18	x	9	m;	bo-
isko	do	piłki	ręcznej	40	x	20	m.	W	ramach	inwestycji	zostanie	
wybudowana	również	bieżnia	dwutorowa	o	długości	75	m	oraz	
skocznia	do	skoku	w	dal.		Na	działce	zaprojektowano	także	10	
miejsc	postojowych	na	samochody	osobowe,	w	tym	dla	osoby	
niepełnosprawnej.

Joanna Łysak

	 Już	po	raz	dwudziesty	drugi	w	Wąchocku,	w	dniach	25-26	
czerwca,	odbył	się	Zjazd	Stowarzyszenia	Sołtysów	Ziemi	Kielec-
kiej,	w	którym	wzięli	udział	między	innymi	Wojewoda	Święto-
krzyski	Agata	Wojtyszek,	Marszałek	Województwa	Świętokrzy-
skiego	Adam	Jarubas	oraz	Wicestarosta,	Zenon	Janus.
	 Wraz	 z	delegacją	 sołtysów	 z	terenu	 naszej	 gminy	 w	obra-
dach	uczestniczył	również	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	
Robert	Jaworski.
	 Na	 otwarcie	 zjazdu	 wręczono	 odznaczenia	 państwowe	
i	tytuły	 Sołtysa	 Roku	 2015	 w	województwie	 świętokrzyskim.	
Wśród	 wyróżnionych	 znalazła	 się	 Pani	 Aleksandra	 Kardaś	
z	Gminy	Chęciny,	która	od	blisko	10	lat	godzi	obowiązki	dnia	
codziennego	z	funkcją	społeczną,	pełniąc	rolę	Sołtysa	miejsco-
wości	Wojkowiec	i	Lelusin.	

Magdalena Jamrożek 

Odbył się XXII Zjazd
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej
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W numerze:
• Chęciny promowały się podczas 

XI Jarmarku Świętokrzyskiego
• Absolutorium dla Burmistrza Chęcin 

udzielone jednogłośnie
• Będzie budowa boiska 

wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni 
przy Szkole Podstawowej w Tokarni

• Odbył się XXII Zjazd Stowarzyszenia 
Sołtysów Ziemi Kieleckiej

• Jest dofinansowanie na przebudowę 
ulicy Kieleckiej i 14 Stycznia

• X Festiwal Kultury Żydowskiej 
w Chęcinach pełen atrakcji

• Dofinansowanie unijne na modernizację 
oświetlenia ulicznego w Gminie 
Chęciny podpisane

• Wizyta Rektora Akademii Górniczo-
Hutniczej

• Podpisano porozumienie o współpracy 
Gminy Chęciny z Uniwersytetem Jana 
Kochanowskiego w Kielcach

• Gmina Chęciny zdobyła duże pieniądze 
unijne na termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej

• W Chęcinach odbyła się 
międzynarodowa konferencja naukowa

• Wizyta Strażaków w Szkole Podstawowej 
w Polichnie

• Obchody 72. rocznicy Pacyfikacji 
Chęcin

• Powstaje projekt ulicy Dobrzączka
• Dzień Dziecka w Chęcinach stał się 

świętem całych rodzin
• Zelejowienie otrzymali wyróżnienie 

w XVI edycji Konkursu 
Ogólnopolskiego „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo-Smaki Regionów”

• Szkolny chór CANTATA zaśpiewa 
w operze „CARMEN” G. Bizeta!!!

• Pną się do góry mury remizy w 
Ostrowie

• Utworem „Śpiewam i tańczę” Zuzia 
wyśpiewała I miejsce

• Niezwykła lekcja historii w ZSO 
w Chęcinach

• Wycieczka do Muzeum Katyńskiego
• Festyn Rodzinny w Siedlcach
• Pisanie to frajda, czytanie też, 

a Małgorzata Warda w chęcińskiej 
„Niemczówce” to niezapomniane 
przeżycie

• „Powstał Chęciński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku”

• Festyn Rodzinny w Korzecku
• I Memoriał Mariana Budziosza w piłce 

ręcznej
• Człowiek wielce zasłużony
• Magia Ponidzia w „Niemczówce”
• VIII Turniej o Puchar Prezesa SWRKiS 

w Tokarni
• De Mono gwiazdą “Średniowiecznych 

Chęcin”

	 W	 sumie	 na	 obydwa	
zadania	 otrzymaliśmy	 do-
finansowanie	 w	wysokości	
784	 tysiące	 złotych	 –	 poin-
formował	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robert	Ja-
worski,	który	umowę	na	do-
finansowanie	podpisał	wraz	
ze	Skarbnik	gminy,	Jadwigą	
Sinkiewicz.
	 W	ramach	 przebudowy	
ulicy	 14	 Stycznia	 w	Chęci-
nach	 zostanie	 wykonane	
odwodnienie	 i	podbudowa	
drogi,	a	nowa	nawierzchnia	
brukowa	 będzie	 tu	 położo-
na	na	długości	346	metrów.	
Powstaną	 także	 chodniki.	
Dodatkowo	 na	 odcinku	 łą-
czącym	 ulice	 Staszica	 i	Ło-
kietka	 stanie	 nowe	 oświe-
tlenie.	 Całkowita	 wartość	
zadania	 opiewa	 na	 kwotę		
919	422,02	zł,	z	czego	pozy-
skane	 przez	 władze	 gminy	
dofinansowanie	 wyniesie	
585	028	zł.
	 	 Jeśli	 chodzi	 o	przebu-
dowę	ulicy	Kieleckiej	zosta-
nie	 ona	 również	 wykonana	
w	ramach	 Programu	 Roz-
woju	 Obszarów	Wiejskich.	 Roboty	 roz-
poczną	się	od	przygotowania	i	rozbiórki.	
Zrobione	 też	będzie	odwodnienie	drogi	
oraz	 podbudowa	 chodnika	 i	zjazdów.	
Nowy	 asfalt		 zostanie	 położony	 na	 dłu-
gości	 340	metrów.	 Staną	 tu	 także	urzą-
dzenia	 bezpieczeństwa	 ruchu.	 Nowego	
wyglądu	 nabierze	 też	 zieleń	 drogowa.	
Zadanie	 opiewa	 na	 kwotę	 o	całkowitej	
wartości	325	980,02	zł,	z	czego	pozyska-
ne	dofinansowanie	wyniesie	199	672	zł.
	 	Na	wykonanie	obu	zadań	już	wyło-
niono	 wykonawcę	 w	drodze	 przetargu.	
Wygrała	 go	 firma	 TRAKT	 S.A,	 z	którą	

Jest dofinansowanie
na przebudowę

ulicy Kieleckiej i 14 Stycznia
 Podpisano umowę z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na dofinanso-
wanie przebudowy dwóch ulic w Chęcinach: Kieleckiej i 14 stycznia.  Wykonanie 
obu zadań będzie łącznie kosztowało 1 milion 244 tysiące złotych, z czego 63% 
dofinansowania władze Gminy i Miasta Chęciny pozyskały w ramach nowej edycji 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

władze	Gminy	i	Miasta	Chęciny	już	pod-
pisały	umowę.	Prace	związane	z	przebu-
dową	dwóch	dróg	położonych	w	samym	
centrum	 królewskiego	 miasteczka	 roz-
poczną	 się	 lada	dzień.	 -	Bardzo	 zależa-
ło	 nam	 na	 przebudowie	 obu	 tych	 ulic,	
a	w	szczególności	 na	 pozyskaniu	 dofi-
nansowania	 zewnętrznego	 na	 te	 ważne	
inwestycje.	Ich	wykonanie	będzie	stano-
wiło	doskonałe	uzupełnienie	zrewitalizo-
wanej	 części	naszego	miasteczka	–	pod-
kreśla	włodarz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	
Burmistrz	Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech

Podpisanie umowy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego na 
dofinansowanie inwestycji związanej z przebudową chęcińskich ulic.

Podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy dwóch ulic w Chęcinach: 
Kieleckiej i 14 stycznia 
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	 Od	3	do	5	czerwca	w	Chęcinach	odbywał	się	X	w	historii	Festi-
wal	Kultury	Żydowskiej	„Tryptyk	Żydowski	2016”.	Od	lat	festiwalo-
wi	przyświeca	idea	przypomnienia	przedwojennej	historii	miasta,	
nierozerwalnie	wiążącej	się	z	kulturą	żydowską.	–	Festiwal	Kultury	
Żydowskiej	traktujemy	od	lat	jako	lekcję	tolerancji	wobec	innych	
wyznań,	innej	kultury	i	religii.	W	przeszłości	w	Chęcinach	splata-
ły	się	ze	sobą	dwie	kultury,	dwie	religie,	które	istniały	obok	siebie	
długie	lata.	Tak	wyglądała	nasza	historia,	którą	pamiętamy,	pielę-
gnujemy	i	przypominamy	o	niej	–	mówi	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	
Chęciny,	Robert	Jaworski.
	 Festiwal	rozpoczął	się	w	piątek	3	czerwca	w	„Hali	Pod	Baszta-
mi”,	gdzie	odyły	 się	warsztaty	dla	dzieci	 i	młodzieży,	 które	 trak-
towały	o	historii,	 tradycji	 i	kulturze	żydowskiej.	Następnie	odbył	
się	Marsz	Pamięci	na	 trasie	Chęciny-Wolica	po	miejscach	związa-
nych	 z	 historią	 chęcińskich	 Żydów.	Udział	 w	 nim	wzięli	 ucznio-
wie	 z	 chęcińskich	 szkół,	 a	 także	mieszkańcy.	 	Uczestnicy	przeszli	
z	Chęcin	do	stacji	kolejowej	w	Wolicy.	Było	to	uczczenie	pamięci	
Żydów,	których	12	września	1942	roku,	po	likwidacji	chęcińskiego	
getta,	wywieziono	z	wolickiego	peronu	na	śmierć	do	obozu	zagła-
dy	w	Treblince.	W	sobotę	w	Niemczówce	odbyły	się	pokazy	dwóch	
ciekawych	filmów	o	 tematyce	 żydowskiej	 -	 “Wpisany	w	Gwiazdę	
Dawida	-	Krzyż”	w	reżyserii	Grzegorza	Linkowskiego	i	“Życie	jest	
piękne”	Roberto	Benigniego.
	 Trzeci	dzień	barwnego	Festiwalu	Kultury	Żydowskiej	przyniósł	
równie	dużo	mocnych	wrażeń.	W	niedzielę	na	chęcińskim	Rynku	
wystąpił	 znany	 zespół	 Old	 Klezmer	 Trio.	 Wokalista	 Marek	Ma-
kuch	zrobił	wielkie	show,	bawiąc	publiczność	wesołymi	piosenkami	
śpiewanymi	 po	 polsku	 i	w	 jidysz.	Wystąpili	 także	Chmielnikersi,	
Antonina	Gorzelak	i	Teatr	Grodzki	“Pod	Basztami”,	a	pokaz	tań-
ca	 inspirowanego	muzyką	żydowską	zaprezentowała	chmielnicka	
grupa	Kamena.	Zgromadzeni	dobrze	bawili	się	podczas	spektaklu	

X Festiwal Kultury Żydowskiej w Chęcinach
pełen atrakcji

 O historii, kulturze, tradycji żydowskiej, marsz pamięci, projekcje tematycznych filmów, występy, spektakle i targ na Głów-
nym Rynku – w Chęcinach – tak w pierwszy weekend czerwca obchodzono Festiwal Kultury Żydowskiej w Chęcinach, który 
miał wyjatkową oprawe muzyczną. 

“Aj!	 waj!	 Czyli	 historie	 z	 cynamonem”	w	 reżyserii	 Rafała	Kmity.	
Występom	towarzyszył	„Żydowski	Targ”,	a	na	nim	kuchnia,	sztuka	
i	rzemiosło	żydowskie.
	 Gośćmi	Festiwalu	Kultury	Żydowskiej	w	Chęcinach	byli	przed-
stawiciele	 Gminy	 Wyznaniowej	 Żydowskiej	 z	 Katowic,	 na	 czele	
z		Włodzimierzem	Kacem,	przewodniczącym	Gminy	Wyznaniowej	
Żydowskiej	w	Katowicach.
	 Festiwal	Kultury	Żydowskiej	w	Chęcinach	„Tryptyk	Żydowski”,	
to	z	bez	wątpienia	próba	podtrzymania	tradycji	i	szacunku	do	prze-
szłości	oraz	zapoznanie	z	kawałkiem	naszej	historii,	którą	powin-
niśmy	pielęgnować.	Tegoroczne,	dziesiąte	już	spotkanie	z	kulturą	
żydowską	było	nie	tylko	niezwykłe	pod	względem	wydarzeń,	jakie	
mieliśmy	okazję	oglądać,	ale	przede	wszystkim	ludzi,	dla	których	
przeszłość	jest	bez	wątpienia	wyznacznikiem	przyszłości.	

