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Burmistrz Robert Jaworski 
nagrodzony

„Laurem Michała Anioła”
 18 września w Wyższej 
Szkole Ekonomii, Prawa 
i Nauk Medycznych w Kiel-
cach, Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny otrzymał 
wyjątkową nagrodę – „Laur 
Michała Anioła”. Wyróż-
nienie zostało przyznane 
za aktywne wspieranie na-
uczycieli placówek oświa-
towych z Gminy Chęciny 
w kursach i szkoleniach or-
ganizowanych przez ŚCDN 
w Kielcach. Laur nagro-
dzonemu Burmistrzowi 
wręczył Jacek Wołowiec, 
Dyrektor Świętokrzyskiego 
Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli.

Inwestycja Gminy
Chęciny w gronie

10 najlepszych w kraju
 Rada Konsultacyjna konkursu Top Inwestycje Komunal-
ne Polski Wschodniej 2015 przy wsparciu redakcji portalu 
samorządowego oraz internautów uznała rewitalizację chę-
cińskich rynków za jedną z 10 najlepszych inwestycji Pol-
ski Wschodniej. Konkurs miał za zadanie wskazanie tych 
inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się 
do rozwoju regionu i mieszkańców takich województw jak: 
świętokrzyskie, podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie 
i podkarpackie.

IX Festiwal Kultury
Żydowskiej w Chęcinach 

pełen atrakcji
 Marsz Pamięci, warszta-
ty o historii, tradycji i kul-
turze żydowskiej, niesamo-
wity, żywiołowy koncert 
w wykonaniu „Old Klezmer 
Trio” i degustacja przysma-
ków kuchni żydowskiej, 
a ostatniego dnia widowi-
sko plenerowe na Rynku 
Górnym w Chęcinach „Azoj 
Ot, Azoj Got”, czyli Tak jak 
to jest, jest w porządku!, 
a w Hali „Pod Basztami” 
skecz „Polscy Żydzi na we-
soło” w wykonaniu kabare-
tu DERKACZ – te i wiele in-
nych atrakcji czekało na go-
ści tegorocznego Tryptyku 
Żydowskiego w Chęcinach.     

Prace na wjeździe
do Chęcin idą pełną parą

 Ciężkie maszyny budowlane, wycięte drzewa i krzewy 
oraz tony przesypanej i równanej ziemi  - taki widok wita 
wjeżdżających do Chęcin mieszkańców miasta i przyjeż-
dżających tu gości. To jednak dobry zwiastun nadchodzą-
cych zmian, ponieważ niebawem powstanie w tym miejscu 
nowe rondo z bezpiecznymi zjazdami i oświetleniem, które 
budowane jest w ramach kolejnego etapu inwestycji budo-
wy drogi ekspresowej S7.
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 Inwestycja zrealizowana przez samorząd chęciński spotkała 
uznanie zarówno przedstawicieli samorządów, świata biznesu, 
jak również internautów. Specjaliści podkreślali nie tylko este-
tykę Starówki, ale także jej zmianę funkcjonalną i gospodarczą, 
która przyczyniła się do przyjaznego zagospodarowania prze-
strzeni zarówno dla mieszkańców jak i turystów.
 Nagrody zostały wręczone podczas międzynarodowego 
II Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Gala 
odbyła się w Operze i Filharmonii Podlaskiej - Europejskim 
Centrum Sztuki, gdzie uroczyście ogłoszono wyniki i wręczo-
no wyróżnienia II edycji „Top Inwestycji Komunalnych Polski 
Wschodniej”. Wyróżnienie dla chęcińskich rynków osobiście 
odebrał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 
– Rewitalizacja rynków była integralną częścią przemian nasze-
go miasta, dlatego jestem niezmiernie dumny, że to ogromne 
przedsięwzięcie zostało zauważone i tak wysoko ocenione – 
mówi Burmistrz Robert Jaworski. - Nasze rynki zostały wyróż-
nione pośród dziesiątek innych inwestycji. W ocenie brano pod 

Inwestycja Gminy Chęciny
w gronie 10 najlepszych w kraju

 Rada Konsultacyjna konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015 przy wsparciu redakcji portalu samo-
rządowego oraz internautów uznała rewitalizację chęcińskich rynków za jedną z 10 najlepszych inwestycji Polski Wschod-
niej. Konkurs miał za zadanie wskazanie tych inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju regionu 
i mieszkańców takich województw jak: świętokrzyskie, podlaskie, lubelskie, warmińsko-mazurskie i podkarpackie.

uwagę kryterium przyczynienia się inwestycji do wzrostu konku-
rencyjności regionu. Konkurencja była ogromna, tym bardziej, 
że rywalizowaliśmy z tak dużymi miastami jak: Lublin, Białystok, 
Suwałki czy Olsztyn. To dowodzi, że dziś nie musimy mieć już 
kompleksów, że obrany kierunek rozwoju przynosi namacalne 
efekty, a Gmina Chęciny jest już kojarzona z synonimem do-
brej jakości. Otrzymana nagroda z pewnością mobilizuje nas do 
dalszej, wytężonej pracy, ale wierzę, że również nasi mieszkańcy 
odczuwają dumę kiedy tak mała gmina jak Chęciny zostaje wy-
różniona na arenie całego kraju  – dodaje.
 Podczas dwudniowego II Wschodniego Kongresu Gospo-
darczego w Białymstoku, w którym wzięło udział wielu zna-
mienitych gości zarówno z kraju jak i z zagranicy nie zabra-
kło również Gminy Chęciny. W jednym z paneli dyskusyjnych 
pn. Mniejsze miasta – przestrzeń, człowiek, gospodarka, w roli 
eksperta wystąpił Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski. Podczas spotkania Burmistrz odpowiadał na takie 
zagadnienia jak: specyfika sytuacji mniejszych miast w Polsce 
Wschodniej, główne problemy i bariery – finanse, a perspekty-
wa rozwoju, rola kapitału społecznego czy rozwój przedsiębior-
czości w życiu mniejszych miast.
 Podczas Kongresu poruszano również problematykę geo-
politycznych uwarunkowań stanu i perspektyw gospodarki na 
wschodzie Europy, kwestie bezpieczeństwa, współpracy mię-
dzynarodowej i transgranicznej czy znaczenie wielkich inwe-
stycji infrastrukturalnych.

 Zdobycie tak zaszczytnego wyróżnienia w Plebiscycie Top 
Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015, jak rów-
nież prezentacja Gminy Chęciny podczas międzynarodowego 
II Wschodniego Kongresu Gospodarczego, jako modelowo roz-
wijającego  się małego miasteczka podkreśla z pewnością znacze-
nie i rangę naszej gminy zarówno w kraju jak i za granicą.

Renata Janusz

Burmistrz Robert Jaworski w roli prelegenta podczas debaty zorganizowanej w ramach 
tegorocznego Kongresu Gospodarczego

Burmistrz Robert Jaworski odbiera nagrodę
Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015

Gmina i Miasto Chęciny ponownie w gronie najlepszych w kraju
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W numerze:
• Inwestycja Gminy Chęciny w gronie 

10 najlepszych w kraju

• Prace na wjeździe do Chęcin idą 
pełną parą

• Burmistrz Robert Jaworski 
nagrodzony „Laurem Michała 
Anioła”

• Pierwsze spotkanie konsultacyjne 
w sprawie opracowania Lokalnej 
Strategii Rozwoju

• Prace nad przebudową drogi 
w Wolicy w toku. Powstaje nowy 
chodnik!

• Podsumowanie działania 
Siatkarskich Ośrodków Szkolnych

• Wyjazdowa Sesja Rady Miejskiej 
w Chęcinach

• Nie daj się oszukać, bo nie każdy 
kwitek jest paragonem

• Świętokrzyski System Innowacji 
- zasobooszczędne budownictwo - 
zrównoważony rozwój energetyczny

• Widziałeś? Dzwoń! 723 192 235

• Były uczeń szkoły szybowcowej 
gościem Święta Lotników

• Przychodnia w Chęcinach 
monitorowana

• Nowe atrakcje na placu zabaw przy 
Osiedlu Sosnówka

• Powiatowy Zjazd Sołtysów Ziemi 
Kieleckiej

• Klasy Leonarda da Vinci ze Szkoły 
Podstawowej w Chęcinach

• Pożegnanie lata w Chęcinach 
w żeglarskich klimatach

• Pamiętajmy ważne dla Polski 
i Polaków daty i wydarzenia

• Egzamin maturalny i zawodowy 
w Zespole Szkół Nr 2 – czas 
podsumowania

• Pupile w szkole

• Chłopcy z Gimnazjum nr 1 
w Chęcinach w Finale Wojewódzkim 
VI Turnieju Orlika 2015 o Puchar 
Premiera Rzeczpospolitej Polskiej!

