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Pomagają i ratują od 90 lat
 Druhowie w pełnym galowym umundurowaniu rozpoczęli 
uroczystość meldunkiem oraz wciągnięciem flagi państwowej na 
maszt przed budynkiem remizy. Następnie wszyscy zgromadzeni 
na uroczystości wzięli udział w mszy świętej, podczas której po-
święcony został nowy sztandar jednostki. Mszy świętej w intencji 
strażaków przewodniczył Ksiądz Władysław Janic, który pod-
kreślał, że być strażakiem to być dla innych ludzi, spieszyć im 
z pomocą o każdej godzinie dnia i nocy. – Niech was św. Florian 
prowadzi – mówił błogosławiąc druhów i składając podziękowa-
nia za bezinteresowne zaangażowanie w życie społeczne i pomoc 
potrzebującym.

Kadrówka
wkroczyła do Chęcin

 Piknik historyczny “Światło Niepodległości”, 
uroczyste powitanie Kadrówki na chęcińskim Rynku, 
złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikami, 
a wieczorem niezwykle widowiskowe wejście z pochod-
niami uczestników Marszu na Rynek, gdzie odbył się 
specjalny apel zakończony zmianą iluminacji Zamku 
w barwach flagi narodowej i salutem armatnim, a na 
zakończenie koncert pieśni niepodległościowych w wy-
konaniu Andrzeja Kołakowskiego. Tegoroczne uroczy-
stości związane z Marszem Szlakiem I Kompanii Ka-
drowej były wyjątkowe.

W miejscowości
Ostrów-Wymysłów powstał 

nowy plac zabaw
 Zjeżdżalnie, karuzele, drabinki, drążki, pomosty, 
piaskownica i kolorowe huśtawki – z tych wszystkich 
urządzeń już mogą korzystać dzieci mieszkające w Wy-
mysłowie. To właśnie tu, 17 sierpnia, dokonano uro-
czystego otwarcia nowego placu zabaw, który od same-
go początku cieszy się dużą popularnością wśród naj-
młodszych.

Droga do cmentarza
w Bolminie już gotowa

 Zakończono prace przy budowie drogi do cmentarza w Bolminie.
Wykonana w ramach inwestycji gminnej ścieżka asfaltowa prowa-
dzi aż do bram cmentarza. Tu powstał również mały parking.
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 Plac zabaw w Ostrowie Wymysłowie stanął na działce należącej 
do Gminy i Miasta Chęciny. Zamontowano tu bezpieczne urzą-
dzenia, ustawiono ławki dla rodziców i dziadków, kosze na śmieci, 
a całość ogrodzono. - Idea budowania placów zabaw w kolejnych 
miejscowościach zrodziła się kilka lat temu i w tym okresie powsta-
ło ich 18 na terenie całej gminy. Bezpieczne miejsca do zabawy 
powstają sukcesywnie w kolejnych miejscowościach. Teraz przyszła 
kolej na Wymysłów – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski. - Ten plac zabaw jest naszą odpowiedzią na po-

W miejscowości
Ostrów-Wymysłów powstał nowy plac zabaw

 Zjeżdżalnie, karuzele, drabinki, drążki, pomosty, piaskownica i kolorowe huśtawki – z tych wszystkich urządzeń już mogą 
korzystać dzieci mieszkające w Wymysłowie. To właśnie tu, 17 sierpnia, dokonano uroczystego otwarcia nowego placu zabaw, 
który od samego początku cieszy się dużą popularnością wśród najmłodszych.

trzeby mieszkańców. Konieczność stworzenia takiego miejsca zgła-
szali nam mieszkańcy. Sam wychowałem się w małej miejscowości 
i wiem, jak takie miejsca są potrzebne – podkreśla włodarz gminy.
 Uroczystego otwarcia placu zabaw w Wymysłowie dokonano 
17 sierpnia podczas zebrania wiejskiego. Ten fakt najbardziej ucie-
szył dzieci, które mogą już od kilku dni korzystać z nowego placu 
zabaw, wybudowanego tutaj od podstaw. - Patrząc na gromadkę 
roześmianych dzieci bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy spełnić 
ich marzenia – mówił Burmistrz Robert Jaworski, który wstęgę 
przecinał wraz z radnym Michałem Zawieruchą. Obu Panom to-
warzyszyły dzieci, a wstęgę w ich mieniu przecięła dziesięcioletnia 
Aleksandra. - Bardzo podoba nam się nowy plac zabaw, cieszymy 
się, że powstał. Najbardziej podobają mi się huśtawki – mówiła 
Aleksandra tuż po przecięciu wstęgi. Do uroczystego otwarcia pla-
cu zabaw zaproszono też jedną z najstarszych mieszkanek Wymy-
słowa Panią Krystynę. - Jestem przekonany, że nowy plac zabaw 
będzie nie tylko miejscem do zabawy sprzyjającym zwiększeniu 
aktywności ruchowej wśród dzieci, ale także miejscem integracji 
rodziców i dziadków, którzy będą tu przychodzić z dziećmi – mówił 
gospodarz gminy.
 Chwilę po przecięciu wstęgi symbolizującej otwarcie placu za-
baw w Wymysłowie dzieci pobiegły się bawić, a ich rodzice i dziad-
kowie udali się na spo tkanie z władzami gminy. Omówiono 
szereg istotnych kwestii dotyczących Wojkowca.

Agnieszka Olech
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w Radkowicach zakończone

• Droga do cmentarza w Bolminie 
już gotowa

• Kadrówka wkroczyła do Chęcin

• Pomagają i ratują od 90 lat

• X Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL 
i pojazdów zabytkowych

• Bezpłatna baza firm i organizacji 
społecznych już jest!

• Chęciny na trasie pielgrzymów 
Światowych Dni Młodzieży

• Porządki na cmentarzu żydowskim

• Wakacyjny długi weekend przyniósł 
kolejny rekord zwiedzających! 
Tylko w dniach od 13 do 15 sierpnia 
Zamek Królewski w Chęcinach 
odwiedziło ponad 10 tysięcy 
turystów! To dotychczas najlepszy 
uzyskany wynik!

• Chęciny wśród najlepszych 
samorządów według Rzeczpospolitej

• Budowa chodnika w Lipowicy

• XIII Międzynarodowy plener 
malarski za nami

• Dożywianie dzieci w szkołach

• Trwa usuwanie Barszczu 
Sosnowskiego

• Piknik Rodzinny w Wolicy za nami

• Zamkowe spotkania z muzyką 
w Chęcinach

• Pejzaże holenderskie namalowane 
przez Romana Korneckiego zawitały 
do Niemczówki

• SMS-owy System Powiadamiania 
Mieszkańców

• Drużyna z Polichna zwycięzcą 
Wakacyjnego Turnieju Plażowej 
Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza 
Gminy i Miasta Chęciny

• Gimnazjaliści z Chęcin w XXXII 
Finale Ogólnopolskiego Turnieju 
Piłki Nożnej Chłopców LZS 
„Piłkarska Kadra Czeka” im. 
Stanisława Tymowicza w Słubicach

• Dziani gwiazdą tegorocznych 
dożynek gminnych

 Zakończono prace 
przy budowie drogi 
do cmentarza w Bol-
minie. 

 Do tej pory droga 
prowadząca do cmen-
tarza w Bolminie była 
w dość złym stanie. 
Teraz w tym miejscu 
położona została nowa 
nawierzchnia na ca-
łym odcinku dojazdu, 
na długości blisko 150 
metrów. Wykonana 
w ramach inwestycji 
gminnej ścieżka asfal-
towa prowadzi aż do 
bram cmentarza. Tu 
powstał również mały 
parking, aby było wy-
godniej zaparkować 
i wyjechać.

Magdalena Jamrożek

Droga do cmentarza
w Bolminie już gotowa

 Przy Szkole Podsta-
wowej w Radkowicach 
od dawna potrzeba 
było nowych miejsc po-
stojowych, na co często 
zwracali uwagę rodzi-
ce dowożący dzieci do 
szkoły. Było tam dość 
ciasno, a na parkingu 
przed bramą zawsze 
było zbyt mało miejsca. 
Dlatego władze gmi-
ny zdecydowały o bu-
dowie bezpiecznego 
wjazdu  na teren szko-
ły. - To była dość ważna 
inwestycja wynikająca 
z potrzeb rodziców uczniów uczęszczają-
cych do Szkoły Podstawowej w Radkowi-
cach – mówi Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski. – Ułożona 
kostka brukowa oraz zagospodarowanie 
wjazdu przy szkole z pewnością ułatwi 

Prace brukowe przy szkole
w Radkowicach zakończone

 Końca dobiegły prace związane z wykonaniem wjazdu i dodatkowych miejsc 
postojowych przy Szkole Podstawowej w Radkowicach.

komunikację oraz poprawi bezpieczeń-
stwo uczęszczających do niej dzieci – 
podkreśla gospodarz gminy, Burmistrz 
Jaworski.

Agnieszka Olech
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 6 sierpnia, z Krakowa do Kielc, wyruszył 51. Marsz Szlakiem 
I Kompanii Kadrowej Józefa Piłsudskiego, organizowany dla 
upamiętnienia pierwszego szlaku bojowego Legionów Polskich 
w 1914 roku. „Kadrówka” wkroczyła do Chęcin 11 sierpnia. 
Obolałych i przemokniętych, ale dumnie ze śpiewem na ustach 
wkraczających do Chęcin „Kadrowiczów”, już z oddali witała 
biało-czerwona flaga powiewająca na jednej z baszt Królew-
skiego Zamku. - 3 sierpnia 1914 roku Józef Piłsudski powołał 
do istnienia Pierwszą Kompanię Kadrową, formację, która trzy 
dni później rozpoczęła historyczny marsz ku wolności. Utwo-
rzona z oddziałów strzeleckich stała się zalążkiem Legionów 
Polskich i czołowa kolumną Wojska Polskiego. Ubogo ubrani, 
niewyposażeni odpowiednio w sprzęt bojowy, ale mający wiel-
kie serca i  ogromny entuzjazm szli, aby walczyć o upragnio-
ną wolność – przypomniał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski, witając „Kadrowiczów” na chęciskim Rynku 
okrzykiem „Czołem Kadrówka”. -  Drodzy uczestnicy Marszu 
I kompanii Kadrowej, w imieniu mieszkańców gminy pragnę 
złożyć wam serdeczne podziękowania za tą piękną, żywą lekcję 
historii, wywołującej zadumę i refleksję wśród wszystkich, któ-
rzy odnoszą się z szacunkiem do Ojczyzny i bogatej historii na-
szego narodu – dziękował Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski. 