Agnieszka Olech
PODZIĘKOWANIA
	 Organizatorzy	Festiwalu	Kultury	Żydowskiej	w	Chęcinach	skła-
dają	 serdeczne	podziękowania	 za	pomoc	w	 realizacji	pierwszego	
dnia	 Festiwalu:	 Teresie	 Jakubowskiej	 i	 Annie	Wrzoskiewicz	 oraz	
uczniom	z	ZS	Nr	2	z	Chęcin	pod	dyrekcją	Haliny	Kołodziejczyk,	
a	także	Pani	Grażynie	Barwinek	i	uczniom	z	ZSO	w	Chęcinach	pod	
dyrekcją	Iwony	Samburskiej	oraz	Beacie	Ludwickiej-Dula	i	Mag-
dalenie	Nowak	z	ZSO	w	Wolicy	pod	dyrekcją	Niny	Budziosz.
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	 	Dofinansowanie	pochodzi	z	Europejskiego	Funduszu	Roz-
woju	Regionalnego	w	ramach	Regionalnego	Programu	Ope-
racyjnego	Województwa	Świętokrzyskiego	2014-2020	na	reali-
zację	projektów	pozakonkursowych	w	ramach	Zintegrowanych	
Inwestycji	 Terytorialnych	 Kieleckiego	 Obszaru	 Funkcjonal-
nego.	 Uroczyste	 podpisanie	 pre-umów,	 w	ramach	 działania	
6.3„Promowanie	strategii	niskoemisyjnych	oraz	zrównoważona	
mobilność	miejska	–	ZIT	KOF”,	odbyło	się	w	budynku	Filhar-
monii	Świętokrzyskiej.	Ze	strony	Zarządu	Województwa	Świę-
tokrzyskiego	 dokumenty	 sygnowali	marszałek	 Adam	 Jarubas	
i	członek	 Zarządu	Marek	 Szczepanik.	 Podpisaną	 pre-umowę	
osobiście	 odebrał	Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski.
	 	Podstawowa	modernizacja	 systemu	oświetlenia	ulicznego	
w	Gminie	 Chęciny	 będzie	 polegać	 na	 wymianie	 istniejących	
opraw	 z	sodowymi	 źródłami	 światła	 na	 energooszczędne	 le-
dowe,	dzięki	czemu	nastąpi	istotne	zmniejszenie	emisji	zanie-
czyszczeń,	wynikających	z	produkcji	energii	elektrycznej	oraz	
ograniczenie	 zużycia	 paliw	 pierwotnych.	 Oprawy	 tego	 typu	
pozwalają	 na	 uzyskanie	 znacznie	 większej	 ilości	 światła	 przy	
zmniejszonym	zużyciu	energii	elektrycznej.	-	Konieczność	mo-
dernizacji	 oświetlenia	 ulic	 w	Gminie	 Chęciny	 wynika	 przede	
wszystkim	 ze	stanu	 technicznego	 i	awaryjności	 oświetlenia.	
Najważniejszym	argumentem	za	modernizacją	 jest	możliwość	
redukcji	wydatków	na	energię	elektryczną	i	konserwację	punk-
tów	 świetlnych.	 Planowana	w	ramach	 projektu	modernizacja	
oświetlenia	 ulic	 w	Gminie	 Chęciny	 doprowadzi	 w	efekcie	 do	
radykalnego	 obniżenia	mocy	 zainstalowanej	 urządzeń	 oświe-

Dofinansowanie unijne na modernizację oświe-
tlenia ulicznego w Gminie Chęciny podpisane

 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski podpisał pre-umowę na dofinansowanie projektu dotyczącego mo-
dernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny. Gmina otrzyma blisko milion siedemset tysięcy złotych unijnego do-
finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego KOF ZIT. Dzięki temu, na 
terenie gminy Chęciny zostanie wymienionych aż 1200 istniejących opraw z sodowymi źródłami światła na energooszczędne 
oświetlenie LED. 

tleniowych	 oraz	 energochłonności	 oświetlenia	 w	przeliczeniu	
na	jeden	punkt	świetlny,	a	co	za	tym	idzie,	do	ograniczenia	zu-
życia	energii	elektrycznej,	a	następnie	emisji	gazów	do	atmos-
fery	–	mówi	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jawor-
ski.
	 Szacowany	koszt	wymiany	oświetlenia	ulicznego	na	terenie	
Gminy	Chęciny	będzie	wynosił	około	jeden	milion	dziewięćset	
dziewięćdziesiąt	tysięcy	złotych,	z	czego	aż	85	%	dofinansowa-
nia,	czyli	blisko	milion	siedemset	tysięcy	złotych	będzie	pocho-
dzić	 ze	środków	 zewnętrznych.	 Dzięki	 inwestycji	 na	 terenie		
Gminy	i	Miasta	Chęciny	wymienionych	będzie	aż	1200	istnieją-
cych	lamp	na	energooszczędne.

Agnieszka Olech

 Burmistrz, Robert Jaworski spotkał się w Chęcinach z Rekto-
rem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, prof. Dr hab. Inż. 
Tadeuszem Słomką oraz przedstawicielem wydziału geologii i by-
łym rektorem krakowskiej uczelni, prof. Dr hab. Inż. Antonim Taj-
dusiem.

	 Wizyta	przedstawicieli	krakowskiej	uczelni	miała	związek	z	pro-
wadzoną	współpracą	w	zakresie	rozwoju	geoturystyki	oraz	zarządza-
nia	terenami	cennymi	przyrodniczo	z	wykorzystaniem	obecnych	na	
terenie	Gminy	Chęciny	obiektów	przyrody	nieożywionej.	
	 Podczas	wizyty	goście	 obejrzeli	między	 innymi	 elementy	prze-
biegającego	 przez	 teren	 gminy	 Świętokrzyskiego	 Szlaku	 Archeo-
-Geologicznego	oraz	Europejskie	Centrum	Edukacji	Geologicznej,	
wielokrotnie	nagradzane	jako	obiekt	użyteczności	publicznej,	jedno-
cześnie	stanowiące	przykład	ładnej	architektury,	dobrze	wkompono-
wanej	w	otoczenie	i		zaprojektowanej	na	kształt	krajobrazu	kamien-
nych	bloków	wyrastających	ze	skalistego	wzgórza	Góry	Beylina.	

Magdalena Jamrożek

Wizyta Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej
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	 Podpisanie	historycznego	porozumienia	miało	miejsce	pod-
czas	odbywającej	się	w	królewskim	miasteczku	dwudniowej	kon-
ferencji	 naukowej	 pn.	 „Rola	 i	 miejsce	 dziewiętnastowiecznych	
pamiętników	 i	 listów	w	 badaniach	 historycznych	 i	 literackich”,	
zorganizowanej	 wspólnie	 przez	 Gminę	 Chęciny	 i	 Uniwersytet	
Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach.	 Licznie	 przybyłych	 na	 dzie-
dziniec	 Królewskiego	 Zamku	 gości	 powitał	 Burmistrz	 Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	A	wśród	nich	znaleźli	się	mię-
dzy	 innymi	 profesorowie	 Uniwersytetu	 Jana	 Kochanowskiego	
w	 Kielcach:	 Prorektor	 profesor	Marek	 Przeniosło,	 Prodziekan	
profesor	 Lidia	 Michalska-Bracka,	 Dyrektor	 Instytutu	 Historii	
profesor	Beata	Wojciechowska	i	profesor	Wiesław	Caban,	a	także	
przedstawiciele	uniwersytetów	 i	 jednostek	naukowych	 z	 terenu	
Polski,	Białorusi,	Litwy,	Łotwy,	Ukrainy	 i	Rosji.	W	uroczystości	
wzięła	 również	udział	Przewodnicząca	Rady	Miejskiej	w	Chęci-
nach	Danuta	Mochocka	oraz	dyrektorzy	szkół	i	instytucji	z	terenu	
Gminy	 i	Miasta	Chęciny.	 -	Ogromnie	się	cieszę,	że	mogę	powi-
tać	 szanownych	gości	w	miejscu	 tak	wyjątkowym	i	 szczególnym	
z	punktu	widzenia	historii.	To	 tutaj	przed	wiekami,	w	1331	 r.,	
odbył	 się	Zjazd	Ziem	Polskich,	uważany	za	początek	przyszłych	
sejmów	i	kolebkę	przyszłego	parlamentaryzmu	w	Polsce.	Z	przy-
jemnością	mogę	powiedzieć	również,	że	Zamek	w	Chęcinach	po	
wiekach	znowu	wraca	do	świetności	i	przeżywa	prawdziwe	oblę-
żenie.	Tym	razem	jednak	jest	to	wyłącznie	oblężenie	turystyczne	
–	podkreślał	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jawor-
ski,	a	Prorektor	Uniwersytetu	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach	
profesor	Marek	Przeniosło	zaznaczył,	że	chęciński	Zamek	nie	jest	
jakimś	 tam	 zwykłym	 zamkiem.	 -	 To	 zamek	 królewski.	 To	 tutaj	
przebywali	królowie	 i	 rodziny	królewskie.	Lepszego	miejsca	na	
podpisanie	tak	ważnego	dla	obu	stron	porozumienia	nie	mogli-

śmy	sobie	wymarzyć.	Jest	tu	jakaś	niezwykła	magia	tego	miejsca	
–	mówił	profesor	Marek	Przeniosło.
	 Po	powitaniu	gości,	podpisy	na	akcie	porozumienia	o	współ-
pracy	pomiędzy	Gminą	i	Miastem	Chęciny,	a	Uniwersytetem	Jana	
Kochanowskiego	w	Kielcach	złożył	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chę-
ciny,	Robert	Jaworski	oraz	profesor	Marek	Przeniosło,	Prorektor	
ds.	Nauki	i	Współpracy	z	Zagranicą	Uniwersytetu	Jana	Kochanow-
skiego	w	Kielcach.	W	ramach	porozumienia	strony	podejmą	dzia-
łania	w	celu	nawiązania	ścisłej	współpracy	w	zakresie	działalności	
naukowej,	 edukacyjnej	 i	 wystawienniczej	 oraz	 upowszechniania	
wiedzy,	szczególnie	z	zakresu	dziedzictwa	kulturowo-historyczne-
go	Chęcin.	-	To	dla	nas	ogromnie	ważne	porozumienie.	Chcemy	
czerpać	 całymi	 garściami	 z	wiedzy	 i	 doświadczenia	 znakomitych	
naukowców	Uniwersytetu	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach.	–	po-
wiedział	Burmistrz	Robert	Jaworski.	-	Gminę	Chęciny	i	Uniwer-
sytet	łączy	duża	prężność	i	szybki	rozwój	–	dodał	profesor	Marek	
Przeniosło	 tuż	 po	 podpisaniu	 umowy	 o	 współpracy.	 -	 Zrobimy	
wszystko,	aby	równie	prężnie	razem	rozwijać	wzajemną	działalność	
popularno-naukową	i	edukacyjną–	podkreślał.			
	 Warto	 dodać,	 że	 dzięki	 podpisanemu	 porozumieniu	 stro-
ny	podejmą	działania	mające	na	 celu	upowszechnianie	wiedzy,	
szczególnie	z	zakresu	dziedzictwa	kulturowo-historycznego,	po-
przez	wspólne	organizowanie	wydarzeń	oświatowych,	konferen-
cji	naukowych	i	popularnonaukowych,	spotkań	środowiskowych,	
konkursów	 i	 innych	 form	upowszechniania	wiedzy,	 szczególnie	

Podpisano porozumienie o współpracy Gminy Chęciny 
z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach

 W niezwykłej scenerii dziedzińca Zamku Królewskiego w Chęcinach w asyście rycerzy dokonano uroczystego podpisania po-
rozumienia o współpracy pomiędzy Gminą i Miastem Chęciny, a Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uroczystość, 
która bez wątpienia zapisze się złotymi literami na kartach historii królewskiego miasteczka odbyła się przy okazji realizowanej 
w Chęcinach konferencji naukowej goszczącej naukowców z Polski, Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Rosji.  
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Gmina Chęciny zdobyła
duże pieniądze unijne na termomodernizację

budynków użyteczności publicznej
 Samorząd Gminy i Miasta Chęciny przygotowuje się do realizacji projektu termomodernizacji placówek publicznych. 
3 czerwca, włodarz Gminy i Miasta Chęciny oraz przedstawiciele zarządu regionu, podpisali preumowę na dofinansowanie 
przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W tym rozdaniu Gmi-
na Chęciny pozyskała największe dofinansowanie ze wszystkich gmin należących do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 
– aż 8 milionów 676 tysiące złotych.

	 Umowa	 została	 zawarta	 pomiędzy	 Burmistrzem	 Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robertem	Jaworskim	a	przedstawicielami	za-
rządu	regionu:	Adamem	Jarubasem,	Marszałkiem	Wojewódz-
twa	 Świętokrzyskiego	 i	 Markiem	 Szczepanikiem,	 Członkiem	
Zarządu	Województwa	Świętokrzyskiego.	W	ramach	projektu	
wykonane	mają	być	prace	zwiększające	efektywne	wykorzysta-
nie	 energii	 gminnych	 placówek	 publicznych	 (szkoły,	 ośrodki	
zdrowia)	w	zakresie:	ocieplenia	 i	wykonania	elewacji	 	budyn-
ków,	 ocieplenia	 stropów,	 wymiany	 stolarki	 okiennej	 i	 drzwi	
zewnętrznych,	 a	 także	 modernizacji	 instalacji	 c.o.,	 wymiany	
pokrycia	dachowego,	instalacji	elektrycznej	oraz		przebudowy	
systemów	wentylacji.	Rezultatem	projektu	będzie	zmniejszenie	
emisji	CO2,	pyłów	i	gazów	do	atmosfery,	zmniejszenie	zużycia	
energii	 w	 budynkach	 publicznych	 oraz	 zapewnienie	 bezpie-
czeństwa	energetycznego,	poprzez	znaczne	zmniejszenie	zapo-
trzebowania	na	energię.
	 Na	część	inwestycji	Gmina	opracowała	już	wymagane	pra-
wem	 audyty	 energetyczne,	 obecnie	 trwają	 również	 zlecone	
prace	 projektowe,	 które	 zakończą	 się	 przygotowaniem	 kom-
pletnej	dokumentacji	technicznej.	Planuje	się,	że	od	przyszłego	
roku	 jako	 pierwsze	 inwestycjami	 objęte	 zostaną	 trzy	 placów-
ki	oświatowe	na	terenie	gminy.	Wśród	nich	znajdą	się	Szkoła	
Podstawowa	w	Starochęcinach,	Szkoła	Podstawowa	w	Bolminie	
oraz	Szkoła	Podstawowa	w	Polichnie.	Następnie	zaś,	w	miarę	
możliwości	 logistycznych	 i	 finansowych,	 termomodernizacji	
będą	mogły	zostać	poddane	również	kolejne	obiekty	użytecz-
ności	publicznej	na	terenie	gminy.	–	Dofinansowanie	pozyska-
ne	 z	Unii	 Europejskiej	w	 ramach	 Zintegrowanych	 Inwestycji	
Terytorialnych	 da	 nam	 ogromne	 możliwości	 w	 zakresie	 ter-

momodernizacji	placówek	publicznych.	To	będą	bardzo	duże,	
kompleksowe	inwestycje	i	trudno	byłoby	zrealizować	je	z	wła-
snych	środków,	a	na	pewno	nie	w	takim	szerokim	zakresie,	jak	
są	 obecnie	 planowane.	 Termomodernizacje	 szkół,	 które	 jako	
pierwsze	zgłosiliśmy	do	projektu,	jest	niezbędna,	aby	nie	tylko	
podnieść	 komfort	 ich	 użytkowania,	 ale	 też	 zmniejszyć	 koszty	
utrzymania	 –	powiedział	Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	
Robert	Jaworski.
	 Całkowita	wartość	wszystkich	 inwestycji	 termomoderniza-
cyjnych	na	 terenie	Gminy	Chęciny	wyniesie	ponad	10	milio-
nów	207	tysięcy	złotych.	Dofinansowanie	pokryje	większość	tej	
kwoty,	czyli	ponad	8	milionów	676	tysięcy	złotych.	

