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Seniorzy uczcili swoje święto
 
 W Hali widowiskowo-sportowej w Chęcinach spotkali się 
seniorzy, aby uczcić swoje święto. Fantastyczny koncert mu-
zyka operowego Michała Steciaka, niezapomniane występy 
dziewczęcej grupy wokalnej BALANGA oraz dzieci z Przed-
szkola Samorządowego w Chęcinach, a wszystko to w niesa-
mowitej jesiennej scenerii – tegoroczny Międzynarodowy 
Dzień Seniora w Chęcinach był pełen wrażeń.

Inwestycja Gminy Chęciny
w gronie najlepszych w kraju! 

 Chęciny, Białystok, Hajnówka, Krosno, Lidzbark War-
miński, Lublin, Olsztyn, Puławy i Suwałki – w tych miastach, 
zrealizowano najlepsze w Polsce Wschodniej inwestycje ko-
munalne 2016 roku, które według ekspertów i internautów 
w największy sposób przyczyniły się do rozwoju gospodarki 
regionu i jego mieszkańców. Jedną z najlepszych inwestycji 
Polski Wschodniej okrzyknięto rewitalizację chęcińskiego 
Zamku.  

Akt porozumienia w sprawie
Synagogi podpisany

 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski 
i Włodzimierz Kac, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Ży-
dowskiej w Katowicach, podpisali akt porozumienia dotyczą-
cy przekazania budynku Synagogi na rzecz Gminy i Miasta 
Chęciny. Dzięki temu, zaraz po uregulowaniu stanu prawne-
go, symbol czterowiecznej historii Żydów chęcińskich będzie 
mógł zostać odrestaurowany i przekształcony w Centrum Pa-
mięci Kultury Żydowskiej.

Rekonstrukcja historyczna
w Chęcinach

 Tłumy widzów obejrzały rekonstrukcję historyczną walk 
partyzanckich na Kielecczyźnie z 1944 roku. Trochę czasu 
przeznaczymo także na uczczenie pamięci żołnierzy polskie-
go podziemia niepodległościowego zamordowanych po woj-
nie przez komunistów w podkieleckim Zgórsku. 
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 Rada Konsultacyjna konkursu Top Inwestycje Komunal-
ne Polski Wschodniej 2016 przy wsparciu redakcji portalu 
samorządowego oraz internautów uznała rewitalizację Zam-
ku Królewskiego w Chęcinach za jedną z najlepszych inwe-
stycji Polski 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-mazur-
skie i podkarpackie. Warto przypomnieć, że w tym samym 
konkursie w ubiegłym roku w pierwszej dziesiątce znalazła 
się rewitalizacja chęcińskich rynków. 

Inwestycja Gminy Chęciny
w gronie najlepszych w kraju! 

 Chęciny, Białystok, Hajnówka, Krosno, Lidzbark Warmiński, Lublin, Olsztyn, Puławy i Suwałki – w tych miastach, zreali-
zowano najlepsze w Polsce Wschodniej inwestycje komunalne 2016 roku, które według ekspertów i internautów w największy 
sposób przyczyniły się do rozwoju gospodarki regionu i jego mieszkańców. Jedną z najlepszych inwestycji Polski Wschodniej 
okrzyknięto rewitalizację chęcińskiego Zamku.  

 Konkurs “Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 
2016” to internetowe głosowanie, w którym każdy mógł od-
dać jeden głos na wybraną inwe-
stycję spośród dwudziestu nomi-
nowanych. Wśród nich znalazły się 
trzy inwestycje z województwa świę-
tokrzyskiego: rewitalizacja Zamku 
Królewskiego w Chęcinach, moder-
nizacja oświetlenia w Busku-Zdroju 
oraz rewitalizacja Wąchocka. Jak 
się okazało w pierwszej dziewiątce 
najlepszych inwestycji znalazła się 
rewitalizacja Zamku Królewskiego 
w Chęcinach, która została uzna-
na za jedną z największych atrakcji 
turystycznych województwa święto-
krzyskiego, której bezpieczeństwo 
zwiedzania znacznie poprawiło się 
po rewitalizacji.
 Przypomnijmy, że rewitalizacja 
Zamku Królewskiego w Chęcinach 
kosztowała ponad 8 milionów zło-
tych, z czego 6,5 miliona złotych 

dofinansowania władze gminy pozyskały ze środków unij-
nych. Wkład własny Gminy i Miasta Chęciny wyniósł 1,6 mi-
liona złotych. 
 Uroczysta gala wręczenia prestiżowych wyróżnień odby-
ła się 22 września w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej 
podczas III Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Bia-
łymstoku, podczas którego odbyło się wiele debat, spotkań 
i wydarzeń towarzyszących, z udziałem blisko tysiąca gości 
z Polski i Europy.  Wśród zwycięskich przedsięwzięć oprócz 
nagrodzonej rewitalizacji Zamku Królewskiego w Chęcinach, 
znalazły się również inwestycje w infrastrukturę wodno-ście-
kową, gospodarkę odpadami czy obiekty sportowe. Statuetkę 
osobiście odebrał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski. - Wielkim zaszczytem jest odbiór tak prestiżowej 
statuetki za jedną z najlepszych inwestycji Polski Wschod-
niej. To dla nas ogromne wyróżnienie, ale także dowód na 
to, że nasze inwestycje są zauważane nie tylko przez kapitułę, 
w której zasiadają specjaliści, doświadczeni samorządowcy, 
ekonomiści i eksperci, ale też przez mieszkańców i turystów, 
którzy tak licznie oddali swoje głosy. W ubiegłym roku od-
bieraliśmy statuetkę Top Inwestycje Polski Wschodniej za 
chęcińskie Rynki. Dla mnie osobiście te ogólnopolskie wyróż-
nienia stanowią potwierdzenie właściwych działań podejmo-
wanych do tej pory przez obecny samorząd. Znalezienie się 
wśród najlepszych w kraju to dla nas wielkie wyróżnienie, 
ale także motywacja do tego, aby ciągle się rozwijać - mówił 
Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny tuż po 
odebraniu prestiżowej statuetki.

Agnieszka Olech 

Robert Jaworski odebrał nagrodę
za  rewitalizację Zamku Królewskiego w Chęcinach

Laureaci konkursu „Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016” 
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Akt porozumienia
w sprawie Synagogi podpisany

 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski i Włodzimierz Kac, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w Katowicach, podpisali akt porozumienia dotyczący przekazania budynku Synagogi na rzecz Gminy i Miasta Chęciny. Dzięki 
temu, zaraz po uregulowaniu stanu prawnego, symbol czterowiecznej historii Żydów chęcińskich będzie mógł zostać odrestau-
rowany i przekształcony w Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej.

 Chęciny to Gmina i Miasto, które najczęściej jest utożsamia-
ne z powszechnie podziwianym Zamkiem. To gmina, w której 
głównie mówi się o historii średniowiecza, chociaż nie mniej 
ważnym elementem na kartach historii Chęcin jest czterowie-
kowa historia Żydów, którzy mieszkali w Chęcinach, żyli tu, 
pracowali, umierali, tu rodziły się ich dzieci i tworzyli społecz-
ność, która obcowała z narodowością polską, tworzyła kulturę 
i tradycję zostawiając ślady swojego istnienia w postaci Synagogi 
żydowskiej z 1638 roku, jak również cmentarza żydowskiego na 
północnym stoku góry zamkowej, czy szeregu innych budowli 
po dziś dzień stojących w Chęcinach jako relikty przeszłości, pa-
miątki i symbole tamtego okresu. - Mówiąc o historii żydowskiej 
należy wspomnieć również te tragiczne elementy z przeszłości, 
kiedy to w 1941 roku powstało getto na stosunkowo niewielkiej 
przestrzeni, gdzie stłoczono ponad 4 tysiące Żydów. Getto zlikiw-
dowano w 1942 roku, a następnie wyprowadzono Żydów do po-
bliskiej stacji w Wolicy i wywieziono do Treblinki, gdzie ich zgła-

dzono – przypomina Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski. - To smutne karty historii Chęcin. Największy symbol 
tamtego czasu, jaki ocalał to historyczny budynek XVII-wiecznej 
Synagogi żydowskiej, która w przeszłości była miejscem modlitwy 
Żydów i miejscem ich spotkań. Budynek mający ogromną wartość 
historyczną, ważną rolę pełnił także w życiu społeczności lokal-
nej w powojennych Chęcinach. Niegdyś był to jedyny o tak du-
żych gabarytach budynek. To tu mieściło się kino, dom kultury, 
biblioteka. Tu odbywały różnego rodzaju spotkania i wydarzenia 
kulturalne. Obiekt służył też wiele lat dla potrzeb lokalnego samo-
rządu. Odbywały się tu sesje Rady Miejskiej, wszelakie zebrania 
różnych organizacji, samorządu, mieszkańców, a także wybory. 
Ja osobiście muszę powiedzieć, że byłem chyba jedynym burmi-
strzem w Polsce, który przez dwa lata remontu budynku Urzędu 
Gminy urzędował w Synagodze. Obiekt spełnił więc wiele różnych 
funkcji i ma ogromne znaczenie historyczne – mówi Burmistrz 
Jaworski. 
 Z roku na rok do Chęcin przyjeżdża coraz więcej turystów. 
- Statystyki pokazują, że tylko w ubiegłym roku Gminę Chęciny 
odwiedzilo około pół miliona turystów. Wielu z nich chciało obej-

rzeć zabytkową Synagogę. Niestety, ze względu na fatalny stan 
budynku i bezpieczeństwo turystów musieliśmy obiekt zamknąć. 
Od wielu lat osobiście prowadziłem dialog z Gminą Wyznanio-
wą Żydowską Katowice, aby uregulować stan prawny obiektu. 
W końcu w tym roku, po licznych rozmowach i perswazjach, 
udało mi się przekonać przedstawicieli tej gminy do słuszności 
naszych racji. Warto podkreślić, że gmina nie będąc właścicielem 
obiektu nie tylko nie mogła ubiegać się o dofinansowanie unijne 
na jego rewitalizację, ale także inwestować w obiekt z własnego 
budżetu. Chcąc ocalić od zapomnienia ten jakże cenny historycz-
nie budynek Synagogi, musieliśmy dążyć do jego przejęcia– wy-
jaśnia Burmistrz.
 I tak, w Chęcinach, podpisano akt porozumienia przekazania 
budynku Synagogi na rzecz Gminy i Miasta Chęciny. - W dawnej 
XVII-wiecznej Synagodze planujemy utworzyć Centrum Pamię-
ci Kultury Żydowskiej. Nasz pomysł spotkał się z aprobatą Gmi-
ny Wyznaniowej Żydowskiej, której przedstawiciele zrozumieli, 
że szpecący dziś miasto i zagrażający bezpieczeństu obiekt może 
stać się chlubą i dumą Chęcin, która ściągnie tu jeszcze więcej tu-
rystów, a także tych, którzy od dawna poszukują swoich korzeni 
w Chęcinach. Na uwagę zasługuje fakt, że przyjeżdżają do nas 
liczne wycieczki z Izraela, czy Żydzi ze Stanów Zjednoczonych, 
którzy po odrestaurowaniu Synagogi bez wątpienia zjadą tu jesz-
cze tłumniej – przewiduje Burmistrz Robert Jaworski.    
 Na odrestaurowanie Synagogi gmina będzie chciała zdo-
być dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020. - Sięgnąć po te środki możemy dopiero bę-
dąc właścicielem obiektu. W chwili obecnej czekamy na regu-
lację stanu prawnego budynku. To skomplikowana procedura. 
Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą i Miastem 
Chęciny a Gminą Wyznaniową Żydowską w Katowicach Staro-
stwo Powiatowe w Kielcach musi wystąpić do sądu o przyznanie 
prawa własności w drodze zasiedzenia na rzecz Skarbu Państwa. 
Dopiero wtedy gmina będzie mogła się zwrócić o przekazanie 
budynku Synagogi na własność i rozpocząć procedury związane 