• VI gminne eliminacje do Turnieju 
o Puchar Premiera RP

• IX Festiwal Kultury Żydowskiej 
w Chęcinach pełen atrakcji

 Inwestycja budowy ronda została 
wciągnięta do budowy drogi ekspreso-
wej S7 po długich pertraktacjach chęciń-
skich władz samorządowych z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 
– Budowa nowego wjazdu do królew-
skiego miasta Chęciny jest naszą wiel-
ką dumą, ponieważ musieliśmy włożyć 
mnóstwo wysiłku, żeby jego realizacja 
doszła do skutku – mówi Robert Jawor-
ski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. 
– Cieszę się, że poczynione przez nas 
starania przyniosły oczekiwane efek-
ty i powstanie tu nowe, funkcjonalne 
i przede wszystkim bezpieczne rondo. 
Na taką zmianę czekaliśmy bardzo dłu-
go, tym bardziej widok rozpoczętych 
prac budowlanych daje nam ogromną 
satysfakcję. Taka inwestycja była bardzo 
potrzebna, ponieważ zjazd do Chęcin był 
już w coraz gorszym stanie. Po zakończe-

Prace na wjeździe do Chęcin 
idą pełną parą

 Ciężkie maszyny budowlane, wycięte drzewa i krzewy oraz tony przesypa-
nej i równanej ziemi  - taki widok wita wjeżdżających do Chęcin mieszkańców 
miasta i przyjeżdżających tu gości. To jednak dobry zwiastun nadchodzących 
zmian, ponieważ niebawem powstanie w tym miejscu nowe rondo z bezpiecz-
nymi zjazdami i oświetleniem, które budowane jest w ramach kolejnego etapu 
inwestycji budowy drogi ekspresowej S7.

niu budowy drogi nareszcie mieszkańcy 
gminy, odwiedzający nas turyści i goście 
będą mogli bezpiecznie tu dojechać – do-
daje Burmistrz.
 Budowa chęcińskiego ronda jest czę-
ścią gigantycznej inwestycji – budowy 
kolejnego odcinka drogi ekspresowej S7, 
którego długość wyniesie 21,5 km i połą-
czy wybudowaną obwodnicę Kielc z ist-
niejącą obwodnicą wschodnią Jędrzejo-
wa. Powstanie tu jedenaście wiaduktów, 
sześć mostów, dwa miejsca obsługi po-
dróżnych, tunel pieszo-rowerowy, trzy 
przejścia dla dużych zwierząt i przepu-
sty dla mniejszych. W ramach inwesty-
cji powstaną trzy dwupoziomowe węzły 
drogowe, między innymi węzeł „Tokar-
nia”. Poza tym, zostanie wybudowana 
sieć dróg dojazdowych umożliwiająca 
obsługę przyległych nieruchomości. Wy-
konawca przebuduje także urządzenia 

techniczne, takie jak: 
linie telekomunika-
cyjne, sieci i urządze-
nia elektroenerge-
tyczne, gazociągi, sie-
ci wodociągowe, ka-
nalizację deszczową, 
kanalizację sanitarną, 
urządzenia melio-
racyjne, urządzenia 
infrastruktury kolejo-
wej i oświetlenie.

 Agnieszka Olech
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 Organizator plebiscytu, Świętokrzyskie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli, przyznając nagrody lide-
rom, dyrektorom, nauczycielom i władzom samo-
rządowym, podziękowało za aktywne uczestnictwo 
w różnych formach doskonalenia placówek oświato-
wych. Dyrektor Wołowiec przy tej okazji podzięko-
wał również za doskonałą współpracę i przypomniał 
słowa Michała Anioła, które idealnie wpasowały się 
w charakter uroczystości: „ciągle jeszcze się uczę”.

 Burmistrz Jaworski był jednym z trzech gospo-
darzy gmin województwa świętokrzyskiego, którzy 
otrzymali tą wyjątkową nagrodę. – Jestem dumny 
z naszych placówek oświatowych, ponieważ ciągle się 
rozwijają i wykazują mnóstwo ciekawych inicjatyw – 
mówił Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta 

Burmistrz Robert Jaworski
nagrodzony „Laurem Michała Anioła”

 18 września w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny otrzy-
mał wyjątkową nagrodę – „Laur Michała Anioła”. Wyróżnienie zostało przyznane za aktywne wspieranie nauczycieli placówek 
oświatowych z Gminy Chęciny w kursach i szkoleniach organizowanych przez ŚCDN w Kielcach. Laur nagrodzonemu Burmi-
strzowi wręczył Jacek Wołowiec, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Chęciny. – My jako samorząd dokłada-
my wszelkich starań, aby te inicjatywy 
wspierać i przyczyniać się do kształtowa-
nia umysłów młodego pokolenia, które 
jest przecież skarbem naszej małej Oj-
czyzny – dodał.

 Warto podkreślić, że wręczenie 
nagród odbyło się podczas Spotkania 
Regionalnego Przywództwa Edukacyj-
nego. Pomysłodawcą nagrody „Laur 
Michała Anioła” jest Świętokrzyskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Agnieszka Olech
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OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CHĘCINY 

 
          Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21,poz.112 ze zm.)  oraz uchwały Nr 301/XL/13 Rady Miejskiej          
w Chęcinach z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Chęciny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych,  zmienionej uchwałą Nr 447/LXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2014r oraz uchwałą Nr 69/XII/15 z dnia 29 czerwca 2015r. 
oraz uchwały Nr 82/XV/15  z dnia  16 września  2015r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym      im 
Św. Rafała w Czerwonej Górze w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, podaje się do wiadomości publicznej 
wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych 
komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika           
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.  
Numer obwodu   

Granice obwodu głosowania  
Siedziba obwodowej komisji 

wyborczej 
 

1  
 
 

Miasto Chęciny - ulice: 14 Stycznia, Aleja Partyzantów, Armii Krajowej, Białego Zagłębia, 
Cmentarna, Długa, Floriańska, Fodygi, Franciszkańska, Gen.St. Skalskiego, Jędrzejowska, 
Kazimierza Wielkiego, Kielecka, Krzywa, Mała, Małogoska, Michała Wołodyjowskiego, 
Osiedle Północ, Ogrodowa, Plac 2 Czerwca, Plac Żeromskiego, Powstania Styczniowego, 
Przedborska, Radkowska, Spacerowa, Spokojna, Stanisława Branickiego, Staszica, 
Strażacka, Szkolna, Władysława Łokietka, Zatropie  

Centrum Kultury  
i Sportu  

ul.  Armii Krajowej 18A  
 Chęciny 

 

 
2  

 
Miasto Chęciny: Osiedle Sosnówka  

Przedszkole Samorządowe  
Os. Sosnówka 12;  Chęciny 

3 Miasto Chęciny – ulice: 11 Listopada, Adama Mickiewicza, Aleja Jana Pawła II, Bolesława 
Chrobrego, Czerwona Góra, Dobrzączka, Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, Jana 
III Sobieskiego, Juliusza Słowackiego, Kasztelańska, Konstytucji 3 Maja, Królowej Bony, 
Królowej Jadwigi, Panek, Rycerska, Sitkówka, Stefana Batorego, Tadeusza Kościuszki, 
Władysława Jagiełły, Zamkowa, Zelejowa  

 
Centrum Kultury i Sportu  
ul.  Armii Krajowej 18A  

 Chęciny 
 

4 Sołectwa: Korzecko, Mosty  Szkoła Podstawowa  
w Korzecku nr 82  

5   
Sołectwo Bolmin (Jedlnica, Milechowy, Wymysłów) 

Remiza OSP  
w Bolminie nr 59A  

 
6  

 
Sołectwa: Gościniec, Miedzianka, Polichno, Podpolichno (Charężów, Zacisze), Skiby  

Szkoła Podstawowa  
w Polichnie nr 52  

 
7  

 
Sołectwo Radkowice  

Szkoła Podstawowa  
w Radkowicach nr 85  

8 
  

 
Sołectwa: Lipowica, Przymiarki, Starochęciny (Podzamcze, Wrzosy) 

Szkoła Podstawowa  
w Starochęcinach nr 61 

9   
Sołectwo Tokarnia  

Szkoła Podstawowa  
w Tokarni nr 186a  

 
10  

Sołectwo Wolica- ulice: 26 Maja, Armii Krajowej, Cicha, Chęcińska, Górna, Kolejowa, 
Krótka, Laskowa, Leśna, Mała, Młoda, Ostrowska, Przemysłowa, Rybacka, Senatorska, 
Siedlecka, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Szkolna, Średnia, Świerkowa, Wapiennikowa, 
Wrzosowa, Zagórska, Źródłowa  

Gimnazjum Nr 2  
w Wolicy  

ul. Szkolna 37  

 
11  

 
Sołectwo Siedlce  

Świetlica Wiejska  
w Siedlcach nr 79B  

 
12  

 
Sołectwa: Ostrów, Wojkowiec – Lelusin  

Świetlica Wiejska  
w Ostrowie nr 65a  

 
13  

 
Sołectwo Łukowa  

Świetlica Wiejska  
w Łukowej nr 100A  

 
14 

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im Św.Rafała w Czerwonej Górze 

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im Św.Rafała    
w Czerwonej Górze, Chęciny,                 

ul. Czerwona Góra 10 
 
 

– obwód dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.    

