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Wędkarze świętowali
30-lecie istnienia chęcińskiego 

Koła Wędkarskiego
 Wędkarze z Koła Wędkarskiego nr 5 w Chęcinach obchodzili 30-lecie 
istnienia. Z okazji okrągłego jubileuszu zorganizowano towarzyskie zawody 
wędkarskie dla członków Koła. Były też gratulacje i życzenia płynące od 
władz samorządowych oraz zaproszonych gości.

Chęciny na 30 miejscu w kraju pod względem pozyskiwania funduszy unijnych

Chęciny wysoko w rankingu 
„Rzeczpospolitej”

Siatkarski Ośrodek 
Szkolny powstanie 

w Chęcinach
 Gimnazjum nr 1 w Chęcinach zakwalifiko-
wało się do ogólnopolskiego projektu Siatkar-
skich Ośrodków Szkolnych. Dzięki temu, już 
we wrześniu powstanie tu nowa profilowana 
klasa ze specjalistycznym siatkarskim wycho-
waniem fizycznym. Projekt jest realizowany 
przez Polski Związek Piłki Siatkowej, Minister-
stwo Sportu i Turystyki przy współpracy z sa-
morządem gminy Chęciny.

Zespół „newX”
z Polichna

szturmem zdobywa 
listy przebojów

 „Figlarna gra” – to utwór, który od za-
mieszczenia w poczekalni ogólnopolskiej listy 
przebojów Mobile Disco Polo w trzy dni z 93 
miejsca wskoczył na miejsce pierwsze na li-
ście. Sprawcą muzycznego zamieszania jest 
czterech muzyków, członków nowego zespołu 
„newX” z Polichna (gmina Chęciny), którzy 
podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Mu-
zyki Dance i Disco Polo otrzymał wyróżnienie 
za „Wokal Roku 2014”. Warto dodać, że Disco 
Polo Lista Przebojów to pierwsze w Polsce mo-
bilne notowanie najlepszych hitów disco polo 
i  dance z  głosowaniem 24 h na dobę. 

W tegorocznej ogólnopol-
skiej edycji rankingu „Rzecz-
pospolitej” Gmina Chęciny 
znalazła się w „Złotej Setce 
Samorządów”, plasując się 
tym samym w czołówce gmin 
miejsko-wiejskich na 56 miej-
scu w  kraju. Jeszcze wyżej, bo 
na 30 miejscu w skali kraju 
Gmina Chęciny znalazła się za 
pozyskiwanie funduszy unij-
nych. Uroczysta gala, podczas 
której wręczono wyróżnienia 
laureatom odbyła się w ponie-
działek, 14 lipca w Warszawie. 

Na zakończenie spotkania jubileuszowego chęcińscy wędkarze zrobili sobie wspólne zdjęcie
razem z zaproszonymi gośćmi
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	 Zabytkowy	Klasztor	SS.	Bernardynek	w	Chęcinach	docze-
kał	się	wreszcie	wymiany	zniszczonej	stolarki	okiennej	i	drew-
nianych	wrót.	Wymiana	zniszczonych	elementów	ma	przyczy-
nić	sie	do	podniesienia	walorów	wizualnych	obiektu.	Klasztor	
odwiedza	rocznie	ponad	10	 tysięcy	osób.	Zwieńczeniem	prac	
restauratorskich,	 na	 które	 zostały	 pozyskane	 unijne	 środki,	
będzie	koncert	promujący	nie	tylko	sam	Klasztor,	ale	i	cały	re-
gion.
	 Blisko	 60	 tysięcy	 złotych	 kosztowała	wymiana	 zniszczonej	
stolarki	okiennej	i	wrót	w	zabytkowym	Klasztorze	SS.	Bernar-
dynek	w	Chęcinach.	Na	 realizację	 zadania	 zostały	pozyskane	
pieniądze	unijne	w	kwocie	ponad	48	tysięcy	złotych.	–	W	ostat-
nich	latach	udało	nam	się	pozyskać	spore	kwoty	dofinansowa-
nia	zarówno	ministerialnego,	z	którego	sfinansowano	wymianę	
dachu,	 jak	 i	unijnego	na	 renowację	Klasztoru	SS.	Bernardy-
nek.	Dzięki	pozyskanym	środkom	z	Urzędu	Marszałkowskiego	
i	Urzędu	Gminy	została	odnowiona	elewacja,	odrestaurowana	
dzwonnica,	a	także	wykonano	szereg	innych	prac.	Teraz	przy-
szła	 kolej	 na	 wymianę	 zniszczonej	 stolarki	 okiennej,	 a	 także	
dwóch	par	drewnianych	wrót.	Bacznie	obserwujemy	skąd	moż-
na	pozyskać	kolejne	środki	unijne	na	odnowę	zabytków	i		po-
magamy	przy	aplikacji	wniosków	o	dofinansowanie	–	przyznaje	
Burmistrz	Jaworski.	–	Bez	wątpienia,	wykonane	obecnie	prace	
podniosły	nie	tylko	walory	wizualne	obiektu,	ale	przede	wszyst-
kim	funkcje	użytkowe	–	podkreśla	Burmistrz.

Agnieszka Olech

Nowe okna i wrota drewniane w Klasztorze 
SS. Bernardynek

 Końca dobiegły prace związane z realizacją zadania pn.: „Wymiana okien i wrót drewnianych w Klasztorze SS. Bernardy-
nek” dofinansowany w ramach PROW 2007-2013 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, ze środków 
LGD Perły Czarnej Nidy.
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• Wędkarze świętowali 30-lecie 

istnienia chęcińskiego Koła 
Wędkarskiego

	 Przebudowa	 istniejącej	 kotłowni,	
wymiana	instalacji	centralnego	ogrze-
wania	i	ciepłej	wody	użytkowej,	a	także	
wymiana	hydrantów	i	drzwi.	W	Zespo-
le	Szkół	Ogólnokształcących	w	Chęci-
nach	właśnie	trwają	prace	remontowe,	
które	 są	 dofinansowane	 z	 Regional-
nego	 Programu	Operacyjnego	Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego.
	 Gmina	i	Miasto	Chęciny	pozyskała	
dofinansowanie	na	projekt	pn.	„Prze-

Kotłownia w ZSO w Chęcinach 
w remoncie

 Trwają prace przy projekcie „Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana 
instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach”. Zada-
nie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

budowa	 istniejącej	 kotłowni	 na	 ko-
tłownię	 olejową	 z	 wymianą	 instalacji	
centralnego	ogrzewania	i	ciepłej	wody	
użytkowej	 w	 budynku	 Zespołu	 Szkół	
Ogólnokształcących	 w	 Chęcinach	
ul.	 	Kielecka	20	oraz	wykonanie	prac	
związanych	 z	 dostosowaniem	 obiektu	
do	 aktualnych	przepisów”	w	 	ramach	
projektu	 „Przebudowa	 istniejącej	 ko-
tłowni	 oraz	 wymiana	 instalacji	 c.o.	
w	 	budynku	 Zespołu	 Szkół	 Ogólno-
kształcących	w	Chęcinach.	W	ramach	
realizacji	 projektu	 zostanie	 wymie-
niony	 piec	 centralnego	 ogrzewania,	
wymieniona	będzie	 też	 instalacja	cen-
tralnego	 ogrzewania	 i	 ciepłej	 wody	
użytkowej,	 a	 także	 hydranty	 i	 drzwi	
zewnętrzne	oraz	wewnętrzne.	

Agnieszka Olech

...dla rozwoju województwa świętokrzyskiego...
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	 W	 ostatnich	 latach	 samorząd	 lokalny	 przyczynił	 się	 do	
przeprowadzenia	renowacji	prawie	wszystkich	obiektów	zabyt-
kowych	tj.	Kościół	Parafialny	w	Chęcinach,	Klasztor	Sióstr	Ber-
nardynek,	Kościoły	w	Starochęcinach	i	Bolminie.	Wyremonto-
wana	została	kamienica	„Niemczówka”,	XIX-wieczny	budynek	
Urzędu,	a	obecnie	dobiegają	końca	prace	przy	rewitalizacji	za-
bytkowego	Centrum	Miasta	i	Zamku	Królewskiego.
	 Jednym	z	ostatnich	wymagających	pilnych	prac	remonto-
wych	jest	Klasztor	o.	Franciszkanów.	W	latach	2008-2009	zosta-
ła	wymieniona	posadzka	w	Klasztorze	oraz	wykonano	nowy	oł-
tarz.	Obecnie	obiekt	wymaga	wymiany	dachu	i	remontu	muru	
klasztornego.	Podczas	wizyty	Burmistrz,	Robert	Jaworski	wraz	
z	Gwardianem,	o.	Pawłem	Chmurą	rozmawiali	o	konieczności	
renowacji	obiektu	i	możliwościach	pozyskania	na	ten	cel	środ-
ków.	–	Przez	kilka	ostatnich	lat	udało	nam	się	odrestaurować	
większość	obiektów	dziedzictwa	kulturowego.	Dziś	 są	one	wi-
zytówką	naszej	gminy	i	obiektami	chętnie	odwiedzanymi	przez	
turystów.	Dużym	wsparciem	są	dla	nas	środki	unijne	i	ministe-
rialne.	Mam	nadzieję,	że	uda	nam	się	również	w	najbliższym	
czasie	pozyskać	fundusze	na	remont	Klasztoru	Franciszkanów	
–	powiedział	Burmistrz.

Renata Janusz

Burmistrz w ministerstwie w sprawie remontu 
Klasztoru Ojców Franciszkanów

 29 lipca br. Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski wraz z O. Pawłem Chmurą, Gwardianem Klasztoru Fran-
ciszkanów odbyli wizytę w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie pozyskania środków na remont obiek-
tów Klasztoru o. Franciszkanów. 

	 Uroczysta	 gala,	 podczas	 której	 wrę-
czono	wyróżnienia	laureatom	odbyła	się	
w	poniedziałek,	14	lipca	w	Warszawie.	

JAK WYBIERALI?
	 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	
2010-2013.		a	następnie	analizowała		in-
formacje	 przesłane	 przez	 poszczególne	
samorządy.	Ocenie	podlegały	między	in-
nymi	 wykorzystanie	 środków	 unijnych,	
dochody	i	wydatki	przypadające	na	jed-
nego	mieszkańca,	 aktywność	 gospodar-
cza	mieszkańców	oraz	wydatki	przezna-
czone	na	organizacje	pozarządowe.
	 Do	 drugiego	 etapu	 zakwalifikowały	
się	 64	miasta	na	prawach	powiatu,	 250	

Chęciny na 30 miejscu w kraju pod względem pozyskiwania funduszy unijnych

Chęciny wysoko w rankingu „Rzeczpospolitej”
 W tegorocznej ogólnopolskiej edycji rankingu „Rzeczpospolitej” Gmina Chęciny znalazła się w „Złotej Setce Samorzą-
dów”, plasując się tym samym w czołówce gmin miejsko-wiejskich na 56 miejscu w kraju. Jeszcze wyżej, bo na 30 miejscu 
w  skali kraju Gmina Chęciny znalazła się za pozyskiwanie funduszy unijnych.    

gmin	miejskich	 i	miejsko-wiejskich	oraz	
250	gmin	wiejskich,	z	których	wyłoniono	
„Złotą	 Setkę	 Samorządów”	 i	 56	 najlep-
szych	 miast	 powiatowych.	 W	 czołówce	
gmin	miejskich	i	miejsko-wiejskich	na	53	
miejscu	 znalazły	 się	 Chęciny,	 natomiast	
Daleszyce	zajęły	65.	 lokatę.	W	zestawie-
niu	 gmin	 wiejskich,	 14.	 pozycję	 zajęła	
Morawica,	a	38.	Górno.

DWA TYTUŁY DLA CHĘCIN
	 Gmina	Chęciny	nie	tylko	znalazła	się	
w	„Złotej	Setce”	kategorii	gmin	miejskich	
i	miejsko	–	wiejskich,	 ale	 została	 też	do-
ceniona	 za	 pozyskiwanie	 funduszy	 unij-
nych.	Znalazła	się	bowiem	na	30.	miejscu	
w	skali	kraju.	–	Jestem	miło	zaskoczony.	
Tak	wysoka	pozycja	w	skali	całego	kraju	
na	 pewno	 stanowi	 ogromny	 powód	 do	
dumy	 –	 mówił	 burmistrz	 Chęcin,	 Ro-
bert	Jaworski.	Podkreślał,	że	pracownicy	
urzędu	gminy	na	pewno	nie	osiądą	 jed-
nak	na	laurach	i	już	przymierzają	się	do	
walki	 o	 	kolejną	 turę	 unijnych	 dotacji.	
–		W		gminie	jest	jeszcze	dużo	do	zrobie-
nia.	Zamierzamy	wybudować	przedszkole	
samorządowe	w	Chęcinach,	skanalizować	
całą	 gminę,	 wybudować	 ścieżki	 rowero-
we,	czy	chociażby	uzbroić	kolejne	gminne	
działki	–	wymienia	burmistrz.	

