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Absolutorium
dla Burmistrza Chęcin

udzielone
 Zrealizowane inwestycje, pozyskane kolejne duże środki 
zewnętrzne, roztropne zarządzanie finansami gminy i kon-
struktywny dialog – radni Rady Miejskiej w Chęcinach udzie-
lili absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, 
Roberta Jaworskiego, za 2016 rok. Gościem sesji był Wicesta-
rosta Powiatu Kieleckiego, Zenon Janus.

Jadwiga
Szewczyk
z Siedlec

najlepszym 
sołtysem

województwa 
świętokrzy-

skiego
 Jadwiga Szewczyk, sołtys 
Siedlec zdobyła tytuł Sołty-
sa Roku 2016 Województwa 
Świętokrzyskiego. W na-
grodę otrzyma dla swojego 
sołectwa 20 tysięcy złotych, 
które ufundował marsza-
łek województwa święto-
krzyskiego, Adam Jarubas, 
patron honorowy przedsię-
wzięcia.

Umowa na termomodernizację 
szkoły w Bolminie podpisana

 Będzie termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bolmi-
nie. Już podpisano umowę z wyłonionym w drodze przetargu 
wykonawcą, którym została firma “KOMPENS” z Kielc. In-
westycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych ruszyła.

Burmistrz, Robert Jaworski z uzyskanym absolutorium za 2016 r.

Ministerialne dofinansowanie 
dla Klasztoru oo. Franciszkanów 

w Chęcinach
 180 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego udało się pozyskać na trze-
ci etap prac budowlano konserwatorskich dla Klasztoru oo. 
Franciszkanów w Chęcinach. Prace są kontynuacją robót wy-
konanych w ramach poprzednich dwóch dotacji ministerial-
nych.

Udało się pozyskać środki na trzeci etap prac budowlano konserwatorskich
dla Klasztoru oo. Franciszkanów

Sołtys Siedlec, Jadwiga Szewczyk
 – Sołtysem Roku

 Podpisana została umowa z wykonawcą na termomodernizację
budynku szkoły w Wolicy
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	 Uroczyste	Gaudeamus	 Igitur	 zabrzmiało	 po	 raz	 pierwszy	
w	murach	hali	widowiskowo-sportowej	“Pod	Basztami”	w	Chę-
cinach	w	październiku	ubiegłego	 roku,	 otwierając	uroczyście	
rok	 akademicki	 nowo	 powstałego	 Chęcińskiego	 Uniwersyte-
tu	 Trzeciego	Wieku.	Wtedy	 to	 ponad	 stu	 studentów	 złożyło	
uroczyste	ślubowanie	 i	odebrało	 legitymacje	studenckie	z	rąk	
Burmistrza	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny,	 Roberta	 Jaworskiego	
oraz	Zenony	Dołęgowskiej,	 Prezes	Chęcińskiego	Uniwersyte-
tu	Trzeciego	Wieku,	a	wykład	inaugurujący	wygłosił	profesor	
Adam	Massalski.	 -	 Przez	 ten	 rok	 odbyliśmy	wiele	 godzin	 za-
jęć	z	różnych	dziedzin.	Tematyka	wykładów	była	zróżnicowa-
na,	 a	 zajęcia	odbywały	 się	w	Centrum	Kultury	 i	 Sportu	oraz	
w	Europejskim	Centrum	Edukacji	Geologicznej	w	Chęcinach.	

Chęcińscy studenci zakończyli rok akademicki
 Mowa oczywiście o studentach Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy właśnie dokonali podsumowania 
pierwszego roku akademickiego. Były kwiaty, podziękowania i specjalne dyplomy dla najbardziej zaangażowanych studentów

łania	 na	 rzecz	 rozwoju	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny	 –	 zaznaczył	
Burmistrz	Robert	 Jaworski	 podczas	 uroczystego	 zakończenia	
roku	akademickiego	w	Chęcinach.	Burmistrz,	Robert	Jaworski	
wraz	 z	Przewodniczącą	Rady	Miejskiej	w	Chęcinach,	Danutą	
Mochocką	wyrazili	słowa	uznania	i	zaangażowania	dla	chęciń-
skich	studentów	składając	na	ręce	Prezes	Zenony	Dołęgowskiej	
kwiaty	oraz	drobny	upominek.	W	imieniu	studentów	głos	za-
brała	Wanda	 Polańska,	 dziękując	 znakomitym	wykładowcom	
i	 wszystkim	 tym,	 którzy	 wspierają	 działalność	 Chęcińskiego	
Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku.	-	Człowiek	uczy	się	przez	całe	
życie.	Bardzo	się	cieszymy,	że	dostaliśmy	szansę	pogłębiania	na-
szej	wiedzy	na	chęcińskim	uniwersytecie	–	zaznaczyła.	Obecny	
podczas	zakończenia	roku	akademickiego	w	Chęcinach	Jerzy	
Pyrek,	Doradca	Marszałka	ds.	Seniorów,	podkreślał	duże	zna-
czenie	powołania	do	życia	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku.
	 Na	zakończenie	wręczono	specjalne	dyplomy	dla	tych,	którzy	
mieli	najwyższą	frekwencję,	a	kwiaty	dla	osób	wspierających	uni-
wersytet.	W	ciepłych	słowach	o	studentach	wypowiadała	się	także	
dr	Małgorzata	Wojtczak,	jedna	z	wykładowczyń.,	a	także	dyrek-
torki	szkół	z	Chęcin	i	Wolicy	-	Przede	wszystkim	chcę	podzięko-
wać	Burmistrzowi	Robertowi	Jaworskiemu	za	inicjatywę	powsta-
nia	Uniwersytetu	 i	wszechstronną	pomoc	w	 tworzeniu	progra-
mu.	Dziękuję	także	dyrektor	Centrum	Kultury	i	Sportu,	Renacie	
Janusz	 oraz	 pracownikom	CKiS	 za	 wielką	 życzliwość	 i	pomoc.	
Podziękowania	 kieruję	 także	 do	 całego	 Zarządu	 Chęcińskiego	
Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku	oraz	wszystkich	wykładowców	–	
dziękowała	prezes	Zenona	Dołęgowska	podczas	uroczystego	za-
kończenia	roku	akademickiego.	 	Na	zakończenie	wystąpił	chór	
CHUTW	pod	czujnym	okiem	Przemysława	Gruszki.	

Agnieszka Olech
Wykłady	 poprowadzili	 znakomici	wykładowcy,	 dzięki	 którym	
mogliśmy	poszerzyć	swoją	wiedzę	z	zakresu	zdrowia	i	historii.	
Nauczyliśmy	się	także	obsługiwać	komputer	i	sprawnie	poru-
szać	w	świecie	Internetu	–	wymienia	prezes	Zenona	Dołęgow-
ska	i	dodaje,	że	poza	kondycją	umysłową	studenci	zadbali	tak-
że	o	kondycję	fizyczną.	 -	Mieliśmy	zajęcia	na	basenie,	 zajęcia	
muzyczne	i	turystyczne.	Spotykaliśmy	się	także	na	różnego	ro-
dzaju	 wydarzeniach	 kulturalnych,	 wieczorkach	 towarzyskich,	
wystawach	i	koncertach	–	mówiła	Zenona	Dołęgowska,	Prezes	
Chęcińskiego	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku.
	 Pod	wrażeniem	zapału	 i	 aktywizacji	 chęcińskich	 seniorów	
był	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	–	Cie-
szę	 się,	 że	naukę	na	pierwszym	roku	akademickim	 tak	wielu	
studentów.	Wierzę,	że	Chęciński	Uniwersytet	Trzeciego	Wieku	
spełnił	 i	 spełnia	Państwa	oczekiwania,	 a	 także	potrzebę	dzia-

 Burmistrz, Robert Jaworski oraz Przewodnicząca, Danuta Mochocka na ręce 
Pani Prezes złożyli serdeczne gratulacje i słowa uznania za aktywną działalność

Chór chęcińskiego uniwersytetu pod opieką Przemysława Gruszki

 Prezes CHUTW, Zenona Dołęgowska

Zakończenie I-go roku akademickiego seniorów zgromadziło wielu słuchaczy
i sympatyków chęcińskiego uniwersytetu
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	 30	 czerwca,	 w	murach	 hali	 widowiskowo-sportowej	 „Pod	
Basztami”	odbyła	się	sesja	Rady	Miejskiej	w	Chęcinach,	podczas	
której	głosowano	nad	jedną	z	najważniejszych	uchwał	podejmo-
wanych	w	ciągu	roku	–	uchwały	w	sprawie	udzielenia	absoluto-
rium	Burmistrzowi	Gminy	i	Miasta	Chęciny	z	tytułu	wykonania	
budżetu	za	2016	rok.	Przewodnicząca	komisji	rewizyjnej	–	Mał-
gorzata	Pniewska	przedstawiła	obecnym	na	sesji	wniosek	komisji	
rewizyjnej	skierowany	do	RIO	w	sprawie	udzielenia	absolutorium	
Burmistrzowi	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny.	 Regionalna	 Izba	 Obra-
chunkowa	pozytywnie	zaopiniowała	wniosek	komisji	rewizyjnej,	
jak	 również	 pozytywnie	 oceniła	 stopień	 zrealizowanych	 docho-
dów	i	wydatków	w	stosunku	do	planu.	Pozytywne	były	także	opi-
nie	wszystkich	pozostałych	komisji.	–	Po	przeprowadzonej	analizie	
budżetu	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	uznaliśmy,	że	wydatki	były	reali-
zowane	prawidłowo	–	ocenił	Tomasz	Żelichowski,	przewodniczący	
komisji	planowania	budżetu	 i	oświaty,	a	przewodniczący	komisji	
budownictwa,	Rafał	Gajos	podkreślał	jak	dużo	dzieje	się	w	gmi-
nie	w	ostatnich	latach.	-	Trzeba	przyznać,	że	budżet	w	2016	roku	
był	bardzo	ambitny.	Wielkie	ukłony	należą	się	Burmistrzowi,	Ro-
bertowi	Jaworskiemu,	a	także	skarbnik	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	
Jadwidze	Sinkiewicz,	która	potrafiła	w	umiejętny	sposób	dopiąć	
finanse	 gminy,	 a	także	 dopilnować	 wszelkich	 wydatków.	 Skala	
inwestycji	 realizowanych	 na	 terenie	 naszej	 gminy,	 w	tym	 także	
ze	środków	unijnych,	 jest	duża	–	podkreślał	radny	Rafał	Gajos,	
przedstawiając	pozytywną	opinię	swojej	komisji.

Absolutorium
dla Burmistrza Chęcin udzielone

 Zrealizowane inwestycje, pozyskane kolejne duże środki zewnętrzne, roztropne zarządzanie finansami gminy i konstruk-
tywny dialog – radni Rady Miejskiej w Chęcinach udzielili absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Roberta 
Jaworskiego, za 2016 rok. Gościem sesji był Wicestarosta Powiatu Kieleckiego, Zenon Janus.

poczekać	na	realizację.	Często	jest	to	podyktowane	naszym	sta-
raniem	się	o	środki	unijne.	Myślę,	że	wielu	przekonało	się,	że	
roztropnie	 jest	 wstrzymać	 się	 z	inwestycją	 w	oczekiwaniu	 na	
środki	unijne.	Tak	było	między	innymi	z	planowaną	od	dawna	
budową	przedszkola,	na	które	pozyskaliśmy	blisko	5	milionów	
dofinansowania.	Warto	było	czekać,	bo	za	te	pieniądze	będzie-
my	mogli	przeprowadzić	szereg	innych	zadań	–	zaznaczył	Bur-
mistrz,	Robert	Jaworski,	podkreślając,	że	udzielone	absoluto-
rium	to	wspólny	sukces	radnych,	sołtysów	współpracowników,	
pracowników	Urzędu	i	jednostek	organizacyjnych.
	 Potwierdzeniem	 udzielonego	 absolutorium	 były	 brawa	
i	gratulacje	obecnych.	Jako	pierwsza	złożyła	 je	Przewodniczą-
ca	Rady	Miejskiej	w	Chęcinach,	Danuta	Mochocka.	-	Gratuluję	
udzielonego	 absolutorium	 zarówno	 Panu	 Burmistrzowi,	 jak	
i	wszystkim	 pracownikom	 i	współpracownikom.	 Jak	 dobrze	
wiemy,	radni	podczas	sesji	podejmują	decyzje	o	realizacji	waż-
nych	 zadań,	 a	to	 właśnie	 pracownicy	 Urzędu	 przerabiają	 te	
uchwały	 i	wcielają	w	życie.	Wspólne	 działania	 przynoszą	wła-
ściwe	efekty	–	podkreślała	Przewodnicząca	Danuta	Mochocka,	
a	Wicestarosta	Powiatu	kieleckiego,	Zenon	Janus,	przyznał,	że	
na	 działania	 władz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny	 patrzy	 z	dużym	
uznaniem.	-	Burmistrz	otoczył	się	merytorycznymi	ludźmi,	któ-
rzy	wykazują	duże	 zaangażowanie.	Widać	u	was	dialog	 i	zro-
zumienie.	 Szczególne	 podziękowania	 pragnę	 złożyć	 na	 ręce	
pani	skarbnik.	Patrząc	na	dynamiczny	rozwój	tej	gminy,	śmiało	
można	stwierdzić,	że	kierunek,	jaki	od	lat	wyznaczają	sobie	do	
realizacji	 władze	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny	 jest	 właściwy	 –	 za-
znaczył	Wicestarosta,	Zenon	Janus,	gratulując	sukcesu	i	życząc	
kolejnych	 spektakularnych	 inwestycji.	 Burmistrz,	 Robert	 Ja-
worski,	złożył	podziękowania	w	imieniu		mieszkańców	na	ręce	
Wicestarosty,	Zenona	Janusa,	za	dotychczasowe	wsparcie	i	do-
bre	 słowo.	 -	W	ostatnich	 latach	wykonaliśmy	wielomilionowe	
inwestycje	poparte	zapleczem	pozyskanych	środków	unijnych.	
Nasza	gmina	przeszła	metamorfozę	na	miarę	naszych	czasów.	
Wszystkie	sukcesy	mobilizują	mnie	do	jeszcze	bardziej	wytężo-
nej	pracy,	a	tej	ciągle	dużo	przed	nami,	bo	dużo	jest	do	zrobie-
nia,	a	i	plany	mamy	ambitne	–	zapowiedział	Burmistrz,	Robert	
Jaworski.

