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Mamy już
„Chęciński

Klaster Turystyczny”
 8 października, w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kie-
leckiej w Tokarni, podczas Wojewódzkich Obchodów Światowe-
go Dnia Turystyki, podpisano porozumienie w sprawie utworze-
nia „Chęcińskiego Klastra turystycznego”. Dzięki porozumie-
niu, w przyszłości na terenie Gminy i Miasta Chęciny powstanie 
wspólny bilet do największych znajdujących się tu atrakcji, któ-
re teraz będą promowane z jeszcze większym rozmachem.

Chęciny
z tytułem
„Wzorowa 

Gmina”
 Kapituła konkursu 
przyznała Gminie Chę-
ciny tytuł „Wzorowa 
Gmina” w ramach, któ-
rego doceniono najlep-
sze samorządy. Patronat 
honorowy nad wydarze-
niem objęło Minister-
stwo Gospodarki oraz 
Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, Adam 
Jarubas.

Uroczyste otwarcie
Europejskiego Centrum 
Edukacji Geologicznej

 19 października oficjalnie rozpoczęło swoją działalność 
Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. 
ECEG to wspólne dzieło Uniwersytetu Warszawskiego, Sa-
morządu Gminy i Miasta Chęciny oraz Samorządu Powiatu 
Kieleckiego i Województwa Świętokrzyskiego. Koszt reali-
zacji inwestycji wyniósł ponad 34 miliony złotych. 

Zamek w Chęcinach drugim 
Najlepszym Produktem

Turystycznym 2015 w Polsce
 Reprezentujący województwo świętokrzyskie Zamek Kró-
lewski w Chęcinach zdobył drugie miejsce w kraju w konkur-
sie na Najlepszy Produkt Turystyczny roku 2015. Plebiscyt 
na największe atrakcje turystyczne został zorganizowany przez 
Polską Organizację Turystyczną i portal Wirtualna Polska.

Zamiast tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonano symbolicznego rozbicia 
specjalnie na tę okoliczność przygotowanych chęcińskich płyt kalcytowych
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 Otwarcia Centrum dokonano nie przez tradycyjne przecię-
cie wstęgi, a... rozbicie specjalnie przygotowanych na tę okolicz-
ność płyt kalcytowych (tzw. różanki zelejowskiej) wydobywanych 
w pobliskiej miejscowości Zelejowa (gm. Chęciny). – Założeniem 
powstania Centrum była baza dydaktyczno–naukowa – powie-
dział prof. Marcin Pałys, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. 
– Chcemy, aby odbywały się tu wykłady, szkolenia i kursy geo-
logiczne oraz praktyki studenckie. Obiekt jest idealną bazą do 
prowadzenia badań w Górach Świętokrzyskich przez naukow-
ców z całego świata. Studenci przyjeżdżający do Chęcin będą 
mieli do dyspozycji zespół połączonych ze sobą przeszklonym 
korytarzem budynków, w których znajdują się laboratoria, sale 
dydaktyczne, część konferencyjna oraz baza noclegowa dla stu-
dentów i kadry naukowej na 170 miejsc – dodał rektor.  
 „Teraz mogę powiedzieć, że to perełka naukowo-dydak-
tyczna zarówno pod względem koncepcji, pomysłu jak i wy-
konania” – powiedziała podczas uroczystego otwarcia minister 
nauki Lena Kolarska-Bobińska. – W Centrum będą realizo-
wane projekty dla przemysłu przy wykorzystaniu nauk geolo-
gicznych, liczne badania geologiczne oraz praktyki studenckie. 
Jestem przekonana, że będzie ono wizytówką województwa 
świętokrzyskiego i pokaże że jest ono nie tylko piękne, ale także 
posiada silną kadrę akademicką – podsumowała minister.

Uroczyste otwarcie Europejskiego Centrum 
Edukacji Geologicznej

 19 października oficjalnie rozpoczęło swoją działalność Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. ECEG 
to wspólne dzieło Uniwersytetu Warszawskiego, Samorządu Gminy i Miasta Chęciny oraz Samorządu Powiatu Kieleckiego 
i Województwa Świętokrzyskiego. Koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 34 miliony złotych. 

 Podczas otwarcia o szczególnej randze inwestycji mówił Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski. – Otwarcie Eu-
ropejskiego Centrum Edukacji Geologicznej jest dla nas bardzo 
ważnym wydarzeniem, ponieważ to kolejna perełka naszego regio-
nu i miejsce, z którego jesteśmy niezmiernie dumni – powiedział 
Burmistrz. – Z pewnością będzie stanowiło ważną część w sektorze 
tutejszej turystyki i zapewni świetną promocję naszej gminie, wpły-
wając jednocześnie na jej rozwój gospodarczy – dodał.
 Gmach budynku Centrum zasilanego w energię w 90 proc. ze 
źródeł naturalnych już został wyróżniony pięcioma gwiazdkami 
w konkursie European Property Awards w Londynie. Tym samym 
uznano go za najlepszy budynek użyteczności publicznej w Polsce. 
W grudniu projekt ten będzie reprezentował Europę w świato-
wym finale konkursu. – To wyróżnienie przede wszystkim dla pra-
cujących przy jego budowie architektów – powiedział Adam Jaru-
bas, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Świadczy o tym, 
że budowa Centrum właśnie w tym miejscu i w takiej formie była 
prawdziwym strzałem w dziesiątkę – dodał marszałek.
 Kompleks powstał na terenie dawnego kamieniołomu Korzec-
ko na zboczu góry Beylina, w którym nagrywano m.in. „Wiedźmi-
na”. Od północy graniczy z rezerwatem przyrody nieożywionej i jest 
otoczony ponad 30-metrową skalną ścianą. Całość wchodzi w skład 
Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, kilka minut drogi od 
znanych w kraju ruin Zamku Królewskiego w Chęcinach. – Lokali-
zacja Centrum jest wyjątkowa – powiedział Robert Jaworski.
 -  Nie ma drugiego takiego miejsca, gdzie stając  jedną nogą 
można być w triasie, a drugą w dewonie, tym samym odbywając 
podróż w czasie o setki milionów lat wstecz. W przypadku ka-
mieniołomu, w którym zlokalizowano Centrum, można oglądać 
formacje geologiczne liczące według naukowców przeszło pół mi-
liarda lat, dlatego nazywamy to miejsce prawdziwą perłą – pod-
kreślił Burmistrz.
 Otwarcie Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej 
bez wątpienia było historyczną chwilą, która na kartach histo-
rii gminy Chęciny zapisze się złotymi literami. Dzięki niemu 
niebawem Chęciny staną się kolebką badawczą dla naukowców 
z całego świata.

Agnieszka Olech
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• Chęciny z tytułem „Wzorowa Gmina”
• Międzynarodowa konferencja 

„Niezawisłość sędziowska w krajach 
Europy Środkowo – Wschodniej” 
w Chęcinach

• Jest porozumienie w sprawie „Geoparku 
Chęcińsko-Kieleckiego”

• Seniorzy świętowali w Chęcinach
• Warto uczyć się historii
• Mosty będą mieć nową drogę
• Gmina Chęciny liderem innowacji 

edukacyjnych
• Ukończono przebudowę drogi i budowę 

chodnika w Wolicy
• Zespół Folklorystyczny Siedlecczanie 
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patrona – króla Władysława Łokietka
• Dobiega końca opracowanie 

dokumentacji na przebudowę drogi 
wojewódzkiej nr 762

• Pamięci Żydów Chęcińskich
• Program „Mały Mistrz” realizują 

pierwszaki z Chęcin
• Dzień otwarty Europejskiego Centrum 

Edukacji Geologicznej
• Czesław Krzywdziński uhonorowany
• Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 

w Wolicy uczestniczą w zajęciach nauki 
pływania

• Przedszkole Samorządowe w Chęcinach 
zwycięzcą konkursu „ZDROWE 
PRZEDSZKOLE Z ACTIVTEK”

• Nasi Seniorzy przykładem na arenie 
Województwa Świętokrzyskiego

• Wyróżnienie „Przyjaciel badmintona” 
dla Gminy Chęciny

• Siostrzana walka na macie w 
Krasnymstawie podczas Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski kobiet i mężczyzn 
w stylu wolnym

• Królewskie miasto – królewska gra
• Szukaliśmy siatkarskich talentów
• Uroczyste ślubowania pierwszaków

 W gminach województwa świętokrzy-
skiego znacznie wzrosły wydatki  na utrzy-
manie administracji w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca. Pismo Samorządu Tery-
torialnego „Wspólnota” opublikowało ran-
king najbardziej oszczędnych i ponoszących 
większe wydatki gmin w naszym wojewódz-
twie. Okazuje się, że władze Chęcin potra-
fią gospodarować środkami finansowymi 
w bardzo ekonomiczny i wyważony sposób. 
– Od kilku lat przeprowadzamy w naszej 
gminie szereg bardzo istotnych inwestycji. 
Poprawiana jest infrastruktura drogowa, 
kanalizacyjna, są rewitalizowane zabytki, 
powstały także nowe obiekty, jak chociażby 
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, czy 
zmodernizowany budynek Urzędu – po-
wiedział Robert Jaworski, Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny – Poczynione inwestycje 
wymagają dużych nakładów finansowych, 
a budżet gminy przecież nie jest z gumy. To 
zmusza nas do zaciśnięcia pasa i umiejętne-

Urząd Gminy w Chęcinach jednym
z najtańszych w regionie według Pisma 
Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach jest jednym z najbardziej oszczędnych 
w województwie świętokrzyskim. Chęciny notują bardzo niskie wydatki na utrzy-
manie administracji w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, które wynoszą 
jedynie 235 złotych 22 grosze w skali roku. To niewiele na tle wydatków generowa-
nych przez inne samorządy w regionie.

go gospodarowania pieniędzmi. W dzisiej-
szych, trudnych czasach finansowa roztrop-
ność jest niezwykle ważna, bo przecież od 
niej zależy przyszłość naszej małej ojczyzny. 
Dlatego cieszę się, że udało nam się wypra-
cować takie funkcjonowanie administracji, 
które pozwala na ograniczenie wydatków 
z budżetu i tym samym inwestowanie za-
oszczędzonych pieniędzy na innych polach 
– dodał Burmistrz.
 Raport podsumowywał następujące 
wydatki gmin: wynagrodzenia pracowni-
ków, podróże zagraniczne, koszty utrzyma-
nia budynków gmin, a w tym wyposażenie 
i zużycie energii. Podliczane były także 
wydatki na usługi umożliwiające sprawne 
funkcjonowanie administracji, czyli: tele-
fony, transport, poczta. Pod uwagę brane 
były także diety radnych oraz zakup akce-
soriów i programów komputerowych.

