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Dożynki Gminy
Chęciny za nami

 Uroczysty, barwny korowód, oficjalne przekazanie chle-
ba na ręce gospodarza gminy, szereg występów artystycz-
nych, tradycyjne ośpiewanie wieńców i liczne atrakcje  – tak 
mieszkańcy Gminy Chęciny uczcili w Bolminie coroczne 
gminne święto plonów.

Mosty w końcu ożyły
 W sobotę, 29 sierpnia, mieszkańcy podchęcińskich Mo-
stów świętowali – można powiedzieć - przywrócenie do życia 
swojej miejscowości. Jeszcze do niedawna miało być tu Morze 
Chęcińskie. Jednak dzięki uporowi władz „Morza” już tu nie 
będzie. Jest za to nowy wodociąg i są scalone grunty. Teraz 
wieś Mosty nareszcie ożyje.  

Stąpał po Księżycu, teraz 
stąpał po Ziemi Chęcińskiej

 W piątek, 4 września, Chęciny odwiedził Harrison 
Schmitt, ostatni człowiek, który stanął na Księżycu. Były 
astronauta, członek załogi Apollo 17, spotkał się z chęciń-
skimi uczniami na zaproszenie Roberta Jaworskiego, Bur-
mistrza Gminy i Miasta Chęciny. To był jego historyczny, 
pierwszy w Polsce wykład.

VIII Piknik Historyczny
w Chęcinach

 Pokazy uzbrojenia i zabytkowych motocykli wojskowych 
oraz inscenizacja walk 27 Pułku Ułanów w starciu z żołnierza-
mi wojsk niemieckich i band sowieckich z udziałem licznych 
grup rekonstrukcyjnych, kawalerii oraz widowiskowej piro-
techniki – to wszystko można było zobaczyć na placu obok 
chęcińskiego Zamku podczas VIII Pikniku Historycznego, 
który odbył się pod tytułem „II Wojna Światowa w Chęci-
nach”.
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 Podczas zawodów można było obserwować rywalizację po-
nad 300 konstruktorów łazików marsjańskich z całego świata. 
Na dodatkowym torze swoje zastosowanie prezentowały także 
profesjonalne roboty, wykorzystywane m.in. przez wojsko czy 
policję.
 Pomiędzy poszczególnymi konkurencjami odbywały się 
spotkania z gośćmi specjalnymi, wśród których znaleźli się 
Harrison „Jack” Schmitt, członek załogi Apollo 17, dwunasty 
i ostatni człowiek na Księżycu, a także dr Gianfranco Visen-
tin, szef działu robotyki Europejskiej Agencji Kosmicznej, prof. 
Giancarlo Genta, znany specjalista ds. robotyki z Politechniki 
Turyńskiej oraz Robert Zubrin, założyciel stowarzyszenia The 
Mars Society.
 Fani literatury i kina mieli również możliwość porozmawiać 
z Andy Weir’em, autorem bestsellerowej powieści Marsjanin, 
na podstawie której powstaje film w reżyserii Ridleya Scotta, 
z Mattem Damonem w roli głównej.

European Rover Challenge 2015
 Europejskie Zawody Robotów Marsjańskich odbyły się w miniony weekend w Regionalnym Centrum Naukowo-Technolo-
gicznym w Podzamczu k./ Chęcin. Była to druga edycja największej imprezy robotyczno-kosmicznej w Europie. 

 W uroczystej inauguracji wydarzenia uczestniczył Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski wraz parla-
mentametarzystami oraz przedstawicielami samorządu woje-
wództwa świętokrzyskiego.

 Magdalena Jamrożek
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Stąpał po Księżycu, teraz
stąpał po Ziemi Chęcińskiej

 W piątek, 4 września, Chęciny odwiedził Harrison Schmitt, ostatni człowiek, 
który stanął na Księżycu. Były astronauta, członek załogi Apollo 17, spotkał się 
z chęcińskimi uczniami na zaproszenie Roberta Jaworskiego, Burmistrza Gminy 
i Miasta Chęciny. To był jego historyczny, pierwszy w Polsce wykład.

 To pierwsza wizyta w Polsce Harriso-
na Schmitta. Były senator USA i profe-
sor Uniwersytetu Stanu Nowy Meksyk 
był gościem specjalnym Europejskich 
Zawodów Łazików Marsjańskich w Pod-
zamczu Chęcińskim. Przy tej okazji, 
dzięki staraniom Burmistrza Roberta 
Jaworskiego spotkał się z chęcińskimi 
uczniami. – To było niezapomniane spo-
tkanie z człowiekiem legendą– mówi Ro-
bert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny. – Dzieci zadawały mnóstwo py-

tań, a Harrison Schmitt bardzo chętnie 
i z humorem na nie odpowiadał. Bardzo 
ciekawie opowiedział również o przebie-
gu wyprawy na Księżyc w ramach mi-
sji Apollo 17. Cieszę się, że tak wybitny 
człowiek podzielił się z nami tym wyjąt-
kowym doświadczeniem i zdradził szcze-
góły wyprawy swojego życia. Uczniowie 
mieli niezapomnianą okazję do spotka-
nia z niezwykłą osobą – dodaje.
 Misja wyprawy na Księżyc, w której 
wziął udział Harrison Schmitt odbyła się 
w 1972 roku. Podróż na orbitę Księży-
ca trwała 3 dni i 12 godzin. Na orbicie 
załoga spędziła jeden dzień, następnie 
wylądowała na Srebrnym Globie, gdzie 
przebywała 3 dni. – Do wyprawy przy-
gotowywaliśmy się 15 miesięcy, nie mia-
łem więc powodów do obaw czy strachu 
– mówi Harrison Schmitt. – Moja rola 
w wyprawie polegała na pobraniu pró-
bek gruntu. Jako geolog mogłem tam 
przeprowadzić mnóstwo interesujących 
badań. Przywiozłem na Ziemię ponad 
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 Utylizacja azbestu – Gmina pozyska-
ła pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Kielcach oraz z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej – 2015 
 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny in-
formuje, że na podstawie umowy dotacji 
Gmina Chęciny uzyskała dotację w wyso-
kości 36.843,93 zł na dofinansowanie zada-
nia pn: „Program demontażu, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecz-
nych w postaci materiałów zawierających 
azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny”.
 Celem dotacji jest udzielenie benefi-
cjentom dotacji na przedsięwzięcia zgod-

Gmina Chęciny pozyskała pieniądze na utylizację azbestu
ne z gminnym programem usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest 
w zakresie demontażu, zbierania, trans-
portu oraz unieszkodliwiania odpadów 
zawierających azbest.
 Na kwotę dotacji składają się:
1. Środki Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w wysokości 21.672,90 zł 
– 50,00 % kosztów kwalifikowanych za-
dania,
Środki Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Kielcach  w wysokości 15.171,03 
zł – 35,00 % kosztów kwalifikowanych 
zadania.

 Dotację otrzymało 68 posesji z terenu 
Gminy  i Miasta Chęciny.
 Zasady udziału w  „Programie de-
montażu, transportu i unieszkodliwia-
nia odpadów niebezpiecznych w postaci 
materiałów zawierających azbest z terenu 
Gminy i Miasta Chęciny” dostępne są 
na stronie internetowej Gminy Chęciny 
w zakładce Azbest. Dodatkowe informa-
cje udzielane są przez P. Annę Nowaczek 
pod numerem telefonu 41 31 53 113 
bądź osobiście w pokoju numer 11.
 Osoby zainteresowane zachęcamy do 
udziału w Programie w 2016 roku.   

Anna Nowaczek

sto kilogramów pobranych próbek skał 
księżycowych. To było niezapomniane 
doświadczenie. Samo lądowanie na Księ-
życu było czymś niesamowitym. Miałem 
okazję być w Kanionie większym niż 
Kanion Kolorado. Widok zapierał dech 
w piersiach – dodaje jedyny geolog, któ-
ry odwiedził Księżyc.

 Chęcińscy uczniowie zadawali mnó-
stwo pytań, oczywiście w języku angiel-
skim. Interesował ich między innymi 
sposób spożywania posiłków w stanie 
nieważkości i możliwość poruszania się 
po Księżycu. Młodzież mogła także obej-
rzeć film uzupełniany barwnymi i zabaw-
nymi opowieściami astronauty. Warto 
też dodać, że podczas spotkania dwoje 
szczęśliwców stało się posiadaczami ka-
wałka najprawdziwszej skały księżycowej 
przywiezionej przez Harrisona Schmitta.  
 Po emocjonującym spotkaniu 
z uczniami, wyjątkowy gość Harisson 
Schmitt wybrał się na spacer urokliwymi 
uliczkami Chęcin w towarzystwie gospo-
darza Gminy, Roberta Jaworskiego. Pod-
czas przechadzki Burmistrz przybliżył 
astronaucie historię naszego królewskie-
go miasta. Obaj Panowie mieli o czym 
rozmawiać również jako geolodzy z wy-
kształcenia. Przybyły gość był zauroczo-
ny zabytkami Chęcin i wyjątkowym kli-
matem.

Agnieszka Olech
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 Po niedawno dokonanej inwentaryzacji stanu techniczne-
go dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Chęciny ruszyły 
prace związane z  uprzątnięciem terenów oraz wycinką drzew 
i krzewów oraz prace ziemne w związku z przebudową drogi 
krajowej S7. 
 Nowa ekspresowa dwujezdniowa „siódemka”, która po-
łączy węzeł Chęciny, ze wschodnią obwodnicą Jędrzejowa, 
ma biec na przeważającej długości po wschodniej stronie ist-
niejącej trasy. Inwestycja której wartość to ponad 585 mln zł, 
obejmie przebudowę wjazdu do Chęcin, a także budowę węzła 
w miejscowości Tokarnia. Zostaną również zmodernizowane 
sieci: oświetleniowa, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, 
gazociągowa i wodociągowa, jak również powstanie nowa sieć 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Magdalena Jamrożek

Ukończono prace nad budową kolejnych dróg 
na terenie Gminy Chęciny

 Dobiegły końca prace na ostatnich odcinkach infra-
struktury drogowej na ulicy Sitkówka w Chęcinach oraz na 
drodze w Podzamczu-Gaj. W ramach inwestycji wykonane 
zostały prace związane z przygotowaniem podłoża, utwar-
dzeniem poboczy oraz wyłożeniem nawierzchni asfaltowej.