Kadrówka wkroczyła do Chęcin
 Piknik historyczny “Światło Niepodległości”, uroczyste powitanie Kadrówki na chęcińskim Rynku, złożenie kwiatów i za-
palenie zniczy pod pomnikami, a wieczorem niezwykle widowiskowe wejście z pochodniami uczestników Marszu na Rynek, 
gdzie odbył się specjalny apel zakończony zmianą iluminacji Zamku w barwach flagi narodowej i salutem armatnim, a na 
zakończenie koncert pieśni niepodległościowych w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego. Tegoroczne uroczystości związane 
z Marszem Szlakiem I Kompanii Kadrowej były wyjątkowe.

Wspominano tych, którzy walczyli o wolną Polskę
 Szczególne podziękowania dla władz Gminy i Miasta 
Chęciny oraz władz Powiatu Kieleckiego na ręce Burmistrza 
Roberta Jaworskiego oraz Wicestarosty Zenona Janusa zło-
żył Komendant tegorocznego Marszu, Dionizy Krawczyński. 
- Dziękuję w imieniu uczestników Marszu za tak szybką pomoc, 
z jaką przyszły władze gminy Chęciny i powiatu kieleckiego 
324 przemokniętym „Kadrówkowiczom”, dając schronienie 
i zakwaterowanie w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Białego Za-
głębia w Chęcinach – podkreślał Komendant Marszu, Dionizy 
Krawczyński. - Zarówno powiat kielecki, jak i gmina Chęciny, 
są przyjaźni dla tych wszystkich, którzy z determinacją idą 
szlakiem I Kompanii Kadrowej – mówił wicestarosta Powiatu 
Kieleckiego, Zenon Janus, gratulując wytrwałości. - Dzięku-
ję też wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji te-
gorocznego Marszu, upamiętniającego ten sprzed ponad stu 
lat, kiedy to z krakowskich Oleandrów wyruszyła I Kompania 

Kadrowa. Dziś tu, w Chęcinach, próbujemy odtwarzać to, co 
się działo ponad wiek temu. Co może być piękniejszego, niż 
pamięć o tych, którzy oddali życie i robili wszystko, aby Pol-
ska była Polską – podkreślał wicestarosta Zenon Janus, a Ko-
mendant Marszu Dionizy Krawczyński podczas uroczystości 
powitania „Kadrowiczów” na Rynku w Chęcinach zdradził, że 
w przyszłym roku w Chęcinach stanie pomnik Józefa Piłsud-
skiego. - Po wielu latach starań Pan Burmistrz dopiął swego 
pomysłu i kolejny pomnik naszego komendanta stanie tu na 
naszej trasie, a my tak jak zawsze stojąc przed nim na baczność 
ukłonimy się pamiętając o dokonaniach komendanta Józefa 
Piłsudskiego – zapowiedział Komendant Dionizy Krawczyński, 
a „Kadrówkowicze” w podziękowaniu za ciepłe przyjęcie na 
cześć władz Gminy i Miasta Chęciny oraz Starostwa Powiatowe-
go w Kielcach wykrzyknęli trzykrotne „hip hip hura”.
 Tradycją już w Chęcinach stało się specjalne uhonorowanie 
przez władze gminy najmłodszego i najstarszego „Kadrówko-
wicza”. - Symbolizują oni ciągłość tego niezwykle ważnego wy-
darzenia – zaznaczył Burmistrz Robert Jaworski, który specjal-
ne upominki wręczył na ręce najstarszego uczestnika Marszu 
- Michała Bąka. Najmłodszym uczestnikiem był dwuletni Alek-
sander Pawlik, w imieniu którego nagrodę odebrali rodzice 
Monika i Jarosław Pawlik, jadący podczas Marszu w kawalerii.   
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 Podczas uroczystości powiatania „Kadrowicze”, wraz z wła-
dzami Gminy i Miasta Chęciny oraz Powiatu Kieleckiego, upa-
miętnili tych wszystkich, którzy polegli za Ojczyznę. - Zwycza-
jem stało się, że wspólnie z mieszkańcami Chęcin, jako dowód 
pamięci składamy kwiaty dla tych, którzy przed laty oddali 
swoje życie dla najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej – poin-
formował Komendant Dionizy Krawczyński. I tak, zgodnie 
z tradycją, złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomniku 
upamiętniającym tragiczne wydarzenia z dnia 2 czerwca 1944 
roku. Następnie, po odegraniu Pieśni Reprezentacyjnej Woj-
ska Polskiego, udano się pod Pomnik Ofiar Hitleryzmu przy 
ul. Małogoskiej, gdzie również złożono kwiaty i zapalono zni-
cze.

Piknik historyczny „Światło Niepodległości”
i koncert patriotyczny

 Warto podkreślić, że w tym roku po raz pierwszy z okazji 
wkroczenia „Kadrówki” do Chęcin odbył się piknik historycz-
ny pod nazwą „Światło Niepodległości”. Na chęcińskim Rynku 
można było obejrzeć wystawy militariów, grup rekonstrukcyj-
nych i uzbrojenia. Nie obyło się także    bez pokazów wyszko-
lenia strzelców i organizacji mundurowych, a także pokazów 
kawaleryjskich w szyku pieszym. Równie wyjątkowo i uroczy-
ście było także wieczorem, kiedy to uczestnicy Marszu I Kom-
panii Kadrowej weszli z pochodniami na chęcińską starówkę, 
a Zamek zabłysnął w kolorach flagi narodowej na znak ważne-
go wydarzenia w królewskim miasteczku. Salwy armat, które 
usłyszeli licznie zgromadzeni na chęcińskim Rynku oznajmiały 
radość płynącą z powitania „Kadrowiczów”. Na zakończenie 
odbył się niezwykle przejmujący koncert pieśni niepodległo-
ściowej w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego. 
 Do Kielc 51. Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej Józe-
fa Piłsudskiego dotarła 12 sierpnia. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej 
Duda oraz Pani Karolina Kaczorowska, małżonka ostatniego 
Prezydenta RP na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego. 

Krótko o Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej
 Marsz upamiętnia wydarzenia sprzed 96 lat, kiedy to Jó-
zef Piłsudski przemaszerował tu z Krakowa na czele oddziałów 
sformowanych 3 sierpnia 1914, przekraczając granicę Króle-
stwa Polskiego z zamiarem przebicia się do Warszawy i wywo-
łania tam ogólnonarodowego powstania. 160 żołnierzy pod 
komendą Marszałka nie dotarło niestety do stolicy, Pierwsza 
Kompania Kadrowa została zmuszona do odwrotu. Zdarzenie 
to miało jednak ogromne znaczenie dla późniejszego wyzwole-
nia Polski, dlatego też już w okresie II Rzeczypospolitej zaczęto 
organizować pamiątkowe marsze ku czci pierwszych poległych 
za wolność kraju. – 102 lata temu był to marsz po niepodle-
głość, dziś jest to przede wszystkim lekcja patriotyzmu i przy-
goda z historią – zgodnie podkreślali uczestnicy tegorocznego 
Marszu.

Chęcinianin w I Kompani Kadrowej
 Warto wiedzieć, że jedną z trzech osób, należących do 
I Kompani Kadrowej i ciężko pracujących na rzecz odzyskania 
wolności, był także mieszkaniec Chęcin Stanisław Atłas. Można 
znaleźć o nim notkę biograficzną w wykazie Legionistów Pol-
skich znajdującym się w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sule-
jówku.
 Stanisław Atłas urodził się w 1897 roku w Chęcinach. Był 
synem Jana i Magdaleny. W 1918 roku ożenił się z Magdale-
ną z Wilczyńskich i doczekał czwórki dzieci. W dniu 11 sierp-
nia 1914 roku wstąpił w Chęcinach do oddziałów strzeleckich 
(1. Kompanii Kadrowej). Następnie służył w 3. Pułku Piechoty 
Legionów Polskich. Po kryzysie przysięgowym został interno-
wany w Szczypiornie. Z początkiem lipca 1919 roku rozpoczął 
służbę jako dozorca więzienny w Więzieniu Ciężkim na Świę-
tym Krzyżu. Na skutek zapalenia płuc, wywołanego ciężkimi 
warunkami pracy, zmarł w 1927 roku. W 1933 roku pośmiert-
nie został odznaczony przez Józefa Piłsudskiego Krzyżem Nie-
podległości za pracę na rzecz odzyskania wolności.

Agnieszka Olech
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Pomagają i ratują od 90 lat
 Druhowie w pełnym galowym umundurowaniu rozpoczęli uroczystość meldunkiem oraz wciągnięciem flagi państwowej 
na maszt przed budynkiem remizy. Następnie wszyscy zgromadzeni na uroczystości wzięli udział w mszy świętej, podczas 
której poświęcony został nowy sztandar jednostki. Mszy świętej w intencji strażaków przewodniczył Ksiądz Władysław Janic, 
który podkreślał, że być strażakiem to być dla innych ludzi, spieszyć im z pomocą o każdej godzinie dnia i nocy. – Niech was 
św. Florian prowadzi – mówił błogosławiąc druhów i składając podziękowania za bezinteresowne zaangażowanie w życie spo-
łeczne i pomoc potrzebującym.