Z ŻYCIA GMINY

4

z odrestaurowaniem obiektu. Na dzień dzisiejszy, wniosek, jaki 
już złożono do Regionalnego Programu Operacyjnego o dofi-
nansowanie na jego odrestaurowanie i stworzenie tu Centrum 
Pamięci Kultury Żydowskiej znalazł się na drugim miejscu listy 
rezerwowej – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski i dodaje, że zachowanie dziedzictwa kulturowego Chę-
cin jest dla samorządu jedną z najbardziej priorytetowych spraw. 
- Jedną z planowanych przez nas inwestycji jest odrestaurowanie 
i wyposażenie zabytkowego budynku Synagogi oraz utworzenie 
tu Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach. Przepro-
wadzenie prac w obrębie obiektu jest konieczne, ponieważ jego 
degradacja osiągnęła bardzo wysoki poziom. Realizacja projektu 
znacząco podniesie jego walory estetyczne i atrakcyjność. Popra-
wi się także jego dostępność dla turystów, a więc zyskamy kolej-
ne miejsce, które znajdzie się na mapie perełek turystycznych 
zabytkowego miasta Chęciny. Centrum mogłoby stać się częścią 
szlaku po żydowskich zabytkach Chęcin. W miejscowości są bu-
dynki ze śladami po żyjących tu niegdyś Żydach, jak mykwa oraz 
cmentarz położony na zboczu wzgórza, w pobliżu średniowiecz-
nego zamku. Natomiast powstały tu ośrodek pamięci umożliwi 
zwiedzającym poznanie historii Żydów, którzy tak licznie za-
mieszkiwali nasze miasto przed II wojną światową. Nowe miejsce 
będzie wyjątkowe, bo reprezentujące kulturę i codzienne życie 
ówczesnej społeczności żydowskiej – dodaje Burmistrz Jaworski. 
- Najważniejsze, że nareszcie mamy zielone światło do działania 
w postaci porozumienia z Gminą Wyznaniową Żydowską Ka-
towice, co jest milowym krokiem do uratowania tego miejsca, 

ocalenia i wykorzystania do propagowania kultury żydowskej, 
powstania nowego produktu turystycznego, a jednoczesnie 
stworzenia miejsca, które będzie symbolem tolerancji, symbolem 
lekcji wobec historii, gdzie młodzież będzie mogła być wycho-
wywana w duchu szacunku do innych religii i kultur – dodaje 
Burmistrz Jaworski.
 Zakres prac w ramach projektu odrestaurowania zabytko-
wej Synagogi będzie bardzo szeroki i obejmie między innymi: 
wyburzenia, skucia, rozbiórki, roboty konstrukcyjne i izolacyjne, 
prace wykończeniowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
rozbiórkę i wykonanie stropów i dachów lub wykonanie wzmoc-
nień tych elementów, wykonanie elewacji, renowację elemen-
tów kamiennych, wykonanie robót wyposażenia instalacyjnego 
w zakresie wodno – kanalizacyjnym, wentylacji, elektryki, tele-
techniki i ogrzewania, wykonanie monitoringu zewnętrznego 
i wewnętrznego, wykonanie prac konserwatorskich i komplek-
sowe wyposażenie obiektu, a także zagospodarowanie terenu 
wokół budynku. – Dążymy do tego, aby ta ważna inwestycja 
mogła zostać zrealizowana przy 85-procentowym wsparciu środ-
ków unijnych, przy tylko minimalnym zaangażowaniu budżetu 
gminy. Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać dofinansowa-
nie na odrestaurowanie i przekształcenie zabytkowej Synagogi 
w Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej Ta inwestycja to przede 
wszystkim próba podtrzymania tradycji i szacunku do przeszło-
ści i naszej historii, którą powinniśmy pielęgnować – podkreśla 
Burmistrz Robert Jaworski.

Agnieszka Olech

 W dniu 17 września 2016r. w Chęcinach odbyło się spo-
tkanie Komisji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich oraz 
Promocji Łowiectwa przy ORŁ w Kielcach i członków Klubu 
Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Oddział w Kielcach. 
Jako inicjator wyjazdu, a zarazem jego gospodarz, na miejsce 
spotkania wybrałem Chęciny - moją rodzinną miejscowość. W 
ten sposób chciałem przedstawić to historyczne miasteczko, pe-
rełkę Gór Świętokrzyskich, a przede wszystkim zawęzić relacje 
pomiędzy Klubem a Komisją w realizacji przyszłych, wspól-
nych przedsięwzięć w sferze kultury łowieckiej.
 Miejscem spotkania był budynek kamienicy ,,Niemczówka” 
wybudowanej w stylu renesansowym, w zabudowie szerego-
wej, z obszerną sienią przejazdową. Budynek ten należał do 
Walentego i Anny z Niemców Wrześniów i został wybudowany 
w 1570 r. Obecnie w obiekcie znajdują się m.in.: sale wysta-
wowe, pokoje gościnne oraz Centrum Informacji Turystycz-
nej i Historycznej Gminy Chęciny. Cyklicznie odbywają się tu 
spotkania z młodzieżą szkolną, wystawy, koncerty, spotkania 
ze znanymi osobami ze świata kultury i nauki. W ramach spo-
tkań ze znanymi ludźmi kamienicę odwiedzili: Magdalena Za-
wadzka, Artur Żmijewski, Krzysztof Globisz, Piotr Polk. 
 Na moje zaproszenie, w spotkaniu wziął również udział 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski. Po powi-
taniu gości zgromadzonych w wielkiej sali ,,Łokietkowej” bu-
dynku, głos zabrał gospodarz gminy, który przedstawił krótki 
rys historyczny Chęcin oraz znajdujące się tu zabytki i ciekawe 
miejsca tj.: Zamek królewski, Kościół św. Bartłomieja, Klasztor 
Ojców Franciszkanów, Klasztor Sióstr Bernardynek, Synagogę 
wraz z cmentarzem żydowskim, Kamienicę „Niemczówka”, czy 
nowopowstałe Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. 

Członkowie Komisji i Kolekcjonerzy
w zabytkowych Chęcinach

Natomiast do atrakcji przyrodniczych zaliczył Jaskinię Raj, Ja-
skinię Piekło, Górę Zelejowa, Górę Rzepka i wiele innych.
 Następnym punktem spotkania było zwiedzanie zabytko-
wych pomieszczeń kamienicy ,,Niemczówka” oraz wystawy 
malarstwa i rysunku artystów młodego pokolenia. Uczestnicy 
spotkania byli pod wrażeniem artyzmu wykonanych prac. Je-
steśmy pełni nadziei widząc jak młodemu pokoleniu nie jest 
obca sztuka i wrażliwość kulturowa Spotkanie przebiegło w mi-
łej, koleżeńskiej atmosferze i wielkiej serdeczności, jak przysta-
ło na pasjonatów łowiectwa i  kolekcjonerstwa. Mam nadzieję, 
że współpraca Klubu i Komisji będzie nadal się tak świetnie 
rozwijać dla dobra promocji łowiectwa Okręgu kieleckiego 
PZŁ. Koleżanki i koledzy, do następnego spotkania! 

Z myśliwskim „Darz Bór”
 Dariusz Knap
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Okręgu Kieleckiego

• Obradował Szkolny Związek 
Sportowy

• Sukces OSP Siedlce na 
Mistrzostwach ratowników wodnych

• Seniorzy uczcili swoje święto
• Rekonstrukcja historyczna 

w Chęcinach

Burmistrz Robert Jaworski
 po raz drugi nagrodzony
„Laurem Michała Anioła”

 Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach “Laurami Mi-
chała Anioła” uhonorowało samorządowców, którzy w poprzednim roku aktywnie 
wspierali nauczycieli w doskonaleniu zawodowym oraz placówki oświatowe, któ-
rych pracownicy aktywnie uczestniczyli w kursach i szkoleniach. Warto podkre-
ślić, że prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane dla władz Gminy i Miasta Chęci-
ny już po raz drugi. 

 Organizator plebiscytu, Święto-
krzyskie Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli, przyznając nagrody liderom, 
dyrektorom, nauczycielom i władzom 
samorządowym, podziękowało za ak-
tywne uczestnictwo w różnych formach 
doskonalenia placówek oświatowych. 
Jak podkreślano, słowa Michała Anioła: 
“ciągle jeszcze się uczę” idealnie wpisują 
się w charakter uroczystości, wpisując sie 
tym samym w ideę przyznawania statu-
etek.
 Świętokrzyskie Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli w tym roku nagrodzi-
ło dziesięciu włodarzy z województwa, 
którzy najaktywniej wspierają swoich 
nauczycieli w doskonaleniu zawodowym 
w minionym roku szkolnym. Po raz dru-
gi zaszczytnym wyróżnieniem nagro-
dzeni zostali zaledwie trzej gospodarze 
gmin, a wśród nich: Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny Robert Jaworski, wójt 
gminy Morawica Marian Buras oraz 
wójt gminy Górno Przemysław Łysak. 
Uhonorowano także: prezydenta Kielc 
Wojciecha Lubawskiego, prezydenta 
Skarżyska-Kamiennej Konrada Kröni-
ga, burmistrza miasta i gminy Jędrzejów 
Marcina Piszczka, burmistrza Daleszyc 
Dariusza Meresińskiego, burmistrza 
miasta i gminy Końskie Krzysztofa Ob-

ratańskiego, wójta gminy Radoszyce Mi-
chała Pękala oraz wójta gminy Strawczyn 
Tadeusza Tkaczyka.
 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski nie krył dumy z przy-
znanej nagrody. – Jestem dumny z na-
szych placówek oświatowych, ponieważ 
ciągle rozwijają się i wykazują mnóstwo 
ciekawych inicjatyw – mówił Robert Ja-
worski, Burmistrz Gminy i Miasta. – My 
jako samorząd dokładamy wszelkich 
starań, aby te inicjatywy wspierać i przy-
czyniać się do kształtowania umysłów 
młodego pokolenia, które jest przecież 
skarbem naszej małej Ojczyzny. Wkła-
damy dużo potencjału i serca zarówno 
w rozwój infrastruktury oświatowej, jak 
i kadry pedagogicznej, a także w ciągłe 
udoskonalanie i podnoszenie poziomu 
kształcenia naszych uczniów. Inwestycja 
w młode pokolenie jest dla nas sprawą 
priorytetową – podkreślał Burmistrz 
Robert Jaworski, dodając jednocześnie, 
że przyznane już po raz drugi z rzędu 
wyróżnienie “Laurem Michała Anioła” 
jest nie tylko docenieniem dokonań sa-
morządu  na niwie oświatowej, ale tak-
że motywacją do dalszej pracy na rzecz 
wspierania rozwoju oświaty.

Agnieszka Olech
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„Chęciny dawniej i dziś”
 To tytuł wystawy fotograficznej, która jest podsumowaniem projektu pn. “Błysk – gimnazjalna grupa poszukiwaczy miejsc 
ze starych fotografii z gminy Chęciny” realizowanego z Programu Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać szanse”. 
Spotkanie kończące projekt odbyło się 30 września w hali widowiskowo-sportowej “Pod Basztami” w Chęcinach.