Agnieszka Olech

	 Po	przedstawieniu	sprawozdań,	wysłuchaniu	opinii	Komisji	
Rewizyjnej	Rady	Miejskiej,	chęcińscy	radni	głosowali	nad	abso-
lutorium	dla	burmistrza,	opowiadając	się	za	jego	udzieleniem.	
Takiego	samego	zdania	była	Komisja	Rewizyjna	oraz	Regional-
na	Izba	Obrachunkowa.	Radni	brawami	podziękowali	za	trud	
pracy	włożony	w	realizację	zadań.	-	Dziękuję	za	zaufanie	i	do-
strzeżenie	ogromu	pracy	włożonego	w	rozwój	naszej	małej	oj-
czyzny,	które	zaowocowało	udzieleniem	absolutorium.	Dzięku-
ję	wszystkim	za	pracę	i	wysiłek	w	to,	aby	gmina	utrzymywała	się	
na	jak	najwyższym,	poziomie,	stwarzając	mieszkańcom	godne	
warunki	do	życia	–	podkreślał	Burmistrz,	Robert	Jaworski	tuż	
po	głosowaniu.	 -	Dziękuję	przede	wszystkim	 za	Państwa	mą-
drość	i	zrozumienie	wizji	rozwoju	tej	gminy.	Wszyscy	wiemy,	że	
nie	da	się	zrobić	wielu	rzeczy	na	raz,	że	część	inwestycji	musi	

 Chęcińscy Radni brawami pogratulowali Burmistrzowi
uzyskanego absolutorium

 Przewodnicząca, Danuta Mochocka jako pierwsza pogratulowała
Burmistrzowi, Robertowi Jaworskiemu
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	 Dzięki	wspólnemu	zaangażowaniu	Urzędu	Gminy	i	Miasta	
w	Chęcinach	 oraz	 Klasztoru	 oo.	 Franciszkanów,	 projekt	 pn.:	
Chęciny,	zespół	klasztorny	-	klasztor	(XVII	w.):	remont	dachu	
etap	 III	 -	 Kościół	 Podwyższenia	 Krzyża	 Świętego	 (XIV	 w.)”	
otrzyma	ministerialne	wsparcie	w	wysokości	180	tysięcy	złotych	
na	wymianę	i	naprawę	pokrycia	dachowego.	Będzie	to	konty-
nuacja	 prac	 rozpoczętych	 w	2015	 roku.	 -	Ministerialne	 dofi-
nansowanie	pozwoli	na	wymianę	dalszych	prac	konserwator-
skich	i	robót	budowlano	konserwatorskie.	Dach	Klasztoru	oo.	
Franciszkanów	był	w	fatalnym	stanie	 i	wymagał	gruntownego	
remontu.	 Jako	 samorząd	 od	 lat	wspieramy	 ochronę	naszego	
dziedzictwa	kulturowego,	angażując	 się	aktywnie	w	odrestau-
rowywanie	 obiektów	 sakralnych	na	 terenie	Gminy	Chęciny	 -	
mówi	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.
	 Warto	 przypomnieć,	 że	 pierwszy	 etap	 prac	 konserwator-
skich	rozpoczął	się	17	sierpnia	2015	roku.	Wtedy	to	rozpoczęto	
prace	na	południowym	skrzydle	klasztoru,	w	ramach	których	
wymieniono	części	zniszczonych	elementów	więźby	dachowej,	
całkowicie	wymieniono	deskowanie	 oraz	 zużytą	 blachę	 ocyn-
kowaną	na	blachę	tytan	cynk.	Pozyskanie	środków	i	realizacja	
zadania	 było	 możliwe	 dzięki	 zaangażowaniu	 Urzędu	 Gminy	
i	Miasta	 w	Chęcinach	 i	dobrej	 współpracy	 z	Klasztorem.	 Na	
pierwszy	 etap	 prac	 konserwatorskich	 Ministerstwo	 Kultury	
i	Dziedzictwa	Narodowego	przyznało	dofinansowanie	w	wyso-
kości	294	000,00	zł.	Przy	okazji	prac	remontowych	na	dachu	
klasztoru,	odnowiono	wtedy	także	zabytkową	latarnię	na	kopu-
le	nad	kaplicą	św.	Leonarda	(XVII	w.).	Kamienne	płaskorzeź-
by,	elementy	i	detale	dekoracyjne	zostały	zabezpieczone	przed	
działaniami	 atmosferycznymi,	 a	latarnię	 pokryto	 miedzianą	
blachą.	Był	to	pierwszy	etap	prac	budowlano-restauratorskich	
przy	Klasztorze	oo.	Franciszkanów.
	 -	Po	jego	zakończeniu	pomogliśmy	w	przygotowaniu	kolej-
nego	wniosku	o	dofinansowanie	dalszych	prac.	Jak	się	okazało,	
w	czerwcu	2016	 roku	ministerstwo	postanowiło	przyznać	bli-
sko	300	tysięcy	złotych	na	drugi	etap	prac,	który	zakończył	się	
w	sierpniu	2016	roku	-	poinformował	Burmistrz	Gminy	i	Mia-
sta	Chęciny,	Robert	Jaworski.

Ministerialne dofinansowanie dla Klasztoru 
oo. Franciszkanów w Chęcinach

 180 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego udało się pozyskać na trzeci etap 
prac budowlano konserwatorskich dla Klasztoru oo. Franciszkanów w Chęcinach. Prace są kontynuacją robót wykonanych 
w ramach poprzednich dwóch dotacji ministerialnych.

	 W	 ramach	 drugiego	 etapu	 wymieniono	 elementy	 kon-
strukcyjne	 i	pokrycie	 dachowe	 północnej	 i	zachodniej	 części	
klasztoru.	Dotacja	z	MKiDN	wyniosła	wtedy	ponad	294	tysiące	
złotych.
	 W	tym	roku	władze	Gminy	i	Miasta	Chęciny	równie	mocno	
zaangażowały	się	w	pomoc	w	przygotowaniu	wniosku	o	kolejne	
dofinansowanie	prac	konserwatorskich,	restauratorskich	oraz	
robót	budowlanych	przy	jednym	z	najcenniejszych	chęcińskich	
zabytków	wpisanym	do	rejestru	zabytków.	Dzięki	udzielonemu	
po	raz	trzeci	wsparciu	przez	Ministerstwo	Kultury	i	Dziedzic-
twa	 Narodowego	 nastąpi	 kontynuacja	 prac	 przy	 Klasztorze	
oo.	 Franciszkanów.	 Tym	 razem	w	ramach	 projektu	 wymiany	
elementów	 konstrukcyjnych	 i	pokrycia	 dachowego	 nad	 pre-
zbiterium	 zaplanowano	 rozebranie	 pokrycia	 dachowego,	 ry-
nien	 i	rur	 spustowych	 z	blachy	 nie	 nadającej	 się	 do	 użytku,	
rozebranie	konstrukcji	więźb	dachowych,	wymianę	elementów	
konstrukcyjnych,	wzmocnienie	krokwi,	deskowanie	dachu,	od-
grzybianie	 i	impregnację	 elementów	 drewnianych,	 pokrycie	
dachu	o	powierzchni	256	m2	blachą	tytan-cynk	na	rąbek,	ob-
róbki	blacharskie,	montaż	rynien,	rur	spustowych,	prace	izola-
cyjne,	w	tym	izolację	cieplną	z	wełny	mineralnej	 i	przeciwwil-
gociową	z	foli	paroprzepuszczalnej.	Prace	są	kontynuacją	roz-
poczętych	remontów	pokrycia	dachowego	budynków	zespołu	
klasztornego	w	2015	roku.
	 Klasztor	Franciszkanów	wpisuje	się	w	całą	historię	i	trady-
cję	miasta	Chęciny	od	XIV	wieku.	-Cieszę	się,	że	udało	się	po	
raz	 kolejny	 pozyskać	 ministerialne	 dofinansowanie	 na	 prze-
prowadzenie	 trzeciego	 już	 etapu	 prac	 restauratorskich	 przy	
Klasztorze	 oo.	 Franciszkanów.	 Zespół	 Klasztorny	 Franciszka-
nów,	w	tym	Kościół	Podwyższenia	Krzyża	Świętego	ma	bogatą	
i	burzliwą	 historię,	 która	 jest	 znana	 całej	 lokalnej	 społeczno-
ści	identyfikującej	się	z	tym	miejscem	i	biorącej	czynny	udział	
w	uroczystościach	 oraz	 nabożeństwach	 odprawianych	 w	jego	
murach.	W	kościele	odbywają	się	nie	tylko	msze	i	uroczystości	
kościelne,	ale	także	różne	inne	wydarzenia.	W	klasztorze	mie-
ści	 się	 również	 siedziba	 Gminnego	 Punktu	 Konsultacyjnego	Trwają prace przy wymianie pokrycia dachowego

Pozyskano 180 tys. zł. z MKiDN na remont klasztoru
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W numerze:
• Chęcińscy studenci zakończyli 

rok akademicki

• Absolutorium dla Burmistrza 
Chęcin udzielone

• Ministerialne dofinansowanie 
dla Klasztoru oo. Franciszkanów 
w Chęcinach

• Pożyczki dla przedsiębiorców

• W Gminie Chęciny stawiają 
na rozwój kanalizacji

• Aquatica Park Bolmin uroczyście 
otwarty

• Umowa na termomodernizację 
szkoły w Bolminie podpisana

• Pre-umowa na stworzenie Szlaku 
Śladami Króla Łokietka podpisana

• Jadwiga Szewczyk z Siedlec 
najlepszym sołtysem województwa 
świętokrzyskiego

• Turniej tenisa ziemnego dla dzieci 
został rozegrany

• Sukcesy uczniów Szkoły 
Podstawowej w Tokarni w 
ogólnopolskim konkursie 
plastycznym pt. „Piastowskie pary”

• Zabrzmiał ostatni dzwonek. Witajcie 
wakacje!

• Moc atrakcji na festynach 
w Siedlcach i w Korzecku

• W Chęcinach powitano lato

• II Memoriał Mariana Budziosza 
w piłce ręcznej

• Świętokrzyskie Dyskusyjne Kluby 
Książki świętowały 10 rocznicę 
swej działalności. Nagroda dla 
moderatora i DKK w Chęcinach

• Sukcesem zakończony taneczny rok 
Zamkowych Duszków

• Szkolny Wolontariat z ZSO 
w Chęcinach gościł kolegów 
i koleżanki z ZPO-W „Dobra chata” 
z Kielc

• Miło podczas ogniska Seniorów

• Projekt „Gimnazjum a co dalej?” 
zakończony

• „Średniowieczne Chęciny” – 
wyjątkowa impreza w wyjątkowej 
gminie za nami

dla	 osób	 uzależnionych	 i	współuzależ-
nionych	 od	 alkoholu.	 W	kruchcie	 i	na	
parterze	klasztoru	dostępne	 są	wystawy	
na	 temat	 historii	Chęcin.	Klasztor	 i	ko-
ściół	Podwyższenia	Krzyża	Świętego	jest	
licznie	odwiedzany	przez	turystów.	Bar-
dzo	zależy	nam	na	odrestaurowaniu	tego	
jakże	ważnego	zabytku.	Prace	remonto-
wo	 konserwatorskie	 rozpoczęły	 się	 już	
w	2007	roku.	Na	wszystkie	staraliśmy	się	
pozyskać	 zewnętrzne	 dofinansowanie	 –	
mówi	Burmistrz.
	 Od	tamtego	czasu	udało	się	już	wymie-
nić	okna	na	krużgankach	i	w	budynkach	
przyklasztornych,	 remont	 fundamentów	
budynków	strony	północnej	i	Kaplicy	św.	
Leonarda,	 a	także	 remont	 Kościoła	 we-
wnątrz,	 w	ramach	 którego	 został	 poma-
lowany,	 położono	 posadzkę,	 wstawiono	

kamienny	 ołtarz	 i	ambonkę.	 Dokonano	
także	 konserwacji	 dwóch	 drewnianych	
późnogotyckich	rzeźb	Matki	Boskiej	i	św.	
Jana	Ewangelisty,	a	dzięki	dwukrotnemu	
ministerialnemu	 dofinansowaniu	 wyre-
montowano	dach	klasztoru.
	 -	Dużo	udało	się	już	zrobić,	ale	sporo	
jeszcze	zostało	do	zrobienia.	Pod	dachem	
tego	Klasztoru	dzieją	się	prawdziwe	cuda	
i	to	między	innymi	dla	nich	właśnie	war-
to	i	trzeba	o	niego	należycie	dbać.	Nadal	
będziemy	dokładać	wszelkich	starań,	aby	
Klasztor	oo	Franciszkanów	systematycz-
nie	 był	 oderestaurowywany,	 szanując	
jego	historię	 i	znaczenie	dla	nas	wszyst-
kich	–	zapowiada	Burmistrz,	Robert	Ja-
worski.
 