 Podczas wydarzenia dokonano nadania i przekazano sztandar 
druhom strażakom z Bolmina. Druhowie uroczyście podziękowali 
fundatorom sztandaru. Następnie dokonano uroczystego wbicia 
pamiątkowych gwoździ. Przybliżono też historię jednostki, która 
została założona 6 września 1925 roku - To jest aktywna jednost-
ka ze wspaniałą 90-letnią tradycją. Działają tutaj wyjątkowi ludzie, 
którym w imieniu wszystkich mieszkańców składam serdeczne 
podziękowania za bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi 
- podkreślał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 
- Z tego miejsca chciałbym druhom podziękować za to wszystko, 
co robią nie tylko dla lokalnej społeczności, ale i dla całej gminy. 
Mamy w Bolminie druhów strażaków, którzy zawsze są gotowi 
nieść pomoc. My ze swej strony dokładamy wszelkich starań, aby 

jednostki były odpowiednio wyposażone i przygotowane do niesie-
nia tej pomocy. Chciałbym życzyć druhom, aby służba, którą pełnią 
przynosiła im satysfakcję, poczucie spełnienia oraz szacunek spo-
łeczny– życzył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jawor-
ski. Słów uznania dla pracy i działalności społecznej strażaków nie 
szczędzili tego dnia zaproszeni goście, wśród których znaleźli się 
również: dh Mirosław Pawlak Prezes Zarządu oddziału wojewódz-
kiego ZOSP RP, dh Ireneusz Żak Prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego OSP RP, Wicestarosta Powiatu Kieleckiego Zenon Janus, 
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach bryg. Sławomir Kar-
wat, Grzegorz Gałuszka Radny Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chęcinach Danuta 
Mochocka. Wszyscy skierowali strumień ciepłych słów do obecnych 
na uroczystości członków OSP w Bolminie, którzy tego dnia ob-
chodzili swoje świeto. W czasie licznych wystąpień gości składano 
życzenia dla jednostki z Bolminie, dziękując przede wszystkim za 
bezinteresowność działań strażaków, na których zawsze można 
liczyć zarówno w radosnych uroczystościach, jak i trudnych do 
przewidzenia chwilach. - OSP w Bolminie może pochwalić się do-
skonałym przeszkoleniem druhów. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji 
wśród strażaków to zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. OSP 
w Bolminie może być stawiana za wzór – mówił Zastępca Komen-
danta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, bryg. Sła-
womir Karwat, a Prezes Zarządu Oddziału wojewódzkiego ZOSP 
RP, dh Ireneusz Żak podkreślał, że z takimi druhami mieszkańcy 
gminy mogą spać spokojnie, dzięki ogromnej odpowiedzialności 
za drugiego człowieka, jaką przyjęli na swoje barki. - Strażacy są 
chyba ostatnią organizacją w kraju, która całkowicie społecznie 
niesie pomoc drugiemu człowiekowi i jest tak wrażliwa na krzywdę 
ludzkom. Dzięki doskonałej współpracy z władzami gminy druho-
wie osiągają tak doskonałe efekty – zaznaczył.
 Ważnym momentem podczas uroczystości jubileuszowych było 
wręczenie zasłużonym strażakom medali i wyróżnień. Wśród uho-
norowanych za zasługi dla pożarnictwa znaleźli się Burmistrz Ro-
bert Jaworski oraz druhowie: Grzegorz Stępięń, Tadeusz Stępień, 
Artur Kuchta, Daniel Dewerenda, Dariusz Budkiewicz, Grażyna 
Podsiadło, Paweł Ziółkowski, Krzysztof Michalski i Karol Kuchta. 
Podczas uroczystosci wręczono również odznaki „Strażaka Wzoro-
wego“, które odebrali dh Rafał Glita, dh Łukasz Podsiadło, dh Hu-
bert Szczechli, dh Izebela Pałys, dh Magdalena Pałys, dh Justyna 
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Podsiadło oraz dh Maria Kuchta. Prezydium Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Chęcinach nadało również hono-
rowa Odznakę „Za wysługę lat“. Trafiła ona do wieloletnich i zasłu-
żonych druhów: Zbigniewa Gogoła, Jana Stępnia, Tadeusza Stęp-
nia, Grzegorza Stępnia, Jarosława Idziaka, Konrada Stepnia, Ra-
fała Glity, Karola Kuchty, Artura Kuchty, Krzysztofa Michalskiego, 
Macieja Siebody, Michała Sodla, Jakuba Foksy, Karola Podsiadło, 
Łukasza Podsiadło, Roberta Krzeszowskiego, Izabeli i Magdaleny 
Pałys, Justyny Podsiadło i Marii Kuchty.
 Swe wyróżnienia dla strażaków wręczył również Burmistrz Ro-
bert Jaworski, za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bez-
pieczeństa Gminy i Miasta Chęciny. W gronie odznaczonych przez 
Burmistrza znaleźli się druhowie: Jarosław Gruszczyński, Jarosław 
Idziak, Piotr Przepióra, Zdzisław Podsiadło, Artur Kuchta, Paweł 
Kaczor, Jan Seweryn, Bogdan Curyl oraz honorowi członkowie 
druhowie Ochotniczej Strazy Pożarnej w Bolminie: Stanisław Luty, 
Miczysław Świeboda oraz Jan Idziak.
 Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada jednostek. 
Uroczystości uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
ze Strawczyna.

Agnieszka Olech

 To była prawdziwa gratka dla miłośników starych motocy-
kli i aut. 20 sierpnia, na parkingu przed Halą Widowiskowo-
-Sportową “Pod basztami” w Chęcinach, pasjonaci oraz tury-
ści mogli podziwiać często bardzo rzadkie i kolekcjonerskie 
egzemplarze samochodów, motorowerów, skuterów, motocy-
kli innych marek, wyprodukowanych przed 1983 rokiem.
 Tegoroczny jubileuszowy X Świętokrzyski Zlot Motocykli 
SHL i pojazdów zabytkowych rozpoczął się tym razem na to-
rze wyścigowym w Miedzianej Górze. Następnie przejechano 
na parking przy Hali “Pod Basztami”, gdzie uczestnicy zlotu 
rywalizowali w konkursie elegancji. 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. – Jest nam niezwykle miło powitać 
po raz kolejny wszystkich miłośników zabytkowych aut i moto-
cykli. Zlot u podnóża Zamku Królewskiego doskonale wpisuje 
się w konwencję naszego królewskiego miasteczka – podkreślał 
Burmistrz, Robert Jaworski, witając zebranych. 

X Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL
 i pojazdów zabytkowych

 Jedną z największych atrakcji zlotu w Chęcinach była trady-
cyjna parada osobliwych aut i motocykli urokliwymi uliczkami 
Chęcin. Wśród ryku silników zabytkowych aut i motocykli, pa-
rada ulicami Chęcin zrobiła piorunujące wrażenie. Stąd prze-
jechano do Parku Etnograficznego w Tokarni, gdzie ogłoszona 
została lista laureatów Weteran Moto Biegu. Wręczono także 
nagrody dla najlepszych.

Agnieszka Olech
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 Aby wpisać do katalogu firmę lub organiza-
cję społeczną należy wejść na stronę interneto-
wą pod adresem  www.katalog.perlycn.pl, wy-
brać opcję „Dodaj wpis” i podać dane, można 
dokonać wpisu także wysyłając niezbędne dane 
na adres biuro@perlycn.pl lub telefonicznie 
pod nr tel. 41 311 46 91 wew. 304, 305. 
 Zarówno dopisanie się do bazy jak i korzystanie z niej jest cał-
kowicie bezpłatne!
 Aby zgłosić wpis do bazy mailowo bądź telefonicznie, należy 
przygotować dane: nazwę firmy/organizacji, adres e-mail, dokładny 
adres, telefon, krótki opis działalności i oferty oraz słowa kluczowe 
(np. jeśli firma działa w branży budowlanej/wykończeniowej podaje: 
budowlanka, tynki, tynkowanie, malowanie, układanie płytek, ta-
petowanie, remonty budynków, rozbiórki itp.). Zamieszczenie przy 
wpisie logotypu lub zdjęć dodatkowo wzmocni promocję.
 W celu usprawnienia i jak najlepszego dostosowania systemu do 
potrzeb osób z niego korzystających, zachęcamy również do przeka-
zywania drogą mailową bądź telefoniczną Państwa uwag i sugestii.
W bazie można również dokonać zgłoszenia do newslettera, za po-
mocą którego wszystkich zainteresowanych będziemy na bieżąco 
informować o ważnych wydarzeniach, spotkaniach czy naborach 
wniosków o dofinansowanie. Zapraszamy do zapisania się!

Bezpłatna baza firm i organizacji społecznych już jest!
 Mieszkańcu! Sprawdź w bazie, czy potrzebne towary lub usługi możesz zakupić w najbliższej okolicy. Przedsiębiorco! Daj 
się odnaleźć potencjalnym klientom, wpisz się do bazy firm. Lokalni liderzy! Pokażcie szerszej społeczności swoje zaangażo-
wanie na rzecz rozwoju lokalnego, wpiszcie się do bazy organizacji społecznych.

 Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” w swoich dzia-
łaniach wspiera lokalną, szeroko rozumianą przedsiębiorczość nie 
tylko finansowo, czego przykładem może być utworzony właśnie 
system informacyjny. Jego istotą jest stworzenie katalogów firm 
oraz instytucji społecznych działających na terenie LGD, tj. na te-
renie gminy Morawica, Chęciny i Sitkówka-Nowiny, co umożliwi 
mieszkańcom szybkie i skuteczne szukanie potrzebnych informacji, 
towarów lub usług, które mogą zakupić w najbliższej okolicy. Jed-
nocześnie baza ta daje przedsiębiorcom okazję do łatwego zapre-
zentowania swojej oferty potencjalnym klientom. Katalog instytu-
cji społecznych tworzony jest dla wszystkich tych, którzy szukają 
kontaktu, bądź chcieliby nawiązać współpracę z działającymi na 
terenie Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” stowarzy-
szeniami, fundacjami, KGW, klubami itp. 
 Chcielibyśmy, aby baza ta stała się również platformą wymiany 
informacji pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami i organiza-
cjami, za pomocą której przekazywane będą na bieżąco newsy do-
tyczące np. akcji rabatowych, nowych produktów, prezentacji do-
brych praktyk, propozycji współpracy, wydarzeń – jednym słowem 
- dotyczące wszystkiego, czym chcielibyście podzielić się z innymi. 
Mamy nadzieję tworzyć tę bazę razem z Państwem, jesteśmy otwar-
ci na propozycje.