 Projekt „Błysk” to cykliczne warsztaty fotograficzne powią-
zane z lokalną historią gminy Chęciny. Od lutego do września 
bieżącego roku uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Chęcinach im. 
Kacpra Fodygi oraz z Gimnazjum nr 2 w Wolicy dokumentowali 
historię gminy na podstawie starych zdjęć, będących w posiada-
niu mieszkańców gminy. Dzięki nim mogli później opracować 
zebrane stare fotografie w formie elektronicznej.
 W trakcie trwania projektu, jego uczestnicy nie tylko pozna-
wali tajniki dobrej, profesjonalnej fotografii, ale także zgłębiali 
historię Chęcin i zdobyli nowe umiejętności. - Jestem przekona-
ny, że dzięki projektowi jego uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę 
z zakresu pracy nad dokumentami, a także rozwinęli własne pasje 
miło i ciekawie spędzając czas wolny wśród swoich rówieśników 
– mówił Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 
- Wielokrotnie widziałem jak uczniowie wraz z nauczycielami cho-
dzili po Chęcinach z aparatem, który zakupiony został w ramach 
realizowanego projektu. Oglądając fantastyczną wystawę, muszę 
przyznać, że młodzież zrealizowała projekt na bardzo wysokim 
poziomie. Ich praca wywołuje w nas refleksję na temat tego jak 
wszystko się zmienia. Dzięki nim możemy przypomnieć sobie jak 
dawniej wyglądały Chęciny. Porównując miejsca na starych foto-
grafiach ze stanem obecnym widać jak wielki przeskok inwestycyj-
ny zrobiła gmina Chęciny. Dziękuję za zaangażowanie w realizację 
projektu wszystkim jego opiekunom, dyrektorom, nauczycielom, 
ale przede wszystkim naszej uzdolnionej młodzieży. Wierzę, że 
z takim doświadczeniem kiedyś będziecie realizować wielomilio-
nowe projekty – podkreślał Burmistrz Robert Jaworski, który 
wręczył specjalne podziękowania i certyfikaty uczestnictwa w pro-
jekcie na ręce jego uczestników oraz opiekunów. - Wszyscy włożyli 
wiele pracy, serca i zaangażowania w realizację projektu. Z peł-
nym przekonaniem mogę dziś stwierdzić, że to był strzał w dzie-
siątkę, a naszą młodzież śmiało mogę określić ambasadorami tej 
gminy – zaznaczył Burmistrz Jaworski, zwracając przy tym uwagę 
na talenty i kunszt artystyczny uczestników projektu.  

warsztaty historyczne, Agnieszka Tomczyk – prowadząca warszta-
ty fotograficzne oraz Jakub Janisz – odpowiedzialny za warsztaty 
graficzne.  
 Warto podkreślić, że dotację na projekt „Błysk” gmina Chę-
ciny wygrała w konkursie grantowym, w Programie Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności. Pieniądze zostały przeznaczone 
na realizację warsztatów historycznych, fotograficznych i graficz-
nych, zakup aparatu fotograficznego oraz wykonanie 30 sztuk 
fotogramów formatu A1.
 Podczas uroczystego podsumowania projektu młodzież wy-
stąpiła z niezwykle bogatym programem artystycznym. Recytując 
między innymi wiersze o gminie Chęciny, napisane przez naszą 
lokalną poetkę Elżbietę Trzepizur Krupę i prezentując utwory 
muzyczne, które wprowadziły zebranych w klimat wystawy. Po 
wystąpieniach i wręczeniu certyfikatów młodzi ludzie złożyli po-
dziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do ich uczest-
nictwa w projekcie. -  Składamy serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tego, abyśmy mogli wziąć udział 
w programie “Równać szanse”. Dziękujemy za udostępnienie 
starych fotografii oraz wszelką pomoc i życzliwość w czasie re-
alizacji projektu. Wyrażamy także nadzieję, że będziemy mogli 
jeszcze kiedyś aktywnie uczestniczyć w kolejnych projektach Pol-
sko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i w programie “Równać 
Szanse” – dziękowała młodzież.
 Na zakończenie zaproszono przybyłych gości do obejrzenia 
przygotowywanej przez kilka miesięcy wystawy “Chęciny dawniej 
i dziś. Jak zapowiedziały władze Gminy i Miasta Chęciny, wystawa 
ta już wiosną ujrzy ponownie światło dzienne i zostanie ustawio-
na na chęcińskim rynku.

Agnieszka Olech

 Warto podkreślić, że efektem końcowym projektu “Błysk” 
jest wystawa starych fotografii w hali widowiskowo-sportowej 
„Pod Basztami” w Chęcinach, którą nadal można podziwiać na 
korytarzach Centrum Kultury i Sportu. Podczas podsumowania 
projektu uczniowie przedstawili prezentację multimedialną ob-
razującą ich kilkumiesięczną pracę. Nad prawidłową realizacja 
projektu czuwali: Zdzisław Cedro – koordynator projektu oraz 
Justyna Ogonowska – wolontariuszka projektu. Opiekę mery-
toryczną sprawowali: dr Grażyna Barwinek, która prowadziła 
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 Akcję Narodowego Czytania zapoczątkował w 2012 roku 
prezydent Bronisław Komorowski wspólna lekturą “Pana Tade-
usza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło 
się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a rok później “Trylogii” 
Henryka Sienkiewicza. W ubiegłym roku prezydent Andrzej 
Duda z małżonką zainaugurowali Narodowe Czytanie “Lalki” 
Bolesława Prusa. Lekturą Narodowego Czytania, w tym roku 
został “Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Tak zadecydowały 
głosy internautów, którzy wybrali powieść spośród pięciu pro-
pozycji. Głosy można było oddawać także na: “Chłopów” Wła-
dysława Reymonta, “Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej, “Wesele” 
Stanisława Wyspiańskiego  oraz “Popioły” Stefana Żeromskiego.  
 Według Prezydenta RP Andrzeja Dudy, dzieło Henryka 
Sienkiewicza to: “Piękna, cudowna powieść o miłości, o upa-
dającym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary, która 
potrafi czasem góry przenosić.” 

W zabytkowej Niemczówce w Chęcinach
czytali “Quo Vadis”

 3 września, w renesansowej kamienicy Niemczówka odbyło się Narodowe Czytanie “Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. 
Fragment ponadczasowej powieści czytały władze samorządowe wraz z dyrektorami szkół oraz duchownymi z terenu gminy. 
Inicjatorem wydarzenia był Buristrz Gminy i Miasta Chęciny. 

potrzebę obcowania z piękną literaturą, potrzebę czytania 
i kultywowania pamięci o naszych największych polskich pi-
sarzach. – Ta kamienica ma w sobie klimat, który pozwala na 
organizowanie takich wydarzeń jak Narodowe Czytanie. Życzę, 
aby dzisiejsze wspólne czytanie przyniosło Państwu radość z ob-
cowania z tą niezwykłą powieścią, opowiadającą o początkach 
chrześcijaństwa, a także o takich ludzkich uczuciach jak miłość, 
dobroć, ale również zło i okrucieństwo. Wierzę, że takie inicja-
tywy przybliżą, zwłaszcza młodemu pokoleniu, jak piękny i bo-
gaty ma nasz kraj dorobek historyczny i literacki – zaznaczył 
Burmistrz Jaworski, a polonistka z ZSO, Justyna Ramiączek, 
w sposób szczególny przytoczyła genezę utworu.
 Na tegoroczną edycję Narodowego Czytania adaptację po-
wieści przygotował Tomasz Burek – krytyk literacki, literatu-
roznawca i eseista. Adaptacja składa się z 12 odcinków, które 
tworzą spójną całość. W role narratorów i bohaterów powie-
ści wcielili się: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Ja-
worski, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Mariusz 
Nowak, Gwardian Klasztoru Ojców Franciszkanów, o. Janusz 
Łazarczyk, Kapelan Sióstr Bernardynek, o. Aleksy Płatek, 
Dyrektor ZSO w Chęcinach, Iwona Samburska, Dyrektor ZS 
nr 2 w Chęcinach, Halina Kołodziejczyk, Zastępca Dyrektora 
ZSO w Chęcinach, Grażyna Barwinek, Prezes Stowarzyszenia 
Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Zenona Dołęgowska, 
Opiekun Klubu Seniora, Ewa Kutys oraz Przewodniczący Za-
rządu Osiedla w Chęcinach, Marek Gołuch. 
 Na zakończenie władze gminy podziękowały wszystkim za 
udział w tym jakże ważnym przedsięwzięciu. Tego dnia każdy, 
kto miał ze sobą egzemplarz powieści “Quo Vadis” mógł go 
ostemplować specjalną pieczęcią przysłaną przez Kancelarię 
Prezydenta RP. Nad całością wydarzenia merytoryczną opie-
kę sprawowała starszy bibliotekarz Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Chęcinach, Barbara Woś. 
 Warto zaznaczyć, że akcja Narodowego Czytania ma na 
celu przede wszystkim popularyzację czytelnictwa, zwrócenie 
uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie 
poczucia wspólnej tożsamości 

Agnieszka Olech

 O tym, która z lektur wygrała tegoroczną edycję ogłoszo-
nego przez kancelarię prezydenta konkursu Narodowego Czy-
tania poinformowano 22 lutego bieżącego roku. “Podczas ubie-
głorocznej edycji Narodowego Czytania zaproponowałem, aby utwór 
do kolejnej wspólnej lektury wybrali wszyscy Polacy – możemy czytać 
na stronie kancelarii prezydenta państwa. – W wyniku konsulta-
cji przeprowadzonych z wydziałami filologicznymi uniwersytetów oraz 
Radą Języka Polskiego powstała lista wybitnych dzieł polskiej literatu-
ry. Znajdują się na niej: “Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta, 
“Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej, “Wesele” Stanisława Wyspiańskiego, 
“Popioły” Stefana Żeromskiego, “Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. 
Każde stanowić może lekturę Narodowego Czytania. Zaproponowane 
utwory są nie tylko doskonałym przykładem bogactwa polszczyzny, ale 
również ważnym elementem naszej polskiej tożsamości, kształtowanej 
przez wielkie dzieła narodowej kultury – napisał w liście inauguru-
jącym akcję Prezydent RP Andrzej Duda.
 - Stało się już tradycją, że Gmina i Miasto Chęciny bie-
rze udział w narodowym czytaniu – mówił Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny Robert Jaworski, witając zebranych w murach 
zabytkowej Niemczówki, gdzie w tym roku odbyła się akcja 
Narodowego Czytania. -  Mimo upływu lat “Quo Vadis” nadal 
podbija serca nowych czytelników – mówił Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, podkreślając jednocześnie 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ ZAPLANOWANYCH NA 
- LISTOPAD 2016

/WYKŁADY - sala na parterze hali - godz. 16.00/
03 listopada – Rok Sienkiewiczowski   - mgr Elżbieta Woźniak
10 listopada – Stan zdrowia mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego – dr Michał Piast
17 listopada - Geografia Gminy Chęciny i regionu – dr Grażyna Barwinek 
24 listopada – Siły witalne człowieka w aspekcie psychologicznym – dr Krzysztof Czekaj
 

/PROMOCJA ZDROWIA - sala nr 100 na I piętrze hali - godz. 16.00/
09 listopada – Cukrzyca – lek. Med. Małgorzata Wojtczak
23 listopada – Choroby nowotworowe – znaczenie wczesnej diagnostyki, możliwości leczenia – dr Małgorzata Kaczmarczyk 

GRUPA TURYSTYCZNA  
/spotkanie w Kamienicy „Niemczówka” w środy co dwa tygodnie - godz. 10.00/

06 listopada  (wyjątkowo niedziela) – Spotkanie z Sienkiewiczem 
                                                            - Muzeum w Oblęgorku – mgr Lidia Putowska
16 listopada  – Wycieczka piesza do Szewc pod Pomnik Partyzantów  – Krystyna Wilk
30 listopada – Wycieczka piesza do Jaskini Raj i Centrum Neandertalczyka  
                        – Joanna Gruszczyńska 

ĆWICZENIA W WODZIE - Basen Perła w Nowinach
poniedziałki godz.10.00

środy godz. 9.40
 

Film - NURT  
- w dniach 22-25 listopada – Kieleckie Centrum Kultury  

(dokładny dzień seansu  zostanie podany w  terminie późniejszym)
*Zajęcia przeznaczone są dla członków CHUTW, wykłady są dostępne dla wszystkich chętnych.
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Uczcili pamięć lotników
 Pokazy lotnicze i niezwykle widowiskowe skoki spadochroniarzy, występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. gen. Sta-
nisława Skalskiego w Polichnie oraz uroczysta Msza Święta za poległych lotników podczas II wojny światowej – w tym roku 
Święto Lotników obchodzone 4 września w Polichnie uczczono naprawdę wyjątkowo. 