 
 

- obwód wyznaczony dla celów głosowania korespondencyjnego.  

         Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny), na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy i Miasta najpóźniej w 5 dniu przed dniem 
wyborów tj. do dnia 20 października 2015r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze 
gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania, albo w której czasowo przebywa. 

                 Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1977r.       
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127,poz.721 z późn.zm.) oraz wyborca, 
który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 16 października 2015r., złożyć wniosek do Burmistrza Gminy         
i Miasta  o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu. 

             Każdy wyborca (w tym wyborca niepełnosprawny) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być 
zgłoszony do dnia 12 października 2015r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 
UWAGA! 
          W przypadku zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest 
wyłączone. 
          Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 25 października 2015r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00. 
 

                                                                                                                                                                            Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny 

                                                                                                                                                                                           /-/    Mariusz Nowak     
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 Uczestników powitali Robert Jaworski, Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, pełniący również funkcję Przewodniczącego 
Rady Stowarzyszenia LGD „Perły Czarnej Nidy” oraz Marcin 
Dziewięcki, Prezes Stowarzyszenia.
 Konsultacje prowadzone były przez dwa dni w trzech gmi-
nach wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Perły 
Czarnej Nidy”: Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny. Spotka-
nia, w których wzięli udział mieszkańcy, przedsiębiorcy, osoby 
fizyczne, przedstawiciele stowarzyszeń i jednostek samorządo-
wych są niezbędne do opracowania Lokalnej Strategii Rozwo-
ju, którą LGD realizować będzie w obecnym okresie progra-
mowania PROW 2014-2020.
 Celem tych spotkań było przeprowadzenie diagnozy po-
trzeb mieszkańców  oraz analizy SWOT określającej silne 
i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Podczas konsultacji,  
w których udział wzięło łącznie ponad 80 osób, wypracowano  
wnioski, na podstawie których zostaną określone cele i kierun-
ki rozwoju na najbliższe lata.
 Były to pierwsze, ale nie ostatnie konsultacje. Ponieważ 
dofinansowanie ze środków Lokalnej Grupy Działania „Perły 
Czarnej Nidy” uzyskać będą mogły tylko takie przedsięwzię-
cia, które znajdą się w Strategii ciągle zachęcamy do włączenia 
się do prac nad LSR. Szczególnie mocno zapraszamy przed-
siębiorców i tych którzy planują uruchomić działalność gospo-
darczą ponieważ to właśnie dla nich przeznaczymy co najmniej 
połowę swojego budżetu. W niedługim czasie odbędą się kolej-

Pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie 
opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

 16 września w Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej „Niemczówka” w Chęcinach odbyło się spotkanie konsul-
tacyjne w sprawie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.

ne spotkania tym razem zespołu ds. opracowania LSR, jednak 
w dalszym ciągu można do tego zespołu dołączyć. O terminach 
i miejscach będziemy informować Państwa na bieżąco za po-
średnictwem naszej strony internetowej  pod adresem www.
perlycn.pl  oraz stron internetowych gmin. Zapraszamy także 
do kontaktu e-mailowego:  biuro@perlycn.pl, 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

INFORMACJA
Uprzejmie informujemy, że wszelkie informacje dodatkowe o zasadach  

i technice głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu, 
dostępne są w wersji elektronicznej, pod adresami: 

Redakcja
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 Nowy asfalt, przepusty rurowe, odwodnienie i krawężniki, 
a co najważniejsze nowy ciąg pieszy. Właśnie trwa drugi etap 
prac związanych z przebudową drogi powiatowej w Wolicy. 
W ramach inwestycji już powstał nowy dywanik asfaltowy. 
Teraz, na zaplanowanym odcinku drogi budowany jest nowy 
chodnik. – To bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców tej 
części gminy – zaznacza Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski. – Nowy chodnik połączony z już istniejącym 

Prace nad przebudową drogi w Wolicy w toku. 
Powstaje nowy chodnik!

 Dobiegają końca prace związane z przebudową drogi powiatowej w miejscowości Wolica. W tym miejscu położono już 
nowy dywanik asfaltowy, a teraz na długości blisko kilometra powstają nowe chodniki. Gmina Chęciny partycypuje w kosz-
tach przedsięwzięcia.

stworzy ciąg pieszy, dzięki któremu będzie można bezpiecz-
nie dojść od strony szkoły w kierunku przychodni i kościoła, 
a także w kierunku przejazdu kolejowego. W tym miejscu nie 
tylko będzie estetyczniej, ale przede wszystkim bezpieczniej 
zarówno dla pieszych, jak i kierowców, a przede wszystkim 
dla dzieci uczęszczających tu do szkoły – podkreśla Burmistrz, 
Robert Jaworski.

Agnieszka Olech
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 Idea Siatkarskich Ośrodków Szkolnych powstała w 2012r. 
Ten ogólnopolski projekt szkoleniowy skierowany jest do dzie-
ci i młodzieży, a na celu ma przede wszystkim upowszechnienie 
sportu, a w szczególności siatkówki. Projekt jest finansowany 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ważnym ogniwem pro-
jektu jest samorząd. Gmina Chęciny zapewnia godziny realizo-
wane w ramach programu klas sportowych, a także nieodpłat-
ny dostęp do nowoczesnej infrastruktury – wszystkich obiek-
tów sportowych, nie tylko w czasie codziennych zajęć, ale także 
podczas turniejów.

 Podczas konferencji w Warszawie podkreślano, jak zna-
komitym pomysłem było zainicjowanie programu SOS. Jak 
zdradzili jego twórcy, na początku nie obyło się bez obaw i wąt-
pliwości: czy szkoły będą zainteresowane, czy młodzież będzie 
chciała trenować, czy rodzice i organy prowadzące dadzą się 
przekonać. Po trzech latach funkcjonowania projektu wszyscy 
zgodnie stwierdzają, że SOS to „strzał w dziesiątkę”! 

 Z roku na rok program obejmuje coraz większą grupę 
uczniów i nauczycieli. Skuteczność programu potwierdzają już 
po trzech latach funkcjonowania wyniki uczestników projektu 
(udane starty w Mistrzostwach Europy Kadetów, czy rozgryw-
kach PlusLigi i Orlen Ligi).

 Od września 2014r., po wielu staraniach Burmistrza Rober-
ta Jaworskiego, w projekcie Siatkarskich Ośrodków Szkolnych 
uczestniczą gimnazjaliści z ZSO w Chęcinach. Wtedy właśnie 
młodzież rozpoczęła naukę w klasie sportowej. W tym samym 
czasie uruchomiona została także klasa sportowa w szkole pod-
stawowej. Obecnie w ZSO w Chęcinach funkcjonują już cztery 
klasy sportowe – po dwie w szkole podstawowej i gimnazjum. 
Liczba zajęć wychowania fizycznego zwiększona jest w tych kla-
sach o specjalistyczne zajęcia siatkarskie. Popularność tej dyscy-
pliny w Polsce, nowoczesny sprzęt, w który wyposażona została 
szkoła oraz nowatorskie podejście do procesu szkoleniowego, 

Podsumowanie działania
Siatkarskich Ośrodków Szkolnych

 Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło się podsumowanie trzech lat działania programu Siatkarskich Ośrodków 
Szkolnych w Polsce. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele Gminy Chęciny – Burmistrz Gminy i Mia-
sta Chęciny Robert Jaworski, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach – Iwona Samburska oraz Dyrektor 
Centrum Kultury i Sportu – Renata Janusz. Gospodarzami konferencji byli Minister Sportu i Turystyki Adam Korol, Prezes 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej – Paweł Papke oraz Waldemar Wspaniały – Szef projektu SOS.

dają nadzieje na sukces. Nie można zapomnieć, że poprzez za-
jęcia propagowany jest także zdrowy tryb życia dzieci i mło-
dzieży. 

 Ważnym aspektem działalności SOS-u jest również integra-
cja środowiska lokalnego wokół siatkówki. W ramach projektu 
powstała w naszej gminie Akademia SOS, w skład której we-
szły cztery szkoły podstawowe: z Polichna, Bolmina, Starochę-
cin i Tokarni. Wspólnie staramy się zwiększyć zainteresowanie 
sportem w ogóle, a siatkówką w szczególności. To trudna i wy-
magająca, ale jakże piękna dyscyplina!  

