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W Chęcinach świętowali złote gody
  Pół wieku temu powiedzieli sobie sakramentalne tak, a w minioną sobotę 16 par z terenu Gminy i Miasta Chęciny święto-
wała okrągły jubileusz wspólnego życia razem. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczpospo-
litej Polskiej wręczył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Uroczystość odbyła się we wnętrzach odrestauro-
wanego dworku starostów chęcińskich w Podzamczu Chęcińskim..

Wmurowali kamień węgielny pod 
budowę Europejskiego Centrum 

Edukacji Geologicznej w Chęcinach
 14 października, na placu budowy Europejskiego Centrum Edukacji 
Geologicznej w Chęcinach, miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia 
węgielnego pod inwestycję. ECEG to wspólne przedsięwzięcie Uniwersyte-
tu Warszawskiego, Samorządu Gminy i Miasta Chęciny oraz Województwa 
Świętokrzyskiego i Powiatu Kieleckiego. Powstaną tu nowe laboratoria na-
ukowe, sale konferencyjne oraz miejsca noclegowe. Dofinansowana z Unii 
Europejskiej inwestycja będzie kosztować ponad 34 miliony złotych, a jej 
budowa zakończy się wiosną 2015 roku. 

Siatkarze
Effectora Kielce 

grają
w Chęcinach

 Siatkarze Effectora Kielce nie tylko trenu-
ją w Hali Widowiskowo-Sportowej „Pod Basz-
tami” w Chęcinach, ale również rozgrywają 
ważne mecze ligowe. W ostatnich rozgrywkach 
rywalami podopiecznych trenera Dariusza 
Daszkiewicza były zespoły z Bydgoszczy, Czę-
stochowy i Lubina.



Z ŻYCIA GMINY

2

Bolmin nabrał pięknego blasku.
Dobiegły końca prace nad budową oświetlenia ulicznego.

Foto: Ilona Stępień

 Pełną parą ruszyły prace związane z budową wodociągu w Mo-
stach, na budowę którego władze Gminy i Miasta Chęciny pozyskały 
dofinansowanie unijne. Przetarg na budowę wodociągu w Mostach 
wygrało konsorcjum firm, w którym liderem jest Hydrobud Krzysiek 
Sp.J. z Kielc, a partnerem firma AK Inżynieria Lądowa Artur Krzy-
siek. – Wybrane w drodze przetargu konsorcjum firm zaproponowało 
najniższą kwotę realizacji inwestycji, która ma się zakończyć wiosną 
2015 roku – poinformował Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Ro-
bert Jaworski. Zadanie będzie kosztowało 1.109.585,00 zł.
 Inwestycja jest możliwa do zrealizowania dzięki pozyskane-
mu przez gminę Chęciny dofinansowaniu ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. – Dzięki temu dofinan-
sowaniu wreszcie mogliśmy rozpocząć budowę od tak dawna wy-
czekiwanego wodociągu w Mostach. Z całą pewnością spowoduje to 
poprawę infrastruktury technicznej w tej części gminy, która przez 
lata żyła w zawieszeniu. W związku z planowaną budową słynnego 
„Morza Chęcińskiego” przez dziesiątki lat nic nie można było tu 
zrobić. Po długich staraniach, w końcu udało się wykreślić z rzą-
dowej Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju projekt 
budowy „Morza Chęcińskiego”. Dzięki temu, w końcu możemy 
działać. Teraz staramy się nadrobić stracony czas i sprawić, żeby 
położone malowniczo Mosty stały się atrakcyjnym miejscem do ży-
cia – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 
– W chwili obecnej do Mostów spływa potężny zastrzyk środków. 
Ponad milion kosztować będzie wybudowanie wodociągu, na któ-
ry pozyskaliśmy 75 procentowe dofinansowanie. Natomiast, około 
2,4 miliona złotych będzie kosztowało scalenie gruntów wraz z za-
gospodarowaniem terenów po scaleniu oraz wytyczeniem i utwar-
dzeniem dróg – mówi Burmistrz Jaworski.
 Planuje się, że realizacja budowy wodociągu w Mostach zosta-
nie całkowicie zakończona na wiosnę 2015 roku.  

Agnieszka Olech

W Mostach już budują wodociąg za unijne pieniądze
 Ponad milion złotych kosztować będzie wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Mosty. Prace nad realizacją za-
dania już się rozpoczęły. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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• Gmina Chęciny Innowacyjną Gminą 
Województwa Świętokrzyskiego 
2013.

• MASZ GŁOS, MASZ WYBÓR!
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• Festiwal Robotów w Regionalnym 
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• Festyn Rodzinny w Chęcinach
• Międzynarodowa wizyta 
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• Jestem nauczycielem
• Siatkarze Effectora Kielce grają 

w Chęcinach
• Siedlce zwycięzcą Turnieju Halowej 

Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza 
Gminy i Miasta Chęciny

• Wmurowali kamień węgielny pod 
budowę Europejskiego Centrum 
Edukacji Geologicznej w Chęcinach

 - Nowy chodnik powstaje w Bolmi-
nie przy drodze powiatowej. Jako, że 
nie jest to droga gminna, to nie mo-
gliśmy sami podjąć się budowy ciągu 
pieszego w tym miejscu – wyjaśnia 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski. – Chcąc przyspieszyć 
realizację zadania, jako gmina sfinan-
sowaliśmy dokumentację techniczną. 
Przetarg na realizację zadania prze-
prowadził Powiatowy Zarząd Dróg 
w Kielcach. Gmina Chęciny partycy-
puje również w kosztach inwestycji – 
dodał Burmistrz, Robert Jaworski. 
 Chodnik w Bolminie powstaje na 
długości około trzystu metrów. Bę-
dzie on prowadził od skrzyżowania ze 
Szkołą Podstawową do kościoła para-
fialnego na górce. Do tej pory chodni-
ków na tym odcinku drogi nigdy nie 
było. Niestety, piesi musieli chodzić 
wydeptanym poboczem, co narażało 
ich na dosyć spore niebezpieczeństwo. 
Teraz wreszcie poprawi się bezpie-
czeństwo przechodniów, którzy w koń-
cu doczekają się nowego chodnika. 
Nowy ciąg pieszy z całą pewnością nie 
tylko poprawi standard życia miesz-
kańców oraz ich bezpieczeństwo, ale 
wpłynie też pozytywnie na estetykę tej 
części gminy. – Tym bardziej, że dzięki 
pozyskanym środkom unijnym prze-
prowadzone zostały prace remontowe 
przy kościele parafialnym pod wezwa-
niem Narodzenia Najświętszej Marii 

Nowy chodnik w Bolminie
 Mieszkańcy Bolmina nareszcie doczekali się nowego chodnika przy drodze po-
wiatowej. Chodnik powstaje od skrzyżowania do Szkoły Podstawowej w górę aż do 
kościoła parafialnego. Gmina Chęciny partycypuje w kosztach przedsięwzięcia.

Panny w Bolminie. A w ramach inne-
go projektu pn. „Budowa oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Bolmin gm. 
Chęciny” dofinansowanego z PROW 
2007-2013, Gmina sfinalizowała tak-
że prace związane z budową oświetle-
nia ulicznego. Nowe są także schody 
prowadzące do kościoła. Wszystko to 
razem nabierze spójności i nowego 
charakteru. Będzie tu nie tylko ład-
nie, ale przede wszystkim bezpiecznie 
– podkreśla Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski. 
 Prace nad budową chodnika 
w stronę bolmińskiego kościoła już 
trwają, a ich finał przewiduje się jesz-
cze w tym miesiącu. Bez wątpienia to 
miejsce zyska nie tylko na wizerunku, 
ale przede wszystkim na funkcjonal-
ności.

Agnieszka Olech
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 Były medale, dyplomy, morze kwiatów i moc życzeń – 
tak właśnie rekordowa liczba par z terenu Gminy i Miasta 
Chęciny świętowała w tym roku złote gody. Z okazji okrą-
głego jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego jubilatom 
złożono życzenia pomyślności i szczęścia na jeszcze wiele 
długich wspólnych lat.
 Z rąk Burmistrza Roberta Jaworskiego jubilaci otrzymali 
medale nadane przez Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”. – Te odznaczenia to specjalne podziękowania 
dla Was od całego społeczeństwa za to, że w trudnych cza-
sach potrafiliście stworzyć rodzinę i nienagannie przeżyliście 
ze sobą 50 lat – mówił Burmistrz Robert Jaworski. - Jesteście 
seniorami naszych rodów i stanowicie dla nas wzór wierności 
małżeńskiej – podkreślał Burmistrz Jaworski, składając do-
stojnym jubilatom życzenia uznania, spokoju, radości i zdro-
wia.  
 Były też listy gratulacyjne, legitymacje, kwiaty i upomin-
ki dla jubilatów. Nie obyło się bez łez wzruszenia, kiedy ode-
grano marsza weselnego. Po odśpiewaniu tradycyjnego „Sto 
lat” podniosłą chwilę uczczono wznosząc toast symboliczną 
lampką szampana. Podczas uroczystości wręczenia medali 
podkreślano, że te wspólne 50 lat to symbol wierności i mi-

W Chęcinach świętowali złote gody
 Pół wieku temu powiedzieli sobie sakramentalne tak, a w minioną sobotę 16 par z terenu Gminy i Miasta Chęciny święto-
wała okrągły jubileusz wspólnego życia razem. Medale za długoletnie pożycie małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczpospo-
litej Polskiej wręczył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Uroczystość odbyła się we wnętrzach odrestauro-
wanego dworku starostów chęcińskich w Podzamczu Chęcińskim.

łości rodzinnej, a także dowód wzajemnego zrozumienia 
oraz wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń. - Dzi-
siejsze święto jest symbolem miłości, wiary, szacunku oraz 
prawdziwej przyjaźni między małżonkami. Gratuluję Pań-
stwu z całego serca tego wyjątkowego Jubileuszu. Państwa 
optymizm i umiejętność pokonywania codziennych pro-
blemów zasługują na najwyższe uznanie i szacunek. Życzę 
dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, oraz doczekania 
jeszcze wielu tak wspaniałych i radosnych chwil w otoczeniu 
kochającej rodziny i przyjaciół – życzył Burmistrz Robert 
Jaworski. Do życzeń dołączył się także Cezary Mielczarz - 
przewodniczący Rady Miejskiej w Chęcinach.
 Po oficjalnych uroczystościach, przy słodkim poczęstun-
ku nadszedł czas na rozmowę, w czasie której małżonkowie 
chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami na temat udane-
go pożycia małżeńskiego. Opowiadali o swoim szczęściu, 
radościach i smutkach, a także o sukcesach oraz porażkach, 
jakie przeżyli w czasie 50 lat związku małżeńskiego. Chwalili 
się dziećmi, wnukami i prawnukami, zgodnie podkreślając, 
że najważniejsza w życiu jest rodzina. Recepty na udany 
związek małżeński prostej nikt jednak nie miał. Małżonko-
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wie podkreślali zgodnie, że wzajemny szacunek, tolerancja, 
wyrozumiałość i zaufanie to fundamentalna podstawa każ-
dego związku.

 Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie uho-
norowani zostali Państwo: Halina i Ireneusz Curyl, Anna 
i Eliasz Fąfara, Halina i Józef Gruszczyńscy, Helena i Bog-
dan Jaros, Władysława i Jan Kasperczyk, Barbara i Włady-
sław Kasperek, Alina i Eugeniusz Kopcińscy, Zofia i Stani-
sław Kucharczyk, Maria i Stefan Kuzia, Bogumiła i Czesław 
Lisek, Halina i Mieczysław Lisowicz, Zofia i Marian Ługow-
scy, Wanda i Edward Majchrzyk, Aleksandra i Bronisław 
Marzec, Jadwiga i Adam Muszyńscy, Alina i Stefan Pilińscy, 
Monika i Stanisław Podsiadło, Aleksandra i Zdzisław Porzu-
cek, Zofia i Feliks Różalscy, Krystyna i Eugeniusz Rudnic-
cy, Władysława i Edward Sarnat, Zofia i Stanisław Sobczyk, 
Marianna i Tadeusz Ślusarczyk, Jadwiga i Bogdan Wrońscy, 
Janina i Dionizy Wypych, Maria i Dominik Zapała oraz Ma-
rianna i Henryk Znojek.

 Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest polskim 
cywilnym odznaczeniem państwowym, nadawanym przez 
Prezydenta RP. Medal stanowi nagrodę dla osób, które 
przeżyły ze sobą więcej niż 50 lat. Został ustanowiony 
ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, 
a włączony do obecnego systemu odznaczeń państwowych 
ustawą z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach.

Agnieszka Olech

 29 października, w Radkowicach od-
była się konferencja prasowa, podczas 
której dyrektor kieleckiego zakładu Pol-
skiej Spółki Gazownictwa Józef Katra 
podsumował pierwszy, zakończony etap 
inwestycji. – W pierwszym etapie inwe-
stycji doprowadziliśmy 4,5-kilometrowy 
gazociąg wysokiego ciśnienia do stacji 
redukcyjno-pomiarowej w Radkowicach 
– poinformował dyrektor Józef Katra. Te-
raz rozpoczyna się drugi etap inwestycji. 

Poziom zaawansowania prac
 Obecnie na terenie Gminy i Miasta 
Chęciny trwają prace budowlano-mon-
tażowe II etapu inwestycji w miejscowo-
ściach: Wrzosy, Siedlce, Wojkowiec i Chę-
ciny. – Warto podkreślić, że już w maju 
2015 roku w domach naszych mieszkań-
ców popłynie gaz. Poza tym, dzięki inwe-
stycji nasza gmina bez wątpienia stanie 
się czysta i przyjazna dla środowiska – 
podkreślił w swoim wystąpieniu podczas 
konferencji prasowej Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 

Będzie gaz w Gminie Chęciny
 Właśnie rusza drugi etap gazyfikacji trzech gmin: Chęciny, Sitkówka-Nowiny i Sobków. Gaz popłynie do 18 miejscowości 
gazociągiem o łącznej długości prawie 38 km. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Wartość inwestycji to 33,9 mln zł, z czego część kosztów 
w kwocie 12,3 mln zł zostanie pokryta ze środków Unii Europejskiej. Zakończenie prac gazyfikacyjnych planowane jest na maj 
2015 roku. 

Korzyści płynące z inwestycji
 Przedsięwzięcie umożliwi mieszkań-
com regionu korzystanie z gazu ziemne-
go - paliwa wygodnego w użytkowaniu 
oraz bezpiecznego dla środowiska. Uży-
wanie go w gospodarstwach domowych 
wpływa na poprawę standardu życia, 

gdyż paliwo jest dostarczane za pośred-
nictwem sieci gazowej i nie wymaga ma-
gazynowania. Gazyfikacja pozwoli rów-
nież na stworzenie lepszych warunków 
dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, 
w szczególności firm korzystających obec-
nie z droższych paliw substytucyjnych. 

Przyłączanie do sieci gazowej
 Realizowana inwestycja pozwoli na 
sukcesywne przyłączanie odbiorców 
do sieci gazowej w oparciu o zawierane 
z Polską Spółką Gazownictwa umowy 
przyłączeniowe. Na stronie internetowej 
www.psgaz.pl/dlaklienta umieszczono naj-
ważniejsze informacje z zakresu przyłą-
czenia do sieci gazowej wraz z przydat-
nymi dokumentami do pobrania (akty 
prawne, zgłoszenia, wnioski etc.).
 Informacji związanych z procesem 
przyłączenia do sieci gazowej udziela 
również Zakład w Kielcach Polskiej Spół-
ki Gazownictwa, bezpośredni tel. 41 34 
94 261.

Agnieszka Olech
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Miejscowość Treść SMSa
Bolmin BOLMIN
Charężów CHAREZOW
Chęciny CHECINY
Gościniec GOSCINIEC
Jedlnica JEDLNICA
Korzecko KORZECKO
Lelusin LELUSIN
Lipowica LIPOWICA
Łukowa LUKOWA
Miedzianka MIEDZIANKA
Milechowy MILECHOWY
Mosty MOSTY
Ostrów OSTROW
Podpolichno PODPOLICHNO
Podzamcze PODZAMCZE
Polichno POLICHNO
Przymiarki PRZYMIARKI
Radkowice RADKOWICE
Siedlce SIEDLCE
Skiby SKIBY
Starochęciny STAROCHECINY
Tokarnia TOKARNIA
Wojkowiec WOJKOWIEC
Wolica WOLICA
Wrzosy WRZOSY
Wymysłów WYMYSLOW
Zacisze ZACISZE

SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców
 Na terenie Gminy i Miasta Chęciny rozpoczyna działanie SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców. Mieszkańcy 
gminy będą mogli w bardzo łatwy sposób na bieżąco i zupełnie za darmo dowiadywać się o wszystkich ważnych sprawach. 
Wystarczy wysłać jeden rejestrujący SMS (opłata według stawek operatora), aby otrzymywać darmowe informacje na przykład 
o wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy, o przerwach w dostawie prądu, czy wszelkiego rodzaju zagrożeniach pogodo-
wych.

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

Jak prawidłowo zarejestrować się
 do systemu Powiadomienia SMS

 Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłat-
nych wiadomości SMS będą wyłącznie osoby, które prawidłowo 
zarejestrują się w systemie informatycznym Powiadomienia 

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

Jak prawidłowo wyrejestrować się
z systemu Powiadomienia SMS

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

O czym możemy się dowiedzieć
poprzez wiadomość SMS

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

- Awarie i zagrożenia meteorologiczne - treści z dziedziny 
awarie i zagrożenia wysyłane będą w przypadku wystąpienia 
awarii technicznych czy wprowadzenia przez odpowiednie, 
uprawnione do tego władze, stanów alarmowych i stanów 
zagrożenia. W przypadku wystąpienia awarii lub zagrożenia 
na danym terenie informacje zostaną wysłane do wszystkich 
użytkowników przypisanych do zagrożonych miejscowości.

- Wydarzenia kulturalne, sportowe i oświatowe - treści z tej 
dziedziny będą dotyczyły planowanych i realizowanych na te-
renie Gminy i Miasta Chęciny wydarzeń kulturalnych, spor-
towych i oświatowych. 

- Komunikaty urzędowe - treści z dziedziny Komunikaty urzę-
dowe wysyłane będą w razie potrzeb i przygotowywane na 
podstawie oficjalnych decyzji, zarządzeń i ogłoszeń Gminy i 
Miasta Chęciny.

Zachęcamy gorąco do korzystania z bezpłatnego
SMS-owego System Powiadamiania Mieszkańców!

Magdalena Jamrożek
Agnieszka Olech
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Planowana modernizacja obiektów sportowych
w Gminie Chęciny

 Gmina Chęciny złożyła wniosek na realizację dużego projektu pod 
nazwą „Rozwój infrastruktury sportowej poprzez modernizację boisk 
sportowych w Łukowej i Polichnie oraz zakup strojów sportowych 
dla członków klubów sportowych z terenu Gminy Chęciny”. Projekt, 
który poza wkładem własnym gminy, opiewa na kwotę ponad 40 ty-
sięcy złotych dofinansowania, zakłada zakup i montaż piłkochwytów 
na boisku w miejscowości Łukowa, budowę ogrodzenia boiska spor-
towego w Polichnie, zakup sprzętu sportowego dla klubów działają-
cych na terenie Gminy Chęciny oraz organizację turnieju piłki nożnej. 
Złożony przez gminę wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez 
Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, 
która przeprowadziła ocenę formalną wniosku przyznając mu niemal 
maksymalną liczbę punków. Następnie dokumentacja projektowa zo-
stała przekazana do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w 
celu dalszej weryfikacji oraz przygotowania umowy o dofinansowanie 
zadania. – Jednym z priorytetów lokalnego samorządu jest tworzenie 
warunków oraz dbanie o właściwy rozwój młodego pokolenia. Dzięki 
zaplanowanej inwestycji wzrośnie przede wszystkim poziom bezpie-
czeństwa osób korzystających z infrastruktury sportowej. Liczymy na 

W Gminie Chęciny zmodernizują
boiska i kupią stroje sportowe

 Ponad 50 tysięcy złotych będzie kosztowała modernizacja obiektów sportowych w Łukowej i Polichnie oraz zakup strojów dla 
członków klubów sportowych z terenu Gminy Chęciny.  Na te zadania, Gmina Chęciny złożyła wniosek o dofinansowanie, który 
przeszedł już pozytywną ocenę formalną. 

to, że unowocześnione boiska przyciągną większą liczbę ich aktywnych 
użytkowników – tłumaczy Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski. – Wdrożenie tego projektu umożliwi nam realizację proz-
drowotnej polityki gminy i zaspokojenie potrzeb aktywności ruchowej 
mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży. Działania zawarte w 
projekcie pozwolą także promować wśród dzieci i młodzieży aktywne 
spędzanie wolnego czasu – podkreśla Burmistrz Jaworski.

Nowe stroje dla lokalnych sportowców
 W ramach projektu zaplanowano również zakup butów oraz strojów 
sportowych dla lokalnych klubów: Piast Chęciny, UKS Chęciny oraz LKS 
Bolmin. – Kluby sportowe reprezentują naszą gminę na wielu turniejach. 
Należy więc docenić ich wkład i zaangażowanie w kształtowanie pozytyw-
nego wizerunku naszej gminy. Prezentując się w zakupionych strojach, 
członkowie klubów będą promować gminę na zawodach na szczeblu nie 
tylko lokalnym, ale także powiatowym i wojewódzkim. Realizacja projektu 
pozwoli na doposażenie klubów oraz stworzenie im lepszych warunków 
do podnoszenia swych umiejętności i dążenia do kolejnych sukcesów 
sportowych. Wierzę, że realizacja projektu pozwoli także zmotywować 
młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego – mówi Burmistrz Ro-
bert Jaworski. Projekt zakończy się turniejem piłki nożnej. 

Agnieszka Olech

 Dofinansowanie Gmina Chęciny pozyskała w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki temu, na terenie Gminy i Miasta 
Chęciny powstanie prawie trzy kilometry nowej sieci wodociągowej w 
czterech miejscowościach, a mianowicie w Polichnie, Ostrowie, Wolicy i 
Chęcinach (ul. Zelejowa). – W związku z dynamicznie rozwijającym się 
na terenie Gminy Chęciny budownictwem mieszkaniowym zachodzi 
potrzeba rozbudowywania kolejnych wodociągów. Stąd projekt obej-
muje cztery miejscowości, w których będą dobudowywane sieci wodo-
ciągowe do tych już istniejących– podkreśla Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski.
 Podczas uroczystego podpisania umowy, Burmistrz Gminy i Mia-
sta Chęciny, Robert Jaworski, zaprezentował dofinansowany projekt. 
Mówił również o innych projektach zrealizowanych w ostatnich latach 
na terenie Gminy Chęciny dzięki pozyskanym dotacjom z PROW. – 
Środki, jakie pozyskaliśmy z PROW pozwoliły nam na zrealizowanie 
w ostatnim czasie około 30 projektów. W ramach tych funduszy m.in. 
powstały sieci wodociągowe w miejscowościach Skibach i Chęciny, bie-
gnący wzdłuż najważniejszych zabytków Chęcin pieszy szlak turystycz-
ny „Ścieżka Mnicha” oraz została utworzona Drużyna Rycerska Ziemi 
Chęcińskiej. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwolił na odre-
staurowanie i zagospodarowanie wielu miejsc, które dziś służą miesz-
kańcom – podkreślał podczas swojego wystąpienia Burmistrz Gminy 

Podpisana umowa na dofinansowanie wodociągu
w Polichnie, Ostrowie, Wolicy i Chęcinach

 4 listopada, w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej im.Oskara Kolberga w Kielcach Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Ro-
bert Jaworski, wraz ze Skarbik Gminy i Miasta Chęciny, Jadwigą Sinkiewicz, dokonali uroczystego podpisania umowyna dofinan-
sowanie budowy wodociągu w miejscowościachPolichno, Ostrów, Wolica i Chęciny (ul. Zelejowa). Na to zadanie gmina pozyskała 
blisko 650 tysięcy złotych dofinansowania.

i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Dzięki tym środkom było możliwe 
zrealizowanie i dokończenie wielu niezwykle ważnych dla mieszkańców 
inwestycji – powiedział Burmistrz Robert Jaworski.
 Umowę na dofinansowanie budowy blisko trzech kilometrów no-
wej sieci wodociągowej Burmistrz Robert Jaworski wraz ze Skarbik 
Gminy Jadwigą Sinkiewicz podpisali przy stole prezydialnym z Mar-
szałkiem Adamem Jarubasem i  Członkiem Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego, Piotrem Żołądkiem.