Agnieszka Olech
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	 Blisko	 2	 tysiące	 samorządowców	 z	 całego	 kraju	 wzięło	
udział	w	tegorocznym	Kongresie	Regionów	w	Świdnicy.	Przez	
trzy	dni	kongresowe	odbyło	się	kilkadziesiąt	paneli	dyskusyj-
nych	i	sesji	plenarnych.	–	Największe	w	kraju	spotkanie	samo-
rządowców	to	do	skonała	okazja	do	wymiany	poglądów	i	do-
świadczeń	–	mówi	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski.	 –	 Podczas	 kongresu	 uczymy	 się	 nawzajem	 od	 sie-
bie	 jak	 dobrze	 i	mądrze	 zarządzać	 gminami.	 Opracowujemy	
wspólne	strategie	i	szukamy	najlepszych	rozwiązań	–	wyjaśnia	
Burmistrz	Jaworski,	jeden	z	uczestników	Kongresu.
W	 trakcie	 sesji	 plenarnych	 dyskutowano	 nad	 kwestiami	 do-
tyczącymi	długoterminowych	strategii	działania	 jednostek	 sa-
morządu	 terytorialnego,	finansowania	 inwestycji,	 a	 także	roli	
zagranicznych	 inwestorów	 i	 rodzimych	przedsiębiorców	 oraz	

Burmistrz Robert Jaworski wziął udział
w Kongresie Regionów

 Kongres Regionów w Świdnicy jest największym dorocznym spotkaniem przedstawicieli jednostek samorządu terytorial-
nego, poświęconym najistotniejszym kwestiom funkcjonowania miast, gmin, powiatów i województw. Gościem specjalnym naj-
większego w Polsce spotkania samorządowców był Rudolph Giuliani wybitny burmistrz Nowego Jorku, który w spektakularny 
sposób zmienił oblicze jednego z największych miast świata. 

ich	wpływu	na	funkcjonowanie	regionów.	Odbyły	się	także	roz-
mowy	z	ekspertami	z	zakresu	komunikacji	i	marketingu	poli-
tycznego.
	 Podczas	Kongresu	samorządowcy	spotkali	się	z	Rudolphem	
Giulianim	–	legendarnym	burmistrzem	Nowego	Jorku,	który	
w	sposób	spektakularny	zmienił	oblicze	jednego	z	największych	
miast	świata.	Warto	przypomnieć,	że	burmistrz	Giuliani	przy-
wrócił	miasto	jego	mieszkańcom	i	udowodnił,	jak	wielka	może	
być	rola	lokalnych	władz	dla	rozwoju	zarządzanych	przez	nie	
jednostek	oraz	satysfakcji	i	dobrobytu	obywateli.	Legendarny	
burmistrz	Nowego	Jorku	jest	uznawany	za	światowy	autorytet	
w	dziedzinie	podejmowania	decyzji.	O	swoich	doświadczeniach	
rozmawiał	z	uczestnikami	tegorocznego	Kongresu	Regionów.	

Agnieszka Olech

Podpisana umowa
na oświetlenie
w Miedziance

 23 lipca, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Ja-
worski wraz ze Skarbnik Gminy i Miasta Chęciny, Jadwigą 
Sinkiewicz podpisali umowę na realizację projektu pn.: „Bu-
dowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Miedzianka, gm. 
Chęciny”. Inwestycja będzie realizowana w ramach działania 
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, 
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

	 Dzięki	 realizacji	 zadania	 powstanie	 oświetlenie	 uliczne	
w	miejscowości	Miedzianka.	Wszystkim	wiadomo,	 iż	 trasa	 na	
której	staną	nowe	stylowe	lampy,	jest	bardzo	często	uczęszcza-
na	nie	tylko	przez	mieszkańców,	ale	także	przez	turystów.	In-
westycja	 ta	 z	 pewnością	wpłynie	 na	 poprawę	 bezpieczeństwa	
mieszkańców	w	czasie	wieczornych	spacerów	oraz	ułatwi	tury-
stom	dostępność	do	zwiedzania	największej	atrakcji	Miedzianki	
–	Muzealnej	Izby	Górnictwa	Kruszcowego.	Lada	dzień	zostanie	
ogłoszony	przetarg	na	to	zadanie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Anna Wrońska

GMINA CHĘCINY informuje, że 
PROGRAM DEMONTAŻU, TRANSPORTU  

I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH  

W POSTACI MATERIAŁÓW ZAWIERAJĄCYCH 
AZBEST  

Z TERENU GMINY I MIASTA CHĘCINY 
o wartości 34 568,48 zł został zrealizowany w 2014 roku

przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Kielcach
i NFOŚiGW w Warszawie.

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 

w kwocie 11 048,97 zł. 
Dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w kwocie 15 784,23 zł.

Grupa samorządowców z powiatu kieleckiego 
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	 Dobiegający	końca	remont	zamku	warty	8	mln	zł,	rewita-
lizacja	dwóch	rynków	za	10	mln	zł,	otwarta	w	ubiegłym	roku	
w	czerwcu	hala	sportowa	za	18	mln	zł,	budowa	Europejskie-
go	 Centrum	 Edukacji	 Geologicznej	 za	 ponad	 34	 miliony	
złotych,	 czy	 Regionalne	 Centrum	 Naukowo-Technologicz-
ne	w	Podzamczu	–	wszystkie	 te	 inwestycje	warte	 kilkadzie-
siąt	milionów	złotych	mają	sprawić,	że	w	najbliższych	latach	
zdecydowanie	wzrośnie	liczba	turystów	przyjeżdżających	do	
Chęcin.	–	Wszystkie	te	zadania	w	znacznej	mierze	są	współ-
finansowane	z	funduszy	unijnych.	W	pełni	wykorzystaliśmy	
nasze	pięć	minut	–	stwierdza	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chę-
ciny,	Robert	Jaworski.	–	W	ostatnich	latach	pozyskaliśmy	gi-
gantyczne	kwoty	dofinansowań	m.in.	 na	 rewitalizację	 zam-
ku,	rynków,	zabytkowej	„Niemczówki”,	czy	na	budowę	hali.	
To	były	kluczowe	inwestycje,	które	już	niebawem	przyniosą	
oczekiwane	efekty	–	dodaje	Burmistrz	Jaworski.	

Zamek w Chęcinach ściągnie rzesze turystów
Z	 powodu	 prac	 remontowych	 nieczynny	 jest	 chęciński	 za-
mek,	nazywany	perełką	turystyczną	regionu.	–	Pozyskaliśmy	
pieniądze	na	rewitalizację	zamku	i	kiedy	tylko	zostały	dopięte	
ostatnie	formalności,	od	razu	ruszyliśmy	z	pracami.	W	ostat-
nim	czasie	zamek	nie	przynosił	w	związku	z	tym	żadnych	do-
chodów.	Musieliśmy	jednak	przeprowadzić	jego	rewitalizację	
i	gdyby	nie	unijne	pieniądze,	to	nigdy	nie	byłoby	nas	stać	na	
przeprowadzenie	tych	wszystkich	prac	–	wyjaśnia	Burmistrz	
Robert	Jaworski.	–	Przed	remontem	zamek	odwiedzało	gru-
bo	ponad	sto	tysięcy	turystów	rocznie.	Szacujemy,	że	w	prze-
ciągu	dwóch	lat	liczba	odwiedzających	drastycznie	wzrośnie.	
Według	naszych	obliczeń	może	ich	być	nawet	kilkaset	tysięcy	
rocznie	–	zakłada	Burmistrz	Jaworski.

Do Chęcin będzie przyjeżdżać kilkaset tysięcy 
turystów rocznie

 Według władz Gminy i Miasta Chęciny, po zakończeniu wielomilionowych inwestorskich prac rewitalizacyjnych i remon-
towych, liczba turystów z każdym rokiem będzie wzrastać. Szacuje się, że w 2016 roku do Chęcin przyjedzie kilkaset tysięcy 
odwiedzających.

Dobrze zjeść na chęcińskich rynkach
i zadbać o kondycję na hali

Do	wzrostu	liczby	turystów	ma	przyczynić	się	także	rewitali-
zacja	rynków	i	nowa	hala	widowiskowo-sportowa	„Pod	Basz-
tami”.	–	Do	tej	pory	turyści	odwiedzający	zamek	szybko	ucie-
kali	z	Chęcin.	Teraz	 liczymy	na	to,	że	zostaną	tu	na	dłużej.	
Mamy	nadzieję,	że	zwiedzą	nasze	piękne	klasztory	i	kościoły,	
na	 rewitalizację	 których	 również	 pozyskaliśmy	 w	ostatnim	
czasie	 ogromne	 kwoty	 dofinansowań	 unijnych,	 a	 także	 zo-
baczą	odrestaurowaną	„Niemczówkę”	i	rynki,	gdzie	już	teraz	
można	dobrze	 zjeść	 i	popatrzeć	na	 zamek.	Poza	 tym,	duża	
liczba	ludzi	zaczęła	przyjeżdżać	do	Chęcin	ze	względu	na	na-
szą	nowoczesną	halę.	To	tutaj	odbywa	się	coraz	więcej	imprez	
sportowych	na	skalę	już	nie	tylko	województwa,	ale	i	kraju	–	
podkreśla	Burmistrz	Jaworski.

Regionalne	Centrum	Naukowo-Technologiczne	w	Podzam-
czu	również	napędzi	turystów
Dodatkowym	bodźcem	dla	turystów	z	pewnością	będzie	po-
wstałe	 w	 Podzamczu	 Regionalne	 Centrum	Naukowo-Tech-
nologiczne	w	Podzamczu.	To	 tutaj	 budowany	 jest	 biobank,	
czyli	 nowoczesne	 laboratorium,	 czy	 pierwszy	 udostępniony	
do	zwiedzania	dom	pasywny.	Powstanie	 tu	 także	Laborato-
rium	Nauki	 –	 Centrum	 Leonardo	 da	 Vinci,	 czyli	 miejsce,	
w	którym	przez	 zabawę	 będzie	można	 się	 uczyć,	 podobnie	
jak	w	Centrum	Nauki	Kopernik	w	Warszawie.	 Już	 jesienią	
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w	Podzamczu	Chęcińskim	zostaną	zorganizowane	międzyna-
rodowe	zawody	dla	konstruktorów	łazików	marsjańskich	Eu-
ropean	Rover	Challenge	2014.	–	Myślę,	że	RCNT	w	Podzam-
czu	stanie	się	swego	rodzaju	marką	regionu.	Będą	tu	przyjeż-
dżać	prawdziwe	rzesze	turystów,	którzy	przy	okazji	odwiedzą	
zamek,	czy	inne	zakątki	naszej	urokliwej	gminy	–	przewiduje	
Burmistrz	Robert	Jaworski.

Do Chęcin zjadą naukowcy z całego świata
	 W	 Chęcinach	 już	 ruszyła	 budowa	 Europejskiego	 Cen-
trum	Edukacji	Geologicznej,	która	zakończy	się	w	przyszłym	
roku.	 Według	 Burmistrza	 Roberta	 Jaworskiego	 to	 jedna	
z	najważniejszych	 inwestycji	 w	 gminie.	 –	 Dzięki	 realizowa-
nej	 przez	 Uniwersytet	 Warszawski	 inwestycji	 powstaną	 tu	
nowe	miejsca	 pracy,	 a	miejscowość	 będzie	 odwiedzało	wię-
cej	turystów.	Przyjadą	tutaj	także	naukowcy	z	całego	świata,	
największe	sławy	w	dziedzinie	geologii.	Do	Chęcin	naukowcy	
zaglądali	już	wcześniej,	ze	względu	na	wyjątkowość	tego	miej-
sca	pod	względem	geologicznym,	ale	nigdy	nie	zostawali	na	
dłużej.	Teraz	będą	tu	pracować,	przeprowadzać	konferencje	
naukowe	i	szkolenia.		
	 Centrum,	 które	 ma	 pełnić	 funkcję	 badawczą,	 dydak-
tyczną,	noclegową	 i	konferencyjno-badawczą,	powstanie	na	
działce	w	dawnym	kamieniołomie	Korzecko	na	górze	Beylina
	 Całkowity	 koszt	 budowy	 przekroczy	 34	 miliony	 złotych.	
Kompleks	ECEG	będzie	składał	się	z	pięciu	budynków:	re-
prezentacyjnego	budynku	głównego,	budynku	dydaktyczne-
go	i	laboratorium	oraz	trzech	budynków	hotelowych:	dwóch	
dla	 studentów	 oraz	 jednego	 dla	 gości	 ośrodka	 oraz	 kadry.	

W	Centrum	 będą	 odbywać	 się	 praktyki	 studentów	 nauk	
przyrodniczych	zarówno	z	kraju	 jak	 i	 z	zagranicy.	–	Jest	 to	
dla	nas	jedna	z	najważniejszych	inwestycji,	która	ściągnie	do	
Chęcin	ludzi	ze	świata	nauki	–	przyznaje	Burmistrz	Robert	
Jaworski.
	 -	Do	tej	pory	turyści	przyjeżdżali	na	zamek,	kupowali	bi-
lety,	zwiedzali	go	i	po	prostu	odjeżdżali.	Mam	nadzieję,	że	te-
raz,	dzięki	tym	wszystkim	atrakcjom,	jakie	przygotowujemy,	
zostaną	u	nas	na	dłużej	–	mówi	Burmistrz	Jaworski.	–	Jestem	
przekonany,	że	efekty	tych	kilkudziesięciomilionowych	inwe-
stycji	niebawem	przyniosą	wymierne	efekty	dla	wszystkich	–	
przekonuje.	

Agnieszka Olech

Zwiększona dotacja
na rewitalizację

chęcińskich rynków
 Gmina Chęciny otrzyma dodatkowe dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 145 tysięcy 
złotych na  rewitalizację historycznego centrum miasta.