Agnieszka Olech

z	zakresu	dziedzictwa	kulturowo-historycznego.	Strony	będą	też	
podejmowały	wspólne	działania	w	zakresie	realizacji	tematów	ba-
dawczych	i	wzajemnie	będą	udostępniały	swoje	wydawnictwa	dla	
publikacji	opracowań	wynikających	z	podjętej	współpracy.	Bez-
płatnie	będą	też	udostępniać	sobie	zasoby	zbiorów	bibliotecznych	
i	zbiorów	regionalnych,	a	także	bezpłatnie	przekazywać	do	swo-
ich	księgozbiorów	własne	wydawnictwa	na	zasadach	wzajemno-
ści.	W	ramach	współpracy	w	zakresie	edukacyjnym	studenci	UJK	
będą	 brali	 udział	 w	 przedsięwzięciach	 organizowanych	 przez	
gminę.	Będą	tu	też	odbywały	się	praktyki	studenckie.		
	 Jak	na	królewskie	miasteczko	przystało,	podpisanie	aktu	po-
rozumienia	zostało	przypieczętowane	wystrzałem	z	armat.	Uro-
czysty	wystrzał	z	hakownicy	-	jednej	z	najstarszych	typów	ręcznej	
broni	palnej	–	oddał	także	profesor	Marek	Przeniosło.	Następnie	

zaproszono	 gości	 na	 zwiedzanie	 Królewskiego	 Zamku.	 Potem	
udano	się	do	renesansowej	“Niemczówki”	na	ciąg	dalszy	konfe-
rencji	naukowej.	
Patronat	 honorowy	 nad	 konferencją	 sprawowali:	 profesor	 zw.	
Dr	hab.	 Jacek	 Semaniak	 -	 Rektor	 Uniwersytetu	 Jana	 Kocha-
nowskiego	 w	 Kielcach,	 Adam	 Jarubas	 –	 Marszałek	Wojewódz-
twa	Świętokrzyskiego	oraz	Robert	Jaworski	–	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny.	Organizatorami	konferencji	byli:	Uniwersytet	
Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach,	Urząd	Marszałkowski	Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego,	Gmina	i	Miasto	Chęciny,	Instytut	Ba-
dań	Literackich	PAN	w	Warszawie,	Zespół	Studiów	Słowiańskich	
i	Wschodnioeuropejskich	 Komitetu	 Nauk	 Historycznych	 PAN	
w	Warszawie.

Agnieszka Olech
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	 W	konferencji	wzięli	udział	naukowcy,	przedstawiciele	uni-
wersytetów	 i	jednostek	 naukowych	 z	Polski,	 Białorusi,	 Litwy,	
Łotwy,	Ukrainy	i	Rosji.
Uroczyste	otwarcie	wydarzenia	odbyło	się	9	czerwca	w	Regio-
nalnym	 Centrum	 Naukowo-Technologicznym	 w	Podzamczu,	
w	którym	wzięli	 udział		 Robert	 Jaworski	 –	 Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny	oraz	Jacek	Semaniak	-	Rektor	Uniwersytetu	
Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach.	
	 Obrady	 plenarne	 i	odbywające	 się	 w	ramach	 konferencji	
dyskusje	 panelowe	 skupione	 były	 wokół	 tematu	 „Pamiętniki	
i	listy	 polskich	 autorów	 z	Ziem	 Zabranych	 w	krajowych	 i	za-
granicznych	zbiorach	archiwalnych”.	Drugiego	dnia	uczestnicy	
konferencji	 przenieśli	 się	 do	 zabytkowej	 Kamienicy	 „Niem-
czówka”	w	Chęcinach,	gdzie	odbyły	się	wykłady	tematyczne.

W Chęcinach odbyła się międzynarodowa
konferencja naukowa

 W dniach 9-10 czerwca w Chęcinach odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa współorganizowana przez Uniwer-
sytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i  Gminę i Miasto Chęciny.

	 Patronat	honorowy	nad	konferencją	sprawowali:	profesor	
zw.	Dr	hab.	Jacek	Semaniak	-	Rektor	Uniwersytetu	Jana	Ko-
chanowskiego	 w	Kielcach,	 Adam	 Jarubas	 –	 Marszałek	Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego	oraz	Robert	 Jaworski	–	Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny.
	 Organizatorami	konferencji	byli:	Uniwersytet	Jana	Kocha-
nowskiego	 w	Kielcach,	 Urząd	 Marszałkowski	 Województwa	
Świętokrzyskiego,	 Gmina	 i	Miasto	 Chęciny,	 Instytut	 Badań	
Literackich	 PAN	 w	Warszawie,	 Zespół	 Studiów	 Słowiańskich	
i	Wschodnioeuropejskich	Komitetu	Nauk	Historycznych	PAN	
w	Warszawie.		

Magdalena Jamrożek

	 Dnia	16	czerwca	2016r.	do	Szkoły	Podstawowej	im.	gen	Sta-
nisława	Skalskiego	w	Polichnie	przybyli	niecodzienni	goście	–	
Strażacy		 z	Ochotniczej	 Straży	Pożarnej	w	Chęcinach:		Prezes	
OSP	 Jarosław	 Gruszczyński,	 Izabela	 Dudek,	 Damian	 Titkin,	
Krzysztof	Chabik	oraz	Krzysztof	Bęben.
	 Strażacy	w	obszernym	instruktażu	przedstawili,	jak	udzielać	
pierwszej	pomocy	przedmedycznej	osobom	poszkodowanym,	
zaprezentowali	pojazd	ratowniczo	–	gaśniczy	a	także		szczegó-
łowo	omówili	wszystkie	tajemnicze	przedmioty	znajdujące	się	
w	jego	wyposażeniu.		Dzieci	chętnie	przejmowały	role	 straża-
ków	ćwicząc	na	fantomach	oraz	wcielając	się	w	role	poszkodo-
wanych.

Agnieszka Januszek
SP Polichno

Wizyta Strażaków w Szkole Podstawowej 
w Polichnie
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	 Władze	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	z	Burmistrzem	Robertem	Ja-
worskim	 na	 czele,	 radni,	 przedstawiciele	 Centrum	 Przygotowań	
do	Misji	Zagranicznych	w	Kielcach,		poczty	 sztandarowe	Przygo-
towań	Związku	Kombatantów	RP	i	BWP,	przedstawiciele	jednostek	
Ochotniczych	Straży	Pożarnych	z	terenu	gminy,	dyrektorzy	 i	na-
uczyciele	szkół,	sołtysi,	pracownicy	Urzędu,	młodzież,	zaproszeni	
goście,	a	także	mieszkańcy	gminy	i	rodziny	ofiar	pomordowanych	
upamiętnili	72.	rocznicę	pacyfikacji	miasta.
	 Uroczystość	zainaugurował	program	artystyczny	w	wykonaniu	
uczniów	ZSO	w	Chęcinach.	Podczas	ceremonii	patriotyczno-religij-
nej	przypomniano	o	otoczeniu	Chęcin	przez	niemieckie	oddziały	
w	nocy	z	1	na	2	czerwca	1944	roku.	-	Wszystkim	mieszkańcom	na-
kazano	zgromadzić	się	na	Rynku.	Wyczytano	nazwiska	tych,	którzy	

Obchody 72. rocznicy Pacyfikacji Chęcin
 Uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym p.w. Św. Bartłomieja w Chęcinach tradycyjnie już rozpoczęła obchodzone 
corocznie uroczystości związane z dokonaniem przez hitlerowców zbrodni na chęcińskiej ludności. Była to już 72. rocznica 
represji hitlerowskiej wobec mieszkańców naszego miasta.

Powstaje projekt
ulicy Dobrzączka

 W trakcie realziacji jest opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na budowę drogi oraz chodnika na ulicy Dobrzączka 
w Chęcinach. To inwestycja z niecierpliwością wyczekiwana 
przez mieszkańców tej części gminy. 
	 Zgodnie	 z	 założeniami	 nowa	 droga	 wraz	 z	 chodnikiem	
będzie	 łączyć	 odcinek	 od	 skrzyżowania	 z	 drogą	 powiatową	
w	Czerwonej	Górze	do	granicy	z	Gminą	Sitkówka-Nowiny.
	 Nowy	dywanik	asfaltowy	zostanie	tu	położony	na	odcinku	
blisko	700	metrów.	Powstanie	tu	także	brukowy	chodnik	na	ca-
łej	długości.		

Agnieszka Olech

mieli	trafić	do	kieleckiego	więzienia.	Ta	akcja	to	najprawdopodob-
niej	odwet	za	działalność	podziemia	polskiego.	Spośród	aresztowa-
nych	osób,	39	nigdy	nie	wróciło.	Po	brutalnych	przesłuchaniach	
aresztowanych	część	z	nich	rozstrzelano,	a	część	trafiła	do	obozów	
koncentracyjnych	–	przypomniano	podkreślając	 jak	bolesne	były	
to	 fakty	 z	historii	 naszej	 gminy.	 -	 Wydarzenia	 z	2	 czerwca	 1944	
roku	powinny	być	dla	nas	wszystkich	lekcją	historii	i	patriotyzmu.	
Dziś	 wspólnie	 oddajemy	 hołd	 pomordowanym	 2	 czerwca	 1944	
roku	mieszkańcom	naszej	małej	ojczyzny	oraz	poległym	na	wszyst-
kich	frontach	II	Wojny	Światowej.	Czcimy	pamięć	tych,	którzy	na	
ołtarzu	 wojny	 oddali	 własne	 życie,	 abyśmy	mogli	 żyć	 w	wolnym	
kraju.	Pamięć	o	tamtych	tragicznych	wydarzeniach,	jakie	rozegra-
ły	się	na	chęcińskim	rynku,	będziemy	przekazywać	z	pokolenia	na	
pokolenie	–	mówił	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Ja-
worski,	dziękując	jednocześnie	wszystkim	tym,	którzy	przybyli	do	
Chęcin,	aby	uczcić	pamięć	pomordowanych.	Szczególne	podzięko-
wania	Burmistrz	złożył	na	ręce	kombatantów,	bohaterów	II	wojny	
światowej	za	to,	że	swoją	obecnością	dają	świadectwo	tamtych	dni.
	 Po	mszy	udano	się	na	plac	2-go	Czerwca,	a	następnie	przema-
szerowano	pod	Pomnik	Ofiar	przy	ulicy	Małogoskiej,	gdzie	odda-
no	hołd	pomordowanym,	złożono	kwiaty	 i	zapalono	symboliczne	
znicze,	przy	honorowej	asyście	żołnierzy	z	Centrum	Przygotowań	
do	Misji	 Zagranicznych	w	Kielcach	 na	 czele	 z	podpułkownikiem	
Pawłem	Chabielskim.