Agnieszka Olech

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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 - Gmina Chęciny pokazuje, że można łączyć walory sza-
cunku do tradycji i pięknej historii tego miejsca z inwestycjami 
w kapitał ludzki – mówił Adam Jarubas, marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego wręczając pierwszą nagrodę za innowa-
cyjność na ręce Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Roberta 
Jaworskiego. - Innowacje to swego rodzaju postawa. To nie-
koniecznie musi być przemysł, czy wysokie technologie, ale 
sposób myślenia, poszukiwanie, przełamywanie pewnych ste-
reotypów w myśleniu, szukanie zwłaszcza w obszarze edukacji 
dobrych inicjatyw i inwestowanie w młode pokolenie. Władze 
gminy Chęciny mają umiejętność łączenia tego, co dobre w tra-
dycji z wyzwaniami współczesności. Te inicjatywy, które dzisiaj 
podejmują władze gminy zyskują walor, czy też tytuł najbar-
dziej innowacyjnej gminy w regionie świętokrzyskim i tego 
gminie Chęciny gratuluję – powiedział Adam Jarubas, marsza-
łek województwa świętokrzyskiego.
 Gmina Chęciny po raz kolejny okazała się najlepsza wśród 
gmin w województwie świętokrzyskim. Tym razem kapituła 
wysoko oceniła przedsięwzięcie pn. „Forum Oświaty Gminy 
Chęciny”, które było realizowane przez Urząd Gminy i Miasta 
w Chęcinach przy szerokim współudziale jednostek oświato-
wych, a także Grupy Edukacyjnej. - Czuję satysfakcję, że Gmi-
na Chęciny została uznana za najbardziej innowacyjną gminę 
województwa świętokrzyskiego. Najważniejsze w tym wszyst-
kim jest to, że tytuł „Innowacyjnej Gminy Województwa Świę-
tokrzyskiego” otrzymaliśmy za zorganizowanie i przeprowa-
dzenie przedsięwzięcia, które jest przede wszystkim inwestycją 
w edukację, wiedzę, umiejętności i w przyszłość najmłodszego 
pokolenia – zaznaczył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Ro-
bert Jaworski. - Ta nagroda to dla mnie wielkie wyróżnienie 

Gmina Chęciny Innowacyjną Gminą
Województwa Świętokrzyskiego 2013.

 Gmina Chęciny zdobyła I miejsce i tytuł „Innowacyjna Gmina Województwa Świętokrzyskiego 2013” w plebiscycie „Moje 
Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”. Organizatorami konkursu było Biuro Innowacji Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskiego. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 27 października podczas posiedzenia Sejmi-
ku Województwa Świętokrzyskiego. 

i powód do dumy. Miło, że zostaliśmy za to tak wysoko ocenieni 
– dodał Burmistrz Jaworski. 
 Zaangażowanie w rozwój oświaty oraz inicjatywę władz 
Gminy i Miasta Chęciny dotyczącą wprowadzenia „Forum 
Oświaty” doceniła Kapituła konkursowa, przyznając tym sa-
mym Gminie Chęciny pierwsze miejsce w województwie i tytuł 
„Innowacyjna Gmina Województwa Świętokrzyskiego”. 
 Nagrody dla wyróżnionych zostały wręczone przez marszał-
ka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa, który wyraził 
nadzieję, że nagrodzone gminy będą dobrym wzorcem i przykła-
dem dla innych gmin. Warto dodać, że nagrodą główną w plebi-
scycie, który wygrała gmina Chęciny, był profesjonalny sprzęt na-
głaśniający o wartości 15 tysięcy złotych, który został przekazany 
do Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach i ma służyć społeczno 
ści na uroczystościach i spotkaniach w całej gminie.

Agnieszka Olech

 Forum Oświaty jest odpowiedzią na potrzeby całego środo-
wiska w zakresie wytyczania dalszych planów i strategii działa-
nia oraz wymiany doświadczeń. Samorząd wychodząc naprze-
ciw tym oczekiwaniom rozpoczął wielotorowe działania polega-
jące na:
1. Organizacji spotkań wszystkich osób związanych z oświatą, 
na których przedstawiono aktualną sytuację oświaty na tere-
nie Gminy Chęciny w nawiązaniu do wymagań nowoczesnej 
gospodarki, poruszono istotne zagadnienia: m.in. znaczenia 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju młode-
go pokolenia, etyki zawodu nauczyciela, oczekiwania samorzą-
du wobec placówek oświatowych.
2. Przeszkolono wszystkich nauczycieli edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej przez najbardziej uznane autorytety (np. 
prof. Marta Bogdanowicz - Metoda Dobrego Startu) w dziedzi-
nie nauczania najmłodszych przy zastosowaniu nowoczesnych 
metod skierowanych do dzieci i uczniów, które pozwolą na roz-
wijanie ich funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych.
3. Wprowadzony w zeszłym roku szkolnym pilotażowy projekt 
„Edukacja przez szachy w szkole”; przy współpracy ze Związ-
kiem Szachowym w prawie wszystkich placówkach na terenie 
Gminy jest kolejnym sposobem na przełamanie stereotypów 

w nauczaniu -  bez względu na wiek dziecka Szachy mogą po-
prawić koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a tak-
że rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności 
analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.
4. Organizacji zespołów metodycznych nauczycieli poszcze-
gólnych przedmiotów i obszarów edukacji; w celu poszukania 
i stosowania w mniejszych zespołach innowacyjnych rozwiązań,
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 W zawodach wzięło udział blisko 120 uczestników z 
ponad 30 klubów. Do rywalizacji stanęły również zawod-
niczki LKS „ZNICZ” Podzamcze. W kat 63 kg brązowy 
medal zdobyła Małgorzata Król, a w kat 75 kg również 

Wymiany doświadczeń, zaprezentowania swojego warsztatu 
pracy, prowadzenia lekcji pokazowych, analizy problemów 
uczniów. Wynikiem pracy zespołów metodycznych są m.in. 
konkursy przedmiotowe i inne wydarzenia zorganizowane dla 
uczniów, a mające na celu budowanie i odkrywanie w uczniach 
dodatkowych predyspozycji oraz kluczowych umiejętności wy-
kraczających poza podstawę programową nauczania np.:
- I Gminny Turniej Gier i Zadań Logicznych,
- I Gminny Turniej Szachowy dla uczniów o puchar Burmistrza 
Gminy i Miasta Chęciny; jako podsumowanie realizowanych 
przez cały rok dodatkowych zajęć szachowych w placówkach 
gminy w najmłodszych klasach szkoły podstawowej,
- organizacja wielu ciekawych wydarzeń sportowych i kulturalnych.
5. Uruchomieniu narzędzi elektronicznych służących  do ko-
munikacji nauczyciel; nauczyciel, nauczyciel - rodzic, nauczy-
ciel-uczeń, organ prowadzący  - dyrektor, organ prowadzący; 
nauczyciel, rodzic, uczeń: system zarządzania oświatą w Gmi-
nie, platforma e-learningowa, e-dziennik.
W nowych realiach korzystanie z technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych jest nieodzowne, dlatego też samorząd rozpo-
czął realizację pilotażu w zakresie wdrożenia nowoczesnej plat-
formy edukacyjno-komunikacyjnej pozwalającej poprawiać 
wymianę informacji i integrować całe środowisko oświatowe.
6. Działaniach informacyjno-promocyjnych: przygotowanie 
środowiska oświatowego do właściwego wykorzystania i za-
adoptowania do programów nauczania wynikających ze zmian 
infrastruktury i podejścia gminy nowych możliwości i obiektów 
m.in. RCNT, ECEG, hala.
Wszystkie te działania mają na celu spowodowanie większej 
otwartości środowiska edukacyjnego, skutkujące wzajemnym 
wsparciem środowiska, co w takiej relacji zwiększa możliwość 
generowania nowych, innowacyjnych pomysłów z pożytkiem 
dla rozwoju gospodarczego regionu.

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w zapasach
 W dniach 24-25 października br. w Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w podbydgoskim 
Osielsku odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w zapasach w stylu wolnym.

brązowy medal wywalczyła Małgorzata Mierzwa. Zawod-
niczkom i trenerowi gorąco gratulujemy!!!

Monika Piotrowska, 
foto: archiwum prywatne
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 16 października w Muzeum Dialogu 
Kultur w Kielcach odbyły się uroczyste wo-
jewódzkie obchody Światowego Dnia Tu-
rystyki. Uroczystość połączona była z pod-
sumowaniem 5-lecia działalności systemu 
IT województwa świętokrzyskiego.
 System Informacji Turystycznej Woje-
wództwa Świętokrzyskiego powstał w 2009 
r. w ramach projektu „Kampania promo-
cyjna województwa świętokrzyskiego” 
z Regionalnego Programu Operacyjnego. 
W jego ramach funkcjonują 42 Centra 
i Punkty Informacji Turystycznej na tere-
nie całego województwa świętokrzyskiego 
w tym powołany do życia 26.10.2009 r. 
PIT w Chęcinach.
 Już po roku działalności zintegro-
wanego systemu informacji turystycznej 
w Chęcinach, został rozbudowany o nowy 
element. Dzięki realizacji projektu „Od-
nowa potencjału historyczno-kulturowe-
go zabytkowego budynku tzw. „Niem-
czówki” w Chęcinach poprzez utworzenie 
kompleksowego centrum informacji tury-
stycznej i historycznej” w dniu 26.10.2010 
r. uroczyście otwarto Centrum Informacji 
Turystycznej i Historycznej Gminy Chęci-
ny „Niemczówka” w zabytkowych murach 
XVI wiecznej kamienicy.

Certyfikat dla Informacji Turystycznej w Chęcinach
 Informacja Turystyczna w Chęcinach otrzymała Certyfikat Polskiego Systemu Informacji Turystycznej w kategorii dwóch 
gwiazdek. Certyfikat jest zwieńczeniem pracy Punktu Informacji Turystycznej w sezonie 2013-2014.

 Od samego początku Informacja 
Turystyczna w Chęcinach uczestniczyła 
w programie Certyfikacji. Głównymi cela-
mi przeprowadzenia certyfikacji jest:
- potrzeba zapewnienia odpowiedniej ja-
kości obsługi turystów przez jednostki in-
formacji turystycznej;
- stworzenie krajowej sieci standaryzowa-
nych jednostek informacji turystycznej 
współpracujących na poziomie lokalnym, 
regionalnym i krajowym.

 Proces przeprowadzenia certyfikacji 
jest złożony i składa się z kilku etapów, któ-
re Punkt Informacji Turystycznej w Chę-
cinach przeszedł pomyślnie. Weryfikacja 
była przeprowadzona telefonicznie, dro-
gą poczty elektronicznej oraz podczas wi-
zyt członków Regionalnej oraz Krajowej 
Komisji Certyfikacyjnej. Kontrole pracy 
Punktu przeprowadzone były m.in. przez 
tzw. „tajemniczych klientów”, wyspecjalizo-
wanych w dziedzinie turystyki.
 W 2014 roku trzydzieści z punktów IT 
uzyskało certyfikaty Polskiej Organizacji 
Turystycznej potwierdzające, że spełniają 
one ogólnopolski standard i jakość obsługi. 
Podczas obchodów certyfikaty przedstawi-
cielom Informacji Turystycznych wręczyli 
pani Magdalena Ragus, wicedyrektor De-
partamentu Systemów Informacyjnych 
Polskiej Organizacji Turystycznej oraz pan 
Jacek Kowalczyk, prezes Regionalnej Or-
ganizacji Turystycznej.
Ilość turystów odwiedzających Informację 
Turystyczną w Chęcinach:
2013 r. 16 123 turystów
2014 r.  20 479 turystów stan na 17.10.2014 r.