 Jednocześnie ukończono prace  na odcinku drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych w miejscowości Bolmin-Kresy. 
Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanemu przez 
Gminę Chęciny dofinansowaniu z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego.

Magdalena Jamrożek

Ulica Sitkówka w Chęcinach Droga Podzamcze - Gaj

Droga Bolmin - Kresy

Ruszyły prace nad przebudową
wjazdu do Chęcin



6

Z ŻYCIA GMINY

 Jeszcze do niedawna w miejscowości Mosty ludzie żyli jak 
w skansenie. Wszelkie inwestycje na tym terenie od wielu lat 
były zablokowane przez rządowy projekt, który zakładał zala-
nie tych okolic wodą i stworzenie Morza Chęcińskiego. - To 
była tragedia dla mieszkańców Mostów, ponieważ całymi lata-
mi mieszkali w starych domach bez możliwości rozbudowy, bez 
prądu do późnych lat siedemdziesiątych, a do niedawna nawet 
bez bieżącej wody. Rozwój miejscowości stał w miejscu – przy-
pomniał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, 
dzięki którego usilnym staraniom przy nieocenionej pomocy 
mocno zaangażowanego w sprawę Piotra Żołądka, członka Za-
rządu Województwa Świętokrzyskiego, sytuacja uległa diame-
tralnej zmianie. Koncepcję „Morza Chęcińskiego” wykreślono 
z rządowych planów, a mieszkańcy właśnie świętowali uroczyste 
otwarcie wodociągu w Mostach.

Mosty w końcu ożyły
 W sobotę, 29 sierpnia, mieszkańcy podchęcińskich Mostów świętowali – można powiedzieć - przywrócenie do życia 
swojej miejscowości. Jeszcze do niedawna miało być tu „Morze” Chęcińskie. Jednak dzięki uporowi władz Morza już tu 
nie będzie. Jest za to nowy wodociąg i są scalone grunty. Teraz wieś Mosty nareszcie ożyje.  

Mieszkańcy Mostów
hucznie świętowali ożywienie miejscowości

 To właśnie z tej okazji odbył się tu Festyn Rodzinny połączony 
z uroczystym otwarciem wodociągów i terenów poscaleniowych 
w Mostach. Dla samych mieszkańców Mostów było to niezwykle 
ważne wydarzenie, symbolizujące nowe, bardziej komfortowe ży-
cie. – Ostatecznie, po wielu staraniach i przeprowadzonej wspól-
nie z władzami wojewódzkimi batalii, projekt powstania „Morza 
Chęcińskiego” nie został zrealizowany – mówił Robert Jaworski, 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. – Mieszkańcy Mostów do-
statecznie długo czekali na godne życie. Od wielu lat wszelkie 
inwestycje na tych terenach były zablokowane, młodzi ludzie je 
opuszczali, a wieś pustoszała. Ci, którzy tu pozostali, byli odcię-
ci od świata. Dlatego nie mogliśmy dłużej czekać w zawieszeniu, 
musieliśmy działać. Ostatecznie udało się wygrać walkę o wykre-
ślenie projektu „Morza Chęcińskiego” z Koncepcji Przestrzenne-
go Zagospodarowania Kraju i mieszkańcy tej miejscowości mogą 
wreszcie odetchnąć. Dzisiejszy festyn towarzyszący otwarciu 
nowo wybudowanego wodociągu oraz terenów poscaleniowych 
jest symbolem nowego początku dla tej okolicy i jej mieszkańców 
– dodał Burmistrz.

Scalenie gruntów
dało nowe tereny inwestycyjne

 Inwestycja wodociągowa objęła odwiert studni i przepom-
pownię. Został również zrealizowany niezwykle ważny projekt 
scalania gruntów i utwardzania dróg. Pieniądze na ten cel po-
chodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 
– 2013 i zostały przyznane w ramach działania „Poprawienie 
i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem o dostosowanie 
rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów”. Efektem działa-
nia było scalenie długich i wąskich działek i przekształcenie ich 
w działki o racjonalnym i atrakcyjnym dla inwestora indywidual-
nego ukształtowaniu. – Fundusze na scalenie i zagospodarowanie 
gruntów pochodziły ze środków unijnych, tak więc mieszkańcy 
nie musieli ponosić żadnych kosztów – mówił Robert Jaworski. 
– Scalenie gruntów było możliwe dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu i pomocy wicestarosty Powiatu Kieleckiego, Zenona Janu-
sa, za co w imieniu mieszkańców pragnę mu serdecznie podzię-
kować. Powstałe działki są bardzo atrakcyjne, liczymy więc, że 
przyciągną chętnych inwestorów, którzy zdecydują się budować 
tu swoje domy. Teren jest bardzo atrakcyjny, dlatego można się 
spodziewać, że już niebawem powstanie tu osiedle domków jed-
norodzinnych – dodał Burmistrz.

Nowe życie Mostów to wspólny sukces
 Jak podkreślał obecny podczas uroczystości w Mostach wi-
cestarosta Powiatu Kieleckiego, Zenon Janus, dobra współpraca 
między samorządami przynosi wymierne efekty. – Takie jak tu, 
w Mostach. Ogromnie się cieszę, że w tak szybkim czasie udało się 
przeprowadzić proces scalenia gruntów. Mieszkańcy tej miejsco-
wości, którzy żyli przez dziesiątki lat w marazmie zasługują na to, 
żeby wreszcie żyć normalnie, budować się, tu zostać i tu zakładać 
rodziny – podkreślał starosta Zenon Janus. Ożywienie miejscowo-
ści Mosty to jest nasz wspólny sukces. Sukces władz samorządo-
wych, a w szczególności Burmistrza Roberta Jaworskiego, który 
walczył nawet w najtrudniejszych momentach, władz wojewódz-

„Morza Chęcińskiego” nie będzie
Jest za to woda w kranach!

 Pomysł powstania „Morza Chęcińskiego” został ujęty 
w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju opraco-
wanej kilkadziesiąt lat temu. Władze Gminy i Miasta Chęciny, 
przy ogromnym wsparciu władz wojewódzkich oraz posłów 
ziemi świętokrzyskiej, po długim czasie walki o wykreślenie jej 
z przestrzennego zagospodarowania kraju, wreszcie dopięły 
swego. To pewne, „Morze Chęcińskie” nie powstanie, a Mosty 
nareszcie mogą się rozwijać. Zamiast ogromnego zalewu, jest 
tu woda, ale ta najbardziej wyczekiwana przez mieszkańców – 
bieżąca woda w kranach.
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 Ponadto  trwa opracowanie dokumentacji projektowej 
obejmującej kolejne etapy inwestycji w infrastrukturę sieci wo-
dociągowych i sanitarnych na terenie Gminy i Miasta Chęciny. 
Zgodnie z zakresem trwających obecnie prac projektowych, 
w najbliższym czasie planuje się rozbudowę sieci wodociągowej 

Trwa rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na terenie Gminy Chęciny

 Dobiegły końca, realizowane przez Gminę Chęciny, prace inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w Chę-
cinach przy ulicy Słowackiego, a także w miejscowościach Polichno i Tokarnia. Niebawem planowane są także odbiory prac 
w miejscowościach Łukowa, Skiby oraz przy ulicy Dobrzączka w Chęcinach.

w Chęcinach na odcinku pod drogą wojewódzką nr 762 w kie-
runku Skib, a także w miejscowościach Lipowica, Wolica, Skiby 
oraz Polichno Stawki-Korzecko.

Magdalena Jamrożek

kich i powiatowych, ale również sukces mieszkańców, którzy wy-
kazali się ogromną mądrością i cierpliwością, za co składam im 
wielkie podziękowania – podkreślał Piotr Żołądek.   

Festyn symbolem wiary w ożywienie Mostów
 Władze samorządowe gminy, wojewódzkie, a przede 
wszystkim mieszkańcy Mostów i okolic mieli co świętować. Po 
uroczystym poświęceniu powstałego wodociągi i terenów po-
scaleniowych przez ks. Jana Kukowskiego, proboszcza Parafii. 
Pw. Świętego Bartłomieja w Chęcinach, dokonano symbolicz-

nego przecięcia wstęgi. Wraz z władzami gminy i osobami naj-
bardziej zaangażowanymi w przeprowadzenie obu inwestycji 
wstęgę przecięli najstarsi i najmłodsi przedstawiciele mieszkań-
ców Mostów. Następnie udano się na plac obok kaplicy, gdzie 
odbył się Festyn Rodzinny. Na scenie zaprezentowali się lokalni 
artyści: Zespół Folklorystyczny „Bolminianki” oraz wokalistki: 
Eliza Gajek i Dominika Wrońska. Przybyli goście na koniec 
spotkania wysłuchali koncertu zespołu „To my”. 