	 Realizowany	przez	gminę	projekt	pod	nazwą	„Komplek-
sowa	rewitalizacja	historycznego	centrum	Chęcin,	mająca	na	
celu	 odbudowę	 i	 promocję	 unikatowych	walorów	historycz-
nych	 i	kulturowych	 miasta”	 otrzymał	 dofinansowanie	 z	Re-
gionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	 Święto-
krzyskiego	na	lata	2007-2013	(działania	„Rewitalizacja	małych	
miast”)	w	kwocie	5	mln	326	tys.	złotych.	Stanowi	 to	60	pro-
cent	kosztów	przedsięwzięcia.	W	związku	koniecznością	prze-
prowadzenia	 dodatkowych	 prac	 archeologicznych	 wzrosły	
koszty	 inwestycji.	–	Wystąpiliśmy	z	pismem	do	Zarządu	Wo-
jewództwa	o	zwiększenie	dofinansowania	do	poziomu	5	mln	
471	tys.	zł,	czyli	o	145	tys.	zł.	Prośba	nasza	została	rozpatrzona	
pozytywnie	–	nie	kryje	zadowolenia	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	
Chęciny,	Robert	Jaworski.		
	 Zwiększenie	dofinansowania	było	możliwe	w	związku	z	po-
jawieniem	się	oszczędności	przetargowych	w	ramach	RPO.

Agnieszka Olech



Z ŻYCIA GMINY

8

	 Miesiąc	 sierpień	 na	 terenie	 gminy	 Chęciny	 ma	 obfitować	
w	liczne	 wydarzenia	 artystyczne,	 sportowe,	 kulturalne	 i	 histo-
ryczne.	Za	każdym	razem,	na	ich	organizację	władze	gminy	stara-
ją	się	pozyskać	wszelkie	możliwe	dofinansowania	ze	środków	ze-
wnętrznych.	–	Od	dawna	staramy	się	pozyskiwać	unijne	dotacje	
nie	tylko	na	tak	zwane	inwestycje	twarde,	ale	też	na	miękkie,	jak	
m.in.	organizacja	wydarzeń	kulturalnych	–	 tłumaczy	Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	-	Dzięki	pozyskanemu	
dofinansowaniu	w	ostatnich	latach	udało	nam	się	zorganizować	
szereg	wydarzeń	artystycznych	i	kulturalnych,	zapraszając	na	nie	
gwiazdy	krajowego	 formatu,	 jak	m.in.	 znane	 i	 lubiane	 zespoły,	
wśród	 których	 znalazły	 się:	 „Czerwone	 Gitary”,	 „Trubadurzy”,	
czy	 „Brathanki”	 oraz	 znane	 piosenkarki	 jak	 Justyna	 Steczkow-
ska,	Eleni,	czy	Majka	Jeżowska.	Nie	zabrakło	też	kabaretów,	jak	
m.in.	kabaret	Łowcy.B.	Staramy	się	rozwijać	w	każdym	kierunku.	
Mieszkańcy	potrzebują	dobrej	infrastruktury	drogowej,	oświetle-
nia,	chodników,	czy	hali,	ale	potrzebują	także	rozrywki.	Staramy	
się	organizować	różne	wydarzenia,	pozyskując	na	to	środki	z	ze-
wnątrz	–	mówi	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jawor-
ski,	który	już	teraz	zaprasza	do	Chęcin	na	najbliższe	wydarzenia.	
–	W	naszej	gminie	w	sierpniu	czeka	na	wszystkich	moc	atrakcji	
i	spotkań	kulturalnych,	na	które	już	teraz	wszystkich	serdecznie	
zapraszam	–	potwierdza	Burmistrz	Jaworski.		
XI Międzynarodowy Plener Malarski „Pocztówki Chęcińskie 

2014” – od 11 do 23 sierpnia Chęciny
	 W	dniach	od	11	do	23	sierpnia	w	Chęcinach	odbędzie	się	XI	
Międzynarodowy	Plener	Malarski	pod	nazwą	„Pocztówki	Chęciń-
skie”.	W	tym	roku,	w	dwutygodniowym	Plenerze	Malarskim	weźmie	
udział	ponad	trzydziestu	artystów	nie	tylko	z	Polski,	ale	i	z	zagranicy.	
Organizatorem	Pleneru	 jest	 Centrum	Kultury	 i	 Sportu	w	Chęci-
nach,	a	współorganizatorem	Towarzystwo	Przyjaciół	Sztuk	Pięknych	
w	Kielcach.	Malarzy	będzie	można	spotkać	nie	tylko	w	Chęcinach,	
ale	i	w	okolicach.	Plener	zakończy	się	wernisażem	poplenerowym,	
który	odbędzie	się	23	sierpnia	o	godzinie	17:00	w	hali	widowiskowo-
-sportowej	„Pod	Basztami”	w	Chęcinach.	Będzie	można	podziwiać,	
a	także	zakupić	dzieła	malarzy,	powstałe	podczas	Pleneru.

Koncert Pieśni Maryjnych – 16 sierpnia
	 6	 sierpnia	 w	 Klasztorze	 Sióstr	 Bernardynek	 pw.	 Św.	Marii	
Magdaleny	w	Chęcinach	odbędzie	się	Koncert	Pieśni	Maryjnych.	
Wydarzenie	 rozpocznie	 się	 o	 godzinie	 18:00	 od	 Mszy	 Świętej	
w	Klasztorze.	 Koncert	 zacznie	 się	 o	 godzinie	 19:00.	Na	 począ-
tek	będzie	można	usłyszeć	dawne	Pieśni	Maryjne	w	wykonaniu	
Sióstr.	Około	godziny	19:40	zacznie	się	koncert	organowy	o.	Wik-
toryna	Kryzy	OFM,	a	o	godzinie	20:20	dla	wszystkich	przybyłych	
wystąpi	zespół	folklorystyczny	„Lpowiczanie”.

Dożynki Gminne – 17 sierpnia Polichno
	 Dożynki	Gminy	i	Miasta	Chęciny	każdego	roku	odbywają	się	
w	innej	parafii.	W	tym	roku	odbędą	się	one	w	Polichnie.	Zaczną	
się	 tradycyjnie	 uroczystą	 Mszą	 Świętą	 plenerową	 przy	 koście-
le	 parafialnym	 punktualnie	 o	 godzinie	 12:00.	 Stamtąd	 orszak	
dożynkowy	 przemaszeruje	 na	 kompleks	 sportowy	w	 Polichnie,	
gdzie	 odbędzie	 się	 dalsza	 część	 wydarzenia.	 Organizatorzy	 za-
dbali	o	 to,	 żeby	goście	 się	nie	nudzili.	 Jak	nakazuje	wieloletnia	
tradycja	 rolnicy	 podziękują	 za	 dobrą	 pracę	 i	 szczęśliwe	 zbiory,	
a	następnie	z	programem	artystycznym	wystąpią	uczniowie	i	lo-
kalni	artyści.	Nie	zabraknie	występów	zespołów	folklorystycznych	
z	terenu	Gminy	Chęciny.	Dla	przybyłych	zagra	zespół	„Merkury”,	
a	gwiazdą	wydarzenia	będzie,	bijący	w	ostatnim	czasie	 rekordy	
popularności	 na	 listach	 przebojów	 disco	 polo,	 zespół	 „newX”	
z	Polichna	oraz	grupa	folkowa	„Pozytywnie	Nakręceni”.

W sierpniu w Chęcinach będzie się działo
 Koncert Sióstr Bernardynek, „Plener malarski”, „Piknik Geologiczny w Miedziance” i Dożynki Gminne, a w ostatnią 
niedzielę sierpnia otwarcie chęcińskich Rynków po rewitalizacji – te i wiele innych wydarzeń będzie miało miejsce na terenie 
Gminy i Miasta Chęciny już w sierpniu.  

„Piknik Geologiczny w Miedziance” – 24 sierpnia Miedzianka
	 W	 sierpniowym	 chęcińskim	 kalendarzu	 imprez	 coś	 dla	 sie-
bie	znajdą	także	miłośnicy	geologii.	Już	24	sierpnia	w	Miedzian-
ce	 odbędzie	 się	 „Piknik	 Geologiczny”.	 Wydarzenie	 rozpocznie	
konferencja	geologiczna	o	godzinie	16:00.	O	godzinie	16:50	na	
placu	przed	Muzealną	Izbą	Górnictwa	Kruszcowego	nastąpi	ofi-
cjalne	otwarcie	 imprezy,	podczas	której	dla	gości	 zagra	Kapela	
ze	Śląska	im.	Józefa	Poloka.	Wystąpi	także	Magdalena	Paradziej,	
a	na	zakończenie	imprezy	zagra	„BONY	M”.	Uczestnicy	imprezy	
będą	mogli	wziąć	udział	w	warsztatach:	urabiania	skał	za	pomocą	
dawnych	narzędzi	górniczych,	ręcznego	przebierania	rudy	i	śre-
dniowiecznych	 technik	wzbogacania	 rud.	Widzowie	 będą	 także	
mogli	 samodzielnie	 wybijać	 pamiątkowe	monety	 i	 powlekać	 je	
miedzianą	powłoką.	Przygotowano	również	warsztaty	z	preparo-
wania	skamieniałości,	czy	płukania	złota.	Podczas	pikniku	będzie	
można	spróbować	górniczych	potraw	i	bezpłatnie	zwiedzić	mu-
zeum	górnictwa.	
VIII Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych 

– od 23 do 24 sierpnia
	 23	i	24	sierpnia	w	Chęcinach	odbędzie	się	VIII	Świętokrzyski	
Zlot	Motocykli	SHL	i	Pojazdów	Zabytkowych.
	 W	 1937	 roku	 w	 kieleckiej	Hucie	 Ludwików	 S.A.	 skonstru-
owano	pierwszy	z	prototypów	motocykla	SHL.	Z	biegiem	czasu	
motocykle	te	stały	się	legendą	polskiej	motoryzacji.	Z	okazji	ko-
lejnej	rocznicy	tego	wydarzenia	zapraszamy,	nie	tylko	posiadaczy	
motocykli	SHL,	ale	również	motorowerów,	skuterów,	motocykli	
innych	marek,	a	 także	zabytkowych	 samochodów	oraz	miłośni-
ków	motoryzacji,	do	wzięcia	udziału	w	VIII	Świętokrzyskim	Zlo-
cie	Motocykli	SHL	i	Pojazdów	Zabytkowych,	który	odbędzie	się	
23	i	24	sierpnia	2014	roku	w	Chęcinach	i	Muzeum	Wsi	Kieleckiej	
w	Tokarni.	W	ramach	imprezy	planowana	jest	wystawa	motocykli	
i	aut	zabytkowych,	spotkanie	ze	znanymi	kierowcami	wyścigowy-
mi,	działaczami	polskiego	 sportu	motocyklowego	 i	 samochodo-
wego,	 a	 także	 górskie	 próby	 czasowe	motocykli	 i	 samochodów	
zabytkowych	po	 chęcińskich	 serpentynach	–	memoriał	Michała	
Nahorskiego.	Będzie	 to	finał	ogólnopolskiej	 imprezy		„Weteran	
Moto	Bieg”	o	puchar		miesięcznika	motoryzacyjnego		„Automo-
bilista”.	Pierwsza	runda	tych	zawodów	odbyła	się	w	dniach	17-18	
maja	2014	roku	na	torze	„FSO”	w	Warszawie.	Druga	runda	miała	
miejsce	w	dniach	19-20	lipca	2014	roku	w	Mońkach	k/Białego-
stoku.	Zawody	z	cyklu	„Weteran	Moto	Bieg”	są	nawiązaniem	do	
przedwojennych	zawodów	sportowych	rozgrywanych	wśród	mo-
tocyklistów.
	 Organizatorem	 Zlotu	 jest	 Stowarzyszenie	 „SHL	 Historia	
i	Fakty”,	Towarzystwo	Wiedzy	o	Dawnych	Kulturach	w	Kielcach,	
Gmina	Chęciny	oraz	Muzeum	Wsi	Kieleckiej.
Uroczyste otwarcie chęcińskich Rynków – 31 sierpnia Chęciny
	 Kalendarz	imprez	i	wydarzeń	sierpniowych	zamyka	uroczy-
ste	otwarcie	i	oddanie	do	użytku	odrestaurowanych	chęcińskich	
Rynków.	Z	 tej	okazji	organizatorzy	 już	dziś	 zapowiadają	na	 ten	
dzień	moc	atrakcji.	Wystąpi	m.in.	legendarny	zespół	„Bez	Jacka”	
oraz	lokalne	grupy	folklorystyczne	i	taneczne.
	 Wrzesień	 w	 Chęcinach	 również	 stanie	 pod	 znakiem	 cieka-
wych	imprez
	 Podobnie	zapowiada	się	wrzesień	w	Chęcinach.	W	tym	okre-
sie	 odbędzie	 się	 rajd	 rowerowy,	 rekonstrukcja	 historyczna	 zor-
ganizowana	 w	 ramach	 Pikniku	 Historycznego,	 Święto	 Chęcin,	
a	także	 liczne	wydarzenia	 sportowe.	Niebawem	poinformujemy	
o	szczegółach.	