Dominik Kowalski, Krzysztof Kasiński, 
Krzysztof Kubicki

 To wyjątkowe spotkanie dla wszystkich miłośników robotów, 
nowych technologii i innowacji. W spotkaniu inaguracyjnym 
uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski 
oraz Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Jacek Sema-
niak. W programie znalazły się m.in.: pokazy dynamiczne robo-
tów mobilnych, warsztaty z budowy i programowania robotów, 
warsztaty mikroskopowe, spotkania z laureatami Europejskich 

Festiwal Robotów w Regionalnym Centrum 
Naukowo - Technologicznym w Podzamczu

 10 października w Centrum Nauki Leonardo da Vinci na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego 
w Podzamczu odbył się Festiwal Robotów.

Zawodów Łazików Marsjańskich oraz konkursy z nagrodami.
 Dodatkową atrakcją dla uczestników festiwalu była możliwość 
bezpłatnego zwiedzania wystawy prac Leonarda da Vinci oraz 
korzystania z urządzeń interaktywnych w Centrum Nauki.

Magdalena Jamrożek
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 Celem spotkania, w którym wzięli udział: były rektor 
Akademii Górniczo Hutniczej, a obecnie Kierownik Katedry 
Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, prof. dr hab. inż. An-
toni Tajduś; prof. Tadeusz Mikoś, mgr inż. Janusz Chmu-
ra oraz dr inż. Jan Urban było wstępne omówienie zakresu 
współpracy przy zagospodarowaniu wyrobisk podziemnych 
„Zofia” i „Teresa” dawnej kopalni Miedzianka oraz całego ob-
szaru „Góry Miedzianka”.

O zagospodarowaniu Góry Miedzianka
 W październiku, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski spotkał się z przedstawicielami Akademii Górniczo 
Hutniczej oraz Instytutu Ochrony Przyrody PAN w celu omówienia współpracy, dotyczącej zagospodarowania Góry Mie-
dzianka.

  – Nasza gmina to prawdziwy „raj dla geologów”. Nie bez 
przyczyny utworzyliśmy w 2008r. Muzealną Izbę Górnictwa 
Kruszcowego, a następie przystąpiliśmy do partnerstwa bu-
dowy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej. Zdaję 
sobie sprawę, że zagospodarowanie podziemi Góry Miedzian-
ka pozwoliłoby na stworzenie nietuzinkowego produktu tu-
rystycznego, którego głównym celem byłaby jednak edukacja 
górnicza i geologiczna o walorach tego miejsca. Jestem prze-
konany, że przy wsparciu tak dużego ośrodka naukowego ja-
kim jest AGH w Krakowie, uda nam się przeprowadzić kom-
pleksowe zagospodarowanie tego unikatowego miejsca – po-
wiedział Burmistrz.

 Nowo otwierające się możliwości pokazują, że oprócz bo-
gatej historii średniowiecznej naszej Gminy, równie istotną 
rolę na tym obszarze odgrywało górnictwo, którego konty-
nuacją są liczne zakłady kamieniarskie. Rozwijająca się infra-
struktura i zagospodarowanie najciekawszych obiektów po-
zostałości górniczych spowoduje, że szybko rozwinie się geo-
turystyka, jako nowa forma zwiedzania Ziemi Chęcińskiej.

Renata Janusz
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 - Na terenie gminy Chęciny od 2007 roku staramy się suk-
cesywnie odrestaurowywać nie tylko zabytki świeckie, ale rów-
nież sakralne. Nie możemy odnowić wszystkiego od razu ze 
względów finansowych. Mamy wiele zabytków i szukamy cały 
czas źródeł dofinansowań. Często podpowiadamy parafiom 
skąd pozyskać pieniądze na różnego rodzaju prace i poma-
gamy w pisaniu wniosków – mówi Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski. – Wyszukujemy często zewnętrznych 
źródeł dofinansowania i wspieramy parafie w tworzeniu pro-
jektów. Dzięki temu udało się już odnowić wiele zabytków. Są 
one przecież naszą dumą i chlubą, dlatego musimy o nie dbać 
i robimy to, głównie za pieniądze unijne – podkreśla Burmistrz 
Jaworski.

Kościół w Starochęcinach
 wraz z dzwonnicami zyska nowy blask

 Parafia p.w. Św. Stanisława w Starochęcinach już zyskuje 
nowe oblicze. Trwają prace renowacyjne. Kościół już ma nową 
elewację, a niebawem zostaną odmalowane także dwie dzwon-
nice. Wszystko dzięki pozyskanemu dofinansowaniu unijne-
mu.
 Kościół w Starochęcinach to obiekt o bardzo ważnym zna-
czeniu historycznym, ponieważ powstał pod koniec XVII wie-
ku (w latach 1680-1690) i najprawdopodobniej został ufundo-
wany przez starostę chęcińskiego i kasztelana sandomierskiego 
Stefana Bidzińskiego. Prawdopodobnie miała to być jego kapli-
ca grobowa. Niewielki, barokowy kościółek, został ukończony 
ostatecznie w 1718 roku. Stoi on w miejscu dawnego cmen-
tarza. Otoczony jest starym murem w kształcie ośmioboku. 
Po bokach świątyni znajdują się dwie symetrycznie ustawione 
dzwonnice. Budynek kościelny jest ewenementem w skali re-
gionalnej, ponieważ został on jako jeden z nielicznych wybu-
dowany na planie krzyża greckiego o czterech krótkich jedno-
przęsłowych ramionach. 
 Niestety, zły stan zabytkowego obiektu znacząco ograniczał 
możliwość wykorzystania go jako lokalnej atrakcji turystycznej 

Kościół w Starochęcinach w renowacji
 Parafia p.w. Św. Stanisława w Starochęcinach już zyskuje nowe oblicze. Wszystko to dzięki pozyskanemu dofinansowaniu 
unijnemu.

i promocji miejsca. W świetle wieloletniego niedoinwestowa-
nia budynku kościoła konieczne stało się wykonanie komplek-
sowych prac remontowo-konserwatorskich, aby zahamować 
proces degradacji obiektu. - Podjęte działania pozwolą na za-
bezpieczenie cennego zabytkowego obiektu przed utratą jego 
walorów – wyjaśnia Burmistrz, Robert Jaworski. Warto też do-
dać, że przeprowadzone prace zdecydowanie poprawią jego 
stan techniczny, co z pewnością stanie się kolejną atrakcją tu-
rystyczną dla przybywających turystów, poszukujących różno-
rodnych form spędzania czasu wolnego. – Jestem przekonany, 
że dzięki wykonanym pracom konserwatorskim kościół stanie 
się przepięknym obiektem sakralnym naszego regionu. Odre-
staurowany kościół nabrał wyglądu godnego świątyni. Będzie 
służył mieszkańcom jako miejsce modlitw, a jednocześnie sta-
nie się atrakcją dla wszystkich odwiedzających nasz region. To 
jest nasze dziedzictwo kulturowe, o którym musimy pamiętać 
– zaznacza Burmistrz Jaworski.

Agnieszka Olech
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 - Wszystkim wiadomo, że trasa 
na której stanęły nowe lampy, jest 
bardzo często uczęszczana nie tylko 
przez mieszkańców, ale także przez 
turystów. Inwestycja ta z pewnością 
wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców – mówi Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny, Robert Ja-
worski.
 Warto podkreślić, że na realizację 
tego zadania władze Gminy i Miasta 
Chęciny pozyskały unijne dofinanso-
wanie w ramach projektu pn.: „Bu-
dowa oświetlenia ulicznego w miej-
scowości Miedzianka, gm. Chęci-
ny”. Inwestycja została realizowana 

W Miedziance zabłysły nowe lampy 
za unijne pieniądze

 Mieszkańcy Miedzianki będą mogli cieszyć się z nowego oświetlenia ulicznego. Na realizację inwestycji władze Gminy 
i Miasta Chęciny pozyskały dofinansowanie unijne. Prace dobiegły końca.  

w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” dla ope-
racji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach dzia-
łania „Odnowa i rozwój wsi”. 
 Na drodze prowadzącej do Mu-
zealnej Izby Górnictwa Kruszcowego 
zabłysły nowe lampy. Dzięki temu jest 
tu znacznie bezpieczniej. – Cieszę się, 
że udało nam się pozyskać kolejne do-
finansowanie na budowę lamp. Zale-
ży nam na bezpieczeństwie mieszkań-
ców, a to bez wątpienia zostanie pod-
wyższone dzięki nowemu oświetleniu 
– podkreśla Burmistrz.

Agnieszka Olech
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  „W HOLDZIE LOTNIKOM – WYCHOWANKOM I IN-
STRUKTOROM SZKOŁY SZYBOWCOWEJ POLEGŁYM NA 
FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ ORAZ WSZYSTKIM, 
KTÓRZY SWE ŻYCIE POŚWIĘCILI OJCZYŹNIE” – głosi na-
pis na wybudowanym w 1992 roku monumencie upamiętnia-
jącym szkołę i lotników, którzy oddali życie walcząc za ojczyznę 
w czasie II wojny światowej. Podczas odbywających się tu do-
rocznych uroczystości, upamiętniających wielkich bohaterów, 
uczniowie Szkoły im. Stanisława Skalskiego w Polichnie przy-
pomnieli historię swojego patrona – polskiego lotnika, gene-
rała lotnictwa, najlepszego polskiego asa myśliwskiego okresu 
II wojny światowej odznaczonego Złotym Krzyżem Virtuti Mi-
litari. – Pomnik lotników to nie tylko symbol wolności, ale i pa-
triotyzmu. W szkole szybowcowej w Polichnie naukę pobierali 
piloci, którzy życie oddali za Ojczyznę. Dzisiejsze wydarzenie 

W hołdzie lotnikom
 Występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie i zespołu ludowego „Siedlecczanie” 
oraz uroczysta Msza Święta za poległych lotników podczas II wojny światowej – 21 września, pod Pomnikiem Lotników w Go-
ścińcu, jak co roku,  odbyła się uroczystość związana ze Świętem Lotników.

to żywa lekcja historii, która mówi nam o przeszłości tej gminy 
i Ojczyzny – powiedział Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Ro-
bert Jaworski.  
 Jak podkreślano podczas uroczystości, dzięki Pomnikowi 
w Polichnie, pamięć o szkole i lotnikach nigdy nie zaginie. - 
Wielkich bohaterów lotnictwa społeczeństwo zawsze będzie 
nosić w sercach i opowiadać o nich kolejnym pokoleniom. To 
dzięki bohaterstwie takich ludzi jak oni możemy dzisiaj żyć 
w wolnym kraju – zaznaczył Czesław Krzywdziński, prezes Za-
rządu Koła Związku Kombatantów RP i BWP nr 54.
 Na zakończenie uroczystości poszczególne delegacje ko-
lejno złożyły wieńce pod Pomnikiem, upamiętniającym szkołę 
i lotników, którzy oddali życie walcząc za ojczyznę w czasie II 
wojny światowej. 