Biuro LGD

 W Chęcinach gościły liczne grupy pielgrzymów róż-
nych narodowości, przebywających na terenie naszej 
diecezji w ramach Światowych Dni Młodzieży.
 Jednymi z grup, jakie miedzy innymi odwiedziły 
Chęciny, była młodzież z Ukrainy, Kanady, Holandii czy 
Francji. Na trasie ich wizyt znalazły się najważniejsze 
obiekty turystyczne i sakralne na terenie naszego miasta 
i gminy.
 

Magdalena Jamrożek

Chęciny na trasie pielgrzymów
Światowych Dni Młodzieży
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List do Redakcji

„Wyprawa do Piekła”
Duma mnie rozpiera i radość zarazem, kiedy pomyślę, że znów znalazłam się 
w gronie STUDENTÓW. Tym razem w jesieni życia stanął na mojej drodze życio-
wej Uniwersytet! I nic nie szkodzi, że Trzeciego Wieku! Moje dawniej ulubione, 
a dziś, którego jestem od niedawna mieszkańcem miasto Chęciny, dołączyło do 
grona miast uniwersyteckich - to zaszczyt być mieszkańcem takiego grodu. A ra-
dość?  Widzę, że uczestnicząc pilnie w zajęciach mam szansę jeszcze się czegoś 
nauczyć, spojrzeć z dużym pożytkiem na znane - oczami profesjonalnego edu-
katora, przeżyć radość ze wspólnego spędzenia czasu z ludźmi ciekawymi świata.
Kolejna wycieczka w ramach zajęć Grupy Turystycznej prowadziła do Piekła, 
mam nadzieję, że w planie znajdzie się i Raj - oczywiście mówię tu o naszych 
przeuroczych i rozlicznych jaskiniach. Na wstępie pieszego rajdu sympatyczna 
Asia - przewodnik, zatroszczyła się o nasze nakrycia głowy, jedzenie i picie oraz 
tempo marszu, bo pogoda słoneczna, marsz kilkugodzinny i różnorodność kon-
dycji uczestników. Nagle ktoś uprzejmie zapytał, czy mamy „ranigast”, bo będzie 
piekło! Skwitowano to gromkim śmiechem, bo wszyscy wiedzieli, o co chodzi. 
Cały spacer miał charakter ścieżki edukacyjnej, dzięki bogatym komentarzom 
wspaniale przygotowanej przewodniczki. Był czas na oddech, na podziwianie 
urokliwej świętokrzyskiej natury i wchłanianie wiedzy o trzecio i czwartorzę-
dach, kosmicznych wycieczkach w przeszłość, kiedy to formowała się oglądana 
rzeczywistość. Były też i niespodzianki przyrodnicze: można było z bliska obej-
rzeć wyniki utylizacji paskudnego zioła zwanego Barszcz Sosnowskiego.
Pełni wrażeń, z głową nabitą wiedzą o kopalinach i ciekawych złożach, trochę 
zmęczeni, ale z nadzieją przeżywania następnych wycieczek wróciłyśmy - bo by-
łyśmy same ‚baby’ - do miasta i swoich domów.

Elżbieta Dudek - członek Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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O G Ł O S Z E N I E
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach ogłasza bezpłatną zbiórkę GABARYTÓW, 

ELEKTROŚMIECI i OPON którą przeprowadzi firma „Fart-Bis” Sp. z o. o.
według szczegółowego harmonogramu zamieszczonego poniżej:

Miejscowości, ulice Data

CHĘCINY: ul. Radkowska, ul. Sitkówka, ul. Panek, ul. Zelejowa, ul. Tade-
usza Kościuszki, ul. Dobrzączka, ul. Kasztelańska, ul. Jana Pawła II, ul. Kró-
lowej Jadwigi, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Henryka Sienkiewicza, ul. Kielec-
ka, ul. Szkolna, ul. Stanisława Branickiego, ul. Wołodyjowskiego, ul. Jagiełły, 
pl. Żeromskiego, ul. Długa, ul. Krzywa, ul. Spokojna, ul. Łokietka, ul. Mało-
goska, ul. Spacerowa, ul. Mała, ul. Ogrodowa, ul. Jędrzejowska, ul. Fodygi, 
Pl. 2 Czerwca, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Staszica, ul. 14 Stycznia, ul. Stra-
żacka, ul. Przedborska, ul. Floriańska, ul. Franciszkańska. BLOKI Os. So-
snówka, Os. Czerwona Góra.

2016.10.15

Tokarnia, Wrzosy, Radkowice 15A, Radkowice 11D. 2016.10.26

Siedlce – cała miejscowość, Ostrów. 2016.10.27

Wolica, Podzamcze – cała miejscowość. 2016.10.28

Korzecko, CHĘCINY: Os. Północ, al. Partyzantów, ul. Armii Krajowej, ul. Pił-
sudskiego, ul. Zatropie, ul. Gen. Skalskiego, ul. Powstania Styczniowego, Łu-
kowa, Wojkowiec, Lelusin, Starochęciny, Lipowica, Przymiarki, Radkowice.

2016.11.19

Milechowy, Bolmin, Wymysłów, Mosty, Jedlnica, Miedzianka – cała miejsco-
wość, Skiby, Charężów, Zacisze, Podpolichno, Polichno, Gościniec. 2016.11.26

Wobec powyższego prosimy mieszkańców o zgłoszenia odbioru
w terminie do dnia 13.10.2016 roku

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach,
Referat Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
pok. nr 11, tel. (41) 31 53 113, Anna Nowaczek, Sylwia Kurdek – Grabalska.

Odpady należy wystawić w wyznaczonym terminie przed posesję
do godziny 7:00 rano.

Odpady będą odbierane tylko ze zgłoszonych wcześniej miejsc.
Odpady wystawione po podanym wyżej terminie i czasie nie będą odbierane.

UWAGA!
GABARYTY: np. meble, tapczany, materace, wykładziny, dywany,

wózki dziecięce, rowery

ELEKTROŚMIECI: np. telewizory, pralki, lodówki, komputery,
zabawki elektroniczne, baterie, świetlówki, żarówki energooszczędne

Sylwia Kurdek - Grabalska
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 Dzięki tak dobrej frekwencji zeszłoroczny wynik zwiedza-
jących zostanie pobity już niebawem! Od stycznia do połowy 
sierpnia warownię zwiedziło ponad 152 tys. osób. Dla porów-
nania niewiele wyższy wynik bo 170 tys. turystów w zeszłym 
roku odnotowano dopiero z końcem grudnia. Na jakiej liczbie 
zamknie się więc ten rok? 
 Za dobrymi wynikami jakie Zamek osiągnął stoją kolejne 
inicjatywy. Rekordowa liczba zwiedzających przekłada się na 

Wakacyjny długi weekend przyniósł kolejny rekord zwiedzających!
Tylko w dniach od 13 do 15 sierpnia Zamek Królewski w Chęcinach odwiedziło 

ponad 10 tysięcy turystów! To dotychczas najlepszy uzyskany wynik!

Porządki na
cmentarzu żydowskim

 W sierpniu zostały przeprowadzone prace porządkowe na 
cmentarzu żydowskim w Chęcinach. Polegały one na skoszeniu 
trawy i przycięciu krzewów. Dzięki tym działaniom odsłonięte 
zostały istniejące macewy. Natomiast samo zejście z grzbietu 
góry Zamkowej zostało poszerzone. Wszystkie prace wykonane 
w obrębie cmentarza były zgodne z wytycznymi Komisji Rabi-
nicznej, które dotyczą prac porządkowych na cmentarzach ży-
dowskich. 

Joanna Gruszczyńska, CITiH

kolejne pomysły i inwestycje mające na celu zwiększenie atrak-
cyjności oferty turystycznej oraz ulepszenie funkcjonowania 
obiektu. W dzisiejszych czasach turysta jest coraz bardziej wy-
magający. Dlatego też Zamek wychodząc naprzeciw tym po-
trzebom nieustannie poszerza swoją ofertę i dąży do zaspoko-
jenia potrzeb kreowanych przez zwiedzających.
 Liczymy więc na 200 tys. turystę na zamku w tym roku. 

Magdalena Jamrożek
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 Artyści malarze, ale i zarazem rzeźbiarze, poeci, muzycy 
i piosenkarze zjechali do królewskiego miasteczka na między-
narodowy plener malarski z całej Polski, a także z Białorusi.  
Wspaniali artyści uwieczniali na płótnie najwspanialsze zabytki, 
kościoły, klasztory i pejzaże Gminy i Miasta Chęciny przez dwa 
tygodnie. - Jestem niezwykle rad, że mogliśmy po raz kolej-
ny gościć Państwa na naszej chęcińskiej ziemi. To dzięki wam 
i waszym talentom każdego roku już od trzynastu lat możemy 
podziwiać zaklęte w płótnie chęcińskie uliczki, zaułki, podwór-
ka, kamieniczki, a przede wszystkim piękne zabytki i oczywiście 
przyrodę. Wasze prace zachwycają swoim pięknem i różnorod-
nością. Ciężko oderwać oczy od tych wspaniałych dzieł sztuki, 
które ocalają na płótnie od zapomnienia nasze bogactwo, sta-
nowiąc jednocześnie artystyczną dokumentację naszej gminy. 
To miasto ma magię, ma czar, który dostrzegamy w tych pięk-
nych obrazach – podkreślał podczas uroczystego zakończe-
nia XIII Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Burmistrz 

XIII Międzynarodowy plener malarski za nami
 Już po raz trzynasty artyści spotkali się na wyjątkowym plenerze w Chęcinach. W tym roku wzięło w nim udział 30 malarzy, 
którzy stworzyli ponad 160 obrazów. Każdy z nich przedstawia niezwykle urokliwe zakątki Chęcin. 

Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, który podziękował 
jednocześnie artystom za to, że tak chętnie przyjeżdżają do na-
szego królewskiego miasteczka malować. – Dzieła tu stworzo-

 Dziennik „Rzeczpospolita” publikuje 
ranking najlepszych samorządów od 12 
lat. Na najwyższych pozycjach w zesta-
wieniu znajdują się te gminy, które uzy-
skują najlepsze wyniki finansowe i najle-
piej zarządzają swoim rozwojem.
 Samorządy były oceniane w dwóch 
etapach. W pierwszym wzięte zostały pod 
uwagę gminy, które najlepiej zarządza-
ły swoimi finansami w latach 2012-2015 

Chęciny wśród najlepszych samorządów
według Rzeczpospolitej

 Jak co roku, dziennik „Rzeczpospolita” opublikował ranking najlepszych samorządów, które wyróżniane są w trzech ka-
tegoriach – miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. W kategorii „gminy miejsko-
-wiejskie” wśród stu najlepszych samorządów znalazła się Gmina i Miasto Chęciny, plasując się na 88 miejscu.

i jednocześnie najwięcej inwestowały. 
Dodatkowo wszystkie gminy, które prze-
szły przez pierwszy etap oceny otrzymały 
ankiety składające się z 22 pytań.
 W drugim etapie międzi innymi brano 
pod uwagę dynamikę wzrostu wydatków 
majątkowych, wartość środków unijnych 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
wskaźnik zadłużenia, czy dynamikę wzro-
stu dochodów własnych. - W tym roku na-

sze działania po raz kolejny zostały docenio-
ne przez niezależną kapitułę pod przewod-
nictwem byłego premiera Jerzego Buzka. Po 
dwóch etapach ocen nasza gmina uplasowała 
się w pierwszej setce samorządów w skali ca-
łego kraju. To dla nas nie tylko wyróżnienie, 
ale przede wszystkim wielka motywacja do 
dalszych działań – podkreśla Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Agnieszka Olech

 Trwają prace przy budowie ciągu pieszego w miejscowo-
ści Lipowica. Nowy chodnik z kostki brukowej powstaje wła-
śnie wzdłuż drogi powiatowej. 

 Wykonanie chodnika i zjazdów do posesji na długości bli-
sko pół kilometra to nie jedyne prace jakie przewidziano w ra-
mach inwestycji. Zakres robót obejmuje miedzy innymi wy-
konanie odwodnienia drogi, remont przepustów drogowych 
i wymianę przepustów zjazdowych,  a także renowację rowów 
wraz z umocnieniem skarpy za chodnikiem. 
 Inwestycja, która bez wątpienia zwiększy bezpieczeństwo 
pieszych w tym rejonie gminy, jest realizowana wspólnie przez 
Gminę Chęciny i Powiat Kielecki.

Magdalena Jamrożek

Budowa chodnika w Lipowicy
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ne w szczególny sposób promują nasze miasto i za to właśnie 
dziękujemy – dodał Burmistrz, a Prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuk Pięknych w Kielcach, Zyta Trych wraz z Komisarzem 
Pleneru, Marią Salus, nie pozostały dłużne i podziękowały wła-
dzom gminy za ciepłe przyjęcie artystów w naszym urokliwym 
królewskim miasteczku. 
 Ponad trzydziestu artystów malowało swoje dzieła przez 
dwa tygodnie. - Można nas było spotkać w różnych miejscach 
Chęcin. Założyliśmy, że każdy z artystów podczas pleneru 
może namalować do pięciu obrazów, choć są i tacy, którzy ma-
lują ich aż dziesięć – poinformowała Zyta Trych, Prezes To-
warzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach, które to jest 
organizatorem corocznych plenerów wraz z Centrum Kultury 
i Sportu w Chęcinach. - W tym roku przyjechali do nas artyści 
z całej Polski, między innymi z Zielone j Góry, Gorzowa Wiel-
kopolskiego, Skarżyska, Sosnowca i oczywiście z Kielc, ale też 
i z Białorusi – wymienia Komisarz Pleneru, Maria Salus.
 Kolejny już plener malarski tradycyjnie zakończył się wer-
nisażem, który odbył się w Hali Widowiskowo – Sportowej 
„Pod Basztami” w Chęcinach. W wernisażu wzięli udział artyści 
i zaproszeni goście. Wszyscy byli pod wrażeniem wystawionych 
podczas wernisażu dzieł powstałych w Chęcinach.
 Prezentacja prac była świetną okazją do wspólnych rozmów 
przedstawicieli różnych środowisk. – To był wyjątkowy i bardzo 
owocny czas, podczas którego powstało całe mnóstwo prze-
pięknych obrazów – mówił Robert Jaworski, Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny. - Przyjętym zwyczajem jest także przekazanie 
po wernisażu przez każdego uczestnika jednej pracy na rzecz 
Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach – poinformowali organi-
zatorzy, a gospodarz gminy dodał, że niejednokrotnie obrazy 
tu powstałe są przekazywane w prezencie liczącym się instytu-
cjom, czy ważnym osobistościom, które odwiedzają Chęciny. 
- Obrazy namalowane podczas chęcińskiego pleneru zasiliły 
między innymi kolekcję Jerzego Hoffmana, czy komisarz Da-
nuty Hübner. W ten unikatowy sposób obrazy promują gminę 

na arenie nie tylko krajowej, ale i międzynarodowej – podkre-
ślił Burmistrz Jaworski. 
 Tegoroczny wernisaż poplenerowy ściągnął do Chęcin 
wielu miłośników sztuki. Podczas uroczystości dokonano 
podsumowania XIII Międzynarodowego Pleneru Malar-
skiego. – Tegoroczna atmosfera wśród braci malarskiej była 
bardzo serdeczna. W ciągu dwutygodniowego pobytu pracy 
było mnóstwo. Tyle się tu pozmieniało, tyle obiektów i uliczek 
wypiękniało, że tylko chwytać za pędzle i malować – mówiła 
Komisarz Pleneru, Maria Salus. – Podczas dwóch tygodni po-
wstało ponad 160 obrazów – 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 zło-
żyli indywidualne podziękowania za wzięcie udziału w werni-
sażu. W imieniu malarzy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Kielcach Zyta Trych wraz z Komisarzem Pleneru 
Marią Salus, podziękowały władzom gminy za ciepłe przyjęcie 
artystów w naszym urokliwym królewskim miasteczku. Na za-
kończenie pleneru długo jeszcze rozmawiano o istocie sztuki.
 Organizatorem przedsięwzięcia był Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach i To-
warzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach. To było już 
dwunaste spotkanie artystów w tym miejscu. Każdego roku 
po zakończeniu Pleneru Malarskiego powstaje album stworzo-
nych tu dzieł. Każde z nich jest szczegółowo opisane i tworzy 
niezapomnianą pamiątkę, która doskonale obrazuje, jak pięk-
nym i niepowtarzalnym miejscem są Chęciny widziane oczami 
artystów.

Krótko o plenerze...
 Międzynarodowy Plener Malarski pod nazwą „Pocztów-
ki Chęcińskie” po raz pierwszy odbył się trzynaście lat temu 
z inicjatywy Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Kielcach, Zyty Trych. Od samego początku gospodarzem 
imprezy był Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Chęcinach, 
przekształcony w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach 
wspólnie z Urzędem Gminy i Miasta w Chęcinach. Każdego 
roku do Chęcin zjeżdżają artyści z kraju, a także z zagranicy. 
Na tegoroczny Plener Malarski do Chęcin przyjechało ponad 
trzydziestu artystów malarzy z różnych stron Polski, a nawet 
z Białorusi. Ich prace stanowią przegląd różnorodnych tech-
nik malarskich, jak i form prezentacji otaczającego nas świata. 
Plener malarski stał się już swoistą wizytówką Gminy Chęciny. 
Każdego roku, po zakończeniu Pleneru Malarskiego, powstaje 
album dzieł stworzonych przez znakomitych artystów. Wszyst-
kie dzieła są opisywane, a kolejne albumy stanowią wspaniałą 
pamiątkę ukazującą wiele zachwycających swoją urokliwością, 
pięknych zakątków gminy widzianych oczami artystów.

Agnieszka Olech
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Trwa usuwanie
Barszczu Sosnowskiego

 W ostatnim czasie rozpo-
częły się prace nad usuwaniem 
Barszczu Sosnowskiego przy ul. 
Zamkowej w Chęcinach. Efekty 
podjętych działań są już widocz-
ne. Planuje się systematyczne 
zwalczanie tych trujących roślin 
w dłuższym przedziale czasu. 
Docelowo wszystkie te działania 
mają doprowadzić do całkowitej 
eliminacji Barszczu Sosnowskie-
go na tym terenie. Jest to bardzo ważny element poprawy bezpieczeństwa w tej części 
Chęcin.
 Należy zwrócić szczególną uwagę, aby unikać bezpośredniego kontaktu z tymi 
roślinami. Są one trujące. Powodują poparzenia skóry II i III stopnia. Leczenie tych 
objawów jest długie i sprawia dużo bólu.
 Barszcz Sosnowskiego pojawił się w Polsce w drugiej połowie XX wieku jako rośli-
na pastewna. Sprawiała jednak duże problemy w uprawie, m.in. poprzez duże zagro-
żenie dla zdrowia ludzi. Uprawę tych roślin porzucono. Następnie rozprzestrzeniła 
się ona w krajach bloku wschodniego w sposób niekontrolowany. W wielu miejscach 
nie podejmuje się jej zwalczania do dziś. Barszcz Sosnowskiego jest objęty prawnym 
zakazem uprawy, rozmnażania i sprzedaży na terenie Polski.

Joanna Gruszczyńska CITiH

 W związku z nowym rokiem szkol-
nym 2016/2017 Miejsko Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Chęcinach 
informuje, że od września 2016 r. będzie 
możliwość skorzystania z dożywiania 
dzieci w szkołach.
 Osoby, których dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 
zł netto, mogą ubiegać się o obiady dla 
dzieci w szkołach.