 Agnieszka Olech 
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	 Uroczystości	 rozpoczęły	 się	 widowiskowym	meczem	 piłki	
siatkowej.	 Naprzeciwko	 siebie	 stanęły	 reprezentacje	 drużyn	
złożonych	z	Mamuś	i	Tatusiów.	Wszyscy	uczestnicy	rozgrywek	
wykazali	się	niezłomnym	hartem	ducha	i	umiejętnościami	gry	
zgodnie	z	zasadami	„fair	play”.	Po	zakończonym	meczu	zebra-
nych	 przywitał	 włodarz	 gminy,	 Robert	 Jaworski.	 –	Dzisiejsze	
spotkanie	jest	wyjątkowym	dniem	w	gminie	Chęciny,	ponieważ	
jest	 świętem	wszystkich	dzieci	 i	 ich	 rodzin.	Włożyliśmy	mnó-
stwo	wysiłku	w	organizację	tego	wydarzenia	i	cieszymy	się,	że	
frekwencja	jest	tak	duża.	Na	nasze	zaproszenie	odpowiedziało	
wiele	 osób,	dzięki	 którym	 to	 słoneczne,	 sobotnie	popołudnie	
z	pewnością	 będzie	 niezapomniane	 –	 powiedział	 Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.
	 Po	 części	 oficjalnej	 rozpoczęła	 się	 część	 artystyczna	wyda-
rzenia.	 Swoje	 umiejętności	 wokalne	 zaprezentowały	 dzieci	
i	młodzież	ze	szkół	podstawowych	z	Tokarni,	Siedlec,	Radkowic	
i	Starochęcin	oraz	ze	szkoły	ZSO	z	Chęcin	i	ZS	nr	2	z	Chęcin.	
Wystąpiły	także	znane	i	lubiane	„Nutki”	z	Polichna.	Widzowie	
mogli	obejrzeć	również	żywiołowe	tańce	w	wykonaniu	zespo-
łów:	„Junior	Fresh”	i	„Zamkowe	Duszki”.	Cyrk	„Szok”	zapre-
zentował	natomiast	niezapomniany	pokaz	artystyczny.
	 Specjalnym	punktem	programu	były	animacje	grupy	„Ani-
macyjny	 Kalejdoskop”.	 Artyści	 zaprezentowali	 pokaz	 gigan-
tycznych	baniek	 i	poprowadzili	 zabawy	w	bańkach	wodnych.	
Zorganizowali	 także	 warsztaty	 bańkarskie	 i	 szczudlarskie	 dla	
najmłodszych.	Ponadto	wszystkie	dzieci	mogły	szaleć	na	dmu-
chańcach	 i	w	wodnej	 kuli,	 zajadać	 się	watą	 cukrową,	 lodami	

Dzień Dziecka w Chęcinach
stał się świętem całych rodzin

 Mecz piłki siatkowej, występy wokalne i taneczne, pokazy artystyczne, i „bańkowy” program animacyjny. Ponadto darmo-
we dmuchańce, kula wodna, wata cukrowa, gry, zabawy i wiele innych atrakcji dla małych i dużych – tak 28 maja mieszkańcy 
gminy Chęciny spędzili Dzień Dziecka i uczcili Święto Rodziny. Na parking przy CKiS w Chęcinach przybył prawdziwy tłum.

i	goframi.	Mali	i	duzi	mieli	także	okazję	skosztować	kręconego	
ziemniaka	na	patyku	i	pysznych	nachosów.	Imprezie	towarzy-
szyły	liczne	gry	i	zabawy	sportowe.
	 Organizator	wydarzenia,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęci-
ny,	Robert	Jaworski	dziękuje	partnerom	i	sponsorom:	Nord-
kalk,	Romano,	Tawol,	Z.W.P.	Mosty	Sp.	z	o.o.,	Sklep	Auto-Moto	
Jerzy	Sienkiewicz,	Apteka	Kaweccy	Sp.	J.

Agnieszka Olech

Kalendarz najbliższych wydarzeń kulturalnych 
Gminy i Miasta Chęciny

23-24	lipca	br.	–	Weekend	Seniora	w	Chęcinach	 

6	sierpnia	br.			–	Nocne	Zwiedzanie	Zabytków	Chęcin

12	sierpnia	br.	–	Wernisaż 
-	„Pejzaż,	portret,	natura	w	spojrzeniu	młodych	artystów”

 
20	sierpnia	br.	-	Wernisaż	 

			–	podsumowanie	XIII	Międzynarodowego	Pleneru	
Malarskiego	

 
21	sierpnia	br.	–	Dożynki	Gminne	2016	w	miejscowości	

Lipowica

Więcej	informacji	nt.	poszczególnych	wydarzeń	będzie	
dostępne	na	stronie	internetowej	www.checiny.pl	 
lub	w	innych	materiałach	gminnych	informujących

o	wydarzeniach.
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	 Miło	nam	poinformować,	że	nasz	chór	CANTATA	z	Zespo-
łu	 Szkół	Ogólnokształcących	w	Chęcinach	 zaśpiewa	w	I	akcie	
opery	CARMEN	Georgesa	Bizeta.	Warto	podkreślić,	iż	w	pro-
jekcie	biorą	również	dzieci	ze	szkół	podstawowych	w	Bolminie,	
Wolicy	i	Miąsowej.	Dwa	tygodnie	przygotowań	do	próby	to	był	
okres	bardzo	intensywnej	pracy	całego	zespołu.
	 Dnia	12	czerwca	2016	roku	w	ZSO	w	Chęcinach	odbyła	się	
próba	muzyczna	pod	 kierunkiem	 samego	maestro	Francesco	
Bottigliero	-	 dyrygenta	 opery	 „Carmen”;	 warsztaty	 z	reżyse-
rem	opery	Feliksem	Tarnawskim	oraz	warsztaty	ze	scenograf-
kąKatarzyną	Kucharską-Dymitraszczuk.
Maestro	 Francesco	 Bottigliero	 przedstawił	 swoją	 koncepcję	
opery	oraz	poprowadził	ok.	2-godzinną	próbę	udzielając	bar-
dzo	cennych	wskazówek.	„Libretto,	czyli	tekst	opery,	śpiewane	
jest	 w	języku	 francuskim	 i	było	 sporym	 wyzwaniem	 dla	 nas,	

Szkolny chór CANTATA
zaśpiewa w operze „CARMEN” G. Bizeta!!!

gdyż	nie	uczyliśmy	się	tego	języka”	podkreśla	opiekun	chóru	
Cantata,	pan	Przemysław	Gruszka.
	 Kolejnym	 etapem	 czterogodzinnej	 próby	 były	 warsztaty	
z	reżyserem	Feliksem	Tarnawskim,	podczas	których	dzieciom	
zostały	przydzielone	określone	role,	w	jakie	wcielą	się	w	spek-
taklu.
	 Pani	 Katarzyna	 Kucharska-Dymitraszczuk	 opowiedziała	
dzieciom	o	tym,	jak	powstają	projekty	kostiumów	i	scenografii.	
Na	 tych	zajęciach	dzieci	 same	zaprojektowały	stroje,	w	jakich	
wystąpią	w	operze	„Carmen”	16	lipca	2016	w	amfiteatrze	„Ka-
dzielnia”	w	Kielcach.
	 Serdeczne	 podziękowania	 należą	 się	 Pani	 Dyrektor	 ZSO	
w	Chęcinach,	 Iwonie	Samburskiej	 za	pomoc	 i	zaangażowanie	
w	cały	projekt,	jak	również	Rodzicom,	którzy	bardzo	odpowie-
dzialnie	potraktowali	udział	swych	Dzieci	w	tym	wielkim	wyda-
rzeniu.	

Przemysław Gruszka

	 Celem	konkursu	była	 identyfikacja	 i	ochrona	przed	zapo-
mnieniem	produktów	wytwarzanych	tradycyjnymi	metodami,	
na	 małą	 skalę.	 Produkty	 konkursowe	 musiały	 się	 wywodzić	
z	tradycji	 i	starych	 zwyczajów,	 których	 historia	 pochodzenia	
sięga	minimum	25	lat.
	 	Nasze	Stowarzyszenie	„Zelejowa	-	Piękna	i	Zdrowa”	wzię-
ło	udział	w	tym	prestiżowym	konkursie	reprezentując	Gminę	
Chęciny.	 Dzięki	 zaangażowaniu	 i	fachowości	 Krystyny	 Wilk	
nasz	wyrób	chrust	na	gęsim	tłuszczu	–	otrzymał	wyróżnienie.
	 Ponieważ	 do	 konkursu	 były	 zakalikowane	 52	 produkty	
przygotowane	 przez	 producentów	 i	właścicieli	 agroturystyki	
z	dużym	 doświadczeniem	 –	 wyróżnienie,	 jakie	 otrzymaliśmy	
jest	dla	nas	cenną	nagrodą	i	zachętą	do	udziału	w	następnych	
konkursach.	

Stowarzyszenie Zelejowa Piękna i Zdrowa

Zelejowienie otrzymali wyróżnienie
w XVI edycji Konkursu Ogólnopolskiego

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”
 19 czerwca w Kielcach odbył się finał wojewódzki XVI edycji Konkursu Ogólnopolskiego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-
-Smaki Regionów ‘’ na najlepszy żywnościowy produkt tradycyjny naszego województwa. Organizatorem był Świętokrzyski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
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	 Nowy	budynek	strażnicy	będzie	miał	
dwie	 kondygnacje	 nadziemne,	 dwuspa-
dowy	dach,	a	jego	powierzchnia	użytko-
wa	wynosić	będzie	182	metry	kwadrato-
we.	Znajdą	się	 tu	dwie	strefy	pożarowe,	
garaż	 i	 dodatkowa	 część	 budynku.	 Za-

Pną się do góry mury remizy w Ostrowie
 Prace związane z budową nowej remizy w Ostrowie idą pełną parą, a ich postępy widać dosłownie w oka mgnieniu. 
W chwili obecnej końca dobiega budowa drugiej kondygnacji przyszłej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej.

instalowany	 będzie	 alarm	 i	 monitoring	
obiektu.	 Nowa	 siedziba	 Ochotniczej	
Straży	 Pożarnej	 w	 Ostrowie	 w	 Gminie	
Chęciny	zapowiada	się	imponująco.	Jak	
podkreślają	 druhowie,	 wreszcie	 będą	
posiadali	obiekt,	na	który	czekały	poko-
lenia	strażaków	z	OSP	oraz	mieszkańcy.	
Jak	podkreśla	Burmistrz	Robert	Jawor-
ski,	inwestycja	jest	ogromnie	potrzebna,	
a	dobre	warunki	w	budynku	Ochotniczej	
Straży	 Pożarnej	 to	 większe	 bezpieczeń-
stwo	mieszkańców	Ostrowa.	
	 OSP	w	Ostrowie	 to	 straż	 z	 tradycja-
mi.	 W	 przyszłym	 roku	 druhowie	 będą	
obchodzić	jubileusz	90-lecia	swojego	ist-
nienia	 i	 służenia	 lokalnej	 społeczności.	
Wszystko	 wskazuje	 na	 to,	 że	 świętować	
piękny	jubileusz	będą	już	w	nowej	remi-
zie.	Wykonawca	zobowiązał	się	do	wyko-
nania	zaplanowanych	prac	do	końca	bie-
żącego	 roku.	Wtedy	 to	 remiza	 zostanie	
oddana	do	użytku.	

Agnieszka Olech

	 W	sobotnie	popołudnie	na	chęcińskiej	starówce	zrobiło	się	
gwarno,	radośnie	i	kolorowo,	bowiem	odbył	się	VIII	Festiwal	
Piosenki	 Dziecięcej.	 W	tegorocznej	 edycji	 Konkursu	 wzięło	
udział	 20	 uczestników	 z	gmin:	 Chęciny,	 Piekoszów,	 Sitkówka	
Nowiny,	Morawica	oraz	z	Miasta	Kielce.
	 Uczestników	 Festiwalu	 powitał	 Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	
Chęciny,	Robert	Jaworski	–	Jest	mi	niezmiernie	miło,	że	z	roku	
na	rok	ten	Festiwal	cieszy	się	coraz	większym	uznaniem.	Kilka	
lat	temu	idea	tego	Konkursu	zrodziła	się	w	Szkole	Podstawowej	
w	Polichnie,	 a	od	 trzech	 lat	 realizowany	 jest	 jako	wydarzenie	
gminne.	Dziś	przed	Wami	z	pewnością	chwile	dużych	emocji.	
Życzę	Wam,	abyście	się	dobrze	bawili	i	wyśpiewali	upragnione	
statuetki	–	powiedział	Burmistrz.
	 Wśród	śpiewanych	utworów	usłyszeliśmy	m.in.:	„Laleczka	
z	saskiej	porcelany”,	„To	lato”,	„Stokrotka”,	„Pięknie	żyć”,	„Co	
powie	tata”,	czy	też	„Bo	co	może	mały	człowiek”.
Komisja	w	składzie:	Stanisława	Żądecka,	Lidia	Adamczyk	i	Eli-
za	Gajek	przyznała	3	miejsca	zwycięskie	i	3	wyróżnienia:
I	miejsce	–	Zuzanna	Kołkiewicz	SP	Chęciny
II	miejsce	–	Aureli	Gogół	SP	Polichno
III	miejsce	–	Weronika	Kaleta	SP	Korzecko
Wyróżnienia
Antoni	Szczerek	SP	Górki	Szczukowskie
Patrycja	Bartkiewicz	SP	Chęciny
Karolina	Cedro	SP	nr	15	Kielce
Wszyscy	uczestnicy	otrzymali	pamiątkowy	dyplom	oraz	drobny	
upominek.	Statuetki,	dyplomy	 i	nagrody	wręczył	zwycięzcom	

Utworem „Śpiewam i tańczę” Zuzia
wyśpiewała I miejsce

Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	 Robert	 Jaworski	 życząc,	
aby	 scena	 chęcińska	 była	 tylko	początkiem	w	ich	 rozwijającej	
się	karierze	wokalnej.
Wydarzenie	 poprowadziły	 pomysłodawczynie	 Festiwalu:	 Dy-
rektor	Szkoły	Podstawowej	w	Polichnie,	Joanna	Jawornik	oraz	
nauczyciel	 Szkoły	 Podstawowej	 w	Polichnie,	 Agnieszka	 Janu-
szek.
Fundatorem	nagród,	statuetek	oraz	poczęstunku	dla	uczestni-
ków	VIII	Festiwalu	Piosenki	Dziecięcej	był	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.

CKiS w Chęcinach
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	 Na	 zaproszenie	 dyrekcji	 szkoły	 ostatni	 żyjący	 partyzant,	
który	 walczył	 m.in.	 w	Chęcinach,	 opowiedział	 o	bolesnych	
przeżyciach	II	wojny	światowej.
Pan	Pułkownik	Ziółkowski	przybliżył	historię	powstania	Armii	
Krajowej	na	okupowanej	kieleckiej	ziemi,	opisał	walki,	które	
rozegrały	 się	 na	 terenie	 gminy	 Chęciny.	 Przedstawił	 swoich	
towarzyszy	 broni	 w	opowieści	 i	na	 zdjęciach	 z	okresu	 wojny.	
Uczniowie	dowiedzieli	się	także	w	jakich	okolicznościach	puł-
kownik	został	poważnie	ranny	i	mógł	przepłacić	życiem	walkę	
o	wyzwolenie	 spod	hitlerowskiej	okupacji.	Podczas	 spotkania	
uczniowie	mieli	także	możliwość	zadawania	pytań	wyjątkowe-
mu	gościowi.