Agnieszka Olech
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	 Zespół	 na	 lokalnym	 rynku	muzycznym	 istnieje	 już	 od	
dłuższego	czasu	a	dla	mieszkańców	Gminy	Chęciny	bardziej	
znany	pod	 starą	nazwą	 „Efekt	 z	Polichna”	 bo	właśnie	 tak	
postanowili	 nazwać	 swój	pierwszy	projekt	muzyczny	dwaj	
bracia	Adam	i	Krzysztof	Kasprzyk.	Jak	tłumaczą,	jako	mło-
dzi	pasjonaci	muzyki	włożyli	w	niego	wiele	wysiłku	i	pracy,	
a	czasem	kosztowało	ich	to	wiele	wyrzeczeń.	Wraz	z	lawiną	
kolejnych	sukcesów	postanowili	rozpocząć	nowy	etap	mu-
zyczny	z	nową	nazwą,	której	pomysłodawcą	jest	Krzysztof.	
Długo	zastanawiali	 się	nad	nowym	projektem	aż	w	końcu	
postanowili,	 że	 ich	autorskie	utwory	będą	promować	pod	
nowym	szyldem	o	nazwie	„newX”.	
	 Zespół	 przez	 kilka	 lat	 ewoluował,	 skład	 się	 zmieniał,	
a	muzycy	 coraz	 bardziej	 dojrzewali	 do	 tego,	 aby	 stworzyć	
coś	swojego,	o	czym	bardzo	marzyli,	aż	w	końcu	się	udało.	
Obecnie	 jego	 trzon	 stanowi	 czterech	muzyków:	Krzysztof	
Kasprzyk	–	lider	zespołu,	aranżer	i	kompozytor,	Adam	Ka-
sprzyk	–	klawisze,	saksofon	i	wokal,	Darek	Dziewięcki	–	gi-
tara	oraz	Wojtek	Długosz	-	trąbka,	klawisze.	
	 Przez	kilkanaście	lat	zespół	grał	covery	znanych	zespo-
łów,	występując	na	 lokalnych	 imprezach	 i	grając	na	wese-
lach.	–	Od	lat	kalendarz	mamy	zapełniony.	Jednak	granie	
coverów	 przestało	 nam	 wystarczać	 –	 mówi	 Krzysztof	 Ka-
sprzyk.	 –	 Chcieliśmy	 zaprezentować	 szerszej	 publiczności	
naszą	własną	twórczość.	Podczas	pierwszych	koncertów	na-
sze	kawałki	 zostały	przyjęte	przez	publiczność	bardzo	do-
brze.	To	popchnęło	nas	 do	dalszych	działań.	 Postanowili-
śmy	zgłosić	jeden	z	naszych	utworów	pt.	„Figlarna	gra”	do	
ogólnopolskiej	listy	przebojów	Mobile	Disco	Polo.	Początko-

Zespół „newX” z Polichna
szturmem zdobywa listy przebojów

 „Figlarna gra” – to utwór, który od zamieszczenia w poczekalni ogólnopolskiej listy przebojów Mobile Disco Polo w trzy 
dni z 93 miejsca wskoczył na miejsce pierwsze na liście. Sprawcą muzycznego zamieszania jest czterech muzyków, członków 
nowego zespołu „newX” z Polichna (gmina Chęciny), którzy podczas III Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dance i Disco 
Polo otrzymał wyróżnienie za „Wokal Roku 2014”. Warto dodać, że Disco Polo Lista Przebojów to pierwsze w Polsce mobilne 
notowanie najlepszych hitów disco polo i dance z głosowaniem 24 h na dobę. 

wo	byliśmy	na	93	miejscu	w	tak	zwanej	poczekalni,	w	której	
nowo	dodane	utwory	czekają	na	głosy.	Ku	naszemu	zdziwie-
niu	w	trzy	dni	nasz	utwór	znalazł	się	na	pierwszym	miejscu	
mobilnego	notowania	najlepszych	hitów	disco	polo	i	dance	
w	Polsce.	To	było	ogromne	zaskoczenie	–	przyznają	muzycy.	
–	Kompletnie	nie	spodziewaliśmy	się	takiego	sukcesu.	Teraz	
chcemy	iść	za	ciosem.	Na	warsztacie	już	są	kolejne	utwory	
–	mówi	Krzysztof	Kasprzyk,	który	jako	pierwszy	sam	zaczął	
pisać	teksty	i	muzykę	do	utworów	nowego	zespołu	NewX.	–	
Tekst	nie	jest	trudno	napisać.	Gorzej	osadzić	go	w	melodię	
–	stwierdza	Krzysztof.	–	A	ja	szybciej	tworzę	muzykę,	gorzej	
z	 dobrym	 tekstem	do	niej	 –	mówi	Adam.	 Jedno	 i	 drugie	
udaje	 im	 się	 jednak	 doskonale	 zgrać	 i	 wtedy	 to	 powstają	
hity	właśnie	 takie	 jak	„Figlarna	gra”.	–	Piosenka	z	założe-
nia	miała	być	luźna,	prosta	i	wpadająca	w	ucho,	a	tekst	miał	
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opowiadać	 o	 zwariowanej	 wakacyjnej	 przygodzie.	 Okaza-
ło	 się,	 że	 się	 tak	 spodobał,	 że	błyskawicznie	 znalazł	 się	na	
pierwszym	miejscu	listy	przebojów	–	opowiadają	muzycy.		
	 Dalej	 wszystko	 już	 potoczyło	 się	 błyskawicznie.	 Utwór	
„Figlarna	 gra”	 swoją	 premierę	 radiową	 miał	 20	 lipca	 na	
antenie	 Polskiego	Radia	Kielce.	W	między	 czasie	muzycy	
otrzymali	 również	 cenne	wyróżnienie	 „Wokal	Roku	2014”	
podczas	III	Ogólnopolskiego	Festiwalu	Muzyki	Dance	i	Di-
sco	Polo,	który	odbył	się	w	Szydłowcu.	
	 Warto	podkreślić,	że	obecnie	zespół	NewX	pracuje	nad	
swoją	debiutancką	płytą.	–	Mamy	już	kilka	utworów.	Ciągle	
tworzymy	nowe,	które	na	bieżąco	wrzucamy	do	Internetu.	
Ze	studia	wyjdziemy	pod	koniec	roku.	Przewidujemy,	że	na-
sza	pierwsza	płyta	ukaże	się	na	początku	2015	roku	–	mówi	
Krzysztof	 Kasprzyk.	 –	 W	 tej	 chwili	 rozpoczynamy	 pracę	
nad	teledyskiem	do	naszego	hitu	„Figlarna	gra”.	Myślimy,	
że	swoją	premierę	będzie	miał	w	drugiej	połowie	września	–	
poinformował	Krzysztof	Kasprzyk.					

	 Śmiało	można	powiedzieć,	 że	zespół	NewX	 jest	pierw-
szym	zespołem	tworzącym	muzykę	taneczną,	który	w	takim	
tempie	zdobywa	ogólnopolską	popularność.	Mamy	nadzie-
ję	że	dzięki	czterem	muzykom	z	NewX	polska	scena	danco-
wa	wzbogaci	się	o	kolejne	gwiazdy	disco	polo,	tym	razem	po	
raz	pierwszy	pochodzące	ze	świętokrzyskiego.
	 Zainteresowani	nadal	mogą	głosować	na	„Figlarną	grę”	
za	pomocą	urządzeń	mobilnych	z	dostępem	do	Internetu.	
Wystarczy	poszukać	utworu	na	www.youtube.com,	wejść	w	
link	podany	poniżej,	ściągnąć	odpowiednią	aplikację	i	od-
dać	swój	głos.	Disco	Polo	Lista	Przebojów	to	pierwsze	w	Pol-
sce	mobilne	notowanie	najlepszych	hitów	disco	polo	i	dance	
z	głosowaniem	24	h	na	dobę.	
	 Zachęcamy	 również	 do	 odwiedzin	 zespołu	 NewX	 na	
jego	profilu	facebook’owym	–	pod	adresem:	www.facebook.
pl/grupa.newx

Agnieszka Olech

„Zamkowe 
Duszki”

	 Formacja	 taneczna	 „Zamkowe	
Duszki”	 istnieją	 od	 10	 lat.	 Pierwsza	
grupa	dziewcząt	liczyła	16	osób	tańczy-
ła	w	Synagodze	przy	Miejsko-	Gmin-
nym	 Ośrodku	 Kultury	 w	 Chęcinach,	
obecnie	 Centrum	 Kultury	 i	 Sportu	
w	Chęcinach	.	Dała	początek	pasji,	tra-
dycji	 tanecznej	 jak	 również	 rozwinęła	
kolejne		pokolenia	taneczne		w	Gminie	
i	 Mieście	 Chęciny.	 Tańczą	 w	 zespole	
również	dzieci	 z	gminy	Sitkówka	No-
winy	oraz	z	gminy	Sobków.

	 Przez	10	 lat	przez	 szeregi	Zamko-
wych	Duszków	przewinęło	się	ok	150	
osób.	Instruktorem	tańca		przez	10	lat	
była	i	jest	Grażyna	Rem-Kret.	Opieku-
nami	 i	 inicjatorami	 powstania	 grupy	
taneczno-akrobatycznej	 byli:	 Izabela	
Buda		i		Paweł	Nowak	w	2004	roku,	od	
2005	 do	 chwili	 obecnej	 Edyta	 Jarzą-
bek. 

	 Zamkowe	 Duszki	 od	 2013	 roku	
tańczą	przy	Centrum	Kultury	i	Sportu	
w	 Chęcinach.Obecnie	 istnieją	 3	 gru-
py	 taneczne:	 Zamkowe	 Duszki	 1–ZD	
MOC,	Zamkowe	Duszki		2	–ZD	Junior	
oraz	 Zamkowe	 Duszki	 3	 –ZD	 Tokar-
nia.

	 Zapraszamy	na	kolejny	rok	 i	 zaję-
cia	 taneczne	 ,które	 rozpoczną	 się	 we	
wrześniu.	Rekrutacja	i	informacje	pod	
nr.tel.	503377222	oraz	604699712
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	 Siatkarskie	Ośrodki	Szkolne	to	obecnie	ponad	4500	dziewcząt	
i	chłopców,	szkolonych	przez	ponad	300	kompetentnych	nauczy-
cieli	w	136	szkołach	gimnazjalnych	i	ponadgimnazjalnych	w	całej	
Polsce.	Program	SOS	trwa	niespełna	dwa	lata	i	został	powołany	
z	 inicjatywy	Polskiego	Związku	Piłki	 Siatkowej	 (PZPS)	oraz	Mi-
nisterstwa	 Sportu	 i	 Turystyki	 przy	 współpracy	 z	 samorządami	
terytorialnymi.	 Jest	 to	 jedyny	 systematyczny	 i	 uporządkowany	
program	szkolenia	w	grach	zespołowych	realizowany	na	terenie	
naszego	kraju,	który	już	przynosi	ogromne	rezultaty.
	 Ośrodki	skupiają	szerokie	grono	tych	uczniów,	którzy	w	siat-
kówkę	grają	na	wyższym	poziomie	i	w	większości	uczęszczają	do	
klas	 ze	 specjalistycznym	 siatkarskim	 wychowaniem	 fizycznym.	
Od	września	2014	roku	taka	klasa	ma	zostać	utworzona	w	chęciń-
skim	gimnazjum.	

Długie rozmowy przyniosły oczekiwane efekty
	 Wszystko	zaczęło	się	od	kwietniowej	wizyty	Burmistrza	Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Roberta	 Jaworskiego	wraz	 z	Dariuszem	Dasz-
kiewiczem,	trenerem	Effectora	Kielce,	a	zarazem	koordynatorem	
Siatkarskich	 Ośrodków	 Siatkarskich	 na	 terenie	 województwa	
świętokrzyskiego,	na	konferencji	„Siatkarskie	Ośrodki	Szkolne	–	

Siatkarski Ośrodek Szkolny
powstanie w Chęcinach

  Gimnazjum nr 1 w Chęcinach zakwalifikowało się do ogólnopolskiego projektu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Dzięki 
temu, już we wrześniu powstanie tu nowa profilowana klasa ze specjalistycznym siatkarskim wychowaniem fizycznym. Projekt 
jest realizowany przez Polski Związek Piłki Siatkowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki przy współpracy z samorządem gminy 
Chęciny.

udział	 Samorządu	w	 realizacji	 zadania	 upowszechniania	 sportu	
wśród	dzieci	 i	młodzieży	w	piłce	siatkowej”	na	terenie	Stadionu	
Narodowego	 w	Warszawie.	 To	 właśnie	 podczas	 tej	 wizyty	 Bur-
mistrz	Robert	Jaworski	podjął	rozmowy	z	Ministrem	Sportu	i	Tu-
rystyki,	 Andrzejem	 Biernatem	 oraz	 władzami	 Polskiego	 Związ-
ku	Piłki	Siatkowej	 i	Siatkarskich	Ośrodków	Szkolnych	na	 temat	
utworzenia	 takiego	ośrodka	przy	Zespole	Szkół	Ogólnokształcą-
cych	w	Chęcinach.	Panowie	 rozmawiali	wtedy	 również	o	możli-
wości	pozyskania	środków	finansowych	do	realizacji	tego	zadania.	
–	Utworzenie	klas	ze	specjalistycznym	siatkarskim	wychowaniem	
fizycznym	umożliwiłoby	rozwinięcie	gry	w	siatkówkę	uczniów	na	
wyższym	poziomie.	 Poza	 tym,	 chęcińscy	 uczniowie	mają	 dosko-
nałe	warunki	treningowe.	Oddana	do	użytku	w	2013	roku	hala	
widowiskowo-sportowa	 pozwala	 na	 szerszą	 i	 bardziej	 efektyw-
ną	 działalność	 sportową.	 Dodatkowo,	 utworzenie	 Siatkarskiego	
Ośrodka	Szkolnego	umożliwi	funkcjonowanie	przy	ZSO	w	Chę-
cinach	Uczniowskiego	Klubu	Sportowego,	który	będzie	reprezen-
tował	naszą	Gminę	w	rozgrywkach	wojewódzkich	Świętokrzyskie-
go	Związku	Piłki	Siatkowej,	 jak	również	w	przyszłości	na	arenie	
ogólnopolskiej	–	argumentował	wtedy	Burmistrz	Jaworski.

Minister Sportu i Turystyki, Andrzej Biernat z Burmistrzem Robertem Jaworskim
- podczas kwietniowej konferencji na Stadionie Narodowym w Warszawie

rozmawiali nt. powołania do życia ośrodka siatkarskiego w Chęcinach.