 Pomnik Lotników w Polichnie jest miejscem niezwykłym. 
Upamiętnia on historię szkółki lotniczej, która powstała tu 
w 1932 roku z inicjatywy studentów Politechniki Warszawskiej. 
Przy organizowaniu szkoły pomagali szybownicy z Pińczowa. 
Szkoła Szybowcowa Polichno - Pińczów imienia generała Le-
ona Barbeckiego posiadała lotnisko i hangary, które po wybu-
chu wojny zniszczyli Niemcy. Warunki do latania na szybow-
cach były tu doskonałe.  Uczyli się tutaj przyszli polscy piloci 
- uczestnicy bitwy o Anglię, a także młodzi Rumunii, Węgrzy, 
Finowie, Czesi.
 „W HOLDZIE LOTNIKOM – WYCHOWANKOM I IN-
STRUKTOROM SZKOŁY SZYBOWCOWEJ LOPP POLICH-
NO-PIŃCZÓW POLEGŁYM NA FRONTACH II WOJNY 
ŚWIATOWEJ ORAZ WSZYSTKIM, KTÓRZY SWE ŻYCIE 
POŚWIĘCILI OJCZYŹNIE” – głosi napis na wybudowanym 
w 1992 roku monumencie upamiętniającym szkołę i lotników, 
którzy oddali życie walcząc za ojczyznę w czasie II wojny świa-
towej. Każdego roku pod Pomnikiem Lotników w Gościńcu 
odbywają się uroczystości upamiętniające poległych i pomor-
dowanych lotników. Uroczystą  Mszę Świętą poprzedziły wy-
stępy młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Polichnie. Uczniowie 
szkoły w swoim programie artystycznym przypomnieli historię 
wielkiego człowieka, wspaniałego patrona swojej szkoły - gen. 
Stanisława Skalskiego, odznaczonego Złotym Krzyżem Virtuti 
Militari. Stanisław Skalski był związany ze Szkołą Szybowcową 
„Polichno-Pińczów”. Podobnie jak 32 innych lotników pole-
głych za Ojczyznę w czasie II wojny światowej, których nazwi-
ska również widnieją na głazie. – Dzięki Pomnikowi w Polich-
nie, pamięć o szkole i lotnikach nigdy nie zaginie – podkreślał 
podczas uroczystości Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Ro-

bert Jaworski. – Pomnik Ikara to nie tylko symbol wolności, 
ale i patriotyzmu. W szkole szybowcowej w Polichnie naukę 
pobierali ludzie, którzy życie oddali za Ojczyznę. Nazwiska 
tych wielkich bohaterów, dzięki którym możemy żyć w wolnym 
kraju będziemy zawsze nosić w sercach. Będziemy stale pielę-
gnować to miejsce będące symbolem wolnosci. Dziękuję wszyst-
kim przybyłym za uczczenie pamięci wszystkich bohaterów. 
Serdeczne podziękowania składam na ręce prezesa Aeroklubu 
Kieleckiego Adama Kluźniaka oraz dyrektora Jana Jawornika, 
za wspaniałe podniebne widowisko, jakiego mogliśmy dzisiaj 
doświadczyć – mówil Burmistrz Robert Jaworski. Trzeba przy-
znać, że krążące nad Polichnem samoloty i spadochroniarze 
zrobili niesamowite wrażenie.

 Jak co roku przedstawiamy raport 
z wyników matur w liceum ogólnokształ-
cącym i technikum. W październiku 
ubiegłego roku świętowaliśmy uroczyste 
nadanie imienia szkole. Dziś król Włady-
sław Łokietek może być dumny ze swo-
jej młodzieży, gdyż wyniki matur są na-
prawdę bardzo dobre,  a nasi uczniowie 
często przewyższają koleżanki i kolegów 
z województwa, a nawet kraju. 
 Zdawalność w liceum ogólnokształ-
cącym z przedmiotów obowiązkowych  
kształtuje się na zdecydowanie wyższym 
poziomie niż  w kraju, gdzie średnia zda-
walność to 85%. Nasi licealiści natomiast 
uzyskali bardzo wysoki wynik – 94%. 
Zdecydowanie lepiej niż w zeszłym roku 
wypadła matura z matematyki – pomyśl-

Matura 2016 w Zespole Szkół Nr 2
– czas podsumowania

nie złożyło ją 84% absolwentów (średnia 
w kraju to 83%). Zdawalność z języka 
polskiego wyniosła 94%, z języka an-
gielskiego – 90%, języka niemieckiego 
- 100%, języka rosyjskiego - 100%. War-
to zaznaczyć, że najwyższe wyniki z tych 
przedmiotów kształtują się tak: matema-
tyka – 94%, poziom rozszerzony – 44%, 
język polski – 90%, poziom rozszerzony 
– 78%, język angielski – 96% 
 Równie znakomicie wypadła matu-
ra w technikum. Pomyślnie i z bardzo 
dobrymi rezultatami egzamin matural-
ny złożyło 93% absolwentów. Wynik ten 
niezmiernie cieszy, gdyż średnia zdawal-
ność w kraju wynosi tylko 68%. Jest to 
przecież różnica aż 25 punktów procen-
towych na korzyść naszej szkoły. 

 Na szczególną uwagę i satysfakcję 
zasługuje fakt, że egzamin z matematyki 
złożyło 100% !!! absolwentów. Maturę 
z języka polskiego technicy zdali w 94%, 
z języka angielskiego –w  86%. 
 Uzyskane wyniki z egzaminu matu-
ralnego wyraźnie pokazują, że dyrektor - 
Halina Kołodziejczyk i nauczyciele Zespół 
Szkół Nr 2 naprawdę dbają o wysoki po-
ziom kształcenia bez korepetycji. Z roku 
na roku (wbrew obiegowym i krzywdzą-
cym opiniom) podwyższamy wymaga-
nia i chcemy, aby nasi uczniowie byli jak 
najlepiej przygotowani do podejmowania 
studiów w wymarzonych wyższych uczel-
niach. Uczymy bowiem dobrze i  z pasją 

Zespół Szkół Nr 2
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Historia szkoły w Polichnie
Po odkryciu przez studentów Politechniki Warszawskiej z Aeroklubu Warszawskiego niezwykłych właściwości aerodynamicznych 
i specyfiki wzgórza w Polichnie (okazało się, że istnieją tu odpowiednie prądy, korzystnie wpływające na noszenie szybowców), 
zrodził się pomysł założenia tu szkoły szybowcowej. Powstała ona w 1932 roku, a wraz z nią lotnisko i olbrzymie hangary na sa-
moloty. To tu kształcili się przyszli piloci, którzy później brali czynny udział nie tylko na frontach w kraju, ale i za granicą, m.in. 
W bitwie o Anglię. Wielu z nich zginęło. Podczas wojny część hangarów zniszczyli partyzanci, aby uniemożliwić niemieckiemu 
okupantowi ich wykorzystanie. 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 
mieszkańcy, 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 gła-
zie widnieją 32 nazwiska tych, którzy rozpoczynali szkolenie w tej szkole, a oddali życie za Ojczyznę w czasie II wojny światowej. 
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 lotnic-
twa, Stanisławowi Skalskiemu.

 Następnie odbyła sie uroczysta Msza Święta sprawowana 
przez Proboszcza Polichna, ks. Krzysztofa Pawlika oraz Ojca 
Tadeusza Jacka, Franciszkanina. Podczas Mszy Świętej polowej, 
wierni modlili się za poległych lotników w czasie II wojny świa-
towej. Wartę honorową obok monumentu pełniły poczty sztan-
darowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Chę-
ciny, uczniowie szkół oraz przedstawiciele Koła Związku Komba-
tantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
w Chęcinach na czele z prezesem Czesławem Krzywdzińskim. Po 
eucharystii, w czasie której modlono się za ojczyznę i pokój na 
świecie, poszczególne delegacje kolejno złożyły wieńce pod Po-
mnikiem, upamiętniającym szkołę i lotników, którzy oddali życie 
walcząc za ojczyznę w czasie II wojny światowej.

Agnieszka Olech
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 Wojska niemieckie rozpoczęły działania zbrojne 
1 września 1939 r. O godzinie 4.35 od zbombardowania 
Wielunia. Atak ten nastąpił na kilka minut przed salwami 
pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku 
Westerplatte. Od rana Niemcy prowadzili bombardowa-
nie  Tczewa, południowej Wielkopolski, Częstochowy, 
Krakowa, Górnego Śląska, Gdyni, Pucka i Helu. - Wkro-
czyli też do Chęcin - wspomina Czesław Krzywdziński, 
Prezes Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Politycznych w Chęcinach, który 
został odznaczony Orderem Za Wybitne Zasługi przyzna-
nym przez Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Związku 
Kombatantów RP i BWP. - Usłyszeliśmy strzały. Najpierw 
zobaczyliśmy wjeżdżający motocykl z bocznym wózkiem, 
w którym siedzący obok kierowcy pasażer obsługiwał ka-
rabin maszynowy. Zabierając ze sobą w pośpiechu naj-
bardziej potrzebne rzeczy i trochę chleb uciekliśmy wraz 
z rodzicami na Zelejową. Dużo ludzi uciekło z Chęcin. 
Spaliśmy w stodole u znajomych mieszkańców. Trwało to 
dwa dni. Wróciliśmy w końcu do domów – relacjonuje 
Czesław Krzywdziński, Prezes Koła Związku Kombatan-
tów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych w Chęcinach. - Pamiętam jak Niemcy stacjonowali 
w budynku powięziennym, w obecnym Klasztorze Ojców 
Franciszkanów. Biedniejsze dzieci chodziły do nich z mi-
skami po zupę. Chętnie się dzielili – wspomina Pan Cze-
sław, jeden z naocznych świadków tamtych wydarzeń.
Odezwa Prezydenta RP Ignacego Mościckiego ogłaszają-
ca wprowadzenie stanu wojennego:
 „Obywatele Rzeczypospolitej! Nocy dzisiejszej od-
wieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec 
Państwa Polskiego, co stwierdzam wobec Boga i Historii. 
W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich oby-
wateli państwa w głębokim przeświadczeniu, że cały na-

Są wśród nas
świadkowie trudnych czasów wojny

 1 września, minęła 77. rocznica wybuchu II wojny światowej. Bez wypowiedzenia wojny i ogłoszenia mobilizacji, wojska 
niemieckie zgodnie z planem Fall Weiss, uderzyły na Polskę 1 września 1939 o godzinie 4:34. Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Ignacy Mościcki w wydanej odezwie wezwał naród do obrony wolności i niepodległości kraju.

ród w obronie swojej wolności, niepodległości i honoru 
skupi się dookoła Wodza Naczelnego i sił zbrojnych oraz 
da godną odpowiedź napastnikowi, jak to się już nieraz 
działo w historii stosunków polsko-niemieckich. Cały na-
ród polski, błogosławiony przez Boga, w walce o swoją 
świętą i słuszną sprawę, zjednoczony z armią, pójdzie ra-
mię przy ramieniu do boju i pełnego zwycięstwa”
 II wojna światowa była największym konfliktem 
zbrojnym w dziejach ludzkości. Wzięło w nim udział 61 
państw i ponad 110 milionów żołnierzy. Sześcioletnia 
wojna pochłonęła około 72 milionów istnień. Najwięk-
sze straty poniosła Polska, w której zginęło aż 16 procent 
ludności.– Pamiętajmy o tej bolesnej lekcji. Chciałbym, 
aby młodzi ludzie zatrzymali w pamięci wydarzenia, 
dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce – mówi 
Czesław Krzywdziński.