Agnieszka Olech
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 Zespół Siedlecczanie udał się na Jasną Górę na zaprosze-
nie ks. kanonika Tadeusza Szlachty, diecezjalnego duszpasterza 
rolników. Pod kierownictwem Stanisławy Żądeckiej, z kapelą 
Mirosława Piaseckiego z Jędrzejowa, wykonał pięć pieśni przed 
Mszą Świętą na wałach jasnogórskich. Utwory opracowane 
były na dwa głosy, co podniosło prestiż występu. Pieśni, które 
wykonał zespół, to: „O Niepokalana”, „Do Ciebie Matko sza-
farko łask”, „Uczyńcie co wam mówi Syn”, „Zdrowaś Maryja” 
i „Rośnie Chleb”. – To był 922 występ zespołu i było wspaniale – 
mówi Stanisława Żądecka, założycielka i wieloletnia kierownicz-
ka zespołu. -  Pięknie dobrany repertuar, dwugłosowy śpiew, 
wspaniałe stroje. W tak cudowny sposób uhonorowaliśmy 30 
lat działalności zespołu, który jak zwykle zabrzmiał wspaniale 
i został nagrodzony gromkimi brawami – podsumowuje.
 Wyjazd połączony z uroczystym występem zespół potrakto-
wał jako pielgrzymkę dziękczynną za jego wieloletnią działal-
ność. Wzięli w niej udział: Paulina Domagała, Wiktor Kostecki, 
Jacek Prokop, Zuzanna Szewczyk, Małgorzata Kmiecik, Róża 
Nadrzewia, Marta Paluch, Krystyna Paluch, Janina Pędzik, Ja-
nina Słoma, Krystyna Szopińska, Stanisława Żądecka, Marek 
Bukowski, Tadeusz Chuk, Zdzisław Gołębiowski, Zdzisław Że-

 Jakub Stolarczyk od zawsze chciał grać w piłkę. Pomimo 
młodego wieku trenuje już od sześciu lat. – Już w brzuchu ko-
pał jak piłkarz – mówi jego mama, Edyta Stolarczyk. – Przy-
szedł w końcu czas, kiedy nie mogliśmy go utrzymać w domu 
i musieliśmy zapisać na zajęcia. Piłka to jego życie, uwielbia to 
co robi, a my mocno trzymamy za niego kciuki, kibicujemy 
i wspieramy – dodaje tata Jakuba, Tomasz Stolarczyk.
 Jakub Stolarczyk grał w UKS Chęciny, aktualnie jest zawod-
nikiem KS „Piast” Chęciny, a na co dzień uczy się w Lublinie, 
gdzie również trenuje w szkółce bramkarskiej. Od pięciu lat 
trenował także indywidualnie u trenera Marka Bębna. Błyska-
wiczny rozpęd zaczynającej się kariery nastąpił po meczach te-
stowych, w których wziął udział. To właśnie tam został zauważo-
ny przez Wojciecha Śmiecha, który przyjął go pod swoje skrzy-
dła - Kolejne wydarzenia potoczyły się błyskawicznie – mówi 
mama uzdolnionego bramkarza. – Kuba wziął udział w testach 
w klubie FC Barcelona Escola Varsovia. Przeszedł je świetnie, 
ale w tym samym czasie pojawiła się propozycja z Anglii z klubu 
Premier League Leicester City. Taka szansa to marzenie każ-
dego młodego piłkarza, nie mogliśmy mu zabronić wyjazdu. 
Kuba pojechał w sierpniu przebywał tam sześć dni. Sprawdził 
się bardzo dobrze, a co będzie dalej, czas pokaże – dodaje.
 Obecnie młody zawodnik mieszka w Lublinie i tam ćwiczy 
pod czujnym okiem wykwalifikowanych trenerów. – Cieszymy 

Siedlecczanie zaśpiewali na Jasnej Górze
 Zespół śpiewaczy Siedlecczanie już po raz trzeci reprezentował diecezję kielecką podczas Ogólnopolskich Dożynek Rolni-
ków na Jasnej Górze. W obchodach uczestniczył Prezydent RP Andrzej Duda.

lichowski, Edward Gola, Andrzej Madetko, Mirosław Piasecki,  
Marek Piotrowski i Eugeniusz Rosochacki. Siedlecczanom to-
warzyszył radny Siedlec, Janusz Wojdalski.
 - To był niezapomniany występ Siedlecczan, który na pew-
no na długo pozostanie w naszej pamięci – dodaje Stanisława 
Żądecka.

Agnieszka Olech

Jakub Stolarczyk, bramkarz z Chęcin
idzie jak burza w sportowym świecie

 Ma niespełna 15 lat, od 6 lat trenuje grę w piłkę nożną i już odnosi ogromne sukcesy. Dzięki pierwszej edycji Test Meczów 
nawiązał współpracę ze Sport – IMA Football Management i pozytywnie przeszedł testy w FC Barcelona Escola Varsovia 
w Warszawie. Uzdolnionego bramkarza zaproszono także na testy do Anglii do klubu Premier League Leicester City, które 
przeszedł śpiewająco.

się, że nasz syn został zauważony i doceniony – mówi mama 
chłopca. – Widzę, że wydarzenia ostatnich miesięcy dodały mu 
skrzydeł i ogromnych chęci do dalszych treningów. Dlatego 
jako rodzice nie możemy stawać na drodze do jego marzeń 
i musimy go wspierać w tym co robi – dodaje Edyta Stolarczyk.
 My również trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów!

Agnieszka Olech
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 Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” 
serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne organizowane 
w ramach prac związanych z przygotowaniem Lokalnej Strategii 
Rozwoju, którą LGD realizować będzie w przyszłym okresie pro-
gramowania PROW 2014-2020. 
 W poprzednim okresie PROW 2007-2013, przy udziale środ-
ków pozyskanych za pośrednictwem LGD, udało się zrealizować 
za kwotę ponad 7 mln zł wiele interesujących oddolnych inicja-
tyw, w których znalazły się m.in. budowa, remonty i moderniza-
cje świetlic wiejskich, remonty kościołów, rewitalizacja i wyposa-
żenie obiektów i miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych, warsztaty, 
szkolenia, imprezy, a także wsparcie przedsiębiorców w zakresie 
zakupu nowych maszyn czy zakupu wyposażenia gospodarstw 
agroturystycznych. Mamy nadzieję, że realizacja nowej perspek-
tywy przyniesie jeszcze więcej ciekawych i ważnych projektów, 
które będą sukcesem nas wszystkich.
 Spotkania konsultacyjne posłużą identyfikacji problemów 
i potrzeb mieszkańców, do zaspokojenia których posłużą środki 
z nowego rozdania, a w późniejszym terminie skonsultowaniu 
zebranych informacji i na podstawie wypracowanych wniosków 
wyznaczeniu kierunków i celów, nad wypełnieniem których pra-
cować będziemy w przyszłym okresie programowania.  
 Zapisy, które znajdą się w LSR, na tym etapie decydować będą 
o tym, jakiego rodzaju operacje będą realizowane w przyszłości, 
dlatego tak ważny jest  udział w spotkaniach reprezentantów moż-
liwie wszystkich grup społecznych, które chciałyby w przyszłości 
korzystać ze środków Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej 
Nidy” i tym samym mieć realny wpływ na rozwój naszego regionu. 

Będą nowe pieniądze z funduszy unijnych. 
Zdecydujmy razem, na co je wydać
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 Na spotkania konsultacyjne zapraszamy osoby fizyczne, przed-
stawicieli organizacji pozarządowych działających na naszym te-
renie, liderów społecznych, osoby związane z turystyką, kulturą. 
PROW na lata 2014-2020 pochyla się nad problemami grup de-
faworyzowanych i zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym, dlatego na spotkanie chcielibyśmy zaprosić także przed-
stawicieli tych grup, a także wszystkich, którzy mają wizję rozwoju 
regionu i chcieliby ją wdrożyć w życie, gdyż każdy głos w tej dyskusji 
będzie cenny.
 Niezwykle istotne będą dla nas potrzeby i oczekiwania przed-
siębiorców, ponieważ ponad połowa, z planowanego na około 
5 mln zł budżetu LGD, przeznaczona zostanie na rozwój przed-
siębiorczości, dlatego gorąco zapraszamy zarówno przedsiębior-
ców, jak i osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą.
 16 września, w Centrum Informacji Turystycznej i Historycz-
nej „Niemczówka” w Chęcinach odbyło się pierwsze spotkanie 
konsultacyjne, w którym wzięli udział mieszkańcy, przedsiębior-
cy, osoby fizyczne, przedstawiciele stowarzyszeń i jednostek sa-
morządowych.  
 O terminach i miejscach kolejnych spotkań będziemy infor-
mować Państwa na bieżąco za pośrednictwem stron interneto-
wych Gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny, a także na 
stronie internetowej LGD pod adresem www.perlycn.pl. Zapra-
szamy także do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 41 311 46 91 
wew. 304, 305  lub osobistego w biurze Lokalnej Grupy Działania 
”Perły Czarnej Nidy” w Morawicy, ul. Spacerowa 7.

LGD „Perły Czarnej Nidy”
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 Piknik przyciągnął nie tylko miłośników górnictwa, ale tak-
że tych, którzy chcieli poznać historię regionu i dobrze się przy 
tym bawić. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pokazy 

Piknik górniczy w Miedziance z wieloma atrakcjami
 Płukanie złota, wybijanie pamiątkowych monet, czy inscenizacja przysięgi i pasowania na górnika – to tylko niektóre z wie-
lu atrakcji, które 30 sierpnia w Miedziance przyciągnęły liczne grono sympatyków górnictwa. O oprawę artystyczną imprezy 
zadbały zespoły wokalne, taneczne, młodzi aktorzy oraz znany i lubiany kabareciarz. Były także gry i zabawy dla dzieci.

