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Franciszkanin, którego
pokochali Chęcinianie

 Niestrudzony w niesieniu bezinteresownej pomocy 
bliźniemu, niezwykle skromny i dobry człowiek nazy-
wany przez swoich podopiecznych “świętym”. To on 
dał im szanse na drugie - normalne życie, pokazując 
jak wygląda świat bez używek i alkoholu – ojciec Pa-
weł Chmura był bohaterem comiesięcznego spotkania 
z cyklu “Niezwykli ludzie – niecodzienne spotkania”, 
kóre odbyło się w murach zabytkowej “Niemczówki” 
w Chęcinach. Na spotkanie przybyły prawdziwe tłumy.

Sto lat Pani Stefani Nowak 
z Łukowej

 Pani Stefania 
Nowak może się 
pochwalić liczną 
rodziną. Wycho-
wała dziewię-
cioro dzieci, do-
czekała się trzy-
dziestu wnucząt 
i tylu samo pra-
wnucząt. Ostat-
niego paździer-
nika świętowała 
swoje okrągłe 
setne urodziny. 
Były kwiaty, tort 
i życzenia dwu-
stu lat życia.

Obchody Święta Niepodległości 
w Gminie Chęciny

 
 11 listopada mieszkańcy Chęcin świętowali odzyskanie nie-
podległości. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym 
pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła, później tradycyj-
nie już złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod tablicą 
i pomnikiem upamiętniającym bohaterów narodowych.

Wyremontowana Szkoła
w Łukowej uroczyście otwarta

 6 listopada, uroczyście oddano do użytku wyremontowaną 
szkołę w Łukowej. Remont generalny placówki oświatowej koszto-
wał ponad 1 milion 360 tysięcy. Ponad 100 uczniów w poniedzia-
łek usłyszało pierwszy dzwonek w nowoczesnej szkole, która prze-
szła gruntowną modernizację. Po uroczystym przecięciu wstęgi 
i poświęceniu nowych wnętrz przez ks. Mirosława Błoniarza, pro-
boszcza parafii w Łukowej, zaproszono wszystkich na zwiedzanie 
wnętrz szkoły na miarę XXI wieku.
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	 Pani	Stefania	Nowak	urodziła	się	31	października	1916	roku.	
Dokładnie	wiek	 później,	 w	Łukowej,	 w	 obecności	 najbliższych	
i	 władz	 samorządowych,	 pani	 Stefania	 świętowała	 swoje	 setne	
urodziny.	Z	tej	okazji	jubilatce	życzenia	złożył	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	-	W	dniu	tak	wyjątkowego	Ju-

bileuszu	 100–lecia	 Pani	 urodzin,	
w	imieniu	władz	samorządowych	
Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	pragnę	
złożyć	 Pani	 najserdeczniejsze	
gratulacje	 i	 życzenia	 wszelkiej	
pomyślności.	 Boża	 Opatrzność	
pozwoliła	 Pani	 osiągnąć	 wiek,	
którego	życzymy	sobie	wzajemnie	
w	 szczególnie	 uroczystych	 chwi-
lach.	 Swym	 długoletnim	 życiem	
wpisała	 się	Pani	na	karty	historii	
Gminy	Chęciny.	Jubileusz	ten	jest	
więc	doskonałą	okazją	do	podzię-
kowania	 Pani	 za	 pracę	 na	 rzecz	
społeczności	 lokalnej	 naszej	 Ma-
łej	 Ojczyzny	 –	 mówił	 Burmistrz	
Robert	 Jaworski.	 -	 Niech	 szczę-

ście,	 jakim	 obdarzył	 Panią	 los	 przyniesie	 wiele	 radości	 z	 życia	
codziennego.	Proszę	przyjąć	życzenia	wielu	kolejnych	 lat	 życia	
w	zdrowiu,	spokoju	oraz	pomyślności	w	życiu	rodzinnym.	Aby	
kolejne	lata	mijały	Pani	wśród	najbliższych,	w	atmosferze	miłości	
i	wsparcia	–	życzył	gospodarz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	

Sto lat Pani Stefani Nowak z Łukowej
 Pani Stefania Nowak może się pochwalić liczną rodziną. Wychowała dziewięcioro dzieci, doczekała się trzydziestu wnucząt 
i tylu samo prawnucząt. Ostatniego października świętowała swoje okrągłe setne urodziny. Były kwiaty, tort i życzenia dwustu 
lat życia.

zaćma,	która	pomimo	leczenia	nie	pozwala	już	na	czytanie	takie	
jak	kiedyś.	Jeszcze	trzy	lata	temu	mama	czytała	wszystkie	gazety	
i	 książki.	Opiekowała	 się	 też	wnukami	 –	 opowiada	 opiekująca	
się	stulatką	córka	Krystyna	Śledź.	 -	Mama	zawsze	dużo	praco-
wała	głównie	w	gospodarstwie.	Musiała	wychować	dziewięcioro	
dzieci,	co	nie	było	wcale	łatwym	zadaniem.	Do	tej	pory	musi	coś	
robić,	 a	 to	 obiera	 ziemniaki	 do	 obiadu,	 a	 to	 kroi	 warzywa	 na	
sałatkę.	Każdego	dnia	muszę	znajdować	jej	jakieś	zajęcie,	a	o	to	
co	dzisiaj	robimy	pyta	już	od	samego	rana.	Nauczona	jest	cięż-
kiej	pracy	i	samodzielności.	Taka	jest	do	dzisiaj.	Jeszcze	trzy	lata	
temu	sama	chodziła	do	sklepu	po	zakupy.	Rozmawiała	z	ludźmi,	
żartowała.	Kiedy	miała	99	lat	potrącił	ją	samochód	na	parkingu	
przed	 sklepem.	 Skończyło	 się	 rozcięciem	 głowy.	 Teraz	ma	 już	
trochę	gorszą	pamięć	bieżącą,	chociaż	doskonale	pamięta	odle-
głe	czasy	i	cały	czas	o	nich	opowiada.	Dużo	też	się	modli,	słucha	
radia	i	oczywiście	ciągle	pomaga	przy	gotowaniu	–	mówi	córka	
Krystyna	i	dodaje,	że	mama	zawsze	była	bardzo	pogodną	i	życz-
liwą	osobą.	–	Mama	jest	bardzo	dobrym	i	pracowitym	człowie-
kiem.	Nigdy	też	nie	miała	nałogów	–	podkreśla	córka	jubilatki,	
a	ona	sama,	zapytana	o	receptę	na	długowieczność	odpowiada	
–	tak	chce	Pan	Bóg.
	 Wzruszona	Pani	Stefania	Nowak	złożyła	wszystkim	przyby-
łym	 serdeczne	 podziękowania	 za	 przybycie	 i	 życzenia	 i	 sama	
zaprosiła	 gości	 do	 stołu,	 przy	 którym	 mogli	 spróbować	 tortu	
z	napisem	„100	 lat“.	Tego	dnia	 stulatka	otrzymała	również	od	
Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Roberta	Jaworskiego	oko-
licznościowy	grawerton,	upominek	i	kwiaty.

Agnieszka Olech

Jaworski,	a	do	życzeń	dołączył	się	także	radny	Waldemar	Jach,	
sołtys	Zofia	Piłat,	przedstawiciele	oddziału	Regionalnego	w	Kiel-
cach	 Kasy	 Rolniczego	 Ubezpieczenia	 Społecznego	 -	 zastępca	
dyrektora	 Jolanta	Nowakowska	 i	 Dorota	Moralska,	 kierownik	
wydziału	 świadczeń	 emerytalno-rentowych,	 a	 także	 delegacja	
Miejsko-Gminnego	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Chęcinach	
z	kierownik	 Ewą	 Znojek.	 Życzenia	 popłynęły	 także	 od	 licznie	
zgromadzonych	gości	i	rodziny.
	 Sama	 Jubilatka	 życzyła	 sobie	 tego,	 co	 najważniejsze,	 czyli	
więcej	zdrowia,	choć	to	dopisuje	jej	znakomicie.	-	Mama	nigdy	
nie	chorowała,	nigdy	też	nie	miała	większych	zabiegów.	Do	tej	
pory	wyniki	badań	podstawowych	ma	chyba	nawet	lepsze	niż	ja	
–	mówiła	całkowicie	poważnie		Krystyna	Śledź,	córka	szacownej	
Jubilatki,	która	opiekuje	się	mamą	na	co	dzień	-	Do	97	roku	życia	
sama	 jeszcze	 czytała.	 Później	 niestety	wraz	 z	wiekiem	przyszła	
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• Wyremontowana Szkoła w Łukowej 
uroczyście otwarta

Remiza w Ostrowie
już gotowa

 Trzeba przyznać, że niezwykle okazale wyglada nowo wybudowany budynek 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie. Szaro czerwone mury prezentują się kla-
sycznie, a kolory nawiązują do funkcji, jaką ma spełniać remiza. Przed budynkiem, 
którego ostatnie prace dobiegły końca gotowy jest także pokaźny parking.

	 Strażnica	 ma	 dwie	 kondy-
gnacje	 nadziemne,	 dwuspa-
dowy	dach,	a	 jej	powierzchnia	
użytkowa	 wynosi	 182	 metry	
kwadratowe.	 Znajdują	 się	 tu	
dwie	 strefy	 pożarowe,	 garaż	
i	dodatkowa	 część	 budynku.	
Zainstalowany	 został	 alarm	
i	monitoring	obiektu.	
	 Druhowie	 z	Ostrowa	 dłu-
go	i	cierpliwie	czekali	na	nową	
siedzibę.	 Dotychczasowa	 remi-
za	 liczyła	 sobie	 blisko	 sto	 lat	 –	
przypomina	Burmistrz	Robert	
Jaworski.	–	Nowa	strażnica	była	
więc	 tutaj	 bardzo	 potrzebna.	
Jestem	 przekonany,	 że	 dzięki	
wykonanej	 inwestycji	 udało	
nam	 się	 stworzyć	 warunki	 ku	
temu	by	tutejsza	jednostka	mo-
gła	 zapewnić	 bezpieczeństwo	
nie	 tylko	 lokalnej	 społeczno-
ści,	ale	 także	stałą	pomoc	całej	
gminie.	 Chciałbym	 także,	 aby	
obiekt	 dobrze	 służył	 kolejnym	
pokoleniom	 –	 dodaje	 Robert	
Jaworski,	 Burmistrz	 Gminy	
i	Miasta	Chęciny.	 OSP	 w	 Ostrowie	 to	
straż	 z	 tradycjami.	 W	 przyszłym	 roku	
druhowie	będą	obchodzić	jubileusz	90-le-

cia	 swojego	 istnienia	 i	 służenia	 lokalnej	
społeczności.