Agnieszka Olech

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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 Na terenie Gminy i Miasta Chęciny w ostatnich latach 
powstały kilometry sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Na większość z nich władze gminy pozyskały dofinansowa-
nie unijne. - To były wielomilionowe inwestycje – potwierdza 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski i dodaje, 
że wzrastająca z roku na rok liczba mieszkańców, a co za tym 
idzie powstająca nowa zabudowa mieszkaniowa niesie za sobą 
potrzebę ciągłej rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. - Sta-
ramy się odpowiadać na potrzeby mieszkańców, zapewniając 
im w miarę możliwości niezbędną infrastrukturę. Na wiele 
inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych pozyskaliśmy do 
tej pory milionowe dofinansowania, dzięki którym na terenie 
gminy powstały dosłownie kilometry nowych sieci. W tym fi-
nansowaniu unijnym jeszcze nie ogłoszono kolejnych projek-
tów na tego typu inwestycje, pomimo tego, na bieżąco sukce-
sywnie budujemy wodociągi z budżetu gminy wszędzie tam, 
gdzie są one najbardziej potrzebne – mówi Burmistrz Robert 
Jaworski. 

Tu chętnie budują nowe domy
 Własnie powstało blisko 400 metrów nowej sieci wodo-
ciągowej w Lipowicy wzdłuż drugiej linii zabudowy, w dro-
dze równoległej do powiatowej. - Gmina Chęciny staje się 
jedną z najchętniej wybieranych jako miejsce do zamiesz-
kania. Od jakiegoś już czasu obserwujemy znaczny wzrost 
składanych wniosków o pozwolenie na budowę domów, 
które powstają dosłownie w oczach. Wszystkim nowym 
mieszkańcom staramy się zapewniać wszelkie niezbędne do 
życia media, a tereny uzbrajać jak najszybciej. Prąd, woda 
i droga to podstawy niezbędne do życia – podkreśla Bur-
mistrz Jaworski.

W Lipowicy powstaje wodociąg,
kanalizacja i chodnik

 To nie koniec inwestycji zaplanowanych jeszcze w tym 
roku w Lipowicy. W miejscowości powstał także chodnik, 
którego budowa również niedawno dobiegła końca. Dodat-
kowo powstaje tu nowy odcinek kanalizacji.

W Lipowicy powstaje nowy wodociąg
 Gmina i Miasto Chęciny buduje kolejny wodociąg. Tym razem nitka wodociągowa o długości blisko 400 metrów powstało 
w Lipowicy. 

Zaplanowano kolejne wodociągi jeszcze w tym roku
 Na terenie Gminy i Miasta Chęciny powstały do tej pory 
kilometry nowych sieci wodociągowych i kanalziacyjnych. 
Jeszcze w tym roku zaplanowano wybudowanie blisko 622 
metrów wodociągów w miejscowości Polichno Stawki – 
Korzecko, około 513 metrów wodociagów w miejscowości 
Tokarnia w drodze nr 608. Nowy wodociąg zyskają także 
Siedlce w drodze 65/19, gdzie ma powstać nieco ponad 93 
metry nowej sieci wodociągowej. Na te zadania gmina już 
ma gotową dokumentacje techniczną i pozwolenia na budo-
wę. Realizacja inwestyckji nastąpi do końca bieżącego roku.

Będzie wniosek do RPO
na budowę kanalizacji w Skibach

 Poza tym, w czwartym kwartale bieżącego roku zosta-
nie ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego na dofinansowanie inwestycji kanalizacyj-
nych. - Już mamy gotowy wniosek o dofinansowanie w ra-
mach tego programu budowy blisko 3 kilometrów kanali-
zacji w Skibach. Czekamy tylko aż konkurs zostanie ogło-
szony. Szykujemy jednocześnie dokumentację do przetargu 
na projekt budowy kanalizacji w kierunku Tokarni. Mam 
nadzieję, że uda nam się wybudować kolejne kilometry ka-
nalziacji za unijne pieniądze – podkreśla Burmistrz Robert 
Jaworski.

Agnieszka Olech
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 Prace remontowe w budynku placówki dobiegają końca. 
Wnętrze szkoły zmieni się nie do poznania. Zakres robót 
był bardzo szeroki. Zostały między innymi usunięte stare 
posadzki, a na ich miejsce powstały nowe podłogi pokryte 
nowoczesną wykładziną. Wymieniona została też stara in-
stalacja elektryczna i parapety, a ściany wyszpachlowano 
i pomalowano. Stare, zniszczone drzwi zastąpiły nowe. Całe 

Szkoła w Łukowej
niemal gotowa na powrót dzieci

 
 Końca dobiegają prace remontowe przy Szkole Podstawowej w Łukowej. Już 17 października uczniowie wrócą do całkowi-
cie odmienionej placówki, właściwie dostosowanej do ich potrzeb.

ogrzewania wraz z piecem pozwoliła nam na zwiększenie 
oszczędności w zużyciu ciepła. Zależało nam, aby uczniowie 
nie marzli zimą. Pomimo przeprowadzonej tu dużej inwe-
stycji, budynek nadal wymagał remontu wewnątrz. Dzięki 
jego przeprowadzeniu uczniowie placówki w Łukowej będą 
mogli korzystać z najnowocześniejszych standardów – pod-
kreśla Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęci-
ny. – Chcemy, aby dzieci z naszej gminy miały jak najlepsze 
warunki do nauki, dlatego zdecydowaliśmy o konieczności 
przeprowadzenia gruntownego remontu szkoły – mówi 
włodarz gminy. Jednocześnie przygotowujemy się do re-
montów i termomodernizacji pozostałych budynków szkół 
na terenie gminy, które takich prac wymagają – dodaje.
 W zupełnie odmienionych, nowych wnętrzach szkoły 
w Łukowej uczniowie rozpoczną naukę już niebawem. Do 
tej pory od 1 września dzieci uczyły się w placówce szkoły 
w Wolicy.

Agnieszka Olech

wnętrze jest jaśniejsze, cieplejsze i nowocześnie wyposażo-
ne. W pomieszczeniach, gdzie kiedyś było mieszkanie służ-
bowe, został urządzony sekretariat, pokój nauczycielski i ga-
binet dyrektora. Przebudowane zostały również sanitariaty 
oraz wydzielona szatnia dla najmłodszych dzieci. 
 Przypomnijmym że blisko 50-letni budynek Szkoły Pod-
stawowej w Łukowej kilka lat temu przeszedł modernizację 
zewnętrzną. Wtedy to zyskał nowy dach, docieplono ściany 
i wykonano elewację. Gruntowny remont przeszła też sieć 
centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca z węglowego 
na olejowy. - Budynek szkoły został wybudowany w 1974 
roku. Nowy dach, ocieplenie szkoły i wymiana instalacji 
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APEL 
o niepalenie plastiku, opon i gumy

W związku z licznymi interwencjami dotyczącymi spalania śmieci apelujemy do mieszkań-
ców Gminy i Miasta Chęciny o nie spalanie śmieci w piecach domowych, kominkach i ogni-
skach. Obecnie, kiedy w naszej gminie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, każdy 
właściciel posesji ma obowiązek posiadania pojemnika na odpady, a firma świadcząca usługi 
ma obowiązek ich terminowego odbioru.

Dym ze spalanych śmieci, szczególnie odpadów w postaci plastikowych pojemników i bute-
lek, foliowych toreb, zużytych opon i odpadów gumowych, przedmiotów z tworzyw sztucz-
nych, drewna lakierowanego, malowanego i impregnowanego, opakowań po środkach che-
micznych, po środkach ochrony roślin, farbach i lakierach, jest nie tylko nieprzyjemny, ale 
przede wszystkim bardzo toksyczny.

Wynika to z faktu, iż spalanie w piecach domowych odbywa się w zbyt niskiej temperaturze 
i powoduje emisję zanieczyszczeń takich, jak: pyły zawierające metale ciężkie, tlenek wę-
gla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór a także rakotwórcze dioksy-
ny i furany. Trujący dym może powodować kaszel i duszności a także reakcje alergiczne na 
skórze. Skutki spożywanych bądź wdychanych toksyn mogą nie być od razu zauważalne. Ich 
toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach. Niestety, 
najczęściej w postaci chorób nowotworowych. Chrońmy zdrowie swoje i  bliskich.

Z dniem 1 lipca 2013r. utraciły sens wszystkie argumenty zwolenników oszczędności pozby-
wania się odpadów na własną rękę. Spalanie odpadów bezwzględnie straciło uzasadnienie 
ekonomiczne. Pozbywanie się śmieci na własną rękę jest zatem po prostu droższe. Wymaga 
dodatkowego trudu i stwarza ryzyko dotkliwych sankcji finansowych.

Spalanie jest zabronione ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t. j. Dz. U.  z  2013 r. 
poz. 21 ze. zm.) - art. 191 cyt. ustawy, „Kto, wbrew zakazowi termicznie przekształca odpa-
dy poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo 
grzywny ”. Za łamanie tego zakazu przewidziana jest grzywna do 5000 zł.