Agnieszka Olech

 Od pierwszego kwietnia do połowy listo-
pada zanotowaliśmy ponad 161 tysięcy zwie-
dzających!
 To rekordowa liczba! Ponadto warownia 
otrzymała miano wicelidera w plebiscycie na 
najlepszy produkt turystyczny 2015 roku, 
a przybyli turyści pozytywnie komentują chwile 
spędzone na chęcińskim zamku. Oto niektóre 
recenzje: „Piękne miejsce, cudowni ludzie z pasją! 
Szczególne pozdrowienia dla Pana Kowala, tak pięknie 
opowiada o dziejach Zamku...i nie tylko! POLECAM 
GORĄCO!” [p. M. Jastrzębska], „Dziękujemy za możliwość przeniesienia się w czasie. Szczególnie gorąco 
pozdrawiamy Pana zajmującego się modą rycerską...” [p. A. Łagowska-Lewińska].
 Zamek Królewski w Chęcinach cieszy się ogromnym zainteresowaniem, w związku 
z tym zdecydowaliśmy się na udostępnienie obiektu przez cały rok. 
 W okresie zimowym będzie obowiązywał nowy cennik. Wprowadzone zostają nastę-
pujące ceny: bilet normalny 8,00 zł, ulgowy/grupowy/rodzinny w cenie 6,00 zł; bilet pre-
mium (poza godzinami otwarcia) 250,00 zł. Poza tym niezmienna pozostaje cena 1 zł dla 
mieszkańców Gminy i Miasta Chęciny.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DO ZWIEDZANIA ZAMKU W JESIENNEJ I ZIMOWEJ ODSŁONIE!

Zamek Królewski w Chęcinach

Zamek czynny cały rok!
 Zamek Królewski w Chęcinach to niewątpliwie czołowa atrakcja turystyczna na 
mapie Regionu Świętokrzyskiego. Ruiny średniowiecznej warowni posiadają bo-
gatą historię oraz kryją w sobie wiele tajemnic. Ten bezcenny zabytek dziedzictwa 
kulturowego przyciągnął już rzeszę turystów w sezonie 2015.
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Powstanie wspólny bilet
do największych atrakcji ziemi chęcińskiej

 Historyczne porozumienie, nad stworzeniem którego praco-
wano już od dłuższego czasu, podpisali: Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęcin Robert Jaworski, dr hab. Prof. UW Andrzej Konon pro-
dziekan ds. naukowych i współpracy zagranicznej Wydziału Geolo-
gii Uniwersytetu Warszawskiego, Jacek Kowalczyk Prezes Zarządu 
Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzy-
skiego, Janusz Karpiński dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, Michał 
Piast dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego 
w Podzamczu, Grzegorz Pierzak dyrektor Zamku Królewskiego 
w Chęcinach, Renata Janusz dyrektor Centrum Kultury i Sportu 
w Chęcinach oraz Piotr Dwurnik dyrektor spółki i członek Zarzą-
du Przedsiębiorstwa Turystycznego Łysogóry Sp. z o.o. – Jaskinia 
Raj. - Podpisany dokument będzie przepustką do dalszych, kon-
kretnych działań – mówił o podpisanym porozumieniu Burmistrz 
Robert Jaworski. – Stworzymy razem mocny produkt turystyczny, 
który będziemy szeroko promować. Planujemy też razem ubiegać 
się o dotacje unijne na wspólne przedsięwzięcia, a wspólny bilet do 
największych atrakcji, jaki chcemy stworzyć, z całą pewnością będzie 
dużym ułatwieniem dla turystów – podkreślał Burmistrz Jaworski.

Historyczne porozumienie
to kolejny krok do rozwoju turystyki

 W skład „Chęcińskiego Klastra Turystycznego” weszli: Gmina 
i Miasto Chęciny wraz z Zamkiem Królewskim w Chęcinach oraz 
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, a także Uniwersytet War-
szawski – wydział geologii wraz z Europejskim Centrum Edukacji 
Geologicznej w Chęcinach, Regionalna Organizacja Turystyczna 
Województwa Świętokrzyskiego, Województwo Świętokrzyskie 
– Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni, Wo-
jewództwo Świętokrzyskie – Regionalne Centrum Naukowo-Tech-
nologiczne oraz Przedsiębiorstwo Turystyczne Łysogóry Sp. z o.o 
– Jaskinia Raj. Wszyscy zadeklarowali wolę współpracy, mając na 
uwadze liczne obiekty dziedzictwa historycznego i kulturowego, 
walory przyrodnicze i geologiczne, jak również potencjał nauko-
wo-badawczy ulokowany na terenie Gminy i Miasta Chęciny. – Ten 
potencjał chcemy wzajemnie wykorzystać i stworzyć wspólny pro-
dukt, pozwalający nam w szybki i dynamiczny sposób rozwinąć się 
w aspekcie turystycznym. Jesteśmy przekonani, że turystyka jest 
dla nas wielka szansą rozwoju, a nasze działania już niebawem 
przyniosą wymierne efekty nie tylko dla beneficjentów porozumie-
nia, ale również dla rozwoju gospodarczego gminy – podkreślał.

Mamy już „Chęciński Klaster Turystyczny”
 8 października, w Parku Etnograficznym Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, podczas Wojewódzkich Obchodów Światowe-
go Dnia Turystyki, podpisano porozumienie w sprawie utworzenia „Chęcińskiego Klastra turystycznego”. Dzięki porozumie-
niu, w przyszłości na terenie Gminy i Miasta Chęciny, powstanie wspólny bilet do największych znajdujących się tu atrakcji, 
które teraz będą promowane z jeszcze większym rozmachem.

Wspólna oferta kluczem do sukcesu
 Sieć tablic informujących o największych atrakcjach na tere-
nie Gminy i Miasta Chęciny, materiały promocyjne, filmy, foldery, 
mapy, tworzenie wspólnych ofert turystycznych, wspólne apliko-
wanie o środki zewnętrzne na realizację zaplanowanych przedsię-
wzięć i przede wszystkim jeden bilet do wszystkich atrakcji tury-
stycznych - wszystko to z myślą o turystach. – Dzięki działaniom 
podjętym wspólnie przez członków porozumienia będziemy chcieli 
zatrzymać turystów w Chęcinach na dłużej. Nie tylko na weekend, 
bo według badań, w naszym regionie króluje turystyka weeken-
dowa. Naszym celem jest pokazanie poprzez szeroko pojętą pro-
mocję, że u nas jest co robić przez kilka dni i jest też gdzie się 
zatrzymać. Stawiamy na rozwój turystyki, bo wierzymy, że jest to 
ważna gałąź gospodarcza, w której drzemie ogromny potencjał – 
tłumaczy Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.  

Chęciny jeszcze bardziej oblegane przez turystów
 Jak podkreślano podczas uroczystości podpisania porozumie-
nia, Do Chęcin każdego roku przyjeżdża coraz większa liczba tu-
rystów. – Według przeprowadzonych badań w 2014 roku Chęciny 
odwiedziło 277 tysięcy turystów. Dało to drugie miejsce w regio-
nie świętokrzyskim zaraz po Bałtowskim Kompleksie Turystycz-
nym. To bardzo dobry wynik, szczególnie biorąc po uwagę fakt, że 
w 2014 roku Zamek Królewski w Chęcinach był zamknięty z po-
wodu remontu. Szacujemy, że tylko sam Zamek w przyszłym sezo-
nie turystycznym przyciągnie ponad 200 tysięcy turystów. Z całą 
pewnością podniesie to zdecydowanie liczbę odwiedzających – po-
informował Jacek Kowalczyk, prezes Regionalnej Organizacji Tu-
rystycznej. – Patrząc po wynikach badań, Chęciny są coraz chętniej 
odwiedzane. Ruch turystyczny w szczególności zwiększył się po 
rewitalizacji Królewskiego Zamku. Nasze porozumienie i wspólny 
bilet, jaki chcemy wprowadzić, pozwoli w przyszłości na zatrzyma-
nie turystów na dłużej i pokazanie im, że tutaj jest do zobaczenia 
o wiele więcej – dodał Jacek Kowalczyk, prezes ROT. – Od mo-
mentu powstania ECEG zaczynają przyjeżdżać do nas naukowcy 
z całego świata, których też traktujemy jak potencjalnych turystów. 
Słyniemy w kraju z potencjału historycznego, kulturowego i geo-
logicznego. Teraz, dzięki porozumieniu, będziemy mieć możliwość 
szerszej promocji naszej gminy już nie tylko w kraju, ale i poza jego 
granicami. Dodatkową atrakcją, jaką chcemy stworzyć z całą pew-
nością będą podziemne trasy w sztolniach w Miedziance. Mamy 
też sporo innych pomysłów, a na te które powstaną wspólnie bę-
dziemy mogli razem pozyskać dodatkowe dofinansowania unijne. 
Stawiamy na turystykę. Wierzymy, że to dobry kierunek rozwoju, 
który już niebawem przyniesie nam wszystkim wymierne korzyści 
– zakończył Burmistrz Robert Jaworski.

Agnieszka Olech
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Robert Jaworski z medalem Honorowym
za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego

Zaledwie 27 osób z całego województwa świętokrzyskiego otrzymało z rąk ministra administracji i cyfryzacji Andrzeja Halic-
kiego rządową odznakę Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. W ścisłym gronie odznaczonych, którym gra-
tulacje składał również minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna wraz z wojewodą świętokrzyskim Bożentyną Pałką-
-Korubą, znalazł się także Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

 Odznaka Honorowa 
za Zasługi dla Samorzą-
du Terytorialnego zosta-
ła ustanowiona w czerw-
cu 2015 roku i jest wy-
różnieniem nadawanym 
za szczególne zasługi na 
rzecz samorządu tery-
torialnego. Wyróżnie-
nie nadawane jest za 
szczególne osiągnięcia 
w pracy w samorządzie, 
za udział w pracach 
legislacyjnych, związa-
nych z wprowadzaniem 
i reformowaniem samo-
rządu terytorialnego 
w administracji polskiej i organizacjach 
międzynarodowych, czy też za pracę 
naukową, badawczą  i dydaktyczną do-
tyczącą samorządu. – Dziękuję wam za 
wkład w pracę na rzecz samorządu te-
rytorialnego – mówił minister Andrzej 
Halicki podczas uroczystości. – Praca 
wszystko zwycięża i tylko poprzez pracę 
można oczekiwać efektów – dodał mini-
ster Halicki, a minister Grzegorz Schety-
na przypomniał o istocie transformacji 
po 1989 roku. – Ludzie samorządu to 

wielka wartość. Stanowią oni fundament 
polskiej demokracji – podkreślał minister 
Grzegorz Schetyna.
 Wśród ścisłego grona odznaczonych 
odznaką Honorową za Zasługi dla Samo-
rządu Terytorialnego z terenu wojewódz-
twa świętokrzyskiego znalazł się również 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Ro-
bert Jaworski. – Nie spodziewałem się ta-
kiego uhonorowania mojej pracy – przy-
znał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski. – To dla mnie wielki 

zaszczyt i honor przyjąć tak wy-
sokie odznaczenie państwowe. 
Ogromnie się cieszę, że moja 
praca i zaangażowanie w budo-
wanie i rozwój naszej małej Oj-
czyzny została dostrzeżona na 
szczeblu państwowym. Daje to 
siłę i motywację do jeszcze bar-
dziej wytężonej pracy na rzecz 
społeczności lokalnej i samorzą-
du terytorialnego – powiedział 
Burmistrz Robert Jaworski.
      Minister Andrzej Halicki 
odznaczył również pośmiertnie 
Henryka Rzepę, który w latach 
2000-2014 pełnił funkcję preze-
sa Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Kielcach. W imieniu 
zmarłego w marcu ubiegłego 
roku prezesa Henryka Rzepy 
odznakę odebrała jego żona 
Anna.