Agnieszka Olech

Historia szkoły w Polichnie
 Po odkryciu przez studentów Politechniki Warszawskiej 
z Aeroklubu Warszawskiego niezwykłych właściwości aerodyna-
micznych i specyfiki wzgórza w Polichnie (okazało się, że istnieją 
tu odpowiednie prądy, korzystnie wpływające na noszenie szy-
bowców), zrodził się pomysł założenia tu szkoły szybowcowej. 
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 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 
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niemieckiemu okupantowi ich wykorzy-
stanie. Po wyzwoleniu odbudowano dwa 
hangary i od czerwca 1946 roku szko-
ła wznowiła działalność. Zamknięto ją 
w 1959 roku. W późniejszym czasie poja-
wiły 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 wybu-
dowania monumentu upamiętniającego 
szkołę i lotników, którzy oddali życie wal-
cząc za ojczyznę. 27 kwietnia 1992 roku 
pod górą Żebrowica, z której startowały 
szybowce stanął Pomnik przedstawiający 
mitycznego Ikara. Uroczystego odsłonię-
cia Pomnika dokonał wychowanek szkoły 
w Polichnie, legendarny pilot myśliwców 
Stanisław Skalski, który w czasie wojny ze-
strzelił ponad 20 samolotów niemieckich. 
Na skalnym głazie widnieją 32 nazwiska 
tych, którzy rozpoczynali szkolenie w tej 
szkole, a oddali życie za Ojczyznę w cza-
sie II wojny światowej. Dzięki Pomnikowi 
w Polichnie, pamięć o szkole i lotnikach 
nigdy nie zaginie. W roku 2008 nastą-
piło uroczyste nadanie imienia generała 
Stanisława Skalskiego Szkole Podstawo-
wej w Polichnie. W roku 2009 uczniowie 
Szkoły otrzymali sztandar poświęcony 
Stanisławowi Skalskiemu - wielkiemu pa-
triocie, człowiekowi, który był niezwykle 
ważną postacią dla polskiego lotnictwa.

 Bez wątpienia mieszkańcy Gminy 
i Miasta Chęciny mogli mieć prawdziwy 
powód do dumy, bowiem na głównej 
stronie Uniwersytetu Warszawskiego, 
jednej z najbardziej prestiżowych uczelni 
w Polsce, widniało zdjęcie chęcińskiego 
Zamku. Fakt ten jest związany ze ścisłą 
współpracą, jaką kilka lat temu Uni-
wersytet Warszawski nawiązał z Gminą 
Chęciny. Powołano wtedy konsorcjum 
budowy Europejskiego Centrum Edu-
kacji Geologicznej. Warto podkreślić, że 
jest to jedna z ważniejszych inwestycji 
realizowanych na terenie Gminy i Miasta 
Chęciny. – Niebawem do Chęcin zjadą 
naukowcy z całego świata. To wszystko 
za sprawą Uniwersytetu Warszawskiego, 
z którym obecnie ściśle współpracujemy 
– mówi Burmistrz Gminy i Miasta Chę-
ciny, Robert Jaworski. – Odkąd wiemy, 
że inwestycja ta zostanie zrealizowana, 
staramy się promować tą informację. 

Strona Uniwersytetu Warszawskiego
z Zamkiem Chęcińskim w tle

 Ruiny chęcińskiego Zamku znalazły się na stronie internetowej największej uczelni w Polsce. Zdjęcie Zamku z lotu ptaka 
wyświetlało się jako pierwsze zaraz po wejściu na stronę Uniwersytetu Warszawskiego.

Cieszę się ogromnie, że w promocję za-
angażował się także Uniwersytet War-
szawski. Pokazując nasz królewski Zamek 
na swojej oficjalnej stronie Internetowej, 
promowane jest tym samym nasze kró-
lewskie miasteczko, i to nie tylko za spra-
wą powstającej tak ważnej w skali całej 
Europy inwestycji, ale też za sprawą uni-
katowych zabytków, jakie można u nas 
znaleźć. 

 Bez wątpienia, całe zdarzenie to znak, 
że Chęciny są istotną i znaczącą częścią 
nie tylko naszej pięknej ziemi święto-
krzyskiej, ale i całej Europy. Niebawem 
to miejsce zyska sławę na skalę świato-
wą, szczególnie wśród naukowców. Jak 
zapowiadają władze Uniwersytetu War-
szawskiego oraz Gminy i Miasta Chęciny, 
o Chęcinach będzie naprawdę głośno.  

Agnieszka Olech
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 Ideą festiwalu była chęć przypomnienia przedwojennej hi-
storii miasta, która nierozerwalnie wiązała się z kulturą żydow-
ską. – Festiwal Kultury Żydowskiej, który od ośmiu lat organi-
zujemy w naszym mieście ma na celu przybliżenie kultury, hi-
storii i tradycji żydowskiej. Przede wszystkim jest to lekcja tole-
rancji wobec innych wyznań, innej kultury i religii.– podkreślał 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. - Przez 
kilka wieków nasz naród oraz mieszkańcy wyznania mojżeszo-
wego współistnieli ze sobą, nasza historia i kultura przenikały 
się. Dlatego też winniśmy je pielęgnować – dodał Burmistrz 
Jaworski. 

„Marsz Pamięci” był prawdziwą lekcją historii
 Najważniejszym punktem pierwszego dnia trzydniowego 
wydarzenia był Marsz Pamięci po miejscach związanych z histo-
rią chęcińskich Żydów, w którym udział wzięli uczniowie szkół 
z gminy Chęciny oraz mieszkańcy. Odwiedzili oni cmentarz ży-
dowski, synagogę, przeszli na Rynek, a następnie do hali wido-
wiskowo - sportowej „Pod Basztami”, gdzie odbyły się warsztaty 
poświęcone pielęgnowaniu historii i tradycji żydowskiej. Orga-
nizatorami warsztatów byli nauczyciele z Zespołu Szkół nr 2 
w Chęcinach: Anna Wrzoskiewicz i Teresa Jakubowska pod dy-

W Chęcinach odbył się
VIII Festiwal Kultury Żydowskiej

 Marsz Pamięci, warsztaty o historii, tradycji i kulturze związane z obchodami 72. rocznicy likwidacji getta żydowskiego 
w Chęcinach, projekcja filmu w zabytkowej Niemczówce pt. „Austeria”, a także liczne przedstawienia i koncerty. W dniach od 
10 do 12 września, w Chęcinach, odbył się już VIII w historii Festiwal Kultury Żydowskiej „Tryptyk Żydowski 2014”. 

rekcją Haliny Kołodziejczyk oraz Beata Ludwicka-Dula, z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących w Wolicy pod dyrekcją Niny 
Budziosz. - Przeprowadziliśmy warsztaty – „poezja...” przygo-
towane przez uczniów LO „Szkolny Klub Anatewka”, warsztaty 
pt. „Piosenka Żydowska śpiewem malowana”, podczas których 
uczniowie uczyli się śpiewania w języku hebrajskim, a także 
warsztaty plastyczne – poinformowała Teresa Jakubowska, z-ca 
dyrektora ZS nr 2 w Chęcinach. 
 Uczniowie biorący udział w warsztatach podkreślali jak 
ważna jest tradycja i szacunek dla naszej przeszłości. – Dzięki 
tym warsztatom możemy poznać kawałek naszej historii, któ-
rą powinniśmy pielęgnować. Nie można zapomnieć o tym, co 
kiedyś miało miejsce w Chęcinach, nie można zacierać historii. 
Wydarzenia takie jak te są dla nas bardzo istotne – powiedziała 
biorąca udział w warsztatach Kamila Blaszczyk z klasy IIIa Li-
ceum Ogólnokształcącego.
 Pod wrażeniem VIII Festiwalu Kultury Żydowskiej w Chę-
cinach byli zaproszeni goście. – Dla mnie kultura żydowska jest 
czymś niesamowitym. Tym bardziej, że Żydzi to nasi starsi bra-
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cia w wierze, a pozdrowienie „Szalom”, czyli „pokój” dla nas 
Franciszkanów też jest bardzo ważne. Święty Franciszek mó-
wił do ludzi „niech Pan Cię obdarzy pokojem”. Myślę więc, że 
wszyscy chcemy tego samego, a dzięki temu Tryptykowi w ser-
cach wielu zapanował pokój. Wiemy, jakie dzisiaj mamy czasy 
i chyba to przesłanie pokoju, które przez trzy dni „Festiwalu 
Kultury Żydowskiej” płynie prosto z Chęcin jest najważniej-
sze – zaznaczył ojciec Paweł Chmura, Gwardian Klasztoru oo. 
Franciszkanów w Chęcinach.

„Austeria” w reżyserii Jerzego Kawalerowicza
zachwyciła widzów

 Wiele niezapomnianych wydarzeń przyniosły również ko-
lejne dwa dni poświęcone kulturze żydowskiej. W sobotę w za-
bytkowej Niemczówce odbyła się projekcja filmu pt. Austeria”. 
Jak podkreślano tuż przed projekcją, o filmowej wersji „Auste-
rii” głośno było jeszcze w trakcie produkcji. Ekranizacja jednej 
z najwybitniejszych powieści Juliana Stryjkowskiego wzbudza-
ła zrozumiałe zainteresowanie. Już pierwsze sekwencje dzieła 
Jerzego Kawalerowicza wprowadzają widza w świat dla wielu 
nie znany lub zapomniany, świat, który odszedł bezpowrotnie. 
Jest nim kultura Żydów polskich - oryginalnej i hermetycznej 
społeczności o własnej filozofii, obyczajowości, religijności i nie-
powtarzalnym humorze. Znakomite recenzje zebrał Franciszek 
Pieczka jako odtwórca głównej roli Taga. 

„Przy szabasowych świecach”
 Ostatni dzień VIII Festiwalu Kultury Żydowskiej w Chę-
cinach odbył się pod hasłem „Przy szabasowych świecach”. 
W murach hali widowiskowo-sportowej w Chęcinach, w kli-
matycznym nastroju odbyły się występy artystyczne. Najpierw 
dla licznie przybyłej publiczności wystąpił zespół dziewczęcy 
CON AFETTO pod opieką Edyty Bobryk, a później obejrzano 
przedstawienie w wykonaniu uczniów z ZSO w Chęcinach pn. 
„Od Abrahama po czasy współczesne”, na które składała się  
prezentacja multimedialna przygotowana pod kierunkiem na-
uczyciela Urszuli Kij połączona z recytacją poezji twórców po-
chodzenia żydowskiego. Opiekę nad występującymi sprawowa-
li nauczyciele poloniści ZSO w Chęcinach: Justyna Ramiączek, 
Marzena Rewucka-Kundys, Magdalena Pobocha, Agnieszka 
Skrobot i Iwona Szachowicz. 

Koncert zespołu „Chmielnikers” na zakończenie
 Na zakończenie wydarzenia niezapomniany koncert zagrał 
zespół „Chmielnikers”. Repertuar zespołu stanowią wyrosłe 
z żydowskiego folkloru muzycznego, odzwierciedlające obycza-
jowość i życie piosenki oraz ballady śpiewane w języku jidysz 
o miłości, ważnych wydarzeniach rodzinnych, historycznych, 
kołysanki i utwory żartobliwe, ale również kompozycje czysto 

instrumentalne, stylizowane, powstające pod wpływem odręb-
nej kulturowo muzyki bałkańskiej i wschodniej. Nie pożałował 
ten, kto wziął udział w niedzielnym koncercie zespołu „Chmiel-
nikers”, który odbył się w murach hali widowiskowo-sportowej 
„Pod Basztami” w Chęcinach. 
 Organizatorzy VIII Festiwalu Kultury Żydowskiej składają 
serdeczne podziękowania dla sponsorów tryptyku: ZWP „Mo-
sty” Władysław Kołkiewicz i Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.

Agnieszka Olech 

Demografia
za okres od dnia 30.09.2014 roku  do  dnia 05.11.2014 roku

URODZENIA
DZIEWCZYNKI
1. Anna
2. Vanessa
3. Aurelia
4. Iga
5. Zuzanna
6. Eliza
7. Emilia
8. Julia

CHŁOPCY
1. Dominik
2. Antoni
3. Konrad
4. Piotr
5. Alan

MAŁŻEŃSTWA
Na ślubnym kobiercu stanęło 25 par.