wybijania monet i płukania złota. Przybyli goście na własnej 
skórze mogli przekonać się, jak ciężką pracę wykonują górni-
cy. Górniczy folklor, tradycje i obrzędy zachwyciły uczestników 

pikniku.
 Część artystyczna spotkania rozpo-
częła się występem Sąsiedzkiej Kapeli Ludo-
wej. Świetnie przygotowany pokaz umiejętno-
ści wokalnych dały dzieci ze świetlicy w Mie-
dziance. Przed publicznością zaprezentowały 
się także znane i lubiane „Nutki” z Polichna 
pod opieką Małgorzaty Habik. Warto przypo-
mnieć, że zespół ten wygrał konkurs, w któ-
rym nagrodą było nagranie piosenki i teledy-
sku z popularną wokalistką Pauliną Przybysz. 
Utwór obecnie zdobywa pierwsze miejsca ra-
diowych list przebojów. 
       Ponadto na ludową nutę zagrała Kapela 
Ryszarda Kwietnia. Ostre, rockowe brzmie-
nie zaprezentował Zespół Pakt. Dla miłośni-
ków tańca wystąpił zespół Trio – Fresh. Nie-
zwykłe przedstawienie pod tytułem „Rzepka” 
Juliana Tuwima przygotowały dzieci ze świe-
tlicy w Miedziance. Ich barwne stroje i duże 
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talenty aktorskie zapewniły widzom wspaniałe widowisko. – Je-
stem dumny z naszej młodzieży, że tak licznie i ochoczo angażu-
je się w różne inicjatywy gminne – mówi Robert Jaworski, Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny. – Dzisiejsze występy zasługują na 
ogromne brawa i uznanie, ponieważ dzieci włożyły w nie mnó-
stwo wysiłku i poświęciły dużo czasu na ich przygotowanie. Nale-
żą się tu ogromne podziękowania dla opiekunów występujących 
grup młodych artystów, a także dla ich rodziców za poświęcony 
czas i zaangażowanie – dodaje Burmistrz.
 Przed licznie przybyłą publicznością wystąpił także znany 
kabareciarz Bronisław Opałko z przedstawieniem Pigwa Show. 
Tradycyjnie rozbawił wszystkich zebranych do łez. Na zakoń-
czenie gości imprezy porwał do zabawy zespół Alians, który dał 
niezapomniany koncert.
 Piknik Górniczy w Miedziance jest cykliczną imprezą promu-
jącą historię górnictwa kruszcowego na terenie Gminy i Miasta 
Chęciny. Jest także jednym z elementów działań prowadzonych 
przez samorząd gminy, zmierzających do utworzenia w tym 
miejscu Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego. Przy-
pomnijmy, że w czerwcu przedstawiciele Akademii Górniczo-
-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Ochro-
ny Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Gmina i Miasto Chęciny, 
Wspólnota wsi Miedzianka oraz Samorząd Województwa Świę-
tokrzyskiego, podpisały porozumienie w sprawie współpracy 
przy utworzeniu ośrodka dydaktyczno – muzealnego. 

Agnieszka Olech
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 W niedzielne popołudnie niezwykłą podróż w przeszłość 
odbyli mieszkańcy Gminy i Miasta Chęciny oraz przybyli do 
Chęcin goście. Widowiskowa rekonstrukcja walk z okresu 
II Wojny Światowej przyciągnęła do miasta prawdziwe tłumy. 
Niezapomniane widowisko już po raz kolejny odbyło się na 
błoniach pod Zamkiem Królewskim w Chęcinach. – To idealne 
miejsce do tego typu wydarzeń. Zawsze świetnie wyreżyserowa-
na, trwająca prawie 2 godziny inscenizacja, to nie lada gratka 
dla gromadzącej się publiczności. Niezapomniana lekcja histo-
rii dla nas wszystkich – mówili goście tłumnie przybyli na VIII 
Piknik Historyczny do Chęcin. 
 - Organizując tego typu wydarzenia staramy się kultywo-
wać pamięć o naszych przodkach, którzy oddali życie na oł-
tarzu historii, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju – podkreślał 

VIII Piknik Historyczny w Chęcinach
 Pokazy uzbrojenia i zabytkowych motocykli wojskowych oraz inscenizacja walk 27 Pułku Ułanów w starciu z żołnierzami 
wojsk niemieckich i band sowieckich z udziałem licznych grup rekonstrukcyjnych, kawalerii oraz widowiskowej pirotechniki 
– to wszystko można było zobaczyć na placu obok chęcińskiego Zamku podczas VIII Pikniku Historycznego, który odbył się 
pod tytułem „II Wojna Światowa w Chęcinach”.

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, witając 
gości wraz z Dionizym Krawczyńskim ze stowarzyszenia Jodła, 
na znak którego rozpoczął się niezwykły teatr. - W tym roku 
całe widowisko poświęciliśmy jednej jednostce Wojska Polskie-
go, a mianowicie 27 Pułkowi Ułanów – poinformował Dionizy 
Krawczyński. - Pokazaliśmy walki dzielnych żołnierzy z oku-
pantem sowieckim i niemieckim – powiedział i przypomniał, 
że żołnierze pod dowództwem Zdzisława Nurkiewicza, wzięli 
udział w Powstaniu Warszawskim, a swój szlak bojowy zakoń-
czyli na ziemi świętokrzyskiej. - Losy tych ludzi są tragiczne, bo 
przez wiele powojennych lat ścigani byli przez nowych okupan-
tów, a sam dowódca wyszedł z więzienia dopiero w 1969 roku 
- podkreślił.
 Warto zaznaczyć, że zanim rozpoczęło się widowisko histo-
ryczne na placu u podnóża chęcińskiego Zamku, już od godzi-
ny 14, można było odwiedzać wystawę zabytkowych, militar-
nych samochodów oraz motocykli, obejrzeć zabytkowe uzbro-
jenie z Muzeum Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej, a także 
odwiedzić strzelnicę ASG. 
 Na zakończenie licznie zebrany tłum gromkimi brawami 
oddał hołd tym, którzy na arenie wojny oddali życie za Pol-
skę. Organizatorem widowiska był Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny oraz Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 
„JODŁA”. 

Agnieszka Olech
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 W pięknej scenerii Chęcińskiej Sta-
rówki  czytano powieść Bolesława Prusa 
„Lalka”. Po uroczystym otwarciu doko-
nanym przez Burmistrza Gminy i Miasta 
Chęciny Roberta Jaworskiego, rolę kon-
feransjera przejął Pan Tomasz Żelichow-
ski, nauczyciel języka polskiego w ZSO 
w Wolicy. Prowadzący przybliżyl słucha-
czom życiorys powieściopisarza Alek-
sandra Glowackiego. W sposób bardzo 
ciekawy opowiedzial o trudnym dzieciń-
stwie i latach tułaczki Bolesława Prusa, 
jak również o debiucie pisarskim, który 
to miał miejsce w 1864 roku w „Kurierze 
Niedzielnym”. Stanowiły go korespon-
dencje.
 Specjalnie na tegoroczną akcję została 
przygotowana adaptacja „Lalki”, ktorej 
autorem jest Bronisław Maj - literaturo-
znawca, poeta, wykładowca Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Powstalo 12 fragmentów 
tej powieści.
 Fabułę lektury stanowi panorama ży-
cia w Warszawie pod koniec XIX wieku. 
Ukazane są postacie z różnych warstw 
społecznych. Przedstawione losy pokoleń 
polskich idealistów. To polska powieść re-
alistyczna.
 W klimat tych wydarzeń wprowadzili 
zebranych uczniowie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Chęcinach: Agnieszka 
Kaczyńska, Julia Juzuń, Kacper Kwiat-
kowski i Bartosz Szewczyk. Następnie go-
spodarz gminy, Robert Jaworski rozpo-
czął czytanie pierwszego fragmentu „Lal-
ki”. Osobami, które przybliżyli nam życie 
i perypetie bohaterów byli: Wanda Polań-
ska - Radna Rady Miejskiej w Chęcinach, 
o. Paweł Chmura - Gwardian Klasztoru 

Narodowe czytanie „Lalki” Bolesława Prusa
na Chęcińskiej Starówce

 Już po raz trzeci Gmina Chęciny przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. Narodowe Czytanie to akcja, 
która propagując największe dzieła polskiej literatury, wzmacnia poczucie narodowej tożsamości i popularyzuje czytelnictwo 
wśród Polaków. Akcję tą zainaugurowała w 2012 r. wspólna lektura „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 r. w całej 
Polsce odbyło się wspólne czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a w 2014 roku - „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.

o. Franciszkanów, Ewa Kutys-Opiekun 
Klubu Seniora w Chęcinach, Grażyna 
Staszek-Wicedyrektor ZSO w Chęcinach, 
Monika Krzysztofek - Dyrektor SP w To-
karni, Lidia Adamczyk- Dyrektor Przed-
szkola Samorządowego w Chęcinach, 
Iwona Samburska-Dyrektor ZSO w Chę-
cinach, Elżbieta Ciepluch - Dyrektor SP 
w Siedlcach, Marek Gołuch - Przewod-
niczący Zarządu Osiedla Chęciny, Halina 
Kołodziejczyk - Dyrektor ZS nr 2 w Chę-
cinach.
 Na koniec Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny serdecznie podziękował wszyst-
kim zebranym. Wyraził nadzieję, iż w ko-
lejnych edycjach, weźmie udział coraz 
liczniejsza grupa mieszkańców.

Monika Piotrowska
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 Celem była promocja lokalnego dziedzictwa przyrodni-
czego, a także wsparcie szkoleniowe dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą związaną z turystyką. Jako pierwsze 
zorganizowano szkolenia z zakresu nowoczesnego marketin-
gu w turystyce i technik sprzedaży produktów turystycznych 
dla 30 osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne bądź 
działalność gospodarczą związaną z turystyką z terenu woje-
wództwa świętokrzyskiego. Na szkoleniu pochylano się również 
nad problemami przedsiębiorców, które zgłaszano podczas za-
jęć i na forum grupy starano się je omówić i rozwiązać. Każda 
z 3 dziesięcioosobowych grup odbyła po 32 godziny szkolenia.
 - Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tym szkoleniu – 
mówi Andrzej Pędzik, prowadzący wraz z żoną Elżbietą gospo-
darstwo agroturystyczne „Gród” w Siedlcach - ponieważ poru-
szane były na nim kwestie prowadzenia działalności związanej 

Lato w kajaku
 Szkolenia, przewodnik kajakarza, oznakowanie szlaku, a nawet darmowe spływy kajakowe – takie atrakcje zafundowała 
turystom i przedsiębiorcom z naszego regionu Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, która już od wielu lat podej-
muje działania na rzecz rozwoju lokalnego gmin: Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny.  Zakończyła się właśnie realizacja 
projektu pn. „Działania obywatelskie promujące szlak kajakowy na rzekach Czarna Nida i Bobrza”. Pozyskano prawie 50 tys. 
zł ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

z turystyką oraz rozmaite problemy, z którymi borykamy się 
na co dzień. Dzięki temu, że trenerem była pani przewodnik 
z wieloletnim doświadczeniem, mogliśmy spojrzeć na swoją 
działalność z zupełnie innej perspektywy – z punktu widzenia 
klienta, przewodnika, opiekuna wycieczki - to doświadczenie 
jest dla mnie szczególnie cenne. Dodatkową wartością była 
możliwość nawiązania kontaktów oraz wymiany doświadczeń 
między uczestnikami – podkreślał Andrzej Pędzik.
 Kolejnym zadaniem było opracowanie i wydanie prze-
wodnika kajakowego. W ramach tego przedsięwzięcia powstał 
Przewodnik kajakarza po rzece Czarna Nida i Bobrza, na kar-
tach którego znajdują się informacje nie tylko dotyczące rzek, 
ale również atrakcji turystycznych na terenie LGD, bazy wypo-
życzalni sprzętu wodnego, bazy noclegowe i gastronomiczne 
a także przydatne nr kontaktowe do aptek, przychodni, insty-