Trzy nowe boiska do piłki siatkowej powstałe dzięki funduszom pozyskanym przez Gminę Chęciny w ramach projektu pn. „Doposażenie Hali Widowiskowo – Sportowej w Chęcinach przy 
Centrum Kultury i Sportu” już od godzin porannych są w pełni użytkowane przez uczniów szkół z terenu Gminy Chęciny  w ramach zajęć z wychowania fizycznego
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REKLAMA PŁATNA

W ministerstwie byli zachwyceni chęcińską halą
	 Jak	 się	 okazało,	 zachęcony	 rozmową	 minister	 Biernat	 	 już	
w	maju	i	czerwcu	wysłał	do	Chęcin	przedstawicieli	Ministerstwa	
Sportu	i	Turystyki,	wraz	z	którymi	pojechał	szef	projektu	S.O.S.	
Waldemar	Wspaniały	 (byłego	 trenera	 kadry	 narodowej	 w	 siat-
kówce),	 na	wizytację	 bazy	Centrum	Kultury	 i	 Sportu	w	Chęci-
nach.	-	Nowoczesna	hala	sportowa	to	obiekt,	z	którego	w	ciągu	
ostatniego	roku	szkolnego	korzystali	podczas	lekcji	w-f	uczniowie	
Gimnazjum	 im.	Kacpra	Fodygi.	Możliwości,	 jakie	 stwarza	hala,	
zostały	przez	gości	szybko	dostrzeżone.	Zaplecze	sportowe	ma	bo-
wiem	ogromne	znaczenie	w	systemie	treningów,	jakich	wymaga	
projekt	S.O.S.	 –	wyjaśnia	Burmistrz	Robert	 Jaworski.	 -	 Jak	 już	
wspomniałem,	Gmina	Chęciny	dysponuje	nowoczesnym	obiek-
tem:	halą	widowiskowo	–	sportową	„Pod	Basztami	”,	gdzie	odby-
wają	się	zajęcia	z	wychowania	fizycznego	uczniów	z	terenu	gminy.	
Hala	ta	spełnia	najwyższe	standardy	jeśli	chodzi	o	przystosowanie	
do	prowadzenia	 zajęć	 	 sportowych:	 sala	 z	 trzema	niezależnymi	
boiskami	sportowymi	odgradzanymi	elektrycznie	opuszczanymi	
kotarami,	siłownią,	salą	cardio,	salą	fitness,	salą	zapaśniczą,	sala-
mi	 konferencyjnymi,	 ośmioma	 szatniami,	 trybunami	 na	 ponad	
tysiąc	miejsc	siedzących,		kompleksem	boisk	zewnętrznych,	gdzie	
znajduje	się	kort	tenisowy,	boisko	do	piłki	ręcznej,	piłki	siatkowej,	
a	także	boisko	do	piłki	nożnej	ze	sztuczną	nawierzchnią	–	wymie-
nia	Burmistrz	Jaworski.

Specjalistyczny profil klasy sportowej rusza już od września
	 Nowoczesna	baza	 sportowa,	hala	o	najwyższych	 światowych	
standardach,	 doskonale	 przygotowana	 kadra	 pedagogiczna	
i	ogromne	zainteresowanie	piłką	siatkową	wśród	młodzieży	–	to	
wszystko	 sprawiło,	 że	 w	 Chęcinach	 już	 od	 września	 powstanie	
Siatkarski	Ośrodek	Szkolny,	jeden	z	niewielu	w	kraju.	-	Siatkar-
skie	Ośrodki	Szkolne	to	pierwszy	tego	rodzaju	program.	Na	po-
czątku	najważniejszy	jest	nabór	w	szkołach	i	monitorowanie	tego,	

jak	 przebiega	 rozwój	 umiejętności	 uczniów.	 Na	 sukcesy	 trzeba	
cierpliwie	 poczekać,	 ale	 najważniejsze,	 to	 właśnie	 doprowadzić	
młodzież	do	 tych	 sukcesów	w	przyszłości.	Temu	ma	 służyć	 zbi-
lansowany	tryb	treningów,	zakładający	tak	dalekie	cele	–	tłuma-
czy	dyrektor	ZSO	w	Chęcinach	Iwona	Samburska.	-	Siatkarskie	
Ośrodki	 Szkolne	 to	program	wieloletni,	 a	 efekty	mogą	być	wi-
doczne	 dopiero	 po	 kilku	 latach.	 Obowiązkowy	 wymiar	 godzin	
zajęć	sportowych	wynosi	10	godzin	tygodniowo.	W	ramach	tych	
godzin	realizowane	będą	„zwykłe”	zajęcia	wychowania	fizycznego	
w	liczbie	4	godzin	w	tygodniu,	przewidziane	w	ramowym	planie	
nauczania	 dla	 gimnazjum	 i	 6	 godzin	 tygodniowo	 specjalistycz-
nych	treningów	w	ramach	szkolenia	sportowego	–	wyjaśnia	dy-
rektor	Iwona	Samburska.	–	Doskonałą	bazę	sportową	w	Chęci-
nach	już	mamy.	Z	naszej	strony	zrobimy	wszystko,	żeby	stworzyć	
uczniom	klasy	sportowej	S.O.S.	najlepsze	warunki	umożliwiające	
łączenie	zajęć	sportowych	z	realizacją	zajęć	dydaktycznych,	czyli	
wszystkich	 przedmiotów	 objętych	 ramowym	planem	nauczania	
w	gimnazjum.	Po	ukończeniu	klasy	trzeciej,	młodzież	będzie	mo-
gła	 kontynuować	 naukę	 w	 S.O.S.	 w	 szkole	 ponadgimnazjalnej	
–	poinformowała	dyrektor	Samburska.

Chęciny staną się kolebką siatkarstwa
	 Zadowolenia	z	powołania	do	życia	specjalistycznej	klasy	spor-
towej	w	chęcińskiej	szkole	nie	kryje	Burmistrz,	Robert	Jaworski.	
-	Siatkówka	na	terenie	naszej	Gminy	cieszy	się	ogromnym	zain-
teresowaniem,	 o	 czym	 świadczy	 liczny	 udział	 naszej	młodzieży	
szkolnej,	jak	również	i	osób	dorosłych	w	wielu	turniejach	i	innych	
inicjatywach	związanych	z	piłką	siatkową.	Jestem	przekonany,	że	
wspólna	chęć	działania	i	pasja	sportowa	zaowocują	stworzeniem	
profesjonalnego	 i	prestiżowego	ośrodka	 siatkarskiego	w	Chęci-
nach	–	podkreśla	Burmistrz,	Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech

Demografia
za	okres	od	dnia	09.07.2014	roku	do	dnia	11.08.2014	roku

URODZENIA

DZIEWCZYNKI
1.	Zuzanna
2. Kinga
3.	Magdalena
4.	Natalia
5.	Diana

CHŁOPCY
1. Krystian
2.	Filip
3.	Miłosz
4.	Kajetan
5.	Kacper
6.	Adrian

MAŁŻEŃSTWA
Na	ślubnym	kobiercu	stanęło	13	par.

ZGONY
Nartowska	Stanisława	 15.07.2014r.	Chęciny

Kurdek	Wacław	 	 09.07.2014r.	Ostrów

Plech	Zbigniew	 	 15.07.2014r.	Chęciny

Sołtys	Zdzisław	 	 17.07.2014r.	Łukowa

Foksa	Stefan	 	 22.07.2014r.	Bolmin

Wtorkiewicz	Tadeusz	 30.07.2014r.	Mosty

Sęk	Mieczysław	 	 02.08.2014r.	Skiby	

Sporządziła: Mirosława Woźniak
Chęciny, dnia 11.08.2014r.
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	 Podczas	tegorocznego	Sabatu	Czarownic	zarówno	kielecka	
publiczność,	jak	i	ta	z	całej	Polski,	mogła	oglądać		wiele	znako-
mitych	gwiazd	estrady.	Były	również	występy	kabaretu	i	pokazy	
sztuki	magicznej.	 Szczególnie	miło	 było	 nam	 jednak	 oglądać	
występ	zespołu	„Piersi”,	któremu	towarzyszyły	zespoły	folklo-
rystyczne	z	 terenu	Gminy	Chęciny.	Panie	 i	Panowie	z	Bolmi-
na,	 Tokarni,	 Siedlec	 i	 Łukowej,	 swoim	 energicznym	 tańcem	
i		barwnymi	strojami,	uświetniły		wykonanie	wakacyjnego	hitu	

Występ zespołów Folklorystycznych z Gminy 
Chęciny podczas Sabatu Czarownic

 Sabat Czarownic to wielkie widowisko inscenizacyjno – muzyczne, którego fabuła, klimat, scenografia, nawiązują do legen-
darnych sabatów na Łysej Górze w Górach Świętokrzyskich.

zespoły,	jakim	jest	piosenka	„Bałkanica”.	Nasi	chęcińscy	artyści	
nie	 kryli	 zadowolenia	 z	 zaproszenia	na	 jedną	 z	największych	
imprez	muzycznych	w	Polsce.	Była	to	dla	mnich	wspaniała	oka-
zja	do	pokazania	się	szerokiej,	ogólnopolskiej	widowni,	a	także	
możliwość	występu	ze	sławnymi	zespołami	i	wokalistami.	
	 Gratulujemy	udanego	popisu	umiejętności	 i	dobrej	 zaba-
wy!

Magdalena Kręciała

Rozpoczęły się zajęcia Letniej Akademii Karate 
- wszystkich niezdecydowanych zapraszamy

	 W	środę	6	sierpnia	rozpoczęły	się	zajęcia	Letniej	Akademii	
Karate	 poprowadzone	 tradycyjnie	 przez	 Arkadiusza	Chame-
rę.	Zajęcia	organizowane	są	przez	Centrum	Kultury	 i	Sportu	
w	Chęcinach	wspólnie	z	Kieleckim	Klubem	Kyoukosin.

„Podróże z książką”
	 Tegoroczne	 	wakacje	w	Bibliotece	przebiegały	pod	ha-
słem:	 „Podróże	 z	 książką”.	 Zajęcia	miały	 na	 celu	 zachęcić	
dzieci	do	poznawania	kultur	z	różnych	zakątków	świata.	Na	
trasie	naszej	wędrówki	były	kraje	takie	jak:	Arabia	Saudyj-
ska,	Australia,	Brazylia,	Chiny,	Dania,	Hiszpania	i	Włochy.	
Mali	 uczestnicy	 wykonywali	 różnorodne	 prace	 plastyczne	
związane	 z	 poznanymi	 krajami,	 m.in.	 latawce	 i	 wiatraki.	
Wiele	radości	sprawiło	dzieciom	słuchanie	piosenek	z	dane-
go	państwa.	Na	zakończenie	wszyscy	uczestnicy	zajęć	otrzy-
mali	pamiątkowe	dyplomy	oraz	drobne	upominki.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Serdecznie	zapraszamy	wszystkich	spędzających	wakacje	na	te-
renie	Gminy	Chęciny	do	udziału	w	bezpłatnych	zajęciach	od-
bywających	 się	w	każdą	 środę	w	godzinach	19.00-21.00	oraz	
w	piątki	w	godzinach	17.00-19.00.
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	 W	Hali	Widowiskowo	–	Sportowej	„Pod	Basztami”	zawod-
nicy	Kluby	 Sportowego	Effector	Kielce	 przygotowują	 się	 do	
nowego	 sezonu	 2014/2015.	 Zawodnicy	 pod	 wodzą	 trenera	
Dariusza	Daszkiewicza	korzystają	z	płyty	głównej	podzielonej	
na	trzy	niezależne	od	siebie	boiska	do	piłki	siatkowej.	Mamy	
nadzieję,	iż	treningi	w	naszym	obiekcie	przyczynią	się	zarówno	
do	udanego	startu	w	PlusLidze,	jak	i	do	osiągnięcia	jak	najlep-
szego	wyniku	na	koniec	sezonu.