Agnieszka Olech
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	 Pierwsza	Wojna	Świato-
wa	zakończyła	się	11	listopa-
da	1918	roku	z	chwilą	pod-
pisania	przez	Niemcy	rozej-
mu	w	lasku	Compiegne	pod	
Paryżem.	Rada	Regencyjna	
przekazała	 Józefowi	 Piłsud-
skiemu	 władzę	 wojskową.	
Po	123	dniach	niewoli,	Pol-
ska	odzyskała	niepodległość	
i	ponownie	zaistniała	na	ma-
pach	świata.	Dzień	11	 listo-
pada	 ustanowiono	 Świętem	
Niepodległości	Polski.
	 -	Ciesząc	 się	 z	 tego,	 że	
żyjemy	 w	 wolnej	 Polsce,	
pamiętamy	 o	 Tych,	 którzy	
o	Nią	 walczyli	 –	 podkre-
ślała	 młodzież	 podczas	
uroczystej	 akademii,	 jaka	
rozpoczęła	 obchody	 Świę-
ta	 Niepodległości	 w	 Chę-
cinach.	 Zanim	 rozpoczęła	
się	 msza	 święta	 w	 intencji	
ojczyzny,	w	kościele	wystą-
pił	 chór	 Cantata	 z	 Chęcin	
i	uczniowie	z	Zespołu	Szkół	
Ogólnokształcących	w	Wo-
licy.	 Najpiękniejsze	 pieśni	
patriotyczne	 i	 wspomnie-
nia	tamtych	dni	wprowadziły	zebranych	w	nastrój	zadumy	i	refleksji.	
Po	 występie	 uczniów	 zebranych	 powitał	 Burmistrz	 Gminy	 i	 Miasta	
Chęciny,	Robert	Jaworski.	 -	Dziś	oddajemy	hołd	 tym,	którzy	przelali	
krew	na	ołtarzu	wszystkich	wojen,	a	szczególnie	II	Wojny	Światowej.	
Wspominamy	również	naszych	mieszkańców,	którzy	oddali	życie	pod-
czas	pacyfikacji	Wolicy	i	Chęcin	26	maja	i	2	czerwca	1944	roku	-	powie-
dział	Robert	Jaworski,	burmistrz	gminy	i	miasta	Chęciny,	przytaczając	
słowa	wielkiego	poety.	-	„Ojczyzna	to	nasz	wielki	zbiorowy	Obowiązek”	
–	 te	 słowa	wypowiedział	 Cyprian	Kamil	Norwid	w	 swoich	 „Myślach	
o	Polsce	 i	 Polakach”	 –	 przypomniał	 Burmistrz	 Jaworski.	 -	 Poeta	 na-
zwał	wolną	Ojczyznę	zbiorowym	obowiązkiem.	A	co	dla	współczesnego	
Polaka	powinny	oznaczać	te	słowa?	Czym	powinien	być	nasz	zbiorowy	

Obchody Święta Niepodległości
w Gminie Chęciny

 11 listopada mieszkańcy Chęcin świętowali odzyskanie niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafial-
nym pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła, później tradycyjnie już złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze pod 
tablicą i pomnikiem upamiętniającym bohaterów narodowych.

obowiązek?	Ciągle	mamy	w	pamięci	 tych,	którzy,	w	walce	o	wolność	
oddali	własne	życie,	wypełniając	tym	samym	swój	zbiorowy	obowiązek.	
Dzisiaj,	żyjąc	w	wolnej	Polsce,	naszym	obowiązkiem	powinno	być	dba-
nie	o	nasz	dom,	jakim	jest	Polska,	a	także	szanowanie	symboli	narodo-
wych	i	zachowanie	w	pamięci	jej	bohaterów.	Dzisiejsze	święto	pokazu-
je,	że	istnieje	w	naszych	mieszkańcach	patriotyzm.	Dziękuję	wszystkim,	
którzy	przybyli	dzisiaj,	aby	oddać	hołd	naszym	bohaterom,	którzy	za	
wolną	Polskę	 oddali	 to,	 co	dla	 nich	 było	najcenniejsze,	 oddali	 swoje	
życie	–	zakończył	Burmistrz.
	 Mszę	 świętą	 w	 intencji	 Ojczyzny	 odprawił	 Ksiądz	 Dziekan	 Jan	
Kukowski,	proboszcz	parafii	pw.	 Świętego	Bartłomieja	w	Chęcinach.	
W	uroczystości	uczestniczyły	poczty	sztandarowe	Ochotniczych	Straży	
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	 Władze	Gminy	 i	Miasta	Chęciny	poczyniły	 starania	w	pozyskaniu	
dofinansowania	z	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	
Świętokrzyskiego	na	 lata	2014	–	2020	na	budowę	nowych	 ścieżek	 ro-
werowych	na	 terenie	 gminy.	 Projekt	 zostanie	 zrealizowany	w	 ramach	
działania	6.2	Promowanie	strategii	niskoemisyjnych	oraz	zrównoważona	
mobilność	miejska	 –	 Zintegrowane	 Inwestycje	Terytorialne	Kieleckie-
go	Obszaru	Funkcjonalnego.	Tytuł	projektu:	Zrównoważona	mobilność	
miejska	–	budowa	ścieżek	rowerowych.	Realizację	inwestycji	związanych	
z	budową	ścieżek	zaplanowano	do	końca	2020.
	 W	ramach	działań	projektowych	zostaną	wytyczone	ścieżki	rowero-
we,	które	stanowią	wyprowadzenie	ruchu	rowerowego	w	kierunku	gmin	
sąsiednich	oraz	obsługują	liczne	obiekty	użyteczności	publicznej	na	tere-
nie	Gminy	Chęciny.	Wzrost	udziału	ruchu	rowerowego	w	ogólnej	liczbie	
podróży	będzie	przyczyniał	się	do	obniżenia	poziomu	dwutlenku	węgla	
oraz	promował	aktywną	mobilność	miejską.	-	Turystyka	rowerowa	staje	
się	coraz	bardziej	popularna.	Wychodząc	naprzeciw	mieszkańcom	oraz	
turystom	chcemy	stworzyć	 sieć	 ścieżek	rowerowych	na	 terenie	Gminy	
i	Miasta	Chęcin,	które	z	perspektywy	roweru	pozwolą	na	odkrywanie	
piękna	naszej	gminy	kolejnym	turystom	–	mówi	Burmistrz	Gminy	i	Mia-
sta	Chęciny,	Robert	Jaworski.
	 Warto	podkreślić,	że	budowa	dróg	rowerowych	będzie	uzupełnie-
niem	 i	 połączeniem	 istniejącej	 obecnie	 infrastruktury.	 Zapoczątkuje	
stworzenie	 efektu	 sieciowego,	 który	 zapewni	 wygodne,	 komfortowe	
i	bezpieczne	wykorzystywanie	roweru	jako	środka	transportu.	Budowa	
systemu	ścieżek	rowerowych	pozwoli	stworzyć,	alternatywny	dla	samo-
chodowego,	 ekologiczny	 model	 komunikacji.	 Rozwój	 ruchu	 rowero-
wego	 poprzez	 rozbudowę	 infrastruktury	 pozwoli	 promować	 aktywną	
mobilność	miejską	oraz	efektywniej	 	gospodarować	zasobami.	Realiza-
cja	działań	projektowych	pozwoli	także	kształtować	ekologiczne	formy	

Będą nowe ścieżki rowerowe w Gminie Chęciny
 Malownicze tereny i wspaniałe zabytki – to wszystko można będzie już niebawem oglądać z perspektywy roweru, jadąc po nowo 
powstałych ścieżkach rowerowych, jakie zaplanowano do realizacji na terenie Gminy i Miasta Chęciny. Ścieżki powstaną dzięki 
dofinansowaniu unijnemu. Rowerzyści będą mogli korzystać z powstałej w Chęcinach w 2014 roku wypożyczalni rowerów.   

transportu,	a	tym	samym	pozytywnie	wpływać	na	środowisko	natural-
ne.
	 Szacunkowe	całkowite	koszty	realizacji	Projektu	wyniosą	nieco	po-
nad	694	tysiące	złotych,	w	tym	wkład	własny	gminy	w	realizację	pro-
jektu	oszacowano	na	kwotę	104	tysięcy	złotych.	Wszystko	wskazuje	na	
to,	 że	 już	w	 2019	 roku	 zwiedzać	Gminę	 i	Miasto	Chęciny	 będziemy	
z	perspektywy	roweru.
	 Warto	przypomnieć,	że	w	2014	roku	w	Chęcinach	otwarto	wypoży-
czalnię	rowerów.	-	Wypożyczalnię	rowerów	stworzyliśmy	chcąc	popula-
ryzować	aktywny	tryb	życia.	Rowerów	jest	20,	wszystkie	marki	giant	dla	
panów,	pań	i	młodzieży.	Mamy	także	doposazenie,	tj.:	kaski,	kamizelki	
odblaskowe	i	nawigację,	która	zdecydowanie	ułatwia	poruszanie	się	po	
terenie.	Na	otwarcie	wypożyczalni	pozyskaliśmy	unijne	dofinansowa-
nie	–	przypomniał	Burmistrz	Robert	Jaworski,	podkreślając,	że	wypo-
życzalnia	z	całą	pewnością	ułatwi	mieszkańcom	oraz	turystom	korzysta-
nie	z	zaplanowanych	do	realizacji	ścieżek	rowerowych.

Agnieszka Olech

Pożarnych	z	terenu	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	delegat	jednostki	Centrum	
Przygotowań	do	Misji	Zagranicznych	w	Kielcach	mjr	Marcin	Matczak,	
delegacja	 Świętokrzyskiego	 Stowarzyszenia	 Byłych	 Żołnierzy	 i	 Wojsk	
Powietrzno-Desantowych	 w	 Kielcach,	 przedstawiciele	 Koła	 Związku	
Kombatantów	Rzeczpospolitej	Polskiej	i	Byłych	Więźniów	Politycznych	
na	czele	z	prezesem	Czesławem	Krzywdzińskim,	a	także	delegacje	po-
szczególnych	szkół	z	 terenu	Gminy	Chęciny,	radni,	 sołtysi,	kierownicy	
jednostek	gminnych	oraz	licznie	przybyli	mieszkańcy.	

	 Po	Mszy	 Świętej,	 uczestnicy	 obchodów	Święta	Niepodległości	 na	
czele	z	władzami	Gminy	i	Miasta	Chęciny	udali	się	pod	tablice	pamiat-
kową	przy	Ratuszu	oraz	pod	pomnik	przy	ul.	Małogoskiej,	gdzie	za-
palono	 znicze	 i	 złożono	wiązanki	 kwiatów	 oddając	 tym	 samym	hołd	
poległym	za	Ojczyznę.
Tego	dnia,	w	Chęcinach,	wartę	honorową	przy	pomnikach	upamiet-
niającyh	ofiary	wojny,	pełnili	żołnierze	z	jednostki	Centrum	Przygoto-
wań	do	Misji	Zagranicznych	w	Kielcach.	