Agnieszka Olech
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 Zamek Królewski 
w Chęcinach był jednym 
z zaledwie szesnastu 
kandydatów zakwalifi-
kowanych do ogólno-
polskiego konkursu. 
Swoje głosy na najwięk-
sze polskie atrakcje tu-
rystyczne - stworzone 
ręką człowieka czy na-
tury miejsca oraz wy-
darzenia artystyczne 
internauci mogli odda-
wać od 19 września do 
3 października. W tym 
czasie swoje głosy oddało ponad 12 tysięcy 
osób. Warto zaznaczyć, że każdy mógł za-
głosować tylko raz, a na Zamek Królewski 
w Chęcinach swoje głosy oddało ponad 17 
procent wszystkich głosów. W efekcie koń-
cowym chęciński zamek zajął drugie miej-
sce w konkursie ustępując jedynie wyda-
rzeniu Light Move Festival Łódź, na które 
oddano 25 procent głosów. Miejsce trzecie 
zajął Zamek/Pałac w Mosznej z wynikiem 
11 procent wszystkich głosów. – Głosujący 
mieli za zadanie wybrać ich zdaniem naja-
trakcyjniejszy, nowatorski i najbardziej 
przyjazny turystom produkt, dają gwa-
rancję przeżycia wielu niezapomnianych 

Zamek w Chęcinach drugim 
Najlepszym Produktem

Turystycznym 2015 w Polsce
 Reprezentujący województwo świętokrzyskie Zamek Królewski w Chęcinach 
zdobył drugie miejsce w kraju w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny 
roku 2015. Plebiscyt na największe atrakcje turystyczne został zorganizowany 
przez Polską Organizację Turystyczną i portal Wirtualna Polska.

doznań kulturalnych, rozrywkowych lub 
rekreacyjno-przygodowych. Cieszę się, że 
aż tyle osób zagłosowało na perełkę ziemi 
świętokrzyskiej, jaką jest Zamek Królewski 
w Chęcinach – mówi Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. - Dla 
zwiedzających stale podwyższamy standard 
oferowanych przez nas usług. Dążymy do 
tworzenia niekonwencjonalnej i rozbudo-
wanej oferty, która zadowoli najbardziej 
wymagającego turystę. Potwierdzeniem 
tego jest pozycja wicelidera w plebiscycie na 
Najlepszy Produkt Turystyczny 2015 roku 
– podkreśla Burmistrz Jaworski. 

Agnieszka Olech

Dla Tych… Co Odeszli

Nasi bliscy odeszli… 
Jest ich… Bardzo wiele. 
Odwiedzamy ich groby 
Codziennie… W niedzielę . 
 
Siadamy na ławeczce 
Przed ich nazwiskami, 
I modlimy się za Nich. 
… Z Nimi rozmawiamy. 

Wspominamy dawne czasy, 
Które przeżyliśmy razem, 
Ale te wspomnienia… 
Są tylko obrazem. 
 
Nasi ukochani, 
O których mówimy, 
Mają na cmentarzach  
Już tylko… Mogiły. 
 
Dzień Pierwszego Listopada, 
To dzień bardzo ważny. 
Na ich groby, ze zniczami 
Udaje się każdy. 
 
Wieczorem nad cmentarzem 
Łuny światła biją. 
Przypominając, że już ich nie ma. 
Lecz w sercach naszych żyją.

Październik 2015 
autor: Eliza Trzepizur-Krupa

 W uroczystościach 
uczestniczyli przedstawi-
ciele samorządów, admi-
nistracji rządowej oraz 
działacze i  przedsiębior-
cy w  regionu świętokrzy-
skiego. Organizatorami 
uroczystości byli Konsul 

Spotkanie z Konsulem Generalnym
Republiki Federlnej Niemiec

 Na zaproszenie Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w  Krako-
wie, Burmistrz Gminy i  Miasta Chęciny, Robert Jaworski wziął udział w  zorganizowa-
nym w  Kielcach spotkaniu z  okazji Dnia Jedności Niemiec.

Naszej Drogiej Koleżance
Magdalenie Stróżyk

wyrazy głębokiego współczucia i żalu
z powodu śmierci

Mamy
składają

Burmistrz  wraz z Pracownikami
Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach

Generalny Republiki Federalnej Niemiec w  Krakowie, dr Wer-
ner Kohler oraz Konsul Honorowy dr Andrzej Mochoń.
 Udział w  dorocznych obchodach święta zjednoczenia nie-
miec stał się okazją do kontynuowania rozmów na temat współ-
pracy o  jaką już od jakiegoś czasu starają sie wspólnie Gmina 
i  Miasto Chęciny oraz Konsulat Generalny Republiki Federal-
nej Niemiec w  Krakowie.

Magdalena Jamrożek
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 Prestiżowe wyróżnienia przyznane zostały po wnikliwej 
ocenie Kapituły Konkursu, w skład której weszło grono eks-
pertów wraz z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki. 
Analizie poddano działania podnoszące poziom życia miesz-
kańców, programy wspierające rozwój gospodarki, inwestycje 
poprawiające bezpieczeństwo oraz innowacje w edukacji kul-
turze, ochronie zdrowia i opiece społecznej. Wyróżniono też te 
samorządy, które szukają nowatorskich rozwiązań w różnych 
dziedzinach życia publicznego.

Chęciny z tytułem „Wzorowa Gmina”
 Kapituła konkursu przyznała Gminie Chęciny tytuł „Wzorowa Gmina”, w ramach którego doceniono najlepsze samorządy. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam 
Jarubas.

w województwie świętokrzyskim mówił Kazimierz Kotowski, 
członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. – Nasze 
województwo wspaniale się rozwija dzięki ludziom takim, jak 
Wy i dzięki Waszemu ogromnemu zaangażowaniu. Życzę, aby 
najważniejsze dla Was zawsze było przekonanie o chęci praco-
wania dla Świętokrzyskiego, dla jego mieszkańców i przyszłych 
pokoleń - podkreślał Kazimierz Kotowski.
 Organizatorem przedsięwzięcia było Wydawnictwo „Euro-
pa Press Media”. – Bardzo dziękuję za to wyróżnienie – powie-
dział Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski tuż 
po odebraniu prestiżowej nagrody. – Gmina Chęciny rozwija 
się z roku na rok coraz prężniej. Postawiliśmy na turystykę, 
która jest jedną z nowoczesnych gałęzi gospodarki i stanowi 
podstawę rozwoju gmin, w których znajdują się atrakcje przy-
ciągające osoby z zewnątrz. Gminę Chęciny w tym roku odwie-
dziło blisko 400 tysięcy turystów i to na naszym terenie zostawi-
li pieniądze, dzięki czemu mieszkańcy mogą czerpać korzyści.

Agnieszka Olech

 Do Gminy i Miasta Chęciny powędrował certyfikat w kate-
gorii „Lider Turystyki”, który jest potwierdzeniem, że Gmina 
Chęciny należy do grona najlepszych samorządów w Polsce. 
Nagrodę osobiście odebrał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski z rąk Przewodniczącego Sejmiku, Wicemini-
stra Gospodarki Arkadiusza Bąka i Kazimierza Kotowskiego, 
Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. – Dzięki 
Waszej pracy o naszym regionie możemy mówić pozytywnie – 
zwrócił się do obecnych samorządowców i przedstawicieli firm 
Przewodniczący Sejmiku, wiceminister gospodarki Arkadiusz 
Bąk. O zmianach, jakie nastąpiły na przestrzeni ostatnich lat 
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 W konferencji udział wzięli przedstawiciele polskiego 
i ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości: Prezesi, Wiceprezesi 
i Sędziowie Sądu Okręgowego w Kielcach; Prezesi, Wicepreze-
si, Sędziowie: Lwowskiego Apelacyjnego Sądu Administracyj-
nego, Lwowskiego Apelacyjnego Sądu Gospodarczego, Sądu 
Rejonowego Miasta Lwowa, Apelacyjnego Sądu obwodu Iwa-
no-Frankiwskiego, Gospodarczego Sądu obwodu Iwano-Fran-
kiwskiego, Administracyjnego Apelacyjnego Sądu w Winnicy, 
Kijowskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego.
 Swoją obecnością Konferencję zaszczycili również, dzięki 
której podkreślony został jej międzynarodowy charakter, Kon-
sul Generalny Ukrainy – Oleh Mandiuk i Wicekonsul - Tamila 
Shutak. 

Międzynarodowa konferencja
„Niezawisłość sędziowska w krajach Europy 

Środkowo – Wschodniej” w Chęcinach
 Od 12 do 14 października 2015 roku Gmina i  Miasto Chęciny gościła na swoim terenie znamienite osoby ze  świata praw-
niczego, które zainaugurowały swoje obrady w  Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w  ramach Międzynarodowej 
Konferencji pn. „Niezawisłość sędziowska w  krajach Europy Środkowo – Wschodniej”. Organizatorami byli Sąd Okręgowy 
w  Kielcach oraz Gmina Chęciny.

 Konferencję uroczyście zainaugurował i prowadził Prezes 
Sądu Okręgowego w Kielcach – Sędzia Wojciech Merta, któ-
ry wskazywał na bardzo istotne aspekty możliwości wymiany 
doświadczeń w obszarze funkcjonowania wymiaru sprawiedli-
wości obu krajów. Oddając głos Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Chęciny Robertowi Jaworskiemu podkreślał wyjątkowość miej-
sca, w którym odbywało się wydarzenie, jak również całego ob-
szaru Gminy i Miasta Chęciny. 
 Burmistrz, witając zaproszonych gości, przybliżył dodatko-
wo specyfikę Gminy oraz zaprezentował atrakcje turystyczne 
i lokalny potencjał gospodarczy. W swoim wystąpieniu podkre-
ślił również, iż to właśnie Chęciny w czasach średniowiecznych 
pełniły bardzo ważną funkcję w życiu politycznym i gospodar-
czym kraju. To tutaj przechowywano skarbiec koronny, odbył 
się również pierwszy Zjazd Ziem Polskich, uznawany przez hi-
storyków jako początek parlamentaryzmu polskiego, a w cza-
sach późniejszych tworzone było m.in. prawo górnicze i ordy-
nacja górnicza. - W ujęciu historycznym, region chęciński, jest 
obszarem szczególnie istotnym z punktu widzenia prawodaw-
stwa dotyczącego szeroko pojętego prawa pracy – podkreślał 
Burmistrz, Robert Jaworski. - Wiąże się z nim przede wszyst-
kim wydanie w 1608 roku prawa górniczego. Chęciński Ko-

deks Górniczy stosowany był w sądownictwie górniczym przez 
blisko 50 lat i składał się z 33 artykułów. Jego twórcą był Jan 
Płaza – królewski dworzanin i burgrabia zamku krakowskie-
go. Konstrukcja tego aktu prawnego była na tyle uniwersalna 
i praktyczna, że swoim zakresem obejmował on całokształt ży-
cia i pracy górników. Znalazła się w nim m. in. problematyka 
dotycząca: składu sądu górniczego, udzielania zezwolenia na 
zakładanie kopalni, funkcji zawodowych pracowników górni-
czych, czy też odpowiedzialności karnej za czyny zabronione. 
Jak więc widać, już w odległej przeszłości Ziemia Chęcińska 
była bardzo ważnym ośrodkiem tworzenia i stosowania prawa 
– dodał Burmistrz. 
 Czynny udział w konferencji wzięli również reprezentanci 
ukraińskiego wymiaru sprawiedliwości, którzy włączyli się do 
dyskusji, co pozwoliło na wspólną wymianę doświadczeń oraz 
przybliżenie obowiązujących na Ukrainie rozwiązań prawnych, 
w aspekcie poruszanych zagadnień. Podczas konferencji doko-
nano także uroczystego podpisania polsko - ukraińskiej.
 Wizyta sędziów była już kolejnym spotkaniem kieleckich 
i ukraińskich prawników, a podpisane porozumienie o wza-
jemnej współpracy i wymianie doświadczeń zawodowych przy-
czyni się do pogłębienia doświadczeń i wymiany informacji 
w zakresie funkcjonowania sądownictwa obu krajów – uczest-
nicy zgodnie podkreślali taką potrzebę i planowali kolejne 
spotkanie, które miałoby odbyć się ponownie za rok na ziemi 
chęcińskiej.
 Kontynuacja tematyki prawniczej miała miejsce również 
w kolejnych dniach w Regionalnym Centrum Naukowo-
-Technologicznym w Podzamczu w ramach Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej Prawników Polskich i Ukraińskich pn.: 
„Legalność zatrudnienia cudzoziemców”, w której dodatkowo 
udział wzięli m.in. przedstawiciele środowiska akademickiego, 
Państwowej Inspekcji Pracy, służb mundurowych (Policji, staży 
granicznej i celnej).