CKiS Chęciny

Zawodnicy EFFECTORA trenują
w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chęcinach
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Liceum Ogólnokształcące w Chęcinach
Matura 1964…50 lat później

	 Dnia	28	czerwca	2014	roku	w	naszym	
pięknym	mieście	 Chęciny,	 odbyło	 się	 	 hi-
storyczne	 spotkanie	 maturzystów	 Liceum	
Ogólnokształcącego.	W	1964	roku,	a	więc	
pół	 wieku	 temu	 zdawaliśmy	 maturę	 jako	
drugi	 rocznik	 	 nowopowstałego	 Liceum	
Ogólnokształcącego.
	 Na	 dużym	 rynku	 były	 jeszcze	 „kocie	
łby”	 i	 na	 tym	 rynku	 grało	 się	 swobodnie	
w	„palanta”	spod	okien	domu	Marysi	Ma-
leckiej	 w	 kierunku	 magistratu	 (obecnie	
Urząd	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny).	 	 Pięć-
dziesiąt	 lat	 temu	rynek	był	 boiskiem,	pla-
cem	targowym	i	miejscem	spacerów	w	po-
przek	 	 najstarszych	mieszkańców	 Chęcin,	
którzy w  czasie tych spacerów prowadzili 
poważne	dyskusje	niejednokrotnie	trwają-
ce	godzinami.	Czasem	minęła	 z	 turkotem	
furmanka	 na	 żelaznych	 kołach	 albo	 kil-
ku	 młodocianych	 rowerzystów	 	 jadących	
„pod	ramę”.	Ach	co	to	były	za	czasy…	ten	
wspomnień	rój	z	odległych	lat	wiedzie	nas	
w	swój	czarowny	świat...
	 Ale	 wracając	 na	 ziemię	 stąpamy	 po	
rynku	 jak	w	 nieznanej	 nam	 scenerii,	 któ-
rą	 stworzył	 obecny	włodarz	miasta	 i	 gmi-
ny,	Robert	Jaworski.	Dokonał	on	rewolucji	
architektonicznej	 sprytnie,	 nie	 naruszając	
wartości	historycznej	naszego	miasta.	Cze-
kamy	na	efekt	końcowy.
	 Na	te	piękne	w	projekcie	świecące	fon-
tanny	i	wieczorny	nastrój	dla	par	zakocha-
nych.	Dosyć	narratorze,	co	tobie	się	marzy	
to	zapewne	dla	młodych	następców.	Mimo	
tego,	ze	minęło	pół	wieku,	my	nie	czujemy	
się	jeszcze	starzy.
	 Na	 to	 historyczne	 spotkanie	 przybyli-
śmy	z	różnych	stron	naszego	kraju.	Z	nad	
morza	Bałtyckiego,	Pomorza,	centrum	Pol-
ski	 i	gór.	Na	mszy	w	kościele	parafialnym	
na	okoliczność	naszego	zjazdu	dostąpiliśmy	
błogosławieństwa	na	następne	pięćdziesiąt	
lat.	Będziemy	starać	się	wytrwale,	 jak	naj-
dłużej.	 Spłynęły	 na	 nas	 słowa	 uznania	 za	
wytrwałość	 w	 pielęgnowaniu	 wzajemnych	
więzi	jakie	nas	nadal	łączą,	co	jest	wartością	
naszą	wspólną.	
	 Następnie	 udaliśmy	 się	 do	 szkoły	 na	
wizję	 lokalną	 dawnych	 lat	 i	 na	 spotkanie	
z	duchem	 naszego	 grona	 pedagogiczne-
go.	Wielu	już	nie	ma	wśród	nas	ale	są	żywi	
w	naszej	 pamięci.	 Zosia	 Orawiecka,	 nasz	
czołowy	organizator	imprezy	przypomnia-
ła	 nam	 naszych	 wspaniałych	 pedagogów.	
To	przecież	oni	 są	po	części	 autorami	na-
szych	sukcesów	i	więzi	jaka	nas	łączy	przez	
pięćdziesiąt	 lat.	 I	 chwała	 im	 za	 to	wszyst-
ko.	Minutą	ciszy	uczciliśmy	koleżanki	i	ko-
legów	 co	 odeszli,	 zbyt	 wcześnie...	 Lidzię	
Szymoniak,	 Jasia	 Smardzewskiego,	 Joasie	
Stępniewską,	 Zosię	 Ziętal,	 Janusza	 Luty	
i	Wiesię	Mlazgę.

	 A	teraz	mila	niespodzianka,	Zosia	Ora-
wiecka,	 wręcza	 	 każdemu	 uczestnikowi	
piękne	 „Złote	 Świadectwo	 Dojrzałości”.	
Następnie	 przegląd	 wszystkich	 sal	 lekcyj-
nych	i	zakamarków	w	poszukiwaniu	śladów	
przeszłości…	 Pamiątkowe	 zdjęcie	 	 i	 wra-
camy	 do	 centrum	 grodu	 ulicami	 Kielec-
ką,	 i	piękną	obecnie	w	nowej	 szacie,	ulicą	
Łokietka.	Idziemy	przez	rynek	jeszcze	nie	
wykończony,	ale	zapowiadający	się	na	eks-
tra,	 super…	 zobaczymy	 przy	 następnym	
spotkaniu.	 Na	 naszej	 drodze	 pojawiła	 się	
stylowa	drewniana	 studnia,	w	 sam	raz	do	
pamiątkowego	zdjęcia.	Dalej	szorujemy	na	
obiad	do	restauracji	„Pod	Srebrna	Górą”.
	 Po	 obiedzie	 przenosimy	 się	 do	 „Niem-
czówki”	na	spotkanie	z	mieszkańcami	Chęcin.
I	tu	spotkaliśmy	się	z	serdecznym	powita-
niem	 przez	 pana	 burmistrza,	 Roberta	 Ja-
worskiego	 z	wielkim	uznanie	dla	 tak	dłu-
goletnich	więzi	klasowych.
	 Kolega	 Ryszard	 Purski	 zainspirował	
wspomnienia	 o	 dawnych	 Chęcinach	 a	 na-
stępnie	przeprowadził	mini	wywiad	z	naszym	
kolegą	profesorem	endokrynologii	i	onkolo-
gii	Krzysztofem	Kulą,	którego	osiągnięcia	na-
ukowe	są	podziękowaniem	dla	szkoły,	z	któ-
rej	wyszliśmy.	Wszyscy	wspominali,	kochani,	
wykształceni,	 bo	 przecież	 ciągle	 nam	 siebie	
brak	i	naszych	pięknych	Chęcin.
Co	właśnie	opisał	 słynny	w	znanych	 sobie	
tylko	kręgach	Janek	Podsiadło.
 „Chęciny moją miłość”
Och ty Chęciny moje miasto moja miłość
Ty jesteś niezdobyte jak szczyt górski
Musiało minąć aż pięćdziesiąt lat
By uzmysłowił mi to Rysio Purski

W przestrzeni naszej duszy
Wiatr wspomnień nieustannie hula
I wciąż u nogi naszej tkwisz
Jak ukochany Krzysiek Kula

A czy pamiętasz … miasto nasze
Ten u Marysi dom otwarty
Gdzie odbywały się spotkania z winem
Twórcze dysputy wolne żarty

Z okien Marysi widać zamek 
W świetle księżyca stąpała ona
Ten duch historii wciąż się przechadza
To pewnie nasza królowa Bona

Ileż to razy ona widziała
Rycerzy wiodących swe białogłowy
W sadzonki ciemnego poszycia
By wnet ułożyć plan bycia…zdobycia

Wraz z kolegami byłem światkiem 
Kicając od krzaczka od krzaczka
Nie przemierzając jak zając
Namiętnie te pary oglądając

A że nauka nie poszła w las
A raczej wyszła z lasu
Sam zacząłem wabić białogłowy
Ochoczo od czasu do czasu

Nastały takie dni że usta chętnie podawały mi
Zwiedzałem wtedy góry i doliny
Wpadając czasem do szczeliny
Która drzemała w krańcu ichnich stóp

A kiedy tak w pamięci mojej
Zegar przeszłości cicho tyka
Na plecach ciarki czuję znów
Powód ten to matematyka

Jedynie Rysio Purski pewny swej wiedzy
Przed srogą matematyczką stoi
Jak rycerz w grubym pancerzu
Jedyny który jej się nie boi..cdn.

Szczekociny 26 czerwiec 2014 Jan Podsiadło

	 My	 wszyscy	 „weterani”	 dziękujemy	
proboszczowi	naszej	parafii	ks.	Janowi	Ku-
kowskiemu,	panu	burmistrzowi	Robertowi	
Jaworskiemu,	 pani	 Barbarze	 Woś,	 panu	
Dariuszowi	Latkowskiemu,	pani	Katarzynie	
Lulka,	paniom	dyrektor	szkoły:	pani	Iwonie	
Samburskiej	i	pani	Grażynie	Staszek	i	obec-
nym	 uczestnikom	 za	 stworzenie	 tak	 wspa-
niałej	atmosfery	jubileuszowego	spotkania.		

 „Samotność”
Gdy samotność cię błogim upoii nektarem
I gdy ster twych myśli uchwyci w swe ręce
Od codziennych trosk życia odgradzasz się wałem
W dawny stan nie chcesz wrócić już więcej

Szybko rzucasz się w fale słodkich myśli i marzeń
Pływasz wśród nich z rozkoszą wyłapując co lepsze
W tej krainie urojeń dziwnych doznajesz wrażeń
Wołasz trwajcie trwajcie ..och jeszcze

Lecz marzenia twe senne szybko rwą się i nikną
Tak znikają jak dzień po zachodzie
A na miejsce ich stare myśli wracają
Które zawsze są wierne przy tobie

Chęciny 1964 rok Jan Podsiadło urodzony 10 
lutego 1046 r. w Chęcinach

Wiersz ten dedykuję Hani Brodackiej
polonistce i wychowawczyni która
zasiała ziarno umiłowania literatury
wiodąc nasz przez cztery lata do matury

Jan	Podsiadło
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	 Najwięcej	 emocji	 dostarczył	 Turniej	
Gier	i	Zabaw,	w	którym	wszyscy	wykazali	
się	 sprytem	 i	 umiejętnością	 dobrej	 za-
bawy	w	duchu	fair	play.	Po	sportowych	
zmaganiach	była	 	przerwa	na	poczęstu-
nek.	W	drugiej	części	świetlice	zaprezen-
towały	 krótkie	 pokazy	 artystyczne.	 Pu-
bliczność	żywo	reagowała	 i	wspólnie	 się	
bawiła.	W	podsumowaniu	„wakacyjnych	
świetlicowych	 zabaw”	 wziął	 udział	 Bur-
mistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski,	 który	 serdecznie	podziękował	
opekunom	 za	 opiekę	 	 i	 atrakcje,	 z	któ-
rych	 dzieci	 mogą	 korzystać	 w	 naszych	
placówkach.	Na	 zakończenie	Burmistrz	
węczył	każdemu	uczestnikowi	pamiątko-
wy	dyplom.
	 Za	 prowadzenie	 zajęć	 wakacyjnych	
dziękujemy:	 Agnieszce	 Majkrzyk,	 Ur-
szuli	 Porzucek,	 Barbarze	 Woś,	 Edycie	
Jarząbek,	Wioletcie	Wydrze,	Katarzynie	
Bukowskiej,	 Anecie	 Dziubek,	 Jolancie	
Majchrzyk,	 Alicji	 Kozak,	 Sylwii	 Miel-
czarz,	 Marzenie	 Nartowskiej,	 Anecie	

Uroczyste zakończenie „Lipcowych Igraszek”
 Na w hali widoiskowo-sportowej było moc wrażeń i emocji. W uroczystym zakończeniu „Lipcowych Igraszek” wzięły 
udział świetlice z: Ostrowa, Łukowej, Siedlec, Wolicy, Miedzianki, Tokarni oraz Chęcin. 

Szymańskiej,	 Magdalenie	 Siwiec,	 Karo-
linie	 Dudek,	 Grzegorzowi	 Porzuckowi,	
Mariuszowi	Skuta,	Tomaszowi	Dziurzyń-
skiemu,	Albertowi	Wróblowi,	Robertowi	
Skrobotowi,	Danucie	Różalskiej,	Hono-
racie	 Polit,	 Karolinie	 Terelak,	 Piotrowi	
Ziętalowi	i	Dianie	Zychowicz.

	 Dziękujemy	 za	wspólną	 zabawę	 i	 za-
chęcamy	do	zaglądania	na	stronę	Gminy	
Chęciny	oraz	Centrum	Kultury	i	Sportu,	
gdzie	 będziemy	 informować	 o	mających	
się	odbyć	wakacyjnych	wydarzeniach	dla	
dzieci	i	młodzieży.

CKiS

Międzynarodowy
sukces zawodniczki 

LKS „Znicz”
Podzamcze

 Miło nam poinformować, iż zawodniczka LKS 
„ZNICZ” Podzamcze – Agnieszka Król w kategorii 63 
kg, zdobyła brązowy medal w XI Akademickich Mi-
strzostwach Świata – Węgry 2014. W tej rozgrywce 
spotkała się z aktualną mistrzynią świata juniorek oraz 
tegoroczną brązową medalistką Mistrzostw Europy Se-
niorek - Manolovą Dżanan (Bułgaria).

	 Na	uwagę	zasługuje	także	fakt,	iż	kolejna	zawodnicz-
ka	LKS	„ZNICZ”	Podzamcze	–	Anna	Król	weźmie	udział	
w	Mistrzostwach	Świata	Kadetek	na	Słowacji.	Jej	walka	
w	kategorii	49	kg	odbędzie	się	17.07.14r.
	 Brązowej	medalistce	oraz	 trenerowi	Czesławowi	Za-
borskiemu	gratulujemy	i	trzymamy	kciuki!!!

Anna Wrońska
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Miejscowość Odbiór odpadów niese-
gregowanych

Odbiór odpadów segre-
gowanych worek żółty 

i niebieski

Odbiór odpadów segre-
gowanych worek brązowy 

i czarny, zielony
Milechowy,	 Bolmin,	 Wymysłów,	 Mosty,	
Jedlnica,

07.07, 04.08, 01.09, 06.10, 
03.11, 01.12

12.07, 02,08, 12.09, 01.10, 
08.11, 06.12

11.07,02.08, 04,09, 
01.10,08.11, 06.12

Miedzianka	 (bez	 bloku)	Charężów,	Zaci-
sze,	 Podpolichno,	 Polichno,	 Gościniec,	
Skiby	83.