Agnieszka Olech

Pożyczki dla przedsiębiorców
	 100	tysięcy	złotych	-	to	maksymalna	kwota	pożyczek	udzielanych	na	preferencyjnych	
warunkach,	o	jakie	będą	mogli	ubiegać	się	mieszkańcy	świętokrzyskiego	w	celu	założenia	
własnej	działalności	gospodarczej.	Umowę	w	tej	sprawie	zawarli	Wojewódzki	Urząd	Pracy	
w	Kielcach	i	Bank	Gospodarstwa	Krajowego.
	 Projekt	ten	realizowany	jest	w	ramach	działania	10.4.1	Regionalnego	Programu	Ope-
racyjnego	Województwa	Świętokrzyskiego.	Jego	celem	jest	zwiększenie	liczby	mikroprzed-
siębiorstw	oraz	wzrost	zatrudnienia.
	 Udzielonych	zostanie	 co	najmniej	449	pożyczek,	dzięki	 czemu	w	regionie	powstanie	
blisko	500	nowych	miejsc	pracy.	Całkowita	wartość	projektu	to	blisko	40	milionów	złotych,	
a	przedsięwzięcie	 dofinansowała	 Unia	 Europejska	 ze	środków	 Europejskiego	 Funduszu	
Społecznego.
	 Z	mikropożyczek	będą	mogły	skorzystać	osoby	bezrobotne,	poszukujące	pracy	(pozo-
stające	bez	zatrudnienia)	nieaktywne	zawodowo,	a	także	znajdujące	się	w	szczególnej	sytu-
acji	na	rynku	pracy.	W	przypadku	osób	zarejestrowanych	jako	bezrobotne,	ze	wsparcia	sko-
rzystać	będą	mogły	jedynie	osoby	dla	których	ustalono	pierwszy,	bądź	drugi	profil	pomocy.
	 Już	 w	najbliższym	 czasie	 Bank	Gospodarstwa	Krajowego	wyłoni	 operatorów,	 którzy	
będą	udzielać	pożyczek	na	preferencyjnych	warunkach.

źródło: www.sejmik.kielce.pl
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Kanalizacja w Skibach w trakcie budowy
	 Trwają	prace	przy	budowie	kanalizacji	w	Skibach.	W	ramach	
inwestycji	powstanie	tu	sieć	kanalizacyjna	o	długości	2,373	km	oraz	
jedna	przepompownia.	 Zdaniem	władz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny	
skanalizowanie	gminy	jest	jednym	z	priorytetów.	–	Dzięki	tej	inwe-
stycji	poprawi	się	nie	tylko	stan	środowiska	naturalnego,	ale	także	
podniesie	się	jakość	życia	mieszkańców.	Zdaję	sobie	sprawę,	że	ka-
nalizacja	w	dzisiejszych	czasach	jest	pewną	normą,	do	której	usilnie	
i	 sukcesywnie	 dążymy	 –	 powiedział	Burmistrz,	Robert	 Jaworski,	
podkreślając,	 że	 władze	 gminy	 systematycznie	 rozbudowują	 sieć	

W Gminie Chęciny stawiają na rozwój kanalizacji
 Władze Gminy i Miasta Chęciny stawiają na stały rozwój infrastruktury wodno-kanalizaycjnej. Obecnie w trakcie realizacji 
jest budowa kanalizacji w Skibach. Trwają także opracowania projektów technicznych kolejnych nitek sieci kanalizacyjnej, tym 
razem od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z terenami przyległymi – Osiedle Zelejowa oraz w kierunku Tokarni.

kanalizacyjną.	 –	Na	przestrzeni	ostatnich	 lat	wybudowaliśmy	nie	
tylko	kilkanaście	kilometrów	kanalizacji,	ale	również	rozbudowali-
śmy	oczyszczalnię	ścieków.	Na	te	ważne	zadania	pozyskaliśmy	dofi-
nansowania	unijne	–	przypomina	Burmistrz,	Robert	Jaworski.	

Już projektują kolejne nitki sieci kanalizacyjnej
	 Gmina	Chęciny	systematycznie	rozbudowuje	sieć	kanalizacyj-
ną.	W	chwili	obecnej	trwa	już	projektowanie	kolejnych	nitek	sieci	
kanalizacyjnej.	-	Aktualnie	trwa	opracowanie	projektu	techniczne-
go	od	ul.	Kieleckiej	do	ul.	Zelejowej	wraz	z	terenami	przyległymi	–	
Osiedle	Zelejowa.	W	budżecie	ujęliśmy	opracowanie	dokumentacji	
technicznej	dla	 jeszcze	kilku	 innych	miejscowości,	w	których	od-
notowujemy	wzrost	rozwoju	budownictwa	mieszkaniowego.	Warto	
zaznaczyć,	że	 tylko	na	osiedlu	Zelejowa	oraz	na	 terenach	przyle-
głych	powstanie	kanalizacja	o	długości	okołu	12	kilometrów	–	po-
informował	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	
Powstanie	tu	także	około	dziesięciu	pompowni	ścieków.	Trwa	także	
opracowanie	projektu	technicznego	na	budowę	kanalizacji	w	kie-
runku	Tokarni.	-	Projekt	obejmie	miejscowość	Wrzosy,	Podzamcze	
Gaj	i	Podzamcze	Chęcińskie,	a	także	część	Starochęcin	i	Radkowic.	
Dokładną	długość	nowej	kanalizacji	w	ramach	tego	projektu	po-
znamy	po	jego	zakończeniu.	

Agnieszka Olech  

 Trwają intensywne prace przy budowie kanalizacji w Skibach

Skanalizowanie Gminy jest jednym z priorytetów władz samorządowych

	 Nie	ma	wątpliwości,	że	zalew	w	Bolminie	jest	obecnie	jednym	
z	najlepiej	 zagospodarowanych	 akwenów	wodnych	w	wojewódz-
twie	świętokrzyskim.	Po	wielu	miesiącach	przygotowań	to	miejsce	
bez	wątpienia	stało	się	kolejną	atrakcją	turystyczną	Gminy	i	Miasta	
Chęciny.	 -	Mamy	wiele	 atrakcji.	 Jest	 bezpieczny	park	 linowy,	 le-
śny	ogródek	z	ławkami	i	stolikami,	restauracja	z	nocną	iluminacją,	
beach	bar,	fantastyczne	zjeżdżalnie,	plac	zabaw	dla	najmłodszych,	
strzelnica	 i	oczywiście	czysta	plaża	z	wodnymi	dmuchańcami,	ro-
werami	wodnymi,	 łódkami	elektrycznymi,	a	nawet	katamaranem	
na	piętnaście	osób	–	wymienia	Piotr	Milcarz	właściciel	obiektu,	któ-
ry	w	 sobotę	1	 lipca	dokonał	uroczystego	otwarcia	Aquatica	Park	
Bolmin.	W	 uroczystym	 otwarciu	 wzięli	 udział:	 Robert	 Jaworski,	

Aquatica Park Bolmin uroczyście otwarty
 Po wielu latach zalew w Bolminie znowu tętni życiem. 1 lipca miało miejsce oficjalne otwarcie obiektu. Była moc atrakcji, 
ciekawe konkursy z nagrodami i zabawa do późnych godzin wieczornych.

Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny	oraz	Jacek	Kowalczyk,	Dyrek-
tor	Departamentu	Promocji,	Edukacji,	Kultury,	Sportu	i	Turystyki	
Urzędu	Marszałkowskiego	w	Kielcach	 oraz	 Jarosław	 Idziak,	Wi-
ceprzewodniczący	Rady	Miejskiej	w	Chęcinach	-	Jestem	pod	wiel-
kim	wrażeniem	powstałych	 zmian	–	przyznaje	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	-	Zalew	w	Bolminie	z	całą	pew-
nością	przyciągnie	kolejne	tłumy	turystów,	a	przypomnę	tylko,	że	
w	ubiegłym	roku	naszą	gminę	odwiedziło	ponad	pół	miliona	gości	
–	poinformował	Burmistrz,	Robert	Jaworski,	życząc	dobrej	zabawy	
i	samych	słonecznych	dni	przez	całe	wakacje.	-	Jestem	przekona-
ny,	że	to	miejsce	stanie	się	kolejną	perełką	na	mapie	turystycznej	
i	wypoczynkowej	naszego	regionu.	Życzę,	aby	było	tak	chętnie	od-
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wiedzane	 jak	zamek	w	Chęcinach,	która	 jest	 turystyczną	perełką	
województwa	świętokrzyskiego	–	podkreślał	Jacek	Kowalczyk,	Dy-
rektor	Departamentu	Promocji,	Edukacji,	Kultury,	Sportu	i	Tury-
styki	Urzędu	Marszałkowskiego	w	Kielcach.
	 Na	 plażowiczów	 w	 dzień	 otwarcia	 czekało	 mnóstwo	 atrak-
cji.	 Liczne	 konkursy	 poprowadzili	 radiowcy	 z	Radia	 Eska.	Wraz	
z	Mentosem	zaprosili	gości	do	wspólnej	zabawy.	-	Przy	ogromnej	
scenie	może	bawić	się	nawet	trzy	tysiące	osób.	Będziemy	organizo-
wać	wiele	wydarzeń.	Będą	dyskoteki,	ale	też	koncerty.	Z	całą	pew-
nością	zorganizujemy	konkurs	pływania	na	byle	czym.	Będzie	też	
szalona	bitwa	na	pomidory	i	dwudniowy	Aquatica	Dance	Festiwal.	
Bogdan	Fabiański	zagra	hity	dla	osób	w	wieku	40	plus,	a	dla	nieco	
młodszych	grać	będą	znani	didżeje,	jak	między	innymi	Seba	z	ze-
społu	Long&Junior.	22	lipca	na	naszej	scenie	zagra	grupa	Jorgus	
–	zapowiada	Piotr	Milcarz,	właściciel	obiektu.

Agnieszka Olech

 Burmistrz, Robert Jaworski z Wiceprzewodniczącym Rady, Jarosławem Idziakiem 
na otwarciu kompleksu wodnego w Bolminie

 Podczas otwarcia Aquatica Park w Bolminie, Burmistrz
 podkreślał potrzebę rozwoju prywatnych przedsięwzięć na terenie gminy

W Aquatica Park zapewniono moc atrakcji

Wolica 
20 sierpnia 2017 r.

Dożynki 
Gminy Chęciny

Gmina i Miasto 
Chęciny

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski

zaprasza na 

14.00 Uroczysta Msza Święta Dożynkowa w Sanktuarium
           Św. Maksymiliana Marii Kolbego Wolica -Tokarnia
15.00 Przemarsz korowodu dożynkowego na plac 
          przy świetlicy w Wolicy
15.30 Uroczyste powitanie gości i przekazanie chleba 
          przez Starostów Dożynkowych Burmistrzowi Gminy 
          i Miasta Chęciny
15.45 Okolicznościowe wystąpienia gości
16.00 Ośpiewanie wieńców dożynkowych
16.30 Występ Zespołów folklorystycznych 
          z terenu Gminy Chęciny 
17.45 Nagrodzenie wieńców dożynkowych
18.00 Występ Kabaretowej Grupy Biesiadnej
19.15 Koncert zespołu BRATERS
20.15 Koncert gwiazdy wieczoru DROSSEL
21.30 Zakończenie
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Umowa na termomodernizację szkoły
w Bolminie podpisana

 Będzie termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bolminie. Już podpisano umowę z wyłonionym w drodze przetargu 
wykonawcą, którym została firma “KOMPENS” z Kielc. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych ruszyła.

	 Termomodernizacja	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Bolminie	 jest	
pierwszym	etapem	dużej	inwestycji,	w	ramach	której	termomo-
dernizację	przejdą	też	szkoły	w	Starochęcinach	i	Polichnie,	a	tak-
że	ośrodek	zdrowia	w	Chęcinach.	Wszystkie	te	zadania	 łącznie	
otrzymały	ponad	8,5	miliona	złotych	unijnego	dofinansowania,	
jakie	władze	Gminy	i	Miasta	Chęciny	pozyskały	na	projekt	pod	
nazwą	 „Termomodernizacja	 placówek	 publicznych	 na	 terenie	
gminy	Chęciny”,	 który	 będzie	dofinansowany	 z	Regionalnego	
Programu	 Operacyjnego	 Województwa	 Świętokrzyskiego	 na	
lata	 2014-2020	 w	 ramach	 Zintegrowanych	 Inwestycji	 Teryto-
rialnych	Kieleckiego	Obszaru	Funkcjonalnego:	Oś	 6.	 „Rozwój	
miast”,	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	 Województwa	
Świętokrzyskiego	na	lata	2014-2020,	Działanie	6.1	Efektywność	
energetyczna	w	sektorze	publicznym	-	ZIT	KOF.	Warto	przypo-
mnieć,	że	w	ramach	Zintegrowanych	Inwestycji	Terytorialnych	
w	obszarze	 termomodernizacji,	Gmina	Chęciny	pozyskała	naj-
większe	dofinansowanie	ze	wszystkich	gmin	należących	do	Kie-
leckiego	Obszaru	Funkcjonalnego	–	aż	8	milionów	676	tysięcy	
złotych.	Dofinansowaniem	objęte	 zostaną	 trzy	placówki	oświa-
towe	na	terenie	gminy.	Wśród	nich,	oprócz	szkoły	w	Bolminie	
znajdą	się	także	Szkoła	Podstawowa	w	Starochęcinach	i	Szkoła	
Podstawowa	w	Polichnie.	 –	Dofinansowanie	 pozyskane	 z	Unii	
Europejskiej	 w	 ramach	 Zintegrowanych	 Inwestycji	 Terytorial-
nych	daje	nam	ogromne	możliwości	w	zakresie	termomoderni-
zacji	placówek	publicznych.	To	będą	bardzo	duże,	kompleksowe	
inwestycje	 i	 trudno	byłoby	zrealizować	 je	z	własnych	środków,	
a	na	pewno	nie	w	takim	szerokim	zakresie,	jak	są	obecnie	plano-
wane.	Termomodernizacje	szkół,	które	jako	pierwsze	zgłosiliśmy	
do	projektu,	są	niezbędne,	aby	nie	tylko	podnieść	komfort	ich	
użytkowania,	ale	też	zmniejszyć	koszty	utrzymania	–	powiedział	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.