Paweł Brola, Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny
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 Porozumienie określa zasady współpracy i partnerstwa przy przygo-
towaniu i wdrożeniu inicjatywy pod nazwą ,,Geopark Chęcińsko-Kielecki’’ 
w celu aplikacji do sieci krajowych i europejskich geoparków, a także wpi-
sania go na światową listę geoparków UNESCO. Porozumienie ,,Geopark 
Chęcińsko-Kielecki’’ obejmuje 5 jednostek samorządu terytorialnego. Są to 
Miasto Kielce, Gmina i Miasto Chęciny, Gmina Morawica, Gmina Sitków-
ka – Nowiny oraz Gmina Piekoszów. Podczas poniedziałkowej uroczystej 
konferencji prasowej porozumienie podpisali Prezydent Miasta Kielce, 
Wojciech Lubawski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, 
Wójt Gminy Morawica, Marian Buras, Zastępca Wójta Gminy Sitkówka – 
Nowiny, Łukasz Barwinek oraz Wójt Gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek. 
- Podpisanie powyższego dokumentu umożliwi rozpoczęcie procedury wy-
pełnienia wniosku aplikacyjnego. Zamierzonym efektem prac nad Geopar-
kiem Chęcińsko-Kieleckim będzie uzyskanie członkostwa w europejskich 
strukturach. Da to przede wszystkim ogromną promocję naszego regionu 
nie tylko na arenie krajowej, ale i europejskiej. Przyczyni się to również do 
aktywizacji naszej lokalnej społeczności, a także zwiększy liczbę odwiedzają-
cych nas turystów – mówi Dyrektor Geoparku Kielce, Elżbieta Czajkowska.
 Geoparki Europejskie UNESCO tworzą sieć, której celem jest zachowa-
nie i promocja wyjątkowych obszarów geologicznych. Terytorium czterech 
gmin: Chęciny, Sitkówki-Nowiny, Morawicy i Piekoszowa, a także miasta 
Kielce obejmuje szeroką gamę fenomenów geologicznych, co sprawia, że 
jest prawdziwym podręcznikiem geologii i rajem dla geologów. - Dlatego 
też chcemy stworzyć „Geopark Chęcińsko-Kielecki” i wciągnąć go do Sieci 
Europejskich Geoparków, a co za tym idzie wpisać na europejską listę geo-
parków UNESCO – tłumaczy Dyrektor Geoparku Kielce, Elżbieta Czajkow-
ska.
 W chwili obecnej do Europejskiej Sieci Geoparków należy 69 geoparków 
z 23 krajów Europy. - Jednym z członków Europejskiej Sieci Geoparków jest 
znajdujący się częściowo na terenie Polski transgraniczny polsko-niemiecki 
Geopark Łuk Mużakowa. Uzyskanie statusu Europejskiego Geoparku przez 
obszar Chęcińsko-Kielecki daje więc szanse uzyskania statusu pierwszego, 
w pełni polskiego geoparku – informuje Dyrektor Geoparku Kielce Elżbieta 
Czajkowska.
 Główną formą działalności podpisanego porozumienia jest inicjowanie 
i realizacja projektów ukierunkowanych na promocję, ochronę i wykorzy-
stanie dziedzictwa geologicznego i kulturowego na obszarze objętym ini-
cjatywą Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego. Po jego utworzeniu należący do 
„Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego” partnerzy w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych będą mogli wspólnie ubiegać się o dofinansowa-
nie swoich działań z funduszy strukturalnych UE w ramach perspektywy 
finansowej 2014-2020. – Wspólnie będziemy mogli ubiegać się o dofinan-

Jest porozumienie w sprawie
„Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego”

 5 października, w Centrum Geoedukacji w Kielcach, miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie powo-
łania „Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego” i wpisania go do sieci geoparków krajowych i europejskich, a także na listę geo-
parków UNESCO. Byłby to pierwszy polski geopark wpisany na listę sieci geoparków europejskich oraz pierwszy widniejący 
na światowej liście geoparków UNESCO. Dzięki temu geologiczne bogactwo ziemi świętokrzyskiej zyska rozgłos nie tylko na 
arenie krajowej, ale również europejskiej. Porozumienie podpisali włodarze Miasta Kielce, Gminy i Miasta Chęciny, Gminy 
Sitkówka-Nowiny, Morawica oraz Piekoszów.

sowanie nie tylko na ochronę istniejących, ale również na stworzenie i wy-
eksponowanie nowych stanowisk dziedzictwa geologicznego, a także ich 
promocję. Nasze walory geologiczne i kulturowe warte są tego, żeby wyjść 
z nimi poza granice państwa – podkreślał prezydent Kielc, Wojciech Lu-
bawski. - Podpisując porozumienie zrobiliśmy pierwszy krok do tego, żeby 
znaleźć się w Europejskim Konsorcjum Parków Geologicznych. Na terenie 
gminy Morawica znajdują się kopalnie, gdzie w przyszłości być może będzie 
można stworzyć stanowiska geologiczne, a następnie wpiąć je w sieć ścieżek 
geologicznych pozostałych gmin, należących do Geoparku Chęcińsko-Kie-
leckiego – zaznaczył wójt gminy Morawica, Marian Buras.
 Jak podkreślał zastępca wójta gminy Sitkówka-Nowiny, Łukasz Barwi-
nek, gmina zdecydowanie ma się czym pochwalić pod względem geologicz-
nym na tle europejskim. - Na terenie naszej gminy znajdują się kopalnie, 
które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów geologii. Sys-
tematycznie przyjeżdżają do nas studenci z AGH, gdzie mają możliwość 
obserwowania i prowadzenia badań. Mamy olbrzymi potencjał geologicz-
ny, którym możemy się pochwalić, i który wręcz należy pokazać szerzej, 
a podpisanie porozumienia będzie dawało wymierne korzyści w zakresie 
promocji i potencjału zarówno geologicznego, jak i przyrodniczego oraz 
kulturowego. To z całą pewnością przyniesie też w przyszłości korzyści w za-
kresie rozwijania przedsiębiorczości – podkreśla zastępca wójta gminy Sit-
kówka-Nowiny, Łukasz Barwinek.
 Zadowolenia z faktu podpisania porozumienia nie krył również Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – Geoturystyka staje się 
coraz bardziej popularna – przyznaje Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski. – Patrząc na powstałe w Chęcinach Europejskie Centrum 
Edukacji Geologicznej, gdzie już zjeżdżają naukowcy z całego świata, a tak-
że na ogromne zainteresowanie tematem odkrywania historii Ziemi przez 
turystów wiem, że ta gałąź turystyczna ma ogromny potencjał. Szczególnie 
na obszarze partnerów podpisanego porozumienia. Mamy tu prawdziwy 
raj dla geologów, który wspólnie dzięki podpisanemu porozumieniu mo-
żemy rozsławić jeszcze bardziej, a także rozbudować. Jestem przekonany, 
że planowane zagospodarowanie przez nas sztolni w Miedziance i udostęp-
nienie ich dla turystów idealnie wpisze się w ten projekt  – mówi Burmistrz 
Jaworski. - Chęciny od lat słyną ze swojego potencjału geologicznego. Myślę 
jednak, że wspólne działania kilku gmin w obszarze „Geoparku Chęcińsko-
-Kieleckiego” pozwolą na stworzenie mocnego produktu turystycznego, 
stanowiącego silną konkurencję dla innych ważnych geologicznie miejsc już 
nie tylko na arenie naszego kraju, ale i na arenie europejskiej – dodaje 
Burmistrz, Robert Jaworski.
 Jak zgodnie podkreślano podczas konferencji, podpisanie porozumie-
nia bez wątpienia stanowi pierwszy krok do rozwoju geoturystyki w regio-
nie i promocji jej na świecie.

 Agnieszka Olech
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 Uroczystości z okazji święta seniora mają za zadanie przypomnieć 
wszystkim o osobach w podeszłym wieku i pokazać, że jesień życia nie 
musi być uciążliwa i smutna.  – Dzisiejsze uroczystości mijają pod zna-
kiem międzypokoleniowej i integracyjnej więzi – powiedział Robert 
Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. – Nasze coroczne spo-
tkanie pokazuje, że starsi ludzie nadal chcą być aktywni i brać udział 
w życiu naszej małej ojczyzny. To niezmiernie cieszy, ponieważ są jej 
zasłużonymi obywatelami, z ogromnym bagażem doświadczeń. Nasi 
seniorzy przez wiele lat pracowali na rzecz lokalnego społeczeństwa za 

Seniorzy świętowali w Chęcinach
 11 października w Hali „Pod Basztami” w Chęcinach obchodzono Międzynarodowy Dzień Seniora. Coroczne spotkania są 
okazją do zwrócenia uwagi na potrzeby osób w podeszłym wieku i ich aktywizację. W tym roku uczczono je licznymi występami 
artystycznymi, a także wystawą rzeźb. Wspomnieniom i wzruszeniom nie było końca.

co należy im się podziękowanie i wielki szacunek – dodał Burmistrz.
 W trakcie obchodów święta seniorów licznie zaprezentowali się lokalni 
artyści. Wystąpił między innymi Zespół Folklorystyczny Zelejowianie. Poka-
zy wokalne na wysokim poziomie dały: Jagoda Chowaniec, Monika Pyczek 
i Eliza Gajek. Dla seniorów wystąpili także najmłodsi milusińscy, czyli dzieci 
z Przedszkola Samorządowego w Chęcinach. Ponadto zebrani goście mogli 
obejrzeć wystawę rzeźby i płaskorzeźby Władysława Trzpiota. 

Agnieszka Olech  
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 W ubiegłym roku szkolnym Piotr Żurek 
– uczeń klasy III technikum mechatroniczne-
go w Chęcinach wziął udział w wojewódzkim 
konkursie „Polskie siły zbrojne na Zachodzie 
Europy. Reportaże historyczne”. W swojej  
pracy pt. „Stanisław Karkoszka – żołnierz, 
jeniec, tułacz…” przedstawił  losy dzielnego  
człowieka pochodzącego z Tokarni,  bohatera 
II wojny światowej, żołnierza armii generała 
Władysława Andersa, uczestnika bitwy pod 
Monte Cassino. Reportaż ten zdobył drugie 
miejsce w konkursie, a Piotr tytuł laureata. 
Opiekę merytoryczną sprawowała pani Mał-
gorzata Grzechniak- nauczycielka historii 
w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Łokiet-
ka w Chęcinach
 Główną nagrodą była wycieczka eduka-
cyjna do Holandii i Niemiec zorganizowana 
przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Kielcach. Wyjazd miał miejsce w dniach 4 - 9 październi-
ka. Piotr zwiedził takie historyczne miejsca jak: Arnhem i słyn-
ny znajdujący się tam most, cmentarz wojskowy w Ooester-
beek, na którym pochowani są polscy żołnierze, a także Axel 
– miasto wyzwolone przez wojsko polskie. Odwiedził również 
Amsterdam, Bredę i Berlin. 