 Wnioski można składać już od 
1 sierpnia 2016 r. w siedzibie Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Chęcinach.

 W celu uzyskania dla dzieci dożywia-
nia w szkole należy złożyć następujące 
dokumenty:
- wniosek rodzica lub opiekuna prawne-
go o dożywianie dziecka w szkole;
- dokument poświadczający dochody na 
miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
- odcinek renty lub emerytury z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku;
- odcinek alimentów z miesiąca poprze-
dzającego złożenie wniosku;
- zaświadczenie o zasiłku rodzinnym, wy-
chowawczym, pielęgnacyjnym;
- zaświadczenie o posiadanym gospodar-
stwie rolnym w przypadku posiadania 
powyżej 1 ha przeliczeniowego gospo-
darstwa rolnego.
 
 W przypadku dodatkowych pytań 
prosimy o kontakt osobisty lub pod 
numerem telefonu MGOPS Chęciny 
(41) 31 51 054 (w poniedziałek, środę, 
czwartek, piątek w godz.:7:15-15:15, we 
wtorek 7:15-18:30)

Aneta Ciosek
MGOPS CHĘCINY

Dożywianie 
dzieci

w szkołach

Widziałeś? Dzwoń! 723 192 235
Drodzy mieszkańcy,
Jeżeli jesteście świadkami łamania prawa, możecie dzwonić pod nr telefonu 723-192-235. Nie przechodźcie obojętnie obok zja-
wiska chuligaństwa i wandalizmu. Szybka reakcja pozwoli na szybsze ustalenie sprawców.

Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać bezpośrednią  łączność z załogą radiowozu, szczególnie wtedy, gdy po-
licjanci z Komisariatu Policji w Chęcinach znajdują się w terenie. W pilnych sprawach można również dzwonić na 
numer alarmowy Policji 997.

Redakcja
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 Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kościele Pa-
rafialnym Wolica-Tokarnia pw. Św. Maksymiliana Marii Kol-
bego. Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Kan. 
dr Adam Perz - kanclerz kurii kieleckiej. Odbyło się również 
poświęcenie i przekazanie sztandaru Rejonowego Koła Pszcze-
larzy. Po mszy przemaszerowano w korowodzie na plac przy 
świetlicy wiejskiej w Wolicy, a tutaj na przybyłych czekały liczne 
atrakcje. Nie obyło się bez licznych konkursów i zabaw. Naj-
młodsi mogli dosiąść konia, pomalować buzie, a nawet zasiąść 
za kierownica wozu strażackiego i samochodu policyjnego. 
Wyśmienitą zabawę maluchy bez wątpienia miały w kulach 
wodnych. Liczne kramy kusiły specjałami przygotowanymi 
w tradycyjny sposób przez panie z kół gospodyń wiejskich, 
a pszczelarze prezentowali różne rodzaje miodów. Duże zain-
teresowanie wzbudziły pokazy tresury psów policyjnych, a tak-
że pokazy zasad udzielania pierwszej pomocy przez druhów 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy. 
 Podczas pikniku było nie tylko coś dla ciała, ale i dla ducha. 
Na scenie zaprezentowała się utalentowana młodzież: Damian 
Kasprzyk, Dominika Wrońska, Katarzyna Wrońska, Wojciech 
Lisowicz oraz Zuzia Kołkiewicz. Gromkie brawa publiczności 
otrzymał zespół folklorystyczny “Miedzianeczki” oraz kapela 
Ryszarda Kwietnia. Na zakończenie odbył się koncert zespołu 
„Lampa Alladyna”, których muzyka porwała do tańca publicz-
ność. 

Piknik Rodzinny w Wolicy za nami
 Poświęcenie sztandaru Rejonowego Koła Pszczelarzy podczas uroczystej mszy świętej, liczne występy i konkursy, pokazy 
ratownictwa medycznego i tresury psów, a na zakończenie występ kapeli Ryszarda Kwietnia i koncert zespołu “Lampa Allady-
na” – tak bawiono się podczas tegorocznego Pikniku Rodzinnego w Wolicy.

 Organizatorami tegorocznego Pikniku Rodzinnego w Wo-
licy byli: Gmina i Miasto Chęciny, sołectwo Wolica, Rejono-
we Koło Pszczelarzy w Chęcinach, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Wolicy oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy.

Agnieszka Olech
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 Uroczyste otwarcie wystawy „Pejzaż holenderski według mi-
strzów niderlandzkich w malarstwie Romana Korneckiego” odby-
ło się podczas wernisażu w zabytkowej kamienicy przy ul. Mało-
goskiej 7, w piątek 12 sierpnia o godz. 18.00. Bohatera wieczoru 
i licznie przybyłych gości, wśród których obecni byli mieszkańcy, 
a także artyści biorący udział w XIII Międzynarodowym Plenerze 
Malarskim, uroczyście przywitał Burmistrz Gminy i Miasta Chęci-
ny Robert Jaworski.
 W klimat wernisażu doskonale wpisała się oprawa muzyczna 
w wykonaniu sióstr Joanny i Elżbiety Maliszewskich – absolwentek 
Państwowej Szkoły Muzycznej w Kielcach. Duet skrzypce – gitara 
założony przez mieszkanki Wolicy, zachwycił wszystkich m. in. wy-
konaniem „Menuetu z kwintetu smyczkowego A-dur” Luigi Boc-
cheriniego czy XIX-wiecznej „Pavany” Gabriela Faure.

Pejzaże holenderskie namalowane przez
Romana Korneckiego zawitały do Niemczówki

 Roman Kornecki, opowiadając o swoich obrazach podkreślił, 
iż Holandią interesował się już w dzieciństwie. Od dawna urzeka-
ły go piękne holenderskie krajobrazy uwiecznione przez malarzy 
niderlandzkich takich jak Johannes Hermanus Koekkoek, Charles 
Leickert, Andreas Schelfhout. 
 Sam zapragnął przenieść na płótno bezkresne morze, szeroko 
rozlane zakola rzek, leśne zakątki, płaskie przestrzenie łąk i pół, 
a także codzienne życie zwykłych ludzi.

Kamila Adach, CITiH „Niemczówka”

 Licznie przybyli na chęciński Rynek w niedzielne popołudnie 
melomani mogli wsłuchać się w utwory muzyki salonowej z XIX 
i pierwszej połowy XX wieku fantastycznie odegrane przez Mu-
zyków z zespołu Camerata. Publiczność wysłuchała utworów z ga-
tunku: walce, polki, marsze, czardasze i miniatury muzyki poważ-
nej. - Na chęcińskim Rynku niemalże codziennie można spotkać 
artystów. Są tu malarze, rzeźbiarze i muzycy. Ogromnie cieszę się, 
że dzięki nim i takim wydarzeniom jak to dzisiejsze nasza starówka 
żyje i nabiera wyjątkowego klimatu. “Zamkowe spotkania z muzy-
ką” na stałe już wpisały się w kalendarz wydarzeń Gminy i Miasta 
Chęciny. Jubileuszowy koncert wprowadził nas w klimat muzyki 
salonowej z XIX i pierwszej połowy XX wieku, dając niezapomnia-
ne wrażenia – podkreślał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Ro-
bert Jaworski. 

Zamkowe spotkania z muzyką w Chęcinach
 15 sierpnia, chęcińska starówka rozbrzmiała walcami, polkami, czardaszami i miniaturami muzyki poważnej, a wszystko to 
w wykonaniu Krakowskich Kameralistów z zespołu Camerata. Podróż w muzyczną przeszłość odbyła się w ramach jubileuszo-
wych “XX Zamkowych spotkań z muzyką”.  

 Warto podkreślić, że muzycy z zespołu Camerata występowa-
li między innymi w Austrii zgłębiając tajniki muzyki wiedeńskiej, 
a także w różnych miejscach Polski, między innymi na Wawelu, 
w Pałacu Łazienkowskim w Warszawie, w pałacach w Antoninie 
koło Kalisza, w Jabłonnej koło Warszawy i w Pszczynie.
 Na koncert gościnnie przybył również Senator RP, Krzysztof 
Słoń. Organizatorem wydarzenia było Świętokrzyskie Stowarzy-
szenie „Muzyka”, przy współpracy Filharmonii Świętokrzyskiej im. 
Oskara Kolberga. Patronat nad koncertem objął Adam Jarubas – 
marszałek świętokrzyski. 

Agnieszka Olech
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 „Prognozuje się utrzymywanie opadów deszczu o silnym 
natężeniu” – sms takiej treści mogą otrzymać mieszkańcy 
wszystkich miejscowości na terenie Gminy Chęciny. „Z powo-
du awarii wodociągu na terenie Chęcin, przy ulicy /…/ wystąpi 
brak wody w dniu /…/ w godzinach /…/” – tak zostaną powia-
domieni w razie awarii inni zainteresowani.
 Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy do ko-
rzystania z systemu powiadamiania przez sms – mówi Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. - Gmina dys-
ponuje wieloma informacjami, dotyczącymi pogody i innych 
zagrożeń, które są jej przekazywane przez powołane do tego 
instytucje. Krótka wiadomość przesłana na telefon komórkowy, 
który posiada właściwie każdy, to doskonały sposób na szybkie 
przekazanie ważnych komunikatów i ostrzeżeń - podsumowuje 
Burmistrz Jaworski.