 Po wspólnym zwiedzaniu obiektu 
odbył się panel informacyjny dotyczący 
tematyki związanej z szerzącymi się za-
grożeniami, spowodowanymi w szcze-
gólności dopalaczami oraz oszustwami 
dokonywanymi na szkodę osób starszych. 
Seminarium informacyjne poprowadzili 
funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji 
w Kielcach wraz z Komendantem Komisa-
riatu Policji w Chęcinach. 
 Następnie przeprowadzone zostały 
wybory na nową kadencję Związku Soł-
tysów z terenu Gminy Chęciny, w wyniku 
których członkowie ustalili, niezmienny 
od poprzedniej kadencji, skład zarządu. 
Ponownie Prezesem wybrano Pana Kazi-
mierza Łebka, Zastępcą także niezmien-
nie pozostała Pani Anna Bęben, a Skarb-
nikiem, jeszcze raz wybrano Panią Bogu-
sławę Nartowską.
 W spotkaniu z sołtysami uczestniczy-
li również Burmistrz, Robert Jaworski, 
Skarbnik Gminy i Miasta Chęciny, Jadwi-
ga Sinkiewicz oraz dr Piotr Ziółkowski,  
p.o. dyrektora ECEG. 

Magdalena Jamrożek

Walne zebranie Sołtysów po raz pierwszy zorgani-
zowano w nowopowstałym obiekcie Europejskiego 

Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach
 26 sierpnia, odbyło się walne zebranie członków Gminnego Związku Sołtysów w Chęcinach. Spotkanie miało na celu powo-
łanie nowego zarządu związku. Ponadto stało  się okazją do zaprezentowania uczestnikom spotkania nowopowstałego obiektu.
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tucji, a także numery alarmowe. Dodatkowo można przeczytać 
dwa bardzo interesujące wywiady: z dr Januszem Wróblew-
skim, prowadzącym „Ptasi Azyl” w Ostrowie i z Aleksandrem 
Dobą, „Podróżnikiem Roku 2015” wg National Geographic, 
który kajakiem przepłynął Atlantyk. Sercem tego wydawnictwa 
są cztery mapy formatu A4 przedstawiające poszczególne od-
cinki szlaku kajakowego wraz z opisami przebiegu trasy, miej-
scami niebezpiecznymi oraz zdjęciami.
 Jednak przedsięwzięciem, które cieszyło sie największym 
zainteresowaniem, było szkolenie z zakresu nauki pływania ka-
jakiem. Do udziału w szkoleniu mógł zgłosić się każdy chcący 
rozpocząć przygodę z turystyką kajakową. Listy uczestników 
zaplanowane w sumie na 104 miejsca, wypełniły się w ciągu 
niespełna dwóch dni! Uczestnicy, podzieleni na 4 grupy, odbyli 

szkolenie teoretyczne, dotyczące min. zasad bezpiecznego za-
chowania na wodzie, prawidłowego trzymania i posługiwania 
sie wiosłem, sterowania kajakiem, płynięcia do przodu i do tyłu 
(tak, dobrze czytacie, do tyłu też można płynąć) itp., a także 
szkolenie praktyczne, tj. około trzygodzinny spływ na jednej 
z dwóch tras: od muszli koncertowej w Morawicy do Nidy 24 
lub od Nidy 24 do młyna w Wolicy. Obie wybrane trasy są nie-
zwykle urokliwe, a stopień trudności ich przepłynięcia odpo-
wiedni dla osób dopiero rozpoczynających przygodę z kajakar-
stwem, nie brakuje na nich jednak niespodzianek i wyzwań dla 
tych bardziej wymagających. Na zakończenie szkolenia uczest-
nicy zaproszeni zostali na poczęstunek, w którym królowały po-
trawy z grilla. Był to również czas na integrację oraz podziele-
nie się z innymi emocjami i wrażeniami ze spływu.
 Swój udział w szkoleniu tak podsumowało małżeństwo Ali-
ce i Terry Langehennig z Teksasu w Stanach Zjednoczonych, 
którzy akurat byli w Polsce z wizytą – W Stanach również po-
pularne jest pływanie na rzekach, ale częściej wykorzystuje się 
do tego pontony (rafting), niż kajaki. Jesteśmy pod ogromnym 
wrażeniem Czarnej Nidy, którą dziś płynęliśmy. Jest pełna nie-
spodzianek, stopni wodnych, przeszkód, takich jak powalone 
drzewa czy miejscami mielizny. Szczególnie zachwyca przyro-
da tutejszych rzek, zarówno roślinność jak i zwierzęta. Zawsze 
po powrocie z Polski opowiadamy rodzinie i znajomym jakie 
nowe miejsca zwiedziliśmy, czego próbowaliśmy, zawsze zachę-
camy ich do przyjazdu do Polski. 
 Zadaniem realizowanym jako ostatnie było dodatkowe 
oznakowanie szlaku kajakowego. Rzeka szybko się zmienia, 
więc LGD dokładając wszelkich starań, aby zapewnić upra-
wiającym kajakarstwo maksimum bezpieczeństwa, w ramach 
projektu opracowała i wstawiła na trasie szlaku dodatkowe 23 
znaki, z których 16 to znaki informacyjne a 7 to znaki ostrze-
gawcze.
 Mając nadzieję na równie owocną współpracę przy realiza-
cji kolejnych inicjatyw, wszystkim osobom i instytucjom, które 
przyczyniły sie do sprawnej realizacji projektu, a także uczest-
nikom szkoleń składamy serdeczne podziękowania. 
 Do zobaczenia na szlaku kajakowym!

Agnieszka Szewczyk
Biuro LGD
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 Uroczystymi mszami świętymi rozpoczęły się na terenie 
Gminy i Miasta Chęciny uroczystości szkolne związane z roz-
poczęciem nowego roku nauki. Wprowadzenie sztandarów, 
odśpiewanie hymnu, gorące powitania w szkolnych murach 
przez dyrektorów poszczególnych placówek i przekazanie pla-
nów lekcji. Rok szkolny 2015/2016 oficjalnie się rozpoczął. 
 W uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego w wybra-
nych szkołach gościły również władze samorządowe na czele 
z Burmistrzem Gminy i Miasta Chęciny, Robertem Jaworskim 
i Sekretarzem Gminy i Miasta Chęciny, Pawłem Brolą. – W nad-
chodzącym roku szkolnym wszystkim uczniom, rodzicom, jak 

Zabrzmiał pierwszy dzwonek
 Po dwumiesięcznych wakacjach, 1 września we wtorek uczniowie ponownie przekroczyli szkolne mury. Uroczyste roz-
poczęcia roku szkolnego na terenie Gminy i Miasta Chęciny zapoczątkowały kolejne dziesięć miesięcy nauki. W szkolnych 
ławach w tym roku szkolnym zasiadło 1267 uczniów. Warto dodać, że do przedszkoli łącznie uczęszcza 338 przedszkolaków.

i całemu gronu pedagogicznemu życzę owocnej współpracy 
oraz wielu sukcesów – życzył Burmistrz Jaworski.
 Po ponad dwóch miesiącach odpoczynku czas powrócić do 
obowiązków i ciężkiej pracy w szkolnych ławach. U progu no-
wego roku szkolnego wszystkim życzymy cierpliwości, zdrowia, 
wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w zdobywaniu 
wiedzy.

Agnieszka Olech
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 Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma 
być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych 
zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.
 O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, roz-
poczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2016 r. i trwające nie 
dłużej niż do 31 sierpnia 2016 r. mogą ubiegać się organizacje 

Szturmem opanowali polską scenę muzyczną Disco Polo
 Zespół NewX to czterech muzyków, którzy szturmem zdoby-
wają szczytowe miejsca na ogólnopolskiej liście przebojów Mobilne 
Disco Polo. Ich piosenka pod tytułem „Figlarna gra” w trzy dni 
wskoczyła z 93 na pierwsze miejsce na liście. Zespół NewX jest tak 
lubiany przez lokalnych słuchaczy, że prawie za każdym razem 
wskakuje na pierwsze miejsca listy przebojów audycji Radia Kielce 
„Mimo Wszystko Gramy Disco” prowadzonej przez Jacka Biedę. 
Jak twierdzi sam prowadzący, fenomenem jest fakt, że NewX na 
najwyższych miejscach utrzymuje się całymi tygodniami.

Zespół NewX nagrał teledysk w Chęcinach!
 Profesjonalny teledysk do piosenki pod tytułem „Tyle chciałbym Ci dać” znanej i lubianej grupy z Polichna NewX, został 
nagrany w centrum Chęcin! Po raz kolejny ich utwór zdobywa listę przebojów. Zespół był gwiazdą tegorocznych dożynek.

Regionalny konkurs grantowy „Równać szanse”
 Do 5 listopada 2015 r, do godziny 12.00, trwa nabór wniosków do Regionalnego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 
Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nie-
formalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 
mieszkańców. Zapraszamy do udziału w konkursie.
 Więcej informacji, w tym wzór formularza wniosku i zasady kon-
kursu na stronie internetowej programu: www.rownacszanse.pl

Monika Piotrowska

Zbierają wiele nagród
 Zespół zdobywa również wiele nagród. Podczas III Ogólno-
polskiego Festiwalu Muzyki Dance i Disco Polo został wyróżniony 
za „Wokal Roku 2014”. W 2014 roku podczas II Gali Disco Polo 
w Dąbrowicach za Łodzią otrzymali statuetkę za najlepszy wygląd 
sceniczny, a w lipcu tego roku zespół NewX otrzymał nagrodę za 
długoletnie doświadczenie sceniczne na Festiwalu Disco & Dance 
w Szydłowcu.