 A oto, co mówi w rozmowie z Ewą Dziedzic na temat patrio-
tyzmu, własnych pasji i zainteresowań historią 

Ewa Dziedzic: - Piotr, skąd u Ciebie taka znajomość historii 
i zainteresowanie nią?

Piotr Żurek: - Wynika to z mojego umiłowania ojczyzny. Je-
stem dumny z tego, że jestem Polakiem. Staram się poznawać 
historię i ją rozpowszechniać. Stad też decyzja o moim udziale 
w konkursie. Bardzo się cieszę, że udało mi się uzyskać tytuł 
laureata.

E.Dz: - W przededniu 11 Listopada - Święta Niepodległości, 
powiedz, czym dla ciebie jest patriotyzm?

P. Ż: - Bezwarunkowym oddaniem się dla ojczyzny. 

E.Dz.: - Co powoduje, że jesteś dumny z Polski?

P.Ż: - Przede wszystkim osiągnięcia Polaków - nie tylko te hi-
storyczne, ale współczesne  z dziedziny nauki, jak chociażby 
opracowanie technologii umożliwiającej produkowanie tań-
szego grafenu. Poza tym dumny jestem z polskich żołnierzy, 
którzy walczyli zawsze za „wolność naszą i waszą” na wszystkich 
frontach II wojny światowej.

E. Dz.: - Napisałeś reportaż o Stanisławie Karkoszce, dlaczego 
akurat o nim?

P. Ż: - Od zawsze znałem Jego historię z opowiadań cioci ( Kar-
koszka to ojciec mojej cioci). Chciałem przybliżyć postać tego 
prostego, ale zarazem niezwykłego żołnierza szerszemu gronu. 
Wraz z armią generała Andersa przeszedł bowiem cały szlak II 
Korpusu Polskiego - z Rosji przez Irak, Palestynę, Egipt, aż do 
Włoch. 

Warto uczyć się historii

E. Dz:- Co Cię ujęło w tej postaci?

P. Ż: - Karkoszka był dumny z bycia Polakiem (tak, jak ja). Pod-
kreślał to w każdym momencie życia. Drogę żołnierza wybrał 
świadomie, świadomie też walczył z okupantem, mimo strachu 
przed śmiercią. Po wojnie też nie uległ systemowi, zachowywał 
się zawsze przyzwoicie i godnie. Dla mnie jest uosobieniem pa-
triotyzmu, odwagi, honoru i przyzwoitości. 

E. Dz.: Dzięki wycieczce zwiedziłeś wiele miejsc związanych 
z losami polskich żołnierzy na Zachodzie. Jakie emocje Ci to-
warzyszyły podczas poznawania tych szczególnych miejsc?

P. Ż:- Oj to był naprawdę niesamowity wyjazd. Dużo emocji 
wzbudziły we mnie cmentarze, na których pochowani są polscy 
żołnierze. Na jednym z nich poczułem się bardzo dotknięty, 
kiedy zobaczyłem, że Polacy są pochowani  w odosobnieniu – 
przecież walczyli o wolność Europy. Z drugiej strony dowie-
działem się, że polscy żołnierze nadal żyją w pamięci miesz-
kańców wyzwolonego przez nich Axel. Po wojnie wielu z nich 
się tam osiedlało, do dnia dzisiejszego usłyszany na ulicy język 
polski otwiera drzwi wielu domów w tym mieście.

E. Dz.: Na koniec naszej rozmowy zapytam o to, czy warto po-
znawać historię?

P. Ż: - Oczywiście, że tak. Dzięki historii można uczyć się na po-
pełnionych błędach, a przede wszystkim uczyć się solidarności, 
bo to pozwala zachować czyste sumienie.

E. Dz: - Dziękuję za rozmowę.

Piotr Żurek – uczeń technikum mechatronicznego im. Wła-
dysława Łokietka w Chęcinach, stypendysta „Regionalnego 
programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnio-
nych województwa świętokrzyskiego”, stypendysta „Stypen-
dium Prezesa Rady Ministrów”,  laureat konkursu „Polskie siły 
zbrojne na Zachodzie Europy”, zdobywca III miejsca w wo-
jewódzkim konkursie „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości”, 
zdobywca III miejsca w Powiatowym Konkursie Recytatorskim 
„Ecce homo”.

ZS Nr 2 w Chęcinach
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Mosty będą mieć nową drogę
 Trwają prace nad  przebudową drogi w Jedlnicy przez Mosty do Podzamcza, gdzie na długości  blisko dwóch i pół kilome-
tra zostanie położony nowy dywanik asfaltowy. Prace nad przebudową infrastruktury już ruszyły. 

 Na forum dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli samorzą-
dów lokalnych województwa świętokrzyskiego prezentacji osią-
gnięć gminy w zakresie kreatywnych działań dokonał Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski. W trakcie swojego wy-
stąpienia, którego słowami kluczowymi były: przeszłość-teraźniej-
szość-przyszłość Burmistrz wskazywał kierunki rozwoju oświaty, 
ścisłe powiązanie szkół z nowoczesnymi ośrodkami edukacyjnymi: 
RCNT w Podzamczu oraz ECEG w Chęcinach, używanie nowo-
czesnych technologii i zdobyczy cywilizacyjnych w służbie eduka-
cji, nie zapominając przy tym o korzeniach historycznych Gminy, 
o jej walorach turystycznych i przyrodniczych. Przedstawiona 
prezentacja Burmistrza na konferencji spotkała się z bardzo du-
żym zainteresowaniem zebranych.
 W podsumowaniu konferencji stwierdzono, iż kreatywność 
będzie stanowiła klucz do przyszłości i rozwoju regionu, więc 
tym bardziej cieszy fakt, iż w opinii wielu Gmina Chęciny jest 
miejscem z którego można czerpać inspirację i uczyć się kre-
atywnego podejścia do rzeczywistości. A wypracowane metody 
przez samorząd Gminy Chęciny służyły, jako dobre przykłady 
dla innych samorządów.

Ewa Dąbrowska

Gmina Chęciny
liderem innowacji edukacyjnych

 Podczas Konferencji regionalnej pt. „Czy Świętokrzyskie może być Kreatywną Doliną?” Gmina Chęciny została wybrana 
jako przykład dobrych praktyk samorządu, który wprowadza, kształtuje i rozwija kreatywność w prowadzonych przez siebie 
szkołach.

 Nowa nawierzchnia zostanie położona na długości dwóch 
i pół kilometra. Z całą pewnością ta droga będzie ogromnym 
udogodnieniem dla mieszkańców.  Po dokonanym scaleniu 
gruntów  i wybudowaniu sieci wodociągowej jest  to już kolejna 
inwestycja w Mostach.  Aktualnie trwa również opracowanie 
planu przestrzennego zagospodarowania miejscowości pod ką-
tem budownictwa mieszkaniowego. 

 Całkowita wartość realizowanej inwestycji wynosi ponad 
700 tyś złotych, z czego 80%  stanowi dofinansowanie ze środ-
ków rządowych, a 20% zostało sfinansowane wspólnie przez 
Gminę Chęciny i Powiat kielecki. 

Agnieszka Olech
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 – Obecnie nadrzędnym celem jest poprawa bezpieczeństwa 
pieszych w naszej gminie. Bardzo zależy nam, aby sukcesywnie 
na jej terenie powstawały nowe chodniki, tak jak  tutaj w Woli-
cy, gdzie występuje szczególnie duże natężenie ruchu ze wzglę-
du na bezpośrednio obok siebie zlokalizowane szkoły, kościół 
oraz ośrodek zdrowia czy oddaloną zaledwie o kilkadziesiąt 
metrów stację kolejową – mówi Rober Jaworski, Burmistrz 
Miasta i Gminy Chęciny.  W ramach  przeprowadzonej inwe-
stycji została wykonana infrastruktura, dzięki której jest tutaj 
nie tylko o wiele bardziej estetycznie, ale przede wszystkim 
bezpieczniej dla kierowców,  jak i pieszych, a w szczególności 
dla dzieci uczęszczających tu do szkoły – podkreśla Burmistrz, 
Robert Jaworski.

Agnieszka Olech

Ukończono przebudowę drogi
i budowę chodnika w Wolicy

 Dobiegły końca prace nad przebudową drogi i ciągów pieszych w miejscowości Wolica, gdzie w ramach inwestycji, na dłu-
gości blisko kilometra, wykonane zostały przepusty rurowe i odwodnienie, utwardzono pobocza, ułożono chodniki oraz nową 
nawierzchnię asfaltową.

 Zespół Folklorystyczny Siedlecczanie
z kolejnym sukcesem!

  18 października odbył się XXXII Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie. Zespół Siedlecczanie z Sie-
dlec był jedynym przedstawicielem województwa świętokrzyskiego. Jak się okazało reprezentował go śpiewająco, ponieważ 
artyści otrzymali drugą co do ważności nagrodę przyznaną przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. To wielki 
sukces Siedlecczan!

 Podczas Ogólnopolskiego Sejmiku zaprezentowało się 14 
najlepszych zespołów z całej Polski. – Zespół folklorystyczny 
Siedlecczanie należy do ścisłej czołówki zespołów teatralno – 
obrzędowych w kraju – powiedziała Stanisława Żądecka, kie-
rowniczka i założycielka zespołu - Fakt ten potwierdziło jury 
Sejmiku w Tarnogrodzie przyznając nam dyplom honorowy. 
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że praca jaką włożyliśmy w przy-
gotowanie widowiska została zauważona i doceniona – dodała 
kierowniczka.
 Siedlecczanie zaprezentowali dynamiczne, wieloosobowe 
przedstawienie pt. „Kłosiorze, abło wyzwłolyny wilcka”. Za 
udaną i bogatą w pomysły inscenizację obrzędu przejścia, ze 
świetnie dobranym repertuarem pieśniowym otrzymali na-

grodę Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego. – 
Chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy nas 
wspierają i dzięki którym możemy się rozwijać – powiedziała 
Stanisława Żądecka. – Przede wszystkim dziękujemy Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Chęciny, Robertowi Jaworskiemu oraz 
dyrektorowi Departamentu Promocji, Sportu, Turystyki i Kul-
tury Urzędu Marszałkowskiego, Jackowi Kowalczykowi, za sfi-
nansowanie naszego wyjazdu na Sejmik w Tarnogrodzie. Dzię-
ki otrzymanemu wsparciu Zespół Siedlecczanie może odnosić 
kolejne sukcesy – podkreśliła kierowniczka.
 Serdecznie gratulujemy zdobytej nagrody i życzymy wielu 
owocnych występów!