	 Umowę	na	 termomodernizację	bolmińskiej	 szkoły	 swoimi	
podpisami	sygnowali:	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Ro-
bert	Jaworski	wraz	ze	Skarbnik	gminy,	Jadwigą	Sinkiewicz	oraz	
Ignacy	Majewski,	właściciel	firmy	Usługi	Instalacyjno-Budow-
lane	“KOMPENS”.	W	ramach	inwestycji,	która	już	się	rozpocze-
ła	zostanie	wykonana	przebudowa	istniejącego	budynku	szko-
ły	w	zakresie	prac	obejmujących	głęboką	 termomodernizację	
budynku	oraz	roboty	remontowe.	W	skład	termomodernizacji	
wchodzą:	wymiana	okien	 i	drzwi	 zewnętrznych,	wymiana	 in-
stalacji	centralnego	ogrzewania,	montaż	źródła	ciepła	w	postaci	
pompy	 ciepła	pozyskującej	 energię	 z	 kolektorów	pionowych,	
zamiana	 wentylacji	 grawitacyjnej	 na	 wentylację	mechaniczną	
z	odzyskiem	ciepła	oraz	wymiana	oświetlenia.	Roboty	remon-
towe	będą	polegać	między	innymi	na	wydzieleniu	pokoju	na-

Środki na remont szkoły pozyskana z UE w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 Burmistrz, Robert Jaworski podpisuje umowę ze Skarbnik, Jadwigą Sinkiewicz

Nowa elewacja i remont wewnętrzny budynku zmienią wizerunek szkoły
w Bolminie
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uczycielskiego	 i	połączeniu	dwóch	pomieszczeń	w	 jedną	salę.	
Przewidziano	również	remont	drobnych	elementów	wykończe-
niowych	obiektu,	jak:	ściany	i	sufity,	barierki,	schody,	naczółki,	
czy	 kominy.	 Zmodernizowany	 zostanie	 też	 podjazd	 dla	 osób	
niepełnosprawnych.	-	Po	wykonaniu	termomodernizacji	obiekt	
powinien	 się	 charakteryzować	 znacząco,	 bo	 aż	 o	 60	 procent,	

zmniejszonym	 zapotrzebowaniem	na	 energię.	To	oznacza,	 że	
będzie	 tu	nie	 tylko	przyjemniej,	ale	 także	oszczędnie	 i	ekolo-
gicznie	–	podkreśla	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski.

Agnieszka Olech

Pre-umowa na stworzenie
Szlaku Śladami Króla Łokietka podpisana

 Blisko pół miliona złotych unijnego dofinansowania udało się pozyskać władzom Gminy i Miasta Chęciny na kolejny szlak 
spacerowo-pieszy pod nazwą “Śladami Króla Łokietka”. Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie odbyło się w Parku 
Etnograficznym w Tokarni.

	 Projekt	 pod	 nazwą	 „Zachowanie	 dziedzictwa	 historii	 po-
przez	 utworzenie	 szlaku	 kulturowego	w	Chęcinach	 „Śladami	
Króla	Łokietka”	zostanie	dofinansowany	w	ramach	Regional-
nego	 Programu	Operacyjnego	Województwa	 Świętokrzyskie-
go	2014-2020	w	ramach	działania	4.4	Zachowanie	dziedzictwa	
Kulturowego	 i	 naturalnego.	 Pre-umowę	 swoimi	 podpisami	
sygnowali:	Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny	Robert	Jawor-
ski	wraz	ze	Skarbnik	gminy,	Jadwigą	Sinkiewicz	oraz	Marsza-
łek	Województwa	 Świętokrzyskiego,	 Adam	 Jarubas	 i	 członek	
Zarządu	 Województwa	 Świętokrzyskiego,	 Marek	 Szczepanik.	
Warto	dodać,	że	przygotowany	przez	Chęciny	projekt	otrzymał	
unijne	dofinansowanie	wraz	z	zaledwie	23	projektami	z	całego	
województwa	świętokrzyskiego.
	 -	Otrzymane	dofinansowanie	na	budowę	szlaku	spacerowo-
-pieszego	pozwoli	na	wykonanie	traktu,	którym	często	podąża-
ją	mieszkańcy	i	turyści	do	Kościoła	i	na	Zamek.	Budowa	szlaku	
kulturowego	na	mapie	turystycznej	Chęcin	zdecydowanie	po-
szerzy	także	naszą	ofertę	promocyjną,	tworząc	nowy	produkt	
turystyczny,	 a	 także	 podniesie	 potencjał	 kulturowo-historycz-
ny	królewskiego	miasteczka.	Szlak	kulturowy	„Śladami	Króla	
Łokietka”	 będzie	 doskonałym	 uzupełnieniem	 istniejącej	 już	
„Ścieżki	 Mnicha”	 oraz	 Świętokrzyskiego	 Szlaku	 Archeo-Geo-
logicznego,	 które	 powstały	 dzięki	 realizowanym	 projektom	
unijnym	 w	 poprzedniej	 perspektywie	 finansowej.	 Realizacja	
projektu	 poprawi	 także	 bezpieczeństwo	 mieszkańców,	 gości	
zmierzających	do	kościoła	 i	 na	 zamek,	wpłynie	 również,	 nie-
wątpliwie	na	estetykę	tego	miejsca,	które	do	tej	pory	nie	paso-
wało	swoim	wyglądem	do	całości	miasta.	–	tłumaczy	gospodarz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Burmistrz	Robert	Jaworski.

	 Szlak	 kulturowy	 „Śladami	Króla	 Łokietka”	 będzie	 rozpo-
czynał	 się	 na	 parkingu	 obok	Klasztoru	Franciszkanów,	 gdzie	
zaczyna	się	 także	 trasa	Ścieżki	Mnicha	oraz	 trasa	Świętokrzy-
skiego	Szlaku	Archeo-Geologicznego.	Turysta	wybierając	nowy	
szlak	 Łokietkowy	 będzie	 mógł	 odwiedzić	 Klasztor	 Francisz-
kanów,	Dolny	 i	Górny	Rynek,	skąd	wejdzie	na	wybrukowany	
trakt	królewski	Łokietka	z	prawej	strony	Ratusza	i	dojdzie	nim	
do	Ścieżki	Mnicha.	Po	lewej	stronie	na	stoku	Góry	Zamkowej	
położony	jest	kościół	parafialny	Św.	Bartłomieja	w	Chęcinach,	
który	 także	można	 zwiedzić.	Kierując	 się	w	prawą	 stronę	 tu-
ryści	 będą	 mijać	 grotę	 Matki	 Bożej	 Fatimskiej	 oraz	 rzeźbę	
Mnicha.	W	tym	miejscu	będzie	można	odpocząć,	podziwiając	
piękne	widoki	na	Zamek	Królewski	oraz	północną	część	miasta	
z	panoramą	pasm	górskich	Wzgórz	Chęcińskich.	Dalsza	część	
trasy	ma	przebiegać	po	 stoku	Góry	Zamkowej	do	połączenia	
ze	schodami	prowadzącymi	na	zamek.	Tu	szlak	będzie	się	koń-
czył.	-	Trasę	szlaku	będzie	można	pokonywać	także	w	kierun-
ku	odwrotnym,	czyli	od	północnego	stoku	Góry	Zamkowej	do	
parkingu	pod	 klasztorem	oo.	 Franciszkanów.	Realizacja	 pro-
jektu	zakończy	się	w	przyszłym	roku,	a	jej	zwieńczeniem	będzie	
konferencja	naukowa	pn.	„Okres	świetności	miasta	na	arenie	
kraju”.

Agnieszka Olech

od lewej: Skarbnik Gminy i Miasta Chęciny Jadwiga Sinkiewicz;
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas; Burmistrz Gminy

i Miasta Chęciny Robert Jaworski oraz Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik

Podpisanie umów odbyło się w Parku Etnograficznym w Tokarni
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Jadwiga Szewczyk z Siedlec najlepszym
sołtysem województwa świętokrzyskiego

 
 Jadwiga Szewczyk, sołtys Siedlec zdobyła tytuł Sołtysa Roku 2016 Województwa Świętokrzyskiego. W nagrodę otrzyma dla 
swojego sołectwa 20 tysięcy złotych, które ufundował marszałek województwa świętokrzyskiego, Adam Jarubas, patron hono-
rowy przedsięwzięcia.

Pamiątkowe zdjęcie na Zjeździe Sołtysów w Wąchocku

	 Po	 raz	 dwudziesty	 trzeci	 w	Wąchocku	
spotkali	się	sołtysi	z	całej	Polski	i	po	raz	dru-
gi	z	Ukrainy	w	ramach	corocznego	Zjazdu	
Sołtysów	 Ziemi	 Kieleckiej	 i	Krajowego	
Turnieju	Sołtysów.	Podczas	dwudniowego	
spotkania,	sołtysi	zmagali	się	w	konkuren-
cjach	 turniejowych.	 Rozstrzygnięto	 także	
konkurs	 na	 „Sołtysa	 Roku	 Województwa	
Świętokrzyskiego	 –	 2016.	 Podczas	 Zjazdu	
Sołtysów	 wręczone	 zostały	 nagrody	 i	wy-
różnienia	dla	 laureatów	konkursu	 „Sołtys	
Roku	 Województwa	 Świętokrzyskiego	 –	
2016,	 któremu	 patronuje	 Adam	 Jarubas	
–	Marszałek	Województwa	Świętokrzyskie-
go.	Adresatami	konkursu	byli	sołtysi	woje-
wództwa	 świętokrzyskiego.	 -	Ocenie	 pod-
legały	 m.in.	 ich	 osiągnięcia	 poprawiające	
infrastrukturę	 sołectwa	 i	gminy,	 działania	
integracyjne	na	rzecz	lokalnej	społeczności	
oraz	 przynależność	 do	 innych	 organizacji	
czy	rezultaty	działalności	społecznej	-	poin-
formował	prezes	 Stowarzyszenia	Sołtysów	
Ziemi	Kieleckiej,	Feliks	Januchta.
	 Tytuł	 „Sołtysa	 Roku	 2016,	 okaza-
łą	 statuetkę	 oraz	 nagrodę	 główną	 -	 20	
tys.	 złotych	 otrzymała	 najlepsza	 sołtyska	
w	województwie	Jadwiga	Szewczyk	z	Sie-
dlec	z	rąk	Członka	Zarządu	Województwa	
Świętokrzyskiego,	 Piotra	 Żołądka	 oraz	
Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Ro-
berta	 Jaworskiego,	 który	 złożył	 Pani	 Ja-
dwidze	 gorące	 gratulacje.	 -	 To	 zaszczyt	
pracować	 z	takimi	 sołtysami	 –	 podkre-
ślał	 gospodarz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	
Burmistrz	 Robert	 Jaworski,	 który	 nie	
szczędził	 słów	 pochwały	 dla	 najlepszej	
sołtyski	 w	województwie.	 -	 Pani	 Jadwiga	

jest	osobą	bardzo	kreatywną,	operatywną	
i	wrażliwą.	 Doskonale	 rozumie	 potrze-
by	 swojego	 sołectwa	 i	skutecznie	 potrafi	
dbać	o	interesy	mieszkańców	–	przyznaje	
Burmistrz,	Robert	Jaworski.	-	Pani	Sołtys	
zawsze	sumiennie	oraz	z	pełną	odpowie-
dzialnością,	 dbałością	 i	zaangażowaniem	
wykonuje	wszystkie	należące	do	niej	obo-
wiązki.	 Aktywna	 i	pomyślna	 współpraca	
z	samorządem	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	
podejmowanie	 licznych	 inicjatyw	 inwe-
stycyjnych	 i	społecznych,	a	także	zaanga-
żowanie	 w	sprawy	 miejscowości	 Siedlce	
oraz	 jej	mieszkańców	potwierdza	 jej	 od-
danie	i	poświęcenie	na	rzecz	lokalnej	spo-
łeczności.	 Obdarzona	 zaufaniem	 swego	
środowiska	 od	 7	 lat,	 jako	 Sołtys,	 podej-
muje	trud	służby	na	rzecz	rozwoju	i	nie-
sienia	 wsparcia	 oraz	 pomocy	 mieszkań-
com.	Mandat	zaufania,	jakim	darzą	Panią	
Jadwigę	 mieszkańcy	 jest	 dla	 niej	 moto-
rem	do	działania,	 które	 procentuje	wie-
loma	sukcesami.	Angażując	się	w	bieżące	
sprawy	i	problemy	mieszkańców	wsi	oraz	
podejmując	 szereg	 inicjatyw	 gospodar-
czych	 i	inwestycyjnych,	 wpływa	 na	 roz-
wój	 zarówno	 sołectwa,	 jak	 i	całej	Gminy	
Chęciny.	Za	to	wszystko	pragnę	złożyć	na	
ręce	Pani	sołtys	serdeczne	podziękowania	
-		 gratulował	 laureatce	 zdobycia	 tytułu	
„Sołtysa	 Roku	 2016”	 gospodarz	 Gminy	
i	Miasta	 Chęciny,	 Burmistrz	 Robert	 Ja-
worski.	 Gratulacje	 złożyła	 także	 obecna	
na	 zjeździe	 Przewodnicząca	 Rady	 Miej-
skiej	w	Chęcinach,	Danuta	Mochocka.
	 	 Jak	przypomniał	podczas	uroczyste-
go	 wręczenia	 nagród	 Członek	 Zarządu	