ZSO w Chęcinach
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 Odpowiednio po przeprowadzonych głosowaniach przy-
jęte zostały uchwały między innymi w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie gminy i miasta na rok  2015,  zmiany uchwa-
ły Rady Miejskiej nr 10/III/14 z dnia 23 grudnia 2014r, w spra-
wie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęciny 
na lata 2015-2022, zmiany uchwały Rady Miejskiej, w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków ko-
rzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicie-
lem lub zarządzającym jest Gmina Chęciny, a także uchwały 
ws. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen sprzedaży 
lokali mieszkalnych i nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Chęciny
 Poza stałym porządkiem obrad, Burmistrz, Robert Jawor-
ski, przedstawił  zebranym plany utworzenia w Miedziance 
Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego, poprzez za-
gospodarowanie podziemnych sztolni „Zośka „ i ”Teresa”, zlo-
kalizowanych na terenie rezerwatu Góry Miedzianka.
 Przypomnijmy, że 23 czerwca br. przedstawiciele Akade-
mii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Polskiej Akademii Nauk, 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, a także Wspólnota wsi Mie-

Wyjazdowa Sesja Rady Miejskiej w Chęcinach
 We wtorek, 22 września, w Świetlicy Wiejskiej w Miedziance, odbyła się wyjazdowa Sesja Rady Miejskiej w Chęcinach. 
W ramach posiedzenia Burmistrz, Robert Jaworski przedstawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami. Ponadto 
przedstawiono informację o przebiegu wykonania budżetu wraz z informacją  o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy i Miasta Chęciny za pierwsze półrocze 2015r.

 Akcja ma na celu zwrócenie uwagi konsumentów, że nie 
każdy wydany kwitek jest paragonem fiskalnym. Ten pro-
blem najczęściej spotykany jest w branży gastronomicznej. Nie 
wystawiając paragonów fiskalnych oszuści unikają płacenia 
podatków, przez co przyczyniają się do rozwoju szarej strefy 
i kurczenia się finansów publicznych. Cierpi na tym również 
konkurencja - uczciwe firmy przegrywają z oszustami i często 
upadają, na czym tracą zwykli obywatele.  
 Ponieważ równa konkurencja na rynku i dobra kondycja 
gospodarki narodowej są naszym dobrem, uczulamy, aby nie 

Nie daj się oszukać,
bo nie każdy kwitek jest paragonem

 Już od początku wakacji trwa akcja edukacyjna prowadzona przez Ministerstwo Finansów pod tytułem: „Nie daj się oszu-
kać, sprawdź paragon”. Odwołuje się do ponadczasowych wartości, jakimi są uczciwość i współodpowiedzialność za państwo.

przyczyniać się do ich niszczenia. Dlatego żądajmy paragonów 
za zrealizowane transakcje. 
 Informujemy jednocześnie, że jesienią rusza Loteria Para-
gonowa, w której będą losowane atrakcyjne nagrody. Jest to 
forma podziękowania uczciwym konsumentom i przedsiębior-
com za ich codzienny wkład w rozwój kraju i promocję idei 
uczciwej konkurencji.
 Więcej informacji na stronie: www.mf.gov.pl.

Agnieszka Olech 

dzianka oraz Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, pod-
pisali porozumienie w sprawie dążenia do ośrodka oraz budo-
wy infrastruktury wokół niego.

Magdalena Jamrożek
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 Podczas spotkania uczestnikom zostały przedstawione 
możliwości wsparcia w ramach RPOWŚ przedsiębiorców dzia-
łających w branżach wpisujących się w rozwój inteligentnych 
specjalizacji. Zaprezentowano również koncepcję rozwoju in-
teligentnej specjalizacji - zasobooszczędne budownictwo oraz 
w zakresie zrównoważonego rozwoju energetycznego.
 W spotkaniu wzięli udział zaproszeni przedsiębiorcy, których 
działalność wpisuje się w  rozwój inteligentnych specjalizacji.

Świętokrzyski System Innowacji
- zasobooszczędne budownictwo

- zrównoważony rozwój energetyczny
 3 września Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski wziął udział w spotkaniu poświęconym perspektywie 
i możliwościom rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu świętokrzyskiego - zaosobooszczędne budownictwo oraz zrówno-
ważony rozwój energetyczny.

 Wydarzenie, którego  organizatorem był Departament Po-
lityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego, odbyło się w siedzibie Europejskiego Cen-
trum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Monika Piotrowska

Przypominamy numer interwencyjny na policję

Widziałeś? Dzwoń!
723 192 235

 Jeżeli jesteście świadkami łamania prawa, możecie dzwo-
nić pod nr telefonu 723-192-235. Nie przechodźcie obojętnie 
obok zjawiska chuligaństwa i wandalizmu. Szybka reakcja po-
zwoli na szybsze ustalenie sprawców.
 Przypominamy, że jest możliwość szybkiego kontaktu tele-
fonicznego z patrolem policyjnym z chęcińskiego komisariatu 
pod numerem 723-192-235. Nie przechodźcie obojętnie obok 
zjawiska chuligaństwa i wandalizmu. Po prostu reagujcie. 
Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać bezpośrednią łączno-
ści z załogą radiowozu, szczególnie wtedy, gdy policjanci z Ko-
misariatu Policji w Chęcinach znajdują się w terenie.

Agnieszka Olech

Wyrazy szczerego współczucia dla
Lek. med. Wiesława Brąglewicza

z powodu śmierci
TEŚCIA

składają Dyrekcja wraz z pracownikami
Samorządowego Zakładu

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach.

Informacja 
	 Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Chęcinach,	zwraca się 
z prośbą do wszystkich użytkowników korzystających  z sieci 
i przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy i Miasta Chę-
ciny o prawidłowe, zgodne z umową ich eksploatowanie.
 Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na to co wrzu-
camy 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 funk-
cjonowaniu kanalizacji.
 Wystarczy do toalet i innych urządzeń sanitarnych 
nie wrzucać:
chusteczek nawilżanych i higienicznych, ręczników pa-
pierowych, 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 rzeczy powodu-
jących niedrożność rur kanalizacyjnych.
 Mając powyższe na uwadze jeszcze raz zwracamy się 
z ogromną prośbą do mieszkańców o użytkowanie instala-
cji kanalizacyjnej, zgodnie z jej przeznaczeniem co zniwe-
luje do minimum koszty jej udrażniania

ZGK w Chęcinach
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 Coroczne uroczystości odbywające się pod Pomnikiem Lot-
ników w Gościńcu tradycyjnie rozpoczęły się od występu mło-
dzieży ze Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Skalskiego 
w Polichnie. Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta za po-
ległych podczas II wojny światowej lotników, koncelebrowana 
przez ks. Krzysztofa Pawlika, proboszcza parafii pw. Matki Bo-
żej Anielskiej w Polichnie oraz ojca Tomasza Pawlika z klaszto-
ru oo. Franciszkanów w Chęcinach. Jak podkreślali duchowni 
podczas Mszy Świętej należy w sobie pielęgnować pamięć o bo-
haterach i szacunek do historii.

Były uczeń szkoły szybowcowej
gościem Święta Lotników

 Michał Bąk, ostatni uczeń kształcącej asów polskiego lotnictwa szkoły szybowcowej, która przed laty mieściła się w Polich-
nie, zaszczycił swoją obecnością uroczystości Święta Lotników odbywającego się pod Pomnikiem Lotników w Gościńcu.

 Szkoła szybowcowa w Polichnie powstała w 1932 roku, wraz 
z nią lotnisko i olbrzymie hangary na samoloty. W jej murach 
nauki pobierali przyszli piloci, którzy w czasie II wojny świato-
wej walczyli nie tylko na frontach naszego kraju, ale również 
w bitwie o Anglię. - Wielu z nich oddało życie w walce o na-
szą Ojczyznę – podkreślał podczas uroczystości rocznicowych 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, wspo-
minając przede wszystkim wielką postać generała Stanisława 
Skalskiego, polskiego lotnika, generała lotnictwa, najlepszego 
polskiego asa myśliwskiego okresu II wojny światowej odzna-
czonego Złotym Krzyżem Virtuti Militari, wychowanka szkoły 
szybowcowej w Polichnie. – Właśnie tu, 23 lata temu, dokład-
nie 27 września dokonano uroczystego odsłonięcia Pomnika 
w Polichnie, upamiętniającego słynną szkołę szybowcową, ale 
przede wszystkim tych, którzy szlifując tu swoje nauki stanęli 
w obronie naszej Ojczyzny – zaznaczył Burmistrz Gminy i Mia-
sta Chęciny, Robert Jaworski.
 - Oby kolejne pokolenia nie musiały stawiać pomników 
kolejnym bohaterom – przestrzegała Małgorzata Muzoł, Świę-
tokrzyski Kurator Oświaty. – Pamiętajmy o tamtych wydarze-
niach i wyciągnijmy z nich lekcję – dodała, podkreślając jedno-
cześnie ogromne zaangażowanie uczniów szkół Gminy i Miasta 
Chęciny we wszelkie uroczystości patriotyczne. – Wychowanie 
to proces ciągły i dziś dziękuję z tego miejsca władzom gminy, 
jak również dyrektorom szkół i całemu gronu pedagogiczne-
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Historia szkoły w Polichnie
 Po odkryciu przez studentów Politechniki Warszawskiej 
z Aeroklubu Warszawskiego niezwykłych właściwości aerody-
namicznych i specyfiki wzgórza w Polichnie (okazało się, że 
istnieją tu odpowiednie prądy, korzystnie wpływające na no-
szenie szybowców), zrodził się pomysł założenia tu szkoły szy-
bowcowej. Powstała ona w 1932 roku, a wraz z nią lotnisko 
i olbrzymie hangary na samoloty. To tu kształcili się przyszli 
piloci, którzy później brali czynny udział nie tylko na fron-
tach w kraju, ale i za granicą, m.in. w bitwie o Anglię. Wielu 
z nich zginęło. Podczas wojny część hangarów zniszczyli par-
tyzanci, aby uniemożliwić niemieckiemu okupantowi ich wy-
korzystanie. Po wyzwoleniu odbudowano dwa hangary i od 
czerwca 1946 roku szkoła wznowiła działalność. Zamknięto ją 
w 1959 roku. W późniejszym czasie pojawiły się nawet próby 
odbudowy lotniska, ale nie zgodzili się na to tutejsi mieszkań-
cy, twierdząc, że zniszczy to ich uprawy. W 1989 roku zrodził 
się pomysł wybudowania monumentu upamiętniającego szkołę 
i lotników, którzy oddali życie walcząc za ojczyznę. 27 kwietnia 
1992 roku pod górą Żebrowica, z której startowały szybowce 
stanął Pomnik przedstawiający mitycznego Ikara. Uroczystego 
odsłonięcia Pomnika dokonał wychowanek szkoły w Polichnie, 
legendarny pilot myśliwców Stanisław Skalski, który w czasie 
wojny zestrzelił ponad 20 samolotów niemieckich. Na skalnym 
głazie widnieją 32 nazwiska tych, którzy rozpoczynali szkolenie 
w tej szkole, a oddali życie za Ojczyznę w czasie II wojny świato-
wej. Dzięki Pomnikowi w Polichnie, pamięć o szkole i lotnikach 
nigdy nie zaginie. W roku 2008 nastąpiło uroczyste nadanie 
imienia generała Stanisława Skalskiego Szkole Podstawowej 
w Polichnie. W rokoku 2009 uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Polichnie otrzymali sztandar poświęcony temu wielkiemu 
patriocie, człowiekowi, który był niezwykle ważną postacią dla 
polskiego lotnictwa, Stanisławowi Skalskiemu.