UGiM w Chęcinach
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WYKAZ LEKARZY
W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHĘCINACH

Przychodnia w Chęcinach, Os. Północ 10, tel. (41) 315 10 45, (41) 315 15 10 (41) 315 15 13, (41) 315 15 15

Lek. med. Małgorzata  Wojtczak
Specjalista chorób dziecięcych
Nefrolog gab. 20
Poniedziałek  8.00 – 14.00
Wtorek dzień administracyjny
Środa – 8.00 – 14.00
Czwartek 8.00 – 14.00
Piątek dzień administracyjny

Lek. med. Wiesław Brąglewicz
Lekarz chorób dziecięcych gab. 9

Poniedziałek - 8.00 – 14.00
Wtorek - 8.00 – 14.00
Środa - 8.00 – 14.00
Czwartek - 8.00 – 15.00 praca w gabinecie szkolnym, w okresie wakacyjnym j.w.
Piątek - 8.00 – 14.00

Lek.med. Maria Rogóż
Specjalista chorób dziecięcych i zakaźnych gab.11
Poniedziałek 12.00 – 18.00
Wtorek 12.00 – 18.00
Czwartek 8.00 – 14.00
Piątek 12.00 – 18.00

Lek. med. Aleksandra Włodarczyk gab.21

Czwartek 15.00 – 18.00

Lek. med. Paweł Maciejewski gab.21
Poniedziałek    15.00 – 18.00
Środa              15.00 – 18.00

Lek.med. Roman Bastow gab. 24
Wtorek 8.00 – 12.00 ( 12.00 – 15.00 wizyty domowe)
Piątek 12.00 – 18.00 ( 12.00 – 15.00 wizyty domowe)

Lek. med. Iwona Janowska-Molenda
specjalista chorób wewnętrznych gab. 24
Wtorek 15.00 – 17.30

Lek.med. Edyta Staroń gab.24

Poniedziałek 14.00 – 18.00
Lek.med. Anna Lachowska
specjalista medycyny rodzinnej gab.25
Poniedziałek        8.00 – 13.00
Wtorek               8.00 – 13.00
Środa                 8.00 – 12.00 
(12.00 – 14.00 wizyty domowe)
Czwartek            8.00 – 13.00

Lek. med. Jacek Bijak
lekarz medycyny rodzinnej gab. 25
Poniedziałek 8.00 – 12.00 
(12.00 – 15.00   wizyty domowe)
Czwartek   15.00 – 18.00 
(13.00-15.00 wizyty domowe)
Piątek 8.00 – 13.00

Lek.med. Krystyna Czekajska-Bem gabinet 24

Środa                    13.00 – 18.00
Czwartek                 8.00 – 13.00
Piątek                      8.00 – 13.00

USG
Dr n. med. Zapała Małgorzata
Specjalizacja w zakresie:
radiodiagnostyka II stopnia
Poniedziałki od 13.00 (dwa razy w miesiącu)

CHIRURG
Lek. med. Antoni Chodkowski
Specjalizacja w zakresie:
chirurgia ogólna II stopnia
Poniedziałek od 14.30 ZAPISY

KARDIOLOG
Lek. med. Wiesław Trznadel
specjalizacja w zakresie: choroby wewnętrzne II stopnia,Kardiologia II stopnia
Środa od godziny 13.30 - ZAPISY 
(WIZYTA  PŁATNA 30 ZŁ + 10zł EKG)

Ginekolog
Lek. gin. Beata Pawełczyk-Misiorek
Poniedziałek 13.30 – 15.30
Czwartek 8.00 – 10.30
Rejestracja do ginekologa, na bieżąco, bez wcześniejszego zapisu, w dniu przyj-
mowania lekarza.
Rejestracja
poniedziałek 12.30 – 13.30
czwartek 7.30 - 8.30

Położna Joanna Dziurzyńska
Wtorek – dzień patronażowy
Środa – dzień patronażowy
Pozostałe dni przyjmuje w gabinecie położnej

Patronaże u noworodków odbywają się po uprzednim złożeniu deklaracji za-
pisu do  położnej!

Prywatny gabinet laryngologiczny
lek. med. Arkadiusz Trybek
koszt wizyty – 110zł
tel. 884-656-882
Gabinet stomatologiczny

Poniedziałek
Wtorek 10.30 – 18.00 (doktor Kamila Sarnecka)
Środa 8.30 – 16.00 (doktor Kamila Sarnecka)
Czwartek
(zapisy w gabinecie stomatologicznym)

Przychodnia Wolica, ul. Szkolna 29, tel. 41 315 40 09

Lek.med. Roman Bastow

 Poniedziałek 8.00 – 15.00
 Środa 12.00 – 18.00

Lek.med. Beata Mogielska
(pediatra, diabetolog)

Wtorek 8.00 – 14.30
Środa 8.00 – 14.30
Czwartek 8.00 – 14.30

Lek.med. Agnieszka Stern
(ch.wewnętrzne,kardiolog) 

Poniedziałek 15.00 – 18.00
Wtorek 15.00 – 18.00
Piątek 15.00 – 18.00
oraz dwa czwartki w miesiącu – informacja w rejestracji

Punkt Lekarski w Łukowej, tel. 41 315 55 99

Lek.med. Beata Mogielska

Poniedziałek 8.00 – 14.30
Piątek   8.00 – 14.30

Lek.med. Dorota Stępień

Wtorek 14.00 – 18.00
Czwartek 14.00 – 18.00
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 Uroczyste inauguracje nowego roku szkolnego rozpoczęła 
się w poszczególnych szkołach od mszy świętych, po zakończe-
niu których zgromadzonych uczniów, rodziców, opiekunów, 

Zabrzmiał pierwszy dzwonek szkolny
 1 września, w Chęcińskich szkołach uczniowie usłyszeli pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym 2016/2017. Po dwu-
miesięcznej przerwie wychowankowie szkół wrócili do szkolnych ław. 

nauczycieli i wszystkich pracowników powitali dyrektorzy szkół 
wraz z władzami Gminy i Miasta Chęciny. Następnie uczniowie 
udali się do klas, na pierwszą w tym roku szkolnym lekcję z wy-
chowawcą. 
 W uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego w wybra-
nych szkołach gościły również władze samorządowe na czele 
z Burmistrzem Gminy i Miasta Chęciny, Robertem Jaworskim, 
który w nowym roku szkolnym wszystkim nauczycielom i wy-
chowawcom życzył wielkiej satysfakcji z wypełniania misji prze-
wodników życiowych młodych ludzi, radości z dużych i małych 
sukcesów oraz zapału do podejmowania nowych wyzwań i twór-
czej, sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi atmosfery pracy. 
Uczniom życzył, by ten rok szkolny był jak najlepszy, pełen fascy-
nujących zagadek i niespodzianek, jakie niesie zdobywanie wie-
dzy oraz satysfakcji, jaką daje dobrze wykonana praca.

 Trzeba przyznać, że nowy budynek strażnicy, którego bu-
dowa dobiega końca, wygląda niezwykle imponująco. Straż-
nica ma dwie kondygnacje nadziemne, dwuspadowy dach, 
a jej powierzchnia użytkowa wynosi 182 metry kwadratowe. 
Znajdują się tu dwie strefy pożarowe, garaż i dodatkowa część 
budynku. Zainstalowany będzie alarm i monitoring obiektu. 
Nowa siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie w Gmi-
nie. Jak podkreśla Burmistrz Robert Jaworski, inwestycja jest 
ogromnie potrzebna, a dobre warunki w budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej to większe bezpieczeństwo mieszkańców Ostro-
wa. 
 OSP w Ostrowie to straż z tradycjami. W przyszłym roku 
druhowie będą obchodzić jubileusz 90-lecia swojego istnienia 
i służenia lokalnej społeczności. Wszystko wskazuje na to, że 
świętować piękny jubileusz będą już w nowej remizie. Inwesty-
cja ma być zrealizowana jeszcze w tym roku.

Agnieszka Olech

Strażnica w Ostrowie w budowie
 Trwają prace budowlane i wykończeniowe nowej strażnicy w Ostrowie. Dobiegł już końca etap robót związanych z ocieple-
niem obiektu i wykonaniem elewacji. Jednocześnie bardzo szybko postępują prace wewnątrz remizy. Budynek będzie gotowy 
przed końcem bieżącego roku.
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 Warto podkreślić, że nowy rok szkolny przyniesie ze sobą 
wiele zmian związanych z reformą polskiego szkolnictwa. Zmia-
ny będą wprowadzane stopniowo. Znikną gimnazja, kiedy te-
goroczni pierwszoklasiści skończą trzyletnią edukację. Ucznio-
wie, którzy w tym roku rozpoczną naukę w klasie VI szkoły 
podstawowej nie pójdą już do I klasy gimnazjum, a do klasy 
VII szkoły podstawowej. Co za tym idzie, nie będą już pisać 
sprawdzianu szóstoklasistów. Zamiast tego Centralna Komisja 
Egzaminacyjna udostępni szkołom narzędzia diagnostyczne, 
dzięki którym nauczyciele będą mogli dokonać wstępnej oceny 
poziomu wiedzy uczniów. Sześciolatkowie już nie muszą iść do 
szkoły podstawowej. Obowiązkiem szkolnym objęte będą dzieci 
od 7 roku życia, a dzieci sześcioletnie mają obowiązek roczne-
go przygotowania przedszkolnego. W związku z tym, do klasy 
pierwszej może pójść zarówno sześciolatek, jak i siedmiolatek. 

 Wycieczka dla mnie rozpoczęła się o 9. z minutami już w au-
tobusie linii 31, wiozącym nas do Chęcin. Nas, bo znowu udało 
mi się odrobić ‚pracę domową’, czyli zwerbować uczestników 
spoza Grupy Turystycznej z myślą dokooptowania w przyszło-
ści do grupy studentów - taka swoista reklama nowego przed-
sięwzięcia naszego miasta...
 Na wycieczkę ze mną zabrali się młodzi ludzie pochodzenia 
holenderskiego.
 Mimo krótkiej odległości nie sposób było nie zauważyć po-
dróżnego o miłej aparycji, wyróżniającego się posługiwaniem 
pięknej polszczyzny (prof. Miodek byłby zadowolony!). Roz-
marzyłam się... Gdyby takiego mieć przewodnika... Gdy wzrok 
mój powędrował na znajdujący się obok czerwony plecak - czas 
było opuścić pojazd.
 Wszystkie nasze wycieczki zaczynają się w „Niemczówce”, 
siedzibie miejscowego Centrum Turystycznego. Jakież było 
moje zdziwienie, gdy w osobie przewodnika, Pana Andrzeja 
Kadłubka, rozpoznałam tegoż ‚nadającego się’ podróżnego. 
Wykrzyknęło mi się: wyczarowałam sobie PRZEWODNIKA!
I nie myliłam się. Cała wycieczka była ucztą dla ducha i umysłu: 
co za wiedza i umiejętność jej przekazania, jaka swada wiąza-
nia faktów historycznych z humorem, pleneru miasta z obycza-
jami mieszkańców tych sprzed lat i współczesnych. Aż żal, że 
się nie miało takiego nauczyciela historii za czsów szkolnych... 

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Chęcinach zwiedzili Zamek z przewodnikiem 

Ale, może jeszcze jest jakaś szansa nadrobienia tej straty, może 
Rektor i odnośne władze naszej uczelni coś wymyślą, w konse-
kwencji czego będzie więcej takich ciekawych i pożytecznych 
spotkań, może powstanie jakaś sekcja dziejów miasta i - okazu-
je się - nie małej okolicy, patrząc okiem historyka.
 Grupa z przewodnikiem spacerkiem, bo nie sposób iść 
szybko cały czas opowiadając i pokazując przeciekawe miej-

Natomiast wychowaniem przedszkolnym będą objęte dzieci 
trzyletnie. Z całą pewnością uczniów ucieszy informacja o krót-
szym roku szkolnym, który będzie mógł zakończyć się najwcze-
śniej 21 czerwca, ale nie później niż 27 czerwca.
 Po ponad dwóch miesiącach odpoczynku czas powrócić do 
obowiązków i ciężkiej pracy w szkolnych ławach. U progu no-
wego roku szkolnego wszystkim życzymy cierpliwości, zdrowia, 
wiary we własne możliwości oraz wytrwałości w zdobywaniu 
wiedzy.