Agnieszka Olech
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Budowa ołtarza polowego i prace temu towarzyszące
	 Takiej	 integracji	 mieszkańców	można	 tylko	 pozazdrościć.	
Starania	 o	 budowę	 ołtarza	 polowego	 na	 cmentarzu	 parafial-
nym	 w	 Bolminie	 podjęto	 już	 w	 marcu	 bieżącego	 roku.	 Jak	
twierdzi	Roman	Luty,	 inicjator	przedsięwzięcia,	pomysł	przy-
szedł	 z	 góry.	 -	W	 lutym	przyśniła	mi	 się	 budowa	ołtarza	po-
lowego	w	Bolminie.	To	był	znak	z	nieba	–	mówi	Roman	Luty,	
pomysłodawca	i	koordynator	inwestycji.	-	Myślałem,	że	uda	mi	
się	wszystko	zrobić	własnymi	siłami.	Niestety,	przerosło	to	moje	
możliwości	finansowe,	bo	inwestycja	cały	czas	się	rozrastała,	po-
nieważ	potrzeb	było	wiele.	 I	wtedy	z	pomocą	przyszli	 ludzie,	
mieszkańcy	 Bolmina	 i	 przedsiębiorcy.	 Udało	 się	 to	 wszystko	
zrealizować	dzięki	 zaangażowaniu	wielu	osób,	hojności	 spon-
sorów	 i	osób	 indywidualnych,	 za	 co	 serdecznie	 im	wszystkim	
dziękuję	–	mówi	Roman	Luty.

Ołtarz polowy i aleja do cmentarza w Bolminie 
oddane do użytku

 9 października, w Bolminie miało miejsce uroczyste oddanie do użytku ołtarza polowego oraz alei prowadzącej do cmen-
tarza parafialnego w Bolminie. Obie inwestycje zrealizowano dzięki współpracy mieszkańców oraz władz Gminy i Miasta 
Chęciny. 

stycję	przeprowadziła	gmina	z	własnego	budżetu,	a	koszt	 za-
dania	opiewał	na	kwotę	55	tysięcy	184	złotych.	Prace	wykonał	
wyłoniony	w	drodze	zapytania	ofertowego	Zakład	Budowlano	
Drogowy	DUKT	z	Woli	Murowanej.	Dywanik	asfaltowy	został	
położony	tu	na	długości	147	metrów	i	ma	3	metry	szerokości.	
Nowa	droga	wykonana	na	podbudowie	wraz	z	obrzeżami	pro-
wadzić	do	bram	cmentarza.	Tu	rozszerza	się,	aby	było	wygod-
niej	zaparkować	i	wyjechać.	Powstał	też	mały	parking.	-	Wcze-
śniej	droga	ta	była	jedynie	drogą	utwardzoną	gruntową.		Teraz	
został	położony	asfalt.	Dzięki	tej	inwestycji	można	dojechać	lub	
wygodnie	 dojść	 na	 groby	 bliskich.	Dojazd	 bez	wątpienia	 stał	
się	dużo	łatwiejszy	i	zdecydowanie	bardziej	bezpieczny	–	mówi	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.

Poświęcono inwestycje
	 Uroczystości	 związane	 z	 oddaniem	 do	 użytku	 wszystkich	
zakończonych	prac	zarówno	tych	wykonanych	w	czynie	 spo-
łecznym,	jak	i	tych	przeprowadzonych	przez	Gminę	i	Miasto	
Chęciny	rozpoczęły	się	od	mszy	świętej	odprawionej	w	tutej-
szej	parafii	pw.	Narodzenia	Najświętszej	Marii	Panny,	a	kon-
celebrowanej	 przez	 księdza	 Władysława	 Janica,	 proboszcza	
parafii	NMP	w	Bolminie,	księdza	Kazimierza	Krzeszowskiego,	
pochodzącego	z	Bolmina	oraz	ks.	Henryka	Makułę,	Dziekana	
Dekanatu	Małogoskiego.	W	 imieniu	parafian	podziękowano	
wszystkim,	którzy	w	jakikolwiek	sposób	przyczynili	się	do	sfina-
lizowania	inwestycji.	-	Dziękujemy	przede	wszystkim	Romano-
wi	Lutemu,	pomysłodawcy	 i	koordynatorowi	wszelkich	prac,	
którego	wytrwałość	i	upór	w	dążeniu	do	celu	zjednoczył	wiele	
osób	w	tej	słusznej	sprawie.	Szczególne	podziękowania	kieru-
jemy	także	na	ręce	Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny	za	wy-
konanie	alei	do	cmentarza,	a	także	za	wsparcie	i	przychylność.	
Dziękujemy	również	 radnemu	naszego	 sołectwa	 Jarosławowi	
Idziakowi,	a	także	strażakom,	księżom,	ofiarodawcom	i	spon-
sorom	za	ofiarność,	trud,	bezinteresowność	i	zaangażowanie	–	
dziękowali	mieszkańcy.	Podczas	mszy	świętej	przekazania	aktu	
wykonania	inwestycji	na	ręce	księdza	proboszcza	Władysława	
Janica	dokonali:	Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski,	 mecenas	 Magdalena	 Nadgawska-Makarewicz	 oraz	
koordynator	 i	 pomysłodawca	 inwestycji	Roman	Luty.	Po	 za-

	 W	 ramach	 zadania	 oprócz	 budowy	 ołtarza	 polowego	wy-
konano	 również	następujące	prace:	 główną	 aleję	na	 cmenta-
rzu	 wraz	 z	 zejściami,	 naprawiono	 część	 muru	 cmentarnego,	
zamontowano	 główną	 bramę	 wejściową,	 wycięto	 drzewa	 za-
grażające	bezpieczeństwu	oraz	usunięto	pniaki	na	cmentarzu	
i	w	jego	obrębie,	poszerzono	prawą	stronę	parkingu,	zamon-
towano	 tablicę	 ogłoszeniową,	 zainstalowano	 nowe	 przyłącze	
wody	obok	ołtarza,	zamontowano	nad	ołtarzem	krzyż	z	pod-
świetleniem	ledowym,	utwardzono	i	poszerzono	wjazd	na	gór-
ny	parking,	 zamontowano	stanowisko	rowerowe	 i	obsadzono	
część	alei	tujami.	Wartość	wszystkich	zadań	opiewa	na	kwotę	53	
tysięcy	500	złotych,	a	w	tym:	kwota	pozyskana	od	firm	z	parafii	
Bolmin	–	8.200	złotych,	kwota	pozyskana	od	firm	spoza	parafii	
Bolmin	–	13.400	złotych,	kwota	pozyskana	od	osób	indywidu-
alnych	–	5400	złotych	–	łączna	kwota	pozyskanych	funduszy	to	
27	 tysięcy	złotych.	Dodatkowo,	darowizny	w	postaci	materia-
łów	od	firm	zewnętrznych	opiewały	na	kwotę	12.800	złotych,	
a	wartość	prac	wykonanych	przez	parafian	w	 czynie	 społecz-
nym	wyliczono	na	14	tysięcy	złotych.

Aleja do cmentarza wypiękniała
	 Równolegle	ze	społecznymi	pracami	na	cmentarzu	rozpo-
częto	prace	przy	budowie	alei	do	cmentarza	w	Bolminie.	Inwe-
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kończeniu	uroczystości	w	kościele	udano	się	procesją	na	cmen-
tarz,	 gdzie	 dokonano	 poświęcenia	 nowo	 powstałego	 ołtarza	
polowego.

Sprzęt nagłaśniający
i środki na nowe meble do remizy

	 Na	zakończenie	 spotkano	się	w	remizie	OSP	w	Bolminie,	
gdzie	jeszcze	raz	podziękowano	wszystkim	zaangażowanym	za	
wsparcie	 inwestycji.	 	 -	 Bolmin	 jest	 taką	miejscowością,	 gdzie	
wszyscy	się	wspierają	i	rozumieją.	Jestem	pod	wrażeniem	wiel-
kiej	solidarności	i	współpracy	mieszkańców	w	realizacji	tej	in-
westycji	–	mówił	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Ja-
worski.	-	Ogromnie	się	cieszę,	że	dzisiejsza	uroczystość	zbiegła	
się	z	Dniem	Papieskim	w	tym	roku	odbywającym	się	pod	ha-
słem	„Bądźcie	świadkami	miłosierdzia”.	Zapewne	wszyscy	Pań-
stwo	wiecie,	że	Jan	Paweł	II	podczas	swojego	pontyfikatu	wiele	
razy	mówił	o	Miłosierdziu	Bożym	i	odwiedzał	też	miejsca	szcze-
gólnie	związane	z	Bożym	Miłosierdziem.	Być	może	jednak	nie	
wszyscy	wiecie,	że	św.	Jan	Paweł	II	przed	52	laty,	jako	jeszcze	
wtedy	arcybiskup,	gościł	w	parafii	w	Bolminie	–	zaznaczył	Bur-
mistrz	Robert	Jaworski,	który	złożył	serdeczne	podziękowania	
wszystkim	zaangażowanym	w	rozwój	Bolmina.	-	Szczególne	po-
dziękowania	składam	na	ręce	księdza	proboszcza	Władysława	
Janica	oraz	Romana	Lutego.	-	Gratuluję,	że	byliście	tym	ogni-
wem	 wielkiego	 łańcucha	 dobroci,	 zaangażowania	 i	pracy	 na	
rzecz	realizacji	 tej	 jakże	ważnej	dla	mieszkańców	Bolmina	in-
westycji	–	dziękował	Burmistrz,	który	podziękowania	odebrał	
z	rąk	Juliusza	Brauna.	 -	Gmina	 i	Miasto	Chęciny	pod	wodzą	
Burmistrza	Roberta	 Jaworskiego	 rozwija	 się	 i	 pięknieje.	Dzi-
siejsza	inwestycja	pokazuje	doskonałą	współpracę	władz	gminy	
z	mieszkańcami	–	zaznaczył	Juliusz	Braun,	który	opowiedział	
ze	szczegółami	o	wizycie	Jana	Pawła	II,	ówczesnego	arcybisku-
pa	w	Bolminie.			

	 Tego	dnia	na	zebranych	mieszkańców	czekała	jeszcze	jedna	
niespodzianka	przygotowana	przez	Romana	Lutego.	Na	ręce	
dyrektor	Szkoły	Podstawowej	w	Bolminie	przekazał	on	sprzęt	
muzyczno-nagłaśniający	w	postaci	organów,	kolumn	 i	mikro-
fonów.	 -	Mam	 nadzieję,	 że	 sprzęt	 ten	 będzie	 służył	 zarówno	
młodzieży	szkolnej,	jak	i	strażakom	oraz	parafianom.	Być	może	
dzięki	niemu	powstanie	u	nas	zespół	muzyczny	–	mówił	Roman	
Luty,	który	także	ofiarował	środki	finansowe	na	meble	kuchen-
ne	do	remizy	strażackiej	w	Bolminie.	-	Władze	Gminy	i	Miasta	
Chęciny	 zaangażowały	wiele	 środków	finansowych	w	 remont	
remizy.	 Wiem,	 że	 brakowało	 tu	 jeszcze	 tylko	 mebli	 kuchen-
nych,	które	myślę,	że	teraz	już	będzie	można	zakupić	–	mówił	
skromnie	Roman	Luty,	przekazując	swój	dar	na	ręce	radnego	
i	 zarazem	prezesa	OSP	w	Bolminie,	 Jarosława	Idziaka,	który	
w	imieniu	druhów	podziękował	za	wielką	hojność.