Województwa	 Świętokrzyskiego,	 Piotr	
Żołądek,	 celem	konkursu	na	 najlepszego	
sołtysa	 w	województwie	 jest	 promowanie	
najbardziej	 aktywnych	 sołtysów,	 którzy	
podejmują	 działania	 na	 rzecz	 integra-
cji	 społeczności	 lokalnej,	 dbają	 o	rozwój	
sołectwa	 i	gminy,	 a	także	 są	 wzorem	 do	
naśladowania.	 -	 Takich	 właśnie	 aktywnie	
działających	 ludzi	 nam	 potrzeba.	 Sołtys	
Siedlec	Jadwiga	Szewczyk	jest	doskonałym	
przykładem	na	to,	że	swoją	determinacją,	
chęcią	działania	i	otwartością	można	wiele	
zdziałać	 –	mówił	Członek	Zarządu	Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego,	Piotr	Żołądek.	
Gratulacje	na	ręce	naszej	najlepszej	sołty-
ski	Jadwigi	Szewczyk	z	Siedlec	złożył	także	
wicestarosta	 Powiatu	 Kieleckiego,	 Zenon	
Janus	 oraz	 Przewodniczący	 Sejmiku	Wo-
jewództwa	 Świętokrzyskiego,	 Arkadiusz	
Bąk.	 -	To	zaszczytne	wyróżnienie	 jest	dla	
mnie	przede	wszystkim	motywacją	do	dal-
szej	 działalności	 na	 rzecz	Gminy	 i	Miasta	
Chęciny,	 a	do	 zrobienia	 jest	 jeszcze	 dużo	
–	mówi	nagrodzona	zaszczytnym	tytułem	
„Sołtysa	Roku	2016”	sołtys	Siedlec,	Jadwi-
ga	Szewczyk	i	zapowiada,	że	20	tysięcy	zło-
tych	 wygrane	 w	konkursie	 z	całą	 pewno-
ścią	będzie	dobrze	wykorzystane	na	rzecz	
sołectwa.

Agnieszka Olech

 Od lewej: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski; Nagrodzona Sołtys Siedlec

Jadwiga Szewczyk; Wiceprezes Stowarzyszenia 
Sołtysów Ziemi Kieleckiej Kazimierz Łebek
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	 20	czerwca	br.	 już	po	raz	piąty	 tenisiści	 z	Gminy	Chęciny	
rywalizowali	 w	Turnieju	 Tenisa	 Ziemnego	 o	Puchar	 Burmi-
strza	Gminy	 i	Miasta	Chęciny	Roberta	 Jaworskiego.	Również	
i	w	tym	 roku	 frekwencja	 dopisała,	 blisko	 trzydziestu	 zawod-
ników	 rywalizowało	 na	 kortach	 Centrum	 Kultury	 i	Sportu	

Turniej tenisa ziemnego dla dzieci został rozegrany
w	Chęcinach.	Otwarcia	turnieju	i	przywitania	zawodników	do-
konał	 gospodarz	Gminy	Chęciny	Burmistrz	Rober	 Jaworski,	
życząc	wszystkim	udanych	niezapomnianych	zmagań	na	kor-
cie.	Po	zaciętych	meczach	między	poszczególnymi	kategoriami	
wiekowymi	wyłoniono	zwycięzców	a	okazali	się	nimi:
W kategorii dzieci młodszych:
1.	Miejsce	Pola	Charaziak
2.	Miejsce	Kinga	Kawecka
3.	Miejsce	Maja	Stolarczyk
W kategorii dzieci starszych:
1	miejsce	Maja	Gacek
2	miejsce	Michał	Janusz
3	miejsce	Julia	Janusz
Wszyscy	 uczestnicy	 turnieju	 odebrali	 z	rąk	 Pana	 Burmistrza	
pamiątkowe	medale	oraz	upominki,	 a	najlepsi	 zawodnicy	 zo-
stali	wyróżnieni	dodatkowo	pucharami.
Serdecznie	gratulujemy	wszystkim	uczestnikom	turnieju.

Mariusz Skuta

Nagrodzeni w kategorii dzieci starszych

 Nagrodzeni w kategorii dzieci młodszych Najmłodsi uczestnicy Turnieju z nagrodami

	 W	marcu	bieżącego	roku	Muzeum	Historii	Polski	w	War-
szawie	ogłosiło	ogólnopolski	konkurs	plastyczny	pt.	„Piastow-
skie	 pary”.	 Jego	 celem	 było	 nie	 tylko	 zainteresowanie	 dzieci	
historią	 najdawniejszych	 władców,	 ale	 również	 przywrócenie	
pamięci	 o	ich	 żonach,	 które	 często	 odgrywały	 ogromną	 rolę.	
Związki	małżeńskie	 w	dawnych	 czasach	 często	miały	 bowiem	
charakter	polityczny.
	 Zadaniem	uczestników	było	wykonanie	wizerunku	wybra-
nej	pary	małżeńskiej	z	dynastii	Piastów.	Na	konkurs	wpłynęły	
3274	prace	z	całej	Polski.	Nasi	uczniowie,	przygotowując	por-
trety,	korzystali	ze	źródeł	historycznych	oraz	inspirowali	się	le-

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej
w Tokarni w ogólnopolskim konkursie
plastycznym pt. „Piastowskie pary”

gendami.	Wykazali	się	kreatywnością,	wykorzystując	różnorod-
ne	materiały	i	techniki.
	 Jury	wybrało	33	prace,	które	zostały	nagrodzone	i	wyróż-
nione.	Wizerunki	piastowskich	par	naszych	uczniów,	Klaudii	
Dziurzyńskiej	 i		Mateusza	 Kaima,	 znalazły	 się	 w	tym	 jednym	
procencie,	co	jest	ogromnym	sukcesem.	Uroczystość	rozdania	
nagród	odbyła	się	27	maja	2017	r.	w	Warszawie	w	siedzibie	Mu-
zeum	Historii	 Polski	 przy	 ulicy	Mokotowskiej.	 Zostali	 na	 nią	
zaproszeni	 wyróżnieni	 uczniowie	 z	opiekunem	 Anną	 Engel,	
która	 czuwała	 nad	wykonaniem	prac	 i	ich	 ostatecznym	wize-
runkiem		oraz	panią	Dyrektor	Moniką	Krzysztofek.
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Zabrzmiał ostatni dzwonek. Witajcie wakacje!
 23 czerwca zakończył się rok szkolny dla uczniów wszystkich szkół. Zaczęły się wakacje, które potrwają do września. Po 
uroczystych akademiach, wyczytaniu wyróżnionych uczniów i wręczeniu nagród udano się do klas, gdzie wychowawcy wrę-
czali świadectwa.

	 Ponad	1200	uczniów	chęcińskich	szkół	w	piątkowy	po-
ranek	23	czerwca	po	raz	ostatni	usłyszało	dzwonek.	Przed	
nimi	ponad	dwa	miesiące	wakacji.

 SP Tokarnia SP Starochęciny

SP w Chęcinach klasy IV-VI

	 Zanim	jednak	odebrano	świadectwa	dokonano	podsumo-
wania	minionego	roku.	–	Za	wami	kolejny	rok	wytężonej	pra-
cy,	 ale	 również	ogromnych	 sukcesów.	Wszystkim	nauczycie-
lom	pragnę	złożyć	serdeczne	podziękowania	za	trud	włożony	
w	 kształcenie	 i	 wychowanie	 umysłów	 młodego	 pokolenia.	
Wierzę,	że	ostatni	rok	jest	dla	Państwa	powodem	do	ogrom-
nej	satysfakcji	i	dumy	–	zwrócił	się	do	nauczycieli	Burmistrz	
Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	 Jaworski,	 życząc	 jednocze-
śnie,	aby	rozpoczynające	się	wakacje	były	czasem	zasłużonego	
odpoczynku.	Słowa	uznania	Burmistrz	skierował	również	do	
uczniów,	 którzy	w	minionym	 roku	 szkolnym	odnosili	wiele	
sukcesów.	 -	Wszystkim	uczniom	życzę	spokojnych	 i	 słonecz-
nych	wakacji,	a	po	dwóch	miesiącach	szczęśliwego	powrotu	
do	szkoły	–	dodał	Burmistrz	Robert	Jaworski.
	 Stuprocentowa	 frekwencja,	 uroczyste	 akademie	 i	 roz-
danie	świadectw.	Na	ten	moment	czekali	dziesięć	miesięcy.	
Wreszcie	zabrzmiał	ostatni	dzwonek	i	1200	uczniów	z	chę-
cińskich	szkół	rozpoczęło	wakacje.	I	jedno	jest	pewne,	nie-
zależnie	od	wystawionych	ocen	wszystkim	bez	wyjątku	nale-
ży	się	odpoczynek.

Agnieszka Olech

	 Na	miejscu	czekało	na	gości	szereg	atrakcji.	Uczniowie	mo-
gli	obejrzeć	prace	swoje	i	innych	nagrodzonych.	Galeria	przy-
gotowana	była	na	tarasie	piątego	piętra	budynku	z	widokiem	
na	ulice	stolicy.	Uroczystość	rozpoczęło	przedstawienie	teatral-
ne	w	wykonaniu	Teatru	Wolandejskiego	 opowiadające	 dzieje	
pierwszych	 władców	 Polski.	 Po	 rozdaniu	 nagród	 uczestnicy	
zostali	zaproszeni	na	spacer	z	przewodnikiem	po	Królewskich	
Łazienkach.
	 Niezwykłe	 wydarzenie	 zakończyło	 się	 w	godzinach	 popo-
łudniowych.	 Wszyscy	 wrócili	 bardzo	 zadowoleni.	 Królewskie	
Chęciny	 doczekały	 się	 uczniów,	 którzy	 zostali	 zauważeni	 na	
ogólnopolskim	 konkursie	 pielęgnującym	 pamięć	 o	historycz-
nych	władcach	Polski.

Anna Engel
Ilona Golda

Szkoła Podstawowa w Tokarni
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Nagroda Burmistrza, Roberta Jaworskiego dla najlepszego ucznia
III klasy Gimnazjum w Chęcinach

Nagroda Burmistrza, Roberta Jaworskiego dla najlepszego ucznia
III klasy Gimnazjum w Wolicy

Lena	Dudek	SP	Bolmin
Karol	Molenda	SP	Bolmin
Aleksandra	Luty	SP	Bolmin
Oliwia	Nowak	SP	Bolmin
Julia	Pękalska	SP	Korzecko
Wiktoria	Kopeć	SP	Korzecko
Zuzanna	Wojsa	SP	Korzecko
Kamila	Nowak	SP	Łukowa
Wiktor	Barwinek	SP	Łukowa
Martyna	Kobiec	SP	Łukowa
Wiktor	Jantura	SP	Łukowa
Jakub	Rylski	SP	Chęciny
Rozalia	Wrońska	SP	Chęciny
Kacper	Szymoniak	SP	Chęciny
Monika	Wójcik	SP	Chęciny
Joanna	Moskwa	SP	Chęciny
Paulina	Skucińska	SP	Chęciny
Norbert	Niebudek	SP	Chęciny
Konrad	Kuleta	Gim	Chęciny
Paulina	Michalska	Gim	Chęciny
Diana	Gajos	Gim	Chęciny
Gabriela	Nartowska	Gim	Chęciny
Wiktoria	Lasa	Gim	Chęciny
Adam	Gruszczyński	Gim	Chęciny
Wiktor	Wnuk	Gim	Chęciny
Agata	Kwas	Gim	Chęciny
Aleksandra	Kuleta	Gim	Chęciny
Agnieszka	Kaczyńska	Gim	Chęciny
Kacper	Kluzek	Gim	Chęciny
Jakub	Kot	 Gim	Chęciny