mu za wkład i zaangażowanie w proces dydaktyczny uczniów 
tej gminy na wielu płaszczyznach. I tak jak niegdyś wiały tu 
dobre wiatry dla polskich lotników, tak życzę, aby te dobre wia-
try zawsze wiały dla całej Gminy Chęciny – życzyła Małgorzata 
Muzoł, Świętokrzyski Kurator Oświaty. Do tych życzeń dołączył 
się również Wicestarosta Powiatu Kieleckiego, Zenon Janus. - 
Historia musi trwać i pamięć o tych, którzy tę historię tworzyli 
– mówił Wicestarosta, Zenon Janus, który za podtrzymywa-
nie w tej gminie pamięci o naszych bohaterach narodowych 
dziękował w imieniu Starosty Powiaty Kieleckiego, Michała 
Godowskiego, a także obecnych podczas uroczystości radnych 
Powiatu Kieleckiego – Bogumiły Kowalczyk i Kazimierza Bie-
leckiego oraz sekretarz Powiatu Kieleckiego, Barbary Piwnik. 
– Mając w pamięci tak zacnego człowieka, jakim był generał 
Stanisław Skalski, as polskiego lotnictwa oraz pozostałych lot-
ników pobierających właśnie tu nauki nie sposób nie pochylić 
czoła w podziękowaniu za naszą wolność – dodał Wicestarosta 
Zenon Janus.
 Tegoroczne uroczystości Święta Lotników zaszczycił swo-
ją obecnością wychowanek szkoły szybowcowej w Polichnie, 
Michał Bąk. – Kiedy dowiedziałem się podczas tegorocznego 
Marszu I Kompanii Kadrowej, że jednym z jego uczestników 
jest człowiek, pobierający przed laty nauki w szkole szybow-
cowej w Polichnie, który znał generała Stanisława Skalskiego 
i innych wspaniałych lotników, który sam był jednym z nich, 

nie sposób było nie złożyć zaproszenia na nasze doroczne uro-
czystości – powiedział Burmistrz Robert Jaworski, dziękując 
wspaniałemu gościowi za przybycie. – To ja ogromnie dziękuję 
za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj być 
w miejscu, gdzie przed laty pobierałem nauki – zapewnił wy-
chowanek szkoły szybowcowej w Polichnie, pilot Michał Bąk.
 Na zakończenie uroczystości poszczególne delegacje ko-
lejno złożyły wieńce pod Pomnikiem, upamiętniającym szko-
łę i lotników, którzy oddali życie walcząc za ojczyznę w czasie 
II wojny światowej. Uroczystości swoją obecnością uświetniły 
sztandary szkół z terenu Gminy i Miasta Chęciny oraz Ochot-
niczych Straży Pożarnych, a także Koła Związku Kombatantów 
RP i BWP nr 54 z Chęcin na czele z prezesem Zarządu Czesła-
wem Krzywdzińskim.

Agnieszka Olech
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fitness, sauna, si³ownia,boiska
sale konferencyjne, sala bufetowa
organizacja imprez dla dzieci 
wypo¿yczalnia rowerów
www.rowery.checiny.pl

Centrum Kultury i Sportu
w Chêcinach
ul. Armii Krajowej 18 A 

tel. 41/ 3151-097
www.ckis.checiny.pl

Zapraszamy do Centrum Kultury i Sportu w Chêcinach!

nieodp³atnie: tenis sto³owy, bilard

Urodziny 
z CkiS w Chêcinach

Oferujemy organizacjê urodzin dla dzieci

sportowych lub kreatywnych

22 listopada 2015 r.
Hala Pod Basztami w Chêcinach

III Gminny 
Mam Talent

JUNIOREK i KADETEK
W ZAPASACH KOBIET

PUCHAR POLSKI 

 I memoria³ im. Ksawerego Waliszewskiego

24.10.2015 r. godz. 9.00-18.00
Hala „Pod Basztami” w Chêcinach

Wtorki i Czwartki 16.00 – 18.00
Hala „Pod Basztami” - sala nr 32 (œwietlica)

bezp³atne zajêcia dla dzieci w wieku 6+ 

Rysunek i malarstwo
warsztaty rysunku i malarstwa

dla m³odzie¿y i doros³ych
- kompozycja, œwiat³ocieñ
- rysunek wêglem, o³ówkiem
- martwa natura, 
   portret, architektura

prowadzone przez aktorów
 Teatru Baza Zbo¿owa

zajêcia prowadzone s¹ przez
 aktorów, scenografów, choreografów

W programie:
dykcja, emisja g³osu, elokwencja cia³a w przestrzeni, 

elementarne podstawy gry aktorskiej,taniec, 
elementy pantomimy, interpretacja wiersza i prozy, 

gry rytmizowane, gry dramowe , etiudy teatralne. 

Warsztaty 

Teatralne

... i wiele wiêcej!
zadzwoñ lub odwiedŸ nas!

Polub nas na FB!
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 Warto przypomnieć, że w 2007 roku władze Gminy i Mia-
sta Chęciny rozpoczęły systematyczną rozbudowę i budowę no-
wych placów zabaw na terenie całej gminy. Place zabaw dla naj-
młodszych budowane były sukcesywnie w kolejnych miejsco-
wościach. Dziś, śmiało można stwierdzić, że ogrodzone obiekty 
z najwyższej klasy bezpiecznym sprzętem do zabaw dla dzieci 
powstały w każdej miejscowości. – Przez kilka lat, aczkolwiek 
sukcesywnie budowaliśmy place zabaw w kolejnych miejscowo-
ściach. Nie mogliśmy zrobić ich od razu wszędzie ze względu 
na ograniczone środki – przyznaje Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski. – Niemniej jednak, zgodnie z obiet-
nicą, nowe place zabaw powstawały sukcesywnie w następnych 
miejscowościach. Dzisiaj, niemal nowe, ogrodzone place zabaw 
dla najmłodszych znajdują się w każdej miejscowości na terenie 
gminy Chęciny. Maluchy mają gdzie bezpiecznie się bawić – 
mówi Burmistrz Robert Jaworski. 
 Wybudowane na terenie całej gminy place zabaw mają 
wszystko, co jest potrzebne do tego, aby maluchom dać praw-
dziwy powód do radości. Drewniane pomosty, drabinki, prze-
plotnie, zjeżdżalnie, kolorowe karuzele i huśtawki – to tylko 
niektóre z atrakcji, jakie czekają na gminnych placach zabaw 
na najmłodszych. Nie brakuje na nich także najważniejszego 
elementu każdego placu zabaw, czyli piaskownic oraz ławek. 
Warto nadmienić, że wszystkie urządzenia przeznaczone do 

Nowe atrakcje na placu zabaw
przy Osiedlu Sosnówka

 Plac zabaw na Osiedlu Sosnówka w Chęcinach został doposażony w nowe sprzęty i urządzenia do zabawy. Wybrany przez 
Gminę wykonawca już ukończył prace nad instalacją nowych elementów. Zamontowane zostały między innymi dodatkowe 
huśtawki, przejście rurowe oraz drabinki. Teraz z pewnością będzie tu jeszcze weselej.