08.07, 05.08, 02.09, 07.10, 
04.11, 02.12

15.07, 08.08, 16.09, 02.10, 
15.11, 13.12

14.07,06.08, 15.09, 02.10, 
15.11, 13.12

Korzecko,	 Skiby,	 Chęciny	 ul.	 Zatropie,	
Podzamcze	(	bez	bloku)	Chęciny	ul.	Gen.	
Skalskiego,	 ul.	 Powstania	 Styczniowego,	
GMINNY	PUNKT	W	CHĘCINACH

09.07, 06.08, 03.09, 08.10, 
05.11, 03.12

16.07, 09.08, 17.09, 04.10, 
17.11, 15.12

18.07,09.08,17.09, 04.10, 
20.11,13.12

Tokarnia 10.07, 07.08, 04.09, 
09,10,06.11, 04.12

19.07, 09.08, 18.09, 11.10, 
18.11, 16.12

19.07,09.08, 18.09, 11.10, 
24.11,19.12

Siedlce	(bez	bloków),	Ostrów	 12.07, 09.08, 05.09, 11.10, 
08.11, 08.12

21.07, 18.08, 20.09, 22.10, 
22.11, 17.12

19.07,20.08, 20.09, 22.10, 
22.11, 17.12

Wrzosy,	Wolica 14.07, 11.08, 08.09, 13.10, 
10.11, 09.12

22.07, 19.08, 22.09, 18.10, 
19.11, 20.12

26.07,19.08, 22.09,18.10, 
25.11, 20.12

Łukowa	Wojkowiec,	Lelusin,	Chęciny	ul.	
Radkowska	-	cała

15.07, 12.08, 09.09, 14.10, 
12.11, 10.12

26.07, 21.08, 23.09, 25.10, 
19.11, 22.12

26.07,21.08, 23.09,25.10, 
19.11, 22.12

Lipowica,	Starochęciny,	Przymiarki,	Rad-
kowice

16.07, 13.08, 10.09, 15.10, 
13.11, 11.12

31.07, 25.08, 24.09, 27.10, 
27.11, 23.12

31.07,25.08, 24.09, 27.10, 
27.11, 23.12

Chęciny,	ul.	Sitkówka,	ul.	Panek,	ul.	Ze-
lejowa,	ul.	Tadeusza.	Kościuszki,	ul.	Do-
brzączka,	ul.	Kasztelańska,	ul.	Jana	Paw-
ła	 II	 ul.	 Królowej	 Jadwigi,	 ul.	 Jana	 III	
Sobieskiego,	 	 ul.	Henryka	 Sienkiewicza,	
ul.	Kielecka,	 ul.	 Szkolna,	 ul.	 Stanisława	
Branickiego	ul.	Wołodyjowskiego	ul.	 Ja-
giełły

17.07, 14.08, 11.09, 16.10, 
17.11, 15.12

28.07,26.08,20.09, 31.10, 
28.11, 29.12

26.07,29.08, 20.09, 31.10, 
28.11, 29.12

Chęciny	 ul.	Oś.	 Północ,	 ul.	 14	 Stycznia,	
ul.	Aleja	Partyzantów,	ul.	Armii	Krajowej,	
ul.	Długa,	ul.	Floriańska,	ul.	Franciszkań-
ska,	ul.	Kazimierza	Wielkiego,	ul.	Krzy-
wa,	ul.	Małogoska,	ul.	Ogrodowa,	ul.	Plac	
2	Czerwca,	ul.	Aleja	Partyzantów,	ul.	Plac	
Żeromskiego,	 ul.	 Spacerowa.	 ul.	 Staszi-
ca,	ul. Łokietka,	ul.	Mała,		ul.	Strażacka,	
ul.	Jędrzejowska.	 ul.	 Fodygi,	 ul.	 Przed-
borska

23.07, 20.08, 15.09, 20.10, 
18.11, 16.12

29.07, 30.08, 27.09, 21.10, 
29.11, 31.12

29.07, 30.08, 27.09, 21.10, 
29.11, 31.12

Bloki	Oś.	Sosnówka,	Os.	Czerwona	Góra	 04, 11, 18, 25.07,
01, 08, 14, 22, 29.08,
05, 12, 19, 26.09,
03, 10, 17, 24, 31.10,
07, 14, 21, 28.11,
05, 12, 19, 29.12

04,18. 31.07, 08,22.08, 
05,19.09, 03.17,31.10, 
07,21.11, 05,19.12

Bloki	Miedzianka,	Podzamcze,	Siedlce 11,25.07, 14,29.08, 
12,26.09, 10,24.10,  
14,28.11, 12, 29.12

18.07,22.08, 19.09, 17.10, 
21.11, 19.12

HARNOMONOGRAM CHĘCINY LIPIEC- GRUDZIEŃ 2014

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,Fart –Bis” Sp. z o.o.
25-1166 Kielce ul. Ściegiennego 268a

tel. kontaktowy 41-348-92-92 email: pukfartbis@wp.pl
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	 Na	tych,	którzy	przybyli	1	czerwca	na	parking	przed	Cen-
trum	Kultury	i	Sportu	w	Chęcinach	czekała	niesamowita	zaba-
wa.	Bawili	się	wszyscy,	młodsi	i	starsi,	dzieci,	rodzice	i	dziadko-
wie.	–	Chcieliśmy,	aby	dzisiejsza	impreza	była	nie	tylko	dosko-
nałą	rozrywką,	ale	żeby	przede	wszystkim	zintegrowała	poko-
lenia	–	podkreślał	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski.				
	 Podczas	 niezwykłego	 wydarzenia	 można	 było	 obejrzeć	
popisy	artystyczne	uczniów	ze	szkół	z	 terenu	Gminy	 i	Miasta	
Chęciny.	Niesamowite	stroje	i	talenty	młodych	tancerzy	i	pio-
senkarzy	 zachwyciły	publiczność.	Nie	 zabrakło	 także	 licznych	
gier	 i	zabaw	 dla	 całych	 rodzin.	 Zorganizowano	 też	 rodzinne	

Święto Rodziny w Chęcinach
 Gry i zabawy, występ dzieci ze szkół z terenu Gminy i Miasta Chęciny, pokazy strażackie, rodzinny mecz siatkówki i piłki 
nożnej, prezentacje zespołów tanecznych, występ zespoły „Nutki”, turniej szachowy, a nawet rodzinne dyktando – te i wiele 
innych atrakcji czekało na wszystkich tych, którzy 1 czerwca przybyli na plac przed halą widowiskowo-sportową w Chęcinach, 
gdzie odbyło się Święto Rodziny. Organizatorem wydarzenia był  Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach, Szkoła Podstawowa w Bolminie oraz Centrum Kultury i Sportu.

konkursy	 sportowe,	 jak	 turniej	w	piłkę	 siatkową,	 czy	w	piłkę	
nożną.	Dużym	zainteresowaniem	cieszyły	się	rozgrywki	szacho-
we,	a	także	pokazy	strażackie.					
	 Poza	różnego	rodzaju	konkursami,	pokazami	i	prezentacja-
mi	nie	zabrakło	również	zjeżdżalni,	lodów,	kramów	z	zabawka-
mi,	czy	waty	cukrowej.	Zabawa	była	przednia,	a	organizatorzy	
już	zapowiedzieli,	że	w	przyszłym	roku	będzie	jeszcze	lepiej.		

Agnieszka Olech
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Policealna	Szkoła	Medyczna	w	Morawicy	
im.	Hanny	Chrzanowskiej

ul.	Kielecka	7	
26-026	Morawica

tel./fax.	(0-41)-311-	46	-80;		www.szkola-medyczna.com.pl

Bezpłatnie
dajemy zawód

	 Nasza	 szkoła	 jest	 placówką	 prowadzoną	 przez	 Samorząd	
Województwa	Świętokrzyskiego,	szczyci	się		50-letnią	tradycją	
kształcenia	kadry	medycznej.	Nauka	jest	bezpłatna	i	kończy	się	
egzaminem	zewnętrznym	potwierdzającym	kwalifikacje	w	za-
wodzie.
	 W	 roku	 szkolnym	 2014/2015	 zapraszamy	 na	 następujące	
kierunki	kształcenia:	
-technik	elektroniki	i	informatyki	medycznej,
-technik	elektroradiolog,
-opiekun	medyczny,
-technik	farmaceutyczny,
-technik	masażysta,
-technik	usług	kosmetycznych,
-asystent	osoby	niepełnosprawnej,
-opiekunka	środowiskowa,
-terapeuta	zajęciowy

	 Zapewniamy	bezpłatną	praktyczną	naukę	zawodu	w	renomo-
wanych	placówkach	medycznych.	Dysponujemy	internatem.
Dokumenty	wymagane	przy	zapisie	na	wszystkie	kierunki:
*	Podanie	(formularz	dostępny	w	sekretariacie	lub	na	stronie	
internetowej),
*	3	fotografie	podpisane	na	odwrocie,
*	Świadectwo	ukończenia	szkoły	średniej	(matura	nie	jest	wy-
magana),
*	Zaświadczenie	od	lekarza	o	braku	przeciwwskazań	do	kształ-
cenia	w	określonym	zawodzie,
*	Kserokopia	dowodu	osobistego.

Miesięcznik	„WIADOMOŚCI CHĘCIŃSKIE”
Pismo	lokalne.	Wydawca:	Urząd Gminy i Miasta Chęciny

Adres redakcji: Plac 2 Czerwca 4
tel.	041	315	10	06,	wewn.	005
e-mail:	agnieszkaolech@o2.pl

Redaktor Naczelny:	Agnieszka	Olech-Mońska
Skład i druk:	Digital	Art	Studio	Gała	Przemysław

Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada

Konkurs „Mój region w Unii Europejskiej”
	 Regionalny	Ośrodek	Debaty	Międzynarodowej,	zaprasza	wszystkich	mieszkańców	województwa	świętokrzyskiego,	do	udzia-
łu	w	konkursie	promującym	pozytywny	wpływ	integracji	Polski	z	Unią	Europejską	w	kontekście	regionalnym.	
Przedmiotem	konkursu	jest	wykonanie	fotografii	obiektu	lub	miejsca	(w	wersji	cyfrowej	w	formacie	JPG	oraz	w	formie	papie-
rowej	w	formacie	nie	mniejszym	niż	20	cm	x	30	cm)	w	ramach	co	najmniej	jednej	z	poniższych	kategorii:
a)	zabytek
b)	rewitalizacja
c)	obiekt	turystyczny
d)	turystyka	aktywna	
	 Termin	realizacji	konkursu:	30.06.2014	r.	do	19.09.2014	r.	Formularz	 zgłoszeniowy	 i	 regulamin	konkursy	dostępne	na	
stronie:	www.rdom-kielce.pl

Magdalena Kręciała
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	 29	czerwca	przed	„Świetlicą	Marzeń”	w	Tokarni	odbył	się	
„I	Wakacyjny	Dzień	Rodziny”.
	 Dla	dzieci	przygotowaliśmy	mnóstwo	atrakcji	min:	Wioska	
Słowiańska	 –konkursy,	 	 miasteczko	 rowerowe,	 	 Wesołe	 Mia-
steczko	czyli	dmuchaniec,		suchy	basen,	ścianka	wspinaczkowa	
i	trampolina,		malowanie	buziek,		balony	dla	każdego,		figurki	
gipsowe	do	malowania.	
	 Program	artystyczny	rozpoczęły	dzieci		tańczące	Zamkowe	
Duszki	–Tokarnia	zaprosiły	wszystkich	słowami	„Witajcie	w	na-
szej	 bajce”,	 	 Zamkowe	Duszki	 –Junior,	 które	 zajęły	 I	miejsce	
na	konkursie	tanecznym	w	Domatorku	oraz	Zamkowe	Duszki	
–Moc,	które	zaczarowały	układem	„Wesoły	hula	–hop”	publicz-
ność.
	 Dzieci	 ze	„Świetlicy	Marzeń”	przygotowały	program	arty-
styczno-słowno	 -muzyczny	dla	 swoich	rodziców	z	okazji	Dnia	
Matki	i	Dnia	Ojca.
Wystąpiły:	Ola	Dudek,	Wiktoria	Siarek,	Klaudia	 i	Julia	Dziu-
rzyńskie,		Julita	i	Żaneta	Woźniczko,		Wojtek,		Karol	i	Magda	
Wcisło,	Maja	i	Olek	Grajek,	Adrian	Słodkiewicz,		Ola	Galanek,		
Daria	Kura,		Ola	Domagała,	Zuzia	Gibalska.
	 Wojtek	Wcisło	zagrał	na	kibordzie	i	Burmistrz	Gminy	i	Mia-
sta	Chęciny	Robert	 Jaworski	 z	nim	zaśpiewał	 „W	 taką	 ciszę”.	
Atmosfera	była	wspaniała.	Teren	wokół	 świetlicy	pełen	 ludzi.	
Każdy	znalazł	atrakcje	dla	siebie.	Szkoda,	że	burza	skutecznie	
uniemożliwiła	kontynuację	 festynu.	Na	koniec	mieliśmy	śpie-
wać	i	tańczyć	„My	Słowianie”	oraz	„Bałkanicę”	tak	jak	na	Saba-

I WAKACYJNY DZIEŃ RODZINY W TOKARNI

cie	Czarownic	na	Kadzielni.	Wygląda	na	to,	że	musimy	konty-
nuacje	święta	zrobić	na	zakończenie	wakacji?	
	 Bardzo	 dziękuje	 wszystkim	 mamusiom	 za	 ciasto,	 które	
upiekły	na	cele	świetlicowe,		dzieciakom	które	od	samego	rana	
pomagały	 w	 przygotowaniach	 do	 imprezy	 oraz	 chłopakom	
z	 	 	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Tokarni,	 	którzy	pracowali	
już	dzień	wcześniej	aby	wszystko	działało.
Prace	dzieci	ze	„Świetlicy	Marzeń”w	Tokarni,	które	przygoto-
wywane	były	pod	okiem	Diany	Zychowicz-Langner	można	było	
zakupić	na	stoisku:	flakony	z	butelek	z	recyklingu,		które	meto-
dą	decupage	zachwyciły	niejedną	osobę	oraz	malowane	butelki	
w	formie	obrazu	jak	również	opony	z	recyklingu	które	po	ob-
róbce	i	pomalowaniu	wyglądają	jak	piękne	kwietniki		w	formie	
koszyków		i	łabędzi.
	 Dziękuję	firmie	Eko-Rol	-prezesowi	Jackowi	Wrońskiemu,	
Stowarzyszeniu	Wspierającemu	Rozwój	Kultury	i	Sportu	w	To-
karni	–prezesowi	Marianowi	Sikorze	oraz	Grecie	Kościołek	za	
wsparcie	 finansowe	 dzięki	 któremu	 mogliśmy	 zorganizować	
wszystkie	 atrakcje	dla	dzieci	 oraz	Dianie	Zychowicz-Langner,		
Kasi	Bukowskiej	i	Wioli	Wydra	za	pomoc	w	przygotowaniach	
w	dniu	festynu.
	 Burmistrzowi	Robertowi	Jaworskiemu	dziękujemy	za	nową	
bramę	do	garażu	OSP	w	Tokarni	a	Grzegorzowi	Gałuszka	za	
podarowanie	2	aparatów	powietrznych	strażakom-czyli	za	no-
woczesny	sprzęt.	