Agnieszka Olech

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

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

Redakcja
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Franciszkanin, którego pokochali Chęcinianie
 Niestrudzony w niesieniu bezinteresownej pomocy bliźniemu, niezwykle skromny i dobry człowiek nazywany przez swo-
ich podopiecznych “świętym”. To on dał im szanse na drugie - normalne życie, pokazując jak wygląda świat bez używek i al-
koholu – Ojciec Paweł Chmura był bohaterem spotkania z cyklu “Niezwykli ludzie – niecodzienne spotkania”, które odbyło 
się w murach zabytkowej “Niemczówki” w Chęcinach. Na spotkanie przybyły prawdziwe tłumy.

	 Sala	renesansowej	“Niemczówki”,	w	której	odbywają	się	spo-
tkania	z	niezwykłymi	ludźmi	zapełniała	się	z	każdą	minutą	i	tym	
razem	dosłownie	pękała	w	szwach.	–	Jest	mi	niezmiernie	miło,	
że	jest	z	nami	dziś	tak	wiele	osób,	bo	Ojciec	Paweł	Chmura	jest	
osobą	niezwykłą	–	podkreślał	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęci-
ny,	Robert	Jaworski,	witając	przybyłych	na	spotkanie	gości.	-	Od	
dziecka	o.	Paweł	lubił	być	z	ludźmi	i	dla	ludzi.	Urodził	się	w	1972	
roku	w	Grodzisku	Górnym	koło	Leżajska	w	województwie	Pod-
karpackim.	 Jest	 Franciszkaninem,	 duszpasterzem,	 certyfiko-
wanym	 specjalistą	 terapii	 uzależnień,	 magistrem	 teologii	 oraz	
dyrektorem	 Franciszkańskiego	 Centrum	 Profilaktyki	 Uzależ-
nień	w	Ośrodku	“San	Damiano	w	Chęcinach.	Był	gwardianem	
dwóch	kadencji	Klasztoru	Franciszkanów	w	Chęcinach.	Opieku-
je	się	świetlicami	socjoterapeutycznymi	dla	dzieci	 i	koordynuje	
współpracę	klasztoru	 ze	Stowarzyszeniem	PADRE	Profilaktyka	
–	przypomniano	na	wstępie	postać	o.	Pawła,	a	ten	z	ochotą	opo-
wiadał	o	swoim	życiu,	domu	rodzinnym	i	o	powołaniu.	-	Praco-
wałem	w	ośrodku	kultury,	organizowałem	wiele	imprez.	Zaanga-
żowany	także	byłem	w	życie	straży.	Kiedyś	trafiłem	do	Kalwarii	
Pacławskiej	 i	zobaczyłem	tam	pracujących	w	polu	braci,	którzy	
pomimo	zmęczenia	szli	do	klasztoru	modlić	się.	Czerpali	z	tego,	
co	 robili	 radość.	 Zapragnąłem	 zostać	 jednym	 z	nich,	porzuca-
jąc	moje	dotychczasowe	życie.	W	1993	roku	wstąpiłem	do	zako-
nu,	 studiowałem	w	Krakowie,	aż	wreszcie	 trafiłem	do	Zielonej	
Góry,	gdzie	zostałem	dyrektorem	Festiwalu	Piosenki	Religijnej	
“Pokój	 i	dobro”	 -	wspominał	ojciec	Paweł	Chmura.	 -	Nie	było	
łatwo	i	przeszedłem	wtedy	coś	w	rodzaju	załamania.	Za	wszelką	
cenę	chciałem	wydostać	się	z	Zielonej	Góry.	W	2004	roku	otrzy-
małem	 propozycję	 przyjazdu	 do	 Chęcin,	 do	 powstającego	 tu	
ośrodka	terapii	uzależnień.	Pamiętam,	że	warunki	były	trudne.	
Ślubowałem	jednak	posłuszeństwo,	ubóstwo	i	czystość	i	postano-
wiłem	stawić	 czoła	wyzwaniu,	przed	 jakim	postawił	mnie	Bóg.	
W	Ośrodku	miałem	zająć	się	finansami,	a	matematyka	nie	była	
moją	mocną	stroną	–	przyznał	Franciszkanin.	-	Wtedy	też	roz-
począłem	kurs	księgowości,	który	pozwolił	mi	sprostać	zadaniu	
–	opowiadał	Ojciec	Paweł	Chmura,	który	zaznaczył,	że	nigdy	nie	
wolno	 się	 poddawać,	 a	 człowiek,	 który	 chce	mądrze	 pomagać	
drugiemu	człowiekowi	musi	uczyć	się	całe	życie.	Warto	dodać,	
że	o.	Paweł	zrobił	certyfikat	specjalisty	terapii	uzależnień	i	dalej	
kształci	się	w	tym	kierunku.
	 Ojciec	Paweł	Chmura	przyjechał	do	Chęcin	12	lat	temu	i	roz-
począł	swoją	działalność	na	rzecz	dzieci	z	rodzin	niewydolnych	
wychowawczo	oraz	osób	uzależnionych	od	alkoholu.	Przez	dwie	
kadencje	był	Gwardianem	Klasztoru	oo.	Franciszkanów	w	Chę-

cinach.	 W	 tym	 czasie	 dzięki	 pozyskanemu	 przez	 Burmistrza,	
Roberta	Jaworskiego	inwestorowi	jakim	były	Kieleckie	Kopalnie	
Surowców	Mineralnych	oraz	dotacji	z	budżetu	gminy	udało	się	
zrealizować	 poważne	 inwestycje	 związane	 z	 odnowieniem	 ko-
ścioła,	 jak	remont	posadzki	w	Klasztorze	i	malowanie	kościoła,	
nowy	kamienny	ołtarz,	czy	wymiana	dachu	na	Klasztorze.	Warto	
przypomnieć,	 że	Franciszkańskie	Centrum	Profilaktyki	 i	Tera-
pii	 Uzależnień	 “San	 Damiano”	 powołano	 do	 życia	 1	 kwietnia	
2004	roku	z	inicjatywy	właśnie	o.	Pawła	Chmury	i	o.	Piotra	Sta-
nisławczyka	oraz	osób	duchowych	i	świeckich	zaangażowanych	
w	 pomoc	 ludziom	 uzależnionym.	 Oddziałami	 ośrodka	 “San	
Damiano”	 są:	 rehabilitacyjno-readaptacyjny,	 ośrodek	 leczenia	
uzależnień	 bliżej	 niescharakteryzowanych,	 poradnia	 leczenia	
uzależnień,	poradnia	leczenia	uzależnień	od	substancji	psycho-
aktywnych,	hostel	dla	uzależnionych	od	narkotyków	oraz	hostel	
dla	uzależnionych	od	alkoholu	w	Połańcu.	Podopieczni	nazywa-
ją	Ojca	Chmurę	 -	 świętym.	Mówi,	 że	pokazał	 on	 im	 świat	 bez	
używek	 i	 alkoholu.	Dał	 im	 szansę	 na	 drugie-	 normalne	 życie.	
Jest	 także	 pomysłodawcą	 i	 współzałożycielem	 stowarzyszenia	
“Padre”,	które	powstało	w	2006	roku.	Stowarzyszenie	prowadzi	
świetlicę	 “Promyk	Dnia”	 i	 pięć	 punktów	 przedszkolnych,	 któ-
rych	założycielem	był	samorząd	lokalny	w	ramach	realizacji	unij-
nego	projektu	„Przedszkolaki	–	dzieci	na	czasie”.
	 Jak	podkreślano	podczas	spotkania,	o.	Paweł	jest	cenionym	
rekolekcjonistą,	odważnym	w	szerzeniu	Słowa	Bożego.	Zawsze	
jest	uśmiechnięty	i	życzliwy.	Otwarty	na	problemy	i	potrzeby	in-
nych.	Podejmowane	przez	niego	działania	ukierunkowane	są	na	
pomoc	bliźniemu.	Aby	to	robić	skutecznie	i	fachowo	ciągle	do-
skonali	swe	umiejętności	w	zakresie	terapii.
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Władze Chęcin wyróżnione za wspieranie
aktywności fizycznej wśród uczniów

 Za wsparcie aktywności oraz włączenie się do Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Aktywności Fizycznej  - 
Horyzonty Aktywności Fizycznej – Dziecięca Piłka Ręczna – Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny otrzymał specjalne wyróżnie-
nie podczas uroczystej inauguracji programu „Dziecięca Piłka Ręczna” realizowanego przez Świętokrzyski Urząd Marszał-
kowski oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

	 Podczas	konferencji,	 która	odbyła	 się	w	Hali	 Sportowej	przy	
ulicy	Krakowskiej	w	Kielcach,	marszałek	województwa	Adam	Ja-
rubas	oraz	dyrektor	Świętokrzyskiego	Centrum	Doskonalenia	Na-
uczycieli	 w	 Kielcach,	 Jacek	 Wołowiec	 wręczyli	 przedstawicielom	
szkół	podstawowych	piłki,	bramki	oraz	inne	akcesoria	do	gry	w	pił-
kę	ręczną.	Szkołą	z	terenu	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	która	otrzyma-
ła	sprzęt	sportowy	była	Szkoła	Podstawowa	z	Wolicy.
	 Jak	 podkreślał	 dyrektor	 Świętokrzyskiego	 Centrum	 Dosko-
nalenia	Nauczycieli	w	Kielcach,	Jacek	Wołowiec,	program	skiero-
wany	jest	do	uczniów	klas	I–III	pierwszego	etapu	edukacyjnego.	
-	W	najbliższych	miesiącach	nasi	konsultanci	przeszkolą	nauczycie-
li,	którzy	będą	prowadzili	zajęcia	w	szkołach	-	mówi	dyrektor	Jacek	
Wołowiec,	dodając,	 że	nasz	 region	 jest	 stolicą	piłki	 ręcznej,	więc	
warto	podejmować	wszelkie	działania,	aby	nasza	edukacja	była	„to-
warem	eksportowym”,	jakim	dziś	jest	zespół	Vive	Tauron	Kielce.	
-	Jestem	przekonany,	że	uda	nam	się	wychować	następców	Karola	
Bieleckiego,	braci	Lijewskich,	czy	Sławka	Szmala	-	zaznaczył	Jacek	
Wołowiec.
	 Zestawy	 składające	 się	 z	 bramek,	 10	 piłek,	 kamizelek	 oraz	
znaczników	do	tworzenia	boiska	dostała	jedna	szkoła	w	każdej	gmi-
nie	województwa	świętokrzyskiego.	Doceniając	wagę	aktywności	fi-
zycznej	dla	właściwego	rozwoju	młodego	pokolenia	włodarz	Gmi-
ny	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	 Jaworski,	 podobnie	 jak	wójt	Górna	
Przemysław	Łysak,	dokupił	podobne	zestawy	dla	pozostałych	szkół	
prowadzonych	przez	gminę.	-	Liczymy,	że	w	przyszłości	także	inni	
włodarze	zdecydują	się	zakupić	taki	sprzęt	dla	pozostałych	placó-
wek,	a	nauczyciele	będą	wykorzystywać	go	na	zajęciach	–	mówi	Ja-
cek	Wołowiec.
	 Projekt	 „Dziecięca	 Piłka	 Ręczna	 ”	 polega	 na	 tym,	 że	 jedna	
szkoła	 w	 każdej	 gminie	 otrzyma	 sprzęt	 do	 gry	 w	 piłkę	 ręczną,	
a	nauczyciele	 będą	 uczestniczyć	 w	 formie	 doskonalenia,	 która	
przygotuje	ich	do	prowadzenia	zajęć.	-	W	naszej	gminie	program	
będzie	realizowany	kompleksowo	we	wszystkich	placówkach	pro-