Klaudia	Polit	Gim	Chęciny
Bartłomiej	Kur	Gim	Chęciny
Antonina	Bukowska	SP	Polichno
Gloria	Krzywicka	SP	Polichno
Weronika	Łączkiewicz	SP	Polichno
Klaudia	Nartowska	SP	Polichno
Julia	Malaga	SP	Polichno
Roksana	Buda	SP	Radkowice
Wiktoria	Król	SP	Radkowice
Katarzyna	Iwańska	SP	Siedlce
Wiktor	Wojsa	SP	Siedlce
Laura	Maciejewska	SP	Starochęciny
Maria	Miśkiewicz	SP	Wolica
Faustyna	Kasperek	SP	Wolica
Wiktoria	Okoń	SP	Wolica
Katarzyna	Kwiecień	Gim	Wolica
Klaudia	Korban	Gim	Wolica
Małgorzata	Stępnik	Gim	Wolica
Natalia	Zapała	Gim	Wolica
Wiktoria	Chabik	Gim	Wolica
SaraPękalska	Gim	Wolica
Zuzanna	Żurek	Gim	Wolica
Magdalena	Wargocka	Gim	Wolica
Wiktor	Kostecki	Gim	Wolica
Aleksandra	Reglińska	SP	Tokarnia
Wiktoria	Siarek	SP	Tokarnia
Krzysztof	Grabalski	SP	Tokarnia
Jakub	Nowak	SP	Tokarnia
Maja	Gacek	SP	Chęciny

Lista dzieci
nagrodzonych Nagrodą Burmistrza

Gimnazjum nr 1 w Chęcinach
Nagroda Burmistrza, Roberta Jaworskiego

dla najlepszego ucznia III klasy Gimnazjum w Wolicy

SP Bolmin SP Wolica
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Mieszkańcy dopisali na Festynie w Siedlcach
	 17	czerwca	uroczystą	Mszą	Św.	polową	sprawowaną	przez	
ks.	Mirosława	Błoniarza,	Proboszcza	Parafii	w	Łukowej	roz-
począł	się	Festyn	w	Siedlcach.	W	pikniku	wziął	udział	Bur-
mistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski	oraz	Wice-
starosta	Kielecki,	Zenon	Janus.	
	 Gospodarz	 gminy	 przekazał	 na	 ręce	 Dyrektor	 Elżbiety	
Ciepluch	zestaw	sportowy	do	gry	w	mini	piłkę	ręczną.	–	Jest	
mi	 bardzo	 miło,	 że	 społeczność	 Siedlec	 od	 lat	 pielęgnuje	
tradycję	 Pikniku	 Rodzinnego,	 który	 z	 pewnością	 integruje	
mieszkańców	oraz	daje	możliwość	wspólnego	spędzenia	cza-
su.	Życzę	dobrej	zabawy	i	miłych	wakacji	–	życzył	Burmistrz,	
Robert	 Jaworski.	 	 Podczas	 Festynu	 zorganizowanego	 na	
placu	przy	szkole	wystąpiła	„Kapela	Świętokrzyska”,	zespół	
„Sekret”	 oraz	 dzieci	 ze	 szkoły	 pod	 opieką	 pań:	 Stanisławy	
Żądeckiej	 i	 Eweliny	Gajdy.	 Zorganizowano	 również	 stoiska	
z	domowymi	wypiekami	i	regionalnymi	potrawami.	Były	gry,	
konkursy,	przejażdżki	na	kucyku	oraz	pokazy	OSP	z	Siedlec.
	 Organizatorami	Festynu	byli:	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	
Chęciny,	 Robert	 Jaworski,	 Stowarzyszenie	 „Dobra	 Szkoła”,	

Moc atrakcji na festynach
w Siedlcach i w Korzecku

 Koniec roku szkolnego sprzyja radosnemu powitaniu lata. Z tej okazji mieszkańcy Siedlec oraz Korzecka, przy wsparciu 
Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworskiego zorganizowali pikniki rodzinne, na których nie zabrakło atrakcji 
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 

Rada	Rodziców	oraz	Sołtys	miejscowości	Siedlce.
	 Stowarzyszenie	„Dobra	Szkoła”	dziękuje	za	wsparcie	Bur-
mistrzowi	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robertowi	Jaworskiemu,	
Stowarzyszeniu	 Razem	 dla	 Siedlec,	 Edycie	 i	 Wiesławowi	
Naszydłowskim,	 Justynie	 i	Marcinowi	Wojcieszyńskim,	 An-
nie	 i	Jackowi	 Suder,	Urszuli	 i	 Pawłowi	Cielibała,	 Agnieszce	
i	Arturowi	Chabik,	Agnieszce	i	Pawłowi	Kaczor,	Danucie	Mo-
chockiej,	 Andrzejowi	 i	Dorocie	 Iwańskim,	Barbarze	 i	Wie-
sławowi	Skurskim,	Krystynie	i	Marek	Bukowskim,	Aleksan-
dra	i	Baltazar		Kardaś.	Szczególne	podziękowania	dla	Firmy	
Nordkalk	Miedzianka.

Słonecznie podczas Festynu w Korzecku
	 Podczas	 słonecznej	 niedzieli,	 25	 czerwca	 na	 placu	 przy	
Szkole	w	Korzecku	odbył	 się	Piknik	Rodzinny.	Organizato-
rami	 wydarzenia	 byli:	 Burmistrz	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny,	
Robert	Jaworski,	Stowarzyszenie	Wspierające	Rozwój	Kultu-
ry	w	Korzecku,	Rada	Rodziców,	Radny	oraz	Sołtys	miejsco-
wości	Korzecko.	Mieszkańców	przywitał	 Burmistrz,	 Robert	

 Na scenie zaprezentowały się dzieci ze SP w Siedlcach

Mieszkańcy dopisali tłumnie na Festynie w Siedlcach
  Burmistrz, Robert Jaworski życząc miłej zabawy przekazał dla dzieci

w Korzecku zestaw do mini piłki ręcznej

Msze sprawował ks. Mirosław Błoniarz, Proboszcz Parafii w Łukowej
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Jaworski	 życząc	miłej	 zabawy	 i	przekazując	na	 rzecz	 szkoły	
zestaw	do	gry	w	mini	piłkę	ręczną.	–	Tradycją	się	już	stał	fe-
styn	z	okazji	powitania	lata	w	Korzecku.	Co	świadczy	o	po-
trzebie	integracji	lokalnej	społeczności.	Życzę	udanej	zabawy,	
a	dla	dzieci	przekazuję	zestaw	sportowy,	który	z	pewnością	
uatrakcyjni	 zajęcia	 	 z	 wychowania	 fizycznego	 –	 powiedział	
Burmistrz,	Robert	Jaworski	dziękując	wszystkim	współorga-
nizatorom	za	zaangażowanie	się	w	działania	na	rzecz	lokalnej	
społeczności.
	 Podczas	 festynu	 nie	 zabrakło	 pokazów	 ratowniczych	
w	wykonaniu	OSP	z	Chęcin	i	Siedlec,	występu	„Kapeli	Świę-
tokrzyskiej”	 oraz	 zespołu	 „Fiesta”.	 Swoje	 zdolności	 zapre-
zentował	również	zespół	śpiewaczy	„Zelejowianie”	i	dziecięcy	
zespół	 taneczny	 FRESH.	 Publiczność	 była	 pod	 wrażeniem	
talentu	dzieci	i	młodzieży	ze	szkoły.	Na	scenie	zaprezentowali	
się	 :	Maja	Kowalska,	Weronika	Kaleta,	 Julia	Pękalska,	Ma-
teusz	Kopeć	oraz	Elena	Pawłucka.	Rodzice	 rozegrali	mecz,	
a	 dr	 Piotr	 Ziółkowski,	 Kierownik	 Europejskiego	 Centrum	
Edukacji	Geologicznej	opowiedział	o	tym	czym	jest	georadar,	
jak	pracuje	i	do	czego	służy,	a	także	o	innych	geo-ciekawosta-
kach,	które	wzbudziły	duże	zainteresowanie	mieszkańców.
	 Stowarzyszenie	 Wspierające	 Rozwój	 Kultury	 i	 Sportu	
w	Korzecku	 składa	 ogromne	 podziękowania	 na	 ręce	 Pana	
Burmistrza	Roberta	Jaworskiego,	Dyrektor	Centrum	Kultu-
ry	i	Sportu	Pani	Renaty	Janusz,	Dyrektora	Zakładu	Gospo-
darki	Komunalnej	Pana	Wojciecha	Ziacha,	Kierownika	Eu-
ropejskiego	Centrum	Edukacji	Geologicznej	 Pana	Doktora	
Piotra	Ziółkowskiego.		
	 Dziękujemy	 również	 kapeli	 „Zelejowianie”,	 Panu	 Ry-
szardowi	 Kwietniowi	 i	 zespołowi	 „Fiesta”,	 którzy	 swoimi	
występami	umilili	czas	uczestnikom	festynu.	Dziękujemy	też	
członkom	stowarzyszenia,	rodzicom,	dziadkom	oraz	uczniom	

naszej	 szkoły,	 gronu	 pedagogicznemu	 i	 wszystkim	 osobom	
zaangażowanym	w	organizację	imprezy.	
	 Szczególne	podziękowania	należą	się	sponsorom,	bez	któ-
rych	nie	byłoby	możliwe	zapewnienie	atrakcji:	Agata	i	Stani-
sław	Nartowscy	-	Stacja	paliw	„KOLIBER,	Joanna	i	Mariusz	
Rogaccy	 -	 Firma	 „PROMAR”,	 Albert	 Kłyciński	 –	 Mobilna	
bezdotykowa	myjnia	samochodowa,	Wioleta	i	Paweł	Skrobek	
-			Ośrodek	jeździecki,	Przemysław	Lech	,	Krzysztof	Rylski,	
Janusz	 Znojek,	 Pływalnia	 „Perła”	 w	Nowinach,	Hurtownia	
napojów	 Alex	 Nowiny,	 Nadleśnictwo	 Kielce,	 Skład	 opału	
PROMAX,	Nowa	Szkoła	-	Pomoce	dydaktyczne,	wyposażenie	
szkół.

Renata Janusz

 Pokazy strażackie cieszyły się dużym zainteresowaniem na festynie w Korzecku

Burmistrz przekazał na ręce Dyrektor SP w Siedlcach Elżbiety Ciepluch
zestaw sportowy dla dzieci

 W wydarzeniu wzięli udział: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny,
Robert Jaworski i Wicestarosta Powiatu Kieleckiego Zenon Janus
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	 -	Dzisiejsze	wydarzenie	zbiegło	się	z	rozpoczęciem	wakacji	
i	 mam	 nadzieję,	 że	 sprawi	 Państwu	 przyjemność.	 Czas	 nocy	
świętojańskiej,	to	pełen	legend	i	mitów	okres.	To	również	część	
prasłowiańskiej	 tradycji,	 którą	 przekazujemy	 z	 pokolenia	 na	
pokolenia	 –	 tymi	 słowami	 przywitał	 uczestników	 wydarzenia	
Burmistrz,	Robert	Jaworski.
	 Noc	Świętojańska,	nazywana	inaczej	Wigilią	Św.	Jana,	 jest	
świętem,	które	 co	 roku	obchodzi	 się	 tego	 samego	dnia.	Było	
świętem	 jedności,	 połączenia	 ognia	 i	wody,	 słońca	 i	 księżyca,	
mężczyzny	 i	 kobiety,	 urodzaju	 i	 płodności,	miłości	 i	 radości,	
pełnym	magii	 i	 wróżb.	Data	Nocy	 Świętojańskiej	 jest	 bardzo	
zbliżona	do	daty	Nocy	Kupały,	ponieważ	są	to	święta	pokrew-
ne.	Noc	Kupały	to	słowiańskie	obchody	sobótki,	związane	z	let-
nim	przesileniem	słońca,	natomiast	Noc	Świętojańska	to	próba	
zintegrowania	 przez	 chrześcijaństwo	 pogańskich	 obrzędów.	
O	obrzędach	tych	wydarzeń	opowiedziała	znana	regionalistka,	

Nie znano kiedyś imienia Boga.  
Nikt darów nie niósł Mu do ołtarza.  
Mimo to Pan Bóg nawet dla pogan  
piękno tej nocy już w Raju stwarzał. 
 
Franiciszek	Kobryńczuk	-	Noc	świętojańska

W Chęcinach powitano lato
 Zwyczajem się już stało, że w okolicach okresu letniego przesilenia organizowane jest powitanie lata zwane „Nocą Świę-
tojańską”. Tegoroczne wydarzenie odbyło się 24 czerwca na chęcińskiej starówce, gdzie kapela „Jędrusie” udowodniła, że 
muzyka może przekazać klimat i smak świata wędrując muzycznie po wszystkich kontynentach.

Stanisława	Żądecka	puszczając	symbolicznie	na	wodę	wianek.	
	 W	klimat	prasłowiańskich	zwyczajów	uczestników	wydarze-
nia	wprowadzili	młodzi	aktorzy	z	Chęcińskiego	Teatru	Grodz-
kiego	„Pod	Basztami”	tańcem	zwanym	„Świętojanka”.
	 W	ślad	za	aktorami	z	teatru	do	tańca	ruszyli	również	uczest-
nicy	„Chęcińskiej	Nocy	Świętojańskiej”	w	rytm	przygrywanych	
utworów	przez	Kapelę	Folkową	„Jedrusie”.