ZGONY
Chrabąszcz  Stanisław 30.09.2014r.   Miedzianka
Nawrot   Stanisław 30.09.2014r.   Tokarnia
Gibas  Wiesława  05.10.2014r.   Ostrów
Kucharczyk  Stefania 06.10.2014r.   Wrzosy
Krzysztofek  Jan  02.10.2014r.   Ostrów
Tedys  Bogumiła  08.10.2014r.    Chęciny
Grzelewska  Zofia  17.10.2014r.    Skiby
Wajs  Anna  17.10.2014r.   Radkowice
Plich  Zofia  18.10.2014r.    Chęciny
Łebek  Bronisław  23.10.2014r.    Bolmin
Mijał  Daniela  25.10.2014r.   Siedlce
Skowerska  Elżbieta 28.10.2014r.   Chęciny
Kołek  Tadeusz  31.10.2014r.   Wolica

Sporządziła: Mirosława Woźniak
Chęciny, dnia  05.11.2014r.
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 Nowe buty dla czterech zespołów ludowych z terenu Gmi-
ny Chęciny oraz oświetlenie sceniczne mające stanowić wypo-
sażenie hali „Pod Basztami” – to wszystko zakupiono w ramach 
realizowanego przez gminę Chęciny projektu pod nazwą „Wy-
konanie i dostawa strojów ludowych dla KGW działających 
w gminie Chęciny oraz modernizacja Hali Widowiskowo-
-Sportowej w Chęcinach”. Całość kosztowała ponad 25 tysięcy 
złotych, z czego 20 tysięcy pochodziło ze środków samorządu 
Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu „Odnowa 
Wsi Świętokrzyskiej”.

Zespoły ludowe mogą się pochwalić
nowymi butami za unijne pieniądze

 Bez wątpienia zespoły folklorystyczne z Siedlec, Tokarni, 
Łukowej oraz Ostrowa mogą mieć prawdziwy powód do zado-
wolenia. Właśnie uzupełniono brakujące elementy ich strojów 
ludowych. A wszystko to za unijne pieniądze. - Na terenie Gmi-
ny działa sześć Kół Gospodyń Wiejskich, a jednocześnie zespo-
łów śpiewaczych i folklorystycznych, kultywujących tradycje lo-
kalne. Dwa z nich, mam tu na myśli KGW z Bolmina i Lipowicy 
zostały wyposażone już w stroje ludowe. Pozostałe cztery zespo-
ły zostały doposażone teraz – poinformował Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – Jestem przekonany, że 
realizacja projektu stworzy warunki do tworzenia i poznawania 
kultury, rozwijania pasji i talentów, co będzie sprzyjać lepsze-
mu wzajemnemu zrozumieniu mieszkańców i ich przyszłemu 
współdziałaniu, spędzaniu wolnego czasu i aktywnych postaw 
społecznych. Ważnym argumentem przemawiającym za zaku-
pem strojów jest fakt, że zespoły działające przy KGW zajmują 
często zaszczytne miejsca na różnego rodzaju przeglądach to 
najbardziej zależy im na przekazaniu tradycji młodszemu po-
koleniu i zaszczepieniu w nim miłości do kultury ludowej. Całą 
swoją wiedzę starają się przekazać najmłodszym. Nie jest możli-
we przekazywanie pełnego obrazu obrzędów i kultury ludowej 
bez całościowego odwzorowania stroju regionalnego. Biorąc 
udział w wielu przeglądach i konkursach zawsze podstawowym 
elementem ocenianym przez jury konkursowe jest wiarygodne 
odwzorowanie pełnego ubioru z danego regionu. Członkowie 
KGW posiadają stroje, które zakupiono dawno temu. Jednak 

„Na ludową nutę” zagrali w Chęcinach
 W minioną sobotę w królewskich Chęcinach rozbrzmiała muzyka ludowa.  Wszystko za sprawą widowiska pt. „Na ludową 
nutę”, które odbyło się w Hali Widowiskowo-Sportowej „Pod Basztami”. Spotkanie stało się też doskonałą okazją do podsu-
mowania jednego z projektów zrealizowanych przez Gminę i przekazania nowego obuwia scenicznego dla członków poszcze-
gólnych zespołów folklorystycznych z terenu Gminy Chęciny, a także oświetlenia scenicznego na potrzeby chęcińskiej hali. 

z  uwagi na fakt, że wszystkie Koła w gminie Chęciny działają 
już po kilkanaście lat i występują niejednokrotnie kilka razy 
w miesiącu, to noszone przez ich członków buty uległy więc 
w wielu wypadkach uszkodzeniu czy całkowitemu zniszczeniu. 
Z tego powodu, w ramach projektu, postanowiliśmy doposażyć 
poszczególne Koła w elementy stroju ludowego, jakimi są buty 
ludowe – powiedział Burmistrz, Robert Jaworski. 

Hala „Pod Basztami” ma nowe oświetlenie sceniczne

 Od początku powstania Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Chęcinach odbywa się tu szereg znaczących imprez kultural-
nych. Brakowało jednak profesjonalnego oświetlenia sceniczne-
go. Dzięki pozyskanym przez Gminę Chęciny środkom, wystę-
pujący tu artyści mogą nareszcie poczuć się jak prawdziwe gwiaz-
dy estrady. – Biorąc pod uwagę fakt, że w hali niemal w każdy 
weekend odbywają się różnego rodzaju występy, koncerty czy 
festiwale, postanowiliśmy wyposażyć obiekt w sprzęt niezbęd-
ny do właściwej obsługi i organizacji wydarzeń kulturalnych. 
W murach hali występują nie tylko nasi ludowi artyści, ale też 
inne znane zespoły. Mamy też okazję podziwiać talenty młodzie-
ży z grup teatralnych, działających na terenie naszej gminy przy 
szkołach i przedszkolach. Chcieliśmy, aby ich profesjonalne wy-
stępy miały też profesjonalną oprawę – mówi Burmistrz, Robert 
Jaworski.  - Zakup sprzętu oświetleniowego pozwala na stworze-
nie właściwej oprawy scenicznej podczas wydarzeń artystycznych 
organizowanych zarówno w Hali Widowiskowo – Sportowej, jak 
i w innych obiektach na terenie Gminy, jak choćby w świetlicach 
wiejskich. Z pewnością podniesie to poziom występów naszych 
artystów, a także będzie miało pozytywny wpływ na ich odbiór 
przez widzów – dodaje Burmistrz.

Zagrali na ludową nutę z profesjonalną oprawą sceniczną

 Zakończeniem projektu było zorganizowanie koncertu pn. 
„Na ludową nutę”, który odbył się w hali „Pod Basztami” w Chęci-
nach. Artyści wystąpili w blasku nowego oświetlenia. Dzięki temu 
wydarzenie zyskało wspaniałą oprawę sceniczną, co oczywiście 
miało pozytywny wpływ na wizualny efekt widowiska. 

Agnieszka Olech
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 Dnia 20 września na parkingu przy 
Kościele parafialnym odbył się niezwy-
kły festyn organizowany przez Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży  w Chęcinach. 
Na imprezę przybyło wiele gości takich 
jak między innymi Wicestarosta Zenon 
Janus, ks. Dziekan Jan Kukowski, czy 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Ro-
bert Jaworski. Na przybyłych czekało 
wiele atrakcji. Przepiękny układ tanecz-
ny pokazało trio z zespołu FRESH Czer-
wona Góra czyli Kaja Janus, Klaudia 
Ziętek i Patrycja Janus, a scenie wystąpi-
ły nasze lokalne zespoły OSKAR i MER-
KURY, a także zespół złożony z samych 
księży i kleryków KERYGMAT, gwiazdą 
wieczoru był Kabaret z Konopi, który 
rozbawił gości do łez, a na zakończenie 
dyskotekę pod gwiazdami poprowa-
dziła grupa NewX. Ale najważniejszym 

Festyn Rodzinny w Chęcinach
punktem festynu była licytacja, z której 
dochody w całości przekazaliśmy dwóm 
niepełnosprawnym chłopakom: Szymo-
nowi i Michałowi, którzy są mieszkań-
cami naszej parafii. Dziękujemy wszyst-
kim darczyńcom, którzy przekazali nam 
przedmioty na licytację. Dzięki nim oraz 
dzięki hojności osób licytującym udało 
nam się zebrać 2500 zł. Mamy obu chłop-
ców nie kryły wzruszenia po otrzymaniu 
naszej pomocy.
 Oczywiście na festynie oprócz wystę-
pów artystycznych nie zabrakło również 
innych atrakcji. Na wszystkich czekał ca-
tering z kiełbaskami z grilla i napojami 
oraz wata cukrowa i popcorn. Dla naj-
młodszych przygotowaliśmy kącik zabaw 
oraz malowanie twarzy. Dzięki uprzej-
mości i życzliwości Pani Diany Zycho-
wicz – Lagner, która sprawiała, że twarze 

dzieciaków były nie do poznania, docho-
dy z malowania również zasiliły pulę licy-
tacyjną.
 Dziękujemy wszystkim sponsorom 
i darczyńcom, którzy pomogli nam w or-
ganizacji festynu, Miejsko - Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej za pomoc 
w odnalezieniu chorych chłopaków, Urzę-
dowi Gminy i Miasta Chęciny,  Centrum 
Kultury i Sportu w Chęcinach oraz Cen-
trum Dialogu w Skorzeszycach za wspar-
cie techniczne festynu, naszemu wspania-
łemu akustykowi Pawłowi Pichecie za to 
że było nas słychać, Renacie Kowalskiej 
za opiekę medyczną, Komendzie Policji 
w Chęcinach oraz Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Chęcinach za zabezpieczenie fe-
stynu, zespołom, tancerkom i wszystkim 
przybyłym gościom za hojność i wsparcie. 

KSM CHĘCINY

 Do drugiego konkursu Gminnego „Mam talent” mógł zgło-
sić się każdy, kto mieszka na terenie Gminy i Miasta Chęciny. 
W konkursie mogli wziąć udział wszyscy, niezależnie od wieku. 
Założenie było tylko jedno, musieli pokazać, że mają talent. Jak 
się okazało podczas imprezy, utalentowanych osób w gminie 
Chęciny nie brakuje. - Jestem bardzo mile zaskoczony, że aż tylu 
utalentowanych młodych ludzi zgłosiło się do drugiej edycji na-
szego konkursu. Ciekawe jest to, że wszyscy nasi młodzi artyści 
zaskakiwali różnorodnością talentów. Byli tacy, którzy tańczyli, 
śpiewali, recytowali, a także grali na instrumentach muzycznych, 
czy nawet rysowali. Jesteśmy zachwyceni talentami, jakie drzemią 
w naszej młodzieży – komentował na gorąco Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – Z całą pewnością będziemy 
chcieli promować te wspaniałe talenty podczas wszelkiego rodza-
ju dużych uroczystości, jakie odbywają się na terenie naszej gmi-
ny. Naprawdę mamy kim się pochwalić – podkreślał Burmistrz 
Jaworski.
 Pod wrażeniem młodych talentów byli też członkowie jury. 
– Na terenie naszej gminy mieszka sporo młodych ludzi, którzy 
coś sobą reprezentują, którzy mają swoje pasje, talenty i bardzo 
fajnie, że na takiej imprezie jak ta chcą nimi się dzielić i pokazy-

Zespół „Merkury” zwycięzcą drugiego
Gminnego „Mam Talent” w Chęcinach

 Śpiew, taniec, niesamowita gra i pokazy rycerskie – ogromne emocje wzbudziła druga edycja Gminnego „Mam Talent” 
w Chęcinach. Konkurs młodych talentów odbył się w nowej hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami”.

wać je – mówił jeden z członków jury ojciec Tomasz Pawlik, Fran-
ciszkanin. – Nie było łatwo wybrać tych najlepszych – przyznał 
ojciec Tomasz. – Poziom był zróżnicowany i rzeczywiście mieliśmy 
spory dylemat komu przyznać pierwsze miejsce. Jednak po burz-
liwej naradzie udało się nam ustalić zwycięzców – dodał. 
 Zanim uczestnicy zaprezentowali swoje talenty musieli po-
wiedzieć kilka słów o sobie. Pomagał im w tym prowadzący im-
prezę Grzegorz Porzucek. A po prezentacji musieli już tylko dać 
z siebie wszystko. I tak też było. Uczestnicy drugiego w historii 
chęcińskiego „Mam talent” pokazali się z jak najlepszej strony. - 
Poziom drugiej edycji Gminnego „Mam talent” przeszedł moje 
oczekiwania. Był naprawdę bardzo wysoki. Myślę, że nasz wybór 
był trafny – zapewniał Krzysztof Kasprzyk lider znanego zespołu 
NewX w Polichna.  
 Poprzeczka podnosiła się do góry z każdym występem, 
a uczestnicy konkursu dawali z siebie wszystko. Po prezentacjach 
jury udało się na naradę, a dla zgromadzonej publiczności wystą-
pił jeden z uczestników „Mam talent”, zespół Merkury, prezen-
tując utwór legendarnego zespołu DŻEM. Jak się okazało, w II 
Gminnym „Mam talent” to właśnie zespół „Merkury” zajął pierw-
sze miejsce. – Pomimo, że przygotowywaliśmy się do dzisiejszego 
występu i poświęciliśmy dużo czasu na próby, to nie spodziewa-
liśmy się wygranej – przekonywał Wojciech Lisowicz ze zwycię-
skiego zespołu „Merkury”. – Poprzeczka była zawieszona bardzo 
wysoko. Konkurencja była ogromna. Dlatego też tym bardziej 
cieszymy się z wygranej – z Wojciech Lisowicz.  
 Miejsce II w konkursie zajęła Paulina Gołuch za taniec, a na 
miejscu III uplasowała się solistka Dominika Wrońska. Wyróżnie-
nia powędrowały również do solisty Pawła Jabłońskiego i Karola 
Sowińskiego za niesamowitą grę. Wyróżnienie specjalne otrzyma-
ła chorągiew „Ferro Aquile” za pokaz rozgrzewki i walki rycer-
skich. Na zakończenie wręczono puchary dla najlepszych.   