wadzonych	przez	gminę	–	poinformował	Burmistrz	Gminy	i	Mia-
sta	Chęciny,	Robert	 Jaworski.	 -	Co	prawda	w	ramach	programu	
wsparcie	z	ŚCDN	uzyskała	tylko	jedna	szkoła,	a	mianowicie	Szkoła	
Podstawowa	w	Wolicy,	ale	postanowiliśmy,	że	wszystkie	pozostałe	
prowadzone	przez	gminę	placówki	również	otrzymają	sprzęt	spor-
towy	zakupiony	z	budżetu	gminy.	Chcemy	zaszczepić	w	młodzieży	
miłość	 do	 sportu	 i	 zachęcić	 ich	 do	 aktywności	 –	 podkreśla	Bur-
mistrz	Robert	Jaworski,	który	za	wspieranie	aktywności	fizycznej	
i	uruchomionego	właśnie	przez	ŚCDN	projektu	„Dziecięca	Piłka	
Ręczna”	otrzymał	specjalne	wyróżnienie.
	 Warto	 podkreślić,	 że	 w	 trakcie	 realizacji	 projektu	 uczniowie	
wraz	z	nauczycielami	będą	dokumentować	zajęcia	poprzez	zdjęcia	
i	filmiki,	a	najlepsze	zostaną	wyróżnione.	Na	zakończenie	Progra-
mu	uczniowie	wezmą	udział	w	sportowej	rywalizacji	w	ramach	tur-
niejów	powiatowych.	Zwieńczeniem	naszych	działań	będzie	festyn	
Dziecięcej	Piłki	Ręcznej,	który	odbędzie	się	w	Kielcach	w	czerwcu	
2017	r.

Agnieszka Olech

	 Za	swoją	działalność	otrzymał	wiele	nagród.	Do	najważniej-
szych	można	zaliczyć	nagrodę	“Czyste	serce”	przyznaną	za	po-
dejmowanie	działań	terapeutycznych,	rozwojowych	oraz	aktyw-
nych	działań	profilaktycznych	na	rzecz	dzieci	 i	młodzieży	oraz	
osób	uzależnionych.	W	2011	roku	został	uhonorowany	nagrodą	
specjalna	za	zaangażowanie	w	realizację	misji	Świetlic	Środowi-
skowych	“Promyk	Dnia”.	W	2013	roku	został	okrzykniety	Czło-
wiekiem	Miesiąca	Grudnia	w	gminie	Morawica,	a	w	2014	roku	
został	Honorowym	Obywatelem	Chęcin.	W	roku	2015	uhonoro-
wany	został	statuetką	“Świętokrzyskiego	Anioła	Dobroci”.
	 -	Za	te	wszystkie	dokonania,	za	niezwykłą	dobroć	i	bezintere-
sowną	pomoc	drugiemu	człowiekowi	pragniemy	dziś	złożyć	na	
ręce	Ojca	Pawła	 szczególne	podziękowania	–	mówił	Burmistrz	
Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	 Robert	 Jaworski,	 wręczając	 zakonni-
kowi	 specjalne	 podziękowania	 i	 ręcznie	 wykonany	 słonecznik	
–	 symbol	 chęcińskich	 spotkań	z	 ciekawymi	 ludźmi.	Gospodarz	
gminy	przekazał	także	okolicznościowy	grawerton	w	podzięko-
waniu	 za	 pełnienie	 dwóch	 kadencji	 na	 stanowisku	Gwardiana	
Klasztoru	 Ojców	 Franciszkanów.	 Zebrani	 odśpiewali	 gromkie	
“Sto	lat”	na	cześć	Ojca	Pawła,	a	kolejka	z	życzeniami	nie	miała	
końca.	Wzruszony	ojciec	Paweł	dziękował	za	miłe	słowa	i	pod-

kreślał,	 że	 dobrych	 ludzi	 jest	 mnóstwo	 dookoła	 nas.	 -	 Trzeba	
tylko	 chcieć	 to	dobro	w	nich	dostrzec	 -	 zaznaczył	ojciec	Paweł	
Chmura.	Uroczystość	uświetnił	występ	grupy	muzyków	z	Chę-
cin.

Agnieszka Olech
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	 Okrągły	 jubileusz	 LKS	 Znicz	Chęciny,	 wcześniejszego	 LZS	 Znicz	
Podzamcze	odbył	się	19	listopada	w	hali	Stelli	Kielce.	Wspólnie	zebrali	
się	szefowie	klubu,	trenerzy	i	zapaśnicy,	a	także	liczne	grono	zaproszo-
nych	gości,	aby	świętować	czterdziestolecie	działalności.	Nie	zabrakło	
także	przedstawicieli	Polskiego	Związku	Zapaśniczego	na	czele	z	wice-
prezesem	Maciejem	Zakowiczem	 i	dyrektorem	biura	Markiem	Wała-
chowskim	oraz	Prezesa	Świętokrzyskiego	Związku	Zapaśniczego	
Zbigniewa	Grudnia.	

	 Tego	dnia,	do	świętujących	czterdziestolecie	członków	klubu,	po-
płynęły	 gorące	 życzenia	 i	 gratulacje	 spektakularnych	 sukcesów,	 nie	
tylko	na	arenie	Polski,	ale	i	świata.	-	242	medale	zdobyte	podczas	mi-
strzostw	Polski	w	różnych	kategoriach	wiekowych	i	kilkanaście	medali	
na	mistrzostwach	świata	i	Europy	robi	wrażenie.	Wielka	w	tym	zasłu-
ga	 nie	 tylko	 wspaniałych	 zapaśników,	 którzy	 obecnie	 trenują	 w	hali	
widowiskowo-sportowej	 “Pod	 Basztami”	 w	 Chęcinach,	 ale	 przede	
wszystkim	trenera	Czesława	Zaborskiego,	który	związany	z	klubem	od	
samego	początku	 jego	 istnienia	wkłada	wiele	 pracy	 i	 zaangażowania	
w	rozwój	sprtowych	umiejętności	swoich	podopiecznych	–	podkreślał	
obecny	podczas	jubileuszu	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski.	 -	W	 imieniu	Samorządu	Gminy	 i	Miasta	Chęciny	 składam	
najserdeczniejsze	gratulacje	i	życzenia	z	okazji	jubileuszu	40	lat	działal-
ności	Ludowego	Klubu	Sportowego	“Znicz”	za	wieloletnią	działalność	
na	 rzecz	upowszechniania	 i	promocji	 sportu	na	 terenie	Gminy	Chę-

Ludowy Klub Sportowy ZNICZ skończył 40 lat
 Okrągły jubileusz czterdziestolecia swojej działalności świętował Klub Znicz Chęciny (do 2015 roku Znicz Podzamcze). 
Były kwiaty, puchary, medale, odznaczenia i moc gorących życzeń. Z okazji jubileuszu, z rąk Burmistrza Roberta Jaworskiego, 
zawodnicy otrzymali stroje sportowe z herbem Gminy i Miasta Chęciny.

Dla	większości	z	nas	możliwość	trenowania	zapasów	była	oknem	na	świat	
i	drogą	do	wielkich	sukcesów	na	arenie	krajowej	i	międzynarodowej.	Bez	
Ciebie	i	wiary,	którą	zawsze	w	nas	pokładałeś	nie	byłoby	to	możliwe.	Byłeś	
i	nadal	jesteś	dla	nas	jak	ojciec,	który	nauczył	nas	pierwszych	kroków	na	
macie	zapaśniczej,	zasad	fair	play,	cieszenia	się	z	wygranych	i	podnoszenia	
po	porażkach.	Nauczyłeś	nas	bycia	silnym,	co	bardzo	pomaga	w	życiu.	Dla	
nas	był	 to	piękny	czas	–	podkreślały	w	 imieniu	wszystkich	zawodniczek	
i	zawodników	sekcji	Ewa	Gibalska,	Sylwia	Leśkiewicz	i	Małgorzata	Król.

	 Podczas	 uroczystości	 jubileuszowych	 nie	 zabrakło	 także	 uhono-
rowania	 najbardziej	 zasłużonych	 Odznaczeniami	 Polskiego	 Związku	
Zapaśniczego.	 Wręczenia	 medali	 dokonali	 przedstawiciele	 Polskiego	
Związku	Zapaśniczego	na	czele	z	wiceprezesem	Maciejem	Zakowiczem	
i	dyrektorem	biura	Markiem	Wałachowskim.	I	tak,	Medalem	Polskiego	
Związku	Zapaśniczego	odznaczono	trenera	Czesława	Zaborskiego.	Zło-
ty	Krzyż	Polskiego	Związku	Zapaśniczego	powędrował	do	Anny	Waw-
rzyckiej,	 a	 złote	 odznaki	 otrzymali:	Agnieszka	Król,	Dorota	Koźbiał-
-Gorzelak,	Kinga	Kubicka,	Ewa	 Iwańska,	Barbara	Krzywda	 i	Michał	
Korbiński.	 Paterami	 Polskiego	 Związku	 Zapaśniczego	 odznaczono:	
Wiesławę	 Staroń,	 Elżbietę	 Zaborską,	 Tadeusza	Kruka,	 Jacka	 Sabata,	
Włodzimierza	Hatysa	oraz	Stanisława	Gorzelaka	–	Prezesa	LKS	Znicz.	