Agnieszka Olech
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 Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele parafialnym 
w Chęcinach, koncelebrowaną przez proboszcza parafii, ks. Jana 
Kukowskiego. Po zakończeniu nabożeństwa zebrani uczniowie, ich 
rodzice, nauczyciele, a także przedstawiciele władz samorządowych, 
oświatowych oraz emerytowani nauczyciele i absolwenci szkoły, 
przemaszerowali do Zespołu Szkół nr 2, gdzie nastąpił dalszy ciąg 
uroczystości. Swoją obecnością uświetniło ją wielu znamienitych go-
ści: starosta kielecki Michał Godowski, wicestarosta kielecki – Zenon 
Janus, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, człon-
kowie Zarządu Powiatu w Kielcach – Bogdan Gierada i Marek Kwie-
cień, sekretarz powiatu - Barbara Piwnik oraz wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Ryszard Barwinek.
 Uczniowie wraz z opiekunami zadbali o odpowiednią oprawę 
obchodów. Na cześć nowego patrona powstał Hymn o Patronie, do 
którego muzykę skomponował Wojciech Lisowicz, uczeń III klasy 
liceum, a słowa napisał Piotr Szczepanik, uczeń I klasy liceum.
 Kulminacyjny moment uroczystości rozpoczął się odczytaniem 
przez Ryszarda Barwinka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
w Kielcach, uchwały Rady Powiatu w Kielcach o nadaniu imienia Ze-

Chęcińska szkoła ma królewskiego patrona – 
króla Władysława Łokietka

 Uroczystość nadania imienia szkoły i wręczenia sztandaru odbyła się 16 października. Poprzedził go plebiscyt wyboru pa-
trona szkoły, który trwał okrągły rok. Społeczność lokalna i szkolna zdecydowała, że powinien nim zostać wielki władca Polski 
z dynastii Piastów, Stanisław Łokietek. 

społowi Szkół nr 2 – Władysława Łokietka. Następnie został uroczy-
ście przekazany sztandar, którzy ufundowali rodzice uczniów szkoły. 
 Starosta kielecki – Michał Godowski oraz wicestarosta kielecki 
- Zenon Janus złożyli serdeczne gratulacje w imieniu Zarządu Po-
wiatu w Kielcach dla całej społeczności szkolnej. Na ręce dyrektor 
szkoły złożyli czek na 2 tys. zł. Podkreślili przy tym, że posiadanie 
takiego patrona, to wielki zaszczyt, ale także zobowiązanie, aby po-
zytywne wartości, które niósł ze sobą Władysław Łokietek zawsze 
przyświecały w życiu każdej osoby związanej ze szkołą. 
 Obecny podczas uroczystości Burmistrz Gminy i Miasta Chę-
ciny, Robert Jaworski, podkreślał, że królewski patron dla szkoły 
to prawdziwy zaszczyt. – Nadanie szkole imienia króla Władysława 
Łokietka to wyjątkowy dzień nie tylko dla szkoły, ale również dla 
całej gminy Chęciny. Królewski patron zobowiązuje – zaznaczył 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, życząc jed-
nocześnie, aby to wydarzenie było inspiracją do dalszych równie 
wartościowych i wzniosłych działań dla całej społeczności szkolnej.
 Kolejnym punktem obchodów było odsłonięcie tablicy pamiąt-
kowej, którego uroczycie dokonali starosta kielecki Michał Go-
dowski wraz z dyrektor placówki Haliną Kołodziejczyk. Podczas 
uroczystości ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych liceum 
i technikum. Następnie przestawili program artystyczny przygoto-
wany specjalnie na tę okazję.

Agnieszka Olech
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 Prace nad projektem budowlanym oraz kompletnym projektem 
wykonawczym niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na re-
alizację inwestycji zbliżają się ku końcowi. Już wkrótce gotowa doku-
mentacja projektowa dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 762 zosta-
nie przekazana do zarządcy drogi, czyli Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
który ogłosi przetarg na wykonanie inwestycji. - Od wielu lat staramy 
się, aby doprowadzić do realizacji jednej z najważniejszych dla naszej 
Gminy inwestycji, jaką jest przebudowa drogi 762 Chęciny-Małogoszcz. 
Po wielu rozmowach podjęliśmy decyzję o pokryciu kosztów wykonania 
dokumentacji, tak aby przyspieszyć to zadanie. Podobnie postąpiliśmy 
w przypadku drogi w Radkowicach i dziś mieszkańcy mają nową na-
wierzchnię z chodnikami. W ostatnich latach udało nam się wybudować 
i wyremontować ponad 90% dróg gminnych i powiatowych. Dużym 
osiągnięciem była realizacja drogi wojewódzkiej w Radkowicach, dla-
tego tak bardzo zależy nam, aby jak najszybciej doszło do modernizacji 
tak niebezpiecznej drogi Chęciny-Małogoszcz. Wierzę, że ten pierwszy 
krok, w postaci wykonania dokumentacji projektowej, spowoduje jak 
najszybsze rozpoczęcie inwestycji – powiedział Burmistrz.
 Przygotowaniem projektów zajmuje się firma CONTEK PRO-
JEKT ANDRZEJ MET. Jej wykonanie będzie kosztowało kilkaset ty-
sięcy złotych, za które w całości zapłaci Gmina Chęciny. Inwestycja 
obejmie rozbudowę drogi wojewódzkiej na odcinku o długości ponad 
10 km. Zostanie także poszerzona istniejąca nawierzchnia. Droga bę-
dzie przystosowana do usprawnienia przepustowości i prędkości ru-

Dobiega końca opracowanie dokumentacji na 
przebudowę drogi wojewódzkiej nr 762

 Z uwagi na zły stan nawierzchni drogi nr 762 na odcinku Chęciny – Małogoszcz, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski wraz z Radą Miejską w Chęcinach postanowił przyspieszyć jej rozbudowę, doprowadzając do wykonania 
projektu jej przebudowy. Po długich rozmowach z przedstawicielami samorządu wojewódzkiego, władze Chęcin podpisały 
porozumienie o wspólnej realizacji inwestycji z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, Adamem Jarubasem. Trwa przy-
gotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi.

chu tranzytowego. Projekt przewiduje również przebudowę mostu na 
rzece Hutce, budowę chodników w miejscowości Korzecko, moderni-
zację skrzyżowań oraz budowę ścieżek rowerowych. Bezpieczeństwo 
ruchu mają zapewnić lewoskręty na rozbudowywanym odcinku drogi, 
a także rondo na skrzyżowaniu Chęciny – Zajączków – Małogoszcz. 
Ponadto powstanie Drogowa Stacja Meteo informująca kierowców 
o sytuacji na tej drodze.

Agnieszka Olech

 W tym szczególnym miejscu przy kamieniu z napisem Chęciny, 
upamiętniającym zagładę naszych byłych mieszkańców wyznania moj-
żeszowego, oddaje corocznie szacunek pomordowanym Burmistrz, 
Robert Jaworski.
 21 października już po raz szósty z inicjatywy wojewody mazowiec-
kiego Jacka Kozłowskiego we współpracy z Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN, Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince oraz Urzę-
dem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, odbyło się spo-
tkanie „Jesteśmy razem” w Treblince. 
 Uroczystość rozpoczęła minuta ciszy, po której zapalono 6 zniczy 
symbolizujących 6 milionów ofiar Zagłady. Zapalili je ocaleni z Zagła-
dy, ambasador Izraela w Polsce Anna Azari, wojewoda mazowiecki Ja-
cek Kozłowski oraz młodzież z Polski i Izraela.
 Wydarzenia pod pomnikiem poprzedziły warsztaty dla młodzie-
ży oraz panel dyskusyjny dla samorządowców „Następstwa II wojny 
światowej dla Polski”, podczas którego próbowano znaleźć rozwiązania 
takich zagadnień jak kształtowanie świadomości historycznej Polaków 
w XXI w. oraz znaczenia mniejszości narodowych w  rozwoju Polski.
 W uroczystościach corocznie uczestniczy również Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. - Historia naszej gminy niero-
zerwalnie związana jest z ludnością żydowską, która przez cztery wieki 
zamieszkiwała Ziemię Chęcińską żyjąc, mieszkając i pracując wspólnie 
z ludnością polską. Dlatego też, pomimo upływu ponad 70-ciu lat 
nie możemy zapomnieć historii naszych mieszkańców, którzy zginęli 
w tak tragicznych okolicznościach. Dziś Treblinka to miejsce, w któ-

Pamięci Żydów Chęcińskich
„(…) jedźcie do Treblinki zasadzić kwiat gorącą łzą, westchnienie ludzi przy jednym z kamieni upamiętnienia zgładzonych 
ich popiołami i prochem (…)” – słowa Haliny Birenbaum, polsko-izraelskiej pisarki przyświecają corocznemu spotkaniu 
młodych Żydów, Polaków, Amerykanów, Białorusinów, a także wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów miast w miejscu 
ogromnej tragedii jakim jest były obóz zagłady w Treblince.

rym winniśmy oddać pamięć 
i szacunek. Czuję się w obo-
wiązku uczestniczyć w wyda-
rzeniu łączącym wspólny los 
wielu narodów wplątanych 
w wojenną tragedię. To miej-
sce było świadkiem wielkiej 
Zagłady, ale dziś jest miejscem, 
w którym winniśmy pokazać, 
że pamiętamy. Pielęgnując hi-
storię Ziemi Chęcińskiej mu-
simy również zadbać o nazna-
czone upływem czasu symbole 
istnienia Żydów Chęcińskich 
tj. Synagoga i kirkut. Wierzę, 
że uzyskamy przychylność 
przedstawicieli Wyznaniowej 
Gminy Żydowskiej w Katowi-
cach i uratujemy renesansowy 
obiekt, przeznaczając go na 
muzeum kultury i historii ży-
dowskiej, a organizowany corocznie Festiwal Kultury Żydowskiej bę-
dzie krzewił kulturę i historię Żydów Chęcińskich oraz przypominał 
potrzebę poszanowania wolności wyznaniowej – powiedział Burmistrz.

Renata Janusz
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 Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-
-III szkół podstawowych. Formuła “Małego Mistrza” opiera 
się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością 
poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma 
szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za 
które nagradzany jest odpowiednią odznaką.
 Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Sa-
neczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-
-Wodniak.
 Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez 
nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że 

Program “Mały Mistrz” realizują pierwszaki z Chęcin
 Od września uczniowie klasy I  c Szkoły Podstawowej w  Chęcinach biorą udział w  programie „Mały Mistrz”. Program 
ten jest prowadzony przez Ministerstwo Sportu i  Turystyki. Jego głównym celem jest poprawa stanu zdrowia i  sprawności 
fizycznej oraz promowanie nowych, atrakcyjnych form prowadzenia zajęć sportowych, zgodnych z  podstawą programową.

z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno 
sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać 
niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności “Pił-
karz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. 
koszykówki czy siatkówki.
 Mali sportowcy będą mieli okazję do wzięcia udziału w nie-
typowych zajęciach wychowania fizycznego, prowadzonych 
jednocześnie przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 
i nauczyciela wychowania fizycznego. W Szkole Podstawowej 
w Chęcinach zajęcia prowadzą pani Katarzyna Kotwica i pan 
Piotr Kruk.