Agnieszka Olech
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 W dniu 10 września 2016 r. w Chęcinach odbyły się uroczy-
stości jubileuszowe 60-lecia Koła Łowieckiego nr 10 „Jaźwiec” 
w Chęcinach połączone z poświeceniem i przekazaniem sztan-
daru. Uroczysty jubileusz rozpoczął się Mszą Świętą w zabytko-
wym kościele p.w. św. Bartłomieja w Chęcinach, którą konce-
lebrowali księża - dziekan Jan Kukowski wraz z naszym kolegą 
z koła ks. Markiem Piaseckim proboszczem parafii Niegardów. 
Sygnaliści myśliwscy oraz sokolnicy z Zespołu Szkół Leśnych 
w Zagnańsku  nadali Mszy Świętej  osobliwy  i podniosły cha-
rakter. Nawiązując do 60-ego jubileuszu Koła Łowieckiego nr 
10 „Jaźwiec” w Chęcinach,  ksiądz dziekan Jan powiedział, iż 
jest to okazja, aby podziękować pionierom tworzącym niegdyś 
tę społeczność, jak i tym, którzy teraz piszą obecną historię. 
Ponadto przybliżył nam postać świętego Huberta. Przystępując 
do poświecenia sztandaru, celebrans, wskazując na dorobek,  
przeszłość i teraźniejszość myśliwych z Koła Łowieckiego nr 10 
„Jaźwiec”, przypomniał, jak niezwykle ważnym elementem 
w życiu społeczności myśliwych jest poświęcenie i przekazanie 
członkom koła sztandaru, który jako widoczny znak jednoczy 
ludzi i tworzy wspólnotę. Po poświeceniu sztandaru w imieniu 
myśliwych koła skierowałem podziękowania dla księdza dzie-
kana .
 Po uroczystej Mszy, uczestnicy i zaproszeni goście spotka-
li się na drugiej części  jubileuszu. Odbyła się ona w XVII – 

Jubileusz  60-lecia Koła Łowieckiego nr 10 
,,Jaźwiec” w Chęcinach

wiecznym Dworze Branickich w Podzamczu Chęcińskim, gdzie 
mieści się restauracja ,,Da Vinci„. Zespół dworski położony jest 
przy drodze ekspresowej  S7 na niewielkim skalistym wznie-
sieniu. Zbudował go starosta chęciński Jan Branicki, który 
przeniósł tu wówczas siedzibę starosty z zamku chęcińskiego 
ze względu na surowość warunków i trudny dojazd. Gości po 
wejściu do wnętrza budynku przywitała przepiękna dekora-
cja łowiecka. W tej części  jubileuszowego spotkania odbyło 
się uroczyste przekazanie sztandaru i odnowienie ślubowania 
członków koła. Uroczystość prowadzona była zgodnie z cere-
moniałem łowieckim, a ja zostałem obdarzony wielkim zaszczy-
tem przez zarząd koła i wyznaczony do prowadzenia jej w roli 
mistrza ceremonii. Witając gości, gospodarz imprezy Prezes 
Koła kol. Andrzej Koziński przypomniał historię, dorobek 
wielu pokoleń myśliwych oraz o tym, że łowiectwo to nie tylko 
polowanie ale także dar, który otwiera nasze oczy i serca na 
majestat naturalnego środowiska. 
 W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Polskiego 
Związku Łowieckiego, Lasów Państwowych i przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych kół łowieckich oraz myśliwi i ich rodziny oraz 
znajomi. 

 Z myśliwskim  ,,Darz Bór”
 Myśliwy KŁ nr 10 ,,Jaźwiec” w Chęcinach

 Dariusz Knap

sca naszego grodu, podążała aleją królewską z ustawionymi 
co parę kroków drewnianymi figurami władców i osób wybit-
nie zasłużonych w budowanie historycznego wizerunku mia-
sta i regionu. Z przyjemnością zatrzymywaliśmy się wsłuchani 
w ciekawostki historyczno-dziejowe każdej postaci upamietnio-
nej w rzeźbach.
 Dziś zrozumiałam, dlaczego Król wysłuchał trzech mszy 
świętych przed ruszeniem do boju, w konsekwencji czego 
umordował przeciwnika w jego ciężkich zbrojach w upale lip-
cowego słońca na grunwaldzkich polach w 1410 roku. I tu za-
gadka dla czytelnika: dlaczego?
 Po nabyciu wejściowych biletów, po złotówce dla mieszkań-
ców naszej gminy, na dziedzińcu zamkowym, zostaliśmy po-
informowani, jak to było z budową i rozbudową chęcińskiego 
zamku warownego, gdzie znajdowały się pomieszczenia miesz-
kalne, a gdzie i kiedy potrzeba wymusiła organizowanie prze-

strzeni gospodarskiej, jak to było z pozyskiwaniem niezbędnej 
wody na takim wzgórzu, słowem całe dzieje tego słynnego za-
bytku na przestrzeni lat.
 Żal było się rozstać, ale czas zwykle jest nie ubłagany i co się 
zaczęło, skończyć się musi. Przyszły więc serdeczne pożegnania 
i podziękowania, którym nie było końca.
 Zbiegłam, jak na skrzydłach, po schodkach od najbardziej 
stromej strony wzgórza zamkowego, gdzie na dole czekali na 
mnie moi goście, którym obiecałam pokazanie znajdującej się 
jeszcze w „Niemczówce” malarskiej Wystawy pleneru holen-
derskiego pędzla Romana Korneckiego.
 Z dumą po raz kolejny oglądałam i podziwiałam umie-
jętność przedstawiania w obrazie pleneru z obfitością wody, 
w której jak w lustrze, odbijały się elementy nadwodnego kra-
jobrazu. Miałam wrażenie, że patrzę na fotografie...

Zenona Dołęgowska 
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 Organizowany już od wielu lat memoriał po świę co ny jest 
pa mię ci Zdzi sła wa Sta wia rza, za słu żo ne go dzia ła cza LZS, któ ry 
zgi nął w tra gicz nym wy pad ku dro go wym w 1996 roku.
W innauguracji dzisiejszych zmagań sportowych wzięli udział 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęcin Robert Jaworski,  Jacek Ko-
walczyk - Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultu-
ry, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego oraz  Prezes 
Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS Jerzy Kula, który osobiście 
poprowadził wydarzenie. 

Magdalena Jamrożek

Biegi o memoriał Zdzisława Stawiarza
odbyły się w Tokarni

 16 wrze śnia, w To kar ni, od by ły się XIX Wo je wódz kie Bie gi Prze ła jo we Świętokrzyskiego Zrze sze nia Ludowe Zespoły Spor-
towe o me mo riał Zdzi sła wa Sta wia rza. Tra sę bie gów wy zna czo no w bar dzo uro kli wym miej scu, ja kim jest Skan sen Wsi Kie-
lec kiej w To kar ni. W za wo dach wy star to wa ło kilkuset uczniów szkół pod sta wo wych, gim na zjów i szkół po nad gim na zjal nych 
z ca łe go wo je wódz twa.

 23 września z jego udziałem w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Siedlcach odbyło się „Święto Pieczonego Ziemniaka”. Imprezę 
poprowadziła p. Dorota Świeboda. Już na początku rozbudziła 
ciekawość wszystkich zebranych na placu szkolnym gości, odczy-
tując List od Ziemniaka. Uczniowie klas IV i VI, którzy uważnie 
wsłuchali się w jego treść, bez większych problemów poradzili so-
bie z „Testem wiedzy o ziemniaku”. Natomiast nasi młodsi milu-
sińscy wzięli udział w jesiennym quizie „Co wiemy o jesieni”.
 Ponadto na dzieci i rodziców podczas jesiennego pikniku cze-
kały liczne „ziemniaczane konkurencje” sportowe, zainspirowane 
przez Panie nauczycielki. Pierwszą z nich było poszukiwanie ziem-
niaków. Dzieci z pomocą rodziców musiały odszukać jak najwięcej 
ukrytych na placu zabaw ziemniaków. Uczestnikom sprawiło to 
nie lada frajdę. Rodzice mogli się wykazać szybkością i zwinnością 
w takich zawodach jak: „Mistrz obierania ziemniaków” czy „Która 
dłuższa”. Nie zabrakło również wyścigu z ziemniakiem na łyżce, 
rzutu do celu ziemniakiem oraz „sadzenia ziemniaków”.
 Wspólną konkurencją dla dzieci i ich rodziców było wykona-
nie „Ziemniaka Cudaka”. Pomysłowości w pracach nie brakowało.
 Jak na piknik przystało nikogo nie ominął poczęstunek. Wszy-
scy mogli spróbować pieczonych ziemniaków, ruskich pierogów, 
kopytek, chipsów ziemniaczanych, sałatek, ciast i wielu innych 

Święto Ziemniaka w Siedlcach
 Ziemniak jest pospolitym, ale również wspaniałym warzywem, przyrządzanym w naszych kuchniach na różne sposoby.

przepysznych ziemniaczanych smakołyków przygotowanych 
przez rodziców i nauczycieli.
Pragniemy gorąco podziękować firmie Nordkalk z Miedzianki, 
która była dobrym duchem tegorocznej imprezy. Szczególne po-
dziękowania składamy na ręce p. Ewy Ślusarczyk, która pilotowa-
ła wszystkie działania oraz p. Jerzego Kwiatek, który wspomógł 
naszą inicjatywę. Serdeczne podziękowania należą się rodzicom. 
Kolejny raz udowodnili, że w jedności siła. Takie przedsięwzięcia 
nie byłyby możliwe bez ich ogromnego zaangażowania i wsparcia.

Dorota Świeboda SP Siedlce
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 4 września na zbiorniku wodnym w Wilkowie gm. Bodzen-
tyn po raz trzeci odbyły się spławikowe zawody wędkarskie 
Grand Prix Okręgu Kieleckiego. Chęcińskie Koło Wędkarskie 
reprezentował Oskar Kanas. I jak się okazało z wielkim sukce-
sem. W kategorii juniorów Oskar uplasował się na pierwszym 
miejscu. Natomiast w klasyfikacji generalnej Grand Prix Orę-
gu Kieleckiego zajmuje trzecie miejsce.
 Przypomnijmy, iż Oskar w ubiegłym roku zdobył Mistrzo-
stwo Okręgu Kieleckiego i był siedemnasty na Mistrzostwach 
Polski.
  Oskarowi, Rodzicom i Zarządowi Koła Nr 5 w Chęcinach 
gorąco gratulujemy!!
 Życzymy dalszych sukcesów oraz przysłowiowego “połama-
nia wędki” !!!

Monika Piotrowska

Oskar Kanas z Koła Nr 5 PZW w Chęcinach najlepszy
w kategorii juniorów podczas Grand Prix Okręgu Kieleckiego

 Podczas spotkania ustalony został kalendarz wydarzeń 
sportowych planowanych na terenie Gminy Chęciny w roku 

Obradował Szkolny Związek Sportowy
 W Hali widowiskowo-sportowej “Pod Basztami” odbyło się zebranie nauczycieli wychowania fizycznego należących do 
Szkolnego Związku Sportowego w Chęcinach.

szkolnym 2016/2017. Dokonano również wyborów nowego se-
kretarza związku, którym został Dariusz Gorzelak.
 W części oficjalnej spotkania wzięli udział Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Chęciny, Robert Jaworski oraz Dyrektor Centrum 
Kultury i Sportu w Chęcinach, Renata Janusz. Wspólnie roz-
mawiano o współpracy samorządu ze związkiem oraz nowych 
inicjatywach na rzecz promocji sportu na terenie gminy. Wie-
lokrotnie podkreślano aspekt pomyslnej współpracy pomiędzy 
jednostkami samorządowymi i związkiem na rzecz upowszech-
nienia kultury fizycznej na terenie gminy,  zarówno wśród mło-
dzieży szkolnej, jak i wśród osób dorosłych.
 Burmistrz pogratulował wyboru nowemu sekretarzowi 
związku, Dariuszowi Gorzelakowi, który w tej roli zastąpi ustę-
pującego z funkcji, Roberta Skrobota. Dotychczasowemu se-
kretarzowi Burmistrz, Robert Jaworski podziękował za wielo-
letnią działalność na rzecz rozwoju i promocji sportu na terenie 
Gminy Chęciny oraz za pełną zaangażowania pracę w ramach 
Szkolnego Związku Sportowego w Chęcinach.