	 Warto	podkreślić,	że	podczas	uroczystości	nie	zabrakło	najbardziej	
utalentowanych	zawodniczek	w	historii	klubu,	medalistek	mistrzostw	
Europy	i	świata:	Anny	Wawrzyckiej,	Agnieszki	Król,	Kingi	Kubickiej,	
Ewy	Iwańskiej	–	to	są	medalistki	mistrzostw	świata	i	Europy,	a	Zbigniew	
Grudzień,	najbardziej	utytułowany	zapaśnik	LKS	Znicz	Chęciny,	peł-
niący	obecnie	funkcję	wiceprezesa	Polskiego	Związku	Zapaśniczego	do	
spraw	 sędziowskich	oraz	prezesa	Świętokrzyskiego	Związku	Zapaśni-
czego	podkreślał,	że	40	lat	szybko	minęło.	-	Pamiętam	jak	dziś,	kiedy	
zapisałem	się	do	szkoły	rolniczej	w	Podzamczu	i	zacząłem	trenować.	To	
były	wspaniałe	lata,	za	które	raz	jeszcze	dziękuję	wszystkim	tym,	którzy	
byli	zaangażowani	w	rozwój	LKS	Znicz	Chęciny	–	dziękował	prezes	Zbi-
gniew	Grudzień.

	 Na	zakończenie	nie	obyło	się	oczywiście	bez	tortu	i	gromkiego	„Sto	
lat”	 na	 cześć	 trenera	Czesława	 Zaborskiego,	 dzięki	 któremu	wyrosło	
wielu	mistrzów	zapaśniczych.	Nie	zabrakło	 też	wspomnień	przywoła-
nych	przygotowaną	prezentacją	 z	unikatowymi	 zdjęciami	 sprzed	kil-
kunastu,	a	nawet	kilkudziesięciu	lat,	przedstawiającymi	historię	sekcji.	
Tego	dnia	zapaśnicy	z	LKS	Znicz	Chęciny	hucznie	świętowali	jubileusz	
40-lecia	wraz	z	przybyłymi	gośćmi.

Agnieszka Olech

ciny	oraz	 za	pełną	 zaangażowania	pracę	 i	 trud	wychowawczy	włożo-
ny	w	rozwój	kultury	fizycznej,	 zarówno	wśród	dzieci	 i	młodzieży,	 jak	
i	osób	dorosłych.	Gratuluję	dotychczasowych	sukcesów,	dzięki	którym	
nasi	sportowcy	wielokrotnie	znajdowali	się	w	gronie	czołowych	zapa-
śników	kraju	i	świata.	Życzę,	aby	kolejne	lata	obfitowały	w	kolejne	suk-
cesy	 i	wspaniałe	 talenty	 sportowe	–	 życzył	Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	
Chęciny,	Robert	Jaworski	wręczając	na	ręce	prezesa	klubu	Stanisława	
Gorzelaka	oraz	trenera	Czesława	Zaborskiego	pamiatkowy	grawerton	
oraz	stroje	sportowe.	Podziękowania	na	ręce	prezesa	złożył	także	Jacek	
Kowalczyk,	dyrektor	Departamentu	Promocji,	Edukacji,	Kultury,	Sportu	
i	Turystyki	Urzędu	Marszałkowskiego,	wicestarosta	Powiatu	Kieleckiego	
Zenon	 Janus,	 wiceprzewodniczący	 Rady	 Powiatu	 Kieleckiego	 Ryszard	
Barwinek,	 Prezes	Wodociągów	Kieleckich	Henryk	Milcarz,	 Jerzy	Kula,	
prezes	Świętokrzyskiego	Zrzeszenia	LZS,	a	także	liczne	grono	wychowan-
ków	klubu,	którzy	 specjalne	podziękowania	przekazali	na	ręce	 swojego	
trenera	i	jego	małżonki,	która	jak	mówili	przez	40	lat	akceptowała	dru-
gą	rodzinę	męża,	czyli	zapaśników.	-	Drogi	trenerze,	gratulujemy	sukce-
sów.	Dziękujemy	za	poświęcenie,	z	jakim	przez	40	lat	przekazywałeś	nam	
wiedzę	i	umiejętności	oraz	za	serce	i	miłość,	które	owocowały	sukcesami.	
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	 16	listopada,	w	Wojewódzkiej	Bibliotece	Publicznej	w	Kiel-
cach	podczas	konferencji	prasowej		Chorągwi	Kieleckiej	ZHP	
odbyła	się	inauguracja	projektu,	którego	partnerem	jest	Gmi-
na	 i	 Miasto	 Chęciny.	 Udział	 w	 uroczystości	 wziął	 Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	
	 Projekt	pod	nazwą	“Latająca	Akademia	Edukacji	Cyfrowej”	
właśnie	rusza.	Udział	w	nim	weźmie	39	gmin	z	województwa	
świętokrzyskiego	i	dwie	z	województwa	śląskiego,	a	 jego	war-
tość	opiewa	na	kwotę	6,4	miliona	złotych,	 z	 czego	5,9	 to	po-
zyskane	środki	unijne.	Będzie	on	realizowany	w	ramach	Pro-
gramu	Operacyjnego	Polska	Cyfrowa	współfinansowanego	ze	
środków	Unii	Europejskiej.	-	Kiedy	dowiedzieliśmy	się	o	moż-
liwości	aplikowania	o	środki	unijne	na	realizację	projektu,	nie	
wahaliśmy	 się	nawet	przez	 chwilę.	Napisaliśmy	wniosek,	któ-
ry	otrzymał	dofinansowanie	już	„w	pierwszym	rozdaniu”	jako	
zaledwie	jeden	z	dwóch	w	skali	kraju	–	mówi	przewodniczący	
Rady	Kieleckiej	Chorągwi	ZHP	harcmistrz	Lucjan	Pietrzczyk.

O tym jak z łatwością poruszać się w internecie
	 Celem	 projektu	 jest	 podniesienie	 kompetencji	 cyfro-
wych	wśród	mieszkańców	 gmin	 uczestniczących	w	projekcie.	
-	W	pierwszej	 kolejności,	w	każdej	 z	 gmin	wyłonimy	 liderów	
cyfrowych,	którzy	zostaną	przez	nas	przeszkoleni,	a	następnie	
sami	będą	prowadzić	zajęcia	dla	uczestników.	W	ramach	Lata-
jącej	Akademii	Edukacji	Cyfrowej	w	ciągu	trzech	lat	przeszko-
limy	łącznie	4400	osób.	Szkolenia	będą	się	odbywały	w	czterech	
grupach	wiekowych,	a	w	ich	trakcie	będzie	można	między	in-
nymi	nauczyć	się	korzystania	z	platformy	ePUAP,	bezpiecznego	
poruszania	się	w	internecie,	korzystania	z	bankowości	elektro-
nicznej,	tworzenia	własnych	stron	internetowych,	a	nawet	pro-
wadzenia	 e-sklepów	 i	 publiko-
wania	 treści	 multimedialnych	
–	wymienia	Łukasz	Mucha,	ko-
ordynator	 projektu	 “Latająca	
Akademia	Edukacji	Cyfrowej”.

Powstaną Publiczne Punkty 
Dostępu do Internetu

	 W	projekt	zostanie	zaanga-
żowanych	 200	 wolontariuszy	
z	 Chorągwi	 Kieleckiej	 ZHP.	 -	
Będą	to	drużynowi	i	instrukto-
rzy,	 którzy	 poprowadzą	 nabór	
i	 promocję	 naszego	 projektu.	
Po	przeszkoleniu	trenerów	od-
powiedzialnych	za	zajęcia	 i	 re-
krutacji	 uczestników	 projektu	
rozpocznie	się	w	gminach	two-
rzenie	 Publicznych	 Punktów	
Dostępu	 do	 Internetu,	 wypo-
sażonych	w	najnowocześniejsze	
oprogramowanie	 przyjazne	
także	 dla	 niepełnosprawnych.	
Z	tych	punktów	korzystać	będą	
mogli	 mieszkańcy	 gmin	 rów-
nież	 po	 zakończeniu	 projek-
tu.	 Szkolenia	 ruszą	 w	 drugim	
kwartale	2017	roku	–	poinfor-

Rusza „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”
 Jak korzystać z platformy ePUAP, jak bezpiecznie poruszać się w internecie, tworzyć własne strony, prowadzić e-sklep czy 
publikować treści multimedialne – o tym wszystkim będzie można się dowiedzieć podczas realizacji projektu „Latająca Aka-
demia Edukacji Cyfrowej”, którego pomysłodawcą i realizatorem jest Chorągiew Kielecka ZHP. W projekcie udział weźmie 
41 gmin z województwa świętokrzyskiego i śląskiego, w tym również Miasto i Gmina Chęciny, w której zostanie przeszkolo-
nych 190 osób.

mował	Łukasz	Mucha,	koordynator	projektu	“Latająca	Akade-
mia	Edukacji	Cyfrowej”.

Co zyskają gminy?
	 Jak	twierdzą	autorzy	projektu,	dzięki	jego	realizacji	ulegnie	
skróceniu	czas,	jaki	mieszkańcy	będą	przeznaczać	na	różne	for-
malności	i	sprawy	życia	codziennego	takie	jak	prowadzenie	kon-
ta	w	banku	lub	zakupy.	Najbardziej	widocznym	efektem	projek-
tu	będzie	wzrost	liczby	profili	na	platformie	komunikacji	z	jed-
nostkami	administracji	publicznej	ePUAP.	Dzięki	temu	wzrośnie	
ilość	spraw	załatwianych	drogą	elektroniczną,	a	to	wpłynie	z	ko-
lei	na	poprawę	komunikacji	na	linii	Klient	–	Urząd.
	 Koordynatorzy	projektu	“Latającej	Akademii	Edukacji	Cy-
frowej”	potwierdzają,	że	pierwsze	zajęcia	odbędą	się	już	wiosną	
przyszłego	roku.		O	rekrutacji	do	projektu	będziemy	informo-
wać	na	bieżąco.

Agnieszka Olech
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	 Dnia	 5	 listopada	 2016r.	 przed	 stanicą	myśliwską	 naszego	
koła	w	miejscowości	Mosty	przy	 specjalnie	wykonanym	na	 tę	
uroczystość	 ołtarzu	 polowym	w	 blasku	 pochodni	 sosnowych,	
punktualnie	o	godzinie	12.00	odbyła	się	uroczysta	Msza	Świę-
ta	 ,,	 Hubertowska	 ”.	Mszę	 koncelebrował	 	 kolega	 z	 naszego	
koła	 ks.	Marek	 Piasecki	 proboszcz	 parafii	Niegardów.	 Szcze-
gólnej	 oprawy	 uroczystości	 nadał	 rodzinny	 klimat,	 związany	
z	 obecnością	 rodzin	myśliwych	 oraz	 sympatyków	 i	 przyjaciół	
naszego	koła.	Podczas	mszy	poświęcony	został	obelisk	na	któ-
rym	umieszczona	jest	granitowa	tablica	upamiętniająca	zmar-
łych	myśliwych	 i	 leśników.	Na	 tablicy	widnieje	 również	napis	
treści	:	,,	Pamięci	myśliwych	i	leśników,	którzy	w	tych	chęciń-
skich	lasach	służyli,	pracowali	 i	polowali.	Na	chwałę	tej	ziemi	

Poświęcenie obelisku Koła Łowieckiego nr 10 
,,Jaźwiec”w Chęcinach

i	 jej	mieszkańców.”	Uroczystego	odsłonięcia	 tablicy	dokonali:	
Andrzej	Koziński	 –	Prezes	Koła,	 Przemysław	Lech	 –	Łowczy	
Koła,	Dariusz	Knap	–	Podłowczy	Koła,	Ireneusz	Lajs	–	Czło-
nek	Koła	oraz	Andrzej	Kot	–	Leśniczy	Leśnictwa	Podzamcze.	
Po	uroczystej	Mszy	Świętej	 odbyło	 się	 ślubowanie	myśliwskie	
kolegi	z	koła,	który	dopiero	zaczyna	przygodę	z	 łowiectwem.	
Kolejnym	punktem	uroczystości	było	wręczenie	pamiątkowych	
dyplomów	dla	myśliwych	obchodzących	w	tym	roku	jubileusze	
20,30,40	lat	wstąpienia	do	PZŁ.	Po	częściach	oficjalnych	odbyła	
się		biesiada	myśliwska,	gdzie	serwowano	potrawy	z	dziczyzny.	