ZSO w Chęcinach



Z ŻYCIA GMINY

17

 Uroczyste otwarcie Europejskiego Centrum Edukacji Geo-
logicznej odbyło się 19 października i wzięło w nim udział wielu 
znamienitych gości. Już kilka dni po tym wydarzeniu został zorga-
nizowany dzień otwarty dla wszystkich chętnych, którzy czekali na 
to, aby móc obejrzeć obiekt i zapoznać się z jego przeznaczeniem 
i specyfiką pracy. -  Dzień otwarty był bardzo ważnym wydarze-
niem, ponieważ w czasie jego trwania absolutnie każdy mógł wziąć 
udział w zorganizowanych wykładach, pokazach, czy laboratoriach 
– powiedział Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
z wykształcenia geolog. – Europejskie Centrum Edukacji Geolo-
gicznej jest naszą dumą. Obiekt jest kontynuacją wieloletniej obec-
ności geologów w Górach Świętokrzyskich, którzy już od pół wieku 
badają dzieje Ziemi właśnie tu. Wraz z nadejściem nowego roku 
akademickiego, będą mogli to robić w nowo powstałym, świetnie 
wyposażonym i doskonale przygotowanym obiekcie. Cieszę się, że 
został zorganizowany dzień otwarty ECEG, w czasie którego każ-
dy chętny mógł zapoznać się ze specyfiką tutejszej pracy. Bardzo 
wysoka  frekwencja przybyłych gości świadczy o tym, że zaintere-
sowanie obiektem jest ogromne i taki dzień był bardzo potrzebny 
– podkreślił Burmistrz.
 W czasie dnia otwartego zwiedzający mogli wziąć udział 
w warsztatach i pokazach, które dotyczyły bardzo ciekawych za-
gadnień. Przedstawiony został świat sprzed milionów lat, czyli wy-
kład o dawnym życiu Ziemi. Chętni mogli także wziąć udział w po-
kazie „Zagniewana Ziemia, czyli wszystko o wulkanach” i obejrzeć 
mini wybuchy wulkanów. Kolejny pokaz nosił tytuł „Artyści sprzed 
tysięcy lat, czyli czym dawniej malowano”. W czasie jego trwania 
zebrani goście mogli obejrzeć rysunki naskalne. 

Dzień otwarty Europejskiego
Centrum Edukacji Geologicznej

 Prawdziwe tłumy ściągnęły do ECEG podczas dnia otwartego, który odbył się 25 października. Zwiedzający mogli obejrzeć 
obiekt, a także wziąć udział w wykładach, warsztatach i laboratoriach przygotowanych specjalnie na tę okoliczność. Ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyły się także pokazy, które zainteresowały zarówno starszych jak i najmłodszych gości Centrum.

 Podczas dnia otwartego odbyły się także liczne laboratoria, 
które przyciągnęły tłumy zwiedzających: „Czego nie widać gołym 
okiem – geofizyczne spojrzenie na skały”, „Góry Świętokrzyskie 
w mikro- i makroskali”, „Wszystko (w)płynie – dynamika i przemia-
ny wód podziemnych”, „Przestrzenne modele terenu w geologii”. 
O godzinie 13.30 prof. Dr hab. Andrzej Kozłowski wygłosił wykład 
pt. „My, źródła energii i środowisko”.
 To był niezapomniany dzień dla wszystkich pasjonatów i miło-
śników geologii.       

Agnieszka Olech

 Zarząd Główny Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych wręczył Czesławowi Krzywdzińskiemu dyplom oraz medal z okazji 70. rocz-
nicy historycznego zwycięstwa Narodów Sprzymierzonych nad hitlerowskim agresorem. 
Tym samym odznaczył go Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa jako wyraz szacunku za 
zasługi w dziele wyzwolenia kraju, a także upowszechniania szczytnych tradycji kom-
batanckich. – Chciałbym podziękować Prezesowi Krzywdzińskiemu za ogromny trud, 
ofiarność i poświęcenie, jakie wkłada w swoją pracę oraz za jego troskę i zaangażowanie 
w otoczeniu opieką członków Koła Związku Kombatantów – mówił Robert Jaworski, Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny. – Jego bohaterska postawa, patriotyzm, bezinteresowność 
i oddanie ojczyźnie oraz wzniosłym ideom są godne naśladowania. Dziękuję za populary-
zowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, za udział 
w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu oraz za działanie na rzecz opieki 
nad miejscami pamięci narodowej – podkreślił Burmistrz.
 Warto przypomnieć, że Czesław Krzywdziński był już wielokrotnie uhonorowany odzna-
czeniami. Otrzymał między innymi Order Za Wybitne Zasługi przyznany przez Świętokrzyski 
Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i BWP.

Agnieszka Olech

Czesław Krzywdziński
uhonorowany

 Prezes Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych w Chęcinach, Czesław Krzywdziński, został uhonorowany Komba-
tanckim Krzyżem Zwycięstwa. 

Czesław Krzywdziński po prawej
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 Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu na pływalni „Per-
ła” w Nowinach, uczestniczą w nich uczniowie szkoły podsta-

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wolicy 
uczestniczą w zajęciach nauki pływania

 W roku szkolnym 2015/2016 rozszerzając ofertę edukacyjną zaplanowano zajęcia nauki pływania.

wowej / klasy I –III/, łącznie 29 uczniów. Naukę pływania pro-
wadzą doświadczeni instruktorzy.
 Nauczanie pływania służy nie tylko celom sportowym, ale 
także użytkowym, rekreacyjnym, zdrowotnym, higienicznym 
i leczniczym. Powszechnie uważa się, że pływanie jest jednym 
z najzdrowszych sportów. Ruch w wodzie, połączony z poko-
nywaniem znacznego jej oporu, harmonijnie kształtuje posta-
wę ciała. Pływanie ma również ogromne działanie korekcyj-
ne. Przyczynia się w szczególności do usuwania nadmiernych 
krzywizn kręgosłupa, lepszego wysklepienia klatki piersiowej, 
zwiększenia jej ruchomości oraz powiększenia pojemności 
płuc. Pozioma pozycja ciała w wodzie w czasie pływania w du-
żym stopniu ułatwia pracę serca. Przygotowany plan zajęć ma 
za zadanie zaspokoić określone zainteresowania uczniów, na-
uczyć dzieci bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, 
zapewnić rozrywkę i aktywny wypoczynek po nauce szkolnej.

 Zajęcia na pływalni mają na celu oswojenie dzieci ze środo-
wiskiem wodnym, przezwyciężenie lęku, jak również zdobycie 
podstawowych umiejętności w pływaniu oraz przygotowanie 
uczniów do właściwej nauki pływania. Jest to również wycho-
dzenie naprzeciw zgłaszanym przez rodziców potrzebom orga-
nizacji tego typu zajęć.

Dariusz Gorzelak
nauczyciel w-f w ZSO w Wolicy

Podziękowania od Dyrekcji i Pracowników Przedszkola Samorządowego w Chęcinach

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 

J. Paweł II

 Pani Dyrektor i Pracownicy Przedszkola Samorządowego w Chęcinach składają 
ogromne podziękowania za pomoc i czas poświęcony na oddawanie głosów na naszą 
placówkę w konkursie internetowym „Zdrowe Przedszkole z ActivTek”.

 Dzięki Państwa zaangażowaniu nasze dzieci będą mogły oddychać świeżym i czy-
stym powietrzem, przez co liczba zachorowań z pewnością ulegnie zmniejszeniu. 
Wygrane urządzenia firmy ActivTek wyróżnia to, co w procesie oczyszczania jest naj-
ważniejsze - aktywne powietrze.  Rozprzestrzenia się ono w całym pomieszczeniu, do-
cierając do trudno dostępnych miejsc i kompleksowo eliminuje problem szkodliwych 
grzybów, pleśni, bakterii, wirusów i alergenów.

DZIĘKUJEMY!!!

Przedszkole Samorządowe w Chęcinach zwycięzcą 
konkursu „ZDROWE PRZEDSZKOLE Z ACTIVTEK”

 Niezmiernie miło nam poinformować, że Przedszkole Samorządowe w  Chęcinach zdobyło pierwszą nagrodę w  konkursie 
“ZDROWE PRZEDSZKOLE Z  ACTIVTEK”, prowadzonym pod honorowym patronatem Wojewody i  Marszałka Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.

 Po trwającym od 15 września głoso-
waniu internetowym, komisja konkur-
sowa po sprawdzeniu i podliczeniu pra-
widłowo oddanych głosów przedstawiła 
wyniki głosowania, zgodnie z którymi 
nasza placówka okazała się zwycięską. 
Z wynikiem 25 626 głosów Przedszko-
le Samorządowe w Chęcinach zdobyło 
miano lidera zdobywając nagrodę głów-
ną w konkursie, jakim są wysokiej kla-
sy innowacyjne oczyszczacze powietrza 
z technologią RCI do neutralizacji za-
grożeń mikrobiologicznych i alergenów 
z powietrza.
 Serdecznie gratulujemy i dziękujemy 
wszystkim, którzy oddali swoje głosy na 
nasza placówkę.

Magdalena Jamrożek
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 Podczas uroczystości Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski otrzymał z rąk Zbigniewa Wojciechowskiego, Prezesa Świę-
tokrzyskiego Związku Badmintona i Wiceprezesa Polskiego Związku 
Badmintona,  medal „Przyjaciel badmintona”.

Wyróżnienie „Przyjaciel badmintona”
dla Gminy Chęciny

 3 października w Ciekotach, Świętokrzyski Związek Badmintona obchodził swoje 35 –lecie istnienia.

 Jednym z zadań samorządu jest propagowanie i upowszech-
nianie kultury fizycznej i sportu. Dlatego też Gmina Chęciny nie 
jest bierna i z roku na rok rozszerza „wachlarz” zajęć sportowych. 
Uczniowie naszych szkół ćwiczą i szlifują swój kunszt z zakresu piłki 
siatkowej, piłki ręcznej, tenisa stołowego i ziemnego, brali również 
udział w zajęciach z pływania, a od ubiegłego roku również w za-
jęciach badmintona. Nasi sportowcy reprezentują Gminę Chęciny 
na licznych zawodach sportowych na arenie województwa i powia-
tu zdobywając zaszczytne miejsca.
 Na początku listopada rusza liga badmintona, w której pod-
opieczni Jakuba Janisza i Tomasza Hańćko, reprezentować będą 
Gminę Chęciny w trzech kategoriach wiekowych (żaczek, junior 
młodszy i junior).
 Pamiętajmy, że sport to zdrowie. Rozwijanie zamiłowania do 
aktywności jest szczególnie ważne w procesie wychowania. Ważne, 
by od najmłodszych lat uzmysławiać dziecku, że aktywność fizyczna 
i uprawianie sportu są najprostszą drogą do poprawy samopoczu-
cia i kondycji, a przede wszystkim zachowania zdrowia.

Monika Piotrowska

 Aktywni 50+ to wspólna inicjatywa Burmistrza Gminy i  Mia-
sta Chęciny oraz Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. Ma ona 
na celu podniesienie ogólnej sprawności osób uczęszczających na 
zajęcia oraz powrót, poprzez ćwiczenia rehabilitacyjne, do pełnej 
sprawności fizycznej po urazach. Przedstawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego zaprosili naszych seniorów do zaprezentowania się pod-
czas wojewódzkiego święta, jako przykład dobrych praktyk.
 W spotkaniu „Uśmiech Seniora” wzięli udział przedstawiciele: 
Klubów Seniora, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
całego Województwa Świętokrzyskiego, które zaprezentowały się 
między innymi w układach tanecznych, występach wokalnych, po-
kazach techniki Nordic Walking i oczywiście w pokazie gimnastyki 
dla seniorów.