Renata Janusz
Mieszkańcy i turyści radośnie powitali lato w Chęcinach

 Zespół Jędrusie porwał wszystkich do wspólnej zabawy
Mali aktorzy Teatru Grodzkiego „Pod Basztami”

zaprezentowali taniec „Świętojanki”

Stanisława Żądecka opowiedziała o starosłowiańskich zwyczajach związanych 
z Nocą Świętojańską

Burmistrz, Robert jaworski życzył wszystkim miłej i wesołej zabawy
z okazji powitania lata



Z ŻYCIA GMINY

17

	 W	dniach	8	 i	 9	 czerwca	2017	 roku	w	gmachu	Wojewódzkiej	
Biblioteki	 Publicznej	 w	 Kielcach	 odbył	 się	 uroczysty	 Jubileuszo-
wy	Zlot	Moderatorów	DKK.	Wzięło	w	nim	udział	 59	biblioteka-
rzy	z	naszego	województwa,	którzy	prowadzą	 	Dyskusyjne	Kluby	
Książki	dla	dzieci	,	młodzieży	i	dorosłych.	
	 Obchody	 zainaugurował	 dyrektor	WBP	w	Kielcach,	Andrzej	
Dąbrowski.	W	spotkaniu	uczestniczył	również	Dariusz	Kawa	z	In-
stytutu	Książki.	 Zebrani	wysłuchali	 interesujących	wykładów	po-
święconych	 literaturze:	 „Czy	 tylko	 dla	 kobiet?	 Wzloty	 i	 upadki	
literatury	 kobiecej”	 dr	 hab.	 Bernadetty	 Darskiej	 i	 „Współczesna	
polska	 powieść	 kryminalna	 –	 autorzy,	 nurty”	 Katarzyny	 Wajdy.	
Wspaniałym	prezentem	dla	wszystkich	moderatorów	była	możli-
wość	uczestniczenia	w	spotkaniu	z	pisarzem	Marcinem	Wrońskim.	
„O	biografiach,	czyli	po	co	nam	wiedza	o	cudzym	życiu”	-	dr	Anna	
Marchewka	rozmawiała	z	Magdaleną	Grzebałkowską,	autorką	bio-
grafii	ks.	 Jana	Twardowskiego	oraz	Tomasza	 i	Zdzisława	Beksiń-
skich.	Pisarka	nominowana	była	w	2016	roku	do	Nagrody	Literac-
kiej	„Nike”	za	książkę	„1945.Wojna	i	pokój”.	Wszystkich	moderato-
rów	nagrodzono	pamiątkowymi	dyplomami.	Rozstrzygnięto	rów-
nież	konkurs	kronik	dokumentujących	działalność	Dyskusyjnych	
Klubów	Książki	„Mój	DKK	–	moja	czytelnicza	przygoda”,		w	któ-
rym	nagrodami	były	tablety.	Na	konkurs	wpłynęło	17	kronik.	Ko-
misja	konkursowa	pod	przewodnictwem	dyrektora	WBP,	Andrzeja	
Dąbrowskiego	przyznała	 I	miejsce	DKK	działającemu	przy	GBP	

Świętokrzyskie Dyskusyjne Kluby Książki
świętowały 10 rocznicę swej działalności.

Nagroda dla moderatora i DKK w Chęcinach

w	Kluczewsku		-	filia	w	Dobromierzu.	Drugie	miejsce	zajęła	kroni-
ka	DKK	działającego	przy	Miejsko-Gminnej	Bibliotece	Publicznej	
w	Chęcinach,	dzięki	czemu	nasz	klub	wzbogacił	się	o	nowoczesny	
tablet.

Moderator Barbara Woś

Starszy Bibliotekarz Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej Barbara Woś
odbiera z rąk Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki w Kielcach nagrodę

za kronikę dokumentującą działalność DKK w Chęcinach

	 14	czerwca	2017	r.	w	hali	widowiskowo	
–	 sportowej	w	Chęcinach,	 już	po	 raz	dru-
gi	odbył	 się	Memoriał	Mariana	Budziosza	
w	piłce	ręcznej.
	 W	 Memoriale	 udział	 wzięły	 drużyny	
z	Chęciny,	 Wolicy	 i	Ćmińska.	 Uroczyste-
go	 otwarcia	 turnieju	 dokonał	 Burmistrz	
Gminy	 i	Miasta	Chęciny	Robert	 Jaworski.	
W	swoim	 wystąpieniu	 przybliżył	 postać	
śp.	Mariana	Budziosza,	który	był	 znanym	
w	regionie	działaczem,	trenerem	i	społecz-
nikiem.

II Memoriał Mariana Budziosza w piłce ręcznej
	 Burmistrz	 Robert	 Jaworski	 podkreślił	
jego	 zasługi	 w	propagowaniu	 dyscypliny	
sportowej	 jaką	 jest	 piłka	 ręczna.	 Przypo-
mniał	 również	o	tym,	że	Marian	Budziosz	
był	założycielem	klubu	sportowego	WLKS	
Świt	Wolica.	Klub	ten	w	latach	60	i	70	od-
nosił	 liczne	sukcesy	sportowe	nie	 tylko	na	
arenie	krajowej.
	 Memoriał	zgromadził	licznie	zaproszo-
nych	gości,	uczestników	imprezy	oraz	kibi-
ców	i	miłośników	piłki	ręcznej.
	 Na	 uroczystości,	 obecna	 była	 również	

żona	Mariana	Budziosza	pani	Krystyna	Bu-
dziosz	z	Rodziną,	współpracownicy	i	przyja-
ciele.
	 Ideą	przyświecającą	tej	imprezie	jest	po-
pularyzacja	 piłki	 ręcznej	 wśród	 młodzieży	
oraz	kultywowanie	pamięci	o	ważnej	postaci	
sportu	jaką	był	śp.	Marian	Budziosz.
	 Zwycięzcą	 turnieju	 została	 drużyna	
Gimnazjum	nr	1	w	Chęcinach	I,	na	drugim	
miejscu	uplasowała	 się	 reprezentacja	Gim-
nazjum	Ćmińska	II,	a	trzecie	miejsce	zajęli	
szczypiorniści	z	Gimnazjum	z	Ćmińska	I.
	 Najlepszym	 zawodnikiem	 turnieju	 wy-
brano	Igora	Ogonowskiego	z	Chęcin,	a	naj-
lepszym	bramkarzem	Bartłomieja	Prześlaka	
z	Wolicy.	 Królem	 strzelców	 turnieju	 został	
Kacper	 Fert	 z	Ćmińska	 zdobywca	 17	 bra-
mek.
	 Arbitrami	turnieju	byli:	Rafał	Gajos,	Da-
riusz	Gorzelak,
	 Organizatorzy	 turnieju	 w	osobach	 To-
masza	 Dziurzyńskiego	 i	Dariusza	 Gorze-
laka	 składają	 podziękowania	 Panu	Burmi-
strzowi;	Prezesowi	ŚZPR,	Wicedyrektorowi	
Wojewódzkiego	 Urzędu	 Pracy	 w	Kielcch,	
Dyrekcji	CKiS	firmom	sponsorującym:	TA-
WOL,	NAWROPLAST,	KLIMA-STER,	RA-
FBUD.

Zarząd Klubu Świt Wolica
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	 Wszystkie	 dzieci	 brały	 udział	 w	 pokazach	 z	 okazji	
Dnia	Dziecka,	oraz	w	koncercie	z	okazji	Święta	Chęcin.	
Zespoły	 występowały	 również	 na	 konkursach	 tanecz-

Sukcesem zakończony taneczny rok
Zamkowych Duszków

 Zespół akrobatyczno-taneczny „Zamkowe Duszki” liczył w tym roku 50 osób. Zajęcia odbywały się w 3 grupach; Grupa 
młodsza (15 osób), Grupa starsza (21 osób), Grupa Tokarnia (14 osób). 

nych.	W	Piotrkowskiej	 Panoramie	Tanecznej	 Zamkowe	
Duszki	 z	Tokarni	 zdobyły	WYRÓZNIENIE.	Jeszcze	 le-
piej	 nasi	 młodzi	 tancerze	 wypadli	 na	 Ogólnopolskich	
Spotkaniach	Tanecznych	im.	Marianny	Kiszkurno	w	Stą-
porkowie.	Grupa	młodsza	w	tańcu	„Myszki	Mini”	zajęła	
III	miejsce,	Grupa	starsza	w	układzie	„Grzyby	i	muchy”	
II	miejsce,	Grupa	Tokarnia	za	„Zabawy	z	hula-hopem”	
otrzymała	II	miejsce.	Jest	 to	piękne	podsumowanie	ca-
łorocznej	 pracy	 dzieci	 i	 ich	 instruktorki	 Grażyny	 Rem	
Kret.	Opiekunem	Zespołu	jest	p.	Edyta	Jarząbek.	Gratu-
lujemy	sukcesów	i	życzymy	wszystkim	tancerkom	i	tance-
rzom	udanych	wakacji!

CKiS
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	 W	dniu	16	czerwca	pod	Zamkiem	w	Chęcinach	odbyło	się	
ognisko	miejscowego	Klubu	Seniora.
	 Rozpoczęło	się	o	godzinie	16.00	i	trwało	do	20.30.	Grono	
40	osób	bawiło	się	doskonale	przy	dźwiękach	pięknej	muzyki.	
A	to	za	sprawa	Pana	Zbigniewa	Kluzka,	który	dał	popis	gry	na	
akordeonie	i	na	syntezatorze.	Były	melodie	dawne	i	współcze-
sne,	ludowe	i	popularne,	biesiadne	i	disco	polo.
	 Wszyscy	włączyli	się	do	śpiewu	i	do	tańca.	Na	chwilę	zapo-
mnieli	 o	 swych	 dolegliwościach,	 łamaniach	w	 kościach	 i	 róż-

Miło podczas ogniska Seniorów

nych	niesprawnościach.	Oprócz	 przydziałowych	 kiełbasek	 na	
stołach	zagościło	wiele	smakołyków,	które	skrzętne	gospodynie	
wyciągnęły	ze	swych	domowych	spiżarni.	Zaopatrzenie	na	spo-
tkaniu	zrobiły	Panie	Jadwiga	Borowska,	Zofia	Gajos	i	Grażyna	
Pakuła.	Radości,	 śpiewom	 i	 tańcom	nie	było	końca.	Poczucie	
humoru	dopisywało	wszystkim.	Żal	było	się	rozstać.

Elżbieta Woźniak
Seniorka z Podzamcza

	 Dnia	 13.	 czerwca	 2017	 r.	 Szkolny	Wolontariat	 gościł	 ko-
legów	 i	koleżanki	 z	ZPO-W	 „Dobra	 Chata”	 z	Kielc,	 z	który-
mi	współpracujemy	od	dobrych	paru	 lat.	Dopiero	gościliśmy	
u	nich	na	Zabawie	Andrzejkowo-Mikołajkowej,	a	już	przyszedł	
czas	na	rewizytę.	Dobra	pogoda	sprzyjała	organizacji	spotkania	
integracyjnego	z	ogniskiem	w	Parku	Etnograficznym	w	Tokar-
ni.	To	był	kolejny	etap	naszego	cyklu	spotkań	pod	nazwą	„Spa-
cer	po	Chęcinach	 i	okolicy”.	Niektórzy	wychowankowie	 „Do-
brej	Chaty”	byli	w	tym	skansenie	po	raz	pierwszy.	Urzekły	nas	
wszystkich	 zabudowania	 parku,	 ale	 i	duch	miejsc	 i	domostw,	

Szkolny Wolontariat z ZSO w Chęcinach
gościł kolegów i koleżanki

z ZPO-W „Dobra chata” z Kielc

gdzie	do	niedawna	mieszkali	ludzie.	Jednak	najważniejsza	dla	
nas	jest	możliwość	goszczenia	uczniów	innych	szkół	w	najbar-
dziej	urokliwych	miejscach	naszej	 gminy.	Podczas	wspólnego	
ogniska	mogliśmy	wspominać	poprzednie	spotkania,	a	w	tym	
wizytę	na	Zamku	Chęcińskim.	
http://zsocheciny.szkolnastrona.pl/index.php?p=ga&idg=m-
g,41,427&id=187&action=show
	 Do	następnego	zobaczenia!

Małgorzata Kasprzyk
Anna Wierzbicka-Kamińska 

oraz Wolontariusze z IId, IIIa, IIIb gimnazjum. 
Wspólne zwiedzanie Parku Etnograficznego w Tokarni

Wspomnieniowe rozmowy o wspólnych spotkaniach w ciekawych miejscach

Radośnie na spotkaniu u seniorów

Wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku
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Zarząd	Stowarzyszenia
Chęcińskiego	Uniwersytety	Trzeciego	Wieku

informuje,	że	zapisy	na	nowy	rok	akademicki	2017/1
	odbywają	się

od	1	czerwca	i	trwają	do	1	października	2017r.

Należy	pobrać	deklarację	w	pokoju	107	lub	108	CKiS
i	wypełnić.	Wpłacić	składkę	roczną	w	wysokości	60	zł.

w	pokoju	107	CKiS.
 

Zapraszamy serdecznie
 

Prezes	CHUTW
Zenona	Dołegowska

	 Projekt	„Gimnazjum	a	co	dalej?”	został	zrealizowany	dzięki	
pozyskanemu	przez	władze	gminy	unijnemu	dofinansowaniu	
z	Europejskiego	Funduszu	Społecznego.	Podczas	uroczystego	
zakończenia	przypomniano	ideę	realizacji	projektu,	a	ucznio-
wie	zaprezentowali	zdobytą	wiedzę.
	 Dzięki	 projektowi	 zdolni	 uczniowie	 mogli	 swoją	 wiedzę	
pogłębić,	 a	 ci	 z	 trudnościami	uzupełnić.	W	 ramach	projektu	
odbyły	się	dodatkowe	zajęcia	z	języka	angielskiego,	matematy-
ki,	fizyki,	geografii,	chemii	i	informatyki	–	wymienia	Burmistrz	
Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	 Jaworski.	Uczniowie	bardzo	
chętnie	 brali	 udział	w	 zajęciach,	 które	 odbiegały	 od	 formuły	
tradycyjnych	 zajęć	 lekcyjnych.	Dzięki	 temu	 lepiej	przyswajali	
sobie	 wiedzę,	 chętniej	 przykładając	 się	 do	 nauki.	 Niezwykle	
istotny	 jest	 fakt,	 że	 poza	 zajęciami	 prowadzonymi	 w	 bardzo	
ciekawej	formule,	uczniowie	pod	okiem	specjalistów	z	różnych	
dziedzin,	m.in.	z	doradztwa	zawodowego	i	przedsiębiorczości,	
systematycznie	 przygotowywali	 się	 do	 wyzwań	 rynku	 pracy,	
z	jakimi	przyjdzie	im	się	zmierzyć	poszukując	pierwszej	pracy.	
Ponadto	uczniowie	objęci	zostali	wsparciem	z	zajęć	z	psycholo-
gii	i	pedagogiki	–	dodaje	Burmistrz.