Wycieczka do Muzeum 
Katyńskiego

 15 czerwca 2016 roku dziesięcioro uczniów z Gimnazjum 
przy ZSO w Wolicy wzięło odział w patriotycznej wycieczce 
do Warszawy. Wraz z młodzieżą z gimnazjum w Chęcinach 
zwiedzaliśmy w Warszawie Muzeum Katyńskie oraz Centrum 
Weterana.

Niezwykła lekcja historii w ZSO w Chęcinach
 Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chęcinach spotkali się na niezwykłej lekcji historii z udziałem kombatanta, 
Pana Pułkownika Henryka Ziółkowskiego.

	 W	drodze	powrotnej	odwiedziliśmy	również	Muzeum	Orła	
Białego	w	Skarżysku	-	Kamiennej.	Tutaj	oprócz	ciekawej	eks-
pozycji	można	było	odbyć	przejażdżkę	transporterem	opance-
rzonym	„BTR”.
	 Wycieczka	na	młodzieży	zrobiła	niezapomniane	wrażenie.

Rafał Gajos ZSO Wolica

	 Na	zakończenie	Pan	Pułkownik	Ziółkowski	przekazał	część	
swoich	zdjęć,	które	wzbogacą	szkolną	salę	historyczną.	Życzył	
wszystkim	polskim	dzieciom,	by	nigdy	nie	dowiedziały	się	na	
własnej	skórze,	jak	straszna	potrafi	być	wojna...

ZSO w Chęcinach

Festyn Rodzinny 
w Siedlcach

 W dniu 12 czerwca 2016 roku na placu szkolnym przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Siedlcach odbył się festyn 
rodzinny, który został poprzedzony Mszą Świętą.

	 Na	 wszystkich	 uczestników	 tej	 uroczystości	 czekały	 liczne	
atrakcje.	Można	było	posmakować	wspaniałych	lodów,	rozpływa-
jącej	 się	 w	ustach	waty	 cukrowej	 lub	 pozjeżdżać	 na	 zjeżdżalni.	
Ponadto	wielbiciele	swojskiego	jadła	nie	przeszli	obojętnie	obok	
domowych	wypieków,	wybornych	pasztecików,	kulebiaków,	 sta-
ropolskiej	 kapusty	 z	grochem,	 grillowanej	 kiełbasy	 czy	 smalcu	
z	ogórkiem.
	 Rodzice,	dziadkowie	 i	dzieci	próbowali	 swoich	 sił	w	zmaga-
niach	sportowych,	wśród	których	znalazły	się	takie	konkurencje,	
jak:	 kręcenie	hula	 -	hop,	 rzuty	piłeczkami	 tenisowymi	do	wia-
derka,	rzuty	woreczkami	do	opony,	wyścigi	z	„lodami”,	sztafeta	
z	„jajkiem”.	 Odbył	 się	 również	 konkurs	 plastyczny	 pt.	 „Szkoła	
naszych	 marzeń”.	 Nad	 prawidłowym	 przebiegiem	 konkursów	
czuwały	panie	nauczycielki	z	PSP	w	Siedlcach.

	 Jak	wiadomo,	dobra	zabawa	nie	może	 się	obejść	bez	 tańca.	
Publiczność	 do	 czerwoności	 zagrzały	 przedszkolaki.	 Pod	 kie-
runkiem	pani	Mirosławy	Zapały	przygotowały	szaloną	cza	-	czę.	
Natomiast	w	energicznym	kowbojskim	tańcu	zaprezentowali	sie	
uczniowie	klasy	V	i	VI.	Ponadto	na	scenie	wystąpiła	p.	Stanisława	
Żądecka	wraz	z	zespołem	„Mali	Siedlecczanie”,	kapela	z	Jędrze-
jowa	oraz	zespół	„The	Dreams”.
	 Wspólnemu	świętowaniu	 towarzyszyła	wspaniała	atmosfera.	
Jednakże	takie	przedsięwzięcie	nie	byłoby	możliwe	bez	ogrom-
nego	zaangażowania	i	wsparcia	wielu	osób.	Serdeczne	podzięko-
wania	składamy	burmistrzowi	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Roberto-
wi	Jaworskiemu,	który	objął	festyn	patronatem,	organizatorom:	
dyrektor	 PSP	 w	Siedlcachh	 Elżbiecie	 Ciepluch,	 prezes	 Stowa-
rzyszenia	 „Dobra	 Szkoła”	 Katarzynie	 Pierzak,	 przedstawicielo-
wi	Rady	Rodziców	Andrzejowi	Iwańskiemu,	sołtys	miejscowości	
Siedlce	Jadwidze	Szewczyk,	sponsorom,	nauczycielom,	rodzicom	
oraz	wszystkim,	którzy	nam	pomogli	i	nas	wspierali.

PSP Siedlce
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	 14	 czerwca	 w	piwnicach	 zabytkowej	 kamienicy	 „Niemczów-
ka”	odbyło	się	spotkanie	autorskie	z	pisarką	Małgorzatą	Wardą.	
Honorowego	gościa	powitał	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	
Robert	Jaworski.
	 Co	może	sobie	pomyśleć	mol	książkowy	oczekujący	na	spotka-
nie	z	cenioną	pisarką,	która	porusza	w	swoich	książkach	bardzo	
poważne	 tematy,	 prezentując	 niezwykle	 dojrzałą,	 przemyślaną	
i	skłaniającą	do	refleksji	literaturę,	kiedy	w	drzwiach	zabytkowe-
go	pomieszczenia,	w	którym	ma	się	odbyć	wspomniane	spotka-
nie	staje…	piękna	blondynka	o	figurze	modelki	i	zniewalającym	
uśmiechu?	Myśli,	że	pomylił	adres	i	chce	uciekać!	Otóż	nie.	Nic	
nie	pomylił,	 tylko	jest	durny,	bo	myśli	stereotypowo	(co	bardzo	
dziwi,	bo	skoro	czyta,	to	horyzonty	powinien	mieć	szerokie).	Czy	
ktoś	zabronił	urodziwym	ludziom,	w	szczególności	kobietom,	być	
jednocześnie	mądrymi?	Nikt	przecież.	A	to	właśnie	FAJNE!
	 Napisałam	-	przydługi	i	być	może	prowokacyjny	dla	niektó-
rych	 -	 wstęp,	 by	wyjaśnić	 jak	 się	 czułam,	 kiedy	 zobaczyłam	na	
żywo	(widziałam	ją	wcześniej	na	zdjęciach,	ale	żadne	nie	oddało	
rzeczywistości)	-	Małgorzatę	Wardę,	wspaniałą	 autorkę	 (o	 czym	
doskonale	wiedziałam,	bo	przeczytałam	kilka	 jej	powieści)	 i	ko-
bietę,	która	w	moim	przekonaniu	z	powodzeniem	mogłaby	pre-
tendować	do	miana	MISS	POLSKICH	PISAREK.
	 To	był	pierwszy	szok,	ale	wierzcie	mi,	nie	ostatni.	Pani	Małgo-
sia	zaskakiwała	nas	co	chwilę.	Okazało	się	bowiem,	że	jest	nie	tyl-
ko	piękna,	utalentowana,	skromna	i	mądra,	ale	jest	też	tytanem	
pracy.	Nie	leży	i	pachnie,	o	nie!		Zasuwa	jak	prawdziwa	mrówka.	
W	swoim	 trzydziestoparoletnim	 życiu	 zdążyła	 napisać	 dziesięć	
powieści,	liczne	opowiadania,	teksty	piosenek,	felietony	do	czaso-
pism.	Zdążyła	też	spełnić	się	malarsko	i	rzeźbiarsko.	Potwierdze-
niem	jej	talentu	literackiego	są	liczne	wyróżnieniami,	nominacje	
i	nagrody,	że	wymienię	choćby	najświeższe	osiągnięcie	–mianowi-
cie	tytuł		Książki	Roku	Polskiej	Sekcji	IBBY	dla	„5	sekund	do	Io”.
	 Zajmuje	 się	 ponadto	 domem;	 jest	 żoną	 muzyka	 z	zespołu	
„Farba”	i	mamą	ośmioletniej	Sylwi.	Z	informacji	zamieszczonych	
na	jej	profilu	facebookowym	wiem,	że	w	gdyńskim	domu	mieszka	
z	nimi	 jeszcze	mała	 Jeżynka,	 cudny,	 jasno	umaszczony	 jeż,	któ-
rym	przecież	też	trzeba	się	troskliwie	zajmować,	wyczarowując	na	
to	czas.
	 Z	 fascynujących	 opowieści	 Małgorzaty	 Wardy	 o	literackich	
dokonaniach	 wyłania	 się	 	na	 początku	 dziewczynka	 zakochana	
w	opowieściach		 czytanych	 przez	 rodziców	 i	dziadków.	 Chętnie	
oglądająca	 też	 telewizyjny	 „Piątek	 z	Pankracym”	 (kultowy	 pro-

Pisanie to frajda, czytanie też,
a Małgorzata Warda w chęcińskiej „Niemczówce” 