Mariusz Skuta

Nasi Seniorzy przykładem na arenie
Województwa Świętokrzyskiego

 8 października na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego w  Wojewódzkim Domu Kultury podczas wydarzenia “Uśmiech 
Seniora” zaprezentowała się grupa mieszkańców Naszej Gminy uczęszczająca na zajęcia Aktywni 50+, odbywające się w  Hali 
„Pod Basztami”.
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 Po raz kolejny podopieczni LKS „ZNICZ” pokazali swój 
kunszt walki na matach. Dziewczęta, Weronika Rybak i Małgo-
rzata Mierzwa w kat. 75 kg wywalczyły dla Klubu dwa brązowe 
medale. Weronika pokonała Magdalenę Kowal z Lidera Zamość. 

Siostrzana walka na macie w Krasnymstawie 
podczas Młodzieżowych Mistrzostw Polski

kobiet i mężczyzn w stylu wolnym
Natomiast w eliminacjach prowadząc na punkty przegrała z Ka-
roliną Nogaj (Sobieski Poznań) z którą tydzień wcześniej wygrała. 
Małgorzata Mierzwa w walce medalowej pokonała Aleksandrę Ja-
nik z Cementu Gryf Chełm- złotą medalistkę z ub. roku.
 Małgorzata Król zdobyła brąz, pokonując w walce meda-
lowej Marlenę Synówka z Chełma. Natomiast w eliminacjach 
spotkała się ze swoją siostrą Agnieszką i tą walkę przegrała, 
a Agnieszka reprezentująca Unię Racibórz zajęła I miejsce. Ilo-
na Sobczyńska, kolejna mieszkanka Gminy Chęciny w katego-
rii 53 kg wywalczyła srebro.
 Podsumowując LKS „Znicz” zajął piąte miejsce na 22 kluby 
zdobywając 59 punktów MSiT.W kategorii mężczyzn Łukasz 
Król zajął XIII miejsce.
 Zarządowi Klubu, trenerom i zawodnikom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Monika Piotrowska

 Celem programu jest wspieranie rozwoju kompetencji klu-
czowych uczniów, poszerzanie kompetencji zawodowych na-
uczycieli oraz upowszechnianie gier logicznych w procesie edu-
kacji. W ramach programu Gmina i szkoły realizują szereg uzu-
pełniających się działań. Jednym z nich jest pilotaż ogólnopol-
skiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”, który jest re-
alizowany wspólnie z ŚZSZ w Kielcach. W ramach tego projek-
tu związek szachowy zapewnił szkołom biorącym w nim udział 
wyposażenie w podstawowy sprzęt szachowy. Gmina sfinanso-
wała szkolenie wszystkich nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.  
 W programie wprowadzono do każdej klasy I-III szkoły 
podstawowej naukę gry w szachy w wymiarze jednej godziny 
tygodniowo. Nauka jest prowadzona przez nauczycieli eduka-
cji wczesnoszkolnej, którzy odbyli kurs metodyczny, nauczycie-
le są również wyposażeni w przewodniki metodyczne. Od roku 
szkolnego 2015/2016 wszyscy uczniowie klas I-III uczestniczą 
w takich zajęciach.
 Samorządowi przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu 
programu przyświecało kilka celów: szachy odgrywają istotną 
rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wyko-
rzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Wprowa-
dzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym wpły-
wa wszechstronnie na rozwój uczniów. Dzieci uczące się grać 
w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie 
zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą 
się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy, uczniowie muszą 
przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachi-
sta musi więc wykazać się zdyscyplinowaniem, ale i wyobraźnią. 
Biorąc pod uwagę powyższe, można określić w jakich płaszczy-
znach szachy wpływają na rozwój psychiczny i intelektualny 

Królewskie miasto – królewska gra
 Królewskie miasto – królewska gra, program zajęć szachowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Chęciny Od 2013 r. 
Gmina Chęciny, jako pierwsza w województwie, we współpracy z Świętokrzyskim Związkiem Szachowym rozpoczęła realizację 
projektu „Szachy w szkole”, który jest jednym z elementów szerszego programu rozwijania umiejętności uczniów w młodszym 
wieku szkolnym.

dziecka. Zajęcia szachowe są doskonałym narzędziem stymu-
lującym rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka, kształ-
tującym jego osobowość i pozwalającym na rozwój twórczego 
potencjału, który drzemie w każdym młodym człowieku, bo co 
jest warte podkreślenia to fakt, iż w szachy mogą grać wszyst-
kie dzieci, nie tylko te, które posiadają rozwinięte umiejętności 
logiczno-przestrzenne.
 W ramach programu uczniowie brali udział w turnieju 
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny. Odbyły się już 
dwie edycje turnieju, który cieszy się bardzo dużym zaintereso-
waniem uczniów.
 Docelowo planowane jest stworzenie kół szachowych dla 
uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum, w któ-
rych będą mogli doskonalić nabyte umiejętności szachowe.

Ewa Dąbrowska
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INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń dotyczących awarii

wodno-kanalizacyjnych
na terenie Gminy Chęciny

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach
podaje informację na temat telefonów alarmowych

do kontaktu w sprawach związanych z awariami sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej

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

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

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

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

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

natomiast w nagłych przypadkach zgłaszać
 pod numerem bezpośrednim do konserwatora:

 603 706 465 lub 603 100 113.
/Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach/

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

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

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

Redaktor: Agnieszka Olech-Mońska
Skład i druk: Digital Art Studio Gała Przemysław

Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada
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SPRZEDAM
1,24 ha ziemi rolnej
z przeznaczeniem

pod budownictwo jednorodzinne.
Działka położona jest w cichej

i spokojnej okolicy w miejscowości
Ostrów Wymysłów gm. Chęciny

woj. Świętokrzyskie,
w pobliżu trasy przelotowej Kielce-Kraków.

Cena do uzgodnienia.
Tel: 514 478 363 lub 506 973 803
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 Przez dwa dni, 20 i  21 październi-
ka, Chęciny gościły najlepszych młodych 
siatkarzy, uczniów Siatkarskich Ośrodków 
Szkolnych z  terenu Województwa Świę-
tokrzyskiego. Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących w  Chęcinach był organizatorem 
Turnieju Talentów S.O.S. o  Puchar Bur-
mistrza Gminy i  Miasta Chęciny.
 W pierwszym dniu zawodów Bur-
mistrz Gminy i  Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski, wspólnie z  Wojewódzkim Ko-
ordynatorem S.O.S., Dariuszem Daszkie-
wiczem, radnym Gminy Chęciny – Rafa-
łem Gajosem oraz panią dyrektor ZSO 
w  Chęcinach, Iwoną Samburską, doko-
nali uroczystego otwarcia turnieju, życząc 
udanych rozgrywek, które pozwolą wyło-
nić najlepszych młodych siatkarzy.

Szukaliśmy siatkarskich talentów
 Ponad 80 uczniów klas sportowych 
ze  Skarżyska, Kielc, Masłowa i  Chęcin 
rywalizowało ze  sobą w  dwóch grupach 
wiekowych. Wśród startujących wystą-
piły dwie chęcińskie drużyny – I  i  II 
siatkarska klasa sportowa Gimnazjum 
w  Chęcinach. Całość rozgrywek koor-
dynował Piotr Kołodziejczyk, nauczyciel 
S.O.S w  Chęcinach.
 Kilkanaście emocjonujących meczów 
przyniosło rozstrzygnięcie. Najlepszą 
drużyną w  młodszej grupie wiekowej 
(I i  II klasa gimnazjum) okazała się 
drużyna z  ZSO Nr 12 w  Kielcach, na-
tomiast w  starszej (III klasa gimnazjum 
i  liceum) zwyciężyła drużyna z  ZSP 
Nr 1 w  Skarżysku-Kamiennej. Trenerzy 
dokonali także wyboru Gwiazd Turnieju, 

które wystąpiły w  meczach podsumowu-
jących dwudniowe zmagania.
 Puchary dla najlepszych drużyn wrę-
czyli: Wiceburmistrz Gminy i  Miasta 
Chęciny, Mariusz Nowak, Adam Kowal-
ski, dotychczasowy Koordynator Regio-
nalny S.O.S., pan Dariusz Daszkiewicz 
i  pani dyrektor Iwona Samburska. Wy-
brano także czterech najlepszych zawod-
ników turnieju, którzy zostali nagrodzeni 
pamiątkowymi statuetkami.
 Gratulujemy wszystkim młodym 
sportowcom występu w  zawodach, a  wy-
łonionym najlepszym zawodnikom życzy-
my wielu kolejnych sukcesów!

ZSO w Chęcinach
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 Niezwykle uroczyste były ślubowania na uczniów, jakie od-
były się w wszystkich szkołach na terenie Gminy i Miasta Chęci-
ny. Zanim jednak uczniowie zostali oficjalnie przyjęci w poczet 
uczniów szkoły zaprezentowano wspaniałe program artystyczny.
 Po częściach artystycznych, wprowadzano Sztandary Szkół 
i odśpiewano Hymn Polski. Następnie pierwszaki dziękowa-
ły rodzicom za to, że mogli stać się uczniami. W końcu miało 
miejsce długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na uczniów 
klas pierwszych, którego w poszczególnych klubach dokonali 

Uroczyste ślubowania pierwszaków
 W szkołach na terenie Gminy i Miasta Chęciny odbyły się uroczystości pasowania na uczniów. Przyjęci w poczet społecz-
ności szkolnej uczniowie otrzymali pamiątkowe Akty Pasowania na Ucznia oraz pierwsze w życiu legitymacje szkolne. 

dyrektorzy. - Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię 
szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowa-
niem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom 
– ślubowali uczniowie, a następnie dostąpili zaszczytu pasowa-
nia na ucznia. Od tej chwili stali się prawdziwymi uczniami ze 
wszystkim przywilejami i obowiązkami. 
 W uroczystościach ślubowania wziął udział Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Chęciny. - Ktoś mądry powiedział, że nauka jest 
jak niezmierne morze. Im więcej się jej pije, tym jest się bar-
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dziej spragnionym. Chciałby życzyć Wam, abyście jak najwięcej 
pili z tego źródła wiedzy, a pobyt w szkole był niezwykle udany 
i owocny. Pogłębiajcie swoją wiedzę i kształtujcie osobowość, 
abyście wyrośli na prawych obywateli i dobrych ludzi. Zawsze 
jednak pamiętajcie, że to właśnie tutaj zdobywaliście podstawo-
wą wiedzę – mówił Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski., podkreślając, że dołoży wszelkich starań, aby szkol-
nictwo w naszej gminie rozwijało się dalej na jak najwyższym 
poziomie.
 Podczas uroczystych ślubowań nie obyło się oczywiście bez 
upominków dla głównych bohaterów, które zostały ufundowa-
ne przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Rady Rodziców 
i szkoły. Poza wspaniałymi upominkami uczniowie otrzymali 
Akty Pasowania na Ucznia oraz pierwsze w życiu dokumenty – 
legitymacje szkolne.
 Zapewne dzień pasowania na ucznia pozostanie na długo 
w pamięci każdego pierwszoklasisty, bo takich chwil w końcu 
nie sposób zapomnieć.
 Wszystkim pierwszakom życzymy powodzenia w szkole, za-
pału do nauki, wiary we własne możliwości i wielu sukcesów. 

Agnieszka Olech