Projekt „Gimnazjum a co dalej?” zakończony
 Ponad siedemdziesięciu gimnazjalistów i blisko czterdziestu nauczycieli ze szkół z Chęcin i z Wolicy dokonało podsumo-
wania ważnego projektu sfinansowanego ze środków unijnych. Oprócz dodatkowych zajęć dla uczniów i szkoleń dla nauczy-
cieli w ramach projektu szkoły zostały wyposażone w tablice multimedialne, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne do drukowa-
nia w kolorze, mikroskopy, tablety oraz pomoce dydaktyczne.

	 Uroczyste	zakończenie	projektu	stało	się	doskonałą	okazją	
do	 pochwalenia	 się	 zdobytą	 wiedzą	 i	 umiejętnościami.	 Gim-
nazjaliści	 pochwalili	 się	 wyszlifowanym	 językiem	 angielskim	
i	wszelkimi	umiejętnościami	 jakie	posiedli	w	różnych	dziedzi-
nach.	-	Patrząc	na	umiejętności,	jakie	zdobyli	nasi	gimnazjaliści	
podczas	trwania	projektu,	muszę	przyznać,	że	naprawdę	warto	
inwestować	w	edukację	i	kształcenie	młodych	ludzi.	Edukacja	
młodego	 pokolenia	 jest	 niezwykle	 istotna	 –	 zaznaczył	 Bur-
mistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski,	który	był	pod	
wrażeniem	zdobytej	przez	uczniów	wiedzy.
	 Warto	 zaznaczyć,	 że	 w	 ramach	 realizacji	 projektu	 każda	
ze	szkół	została	wyposażona	w	tablice	multimedialne,	laptopy,	
urządzenie	wielofunkcyjne	do	drukowania	w	kolorze,	mikro-
skopy,	tablety	oraz	pomoce	dydaktyczne.	Ponadto	39	nauczy-
cieli	ze	szkoły	w	Chęcinach	i	Wolicy	zostało	objętych	szkolenia-
mi	o	tematyce	zgodnej	z	diagnozą	potrzeb	szkoły.
	 Uroczyste	 podsumowanie	projektu	 “Gimnazjum	a	 co	da-
lej?”	 zostało	 zwieńczone	 wręczeniem	 certyfikatów	 dla	 jego	
uczestników.

Agnieszka Olech
W podsumowaniu wzięli udział: Burmistrz, Robert Jaworski; Radni Rady 

Miejskiej, dyrektorzy szkół z Chęcin i Wolicy, uczestnicy projektu oraz wszyscy 
zaangażowani w jego realizację.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników projektu po odebraniu z rąk Burmistrza
 certyfikatów i nagród
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TELEFONY ALARMOWE 
do Zakładu Gospodarki Komunalnej

w sprawie awarii sieci wodociągowych,
kanalizacji sanitarnej, 

oraz przydomowych przepompowni ścieków,
kotłowni olejowej ul. Czerwona Góra 8:

-	po	godzinach	pracy	Zakładu  i całodobowo w dni wolne 
od pracy - 604 984 497	 -	Oczyszczalnia	Ścieków	w	Radko-
wicach.
-	od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	7.15	do	15.15  
•	784	027	762		-	Dyrektor	Zakładu
•	728	540	135		-	Chwastek	Leopold	(w	sprawie	oczyszczalni	
ścieków)
•	41	3151	095		-	biuro	Zakładu
•	694	935	046		-	Nowacka	Jolanta	(w	sprawie	awarii	sieci	wo-
dociągowych	i	kanalizacji	sanitarnej)
•	604	984	496		-	Pałyga	Andrzej	(w	sprawie	mieszkań	i	bu-
dynków	komunalnych)
•	500	575	137		-	obsługa	kotłowni	ul.	Czerwona	Góra	8

Wojciech Ziach
Dyrektor ZGK w Chęcinach
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Lokalizacja:
ul.	MAŁOGOSKA
26-060	CHĘCINY
Czynne:
Pon-Pt:	9.00	-	17.00
Pon-Pt:	9.00	-	17.00
Sobota:	9.00	-	13.00
tel.	538	158	411

PROMAR
OKNAVEKA,	ALUPLAST
ROLETY:dzień-	noc
materiałowe	żaluzje	plisowane	moskitiery
ROLETY	ZEWNETRZNE
DRZWI:
-	zewnetrzne
-	wewnetrzne	wewnątrzklatkowe
PARAPETY	
SCHODY

	Możliwość	zakupu	w	systemie	ratalnym
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	 Z	 całą	 pewnością	 nie	 pożałował	 ten,	 kto	piękną,	 sło-
neczną	niedzielę	postanowił	spędzić	w	Chęcinach.	To	wła-
śnie	tu,	u	stóp	królewskiej	warowni	na	chęcińskiej	starów-
ce	odbyło	 się	 tegoroczne	 święto	Gminy	Chęciny.	Klimat	
i	charakter	wielkiego	wydarzenia	 bez	wątpienia	 tworzyli	
rycerze	 i	damy	dworu.	To	właśnie	z	udziałem	rycerstwa,	
mieszkańców	i	zaproszonych	gości	uroczystości	rozpoczę-
ła	 tradycyjnie	 już	Msza	 Św.	 w	Kościele	 Parafialnym	 pw.	
Świętego	Bartłomieja	w	Chęcinach	pod	przewodnictwem	
ks.	 Dziekana,	 Jana	 Kukowskiego.	 Po	 południu	 odbyła	
się	na	Rynku	Górnym	część	artystyczna,	gdzie	na	wszyst-
kich	 przybyłych	 czekała	 niesamowita	 zabawa.	 -	 Dumni	
jesteśmy	z	tego,	 że	możemy	być	 spadkobiercami	 tak	bo-
gatej	historii	–	mówił	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	
Robert	 Jaworski.	 -	 Każdego	 roku	 dokładamy	 wszelkich	
starań,	 aby	 jedno	 z	naszych	 największych	 wydarzeń,	 ja-
kim	 jest	Święto	Gminy	Chęciny,	nawiązywało	do	czasów	
średniowiecznych,	 kiedy	 to	miejscowy	 Zamek	 był	 jedną	
z	najważniejszych	warowni	obronnych	naszego	kraju	oraz	
pełnił	ważne	funkcje	polityczne	i	gospodarcze	–	podkre-
ślał	gospodarz	gminy	podczas	uroczystego	otwarcia,	przy-
pominając	jednocześnie,	że	Zamek	Królewski	i	królewskie	
miasteczko	są	szczególne	z	punktu	widzenia	historii.	-	To	
tutaj	przed	wiekami,	w	1331	r.,	odbył	się	Zjazd	Ziem	Pol-
skich,	uważany	za	początek	przyszłych	sejmów	i	kolebkę	
przyszłego	parlamentaryzmu	w	Polsce.	Mamy	niezwykle	
bogatą	historię,	a	dziś	przybywając	do	Chęcin	można	po-
czuć	klimat	tamtych	czasów.	Mamy	co	świętować	i	ogrom-
nie	 się	 cieszę,	 że	Chęciny	mają	 tylu	 sympatyków.	Chęci-
ny	stały	się	ikoną	turystyczną	regionu.	Tylko	w	ubiegłym	
roku	odwiedziło	nas	ponad	pół	miliona	turystów	–	poin-
formował	Burmistrz,	Robert	 Jaworski,	 zapraszając	 gości	
do	 niezapomnianej	 zabawy	 w	cieniu	 chęcińskiego	 zam-
ku.	A	ta	jak	się	okazało	było	znakomita.	Muzyka	dworska	
i	dworskie	 tańce,	 walki	 i	pokazy	 rycerskie	 w	wykonaniu	
Drużyny	Rycerskiej	 Ziemi	Chęcińskiej	Chorągiew	Ferro	
Aquilae,	Bractwa	Rycerskiego	 „Sarmata”	 z	Sandomierza	
oraz	bractwa	artyleryjskiego	z	Nowej	Dęby,	a	także	liczne	
kramy	 jarmarczne	 wprowadziły	 zebranych	 w	wyjątko-
wy	 klimat,	 doskonale	nawiązując	do	przeszłości,	 historii	
i	kultury	królewskiego	miasteczka.	Można	było	przyjrzeć	
się	nie	 tylko	pojedynkom	na	średniowieczną	broń	białą,	
ale	 także	 podziwiać	 nieco	 bardziej	 współczesne	 pokazy	
StrongMan.	 Organizatorzy	 nie	 zapomnieli	 także	 o	naj-
młodszych	 uczestnikach	 zabawy,	 dla	 których	 ustawiono	
mini	wesołe	miasteczko.	Było	też	malowanie	twarzy,	a	tak-
że	konkursy	i	zabawy	dla	maluchów.
	 Wiele	 działo	 się	 także	 na	 samej	 scenie.	 W	ramach	
„Sceny	 dla	 Ciebie”	 wystąpili	 laureaci	 oraz	 wyróżnieni	

„Średniowieczne Chęciny”
– wyjątkowa impreza w wyjątkowej gminie za nami

 Prawdziwe oblężenie turystów przeżyło królewskie miasteczko Chęciny podczas tegorocznego gminnego święta, które 
tradycyjnie już odbyło się pod nazwą „Średniowieczne Chęciny”. I jak na średniowieczne miasteczko przystało nie zabrakło 
pokazów walk rycerskich, tańców dworskich, czy zabaw plebejskich. A jako, że w tym magicznym miejscu tradycja przeplata 
się z nowoczesnością, byli też strongmeni, mnóstwo współczesnych atrakcji dla dzieci i niezapomniane koncerty.

w	Festiwalu	Piosenki	Dziecięcej,	dzieci	ze	Studia	Piosenki	
w	Chęcinach	oraz	gościnnie	Cool	Five.	Dla	gości	brawu-
rowy	pokaz	 tańca	dały	 zespoły	 taneczne	Fresh	 i	Zamko-
we	Duszki	z	Chęcin	i	Tokarni.	Wydarzenie	bez	wątpienia	
ubarwiły	wokalne	popisy	oraz	koncert	zespołu	„Maraquja	
Show”.	W	średniowieczny	 klimat	 muzyki	 dawnej	 wpro-
wadził	tłumnie	zebranych	gości	zespół	„Bohemian	Bards”	
z	Czech,	po	którym	na	scenie	stanął	zespół	„Tacy	Sami”.	
Gwiazdą	wieczoru	był	zespół	„Long&Junior”,	znany	z	ta-
kich	utworów	jak	„Kolorowa	sukienka”,	„Bądź	moją	kró-
lową”	czy	„Piosenka	dla	dziewczyny”.	Muzycy	dosłownie	
porwali	zebranych	do	wspólnej	zabawy.
	 Po	 raz	kolejny	 „Średniowieczne	Chęciny”	 zachwyciły	
magią	tego	miejsca,	przypominając	jednocześnie	jak	waż-
ne	w	dziejach	historii	Polski	były	Chęciny,	jedno	z	najstar-
szych	miast	w	regionie,	które	dzisiaj	stało	się	kolebką	tury-
styczną	województwa	świętokrzyskiego.	-	U	nas	przeszłość	
splata	się	z	teraźniejszością.	Cieszę	się,	że	po	raz	kolejny	
udało	nam	się	połączyć	muzyczną	zabawę	z	historią	–	pod-
sumował	Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	 Ja-
worski.
	 W	 obchodach	 Święta	 Gminy	 Chęciny	 wzięli	 udział:	
Poseł	na	Sejm	RP	Krzysztof	Lipiec,	Senator	RP	Krzysztof	
Słoń,	Dyrektor	Ośrodka	San	Damiano	o.	Paweł	Chmura,	
Wiceprzewodniczący	 Sejmiku	Województwa	 Świętokrzy-
skiego	Andrzej	Pruś,	Radny	Sejmiku	Województwa	Świę-
tokrzyskiego	 Grzegorz	 Gałuszka,	 Wicestarosta	 Kielecki	
Zenon	Janus,	Przewodniczący	Rady	Powiatu	Kieleckiego,	
Jan	 Cedro,	 Radni	 Powiatu	 Kieleckiego:	 Kazimierz	 Bie-
lecki	i	Bogumiła	Kowalczyk,	Wójt	Gminy	Sitkówka	Nowi-
ny	 Sebastian	Nowaczkiewicz	 oraz	Wiceburmistrz	Miasta	
i	Gminy	Morawica	Marcin	Dziewięcki.

Agnieszka Olech

 Msza Św. w intencji mieszkańców
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Podczas tegorocznego Święta Chęcin nie zabrakło atrakcji zarówno dla najmłodszych jak i starszych
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Wielu gości przybyło na tegoroczne gminne święto, a gwiazda wieczoru ściągnęła prawdziwe tłumy na chęcińską starówkę