to niezapomniane przeżycie

gram	mojego	pokolenia).	Pewnego	dnia	napisała	bajkę	dla	psa	
Pankracego.	Historyjkę	rodzice	wysłali	na	adres	 telewizji.	Opo-
wieść	 spowijały	kulfony	 -	mała	Gosia	miała	 jeszcze	niewprawną	
rączkę,	 ale	 jej	 pasja	pisania	 już	wtedy	 była	niezwykle	wyraźna.	
Bajka	została	odczytana	w	programie,	co	wywołało	wielką	radość	
dziewczynki.	Radość	tworzenia	i	głód	osiągania	sukcesów	literac-
kich	pozostały	z	Małgorzatą	Wardą	na	zawsze.	Napędzają	 ją	do	
pracy,	dodają	skrzydeł.	Sprawią,	że	ciężka	praca	pisarza,	orka	jak	
twierdzą	niektórzy,	jest	dla	niej	niewypowiedzianą	przyjemnością	
i	sensem,	bez	którego	życie	nie	miałoby	smaku	ani	koloru.
	 Kiedy	 trochę	 podrosła	 i	była	 już	 w	podstawówce,	 napisała	
smutną	opowieść	pt.	„Ewa”,	o	dziewczynie	która	zmarła	na	raka	
płuc.	 Wszystkim	 w	szkole	 historia	 się	 spodobała.	 Wzruszali	 się	
i	gratulowali	autorce.	A	ona	już	wiedziała,	że	nie	pójdzie	na	skró-
ty	i	że	trudne	tematy	pociągają	ją	najbardziej.
Małgosia	dorosła,	skończyła	studia	na	warszawskiej	ASP,	na	wy-
dziale	rzeźby.	Okazało	się	że	ma	wiele	talentów.	Przez	chwilę	się	
wahała,	ale	ostatecznie	wybrała	pióro,	bo	w	pisaniu	poczuła	 się	
najlepiej.	 Odkryła	 w	nim	 szczególną	 magię,	 która	 sprawia,	 że	
przy	pomocy	wyobraźni	można	przenosić	się	w	dowolny	wymiar	
oraz	kreować	własne	światy.	Cudowne	doświadczenie!
	 Debiutancką	książkę	napisała	w	2005	roku.	Były	to	„Dłonie”,	
historia	oparta	na	własnych	przeżyciach	z	okresu	studiów	na	ASP.	
Autorka	opowiedziała	w	niej	o	blaskach	i	cieniach	życia	młodych	
artystów.	Powieść	wydała	w	świeżutkim	wydawnictwie	–	Ligatura.	
Niestety	 	nie	poradziło	 sobie	na	rynku	 i	upadło,	 co	utwierdziło	
pisarkę	w	przekonaniu,	że	powinna	się	starać	o	umowy	z	dużym,	
stabilnym	finansowo	wydawnictwem.	Z	następną	książką	los	skie-
rował	 ją	 do	Prószyńskiego.	 Poza	 kilkoma	wyjątkami	 to	właśnie	
tam	wydaje	do	dziś	swoje	powieści.
	 Po	„Dłoniach”	przyszła	kolej	na:	„Nie	ma	powodów,	by	pła-
kać”	i	„Ominąć	Paryż”.	Podobnie	jak	pierwsza	odnoszą	się	do	do-
świadczeń	życiowych	Małgorzaty	Wardy.
	 Kolejny	 etap	w	karierze	 literackiej	 naszego	 gościa	 związany	
jest	 z	pisaniem	powieści	 (	 tu	znów	zaskoczenie)	o	tematyce	nie-
zwykle	 poważnej,	 a	nawet	 bolesnej.	 Postanowiła	 zmierzyć	 się	
z	problemami,	z	jakimi	niekiedy	przychodzi	zmagać	się	człowie-
kowi.	Porwania,	prześladowania,	przemoc	w	rodzinie,	porzucanie	
dzieci,	choroby,	wykluczenie	społeczne,	uzależnianie	się	młodzie-
ży	od	gier	komputerowych.	Naprawdę	niełatwa	tematyka…	Pani	
Małgosia	twierdzi,	że	podejmując	ją,	oswaja	swoje	lęki.	Zgłębienie	
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tematu,	wykreowanie	bohaterów,	którzy	zmierzą	 się	 z	zadanym	
problemem,	pozwala	na	zdobycie	wiedzy	działającej	na	zasadzie	
„szczepionki	ochronnej”.	Pisarka	buduje	sobie	w	ten	sposób	swo-
isty	schron	na	wypadek	nieszczęścia.	Myślę,	że	czytelnik	robi	to	
samo	czytając	 jej	książki.	Odsyłam	więc	do	właściwych	 tytułów:	
„Nikt	nie	widział,	nikt	nie	słyszał”,	„Środek	lata”,	„Dziewczynka,	
która	widziała	zbyt	wiele”,	„Jak	oddech”,	„Najpiękniejsza	na	nie-
bie”,	„Miasto	z	lodu”		i	„5sekund	do	Io”.	Szczególny	nacisk	kładę	
na	„Dziewczynkę…”,	bo	jestem	pod	ogromnym	wrażeniem	tej	hi-
storii,	opowiadającej	o	rodzeństwie	Aarona	i	Ani	i	ich	heroicznej	
walce	 o	przetrwanie	 w	gronie,	 wydawałoby	 się,	 bliskich	 i	opie-
kuńczych	ludzi.	Książka	daje	czytelnikowi	w	kość,	ale	w	pozytyw-
nym	sensie,	skłania	do	ważnych	refleksji.	Polecam	ją	serdecznie.
	 Autorka	arcyciekawie	opowiadała	o	genezie	powstania	każdej	
ze	swoich	powieści.	Interesująco	zarysowywała	 fabuły,	kusiła	do	
ich	przeczytania	niezwykle	skutecznie.	Wszyscy	obecni	na	spotka-
niu,	także	Pan	Burmistrz,	obiecali	sobie,	że	w	najbliższym	czasie	
sięgną	po	wymienione	lektury.
	 Pani	Małgosia	 zdradziła	 również,	 że	 za	każdym	razem,	gdy	
dostaje	 z	wydawnictwa	 radosną	 wiadomość	 o	przyjęciu	 książki,	
cieszy	 się	 jak	 dziecko.	 Skacze	 ze	szczęścia	 i	dostaje	 gigantyczny	
zastrzyk	energii	do	pisania	kolejnej.	 Inspiracji	 szuka	dosłownie	
wszędzie.	Życie	dostarcza	jej	w	dużych	ilościach.	Czasem	wystar-
czy	przy	 trywialnym	zmywaniu	naczyń	włączyć	 telewizor	 i	usły-
szeć,	na	przykład,	o	dramatycznej	historii	Nataschy	Kampusch…
	 Małgorzata	Warda	podkreśla,	że	do	każdej	książki	przygoto-
wuje	się	bardzo	długo	i	nad	wyraz	rzetelnie.	Chce	być	wiarygod-
na	w	tym,	co	opowiada.	Profesjonalizm	nakazuje	jej	dokładność	
i	rzeczowość.	Wiele	z	treści	już	napisanej	wycina,	pisze	od	nowa,	
poprawia	do	znudzenia,	a	wszystko	to	zmyślą	o	czytelniku,	by	do-
stał	rzecz	bliską	ideałowi.
	 Nasze	 spotkanie	 obfitowało	 w	deszcz	 pytań	 do	 autorki,	 na	
które	chętnie	i	interesująco	nam	odpowiadała.	Wiemy	już	teraz,	
że	jednym	z	ulubionych	pisarzy	pani	Małgosi	jest	Jacek	Hugo	Ba-
der	(Nasz	DKK	też	jest	jego	zagorzałym	fanem).	Dalej	–	Donna	
Tartt,	Elizabeth	Flock,	Asa	Larsson,	Margaret	Atwood	i	Majgull	
Axelsson.		Dowiedzieliśmy	się	także,		że	spełniło	się	jej	marzenie	
z	dzieciństwa,	 by	 kiedyś	 książki	 jej	 autorstwa	 stanęły	 na	 półce	
w	domowej	bibliotece	rodziców.	Ciekawostką	wartą	upamiętnie-
nia	 jest	 fakt,	 że	przygotowując	 się	do	książki	 „Jak	oddech”	ko-
rzystała	 z	konsultacji	 ze	znanym	 jasnowidzem	Krzysztofem	 Jac-
kowskim.	 Zdradziła,	 że	 to	 przesympatyczny,	 otwarty	 człowiek,	
który	opowiedział	 jej	wiele	rewelacyjnych	historii,	 zaintrygował	
pojęciem	„inteligencji	zmarłych”	i		był	naprawdę	pomocny.
	 Spotkanie	 przebiegło	 w	fantastycznej	 atmosferze,	 do	 cze-
go	przysłużyło	się	oprócz	 talentu	gawędziarskiego	 i	uroku	pani	
Małgosi,	osoby	niezwykle	ciepłej,	przesympatycznej	 i	dowcipnej	
-	 	klimatyczne,	kameralne	wnętrze	chęcińskiej	Niemczówki,	po-
siadające	prawdziwą	moc	zbliżania	ludzi....	Początkowe	onieśmie-
lenie	gdzieś	szybciutko	ucieka,	a	w	jego	miejscu	pojawia	się	swo-

boda,	wzajemne	zainteresowanie,	ekscytująca	rozmowa,	uśmiech	
goszczący	na	wielu	twarzach	i	poczucie,	że	doświadczyło	się	cze-
goś	szczególnego.
	 	Nieważne,	że	przy	zadawaniu	pytania	człowiek	koncertowo	
się	zająknął,	że	w	ferworze	emocji	wylał	na	siebie	wodę	mineral-
ną,	 że	 zrobił	 sobie	 zdjęcie	 z	gościem,	 przy	 którym	wygląda	 jak	
dorodna	bulwa.	To	wszystko	to	naprawdę	nic..	Najważniejsze,	że	
poznaliśmy	oto	wyjątkową	pod	wieloma	względami	pisarkę,	cie-
kawą	jak	rzadko	i	przemiłą	tak,	że	spotkanie	przekroczyło	wszel-
kie	limity	czasowe,	trwając,	bagatela,	3,5	godziny.
	 Za	to	fascynujące	przeżycie,	za	szansę	na	autograf	i	wspólne	
pamiątkowe	zdjęcie	z	gościem	(machać	na	bulwę)	–	dziękuję	Pani		
Małgosi	Wardzie,	swojemu	DKK,	pomysłodawcom	i	organizato-
rom	spotkania.

 Jolanta Domaga DKK Chęciny
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Zostań członkiem
Chęcińskiego

Uniwersytetu III Wieku
Uprzejmie	informujemy,
że	w	każdy	wtorek

od	godziny	11.15	do	12.15,
w	Hali	widowiskowo-sportowej
„Pod	Basztami”	w	Chęcinach

(I	piętro	sala	nr	100),
będzie	pełniony	dyżur
Zarządu	Chęcińskiego

Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku.

Zapraszamy	wszystkie	osoby
zainteresowane	członkostwem.

Zarząd	Chęcińskiego
Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku

LIST DO REDAKCJI

„Powstał Chęciński
Uniwersytet

Trzeciego Wieku”
Szanowni	Państwo,
dnia	17	maja	w	Sali	Centrum	Kultury	 i	Sportu	w	Chęcinach	
odbyło	się	spotkanie	osób	z	terenu	Chęcin	i	Gminy,	które	chcia-
ły	 zapoznać	 się	 z	 inicjatywą	 Burmistrza	 Roberta	 Jaworskie-
go,	 powołania	 Chęcińskiego	 Uniwersytetu	 Trzeciego	 Wieku	
(CHUTW).	Niespodziewanie	przybyło	bardzo	wiele	osób,	sala	
była	wypełniona	po	brzegi.
Przed	rozpoczęciem	obrad	było	wiele	 rozmów	 i	dyskusji.	Za-
stanawiano	się	co	to	jest	ten	Chęciński	Uniwersytet	Trzeciego	
Wieku	CHUTW	?	Po	co	ma	się	go	powołać?	Czy	ktokolwiek	
się	 zapisze	 a	 jeżeli	 tak	 to	 czy	 będzie	 przychodził	 na	wykłady	
itd.	 	Pierwszą	wiedzę	na	 ten	 temat	 zebrani	 zapewne	uzyskali	
z	Internetu,	gdzie	zamieszczono	wzór	statutu.
Zebranie	otwarła	pani	Zofia	Stokowiec	podając	proponowany	
porządek	zebrania.	Punktów	było	wiele.	Najważniejszy	to	dys-
kusja	nad	proponowanym	statutem	i	zatwierdzenie	go	a	także	
wybór	władz	Stowarzyszenia.
Na	zebranie	przybył	inicjator	Pan	Burmistrz,	który	jako	pierw-
szy	zabrał	głos,	przekonując	do	inicjatywy.	Powiedział,	że	celem	
głównym	i	podstawowym	to	działalność	na	rzecz	osób	starszych		
w	różnych	dziedzinach	nauki,	szczególnie	w	zakresie	nauk	hu-
manistycznych,	kultury	i	sztuki,	nauk	społecznych,	przyrodni-
czych,	psychologii,	nauk	o	ziemi	i	wszechświecie.	Zapewnił	nas	
również,	że	w	tym	działaniu	pomoże	nam	i	obejmie	patronat	
Uniwersytet	 Jana	Kochanowskiego,	 który	wstępną	 zgodę	 już	
wyraził.	 Po	 tej	 wypowiedzi	 opuścił	 salę,	mówiąc,	 że	 nie	 chce	
aby	jego	osoba	wpływała	na	przebieg	obrad	jak	i	wybór	władz.	
Zebranie	było	burzliwe,	dyskusja	rozgorzała	na	tle	statutu	i	po-
prawek	do	niego.		W	rezultacie	dokonano	pewnych	poprawek,	
które	zostały	przegłosowane.	Dotyczyły	one	wyborów,	czy	mają	
być	 „tajne”	 czy	 „jawne”.	Większość	 przegłosowała	 że	 władze	
będą	wybierane	w	wyborach	„tajnych.”.
Wniesiono	również	poprawkę	do	paragrafu	11,	ustalono,	że	do	
Stowarzyszenia	przyjęte	mogą	być	nie	tylko	osoby	w	wieku	przed-
emerytalnym,	emerytalnym,	ale	także	osoby	niepełnosprawne.

Po	zatwierdzeniu	statutu	przystąpiono	do	wyborów.	Do	Zarzą-
du		podano		12	osób	a	do	Komisji	Rewizyjnej	4	osoby.	W	wy-
niku	tajnego	głosowania	do	Zarządu	weszli:	Zenona	Dołęgow-
ska	-	prezes	Anna	Bęben	–	vice	prezes,	Zofia	Gajos,	Bartłomiej	
Gruszczyński,	Zbigniew	Kluzek
Lucyna	Krzysztofik	 –	 skarbnik,	Wanda	 Rypin,	 Danuta	 Step-
niewska,	Zofia	Stokowiec	–	sekretarz.	Do	Komisji	Rewizyjnej:	
Zdzisława	Zegadło	–	przewodnicząca,	Marceli	Badowski		-	za-
stępca,	Jerzy	Wójcikowski.
 
Opiekę	nad	CHUTW	sprawuje		Centrum	Kultury	i	Sportu.	Dzia-
łalność	zarządu	jak	i	całego	Stowarzyszenia	rozpocznie	się	po	re-
jestracji	w	Sądzie	Rejonowym	w	Kielcach,	o	czym	powiadomimy	
w	 Internecie.	W	międzyczasie	prowadzone	będą	prace	przygo-
towawcze.	Dotychczas	deklarację	przystąpienia	do	 Stowarzysze-
nia	złożyło	57	osób,	w	głosowaniu	do	władz	brało	udział	43.		Do	
Stowarzyszenia	mogą	przystąpić	nowe	osoby.	Deklaracje	można	
nabyć	w	Centrum	Kultury	i	Sportu	u	pani	Elżbiety	Michowskiej	
I	piętro	pok	107	jak	również	u		członków	zarządu.