Agnieszka Olech
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 Tradycyjnie w październiku uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Bolminie mieli okazję do spotkania z przedstawicielami Re-
gionalnego Centrum Wolontariatu. W nowym roku szkolnym 
2014/2015 w gościnne progi naszej szkoły zawitali wolontariu-
sze z Armenii, Ukrainy oraz Słowenii. W formie warsztatów 
prowadzonych w języku angielskim dzieci  miały okazję poznać 
wspaniałą historię,  kulturę, sztukę, tańce i tradycyjne potrawy 
naszych gości. Było wiele ciekawostek i anegdot o Ukraińcach,  
Ormianach i Słoweńcach. Młodzi ludzie Maj Jukić (Słowe-
nia), Arevik Mirzabekyan (Armenia) i  Kateryna Zagorodnya 
(Ukraina) przybliżali uczniom z Bolmina urokliwe zakątki ich 
państw, wspaniałą przyrodę, niesamowite widoki.  
 Po dwugodzinnej prezentacji, goście z zagranicy odpo-
wiadali na liczne pytania, jak zwykle ciekawych świata, dzieci 
z Bolmina. W języku angielskim pytały o życie w ojczyznach 
wolontariuszy, o rówieśników, o problemy dnia codziennego, 
o ulubione potrawy, muzykę, miejsca, pytań nie było końca.
 ”Jako wolontariusze w województwie świętokrzyskim jeste-
śmy w waszej szkole jako pierwszej. Mamy nadzieję, że będzie 
równie spontanicznie i przyjaźnie w innych placówkach” po-
wiedziała na koniec młoda wolontariuszka z Ukrainy, Katery-
na.  Maj ze Słowenii był pod wrażeniem otwartości i komunika-
tywności uczniów z Bolmina –„ Wasi uczniowie bardzo dobrze 
radzą sobie w posługiwaniu się językiem angielskim. Tak trzy-
mać”
 „ Miło słyszeć takie opinie o naszych uczniach”- stwierdziła 
po spotkaniu pani dyrektor SP w Bolminie Halina Król- Kruk. 
To spotkanie było kolejną okazją dla nas wszystkich, aby po-
znawać świat, aby ten świat przybliżać dzieciom, aby uczyć ich 
tolerancji i otwartości  w stosunku do innych, aby uczyć nasze 
dzieci, jak być prawdziwym Europejczykiem.”
 Dariusz Smutek, nauczyciel języka angielskiego, pomysło-
dawca i organizator spotkania,- „Wizyta gości z trzech euro-
pejskich krajów była kolejnym już etapem pokazania dzieciom 
z Bolmina różnorodności świata.   W zeszłym roku mieliśmy 
okazję witać w Bolminie wolontariuszy z Białorusi i Hiszpanii, 
w poprzednim roku z Włoch i  Gruzji, jeszcze wcześniej z  Ma-
cedonii i Turcji. Planujemy również kolejne warsztaty, bo to 
wspaniała okazja dla uczniów, aby doskonalić język angielski, 
aby poznawać świat, ale i aby przybliżać światu walory Gminy 
Chęciny”.

Międzynarodowa wizyta wolontariuszy
w szkole w Bolminie

 Wizyta w Urzędzie Gminy i spotkanie z burmistrzem Ro-
bertem Jaworskim oraz sekretarzem gminy Pawłem Brolą była 
bardziej oficjalnym punktem wizyty. Poruszono kwestię orga-
nizacji warsztatów językowych w szkołach naszej gminy, uczest-
nictwa w projektach unijnych oraz wymieniono doświadczenia 
nt. nauczania języków obcych w poszczególnych krajach.  Spa-
cer po zrewitalizowanym z funduszy unijnych rynku w Chęci-
nach oraz wizyta w Centrum Kultury i Sportu „Pod Basztami” 
były kolejnymi etapami wizyty gości na Ziemi Chęcińskiej.  
 Wolontariusze byli pod wrażeniem uroków Chęcin, mile 
zaskoczeni gościnnością włodarzy gminy i społeczności szkol-
nej w Bolminie. Obiecali wrócić by kontynuować szerzenie idei 
porozumienia, mobilności i silnej zjednoczonej Europy.

SP Bolmin
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 Kilka ligowych spotkań w sezonie 2014/2015 siatkarze Ef-
fectora rozegrają w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chęci-
nach. Dysponująca ponad 1300 miejsc na widowni hala spełnia 
wszystkie wymogi do rozgrywania spotkań w najwyższej klasie 
rozgrywkowej. -  Kiedy budowaliśmy halę w Chęcinach z góry 
przyjęliśmy założenie, że będą się tu odbywały ważne ogólno-
polskie imprezy masowe, koncerty, konferencje, a także sympo-
zja i oczywiście różnego rodzaju wydarzenia sportowe. Dzisiaj 
widać, że nasze założenia były jak najbardziej realne – mówił 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, obecny 
podczas pierwszego meczu ligowego w Plus Lidze siatkarzy 
Effectora Kielce rozegranego w hali „Pod Basztami”, podczas 
którego gospodarze podejmowali zespół Transferu Bydgoszcz. 
Z trybun mecz bacznie obserwował Jacek Kowalczyk, dyrektor 
Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turysty-
ki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 
który był pod wrażeniem nie tylko meczu, ale też chęcińskiej 
hali. – Hala w Chęcinach to wymarzone miejsce do tego typu 
spotkań – podkreślał dyrektor Jacek Kowalczyk z Urzędu Mar-
szałkowskiego. 
 Licznie zgromadzeni w hali kibice podczas pierwszego 
meczu Effectora Kielce mogli oglądać byłych reprezentantów 

Siatkarze Effectora Kielce grają w Chęcinach
 Siatkarze Effectora Kielce nie tylko trenują w Hali Widowiskowo-Sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach, ale również roz-
grywają ważne mecze ligowe. W ostatnich rozgrywkach rywalami podopiecznych trenera Dariusza Daszkiewicza były zespoły 
z Bydgoszczy, Częstochowy i Lubina.

Polski i nie tylko. Na płycie zagrał m.in., Jakub Jarosz były 
atakujący kadry, reprezentacyjny rozgrywający Paweł Woicki, 
czy reprezentacyjny serbski przejmujący Konstantin Cupko-
vić.  Warto też przypomnieć, iż trener gości Vitala Heynena we 
wrześniowych mistrzostwach świata odbywających się w Polsce 
doprowadził reprezentację Niemiec do brązowego medalu. – 
Ten mecz był wspaniałą promocją siatkówki wśród mieszkań-
ców naszej Gminy, co pokazały prawie w całości wypełnione 
trybuny - zaznaczył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski. Mecz był także doskonałą rodzinną zabawą, która 
trwała na trybunach podczas sportowego spotkania.
 Kolejny mecz siatkarze Effectora Kielce rozegrali w Hali 
Widowiskowo-Sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach 22 paź-
dziernika. Tym razem nasi siatkarze podejmowali jeden z naj-
bardziej utytułowanych polskich zespołów AZS Częstochowa. 
Równie ciekawa była trzecia z serii siatkarskich rozgrywek, 
a mianowicie mecz z Cuprum Lubin, który odbył się 29 paź-
dziernika o godzinie 18:00 i okazał się pierwszym zwycięskim 
meczem Effectora w tym sezonie.

Agnieszka Olech

 W ostatnich dniach wiele się mówi o zawodzie nauczyciela. 
Wszak 14 października to Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji 
w szkołach odbywają się rozliczne akademie. Uczniowie obda-
rowują swoich pedagogów kwiatami i czekoladkami. Naród zaś 
dyskutuje
- o tym, jaki powinien być prawdziwy nauczyciel – na pewno to 

człowiek z pasją,
- o nienagannym zachowaniu, o nienagannym sposobie bycia, 

otwarty na coraz to większe problemy współczesnego nastolat-
ka, kreatywny ( modne słowo ) - wolę jednak twórczy, że

- o wykształceniu i przygotowaniu merytorycznym nie wspomnę. 
 Przy okazji tego dnia po raz kolejny mówię sobie z niekłama-
ną satysfakcją – „jestem nauczycielką, do tego polonistką”. Tak, 
jestem nauczycielem. To na pozór proste zdanie tak napraw-
dę definiuje moje postrzeganie rzeczywistości. Poza tym stawia 
przede mną konkretne wymagania, a więc również zobowiązuje.
 „Jestem” – jak na lekcji, obecność potwierdza się właśnie tym 
słowem. Ale „jestem” to znaczy też, ze uczeń mnie zauważa (czy-
taj - szanuje, lubi, docenia, nawet słucha, marzeniem byłoby, żeby 
merytorycznie dyskutował).  I to nie ze względu na to, że „jestem 

Jestem nauczycielem
fajna”, tylko dlatego,  ponieważ służę mu swoją wiedzą, umiejęt-
nościami, swoim czasem i  zaangażowaniem. I proszę mi wierzyć 
– nie jest to służba łatwa.
 „ Jestem nauczycielem” – a więc mam do wykonania okre-
śloną misję, posłannictwo. Tak przynajmniej chcę, żeby mnie 
postrzegało społeczeństwo. Czy mi się to udaje…? Nauczyciel to 
przecież nie tylko zawód, który wykonuje się od… do… Nauczy-
ciel to -  chciałoby się rzec – przewodnik młodego człowieka po 
krętych drogach życia i nauki, może mentor?,  może nawet auto-
rytet?.
 Co w dzisiejszym świecie zostało z takiego wizerunku?. Me-
dialna rzeczywistość często pokazuje, że „ideał sięgnął bruku”. 
Oburzam się więc na deprecjonowanie mojego zawodu, które 
ma miejsce w prasie, telewizji, radiu i internecie, w rozmowach 
publicznych i tych prowadzonych w zaciszu domowego ogniska. 
Oburzam się, ale przede wszystkim  cieszę się, że mogę pracować 
z młodymi ludźmi. Co więcej – sprawia mi to ogromną frajdę. 
A więc może to moje „jestem nauczycielem” ma sens…?

Ewa Dziedzic
nauczycielka języka polskiego
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 Do rywalizacji przystąpiło sześć zespo-
łów ( Swornica Czarnowąsy, Siedlce, Jesz-
cze Nie Wiem, Bakart, Wiatrak Tokarnia, 
oraz Daj Boże Talent), choć początkowo 
zgłosiło się osiem, jednak dwie drużyny 
nie dojechały na zawody. Ideą organizato-
rów turnieju była integracja amatorskich 
zespołów halowej piłki nożnej. Patronat 
nad turniejem sprawował Burmistrz Chę-
cin p. Robert Jaworski, który przed zma-
ganiami sportowymi powitał wszystkich 
uczestników zawodów życząc miłej sporto-
wej atmosfery.
 Piłkarze rywalizowali w drużynach 
złożonych z czterech zawodników plus 
bramkarz. Spotkania rozgrywane były 
systemem “każdy z każdym”, trwały trzy-
naście minut. O rozstawieniu końcowym 
miejsc decydowała większa ilość zdoby-
tych punktów. Za wygrany mecz druży-
na otrzymywała 3 pkt, za remis 1 pkt, za 
przegraną 0 pkt.
 Najlepsza okazała się drużyna Siedlec, 
którą do zwycięstwa poprowadził kapitan 
zespołu Jacek Tekiel, pokonując rywali we 
wszystkich pojedynkach.