 Na budynku przychodni został zainstalowany system 
CCTV, czyli cztery kamery po jego zewnętrznej stronie, któ-
re podłączone są do rejestratora przez 24 godziny na dobę. 
– W związku z licznymi dewastacjami budynku przychodni 
oraz notorycznym zaśmiecaniem terenu wokół niego postano-
wiliśmy zainstalować system monitoringu – mówi Robert Ja-
worski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. – Jestem przeko-

Przychodnia w Chęcinach monitorowana
 Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach zyskał monitoring. Inwestycja ma poprawić bezpie-
czeństwo wokół budynku.

nany, że podjęte przez nas działania poprawią bezpieczeństwo 
wokół przychodni i odstraszą potencjalnych wandali, którzy 
uparcie ją niszczą i zaśmiecają teren – dodaje Burmistrz.
Montaż monitoringu mógł dojść do skutku dzięki dotacji z bu-
dżetu Gminy Chęciny.

Agnieszka Olech

zabawy oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy pro-
dukcji i montażu urządzeń posiadają wymagane atesty i do-
puszczenia, bo w końcu bezpieczeństwo jest najważniejsze. 
 Teraz przyszedł czas na rozbudowywanie wybudowanych 
na przestrzeni ostatnich lat nowych placów zabaw. – Cieszę się, 
że po długim wyczekiwaniu wszystkie maluchy z naszej gminy 
mają gdzie się bawić. Teraz będziemy się starać udoskonalać 
wybudowane przez nas place zabaw – zapowiada Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Agnieszka Olech 
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 18 września w Regionalnym Centrum Naukowo- Tech-
nologicznym w Podzamczu Chęcińskim odbył się festyn pn.: 
,,Poznajemy Leonarda da Vinci”. Zainaugurował on projekt 
badawczy ,,Dziecko jako badacz - rozwijanie aktywności twór-
czej i umiejętności poznawczych uczniów w okresie wczesnosz-
kolnym w oparciu o zasoby Centrum Nauki Leonardo da 
Vinci w Podzamczu Chęcińskim”. W uroczystym rozpoczęciu 
projektu wzięły udział klasy zakwalifikowane do projektu wraz 
z wychowawcami, przedstawiciele UJK oraz RCNT, wśród nich 
dwie klasy ze Szkoły Podstawowej w Chęcinach.
 Celem tego projektu jest:
- opracowanie i wprowadzenie rozwiązań metodycznych  opar-
tych na strategii dociekania naukowego (IBSE Inquiry-Based 
Science Education) w realizacji treści przyrodniczych w eduka-
cji wczesnoszkolnej. 

Klasy Leonarda da Vinci
ze Szkoły Podstawowej w Chęcinach

W festynie wzięło udział 231 uczestników ze szkół w: Chęci-
nach, Łukowej, Jędrzejowie, Pińczowie, Woli Jachowej, Busku 
Zdroju. Zorganizowano dla nich szereg atrakcji:
• Zabawy prowadzone przez ZHP HUFIEC Kielce- miasto,
• ,,Spotkanie z Koziołkiem Matołkiem” przygotowane przez 
Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie,
• Warsztaty prowadzone w laboratoriach RCNT,
• Prezentację o treściach przyrodniczych  przygotowaną przez 
Służbę Celną w Kielcach,
• Zabawy, łamigłówki z nagrodami poprowadzone przez pra-
cowników Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach,
• Warsztaty dla dzieci prowadzone przez dr UJK w Kielcach – 
Janusza Wróblewskiego.

 Zespoły uczniowskie uzyskają status klas „Leonarda da Vin-
ci”, co uprawnia ich do udziału w zajęciach w wybranych la-
boratoriach prowadzonych na terenie Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu oraz udziału w fe-
stynie pt. „Klasy Leonarda da Vinci” w czerwcu 2016 roku.

ZSO Chęciny

 Podczas zebrania poruszano wiele istotnych tematów zwią-
zanych z funkcjonowaniem samorządności na jej podstawo-

Powiatowy Zjazd Sołtysów Ziemi Kieleckiej
 Odbył się walny Powiatowy Zjazd  Sołtysów Ziemi Kieleckiej.  W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, parlamentarzyści, 
przedstawiciele policji i straży pożarnej.  

wym szczeblu, jakim jest sołectwo. Spotkanie miało również na 
celu powołanie nowego zarządu Powiatowego Stowarzyszenia 
Sołtysów Ziemi Kieleckiej. W wyniku przeprowadzonych wy-
borów w skład którego weszła również reprezentantka Gminy 
Chęciny, Pani Danuta Pniewska, na co dzień pełniąca funkcję 
Przewodniczącej Zarządu Osiedla Czerwona Góra w Chęci-
nach.
 Zjazd stał się również doskonałą okazją do uhonorowania 
przedstawicieli samorządów, którzy na co dzień wspierają dzia-
łalność Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Nagrodę i wyróżnienie za 
długoletnią współpracę i wspieranie działań organizacji ode-
brał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, który 
wziął udział w spotkaniu wraz liczną grupą sołtysów i członków 
stowarzyszenia z terenu Gminy Chęciny.

Magdalena Jamrożek
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 Andrzej Korycki i Dominika Żukowska podczas koncertu, 
zarówno po rosyjsku, jak i w polskich tłumaczeniach, wyśpie-
wali wiele wzruszających ballad takich jak: „Modlitwa”, „Pieśń 
gruzińska”, „Trzy miłości”. Andrzej Korycki, członek legen-
darnego zespołu „Stare Dzwony”, od początku lat 80-tych 
wykonawca współczesnych piosenek żeglarskich, zabierał pu-
bliczność w szantowe klimaty. Występ artystów przeplatany był 
anegdotami, na które uczestnicy żywo reagowali.  Niekwestio-
nowanymi atutami duetu są niepospolite, znakomicie dobra-
ne głosy, wspaniałe teksty oraz bogactwo rytmów i nastrojów, 
przekazywane radośnie przy akompaniamencie gitar.
 Na życzenie publiczności usłyszeliśmy: „Byle dalej”, „Ka-
mienie”, „Plasterek cytryny”, „Shenandoah” oraz „Gdzie ta 
keja”. Artyści dwukrotnie bisowali, a publiczność nagrodziła 
ich brawami na stojąco.

Pożegnanie lata w Chęcinach
w żeglarskich klimatach

 Z okazji „Pożegnania Lata”, w Chęcinach, odbył się koncert Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego. Przez dwie go-
dziny zgromadzona publiczność śpiewała z artystami  znane ballady rosyjskie i piosenki żeglarskie.

 Słowa uznania i podziękowania złożył Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, który przypomniał publicz-
ności, iż pomimo, że w Gminie Chęciny plany budowy Morza 
Chęcińskiego odeszły w zapomnienie, to piosenkę żeglarską 
i piękne ballady w wykonaniu Dominiki Żukowskiej i Andrzeja 
Koryckiego z pewnością jeszcze w Gminie usłyszymy.

CKiS w Chęcinach
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 Wrzesień w działalności każdej szkoły 
wiąże się z wieloma wyzwaniami i zada-
niami. W Zespole Szkół Nr 2 przyszedł  
czas analiz wyników matur i egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawo-
dowe. Jak co roku przedstawiamy za-
tem  osiągnięcia naszych absolwentów 
z liceum i technikum. Z dumą możemy 
stwierdzić, że z roku na rok nasza mło-
dzież osiąga coraz to lepsze wyniki, prze-
wyższając koleżanki i kolegów z woje-
wództwa, a nawet kraju. 
 Zdawalność w liceum ogólnokształcą-
cym z przedmiotów obowiązkowych  kształ-
tuje się na takim samym poziomie jak w wo-
jewództwie i wynosi 92%, ale jest lepsza niż 
w kraju, gdzie średni wynik to 89%. W tym 
roku możemy się znowu pochwalić stupro-
centową zdawalnością z języka polskiego 
– porównywalnie w kraju i województwie 
świętokrzyskim jest to 98%. Warto podkre-
ślić fakt, że uczennice, która wybrały poziom 
rozszerzony z tego przedmiotu, uzyskały ka-
pitalne wyniki - 90% i 48 %. 
 Bardzo dobrze również wypadła w li-
ceum matura z matematyki. Pomyślnie 
złożyło ją prawie 80% uczniów. Porów-