Zwracamy	się	do	członków	Stowarzyszenia	jak	i	wszystkich	osób	
zainteresowanych	CHUTW	o	 zgłaszanie	 ustnie,	 telefonicznie	
jak	i	na	piśmie	wszystkich	pomysłów	dot.	rodzajów	działalności,	
tematyki	 wykładów	 itd.	 do	CKiS	w	Chęcinach	 jak	 i	 prezesa.	
Podajemy	kontakty:
tel.	4131551097	meil	sekretariat@ckis.	checiny.pl
Zenona	Dołegowska	tel.	507696921,	mail	z.dolegowska@op.pl
 

Zapraszam	do	współpracy.	Dziękuje.
Zenona	Dołegowska
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	 Impreza	 rozpoczęła	 się	 przywitaniem	 zebranych	 gości	
przez	 Panią	 Prezes	 stowarzyszenia	 Joannę	Ciepielewską	 oraz	
Pana	Burmistrza	Roberta	Jaworskiego.	Na	gości	czekało	mnó-
stwo	 atrakcji.	 Dzieci	 szalały	 na	 dmuchanych	 zjeżdżalniach,	
a	rodzice	mogli	obejrzeć	przedstawienie	w	wykonaniu	uczniów	
z	naszej	szkoły,	które	przygotowała	Pani	Justyna	Pękalska,	po-
słuchać	występu	solowego	Pani	Justyny	Wypych,	występu	Pań	
z	zespołu	„Bolminianki”	oraz	popisów	naszych	szkolnych	soli-
stów,	przygotowanych	przez	Panią	Dorotę	Kurtek.
	 Ogromnym	powodzeniem	cieszyły	się	pyszne	ciasta	przygo-
towane	przez	rodziców	i	członków	stowarzyszenia.	Goście	mo-
gli	skosztować	kiełbaski	z	grilla,	chleb	ze	smalcem,	jak	również		
zdrowe	sałatki	i	galaretki	oraz	ratatuj,	watę	cukrową,	popcorn	
i	napoje	ufundowane	przez	hurtownię	Alex.
Nasze	zaproszenie	przyjął	 również	 trener	Klubu	Sportowego	
„Znicz	Podzamcze”,	Pan	Czesław	Zaborski	wraz	ze	swoimi	pod-
opiecznymi.	 Zawodnicy	 przeprowadzili	 rozgrzewkę,	 pokazali	
podstawowe	ćwiczenia	gimnastyczne	oraz	rzuty	zapaśnicze.
	 Kolejnym	punktem	festynu	był	towarzyski	mecz	piłki	noż-
nej	rozegrany	 między	 uczniami,	 a	rodzicami,	 gdzie	 wszyscy	
świetnie	 się	 bawili.	Dzięki	uprzejmości	Państwa	 Joanny	 i	Jac-
ka	Broda	 dzieci	mogły	 spróbować	 gry	w	frisbee.		Odbyły	 się	
również	zawody	sportowe,	zorganizowane	przez	Panie	z	Grupy	
Animacyjnej	AniMa	oraz	nauczycielki:	 Justynę	Pasek,	Dorotę	
Znojek	i	Barbarę	Wilk.	W	zabawie	brali	udział	również	rodzi-
ce.	Na	zawodników	czekały	nagrody.	 	W	między	czasie	dzieci	
mogły	pomalować	sobie	twarze,	wziąć		udział	w	konkursie	pla-
stycznym,	który	 zorganizowała	Pani	Beata	Kurowska.	Można	
było	 również	 obejrzeć	 wystawę	 ptaków	 ozdobnych	 Państwa	
Kotwiców	 oraz	 stroje	 bojowe	 i	sprzęt	 Armii	 Amerykańskiej	
z	II	Wojny	 Światowej,	 prezentowane	 przez	 młodych	 ludzi	
ze	Stowarzyszenia	 V	 for	 Victory.		 Punktem	 kulminacyjnym,	
było	losowanie	nagród	z	numerów	rozdawanych	przy	wejściu.
	 Festyn	prowadził	Pan	Paweł	Picheta	z	Grupy	AniMA,		opra-
wę	muzyczną	oraz	scenę	zapewniło	Centrum	Kultury	i	Sportu	
w	Chęcinach.
Ogromne	podziękowania	kierujemy	na	ręce	Pana	Burmistrza	
Roberta	Jaworskiego	współorganizację	wydarzenia	 i		ufundo-
wanie	dmuchanej	zjeżdżalni	dla	dzieci	oraz	na	ręce	dyrektor	
Centrum	Kultury	i	Sportu	Pani	Renaty	Janusz
	 Dziękujemy	 również	 rodzicom,	 członkom	 stowarzyszenia	
oraz	 wszystkim	 osobom	 zaangażowanym	w	organizację	 festy-
nu.
	 Szczególnie	dziękujemy	sponsorom,	bez	których	nie	byłoby	
możliwe	zapewnienie	tylu	atrakcji.	Wśród	nich	znaleźli	się:	
Państwo	 Edyta	 i	Robert	 Kwaśniewscy	 -	 Firma	 	„TOROPAK”,	
Pan	Tomasz	Materek	-		Firma	„TOROPAK”,	Państwo	Joanna	
i	Mariusz	Rogaccy	 -	Firma	 „PROMAR”,	Państwo	Agata	 i	Sta-
nisław	 Nartowscy	 -	 Stacja	 paliw	 „KOLIBER”,	 Panowie	 Zbi-
gniew	i	Rafał		Gouzd	-	Usługi	Transportowo	–	Handlowe,	Pan	
Władysław	Kołkiewicz	-		ZWP	Mosty,	Państwo	Wioleta	i	Paweł	
Skrobek	-			Hotel	i	Restauracja	Okrąglak,	Pan	Robert	Kornac-
ki	 -	 	Przedsiębiorstwo	 Usługowo-Handlowe	KORNEX,	 Pan	
Przemysław	Lech,	Pan	Krzysztof	Rylski,	Grupa	PSB	Mrówka,	
Pan	Henryk	Znojek	-	Zakłady	Mięsne,	Pan	Edward	Przywała,	
Pływalnia	„Perła”	w	Nowinach,	Kino	„Moskwa:	Kielce,	„Mul-
tikino”	Kielce,	Kino	 „Helios”	Kielce,	Nowa	 Szkoła	 -	 Pomoce	
dydaktyczne,	wyposażenie	 szkół,	Artpis	 	-	Materiały	biurowe,	

Festyn Rodzinny w Korzecku
 18 czerwca 2016 z inicjatywy Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury w Korzecku w naszej miejscowości na placu 
szkolnym, zorganizowano Festyn Rodzinny pod hasłem „Rodzinnie, zdrowo i na sportowo”, który współorganizowany był 
przez Gminę Chęciny.

„Dakota”			 Hurtownia	 sportowa,	 Nadleśnictwo	 Kielce,	 Księ-
garnia	„Kubuś”	w	Chęcinach,	Hurtownia	napojów	„Alex”,	Pan	
Marcin	Drej	Catering	„DREJ”.	

Zarząd Stowarzyszenia
Wspierającego Rozwój Kultury w Korzecku 
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INFORMACJA
Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Chęcinach,	zwraca	się
z	prośbą	do	wszystkich	użytkowników	korzystających

z	sieci	i	przyłączy	kanalizacyjnych	na	terenie	Gminy	i	Miasta
Chęciny	o	prawidłowe	i	zgodne	z	umową	ich	eksploatowanie.
Prosimy	o	zwrócenie	szczególnej	uwagi	na	to	co	wrzucamy

do	kanalizacji	sanitarnej.	Pamiętajmy,	że	rzeczy	nie	podlegające
rozdrobnieniu,	powodują	zator	kanalizacji	sanitarnej

i	zatkanie	pomp	ściekowych.
Powoduje	to	awarie	systemu	kanalizacji	sanitarnej

oraz	wzrost	opłat	za	odbiór	ścieków.
Każdy	z	Państwa	może	pomóc	w	niezawodnym

funkcjonowaniu	kanalizacji.
Wystarczy do toalet i innych urządzeń sanitarnych

 nie wrzucać:
chusteczek nawilżanych i higienicznych, ręczników

papierowych, szmat, ścierek, waty, podpasek, tamponów,
 pieluch, gazet, włosów, resztek jedzenia, leków,
środków ochrony roślin, gruzu, kamieni, piachu

i innych resztek
po budowlanych, farb, lakierów i innych rzecz

powodujących niedrożność rur kanalizacyjnych.
Mając	powyższe	na	uwadze	jeszcze	raz	zwracamy	się	z	ogromną
prośbą	do	mieszkańców	o	użytkowanie	instalacji	kanalizacyjnej,

zgodnie	z	jej	przeznaczeniem	co	zniweluje
do	minimum	koszty	jej	udrażniania.

ZGK	w	Chęcinach

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:
UWAGA ZMIANA NUMERU!!!

695 930 996
/Urząd	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach/
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Wyrazy	szczerego	współczucia
dla

Pielęgniarki	Krystyny	Przygodzkiej
z	powodu	śmierci

MĘŻA
składają	

Dyrekcja	wraz	z	pracownikami	
Samorządowego	Zakładu	Podstawowej
Opieki	Zdrowotnej	w	Chęcinach.
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	 Marian	 Budziosz	 był	 zasłużonym	
działaczem	 Kultury	 Fizycznej,	 szkole-
niowcem	 i	wychowawcą	młodzieży.	Tre-
nował	 żeńskie	 drużyny	 piłki	 siatkowej	
województwa	 świętokrzyskiego.	 Jego	
podopieczne	 wielokrotnie	 zdobywały	
mistrzostwo	 województwa	 w	 rożnych	
kategoriach	 wiekowych.	 Przez	 wiele	 lat	
pełnił	 funkcję	 dyrektora	 Zespołu	 Szkół	
Ogólnokształcących	 w	Wolicy.	 Był	 rów-
nież	 Radnym	 oraz	 Przewodniczącym	
Miejsko	 –	Gminnej	Rady	Narodowej	w	
Chęcinach	i	Radnym	Sejmiku	wojewódz-

	 8	 czerwca	2016	r.	w	hali	widowisko-
wo	 –	 sportowej	 w	Chęcinach,	 odbył	 się	
I	Memoriał	 Mariana	 Budziosza	 w	piłce	
ręcznej.	 Został	 on	 zorganizowany	 dla	
uczczenia	 pamięci	 Zmarłego.	 Marian	
Budziosz	 był	 znanym	w	regionie	 trene-
rem,	działaczem	i	społecznikiem.	Twórcą	
sukcesów	młodych	szczypiornistek	Świtu	
Wolica.	 Z	jego	 inicjatywy	 klub	 nawiązy-
wał	kontakty	z	zespołami	z	całej	Europy	
(Niemiec,	Czech,	Słowacji	i	Danii).	Pełnił	
funkcję	 radnego	 oraz	 przewodniczące-
go	 Miejsko-Gminnej	 Rady	 Narodowej	
w	Chęcinach.	 Był	 radnym	 sejmiku	 wo-
jewództwa	 świętokrzyskiego	 i	wiceprze-
wodniczącym	Komisji	Edukacji,	Sportu,	
Turystyki	i	Kultury.	Za	swoją	pracę	został	
odznaczony	m.in.	Krzyżem	Kawalerskim	
Orderu	 Odrodzenia	 Polski	 i	Złotym	
Krzyżem	 Zasługi.	 Zmarł	 30	 maja	 2015	
roku,	w	wieku	78	lat.
	 Uroczystego	otwarcia	turnieju	doko-
nał	 Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny	

I Memoriał Mariana Budziosza w piłce ręcznej

Robert	 Jaworski.	 W	swojej	 przemowie	
przybliżył	 postać	 śp.	 Mariana	 Budzio-
sza.	Podkreślił	Jego	zasługi,	zaliczając	do	
grona	ważnych	postaci	naszego	regionu.
	 Na	 uroczystości,	 wśród	 zaproszo-
nych	 gości	 obecna	 była	 żona	 zmarłego	
pani	Krystyna	Budziosz	z	najbliższą	Ro-
dziną,	współpracownicy	i	przyjaciele.
	 W	Memoriale	wzięły	udział	drużyny	
Gimnazjów	 z	następujących	 miejscowo-
ści:	Chęciny,	Ćmińsk,	Jędrzejów,	Micha-
łów,	Piekoszów,	Węchadłów	i	Wolica.
	 Zwycięską	 drużyną	 w	turnieju	 oka-
zała	się	drużyna	Gimnazjum	nr	2	w	Wo-
licy.	 Pokonali	 w	finale	 reprezentację	

Człowiek wielce zasłużony
 Marian Budziosz przez wiele lat był trenerem drużyny piłki ręcznej, radnym sejmiku województwa świętokrzyskiego, dy-
rektorem szkoły, a przede wszystkim niezapomnianym społecznikiem. Zmarł w wieku 78 lat.

twa	świętokrzyskiego.	Pełnił	także	funk-
cje	wiceprzewodniczącego	Komisji	Edu-
kacji,	 Sportu,	Turystyki	 i	Kultury.	 Poza	
tym,	był	członkiem	zarządów	Wojewódz-
kiego	 Zrzeszenia	 LZS,	 Wojewódzkiego	
Szkolnego	 Związku	 Sportowego	 oraz	
Świętokrzyskiego	Związku	Piłki	Ręcznej	
w	Kielcach.
	 Za	 swoje	 zasługi	 został	 uhonorowa-
ny	 wieloma	 odznaczeniami:	 Krzyżem	
Kawalerskim	 Orderu	 Odrodzenia	 Pol-
ski,	 Złotą	Odznaką	 “Zasłużony	Działacz	
Kultury	 Fizycznej”,	 Złotym	 Krzyżem	

Zasługi,	 Odznaką	 Za-
służonego	 Działacza	
Kultury,	 Złotą	Odzna-
ką	 Związku	 Nauczy-
cielstwa	 Polskiego,	
Diamentową	Odznaką	
Związku	 Piłki	 Ręcznej	
w	Polsce,	Medalem	za	
Zasługi	 ZPRP,	 Złotą	 Odznaką	 Honoro-
wą	LZS,	Medalem	za	Zasługi	w	Rozwoju	
Sportu	Szkolnego	oraz	Srebrnym	Meda-
lem	za	Zasługi	dla	Pożarnictwa.

Agnieszka Olech

Gimnazjum	nr	 1	 z	Chęcin	 17:3.	 Trzecie	
miejsce	zajęli	szczypiorniści	z	Gimnazjum	
z	Ćmińska.
	 Najlepszym	 zawodnikiem	 turnieju	
wybrano	Mikołaja	Rydzewskiego	z	Ćmiń-
ska,	a	najlepszym	bramkarzem	Mateusza	
Ziarę	 z	Chęcin.	 Królami	 strzelców	 tur-
nieju	 zostali	 Konrad	 Jamorski	 i	Bartło-
miej	 Pasiek	 z	Gimnazjum	Nr2	w	Wolicy.	
Wśród	 wyróżnionych	 zawodników	 zna-
leźli	się	Piotr	Wroński	i	Mikołaj	Zimoch.
	 Ideą	przyświecającą	 tej	 imprezie	 sta-
ła	 się	 popularyzacja	 piłki	 ręcznej	 wśród	
młodzieży	 oraz	 kultywowanie	 pamięci	
o	ważnej	postaci	sportu	 jaką	był	śp.	Ma-
rian	Budziosz.
	 Uczestnicy	i	organizatorzy	Memoriału	
mają	nadzieję,	że	impreza	ta	wpisze	się	na	
stałe	do	kalendarza	wydarzeń	sportowych.
	 Organizatorzy	 składają	 podziękowa-
nia	Burmistrzowi	Gminy	i	Miasta	Chęci-
ny,	 Prezesowi	 Świętokrzyskiego	 Związku	
Piłki	Ręcznej,	Dyrekcji	Centrum	Kultury	
i	Sportu	w	Chęcinach,	firmom:	TAWOL,	
NAWROPLAST,	 KLIMA-STER,	 CU-
KIERNIA	 RAMIĄCZEK,	 STACJA	 PA-
LIW	NOWINY,	RAFBUD.