Z myśliwskim  ,,Darz Bór”
Dariusz Knap

Myśliwy KŁ nr 10 ,,Jaźwiec” w Chęcinach

	 8	listopada	uczniowie	klas	0	-	III	Szkoły	Podstawowej	w	Sie-
dlcach	przygotowywali	drugie	śniadanie	w	ramach	programu	
Śniadanie	Daje	Moc.
	 Dzieci	 wspólnie	 z	wychowawcami	 przygotowali	 przepysz-
ne,	 zdrowe	 i	kolorowe	 kanapki,	 sałatki	 warzywne	 i	owocowe	
a	nawet	drożdżowe	bułeczki	z	rodzynkami.	Najbardziej	wycze-
kiwana	była	konsumpcja	własnoręcznie	zrobionych	pyszności.	

Śniadanie daje moc

Przygotowane	przekąski	smakowały	wszystkim	i	bardzo	szybko	
znikały	ze	stołów.
	 Wszyscy	 świetnie	 się	 bawili	 jednocześnie	 ucząc	 się.	 Teraz	
uczniowie	wiedzą	z	czego	powinno	składać	się	pożywne,	zdro-
we	i	dające	energii	śniadanie.

Iwona Łataś
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3	listopada	słuchacze	naszego	uniwersytetu	wysłuchali	wykładu	pani	Elżbiety	Woźniak	na	
temat	twórczości	pisarza.	Pani	Elżbieta,	zacna	polonistka,	w	malowniczy	sposób	przybliżyła	
nam	biografię	pisarza,	zapoznała	z	ciekawymi	epizodami	jego	życia	oraz	scharakteryzowała	
jego	twórczość.

Interesujący	wykład	 rozbudził	w	 słuchaczach	 chęć	pogłębienia	wiedzy	o	pisarzu.	W	nie-
dzielne	przedpołudnie	(6.11.br.)	pięćdziesięcioosobowa	grupa	studentów	udała	się	na	wy-
cieczkę	do	Muzeum Henryka Sienkiewicza	w	Oblęgorku,	gdzie	powitała	nas	była	dyrektor	
muzeum	pani	Lidia	Putowska.	Jako	miłośniczka	 twórczości	H.	Sienkiewicza	w	niezwykle	
ciekawy	 sposób	 opowiadała	 o	 życiu	 i	 twórczości	 pisarza,	 zdradzając	 nieznane	nam	 fakty	
i	epizody.	Cisza	panująca	w	czasie	wykładu	świadczyła	o	wielkim	zainteresowaniu	i	dorosło-
ści	chęcińskich	studentów.	Niejeden	polonista	pozazdrościłby	tak	zasłuchanej	młodzieży	na	
lekcjach	literatury!

W	muzeum	uwagę	naszą	przykuwały	oryginalne	meble,	sprzęty	służące	pisarzowi,	rodzinne	portrety,	biblioteka,	pamiątki	
i	eksponaty	przywiezione	z	zagranicznych	podróży	oraz	piękne	kaflowe	piece.

Mieliśmy	również	przyjemność	spotkać	się	z	prawnuczką	pisarza	–	panią	Anną	Dziewanowską,	osobą	niezwykle	miłą	i	ser-
deczną,	która	zapoznała	nas	z	historią	rodu	oraz	życiowymi	plusami	i	minusami	bycia	potomkiem	tak	znanego	w	świecie	
pisarza.

Wracaliśmy	ze	śpiewem,	przepełnieni	wiedzą	o	jednym	z	największych	polskich	pisarzy	XIX	wieku	i	dumni	z	tego,	że	
pół	wieku	 temu	 reżyser	 Jerzy	Hofman	wybrał	 nasze	 królewskie	miasto	na	 ekranizację	 jednej	 z	 części	 trylogii	 –	 Pana	

Wołodyjowskiego.	 Dumą	
napawa	 nas	 też	 fakt,	 że	
ten	 dziś	 znany	 reżyser,	
dzięki	usilnym	staraniom	
naszego	 Burmistrza	 Ro-
berta	 Jaworskiego,	 został	
mianowany	 Honorowym	
Obywatelem	Chęcin.

Zdobyta	wiedza	o	Henry-
ku	Sienkiewiczu	z	pewno-
ścią	 zachęci	 Jejmościnie	
i	Waszmościów	 do	 lektu-
ry	 znanych	 i	 mniej	 zna-
nych	 dzieł	 tego	 wybitne-
go	pisarza	noblisty.

Chęcińska	 biblioteka	 za-
prasza.

Wanda Polańska

Studenci Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z wizytą u Henryka Sienkiewicza

Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku  bardzo ambitnie obchodził 100. rocznicę śmierci wieszcza literatury polskiej 
Henryka Sienkiewicza, przypadającą na 15 listopada 2016r.
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	 Juliusz	 Braun	 urodził	 się	 2	 lipca	 1904	 roku	 w	Dąbrowie	
Tarnowskiej	 w	rodzinie	 o	bogatych	 tradycjach	 narodowych.	
Dzieciństwo	i	okres	młodzieńczy	spędził	w	Galicji.	W	tym	okre-
sie,	pod	wpływem	rodziny	i	harcerstwa,	ukształtowały	się	jego	
ideały.	Był	jednym	z	czworga	dzieci	prawnika	Karola	Brauna,	
który	 pracował	 jako	 notariusz	 i	zarazem	 był	 działaczem	 spo-
łecznym	 -	 Komendantem	Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 i	pre-
zesem	 Towarzystwa	 Gimnastycznego	 „Sokół”.	 Matka,	 która	
pochodziła	 z	Mokrska	Dolnego	 k.	 Jędrzejowa,	 poświęcała	 się	
wychowywaniu	 czworga	dzieci,	udzielała	 się	 społecznie	w	To-
warzystwie	Szkół	Ludowych	i	Lidze	Kobiet,	była	komendantką	
hufca	 harcerek	 tarnowskich,	 zajmowała	 się	 teatrem	 amator-
skim	i	muzyką,	znała	kilka	języków.
	 Po	ukończeniu	gimnazjum	rozpoczął	studia	prawnicze	na	
Uniwersytecie	Jagiellońskim,	gdzie	w	1931	r.	doktoryzował	się.	
Następnie	podjął	pracę	zawodową	w	lokalnych	samorządach.	
Kontynuował	 ją	 w	Prokuratorii	 Generalnej	 Rzeczypospolitej	
Polskiej	 i	Izbie	 Przemysłowo-Handlowej.	 Od	 1928	 roku	 był	
członkiem	 Polskiego	 Towarzystwa	 Tatrzańskiego.	 Działalność	
tę	kontynuował	w	powołanym	w	1950	roku	Polskim	Towarzy-
stwie	Turystyczno-Krajoznawczym.	W	1963	r.	habilitował	się	na	
Uniwersytecie	Warszawskim	w	zakresie	 geografii,	 a	w	1973	 r.	
uzyskał	tytuł	profesora	nadzwyczajnego.
Był	wierny	swoim	stronom	-	najpierw	okolicom	Tarnowa,	po-
tem	innym	miejscom,	w	których	mieszkał:	Częstochowa,	Kielce	
i	Milechowy,	dla	których	dużo	zrobił	–	m.in.	napisał	przewod-
nik	turystyczny	po	regionie	Chęcińskim.
	 Był	 wierny	Ojczyźnie,	 która	 go	 potrzebowała.	 Do	wojska	
zgłosił	 się	 pierwszy	 raz	 jako	 16-letni	 harcerz	 podczas	 wojny	
z	bolszewikami.	W	1939	r.	zaciągnął	się	jako	ochotnik	do	Woj-
ska	Polskiego	gdzie	był	sztabowym	kierowcą,	dostał	się	wtedy	
do	niewoli	niemieckiej,	z	której	zbiegł	i	zdążył	wrócić	na	uro-
czystość	 I	Komunii	 św.	 najstarszej	 córeczki,	 która	 odbyła	 się	
w	kościele	 parafialnym	 w	Bolminie.	 Przebywając	 w	Milecho-

Wspomnienie o prof. Juliuszu Henryku Braunie
 – miłośniku ziemi kieleckiej,

honorowym przewodniku świętokrzyskiego PTTK
 26 października przypadła rocznica nadania prof. Juliuszowi Braunowi, godności Członka Honorowego PTTK. W 1992 
roku Zarząd Oddziału Świętokrzyskiego PTTK w Kielcach podjął uchwałę o nadaniu jego imienia szlakowi turystycznemu 
oznaczonemu kolorem żółtym, prowadzącym z Wiernej Rzeki do Chęcin.