Egzamin maturalny i zawodowy
w Zespole Szkół Nr 2 – czas podsumowania

nywalne do średniej wojewódzkiej i kra-
jowej są także wyniki z języka obcego no-
wożytnego ( język angielski – 96%, język 
rosyjski – 100%) 
 Znakomicie wypadła matura w tech-
nikum. Pomyślnie i z bardzo dobrymi 
rezultatami egzamin maturalny złożyło 
85% absolwentów. Wynik ten szczególnie 
cieszy, gdyż średnia zdawalność w kraju 
wynosi 70%, a w województwie święto-
krzyskim - 68%. 
 Maturę z języka polskiego technicy 
zdali w 100% (w województwie- 97%), 
z matematyki w 75% ( w województwie – 
71%, w kraju 73%), z języka angielskiego 
– 80%, z języka niemieckiego - 100%. 
 Łącznie w naszej szkole świadectwo 
maturalne otrzymało 89% młodych lu-
dzi. Wyniki te wyraźnie odbiegają in 
plus od średniej krajowej (79%). Jest to 
przecież różnica aż 10 punktów procen-
towych na korzyść naszej szkoły. To nie-
zmiernie cieszy. 
 W czerwcu tego roku młodzież 
z technikum mechanicznego i mecha-
tronicznego przystąpiła do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje zawodo-

we. Rewelacyjnym wynikiem mogą się 
pochwalić mechanicy. Dyplom technika 
mechanika uzyskało aż 75% absolwen-
tów. Porównywalnie zdawalność w kraju 
i województwie świętokrzyskim wyniosła 
67%. Dyplom mechatronika zdobyło 22% 
przystępujących do egzaminu. Jest to 
również wynik lepszy od średniej w wo-
jewództwie, która liczy 17%. Przy okazji 
analizy wyników z egzaminów potwier-
dzających kwalifikacje zawodowe warto 
podkreślić, że, aby pomyślnie złożyć ten 
egzamin, trzeba uzyskać minimum 75% 
punktów. Porównywalnie - próg zdawal-
ności na maturze wynosi 30% punktów.
Uzyskane wyniki z egzaminu maturalne-
go i zawodowego wyraźnie pokazują, że 
Zespół Szkół Nr 2 dba o wysoki poziom 
kształcenia. Priorytetem p. Dyrektor – 
Haliny Kołodziejczyk i nauczycieli jest jak 
najlepsze przygotowanie uczniów do roz-
poczynania nauki w wyższych uczelniach 
oraz do podejmowania przez nich pracy 
w wyuczonych zawodach. Śmiało można 
powiedzieć, że z tych zadań staramy się 
wywiązać jak najlepiej.

 ZS nr 2 w Chęcinach

 Bardzo ważnym jest, aby kolejne poko-
lenia Polaków pamiętały istotne dla Polski 
daty przełomowych wydarzeń historycz-
nych.– Chciałbym, aby młodzi ludzie zatrzy-
mali w pamięci wydarzenia, dzięki którym 
żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce – mówi Cze-
sław Krzywdziński. – Równe 70 lat temu, 

Pamiętajmy ważne dla Polski i Polaków daty i wydarzenia
 Rok 2015 obfituje w wiele jubileuszowych, ważnych dla Polski rocznic. Najważniejsze z nich wspomina Czesław Krzywdziński-
,Prezes Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Chęcinach, który został odznaczo-
ny Orderem Za Wybitne Zasługi przyznanym przez Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i BWP.

w dniach 4 – 11 lutego, odbyła się ważna 
konferencja jałtańska, podczas której zdecy-
dowano podporządkować Europę Wschod-
nią totalitarnemu imperium sowieckiemu. 
Musimy o tym pamiętać, bo właśnie wtedy 
Polska została zdradzona. Niezwykle ważną 
datą jest też pierwsza masowa deportacja ty-
sięcy Polaków w głąb Związku Sowieckiego, 
która nastąpiła 75 lat temu – dodaje Czesław 
Krzywdziński. – Pamiętajmy o tragicznych 
losach kolejnych zesłańców, którzy musieli 
przejść prawdziwe piekło: okrutne traktowa-
nie, katorżniczą pracę, głód, rodzinne dra-
maty, choroby, czyhającą wszędzie śmierć. 
Nie wolno nam o tym zapomnieć, że tysią-
ce kilometrów od Polski zginęła niezliczona 
ilość Polaków – podkreśla Prezes.
 W kwietniu obchodziliśmy 75 roczni-
cę Zbrodni Katyńskiej. – W czasie, kiedy 
NKWD mordowało tysiące polskich jeńców 
wojennych, ich rodziny masowo były wywo-
żone w głąb ZSRR – przypomina Prezes Koła 
Związku Kombatantów RP i BWP w Chęci-
nach. – Kolejną ważną datą, o której powinien 

wiedzieć każdy 
Polak, to 1 sierp-
nia, czyli wy-
buch Powstania 
Warszawskiego. 
W tym roku 
obchodziliśmy 
jego 75 rocznicę. 
1-go września 
minęło nato-
miast 76 lat od 
wybuchu II woj-
ny światowej. 
Mam nadzieję, 
że te daty na 
zawsze pozosta-
ną w pamięci 
każdego Polaka 
i będą przekazywane kolejnym pokoleniom – 
podsumowuje Czesław Krzywdziński.
 Pamiętajmy o przełomowych wydarze-
niach w historii Polski i wielkich ludziach 
z nimi związanych.

Agnieszka Olech

Czesław Krzywdziński
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 W dniu 21 września 2015 r w Ło-
pusznie odbyły się eliminacje wojewódz-
kie VI Turnieju Orlika 2015 o Puchar 
Premiera Rzeczpospolitej Polskiej w ka-
tegorii chłopców 12-13 lat (rocznik 2002-
2003). Do turnieju awansowali zwycięzcy 
eliminacji gminnych tj. zespoły z Jędrze-
jowa, Łopuszna, Krasocina (finalista 
ogólnopolski V edycji turnieju), Chęcin 
oraz Końskich. Bardzo dobrze wypadła 
drużyna Gimnazjum nr 1 w Chęcinach, 
która po nienajlepszym pierwszy meczu 
(porażka z gospodarzami 1:3), w kolej-
nym spotkaniu rozgromiła faworyta za-
wodów zarazem finalistę ogólnopolskie-
go poprzedniej edycji turnieju- zespół 

Chłopcy z Gimnazjum nr 1 w Chęcinach
w Finale Wojewódzkim VI Turnieju Orlika 2015 
o Puchar Premiera Rzeczpospolitej Polskiej!

Krasocina 3:0. Ostatni mecz zawodów 
z ekipą z Jędrzejowa stał na bardzo wy-
sokim poziomie, gdyż obie drużyny mia-
ły jeszcze szansę zapewnić sobie awans 
do finału wojewódzkiego. Mnóstwo akcji 
i strzałów na bramkę, sytuacja zmieniała 
się jak w kalejdoskopie. Długo utrzymy-
wał się remis 1:1 ale więcej sił i determi-
nacji zachowała ekipa z Chęcin, zdoby-
wając jak się później okazało zwycięską 
bramkę na półtorej minuty przed koń-
cem spotkania.

 Zawody rozegrano systemem „każdy 
z każdym”, czas gry 2 x 10 minut. Wyniki 
poszczególnych gier:

Łopuszno-Chęciny 3:1 Wiktor Wnuk
Krasocin-Jędrzejów 1:0
Jędrzejów-Łopuszno 5:1
Chęciny- Krasocin 3:0 Wiktor Wnuk 2, 
Radosław Kuchta
Łopuszno-Krasocin 2:1
Jędrzejów-Chęciny 1:2 Jakub Skarbek, 
Wojciech Bęben

Drużyna z Końskich nie dojechała na za-
wody.

Końcowa kolejność
eliminacji wojewódzkich:
M Pkt. Bramki
Łopuszno 3 6 6-7
Chęciny 3 6 6-4 AWANS
Krasocin 3 3 2-5
Jędrzejów 3 3 6-4

 Awans do Finału Wojewódzkiego 
VI Turnieju Orlika o Puchar Premiera 
Rzeczpospolitej Polskiej uzyskały druży-
ny Łopuszna i Chęcin. Tym samym ze-
spół z Chęcin powtórzył sukces z ubiegłe-
go roku. Turniej Finałowy odbędzie się 
6 października 2015r. w Nowinach.
 Zespół Gimnazjum nr 1 w Chęcinach 
reprezentowali: Konrad Mlazga, Jakub 
Skarbek, Wojciech Bęben, Filip Kamiński, 
Radosław Kuchta, Michał Huk, Kacper 
Puchała, Wiktor Wnuk, Sebastian Gołuch, 
Mateusz Jakubczyk, Miłosz Januszek.

Tomasz Hańćko
ZSO w Chęcinach

 24.09.2015 odbyła się niecodzienna lekcja, uczniowie klasy 
VI B w ZSO w Chęcinach wykazali inicjatywę i chęć poznania bli-
żej siebie nawzajem poprzez swoje zwierzaki. Chętni uczniowie 
przybyli na godzinę wychowawczą, która odbyła się na działce 
szkolnej, wraz ze swoimi pupilami. Rodzice dowieźli im zwierza-
ki by mogli się nimi pochwalić w szkole. Właściciele opowiadali 
o pochodzeniu, nawykach, umiejętnościach oraz anegdotach 
związanych ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi. Niektórzy 
demonstrowali sztuczki, które zwierzęta potrafią.
 Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchali się nawza-
jem i poznawali Pusię i Szerko - pieski, kota – Garfielda oraz 
króliczki, które zaskoczyły uczniów zwinnością i skocznością.