Nagrali płytę i teledysk
 W skład zespołu wchodzi czterech utalentowanych muzyków: 
Krzysztof Kasprzyk – lider zespołu, aranżer i kompozytor, Adam 
Kasprzyk – klawisze, saksofon i wokal, Darek Dziewięcki – gitara 
oraz Wojtek Długosz – trąbka, klawisze.  Przez długi czas NewX 
grał covery znanych artystów, jednak to przestało im wystarczać. 
W końcu postawili również na własną twórczość, jak widać z du-
żym sukcesem. Nagrali płytę i teledysk – Teledysk do naszego naj-
nowszego hitu nagraliśmy w Chęcinach, ponieważ jesteśmy mocno 
związani z tym miastem i mamy do niego ogromny sentyment – 
mówi Krzysztof, lider zespołu NewX. – Po rewitalizacji chęcińskie 
rynki i uliczki wyglądają rewelacyjnie, dlatego właśnie tu zdecy-

dowaliśmy się nagrywać. Idealnie wpasowały się w klimat naszego 
teledysku. Uzyskaliśmy taki efekt, jakiego oczekiwaliśmy – dodaje. 
– Teledysk można obejrzeć na naszym profilu facebookowym, do 
polubienia którego serdecznie zapraszamy.  

Zespół NewX gwiazdą tegorocznych dożynek
 Kalendarz zespołu NewX jest wypełniony po brzegi – koncerty, 
festiwale, wizyty w rozgłośniach radiowych, to ich codzienność. 23 
sierpnia, do wspólnej zabawy zespół NewX porwał gości tegorocz-
nych dożynek gminnych, które odbyły się w Bolminie.

Agnieszka Olech
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 Sejmik w Tarnogrodzie odbył się już po raz 
czterdziesty. Tym razem wzięło w nim udział trzy-
naście zespołów, a wśród nich nie mogło zabrak-
nąć Zespołu Folklorystycznego Siedlecczanie 
z Siedlec, który po raz kolejny w cudowny sposób 
zaprezentował swoje ogromne sceniczne umiejęt-
ności.

 Zespół Siedlecczanie wystąpił w przedstawie-
niu zaaranżowanym przez Stanisławę Żądecką, 
pod tytułem „Kłosiorze abło wyzwłolyny wilcka”. 
Po raz kolejny zespół zaprezentował staranną 
i przemyślaną scenografię i kompozycję. Zade-
monstrowanie pracy kosiarzy sprawiło, że było to 
jedno z najpiękniejszych wystąpień tegorocznego 
Sejmiku.
 Zespół Folklorystyczny „Siedlecczanie” od lat 
niestrudzenie i z wielką pasją przyczynia się do za-
chowania w pamięci widzów piękna dawnej wsi.   

Agnieszka Olech

Siedlecczanie
wystąpili na

Miedzywojewódzkim 
Sejmiku Wiejskich

Zespołów Teatralnych

 - Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej 
oceny, bowiem świadczy ona o wysokiej 
jakości naszej pracy, a to przekłada się 
na zadowolenie klientów - mówi Bożena 
Barwinek, dyrektor schroniska w Chęci-
nach. - Satysfakcja jest tym większa, że 
jesteśmy pierwszy schroniskiem w re-
gionie, w którym przeprowadzono ewa-
luację, więc przecieraliśmy szlak innym 
placówkom. Warto dodać, że najlepsze 
schroniska w Polsce, które poddane były 
ewaluacji, również otrzymały notę B.
 Od 8 do 22 lipca 2015 r. w PSSM 
w Chęcinach, jako pierwszym w wo-
jewództwie świętokrzyskim i jednym 
z pierwszych w kraju, odbyła się ze-
wnętrzna ewaluacja problemowa pro-
wadzona przez Kuratorium Oświaty 
w Kielcach zgodnie z Rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z 7 paź-

Wyróżnienie dla schroniska
 Wysoką oceną zakończyła się zewnętrzna ewaluacja problemowa w Powiatowym Szkolnym Schronisku w Chęcinach.

dziernika 2009 r. ze zmianami z 10 maja 
2013 r. w sprawie nadzoru pedagogicz-
nego (Dz. U., Nr 168, poz. 1324).
 Badano poziom spełnienia dwóch 
spośród pięciu wymagań ustalonych 
w rozporządzeniu: realizacji koncepcji 
pracy ukierunkowanej na rozwój wy-
chowanków i umożliwiającej organizację 
pracy w sposób sprzyjający osiąganiu 
celów, wspomaganie przez placówkę 

rozwijania zainteresowań i uzdolnień 
wychowanków, a także umożliwianie im 
korzystanie z różnych form wypoczynku 
i organizacji czasu wolnego.
 W obu badanych wymaganiach schro-
nisko wraz z filiami uzyskało wysoki sto-
pień spełnienia wymagań (B).
 Powiatowe Szkolne Schronisko Mło-
dzieżowe w Chęcinach jest nowoczesnym 
obiektem turystycznym przeznaczonym 
dla osób, które lubią aktywną formę wy-
poczynku. Z okien schroniska podziwiać 
można widok na ruiny zamku i pano-
ramę miasta. W najbliższej okolicy jest 
dobrze rozwinięta sieć szlaków turystycz-
nych i rowerowych. Dla gości dostępne są 
pokoje 2, 3 i 4 osobowe.

źródło:
Starostwo Powiatowe w Kielcach
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List do redakcji

Misiek odszedł
 Wieczorem jeszcze był. Poszukiwania rozpoczęły się przed południem. Nie 
mógł przecież iść daleko bo od dawna nogi go bolały a jego trasy spacerowe były 
co raz krótsze.
 Miśka nie było, ani w pobliskim lesie, ani w przydrożnych rowach, za-
padł się jak pod ziemię. Nie było ani żywego ani umarłego. Wieczorem Jadzia, 
największa opiekunka Miśka jako pierwsza usunęła miski spod swoich drzwi. 
Ja czekałam, miałam wrażenie, że gdy miskę zabiorę to rzeczywiście nie wróci, 
a przecież jeszcze wczoraj wieczorem kupowałam nową karmę dla niego. Wy-
bierałam karmy z różnych sklepów aby były inne, lepsze, smaczniejsze. Karmy 
suchej już dawno nie jadł, bo stare chore zęby na to nie pozwalały. Miska stała 
i czekała, zaklęcie nie pomagało. Miśka nie było i w dniu następnym. Przegra-
łam. Z bólem w sercu miskę spod swoich drzwi zabrałam.
 Misiek w naszym domu znalazł się jakby przypadkiem ze 20 lat temu. Wi-
dzieliśmy go jak w pobliżu naszego domu, na rozstaju dróg, leżał i czekał, chyba 
na właściciela, który kto wie może go wyrzucił. Nasz dom był najbliżej tego miej-
sca to też zaglądał. Dostawał tutaj wodę i karmę od Jadzi i Małgosi ( nie żyje). 
Gdzieś po miesiącu opuścił tymczasowe legowisko. Najpierw nieśmiało otaczał 
dom, spał na tarasach domowych a potem przeprowadził się na stałe na klat-
kę schodową. Niezbyt chętnie na Miśka patrzył pan Krzysiek (też już odszedł), 
czasami z nim walczył, ale z biegiem czasu wszystko się ułożyło. Misiek spał pod 
drzwiami na wycieraczkach, regularnie otrzymywał karmę pod dwoma miesz-
kaniami a nie regularnie od wszystkich. Polubiliśmy go wszyscy a on nas. Pani 
Jadzia dbała o jego zdrowie i wszystko co z tym związane. Lubił dzieci a one jego. 
Bawiły się z nim, ciągnęły za ogon, czasami służył jako koń pociągowy.
 Wyraźnie nie lubił listonoszy i wszelkiej maści kurierów.
 Chętnie chodził z nami na spacery. Tadziu (też odszedł) zawsze odpro-
wadzany był do jaskini Raj skąd wracał aby wieczorem iść po niego. Zawsze 

wiedział kto i kiedy idzie na spacer do lasu. To też często spacerował z Jadzią, 
Małgosią, Tereską. Ze mną spacery były rzadsze, ale zawsze wiedział kiedy idę 
do sklepu i tak długo się przymilał aż nie kupiłam mu parówki lub innej kiełba-
ski.
 Długo musiałam z nim walczyć aby nie wchodził na teren ogródków dział-
kowych, serce moje chętnie widziałoby go na mojej działeczce, ale regulamin na 
to nie pozwalał, to też kiedy ja wchodziłam na działkę on spoglądał ze smutkiem 
zza siatki.. Długo trwała nauka, wiele słów i przemówień  w różnym tonie mu-
siałam użyć, aby zrozumiał, że to teren dla niego zabroniony. 
 Zdarzało się, że wracał do domu czyt. na klatkę schodową poturbowany i to 
znacznie. Wszystko wskazywało na manewry miłosne. Przygód miał wiele bo to 
był ładny i zgrabny piesek.
 Najgorzej było zimą bo nie zawsze wracał przed 22,00 a drzwi od klatki 
schodowej były przymknięte. Szczekał przed oknami licząc na lekki sen któregoś 
z sąsiadów, schodziłyśmy w różnej kolejności Jadzia, Bogusia i ja. Czasem spoty-
kałyśmy się na klatce schodowej. Każda po swojemu przemawiała do Miśka, aby 
tak późno nie wracał, aby nie szczekał itd.itd i wracałyśmy ,aby nie koniecznie 
usnąć.
 Ostatnimi czasy był już chory (ale po tym jeszcze się wykaraskał), nie zawsze 
zdążył wyjść z domu. Nigdy Jadzia ani Bogusia nie skarżyły się na dodatko-
we sprzątanie, na dawanie lekarstw, na pielęgnowanie Miśka. Kiedyś, nie tak 
dawno, któraś z sąsiadek cicho i delikatnie powiedziała, że zbliża się zima, jak 
ten Misiek ją przeżyje, czy nie byłoby lepiej gdyby... ale przerwała swój wątek, bo 
jakby nie wypadało powiedzieć, że chodzi o uśpienie. Realnie należało, ale serca 
nasze nie chciały nawet o takiej sytuacji pomyśleć.
 Tydzień temu dzwoniła do mnie moja prawnuczka Emilka, oczywiście jak 
zwykle pytała o Miśka. Miała marzenie aby przeżył 25 lat ludzkich bo wg niej 
miałby 100 lat i dostałby się do księgi Ginessa,  jako najdłużej żyjący pies, nie-
stety Misiek nie doczekał.
 Gdzie jesteś, gdzie spoczywasz nasz przyjacielu?.