Jak prawidłowo zarejestrować się
do systemu Powiadomienia SMS

 Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bez-
płatnych wiadomości SMS są wyłącznie osoby, które prawidło-
wo zarejestrują się w systemie informatycznym Powiadomienia 
SMS. Prawidłowa rejestracja w systemie i zgoda na otrzymywa-
nie powiadomień polega na wysłaniu przez osobę wiadomości 
SMS z nazwą miejscowości z terenu Gminy i Miasta Chęciny na 
numer (0048) 572 453 468.
 Całkowity koszt to cena jednego sms, który należy wysłać 
przy rejestracji, na początku korzystania z usługi. Opłata jest 
liczona według standardowej stawki danego operatora. Na-
stępnie wszystkie wiadomości z cennymi informacjami będą 
przesyłane na telefony mieszkańców całkowicie za darmo.
Uwaga! W treści sms nie używamy polskich znaków np. „ó” czy 
„ł”! Używamy wyłącznie wielkich liter! Nie używamy też spacji!
Nazwy miejscowości powinny być wpisane w następujący spo-
sób: CHECINY, BOLMIN, KORZECKO 

Jak prawidłowo wyrejestrować się
z systemu Powiadomienia SMS

 W bardzo prosty sposób użytkownicy mogą też zrezygno-
wać z korzystania z usługi, dokonując prawidłowego wyreje-
strowania się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS, 
które polega na wysłaniu wiadomości SMS o treści miejscowość.
stop np. „CHECINY.STOP” na numer (0048) 572 453 468. Po 
czym system prześle SMS-em potwierdzenie poprawnego wy-
rejestrowania się.

O czym możemy się dowiedzieć
poprzez wiadomość SMS

• W ramach bezpłatnej usługi Gmina będzie każdemu zareje-
strowanemu w systemie informatycznym Powiadomienia SMS 
przesyłać wyselekcjonowane przez siebie treści dotyczące na-
stępujących obszarów tematycznych:

SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców

• Awarie i zagrożenia meteorologiczne - treści z dziedziny 
awarie i zagrożenia wysyłane będą w przypadku wystąpienia 
awarii technicznych czy wprowadzenia przez odpowiednie, 
uprawnione do tego władze, stanów alarmowych i stanów za-
grożenia. W przypadku wystąpienia awarii lub zagrożenia na 
danym terenie informacje zostaną wysłane do wszystkich użyt-
kowników przypisanych do zagrożonych miejscowości.
• Wydarzenia kulturalne, sportowe i oświatowe - treści z tej 
dziedziny będą dotyczyły planowanych i realizowanych na te-
renie Gminy i Miasta Chęciny wydarzeń kulturalnych, sporto-
wych i oświatowych.
• Komunikaty urzędowe - treści z dziedziny Komunikaty 
urzędowe wysyłane będą w razie potrzeb i przygotowywane 
na podstawie oficjalnych decyzji, zarządzeń i ogłoszeń Gminy 
i Miasta Chęciny.
 Zachęcamy do korzystania z bezpłatnego SMS-owego Sys-
tem Powiadamiania Mieszkańców!

Agnieszka Olech

 Na terenie Gminy i Miasta Chęciny działa SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców. Mieszkańcy gminy mogą w bar-
dzo łatwy sposób na bieżąco i zupełnie za darmo dowiadywać się o wszystkich ważnych sprawach. Wystarczy wysłać jeden 
rejestrujący SMS (opłata według stawek operatora), aby otrzymywać darmowe informacje na przykład o wydarzeniach kultu-
ralnych na terenie gminy, o przerwach w dostawie prądu, czy wszelkiego rodzaju zagrożeniach pogodowych.

Miejscowość Treść SMSa

Bolmin BOLMIN

Charężów CHAREZOW

Chęciny CHECINY

Gościniec GOSCINIEC

Jedlnica JEDLNICA

Korzecko KORZECKO

Lelusin LELUSIN

Lipowica LIPOWICA

Łukowa LUKOWA

Miedzianka MIEDZIANKA

Milechowy MILECHOWY

Mosty MOSTY

Ostrów OSTROW

Podpolichno PODPOLICHNO

Miejscowość Treść SMSa

Podzamcze PODZAMCZE

Polichno POLICHNO

Przymiarki PRZYMIARKI

Radkowice RADKOWICE

Siedlce SIEDLCE

Skiby SKIBY

Starochęciny STAROCHECINY

Tokarnia TOKARNIA

Wojkowiec WOJKOWIEC

Wolica WOLICA

Wrzosy WRZOSY

Wymysłów WYMYSLOW

Zacisze ZACISZE
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INFORMACJA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach, zwraca się
z prośbą do wszystkich użytkowników korzystających

z sieci i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy i Miasta
Chęciny o prawidłowe i zgodne z umową ich eksploatowanie.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na to co wrzucamy
do kanalizacji sanitarnej. Pamiętajmy, że rzeczy nie podlegające

rozdrobnieniu, powodują zator kanalizacji sanitarnej
i zatkanie pomp ściekowych.

Powoduje to awarie systemu kanalizacji sanitarnej
oraz wzrost opłat za odbiór ścieków.

Każdy z Państwa może pomóc w niezawodnym
funkcjonowaniu kanalizacji.

Wystarczy do toalet i innych urządzeń sanitarnych
 nie wrzucać:

chusteczek nawilżanych i higienicznych, ręczników
papierowych, szmat, ścierek, waty, podpasek, tamponów,

 pieluch, gazet, włosów, resztek jedzenia, leków,
środków ochrony roślin, gruzu, kamieni, piachu

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

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

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

ZGK w Chęcinach

INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń dotyczących awarii
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny
Wszelkie zgłoszenia o awariach należy kierować do
Referatu Inwestycji, Budownictwa i Drogownictwa
pod numer tel. 41 31 53 118 lub na adres e-mail:
gmina@checiny.pl w godzinach pracy Urzędu,

natomiast w nagłych przypadkach zgłaszać
pod numerem bezpośrednim do konserwatora:

UWAGA ZMIANA NUMERU!!!
695 930 996

/Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach/
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 W turnieju wzięło udział siedem par, które rozegrały mecze 
w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. Dwie najlepsze 
pary z grup awansowały do półfinału, a zwycięzcy do finału. W su-
mie rozegrano 13 meczy, które wyłoniły najlepszą parę.
 Po raz kolejny dobrą dyspozycję zaprezentowała para z Polich-
na w składzie: Piotr Kruk, Piotr Wnuk, pokonując w decydującym 
pojedynku zespół Stawiarz Team Starochęciny w składzie: Filip, 
Wiktor Stawiarz 2-0.
 W meczu o trzecie miejsce spotkały się drużyny New Wave 
Chęciny /Robert Stawiarz, Tomasz Stępień/, Turbiny Chęciny /Ka-
rol Grzywna, Łukasz Grzywna/, zwycięstwo odniosła drużyna Tur-
biny Chęciny 2-0.
 Trzy najlepsze pary turniejowe otrzymały z rąk Burmistrza 
Gminy i Miasta Chęciny,  Roberta Jaworskiego pamiątkowe pu-
chary, statuetki i dyplomy. Wręczono także wyróżnienia indywi-
dualne. Najlepszym zawodnikiem turnieju MVP uznano Piotra 
Kruka  /Polichno/, najlepszym atakującym został Filip Stawiarz /
Stawiarz Team Starochęciny/, a najlepiej zagrywającym Karol 
Grzywna /Turbiny Chęciny/.
 Turniej sędziował, Tomasz Wątorek.Obsługa medyczna – Sa-
morządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach.
Przygotowanie obiektu: Zarząd UKS “IKAR” w Polichnie
Wyniki turnieju:
I miejsce: Polichno / Piotr Kruk/ Piotr Wnuk/,
II miejsce: Stawiarz Team Starochęciny /Filip Stawiarz, Wiktor Sta-
wiarz/,
III miejsce: Turbiny Chęciny /Karol Grzywna/ Łukasz Grzywna/,
IV miejsce: New Wave Chęciny /Robert Stawiarz/ Tomasz Stępień/,
miejsca V-VII:
- Ciemna Strefa Korzecko / Przemysław Pyczek/ Łukasz Kamiński/,
- Dream Team Chęciny /Adrian Pałys/ Mateusz Pękalski/,
- Mikikar Team Lipowica /Karol Kasperek/ Maciej Ryfler/.

Koordynator sportu
Dariusz Gorzelak

Drużyna z Polichna zwycięzcą Wakacyjnego 
Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej

o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
20 sierpnia 2016 roku, na obiekcie sportowym „Ikar” w Polichnie, odbył się Wakacyjny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej 
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Roberta Jaworskiego.
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 W dniach 8-13 sierpnia uczniowie Gimnazjum nr 1 w Chę-
cinach wzięli udział w XXXII Ogólnopolskim Turnieju LZS 
Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka”, który odbył się w Słubi-
cach (woj. lubuskie).
 Podczas turnieju finałowego w Słubicach wystąpiliśmy 
w składzie: Konrad Mlazga, Wiktor Babiarski, Igor Ogonow-
ski, Patryk Nartowski, Cezary Nawrot, Bartek Król, Bartek 
Kur, Jakub Cyndrowski, Mateusz Woś, Mariusz Chrabąszcz, 
Adrian Wróbel, Wiktor Wnuk, Sebastian Mlazga, Grzegorz Fi-
lipowicz, opiekunowie: Tomasz Hańćko, Piotr Kruk.
Celem Turnieju było:
 •·Upowszechnianie sportu poprzez popularyzację piłki 
nożnej wśród dzieci i młodzieży
 • Przegląd i wstępna selekcja uzdolnionych ruchowo dzieci 
i młodzieży do uprawiania piłki nożnej oraz dalszego szkolenia 
w sekcjach klubowych;
 • Promowanie wyróżniających się młodych piłkarzy/piłka-
rek do szkolenia centralnego w systemie selekcyjnym Polskiego 
Związku Piłki Nożnej.
 •Promocja pozytywnego zachowania w sporcie, zdrowej ry-
walizacji sportowej wśród dzieci i młodzieży
 -propagowanie idei fair play;
 • Wyrównywanie szans, zapobieganie marginalizacji i pato-
logiom społecznym;
 • Promocja zdrowego trybu życia, umożliwienie spędzania 
czasu wolnego w sposób aktywny i atrakcyjny dla młodego po-
kolenia;
 • Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie 
poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej.
 