Justyna Chałat
 ZSO w Chęcinach

Pupile w szkole
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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

Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada
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 Przy słonecznej pogodzie wyłonio-
no reprezentantów Gminy do kolejne-
go etapu rozgrywek. Bezkonkurencyj-
ni okazali się uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Chęcinach. Wszy-
scy uczestnicy turnieju z rąk Burmistrza 
Gminy i Miasta Chęciny, Roberta Jawor-
skiego odebrali pamiątkowe upominki.
Do kolejnego etapu rozgrywek zakwalifi-
kowały się szkoły:
W kategorii 10-11 lat chłopcy Szkoła 
Podstawowa w Chęcinach
W kategorii 12-13 lat chłopy Gimnazjum 
nr 1 w Chęcinach
W kategorii 12-13 lat dziewczęta Gimna-
zjum nr 1 wChęcinach
Wyniki
Kategoria 10-11 lat chłopcy
SP Tokarnia – SP Wolica 1:0
SP Chęciny – SP Polichno 1:0
SP Tokarnia – SP Polichno 2:3
SP Chęciny – SP Wolica 3:3
SP Tokarnia – SP Chęciny 0:9

VI gminne eliminacje do Turnieju
o Puchar Premiera RP

 W dniach 17-18 września odbyły się już po raz VI gminne eliminacje do Turnieju o Puchar Premiera RP. Zawody tradycyj-
nie odbyły się na boisku „Orlik” przy Hali Widowiskowo Sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach.

SP Polichno – SP Wolica 1:0
Kategoria 12-13 lat chłopy
Gimnazjum nr 1 w Chęcinach I - Gimna-
zjum nr 1 w Chęcinach II 3:0
Gimnazjum Nr 2 Wolica – SP Polichno 4:0
Gimnazjum nr 2 Wolica – Gim Nr 1 
w Chęcinach II 0:3
Gimnazjum nr 1 w Chęcinach I – SP Po-
lichno 7:0
Gimnazjum nr 1 w Chęcinach I Gimna-
zjum nr 2 Wolica 4:0

SP Polichno - Gimnazjum nr 1 w Chęci-
nach II 0:3
Kategorii 12-13 lat dziewczęta
SP Polichno – Gimnazjum nr 1 w Chęci-
nach II 0:0
Gimnazjum nr 1 w Chęcinach II – Gim-
nazjum nr 1 w Chęcinach I 1:6
SP Polichno - Gimnazjum nr 1 w Chęci-
nach I 0:8

CKiS w Chęcinach
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 Od 25 do 27 września w Chęcinach odbył się IX w historii Festi-
wal Kultury Żydowskiej „Tryptyk Żydowski 2015”. Od lat festiwalo-
wi przyświeca idea przypomnienia przedwojennej historii miasta, 
nierozerwalnie wiążącej się z kulturą żydowską. – Festiwal Kultury 
Żydowskiej traktujemy od lat jako lekcję tolerancji wobec innych 
wyznań, innej kultury i religii. W przedwojennych Chęcinach spla-
tały się ze sobą dwie kultury, dwie religie, które istniały obok siebie 
długie lata. Tak wyglądała nasza historia, którą pamiętamy, pielę-
gnujemy i przypominamy o niej – podkreślał Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – Na terenie Gminy i Miasta 
Chęciny można natrafić na wiele pomników historii związanej 
z mieszkańcami wyznania mojżeszowego. Jednym z nich jest bez 
wątpienia chęcińska XVII wieczna Synagoga, którą chcielibyśmy 

IX Festiwal Kultury Żydowskiej w Chęcinach 
pełen atrakcji

 Marsz Pamięci, warsztaty o historii, tradycji i kulturze żydowskiej, niesamowity, żywiołowy koncert w wykonaniu „Old 
Klezmer Trio” i degustacja przysmaków kuchni żydowskiej, a ostatniego dnia widowisko plenerowe na Rynku Górnym w Chę-
cinach „Azoj Ot, Azoj Got”, czyli Tak jak to jest, jest w porządku!, a w Hali „Pod Basztami” skecz „Polscy Żydzi na wesoło” 
w wykonaniu kabaretu DERKACZ – te i wiele innych atrakcji czekało na gości tegorocznego Tryptyku Żydowskiego w Chęci-
nach.

odrestaurować. Jesteśmy na etapie prowadzenia rozmów z Gminą 
Wyznaniową Żydowską w Katowicach w celu uregulowania stanu 
prawnego obiektu. Złożyliśmy też wniosek do marszałka woje-
wództwa świętokrzyskiego o dofinansowanie ze środków unijnych 
projektu związanego z odrestaurowaniem synagogi i utworzeniem 
w obiekcie Muzeum Kultury Żydowskiej. Inwestycja miałaby się 
odbyć w ramach drugiego etapu rewitalizacji miasta – poinformo-
wał włodarz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

 „Marsz Pamięci” namacalną lekcją historii
 Pierwszy dzień trzydniowego „Tryptyku Żydowskiego” trady-
cyjnie już rozpoczął się Marszem Pamięci po miejscach związanych 
z historią chęcińskich Żydów. Udział w nim wzięli uczniowie z chę-
cińskich szkół, a także mieszkańcy. Zwiedzili cmentarz żydowski, 
synagogę, przeszli na Rynek, a następnie do hali widowiskowo - 
sportowej „Pod Basztami”, gdzie odbyły się warsztaty poświęcone 
pielęgnowaniu historii, kultury i tradycji żydowskiej. W spotkaniu 
wzięło udział 260 uczniów z siedmiu szkół z terenu gminy. Młodzi 
ludzie uczyli się hebrajskiej piosenki, a ich nauczycielami były ko-
leżanki z Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach, Ola Zapała (klasa I p 
LO) i Dominika Górska (klasa II a LO). Warsztaty zostały przepro-
wadzone pod opieką nauczycieli z Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach 
i Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Wolicy: Anny Wrzoskiewicz, 
Teresy Jakubowskiej i Beaty Ludwickiej-Dula.  

 „Muzyka Klezmerska”
 Pod takim tytułem minął drugi dzień Festiwalu Kultury Żydow-
skiej. Przybyłych do hali „Pod Basztami” powitał Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, życząc mile spędzonego wieczoru. 
A ten, jak się okazało, był niezwykły. Śpiew w języku jidysz, wspaniałe 
aranżacje i żywiołowy koncert „Old Klezmer Trio” porwał publicz-
ność za serca. Można było usłyszeć najsłynniejsze piosenki żydowskie 
z lat 30 – tych i 50 – tych ubiegłego wieku przeplatane barwnymi 
opowieściami. W skład zespołu wchodzą: Marek Makuch – śpiew 
(aktor teatralny i estradowy, instrumentalista, w latach 80-tych gita-
rzysta zespołu Bajm), Mariusz Oleśkiewicz – instrumenty klawiszowe 
(pianista, aranżer) oraz Jerzy Bolesławski – perkusja (współpracował 
m.in. z Danutą Błażejczyk, Czavadarem Petrovem).
 Na zakończenie, goście zostali zaproszeni na degustację żydow-
skich przysmaków, które przygotowały restauracje: Karczma Chę-
ciny, Restauracja Pod Zamkiem i Zajazd pod Srebrną Górą.
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„Przy Szabasowych Świecach”
 Trzeci dzień barwnego Festiwalu Kultury Żydowskiej przyniósł 
równie dużo mocnych wrażeń. Ostatni dzień „Tryptyku Żydow-
skiego” rozpoczął się na Rynku górnym w Chęcinach od widowiska 
plenerowego. Tuż po nim zaproszono wszystkich przybyłych do 
chęcińskiej hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami”, gdzie 
popis dał kabaret Derkacz w programie „Polscy Żydzi na wesoło”, 
czyli szmoncesy i cymesy na wesoło i refleksyjnie. Wspaniała gra 
aktorska, zabawne sceny humorystyczne, przeplatane scenkami 
i mądrościami żydowskimi oraz muzycznymi utworami zachwyciły 
publiczność.
 Festiwal Kultury Żydowskiej w Chęcinach „Tryptyk Żydowski”, 
to z całą pewnością próba podtrzymania tradycji i szacunku do 
przeszłości oraz zapoznanie z kawałkiem naszej historii, którą po-
winniśmy pielęgnować. Tegoroczne, dziewiąte już spotkanie z kul-
turą żydowską było nie tylko niezwykłe pod względem wydarzeń, 
jakie mieliśmy okazję oglądać, ale przede wszystkim ludzi, dla któ-
rych przeszłość jest bez wątpienia wyznacznikiem przyszłości.
 Od początku Festiwalu Kultury Żydowskiej w hali „Pod Baszta-
mi” można również obejrzeć wystawę „Listy do Sali”. Fascynująca 
kolekcja niespotykanych listów, fotografii i dokumentów z okresu 
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Holokaustu, zebranych i z narażeniem życia ocalonych przez Salę 
Garncarz, podczas jej pobytu w kilku nazistowskich obozach pracy 
w latach 1940-45. Ich zbiór jest świadectwem dramatu, który do-
tknął tysiące więźniów zmuszanych do niewolniczej pracy.
 Wystawę można oglądać do końca listopada 2015r.

Agnieszka Olech 