Edyta Jarząbek
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	 W	 zgrupowaniu	 wzięło	 udział	 13	 uczestników	 z	 terenu	
gminy	Chęciny	w	wieku	12	-14	lat.	Organizatorem	obozu	pod	
przewodnim	hasłem	„Wakacje	na	Sportowo	i	Bezpiecznie”	była	
Rada	Główna	Zrzeszenia	Ludowe	Zespoły	Sportowe	w	Warsza-
wie.
	 W	 czasie	 obozu	 oprócz	 naszego	 klubu,	 uczestniczyli	 rów-
nież	zawodnicy	z	innych	województw	uprawiający	piłkę	nożną,	
piłkę	 siatkową,	 pływanie,	 łącznie	 120	 uczestników.	 Program	
zgrupowania	obejmował	technikę	i	taktykę	gry	w	piłkę	ręczną,	
zajęcia	 ruchowe	w	wodzie	 i	 na	plaży	 oraz	 atrakcje	przygoto-
wane	 przez	 organizatora.	 Przeprowadzono	Międzynarodowy	
Test	Sprawność	Fizycznej	/	MTSF/,	w	którym	każdy	zawodnik	
sprawdził	 swój	 poziom	 cech	 motorycznych.	 Rozegrano	 spo-
tkania	towarzyskie	pomiędzy	poszczególnymi	klubami	między	
innymi	w	piłkę	 ręczną,	 piłkę	nożną.	Dodatkową	 atrakcją	 dla	
młodzieży	był	wstęp	do	parku	linowego,	gdzie	każdy	mógł	wy-
kazać	się	odwagą	i	sprawnością	fizyczną.
	 W	trakcie	obozu	zgodnie	z	hasłem	przewodnim	zorganizo-
wano	warsztaty	 na	 temat	 pierwszej	 pomocy	 przedmedycznej	
oraz	pogadanki	„Bezpiecznie	nad	wodą”	oraz	„Stop	środkom	
psychoaktywnym”,	przeprowadzone	przez	Komendę	Główną	
Policji	w	Koszalinie.	Podczas	grilla	wręczono	uczestnikom	ma-
teriały	prewencyjne	dotyczące	bezpieczeństwa	w	ruchu	drogo-
wym.
	 Ogólny	cel	zgrupowania	został	osiągnięty.	W	realizacji	pro-
gramu	 pomogły	 doskonałe	 warunki	 pogodowe.	 Wszystkim	
uczestnikom	gratulujemy	zaliczenia	obozu.
	 Szczególne	 podziękowania	 w	 organizacji	 letniego	 obozu	
sportowego	należą	się:	Panu	Robertowi	Jaworskiemu-	Burmi-

LETNI OBÓZ SPORTOWY WLKS „ŚWIT”
WOLICA – MIELNO 2014

 W dniach 29 czerwca – 11 lipca 2014 roku po raz drugi w Centralnym Ośrodku Sportu Ludowych Zespołów Sportowych 
w Mielnie zorganizowano letni obóz sportowy, w którym uczestniczyła młodzież Wolickiego Ludowego Klubu Sportowego 
„Świt” Wolica.

strzowi	Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	 Panu	Grzegorzowi	 Budzio-
szowi	–	Prezesowi	Świętokrzyskiej	Federacji	Sportu	w	Kielcach	
oraz	 Panu	 Jerzemu	Kuli	 –	 Przewodniczącemu	Wojewódzkiej	
Rady	Zrzeszenie	Ludowe	Zespoły	Sportowe	w	Kielcach.
	 Bezpieczny	 transport	 zapewniła	 firma	 przewozowa	 „Bus-
sprit”	–	Pan	Jarosław	Serafin.
	 W	 obozie	 uczestniczyli:	 Adamski	 Kacper,	 Buła	 Radosław,	
Chabik	Wiktoria,	Chodur	Tomasz,	Chwastek	Angelika,	Dzie-
dzic	Natalia,	Jamorski	Konrad,	Kurp	Kamil,	Myśliwiec	Karo-
lina,	 Pękalska	 Sara,	 Serafin	 Alicja,	 Serafina	 Adam,	 Wroński	
Piotr,	trener	Dariusz	Gorzelak.
Projekt	współfinansowany	ze	środków	Gminy	Chęciny.

Dariusz Gorzelak

	 Podczas	 turnieju	 rozgrywanego	 w	 Sninie	 na	 Słowacji	 za-
wodniczka	LKS	„Znicz”	Podzamcze,	Anna	Król,	zajęła	5	miej-
sce	w	kategorii	49	kg.	Anna	Król	walkę	o	medal	przegrała	z	Ro-
sjanką	Viktoriią	Vauliną.	Wygrała	natomiast	potyczki	z	zawod-
niczką	Mołdawii	Tatianą	Dancila,	oraz	zawodniczką	Mongolii	
Narantsatsral	 Amgalanbaatar.	 Zwyciężczynią	 w	 tej	 kategorii	
została	 Japonka	 Kika	 Kagata,	 II	 miejsce	 zajęła	 zawodniczka	
z	Azerbejdżanu	Leyla	Qurbanova,	III	miejsce	Rosjanka	Vikto-
riia	Vaulina.
	 Serdecznie	 gratulujemy	 tak	 udanego	 występu	 na	 arenie	
międzynarodowej.	 Dziękujemy	 Zawodniczkom,	 Trenerowi	
–	Czesławowi	Zaborskiemu	i	wszystkim	zaangażowanym	w	pra-
cę	LKS	„ZNICZ”	Podzamcze,	 za	pozytywne	emocje	 i	 kolejne	
powody	do	radości	i	dumy.

Magdalena Kręciała

Anna Król piąta
na Mistrzostwach Świata Kadetek w zapasach

Anna Król jedna z najlepszych zapaśniczek nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami 
na zdjęciu z trenerem Czesławem Zaborskim
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	 Koło	Wędkarskie	nr	5	w	Chęcinach	działa	już	od	trzydziestu	
lat.	W	swoich	szeregach	zrzesza	blisko	trzystu	członków.	Pierw-
szym	 prezesem	 koła	 był	 Kazimierz	 Piotrowski,	 pod	 którego	
przewodnictwem	członkowie	działali	aż	szesnaście	lat.	Obecnie	
już	trzecią	kadencję	prezesem	jest	Grzegorz	Chłopek.	–	Człon-
kowie	Koła	Wędkarskiego	nr	5	w	Chęcinach	od	lat	angażują	się	
w	pracę	z	młodzieżą.	Organizujemy	różnego	rodzaju	zawody	
wędkarskie,	takie	jak	między	innymi	te	z	okazji	dnia	dziecka,	
czy	 zawody	międzyszkolne	 i	 wiele	 innych.	 Poza	 tym,	 dbamy	
o	czystość	wody	i	środowiska.	W	tym	samym	kierunku	wycho-
wujemy	też	naszą	młodzież,	uświadamiając	ją	podczas	różnego	
rodzaju	spotkań	z	wędkarzami,	jak	ważna	jest	czystość	środo-
wiska,	w	którym	żyjemy,	także	wód	–	tłumaczy	prezes	Grzegorz	
Chłopek.	-	Zarybiamy	też	nasze	wody.	Obecnie	opiekujemy	się	
zbiornikiem	w	Lipowicy		–	wyjaśnia	prezes	Grzegorz	Chłopek.

Podziękowaniom i gratulacjom nie było końca
	 Spotkanie	 jubileuszowe	 z	 okazji	 30-lecia	 istnienia	 Koła	
Wędkarskiego	 nr	 5	w	Chęcinach	 odbyło	 się	w	malowniczym	
miejscu,	nad	zbiornikiem	w	Lipowicy.	–	Faktycznie	to	miejsce	
jest	 wyjątkowe	 –	 przyznał	 obecny	 na	 jubileuszu	 wędkarskim	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	–	Ogrom-

Wędkarze świętowali 30-lecie istnienia
chęcińskiego Koła Wędkarskiego

 Wędkarze z Koła Wędkarskiego nr 5 w Chęcinach obchodzili 30-lecie istnienia. Z okazji okrągłego jubileuszu zorganizowa-
no towarzyskie zawody wędkarskie dla członków Koła. Były też gratulacje i życzenia płynące od władz samorządowych oraz 
zaproszonych gości.

nie	się	cieszę,	że	o	estetykę	tego	miejsca	dbają	nasi	wędkarze.	
W	planach	mamy	zagospodarowanie	tego	terenu,	wykonanie	
drogi	i	ożywienie	tego	miejsca	–	zdradził	Burmistrz	Jaworski,	
który	 ze	 swej	 strony	 złożył	 wszystkim	 wędkarzom	 gratula-
cje	 z	okazji	 jubileuszu,	a	na	 ręce	prezesa	Grzegorza	Chłopka	
przekazał	upamiętniający	wydarzenie	grawerton.	-	Z	okazji	ju-
bileuszu	30-lecia	Koła	 składam	 serdeczne	podziękowania	dla	
wszystkich	działaczy	i	tych	wszystkich,	którzy	budowali	koło	od	
podstaw.	Dziękując	za	poświęcony	wieloletni	trud	i	zaangażo-
wanie	w	rozwój	Koła	oraz	realizację	jego	statutowej	działalno-
ści	życzę	wszystkim,	aby	jubileusz	30-lecia	działalności	Koła	stał	
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się	okazją	do		satysfakcji	z	dotychczasowych	osiągnięć,	a		nie-
wątpliwe	sukcesy	stanowiły	zachętę	do	dalszej	pracy	dla	dobra	
Związku,	a	także	dla	dobra	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	W	imieniu	
samorządu	 terytorialnego	 dziękuję	wam,	 że	 jesteście	 dla	 nas	
partnerem	samorządności	–	podkreślał	Burmistrz	Robert	 Ja-
worski.	Do	gratulacji	i	życzeń	przyłączył	się	także	Czesław	Gry-
chowski,	dyrektor	Okręgu	Związku	Wędkarskiego	oraz	Zenon	
Głębicki,	Komendant	Społecznej	Straży	Rybackiej.	
	 Podziękowania	za	wieloletnią	działalność	na	rzecz	Koła	zło-
żył	 swoim	kolegom	obecny	prezes	Grzegorz	Chłopek.	Miłym	
akcentem	jubileuszu	były	podziękowania	dla	burmistrza	gminy	
Chęciny,	Roberta	Jaworskiego	od	członków	koła	wędkarskiego	
za	wspieranie	wszelkich	inicjatyw	Koła.	

Towarzyskie zawody wędkarskie wzbudziły wiele emocji
	 Z	 okazji	 jubileuszu	 30-lecia	 istnienia	Koła	 zorganizowano	
towarzyskie	 zawody	 wędkarskie	 dla	 członków	 Koła.	 Sędzią	
głównym	zawodów	był	Rafał	Malecki,	pełniący	funkcję	skarb-
nika	 w	 chęcińskim	 Kole.	 Po	 kilkugodzinnych	 zmaganiach	
okazało	się,	że	pierwsze	miejsce	zdobył	 jeden	z	najmłodszych	
zawodników,	Oskar	Kamas.	Oprócz	cennych	nagród	otrzymał	
on	dodatkowo	100	zł	od	sponsora,	jakim	była	firma	remonto-
wo-budowlana	z	Wolicy	Grzegorz	Curyl.	Miejsce	drugie	zajął	
Mariusz	Piotrowski.	Na	miejscu	trzecim	uplasował	się	Włady-
sław	Grudziński.	Czwarte	miejsce	 zdobył	Marcin	Gil,	miejsce	

piąte	 przypadło	 dla	Rafała	Benedyktowicza,	 a	miejsce	 szóste	
zajął	Krzysztof	Drej.
	 Jak	 podkreślali	 wędkarze,	wędkowanie	 to	 sama	 przyjem-
ność.	–	Obcowanie	ze	środowiskiem,	z	naturą	daje	inne	spoj-
rzenie	 na	 świat.	 Nad	 wodą,	 podczas	 wędkowania,	 możemy	
oderwać	 się	 od	kłopotów	 życia	 codziennego	 i	 po	prostu	 zre-
laksować	się	–	przekonuje	prezes	chęcińskiego	Koła,	Grzegorz	
Chłopek.	 –	 Wędkować	 może	 każdy.	 Zapraszamy	 wszystkich	
chętnych	do	wstąpienia	do	naszego	Koła	–	zachęca.		

Agnieszka Olech 

Do wspólnego zdjęcia z okazji 30. jubileuszu istnienia chęcińskiego Koła Wędkarskiego ustawili się nie tylko wędkarze, ale i zaproszeni goście. 