Tomasz Dziurzyński
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	 18.06.2016	 r.	 już	 po	 raz	 ósmy	 na	 Boisku	
Sportowym	Orlik	w	Chęcinach	odbył	się	Turniej	
Piłki	 Nożnej	 o	Puchar	 Prezesa	 Stowarzyszenia	
Wspierającego	 Rozwój	 Kultury	 i	Sportu	 w	To-
karni.
	 Do	 zawodów	 zgłosiło	 się	 sześć	 drużyn	 z	te-
renu	Gminy	Chęciny.	Były	to:	SP	Bolmin,	UKS	
Ikar	Polichno	I,	II,	SP	Tokarnia,	SP	Starochęci-
ny	i	SP	Wolica.
	 Wszystkich	 uczestników	 powitał	 wicepre-
zes	 Stowarzyszenia	 i	sędzia	 zawodów,	 Tomasz	
Dziurzyński,	 a	uroczystego	 otwarcia	 dokonał	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny	pan	Robert	
Jaworski.
	 Drużyny	rywalizowały	w	dwóch	grupach	sys-
temem	„każdy	z	każdym”.	Do	finału	awansowali	
zwycięzcy	grup.
	 W	meczu	 o	pierwsze	miejsce	 drużyna	UKS	
Ikar	Polichno	pokonała	SP	Wolicę	4:1.
Końcowa	klasyfikacja	Turnieju:
	 1.	 UKS	Ikar	Polichno	I
	 2.	 SP	Wolica
	 3.	 SP	Bolmin
	 4.	 SP	Starochęciny
	 5.	 SP	Tokarnia
	 6.	 UKS	Ikar	Polichno	II
	 Zwycięzcy	 zawodów	 z	rąk	 Pana	 Burmistrza	
oraz	 Sekretarza	 Zarządu	 Stowarzyszenia	 Pana	
Ryszarda	Wrońskiego	otrzymali	puchary.
Każda	ze	szkól	otrzymała	pamiątkowe	dyplomy	
oraz	nagrody	rzeczowe	w	postaci	piłek.
	 Organizatorami	Turnieju	 był	 Zarząd	 SWR-
KiS	 w	Tokarni	 oraz	 Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	
Chęciny,	Robert	Jaworski.

SWRKiS w Tokarni

VIII Turniej o Puchar Prezesa SWRKiS w Tokarni

	 W	 piątek	 3	 czerwca	 br.	 w	 kamienicy	 „Niemczówka”	 przy	
ul.	Małogoskiej	7	odbył	się	wernisaż	wystawy	fotografii	Toma-
sza	Barańskiego	pt.	„Moje	wędrówki	z	Nidą”.	Wernisaż	rozpo-
częła	projekcja	filmu	„Ponidzie	na	Ziemi”	ze	zdjęciami	Krzysz-
tofa	Pęczalskiego.	
	 W	dalszej	części	wieczoru	można	było	posłuchać	opowieści	
autora	o	jego	wielkiej	pasji,	jaką	jest	fotografia,	a	w	szczególno-
ści	 fotografia	 przyrodnicza	 i	 krajobrazowa.	 Tomasz	 Barański	
zachwycił	także	śpiewem	i	grą	na	gitarze.	Spośród	wykonywa-
nych	utworów	przybyłym	gościom	bardzo	spodobała	 się	 jego	
autorska	piosenka	„Powiedz	mi	Nido”.	
	 Wystawa	„Moje	wędrówki	z	Nidą”	to	zatrzymana	w	kadrze	
niezwykła	opowieść	o	zauroczeniu	rzeką,	opowieść	o	sile	przy-
rody	i	pięknie	krajobrazów	Ponidzia,	które	mieszkaniec	naszej	
Gminy	dokumentował	na	przestrzeni	7	lat	w	trakcie	wielogo-
dzinnych	wypraw	w	ten	region	województwa	świętokrzyskiego.	
	 Prace	 Tomasza	 Barańskiego	 będzie	 można	 oglądać	 do	
7	sierpnia.	Kolejne	wystawy	jakie	zawitają	do	galerii	w	podzie-
miach	„Niemczówki”	to:
„Pejzaż	 holenderski	 w	 malarstwie	 Romana	 Korneckiego”	
–	wernisaż:	12.08.2016	r.,

Magia Ponidzia w „Niemczówce”

„Pejzaż,	portret,	natura	w	spojrzeniu	młodych	artystów:	Moni-
ka	Gozdek,	Paulina	Cisowska,	Marcelina	Smolarczyk	–	werni-
saż:	16.09.2016	r.

Kamila Adach
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	 Tegoroczne	Dni	Chęcin	pod	nazwą	“Średniowieczne	Chęciny”	
ściągnęły	rekordową	liczbę	gości.	Wszystko	to	za	sprawą	nie	tylko	
niezwykle	 bogatego	 programu	 artystycznego,	 ale	 przede	wszyst-
kim	 niesamowitego	 klimatu	 królewskiego	 miasteczka.	 -	 Tu	 jest	
magicznie.	Jedna	z	najlepszych	imprez	w	województwie	–	dało	się	
słyszeć	wśród	 tłumu	uczestników	 zabawy	 odbywającej	 się	 u	 stóp	
Królewskiego	Zamku.

De Mono gwiazdą “Średniowiecznych Chęcin”
 Pokazy rycerskie, inscenizacje historyczne, liczne atrakcje dla dzieci, kuchnia regionalna i tradycyjna, średniowieczny 
jarmark i bogaty program artystyczny, a na deser niesamowity koncert jednej z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej 
– zespołu De Mono. Na “Święto Chęcin” do królewskiego miasteczka przybyło kilka tysięcy ludzi.  

	 Święto	Chęcin	 tradycyjnie	 juz	 rozpoczęło	 sie	 uroczystą	Mszą	
Św.	 w	 Kościele	 Parafialnym	 pw.	 Świętego	 Bartłomieja	 w	 Chęci-
nach	 z	 udziałem	pocztów	 sztndarowych	 jednostek	Ochotniczych	
Straży	Pożarnych	z	terenu	Gminy	Chęciny,	w	asyście	dworu	kró-
lewskiego,	rycerstwa,	mieszkańców	i	zaproszonych	gości.	Po	mszy,	
w	korowodzie	dowodzonym	przez	rycerstwo	udano	sie	pod	Zamek	
Królewski,	gdzie	odbył	się	Turniej	Rycerski.	Podczas	zmagań	tur-
niejowych	podziwiać	można	było	między	innymi	pokazy	jazdy	pan-
cernej,	turniej	łuczniczy,	wystrzały	armatnie,	tańce	dworskie	oraz	
rekonstrukcje	bitewne	wojsk	pieszych.	 -	Organizując	 jedno	z	na-
szych	największych	wydarzeń	kulturalnych	ze	 szczegółami	 zapla-
nowaliśmy	go	tak,	aby	nawiązywało	do	czasów	średniowiecznych,	
kiedy	 to	 miejscowy	 Zamek	 był	 rezydencją	 rodzin	 królewskich,	
a	częstymi	 gośćmi	 na	 jego	 dziedzińcu	 byli	 rycerze,	 damy	 dworu	
i	służba	królewska.	Warto	przypomnieć,	Zamek	Krolewski	i	nasze	
królewskie	miasteczko	są	szczególne	z	punktu	widzenia	historii.	To	
tutaj	przed	wiekami,	w	1331	r.,	odbył	się	Zjazd	Ziem	Polskich,	uwa-
żany	za	początek	przyszłych	sejmów	w	Polsce.	Mamy	niezwykle	bo-
gatą	historię,	a	dziś	przybywając	do	Chęcin	można	poczuć	klimat	
tamtych	czasów.	Mamy	co	świętować	–	podkreśla	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.
	 Wszyscy,	którzy	przybyli	na	Święto	Chęcin	faktycz-
nie	mogli	wczuć	się	w	klimat	czasów	średniowiecznych.	
Na	 rynku,	 jak	 za	 dawnych	 lat,	 rozbrzmiała	 średnio-
wieczna	 muzyka,	 odbyły	 się	 pokazy	 pojedynków	 na	
białą	 broń.	 Całość	 dopełniły	 stragany	 z	 rękodziełem	
i	lokalnymi	przysmakami.
	 Równie	 ciekawie	 było	 na	 błoniach	 Królewskiego	
Zamku,	 gdzie	 stacjonowali	 rycerze.	 Obozy	 rycerskie	
ściągnęły	 tłumy	 zaciekawionych	 i	 chętnych	 poznania	
dawnych,	 średniowiecznych	 zwyczajów	 turystów.	 Te	
zwyczaje	 można	 też	 było	 poznać	 również	 na	 chęciń-
skim	 rynku,	 gdzie	 odbyły	 się	 pokazy	musztry	 parad-
nej	i	inscenizacji	historycznych.	W	podziw	nad	siłą	ry-
cerską	wpadli	wszyscy	ci,	którzy	mieli	okazję	obejrzeć	
prawdziwie	 rycerskie	 walki	 w	 wykonaniu	między	 in-
nymi	Drużyny	Rycerskiej	Ziemi	Chęcińskiej	Chorągwi	
“Ferro	Aquilae”.	Publiczność	oglądała	między	 innymi	

pokaz	 jazdy	 bojowej	 i	walk	 z	 użyciem	 starodawnej	 broni.	W	 re-
konstrukcjach	brały	udział	również	Kielecki	Ochotniczy	Szwadron	
Kawalerii	imienia	13.	Pułku	Ułanów	Wileńskich.
	 Dużo	działo	 się	 również	 na	 scenie	 ustawionej	 na	 chęcińskim	
rynku.	Można	było	podziwiać	pokazy	utalentowanych	grup	tanecz-
nych	Junior	Fresh	i	Zamkowe	Duszki	czy	Lazur,	a	także	występy	
Ilony	 Pałygi,	 Moniki	 Pyczek,	 Arkadiusza	 Solarza	 -	 zespół	 Band	
i	wielu	 inni	 artystów.	Na	 scenie	prezentowały	 się	 również	 licznie	
mali	artyści	z	terenu	gminy	oraz	laureaci	lokalnych	konkusów	mu-
zycznych.	Dużo	emocji	dostarczył	wszystkim	pokaz	boksu	tajskiego	
w	wykonaniu	Akademii	Muay	Thai	Kielce,	a	ciężkie	brzmienia	za-
serwował	zespół	Hook.	Gwiazdą	wieczoru	była	legenda	polskiego	
rocka,	znany	i	ceniony	nie	tylko	na	polskiej	scenie	muzycznej	ze-
spół	De	Mono,	wraz	z	którym	największe	szlagiery	śpiewała	kilku-
tysięczna	publiczność	zebrana	na	chęcińskim	tynku.
	 Rycerze,	 damy	dworu	 i	 służba	 królewska	 –	 te	 i	 inne	 barwne	
postacie	można	 było	 spotkać	 na	 tegorocznych	 obchodach	 święta	
naszego	miasta.	Jarmark	Chęciński,	 średniowieczna	muzyka,	po-
jedynki	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	mia-
sta	oraz	na	chęcińskim	Zamku	Królewskim.	W	ten	sposób	po	raz	
kolejny	mieszkańcy	uczcili	swoje	gminne	święto.	Warto	zaznaczyć,	
że	wraz	z	nimi	świętowało	kilka	tysięcy	ludzi,	którzy	przybyli	tego	
dnia	do	królewskiego	miasteczka.	-	Cieszę	się,	że	wszystko	się	uda-
ło.	Połączyliśmy	muzyczną	 zabawę	 z	historią	 stwarzając	 iście	 śre-
dniowieczny	 i	 królewski	 klimat.	 I	 o	 to	najbardziej	nam	chodziło	
-	mówił	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.
	 W	 wydarzeniu	 wzięli	 również	 udział	 Senator	 RP,	 Krzysztof	
Słoń,	Marszałek	i	Członek	Zarządu	Województwa	Świętokrzyskie-
go	Piotr	Żołądek,	Starosta	Kielecki	Michał	Godowski	oraz	Wice-
starosta	Zenon	 Janus	wraz	 z	 członkami	 zarządu	 	 i	 rady	powiatu	
kieleckiego.	Gościem	specjalnym	uroczystości	był	Starosta	Powiatu	
Vogtland	w	Niemczech	i	były	burmistrz	Gminy	Schoneck,	z	którą	
Gmina	Chęciny	od	wielu	lat	prowadzi	współpracę	zagraniczną.	
	 -	„Święto	Chęcin”	co	roku	ściąga	rzesze	ludzi	rządnych	dobrej	
zabawy	 i	 niesamowitych	wrażeń.	My	 staramy	 się	 to	wszystko	 za-
pewnić	i	chyba	dlatego	impreza	cieszy	się	tak	wielkim	zaintereso-
waniem	–	zgodnie	podkreślali	organizatorzy	imprezy.	Tegoroczne	
„Święto	Chęcin”	bez	wątpienia	można	zaliczyć	do	jednej	z	najbar-
dziej	udanych	 imprez	w	regionie.	Jako	że	organizatorzy	stawiają	
sobie	poprzeczkę	coraz	wyżej,	to	już	z	niecierpliwością	czekamy	na	
przyszłoroczne	„Święto	Chęcin”.

Agnieszka Olech