Wyniki turnieju:
Swornica Czarnowąsy – Siedlce 0:2
Bramki: Nowaczek Paweł – 1 Tekiel Jacek – 1 
Jeszcze Nie Wiem – Bakart 1:2 
Bramki: Król Bartek - 1 (Jeszcze Nie Wiem), 
Kozubek Norbert – 2 (Bakart)
Wiatrak Tokarnia – Daj Boże Talent 4:0 
Bramki: Chodakowski Krzysztof, Foksa Ma-
teusz, Salwa Łukasz, Frączek Dawid – po 1 
(Wiatrak)
Swornica Czarnowąsy – Bakart 0:3
Bramki: Kozubek Norbert – 3 (Bakart)

Siedlce zwycięzcą Turnieju Halowej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

 Zespół z Siedlec okazał się najlepszy w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, 
który odbył się w sobotę 18 października w Centrum Kultury i Sportu.

Siedlce – Daj Boże Talent 3:2
Bramki: Paluch Mariusz – 3 (Siedlce), Ro-
kicki Bartosz – 1, Karpeta Marcin – 1 (Daj 
Boże Talent)
Jeszcze Nie Wiem – Wiatrak Tokarnia 3:2
Bramki: Zyśk Mateusz – 2, Lurzyński Mate-
usz – 1 (Jeszcze Nie Wiem), Salwa Łukasz, 
Frączek Dawid – po 1 (Wiatrak)
Swornica Czarnowąsy – Daj Boże Talent 6:1
Bramki: Sinkiewicz Rafał – 2, Drej Maciek – 
2, Jaworski Dawid, Bednarczyk Adrian – po 
1 (Swornica), Mazurkiewicz Karol – 1 (Daj 
Boże Talent)
Bakart – Wiatrak Tokarnia 1:0
Bramka: Stokowiec Marcin – 1 (Bakart)
Siedlce – Jeszcze Nie Wiem 2:0
Bramki: Paluch Mariusz – 2 (Siedlce)
Swornica Czarnowąsy – Wiatrak Tokarnia 2:0
Bramki: Sinkiewicz Rafał, Jaworski Dawid – 
po 1 (Swornica)
Daj Boże Talent – Jeszcze Nie Wiem 0:4
Bramki: Zyśk Mateusz -2, Lurzyński Mate-
usz, Nowaczyński Ernest – po 1(Jeszcze Nie 
Wiem)
Bakart – Siedlce 0:1

Bramka: Paluch Mariusz – 1 (Siedlce)
Swornica Czarnowąsy – Jeszcze Nie Wiem 1:3
Bramki: Drej Maciek – 1(Swornica), Król 
Bartek - 3 (Jeszcze Nie Wiem)
 Wiatrak Tokarnia – Siedlce 1:4
Bramki: Kościołek Jakub – 1 (Wiatrak), Kar-
kocha Wiktor, Tekiel Jacek, Tekiel Piotr, Pa-
luch Mariusz – po 1 (Siedlce)
Daj Boże Talent – Bakart 1:6
Bramki: Kulczycki Kamil (Daj Boże Talent), 
Kozubek Norbert – 4,Stokowiec Marcin, 
Bieniek Maciej – po 1(Bakart)
Końcowa kolejność Turnieju:
Siedlce 15 pkt, 12:3 bramki
Bakart 12 pkt, 12:3
Jeszcze Nie Wiem 9 pkt, 11:7
Swornica Czarnowąsy 6 pkt, 9:9
Wiatrak Tokarnia 3 pkt, 7:10
Daj Boże Talent 0 pkt, 2:23
Najlepszy zawodnik: Paluch Mariusz (Sie-
dlce)
Najlepszy bramkarz: Znojek Karol (Jeszcze 
Nie Wiem)
Najlepszy strzelec: Kozubek Norbert (Ba-
kart) – 9 bramek
Obsługa sędziowska: Tomasz Dziurzyński, 
Tomasz Hańćko
Obsługa medyczna: Ośrodek Zdrowia 
w Chęcinach.
 Turniej zakończył się w przyjaznej at-
mosferze i duchu sportowej rywalizacji. 
Zwycięska drużyna występowała w skła-
dzie: Tekiel Jacek, Tekiel Piotr, Wojsa Nor-
bert, Karkocha Wiktor, Cesarz Kacper, 
Pingot Mateusz, Paluch Mariusz, Nowak 
Wojciech, Nowaczek Paweł.
 Ceremonii wręczenia pucharów oraz 
nagród indywidualnych dokonał Bur-
mistrz Gminy Chęciny, Robert Jaworski 
dziękując wszystkim drużynom, kibicom 
za udział w turnieju, jednocześnie zapra-
szając na kolejne turnieju organizowane 
przez Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach.

Robert SkrobotR
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 Uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego rozpoczęła się od powitania 
gości. Po złożeniu podpisów na akcie 
erekcyjnym, który wsadzono do specjal-
nie przygotowanej tuby, dokonano za-
murowania aktu erekcyjnego w ścianie 
obiektu. Bez wątpienia była to historycz-
na chwila, która na kartach historii gmi-
ny Chęciny zapisze się złotymi literami. 
Niebawem Chęciny staną się kolebką ba-
dawczą dla naukowców z całego świata. 
– Nie bez przyczyny centrum w swojej 
nazwie ma przymiotnik „europejskie”. 
Ten budynek będzie służyć pracowni-
kom i studentom Uniwersytetu War-
szawskiego, ale liczymy na współdzia-
łanie naukowców z innych miast i z in-
nych krajów – mówił prof. Marcin Pałys, 
rektor Uniwersytetu Warszawskiego. 
– Chcielibyśmy, żeby studenci przyjeż-
dżali tu na praktyki, naukowcy prowa-
dzili badania, a wycieczki szkolne, które 
zwiedzają okoliczne atrakcje turystyczne, 
mogły też poznać kawałek historii nie 
sprzed setek czy tysięcy lat, ale sięgają-
cej milionów lat, którą można zobaczyć 
w tym kamieniołomie – dodał rektor.
 Podczas otwarcia o szczególnej ran-
dze inwestycji mówił Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny Robert Jaworski. - Dziś 

Wmurowali kamień węgielny pod budowę Europej-
skiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

 14 października, na placu budowy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach miało miejsce uroczyste 
wmurowanie kamienia węgielnego pod inwestycję. ECEG to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Warszawskiego, Samo-
rządu Gminy i Miasta Chęciny oraz Województwa Świętokrzyskiego i Powiatu Kieleckiego. Powstaną tu nowe laboratoria 
naukowe, sale konferencyjne oraz miejsca noclegowe. Dofinansowana z Unii Europejskiej inwestycja będzie kosztować ponad 
34 miliony złotych, a jej budowa zakończy się wiosną 2015 roku. 

do naszej gminy wkroczyły instytucje 
naukowe. Budowa Europejskiego Cen-
trum Edukacji Geologicznej w Chęci-
nach to dla nas niezwykłe i szczególne 
wydarzenie. Jest to jedna z najważniej-
szych inwestycji, która dla naszej gminy 
będzie motorem rozwoju i elementem 
promocji. Niebawem Chęciny staną się 
kolebką badawczą dla naukowców z ca-
łego świata. Będą do nas przyjeżdżać 
największe sławy w dziedzinie geologii 
- podkreśla Burmistrz Robert Jaworski. 
Warto również powiedzieć, że realizacja 
tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa 
bez właściwej współpracy ze społeczno-
ścią miejscowości Korzecko, znajdującej 
się w najbliższym sąsiedztwie inwestycji - 
zaznacza Burmistrz Jaworski.
 – Budowa ECEG to jedna z najważ-
niejszych inwestycji Uniwersytetu War-
szawskiego. Od lat pokolenia geologów 
przyjeżdżały do Chęcin na  praktyki te-
renowe. Centrum będzie naturalną kon-
tynuacją naszych prac, badań i praktyk 
– podkreślała prof. Ewa Krogulec, dzie-
kan Wydziału Geologii UW.

Geologiczna baza będzie imponująca
 Europejskie Centrum Edukacji Geo-
logicznej powstanie na Górze Beylina 

w dawnym kamieniołomie Korzecko i bę-
dzie znajdować się w bezpośrednim są-
siedztwie ściany skalnej. - To wymarzone 
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warunki do prowadzenia badań geolo-
gicznych – podkreśla dr Piotr Ziółkow-
ski, geolog i pełnomocnik rektora UW 
ds. inwestycji w Chęcinach. 
 Kompleks Europejskiego Centrum 
Edukacji Geologicznej będzie się skła-
dał z pięciu budynków: reprezentacyj-
nego budynku głównego, budynku dy-
daktycznego i laboratorium oraz trzech 
budynków hotelowych: dwóch dla stu-
dentów oraz jednego dla gości ośrodka 
i kadry o łącznej powierzchni około 6,5 
tysięcy metrów kwadratowych. Wkom-
ponowane w przyrodę będą nie tylko 
ściany obłożone kamieniem naturalnym 
z regionu świętokrzyskiego, ale również 
dachy. Wszystkie części połączone będą 
parterowymi przejściami. W budynku 
głównym, który pełnić będzie funkcję 
reprezentacyjną, znajdzie się między 
innymi największa aula, której jedna 
ściana wkomponowana zostanie w skal-
ne odsłonięcie, recepcja oraz stołówka. 
W części laboratoryjno-dydaktycznej 
znajdować się będą pracownie i sale wy-
kładowe, a w trzech pozostałych miejsca 
noclegowe dla studentów, naukowców 
oraz gości. W Centrum będą odbywać 
się praktyki studentów nauk przyrodni-
czych zarówno z kraju, jak i z zagranicy.
 Inwestycja jest dofinansowana w ra-
mach działania 2.1 Rozwój innowacji, 
wspieranie działalności dydaktycznej 
i badawczej szkół wyższych oraz pla-
cówek sektora „badania i rozwój” Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2007-2013. Warto przypomnieć, że na 
realizację projektu pod nazwą „Budo-
wa Europejskiego Centrum Edukacji 
Geologicznej w Chęcinach” Zarząd Wo-
jewództwa przyznał blisko 28 milionów 
złotych dofinansowania. Całkowity koszt 
budowy oszacowano na kwotę ponad 34 
milionów złotych. Gmina Chęciny, jako 
jeden z członków konsorcjum, przekaza-
ła w wieczyste użytkowanie grunty pod 
budowę Europejskiego Centrum Eduka-
cji Geologicznej. 

Agnieszka Olech

Co jest w złotej tubie zawierającej akt erekcyjny?
 „My, Rektor i Senat Uniwersytetu Warszawskiego, kierując się myślą o przyszłości na-
uki, dla dobra młodzieży akademickiej i profesorów naszej Almae Matris, a także innych 
instytucji naukowych Europy, działając wspólnie z Marszałkiem Województwa Święto-
krzyskiego, Starostą Powiatu Kieleckiego oraz Burmistrzem Gminy Chęciny fundujemy 
gmach Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. W obecności osób 
wielce zasłużonych dla wznoszonego Centrum, licznych przedstawicieli Władz Państwo-
wych, architektów z pracowni WXCA, przedstawicieli inwestora zastępczego – firmy MBJ 
Corporation Sp. z o.o. i budowniczych z Konsorcjum firm: „ANNA-BUD” Sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwo Budowlane „Perfect” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„Marcoterm”, w dniu czternastym października dwa tysiące czternastego roku, gdy Pre-
zydentem Rzeczypospolitej był Bronisław Komorowski – wmurowujemy kamień węgielny 
w fundamenty Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach,  wierząc, że 
stanie na nich gmach trwały, w którym zdobycze nauki pozwolą na odkrywanie tego co 
jeszcze zakryte, ku pożytkowi i dobru wszystkich”.