 Organizatorami finału byli: Krajowe Zrzeszenie Ludowe 
Zespoły Sortowe, Lubuskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Spor-
towe w Gorzowie Wielkopolskim, Burmistrz Słubic, Starosta 
Słubicki, Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Wojewoda Lu-
buski, Marszałek Województwa Lubuskiego, Sport Team Pro 
Servis, Colloseum Marketing Sport, MKS Polonia Słubice.
 Finał Centralny dofinansowano ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

Gimnazjaliści z Chęcin w XXXII Finale Ogólnopolskiego 
Turnieju Piłki Nożnej Chłopców LZS „Piłkarska Kadra 

Czeka” im. Stanisława Tymowicza w Słubicach

 Gimnazjum nr 1 w Chęcinach zajęło IX miejsce.
 Serdecznie dziękujemy Burmistrzowi Gminy i Miasta Chę-
ciny, Robertowi Jaworskiemu za ufundowanie strojów piłkar-
skich na Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Chłopców LZS 
„Piłkarska Kadra Czeka” dla drużyny Gimnazjum nr 1 w Chę-
cinach, która reprezentowała Gminę i Miasto Chęciny oraz wo-
jewództwo świętokrzyskie.
Finaliści XXXII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU LZS 
CHŁOPCÓW „PIŁKARSKA KADRA CZEKA”
 1. MGKS Oława 1945 woj. dolnośląskie
 2. UKS Fala Świekatowo woj. kujawsko-pomorskie
 3. LZS przy ZS w Hucie Dąbrowie woj. lubelskie
 4. WULKS Korona Wschowa woj. lubuskie
 5. LKS Ceramika Opoczno woj. łódzkie
 6. GLKS Nadarzyn woj. mazowieckie
 7. LKS Gród Podegrodzie woj. małopolskie
 8. Publiczne Gimnazjum Łambinowice woj. opolskie
 9. Gimnazjum nr 1 Chęciny woj. świętokrzyskie
 10. LKS Izdebki woj. podkarpackie
 11. Gimnazjum w Bakałarzewie woj. podlaskie
 12. GOSR i T Luzino woj. pomorskie
 13. LKS Naprzód Czyżowice woj. śląskie
 14. MLKS Znicz Biała Podlaska woj. warmińsko-mazurskie
 15. KS Polonia Środa Wielkopolska woj. wielkopolskie
 16. MG LKS Mechanik Bobolice woj. zachodniopomorskie

Tomasz Hańćko
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 Według prastarego zwyczaju, dożynki są zwieńczeniem całorocznej 
pracy i dziękczynieniem za plony. W Polsce od wieków, po zakończeniu 
wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, obcho-
dzono dożynki, będące ukoronowaniem całorocznego rolniczego tru-
du. Po ścięciu ostatnich kłosów zboża i uwiciu z nich wieńca zanoszono 
go uroczyście do domu gospodarza. Ten staropolski zwyczaj, mających 
zapewnić urodzaj na następny rok, przetrwał po dziś dzień.
 Tegoroczne uroczystości dożynkowe Gminy i Miasta Chęciny tra-
dycyjnie już rozpoczęły się od przemarszu korowodu dożynkowego, 
w którym maszerowali: starości dożynek, władze gminy i zaproszeni go-
ście, zespoły ludowe, strażacy, pozostali goście oraz mieszkańcy gminy. 
Barwny i rozśpiewany korowód wyruszył z miejsca przy drodze wjaz-
dowej do Zalewu w Lipowicy na boisko usytuowane niemalże w samym 
sercu miejscowości. Po drodze mijano tradycyjne chochoły przypomi-
nające rolników, które wraz z tradycyjnymi wieńcami ustawionymi pod 
sceną wprowadziły zebranych w prawdziwy klimat święta plonów. 
 Uroczysta msza święta odprawiona została przez księdza dzieka-
na Jana Kukowskiego, proboszcza parafii pw. Świętego Bartłomieja 
w Chęcinach, któremu towarzyszył ksiądz Jerzy Garecki z miejscowej 
parafii w Starochęcinach. - Zgodnie z wieloletnią tradycją, każdego 
roku, na zakończenie żniw rolnicy dziękują za dobrą pracę i szczęśli-
we zbiory – mówił ksiądz dziekan Jan Kukowski, składając rolnikom 
podziękowania za trud pracy i modląć się o urodzaj plonów. Zaraz po 
zakończeniu dożynkowej Mszy Świętej ośpiewano przepiękne wieńce 
reprezentujące każdą wieś w gminie. Następnie, staropolskim zwycza-
jem starości dozynek – Danuta Różalska i Ryszard Słoma – przeka-
zali na ręce Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Roberta Jaworskiego 
bochen chleba wypieczony z tegorocznych ziaren. Gospodarz gminy 
złożył serdeczne podziękowania za trud ich codziennej pracy na roli. 
– Wartość chleba najlepiej znają ci, którzy w wielkim trudzie i pocie 
czoła pracują na jego dar niezależnie od pogody. Dziś właśnie dzię-
kujemy Panu Bogu za największy skarb pracy rolników. Przyniesione 
dziś plony i owoce ziemi są efektem waszej ciężkiej pracy. Przed wami 
z wdzięcznością dziś pochylamy głowy, dziękując za trud  całorocznej 
pracy. Oby nigdy tego chleba nie zabrakło w naszych domach – życzył 
Burmistrz Robert Jaworski wszystkim przybyłym na uroczystość, a rol-

Dziani gwiazdą tegorocznych dożynek gminnych
 W niezwykle radosnym klimacie odbyły się tegoroczne Dożynki Gminy i Miasta Chęciny, które w tym roku zorganizowano 
w Lipowicy. Pomimo mało sprzyjającej aury nie zawiedli goście, nie zawiedli też artyści. Gwiazdą wieczoru był Dziani, który 
dał prawdziwe show. 

nikom dziękował za trud, cierpliwość, wytrwałość i walkę o coroczne 
plony. Głos zabrali również zaproszeni goście, a wśród nich znaleźli się: 
Poseł na Sejm RP Anna Krupka oraz Poseł Beata Gosiewska, członek 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, wicestarosta 
Powiatu Kieleckiego Zenon Janus, radny Sejmiku Grzegorz Gałusz-
ka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Ryszard Barwinek, 
Radny rady Powiatu Kieleckiego Kaziemierz Bielecki, zastępca wójta 
gminy Morawica Marcin Dziewięcki, Przewodnicząca Rady Gminy Sit-
kówka-Nowiny Zofia Duchniak, wiceprzewodniczący Gminy Sitkówka-
-Nowiny Michał Kurtek, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chęcinach 
Danuta Mochocka oraz Czesław Krzywdziński, Prezes Koła Związku 
Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
w Chęcinach.
 Tegoroczne dożynki zorganizowane w Lipowicy obfitowały w szereg 
atrakcji. Nie zabrakło występów Młodzieżowych Orkiestr Dętych z Gmi-
ny i Miasta Płoty oraz z sąsiedniej gminy Sitkówka-Nowiny. Goście mogli 
wysłuchać koncertów zespołów folklorystycznych z terenu Gminy Sit-
kówka-Nowiny. Na scenie stanęły Ostrowianki, Bolminianki, Tokarnian-
ki, Siedleczczanie, gospodarze Lipowiczanie, Woliczanie, Zalejowianie, 
Miedzianeczki oraz Radkowiczanie. Przybyli goście zostali zaproszeni 
przez organizatorów do licznych konkursów dożynkowych i zabaw, jak 
między innymi armswrestlingu czyli siłowania na rękę. Trzeba też pa-
miętać, że jak dożynki, to oczywiście i żniwna korona. Te misternie uple-
cione cudeńka zachwycały swoim pięknem, a jury nie miało łatwego za-
dania wybierając ten najładniejszy wieniec, którym jak się okazało został 
wieniec gospodarzy tegorocznych dożynek, czyli Lipowiaczan. Atrakcje 
przygotowano także dla najmłodszych. Nieopodal sceny znajdowała się 
strefa zabaw dla dzieci między innymi z trampoliną. 
 O godzinie 19 na scenie pojawił się zespół Jędrusie, a tuż po nim 
wystąpiła gwiazda wieczoru – Dziani. Cygańskie rytmy porwały licznie 
zgromadzoną publiczność do niezapomnianej zabawy. Warto przypo-



mnieć, że Dziani jest synem gwiazdora cygańskiej piosenki Don Vasyla 
i jednym z najpopularniejszych wykonawców muzyki romskiej w Pol-
sce. Od lat prowadzi „na żywo” Festiwal Kultury Romów, transmitowa-
ny przez TVP2. Muzyka, którą prezentuje to wybuchowa mieszanka 
cygańskiego folku z dynamicznymi i tanecznymi rytmami latynoamery-
kańskimi. Na polskim rynku jeszcze nikt takiej muzyki nie wykonywał. 
Koncerty z jego udziałem, to prawdziwy pokaz niezwykłych umiejętno-
ści samego artysty, jak i członków jego zespołu. Ciotką Dzianiego jest 
słynna na całym świecie Randia – wielka gwiazda dawnej „Romy”. Jest 
kuzynem Michaja Burano, bardziej znanego na świecie jako John Mike 
Arlow. Te „królewskie” koneksje podkreśla fakt, że rodzina Dzianiego 
należy do dynastii baro Szero (wielka Głowa), tytułowanego także Sze-
ro Rom (Głowa Cyganów) – wielkiego sędziego, zwierzchnika „Polskiej 
Romy”, zwanego „Królem Cyganów”. W dzieciństwie mieszkał w kilku 
miastach w Polsce oraz jeździł z rodziną niemal po całej Europie. Ro-
dzina Dzianiego to muzycy.
 Organizatorzy dożynek składają serdeczne podziękowania dla 
sponsorów tegorocznego wydarzenia, a w szczególności dla Banku 
Spółdzielczego w Kielcach, dla właścicieli przedsiębiorstw ROMANO 
oraz TAWOL, dla Władysława Kołkiewicza - właściciela ZWP Mosty, 
Ryszarda Kochanowskiego i Ryszarda Znojka – współwłaścicieli Sklepu 
PSB-Mrówka w Chęcinach, Edwarda Przywały – właściciela przedsię-
biorstwa Przywała STONES oraz dla Jacka Wrońskiego – właściciela 
firmy EKOROL. 

Agnieszka Olech