Magdalena Jamrożek

Foto: archiwum prywatne
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 Do XV edycji Otwartych Mistrzostw Szybkiego Reagowania 
na Wodzie zgłosiło się 76 drużyn, z czego konkurencje osta-
tecznie ukończyło 61 z nich. W mistrzostwach wystartowały 
czteroosobowe drużyny reprezentujące jednostki Państwowych 
Straży Pożarnych, Ochotniczych Straży Pożarnych, policji, 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Ośrod-
ki Sportu i Rekreacji. Uczestnicy zawodów zmierzyli się ze sobą 
na wodzie w wyścigu równoległym na łodziach motorowych, 
w wyścigu drużynowym na łodziach motorowych, w wiosłowa-
niu łodzią na dystansie 100 metrów, a także w wyścigu dru-
żynowym na pontonie z pagajami. Poza konkurencjami prze-
prowadzonymi na wodzie, zawodnicy musieli przeprowadzić 
reanimację fantoma, a także wykonać rzut rzutką ratowniczą.  

Sukces OSP Siedlce na Mistrzostwach
 ratowników wodnych

 240 ratowników z 76 drużyn wzięło udział w jubileuszowych XV Otwartych Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego 
Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie, które odbyły się nad zalewem w Chańczy. W klasyfikacji generalnej, wysokie V miej-
sce zajęła drużyna z Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach, plasując się tym samym na drugim miejscu wśród drużyn 
Ochotniczych Straży Pożarnych.

Świętokrzyski we współpracy ze Świętokrzyskim Komendan-
tem Wojewódzkim PSP, Zarządem Wojewódzkim WOPR oraz 
Świętokrzyskim Oddziałem Okręgowym PCK. Koordyna-
torem mistrzostw był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego ŚUW w Kielcach. Jak podkreślali organizatorzy, 
celem mistrzostw jest sprawdzenie umiejętności ratowników 
oraz popularyzacja ratownictwa i ochrony ludności. To także 
doskonały sposób na wymianę doświadczeń oraz podniesienie 
poziomu wyszkolenia ratowników.

Agnieszka Olech

 Po zaciekłych zmaganiach nasi druhowie z OSP w Siedlcach 
okazali się być wicemistrzami wśród ochotniczych straży pożar-
nych, plasując się tym samym w klasyfikacji generalnej na piątym 
miejscu w województwie. Na pierwszym miejscu w klasyfikacji 
generalnej znalazła się Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP Nr 
1 z Kielc. Miejsce drugie zajęła drużyna Stowarzyszenie Święto-
krzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Na miejscu 
trzecim uplasowała się drużyna WOPR Zamość z województwa 
lubelskiego. Miejsce IV zdobyła OSP z Kowali, miejsce V – OSP 
z Siedlec, miejsce VI - Nieetatowy Zespół Wodny w Chańczy re-
prezentujący Policję. Wśród drużyn kobiecych najlepsza okazała 
się być Kobieca Drużyna Pożarnicza z Chrobrzy.
 Organizatorami Mistrzostw Województwa Świętokrzyskie-
go Grup Szybkiego Reagowania na Wodzie był Wojewoda 
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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
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PRACA  
dla opiekunki osoby starszej

Pilnie potrzebna opiekunka dla osoby starszej.  

Praca w Polichnie k. Chęcin.

Kontakt telefoniczny: 502 249 996.

DAM PRACĘ

Zakład krawiecki w Bolminie zatrudni od zaraz krawcowe 

i szwaczki. Mile widziane doświadczenie.

Kontakt telefoniczny:  609 026 093
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 Tradycyjnie jak co roku tak i w tym w Chęcinach hucznie świę-
towano Międzynarodowy Dzień Seniora.  Wyjątkowe wydarzenie 
przygotowane z myślą o najstarszych mieszkańcach naszej gminy 
zainaugurował Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jawor-
ski. - Jest mi niezwykle miło, że na terenie Gminy Chęciny są tak 
młodzi duchem i aktywnie działąjący emeryci I renciści. Dziś trud-
no sobie wyobrazić wydarzenia kulturalne w gminie bez udziału 
Członków „Klubu Seniora”. Wierzę, że swoim optymizmem I wi-
talnością integrujecie społeczność chęcińską, a tym samym daje-
cie przykład właściwego działania na rzecz Gminy Chęciny – pod-
kreślał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, który 
przypomniał o zbliżającym się rozpoczęciu roku akademickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jaki powstał w Chęcinach. - Jeste-
ście dla nas skarbnicą wiedzy. My jak samorząd staramy się słuchać 
głosu seniorów i czerpać z ich doświadczenia. W ramach wdzięcz-
ności, patrząc również na aktywność naszych seniorów postanowi-
liśmy stworzyć im szansę dalszego wszechstronnego rozwoju, a tak-
że aktywizować ich jeszcze bardziej. Stąd pojawił się pomysł powo-
łania do życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego celem jest 
przede wszystkim rozwój osób starszych. Jestem przekonany, że 
różnego rodzaju wykłady, jakie niebawem rozpoczną się w Chęci-
nach pozwolą wam seniorom na jeszcze większa aktywność, a nam 
na wykorzystanie waszego potencjału do rozwoju tej gminy. Ze 
swej strony dołożę wszelkich starań, aby spotkania organizowane 
w ramach Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywały 
się z ciekawymi i znanymi osobami. Już w październiku zabrzmi 
w Chęcinach Gaudeamus. Pamiętajmy też, że jak rok akademicki, 
to I juwenalia, które postaramy się zorganizować dla wszystkich 
seniorów z największym rozmachem – zapowiedział Burmistrz 
Gminy I Miasta Chęciny, Robert Jaworski, jeszcze raz życząc dużo 

Seniorzy uczcili swoje święto
 
 W Hali widowiskowo-sportowej w Chęcinach spotkali się seniorzy, aby uczcić swoje święto. Fantastyczny koncert muzy-
ka operowego Michała Steciaka, niezapomniane występy dziewczęcej grupy wokalnej BALANGA oraz dzieci z Przedszkola 
Samorządowego w Chęcinach, a wszystko to w niesamowitej jesiennej scenerii – tegoroczny Międzynarodowy Dzień Seniora 
w Chęcinach był pełen wrażeń.

zdrowia i pogody ducha. - Obyście zawsze służyli nam swoją radą 
i doświadczeniem – życzył włodarz gminy.
 Następnie, licznie zgromadzeni w hali “Pod Basztami” seniorzy 
wysłuchali niezapomnianego koncertu w wykonaniu zespołu wo-
kalnego “Balanga”, który powstał w 1991 roku. Jego założycielami 
są: Anna Krzemińska i Lech Pinderak. Zespół zdobywał szereg na-
gród na Harcerskich Festiwalach, a także w wielu innych konkur-
sach i przeglądach. Specjalnie dla seniorów na deskach chęcińskiej 
sceny stanęły członkinie zespołu, które dosłownie porwały gości 
swoimi talentami. Podobnie jak przedszkolaki z Przedszkola Samo-
rządowego w Chęcinach, kóre stając przed tak liczną publicznością 
bez tremy dały niezapomniany pokaz swoich możliwości wokal-
nych I teatralnych. 
 Na zakończenie przygotowanego specjalnie z myślą o senio-
rach wieczoru wystąpił Michał Steciak, artysta, muzyk, śpiewak 
operowy. Warto zaznaczyć, że w swojej karierze wokalnej miał oka-
zję śpiewać zarówno w Polsce, jak I za granicą. Działalnośc arty-
styczną zaczął wiele lat temu,  kształcąc się w Domu Kultury w Za-
wierciu na śląsku, a następnie w Miejskim Ośrodku Twórczości 
również w Zawierciu. Obecnie jest nauczycielem, muzykoterapeu-
tą i organistą. Stara się zaszczepić w młodzieży i dzieciach pasję do 
śpiewu i gry na instrumentach. Podczas święta seniorów zachwycił 
zebranych swoim kunsztem artystycznym, a na zakończenie nie-
zapomnianego przejęta publicznośc zgotowała artyście owacje na 
stojąco.

Agnieszka Olech 



 Nie zabrakło walk z udziałem artylerii, wozów bojowych oraz 
kawalerii i piechoty, a także  widowiskowych elementów pirotech-
nicznych. Licznie przybyli na chęcińskie błonia za Zamkiem oglą-
dający rekonstrukcję podkreślali, że interesują się historią. - Ta-
kie imprezy są szczególnie ważne dla młodzieży, która może wziąć 
udział w żywej lekcji historii – zgodnie podkreślali goście. - Mimo 
ogromnego skwaru widowisko obejrzało około tysiąca widzów. 
Zgodnie z założeniami przedstawiliśmy historię działań oddziałów 
partyzanckich Armii Krajowej w okolicach Chęcin oraz bitwy ja-
kie oddziały AK stoczyły w Miedzierzy i pod Szewcami. Na zakoń-
czenie przypomnieliśmy także tragiczne losy Żołnierzy Wyklętych 
mordowanych przez UB – mówił Dionizy Kawczyński, prezes Sto-
warzszenia Historycznych „Jodła”.
 Łącznie w rekonstrukcji wzięło udział ponad 70 osób, m.in. 
z Kielc, Radomia Wodzisławia Śląskiego i Opatowa. Wszyscy oczy-
wiście w mundurach z epoki, wyposażeni w repliki broni z okre-
su drugiej wojny światowej. Inscenizację gmina przygotowała 
wspólnie ze Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznych „Jo-
dła”. - Jest to wydarzenie, które nawiązuje przede wszystkim do 

Rekonstrukcja historyczna w Chęcinach
 Tłumy widzów obejrzały rekonstrukcję historyczną walk partyzanckich na Kielecczyźnie z 1944 roku. Trochę czasu prze-
znaczymo także na uczczenie pamięci żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego zamordowanych po wojnie przez 
komunistów w podkieleckim Zgórsku. 

tragicznego okresu drugiej wojny światowej, podczas którego rów-
nież na terenie naszej gminy było szereg akcji zbrojnych. Od wielu 
lat wspólnie z „Jodłą” organizujemy ten piknik. Dedykujemy go 
przede wszystkim dla młodych ludzi, którzy dzięki zaangażowaniu 
wielu ludzi mogą na własne oczy ujrzeć grozę tamtych lat - mówi 
Robert Jaworski. - Tym historycznym widowiskiem, czyli wielką re-
konstrukcją wydarzeń z 1944 roku chcieliśmy przede wszystkim 
przedstawić historię, przypominając mieszkańcom oraz licznie 
przyjezdnym gościom tamte tragiczne wydarzenia. Przejmujące 
widowisko dało nam wszystkim prawdziwą lekcję historii i patrio-
tyzmu. Dzięki organizacji tego typu przedsięwzięć chcemy ocalić 
od zapomnienia historię, o której przecież nie można zapomnieć. 
Myślę, że to widowisko na długo zapisze się w pamięci nie tylko 
dzieci i młodzieży, ale również i nas – dorosłych – podsumował 
wydarzenie Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. 
 Wydarzenie poprzedził piknik, podczas którego można było 
zobaczyć zabytkowe motocykle wojskowe i wystawę uzbrojenia.

Agnieszka Olech
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