Zenona Dołegowska

 Na ten wyjątkowy, kameralny kon-
cert zaprosił widzów Robert Jaworski, 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. 
– Ideą Zamkowych Spotkań z Muzyką 
jest przede wszystkim popularyzowanie 
jej różnych rodzajów – mówi Burmistrz 
Robert Jaworski. -  Już po raz kolejny 
spotykamy się w naszym królewskim 
mieście Chęciny, aby wspólnie wysłuchać 
koncertu kameralnego. To wyjątkowy 
wieczór dla wszystkich melomanów i mi-
łośników muzyki klasycznej – dodaje.

Uczta dla uszu i duszy,
czyli wyjątkowy koncert w Chęcinach

 W Chęcinach odbyła się prawdziwa uczta dla miłośników dobrej muzyki. W sobotę, 15 sierpnia, w ramach XIX Zamko-
wych Spotkań z Muzyką, na Rynku Głównym wystąpił Świętokrzyski Kwintet Blaszany.

 Tym razem przed widzami wystąpił 
Świętokrzyski Kwintet Blaszany w skła-
dzie: Zbigniew Pasieka (trąbka), Woj-
ciech Wojciechowski (trąbka), Marcin 
Czajkowski (róg), Michał Dudkiewicz 
(puzon), Krzysztof Gajda (tuba). Zespół 
przeniósł zebranych widzów do epo-
ki baroku. Oprócz tego wykonał także 
utwory muzyki popularnej. 
 Świętokrzyski Kwintet Blaszany po-
wstał w 2001 roku i działa przy Filharmonii 
Świętokrzyskiej w Kielcach. Jest zdobywcą 

pierwszej nagrody Świętokrzyskich Nagród 
Artystycznych „Scyzoryki 2012”. W swoim 
repertuarze ma szeroki wachlarz muzyczny: 
muzykę poważną z różnych epok, muzykę 
rozrywkową, filmową, a także popularne 
przeboje muzyki światowej. Zespół daje licz-
ne koncerty podczas imprez artystycznych.
 Uczta muzyczna, która odbyła się 
w urokliwej scenerii chęcińskiego, zrewi-
talizowanego runku, trwała do późnych 
godzin wieczornych.

Agnieszka Olech
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 Zlot rozpoczął się w piątek 21 sierpnia na parkingu przed 
Halą Widowiskowo – Sportową „Pod Basztami”. Zainauguro-
wały go próby zręczności jazdy w dwóch kategoriach: motocy-
kli i samochodów. Zawodnicy walczyli o Puchar Zamku.
 Kolejny dzień zlotu to szereg atrakcji i wydarzeń. Prawdzi-
wa gratka czekała na miłośników zabytkowych aut i motocykli, 
którzy przyjechali do Chęcin na IX Świętokrzyski Zlot Moto-
cykli SHL i Pojazdów Zabytkowych. Na parkingu przed Halą 
Widowiskowo-Sportową można było podziwiać zabytkowe 
auta i motocykle. Licznie zebranych powitał gospodarz Gminy 
i Miasta Chęciny, Burmistrz Robert Jaworski wraz z Ryszardem 
Mikurdą, komandorem zlotu. – Po raz kolejny zawitaliśmy 
w gościnnych progach Gminy i Miasta Chęciny. Dzięki przy-
chylności władz oraz mieszkańców, można powiedzieć, że nasza 
impreza stała się już wydarzeniem cyklicznym -  mówił Ryszard 
Mikurda, komandor zlotu, dziękując za wsparcie imprezy i po-
moc w jej organizacji władzom Gminy i Miasta Chęciny. – Jest 
nam niezwykle miło powitać po raz kolejny wszystkich miło-
śników zabytkowych aut i motocykli. Zlot u podnóża Zamku 
Królewskiego doskonale wpisuje się w konwencję naszego kró-
lewskiego miasteczka. Cieszę się, że to wydarzenie wpisało się 
na stałe w kalendarz wydarzeń naszej gminy – podkreślał Bur-
mistrz, Robert Jaworski, witając zebranych. 
 Główną część zlotu otworzył barwny korowód, który prze-
jechał ulicami Chęcin. Stąd udano się prosto na chęcińskie ser-
pentyny, gdzie odbyły się biegi górskie. Zanim jednak uczestnicy 
stanęli w szranki, Burmistrz Robert Jaworski w towarzystwie 
Ryszarda Mikurda, komandora zlotu oraz posła Marka Gosa 
złożyli kwiaty pod znajdującym się na chęcińskich serpentynach 
pomnikiem upamiętniającym tragiczną śmierć Michała Nahor-
skiego i jego pilota Jana Langera, którzy zginęli 22 lipca 1959 
roku podczas gwiaździstego Rajdu Adriatyku.
 Po uroczystym złożeniu kwiatów pod pomnikiem upamięt-
niającym wybitnego polskiego kierowcę rajdowego Michała 
Nahorskiego, odbył się „Weteran Moto Bieg”, podczas które-
go uczestnicy wypróbowali na  chęcińskich serpentynach moc 
silników swoich maszyn. Późnym popołudniem wzięli udział 
w „konkursie elegancji” i zaprezentowali „wdzięki” swoich 
motocykli i maszyn zabytkowych. Wieczorem natomiast zebra-
ni goście spotkali się na Rynku w Chęcinach, gdzie odbyła się 
impreza „Mistrzów Pióra i Kierownicy”, czyli motoryzacyjne 
spotkanie przy muzyce. Tutaj też ogłoszono laureatów „Wete-
ran Moto Biegu” i wręczono im nagrody – To był niezwykle 
emocjonujący dzień i prawdziwa gratka dla wszystkich, małych 
i dużych fanów motoryzacji – mówił Burmistrz Jaworski. – 

Chęciny gościły wielbicieli jednośladów
 W dniach 21 – 23 sierpnia w Chęcinach odbył się IX Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych. Była 
to prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników motoryzacji, którzy mogli obejrzeć nie tylko legendarne SHL – ki, ale także 
motorowery, skutery i motory innych marek wyprodukowane przed 1983 rokiem.

Spotkaliśmy się tu, aby wspólnie poznawać i wspominać bogatą 
historię motocykli SHL. 78 lat temu w kieleckiej Hucie Ludwi-
ków skonstruowano pierwszy z jego prototypów. Od tego czasu 
stały się one legendą polskiej motoryzacji. Cieszę się, że to wła-
śnie w naszej Gminie możemy obchodzić kolejną rocznicę tego 
niezwykłego wydarzenia – dodał Burmistrz.  
 Po zmroku zebrani goście udali się na spacer „Ścieżką Mni-
cha” w zamkową gościnę  Białej Damy, a następnie obejrzeli 
niezwykły pokaz iluminacji Zamku Królewskiego w Chęcinach.
 Kolejnego dnia zlotu, w niedzielę, w Muzeum Wsi Kieleckiej 
w Tokarni odbył się Motopiknik, gdzie właściciele zabytkowych 
i nowoczesnych pojazdów pochwalili się nimi podczas prób 
sprawności jazdy i konkursu elegancji. Wybrany został także 
„motobajer” i „autobajer”. Odbył się koncert, pokaz mody re-
tro, pokaz ratownictwa i szereg konkursów dla publiczności. 
Zlot zakończył się ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród 
dla laureatów konkursów. 
 Organizatorem tego niezwykłego spotkania było Stowa-
rzyszenie „SHL Historia i Fakty” oraz Towarzystwo Wiedzy 
o Dawnych Kulturach w Kielcach. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objęli: Bożentyna Pałka – Koruba - Wojewoda 
Świętokrzyski, Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świę-
tokrzyskiego, Michał Godowski – Starosta Kielecki oraz Robert 
Jaworski – Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny.

Agnieszka Olech
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INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń dotyczących awarii

wodno-kanalizacyjnych
na terenie Gminy Chęciny

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach
podaje informację na temat telefonów alarmowych

do kontaktu w sprawach związanych z awariami sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej

występującymi na terenie Gminy Chęciny:
- w godz. od 7.15 do 15.15

(od poniedziałku do piątku)
tel. 41/ 31-51-095 lub 41/ 31-52-502

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach
ul. Małogoska 13 – Dział Techniczny

lub - całodobowo tel. 604 984 497
 Oczyszczalnia Ścieków w Radkowicach.

/Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach/

INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń dotyczących awarii 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny
Wszelkie zgłoszenia o awariach należy kierować do 

Referatu Inwestycji, Budownictwa i Drogownictwa

pod numer tel. 41 31 53 118 lub na adres e-mail: 

gmina@checiny.pl w godzinach pracy Urzędu,

natomiast w nagłych przypadkach zgłaszać

 pod numerem bezpośrednim do konserwatora:

 603 706 465 lub 603 100 113.

/Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach/

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

Adres redakcji: Plac 2 Czerwca 4
tel. 41 315 10 06, wewn. 005

e-mail: m.jamrozek@checiny.pl
Redaktor Naczelny: Magdalena Jamrożek

Redaktor: Agnieszka Olech-Mońska
Skład i druk: Digital Art Studio Gała Przemysław
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 Na trwający od 3 sierpnia dwutygodniowy międzynarodo-
wy plener malarski pod nazwą „Pocztówki Chęcińskie” zjechali 
malarze z całego kraju, jak również z zagranicy. W Chęcinach 
gościli artyści między innymi z Jędrzejowa, Pińczowa, Kielc, 
Warszawy, Sosnowca czy Gorzowa Wielkopolskiego, ale też 
z Brześci na Białorusi i z Odessy na Ukrainie. Celem chęciń-
skich plenerów jest ukazanie piękna Ziemi Chęcińskiej, inte-
gracja środowiska twórców artystycznych, ale przede wszyst-
kim możliwość obcowania ze sztuką.
 W niedzielę, 16 sierpnia w Hali Widowiskowo – Sportowej 
„Pod Basztami” w Chęcinach odbył się wernisaż powstałych 
prac, zwieńczający Plener Malarski. Wzięli w nim udział arty-
ści i zaproszeni goście, wśród których obecny był wicestarosta 
powiatu kieleckiego, Zenona Janusa, a także członek Zarządu 
Powiatu w Kielcach Józef Szczepańczyk oraz radna powiatu 
kieleckiego, Bogumiła Kowalczyk. Wszyscy byli pod wrażeniem 
wystawionych podczas wernisażu dzieł powstałych w Chęci-
nach.

XII Międzynarodowy Plener Malarski
w Chęcinach dobiegł końca

 Już po raz dwunasty artyści spotkali się na wyjątkowym plenerze w Chęcinach. W tym roku wzięło w nim udział 40 mala-
rzy, którzy stworzyli 160 obrazów. Każdy z nich przedstawia niezwykle urokliwe zakątki Gminy i Miasta Chęciny.

 Prezentacja prac podczas wernisażu była świetną okazją do 
wspólnych rozmów przedstawicieli różnych środowisk.  – To 
był wyjątkowy i bardzo owocny czas, podczas którego powstało 
całe mnóstwo przepięknych obrazów – mówił Robert Jaworski, 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. – Przedstawiają one prze-
różne zakątki Chęcin i Gminy: odrestaurowane zabytki, ulicz-
ki, kamienice, a także jej walory przyrodnicze. Każdy z nich 
jest wyjątkowy i pokazuje jak wiele uroku i magii ma nasze 
miasto. Ponad to, wernisaż był niebywałą okazją do spotkania 
z artystami i możliwością rozmowy z nimi. - Prace artystów są 
świetną i na pewno bardzo oryginalną formą promocji naszego 
urokliwego, królewskiego miasta Chęciny i całej pięknej Gmi-
ny – dodał Burmistrz. – Jestem zachwycony pięknem Chęciń-
skich zabytków, przyrody i uliczek wydobytym przez artystów 
i utrwalonym na płótnie. Trudno oderwać oczy od tych wspa-
niałych dzieł sztuki – podkreślał Zenon Janus, wicestarosta po-
wiatu kieleckiego. 
 Tegoroczny wernisaż poplenerowy ściągnął do Chęcin wie-
lu miłośników sztuki, którzy przyjechali, aby podziwiać zaklęte 
w płótnie chęcińskie uliczki, zaułki, podwórka, kamieniczki, 
a przede wszystkim piękne zabytki i oczywiście przyrodę. Pod-
czas wernisażu dokonano podsumowania XII Międzynarodo-
wego Pleneru Malarskiego. – Tegoroczna atmosfera wśród bra-
ci malarskiej była bardzo serdeczna, przemiła, wręcz gorąca, 
jak tegoroczny sierpień obdarzający nas afrykańskimi upałami. 

W ciągu dwutygodniowego pobytu pracy było mnóstwo. Tyle 
się tu pozmieniało, tyle obiektów i uliczek wypiękniało, że tyl-
ko chwytać za pędzle i malować – mówiła Komisarz Pleneru, 
Maria Salus. – Podczas dwóch tygodni powstało 160 obrazów. 
Jako ciekawostkę powiem, że o ile w ubiegłym roku najchętniej 
malowana przez artystów była studnia powstała na zrewitalizo-
wanym rynku, o tyle w tym roku najchętniej malarze uwiecz-
niali Chęciny nocą. Nocny urok zabytków i uliczek po prostu 
nas urzekł – podkreślała.
 Podczas uroczystości, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski wraz z dyrektor Centrum Kultury i Sportu 
w Chęcinach, Renatą Janusz na ręce każdego z artystów złożyli 
indywidualne podziękowania za wzięcie udziału w wernisażu. 
W imieniu malarzy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięk-
nych w Kielcach, Zyta Trych wraz z Komisarzem Pleneru, Ma-
rią Salus, podziękowały władzom gminy za ciepłe przyjęcie ar-
tystów w naszym urokliwym królewskim miasteczku. Wernisaż 
uświetniła poezja w wykonaniu Prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Kielcach, Zyty Trych oraz koncert znanego 
kieleckiego muzyka, Marka Tercza.
 Organizatorem przedsięwzięcia był Burmistrz Gminy i Mia-
sta Chęciny, Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach i Towarzy-
stwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach. To było już dwunaste 
spotkanie artystów w tym miejscu. Każdego roku po zakończe-
niu Pleneru Malarskiego powstaje album stworzonych tu dzieł. 
Każde z nich jest szczegółowo opisane i tworzy niezapomnianą 
pamiątkę, która doskonale obrazuje, jak pięknym i niepowtarzal-
nym miejscem są Chęciny, widziane oczami artystów.

Agnieszka Olech
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 Obchody dożynek gminnych rozpo-
częły się uroczystą, plenerową Mszą Świę-
tą odprawioną przy kościele parafialnym 
p.w. Narodzenia NMP w Bolminie przez 
Ks. Proboszcza Władysława Janica oraz 
Gwardiana Klasztoru Franciszkanów 
w Chęcinach, oo. Pawła Chmurę. Wierni 
wspólną modlitwą podziękowali za zebra-
ne plony i prosili o błogosławieństwo na 
nadchodzący rok. Niezwykłą okoliczno-
ściową homilię wygłosił oo. Paweł Chmu-
ra.  
 Po nabożeństwie rozpoczęły się trady-
cyjne obchody tego święta, które zainau-
gurował przemarsz barwnego korowodu 
na plac szkolny w Bolminie, gdzie nastąpił 
dalszy ciąg uroczystości. Zebranych gości 
powitał Robert Jaworski, Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Chęciny. – Spotkaliśmy się tu 
dziś, aby uczcić trud rolników, jaki włożyli 
w pracę w swoich gospodarstwach i wspól-
nie cieszyć się z plonów, które udało im się 
zebrać – mówił Burmistrz. – To wyjątko-
we święto, dlatego zgodnie ze staropolską 
tradycją podzielimy się chlebem, którego 
wartość jest nieoceniona i razem spędzimy 
ten radosny i wyjątkowy czas. Specjalnie 
na tę okazję przygotowaliśmy dla przyby-
łych gości szereg atrakcji i wyjątkowych 
występów, które nawiązują do dawnych 
obrzędów i są uhonorowaniem ciężkiej 
pracy, jaką wykonują wszyscy rolnicy – do-
dał. 
 Starostami tegorocznych dożynek byli: 
Katarzyna Bukowska z Ostrowa, mężatka, 
mama trzech córek, prowadząca 40 - hek-
tarowe gospodarstwo rolne oraz Paweł 
Gogół z Bolmina, żonaty, ojciec dwóch 
synów, prowadzący 20-hektarowe gospo-
darstwo, członek Świętokrzyskiej Izby 
Rolniczej. Zgodnie ze staropolskim zwy-
czajem przekazali chleb na ręce gospoda-
rza gminy, Roberta Jaworskiego.
 Po części oficjalnej przyszedł czas na prezentację, ośpiewa-
nie i ocenę wieńców dożynkowych. Do konkursu na najładniej-
szy wieniec stanęło 12 sołectw. Ostatecznie zwyciężyło sołectwo 
Lipowica i to ono będzie reprezentowało Gminę Chęciny pod-
czas Dożynek Powiatu Kieleckiego, które odbędą się 30 sierp-
nia w gminie Sitkówka – Nowiny.
 Po części oficjalnej przyszła pora na część artystyczną, pod-
czas której zebrani goście mogli obejrzeć cały wachlarz wystę-
pów i pokazów. Jako pierwszy zaśpiewał znany i lubiany Zespół 
„Nutki” z Polichna. Po nich zaprezentowali się uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Bolminie. W niesamowity świat folkloru 
przeniosły nas zespoły z terenu Gminy Chęciny: Bolminianki, 
Lipowiczanie, Łukowianki, Ostrowianki, Siedlecczanie, Tokar-
nianie, Radkowiczanki, Zelejowianie oraz Koło Gospodyń i Go-

Dożynki Gminy Chęciny za nami
 Uroczysty, barwny korowód, oficjalne przekazanie chleba na ręce gospodarza gminy, szereg występów artystycznych, tra-
dycyjne ośpiewanie wieńców i liczne atrakcje  – tak mieszkańcy Gminy Chęciny uczcili w Bolminie coroczne gminne święto 
plonów.

spodarzy Wiejskich z Wolicy.  Dla zebranych gości wystąpili tak-
że: Kapela Ludowa Ryszarda Kwietnia, Zespół Pieśni i Tańca z 
Małogoszcza oraz zespół „Jędrusie”. Uczestnicy dożynek mogli 
również podziwiać przepięknie udekorowane stoiska i smako-
wać potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. 
Gwiazdą wieczoru był zespół NewX, przy którego muzycznych 
rytmach goście bawili się do późnych godzin wieczornych.
 Organizatorami tegorocznego święta plonów byli: Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny, Proboszcz Parafii p.w. Naro-
dzenia NMP w Bolminie, Radny miejscowości Bolmin, Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Bolminie, Sołtys wraz z Radą So-
łecką msc. Bolmin oraz OSP w Bolminie. Uroczystości wsparli 
sponsorzy: Bank Spółdzielczy w Kielcach oraz przedsiębior-
stwa: Romano, Tawol i Eko – Rol. 
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