wach	 koło	 Bolmina,	 wspólnie	
z	żoną	 zajmował	 się	 tajnym	na-
uczaniem,	 brał	 udział	 w	pracy	
konspiracyjnej.	 Od	 1940	 roku	
należał	 do	 organizacji	 „Unia”,	
której	program	był	opracowany	
przez	jego	brata	Jerzego	i	wybit-
nego	historyka	prof.	Kazimierza	
Tymienieckiego,	 a	jej	 akt	 utwo-
rzenia	 nastąpił	 na	 spotkaniu	
w	Milechowach.
	 Po	 zakończeniu	 wojny	 roz-
począł	działania	na	rzecz	odbu-
dowy	kraju,	m.in.	jako	dyrektor	
Izby	 Przemysłowo-Handlowej	
województwa	 kieleckiego	 z	sie-
dzibą	 w	Częstochowie.	 Dzięki	 jego	 staraniom	 zorganizowano	
w	1947	roku	Świętokrzyski	Zjazd	Turystyczny,	którego	celem	
było	 zbadanie	 zagadnień	 turystyczno-letniskowych	 regionu	
świętokrzyskiego.
	 W	1948	roku	za	działalność	patriotyczną	został	aresztowa-
ny	na	pięć	lat,	a	następnie	zwolniony.	W	więzieniu	napisał	pod	
pseudonimem	Jan	Czarnecki,	przewodnik	turystyczny	„Chęci-
ny	i	okolice”	wydany	w	1954	roku.
	 W	1969	 roku	przeprowadził	 się	 do	Kielc.	 Z	jego	 inicjaty-
wy	powstała	Świętokrzyska	Stacja	Naukowa	Zakładu	Ochrony	
Przyrody	PAN	i	pierwsze	w	kraju	Studium	Ochrony	Środowi-
ska	Człowieka,	którymi	kierował	do	przejścia	na	emeryturę.
	 Pracował	na	 rzecz	 regionu	kieleckiego	do	 samego	końca,	
np.	 uratował	 od	 zagłady	 Górę	 Miedziankę,	 która	 miała	 być	
zlikwidowana	 na	 topniki	 do	 huty	 Katowice.	 Pasjonowała	 go	
ekologia	 i	kształtowanie	właściwych	postaw	wobec	środowiska	
przyrodniczego.	W	tym	czasie	pełnił	wiele	funkcji	społecznych.	
Pracował	 przy	 przewodniczącym	 Wojewódzkiej	 Rady	 Naro-
dowej	w	Kielcach,	 był	 przewodniczącym	Wojewódzkiego	Ko-
mitetu	Ochrony	Przyrody	 i	założycielem	Towarzystwa	Wolnej	
Wszechnicy	 Polskiej	 w	Kielcach.	 Był	 członkiem	 władz	 okrę-
gowych	 PTTK	w	Katowicach	 i	Kielcach	 oraz	wiceprzewodni-
czącym	 Komisji	 Krajoznawczej	 i	Komisji	 Ochrony	 Przyrody	
Zarządu	 Głównego	 PTTK.	 W	1981	 roku	 otrzymał	 godność	
Honorowego	Przewodnika	Świętokrzyskiego	PTTK,	a	26	paź-
dziernika	1989	roku	XII	Zjazd	Krajowy	PTTK	nadał	mu	god-
ność	Członka	Honorowego	PTTK.
	 Juliusz	Braun	był	człowiekiem	głęboko	religijnym,	choć	bez	
natrętnych	pouczeń.	Swojej	religijności	nie	wykorzystywał	ni-
gdy	dla	jakiejkolwiek	korzyści,	ale	jawnie	się	do	niej	przyzna-
wał,	także	w	czasach,	gdy	nie	było	to	bezpieczne.	Przez	całe	ży-
cie	był	wierny	Bogu,	a	służył	Mu	przede	wszystkim	przez	to,	jak	
odnosił	się	do	ludzi.	Był	życzliwy	dla	osób	bliskich:	dzieci,	wnu-
ków,	rodziny,	ale	także	dla	dalszych:	studentów,	współpracow-
ników,	i	całkiem	dalekich,	jak	strażnicy	więzienni,	ubecy	-	na-
wet	o	nich	nigdy	źle	nie	mówił.	Był	życzliwy	dla	ludzi	i	dla	świa-Grób prof. Juliusza Brauna na cmentarzu w Bolminie
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roku	 w	poniedziałek	 o	godzinie	 7.30,	 w	kościele	 parafialnym	
w	Bolminie.	W	księgach	parafialnych	widnieje	wpis	tego	wyda-
rzenia	–	ślad	pobytu	Karola	Wojtyły.	Arcybiskupa	Wojtyłę	witał	
Juliusz	Braun	–	ojciec	panny	młodej,	jak	również	gościł	w	let-
nim	domku	w	Milechowach	na	przyjęciu	weselnym.
	 Juliusz	Braun	zmarł	31	maja	roku	1990	r.	Pochowany	został	
na	cmentarzu	w	Bolminie.
	 Zarząd	Oddziału	 Świętokrzyskiego	 PTTK	w	Kielcach	 po-
stanowił	 nadać	 jego	 imię	 żółtemu	 szlakowi	 turystycznemu	
z	Wiernej	Rzeki	do	Chęcin.	
Zamieszczone	 zdjęcia	 prof.	 Juliusza	Brauna,	 z	różnych	 okre-
sów	życia,	zostały	udostępnione	z	prywatnego	archiwum	Tere-
lizy	i	Michała	Braunów.

Paweł Krzeszowski;
CITiH „Niemczówka”

ta,	który	chętnie	zwiedzał.	Lubił	dalekie	podróże,	ale	i	bliskie	
piesze	 wędrówki	 w	miejsca	 dobrze	 znane.	 Będąc	 życzliwym,	
chętnie	 pomagał:	 w	pracy,	 w	studiach,	 dzielił	 się	 pieniędzmi,	
pożyczał,	by	potem	w	dniu	Nowego	Roku	ogłaszać	umorzenie	
długów	 i	rezygnować	 ze	zwrotu.	 Miał	 pogodne	 usposobienie	
i	nazywał	 siebie	 łowcą	uśmiechów,	bo	zawsze	cieszył	 się	rado-
ścią	 i	dobrym	nastrojem	innych.	Choć	bardzo	dużo	pracował	
i	dawał	 potrzebującym,	 sam	 pozostał	 ubogi,	 ubrany	 bardzo	
skromnie,	bez	orderów,	nagród	i	zaszczytów.	Od	dziecka	miał	
szczerą	wolę	pełnić	służbę	Bogu	i	Ojczyźnie	i	nieść	chętną	po-
moc	bliźniemu,	i	realizował	to	przez	całe	życie	–	pisze	w	swoich	
wspomnieniach	córka	Maria	Braun-Gałkowska.
	 Jako	 ciekawostkę,	 należy	 w	tym	 miejscu	 przytoczyć	 fakt,	
iż	Marii	Braun	udzielał	 ślubu	 sam	arcybiskup	Karol	Wojtyła,	
późniejszy	papież	Jan	Paweł	II.	Miało	to	miejsce	26	lipca	1964	

	 Aktorzy	Teatru	Grodzkiego	“Pod	Basztami”	mogą	już	chy-
ba	mówić	o	sobie	–	profesjonaliści.	Wystawiony	po	raz	kolejny	
spektakl	pt.	“Dziady”	Adama	Mickiewicza	w	reżyserii	Doroty	
Anyż	przyciąnął	do	hali	widowiskowo-sportowej	“Pod	Baszta-
mi”	 prawdziwie	 tłumy.	 -	 Jestem	pewien,	 że	 nikt	 kto	 przybył	
podziwiać	talenty	aktorskie	naszych	młodych	artystów	nie	po-
żałował.	Był	to	spektakl	na	miarę	najbardziej	prestiżowych	de-
sek	teatralnych	–	mówił	tuż	po	zakończeniu	sztuki	Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.
	 Z	tym	stwierdzeniem	zgodzi	się	chyba	każdy,	kto	chociaż	raz	
mógł	podziwiać	“Dziady”		wykonaniu	Teatru	Grodzkiego	“Pod	
Basztami”.	Wśród	 blasku	 świec,	 dymu	 i	mrocznej	 scenografii	
młodzi	 aktorzy	 wypadli	 na	 najwyższym	 poziomie,	 doskonale	
oddając	klimat	dzieła	Adama	Mickiewicza.	 -	Zapał	 i	 zdolności	
naszych	aktorów	za	każdym	razem	przyczyniają	się	do	naszego	
wspólnego	sukcesu	–	podkreśla	reżyser	spektaklu,	Dorota	Anyż.	
	 Bez	wątpienia	młodzi	aktorzy	odnieśli	kolejny	wielki	suk-
ces.	Wyrazem	tego	były	owacje	na	stojąco,	jakie	zgotowała	po	

Teatr Grodzki „Pod Basztami”
zachwycił spektaklem „Dziady”

 Niesamowita scenografia i gra świateł, doskonała reżyseria i świetnie dobrana muzyka, ale przede wszystkim talenty ak-
torskie na najwyższym poziomie – to wszystko bez wątpienia złożyło się na kolejny wielki sukces teatru Grodzkiego “Pod 
Basztami”, który znowy zachwycił miłośników dobrej sztuki wystawiając II część “Dziadów” Adama Mickiewicza. 

spektaklu	 zachwycona	publiczność.	 -	 Z	 każdym	przedstawie-
niem	 jesteście	 coraz	 lepsi	 –	 mówił	 Burmistrz	 Gminy	 i	 Mia-
sta	 Chęciny,	 Robert	 Jaworski,	 po	 zakończonym	 spektaklu.	 -		
Wspaniali	aktorzy,	którzy	fantastycznie	wcielili	się	w	swoje	role	
bezbłędnie	 przenieśli	 nas	 w	 literacką	 rzeczywistość	 II	 części	
„Dziadów”	Adama	Mickiewicza,	a	trzeba	przyznać,	że	to	wiel-
kie	dzieło	naszego	wieszcza	narodowego,	wcale	nie	 jest	 takie	
proste	do	zrozumieina	dla	czytelników.	“Dziady”	w	interpreta-
cji	Teatru	Grodzkiego	“Pod	Basztami”	zachwyca	i	sprawia,	że	
chcemy	je	odkrywać	na	nowo	–	podkreślał	Burmistrz	Robert	
Jaworski,	składając	na	ręce	aktorów	oraz	reżysera	Doroty	Anyż	
podziękowania	 za	 stworzenie	 wyjątkowego	 klimatu	 i	fanta-
styczną,	osnutą	mrokiem	 i	 tajemnicą	 interpretację	 tego	wiel-
kiego	dzieła.

Agnieszka Olech
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	 Uczniowie	 reprezentujący	 szkołę	 podstawową	 w	Wolicy	 uzyskali	
awans	do	ćwierćfinału	rozgrywek	XIII	edycji	Małej	Ligi	VIVE	w	Piłce	
Ręcznej.	 Turniej	 eliminacyjny	 grupy	 B	 w	kategorii	 szkół	 podstawo-
wych	rozegrano	w	Bilczy	w	dniu	8	listopada	2016	r.	O	awans	do	kolej-
nego	etapu	turnieju	rywalizowało	pięć	szkół:	SP	Bilcza,	SP	Piekoszów,	
SP	Szerzawy,	SP	Nr	1	Końskie,	SP	Wolica.	W	sumie	rozegrano	dziesięć	
stojących	na	dobrym	poziomie	pojedynków.	Licznie	zebrani	na	trybu-
nach	kibice	obejrzeli	emocjonujące	widowisko	sportowe,	w	którym	nie	
zabrakło	zaskakujących	akcji,	pięknych	goli,	czy	obron	bramkarskich.	
Zawodnicy	 prezentowali	 jak	 na	 ten	 wiek	 bardzo	 dobre	 wyszkolenie	
techniczne.
	 Drużyna	 z	Wolicy	 przystąpiła	 do	 turnieju	 po	 raz	 dwunasty.	
W	pierwszym	meczu	zespół	prowadzony	przez	 trenera	Dariusza	Go-
rzelaka	po	wyrównanym	meczu	uległ	gospodarzowi	turnieju	drużynie	
z	Bilczy	7-9.	W	kolejnych	dwóch	spotkaniach	drużyna	z	Wolicy	zanoto-
wała	zwycięstwa,	pokonując	SP	Piekoszów	8-4	oraz	SP	Szerzawy	10-7.	
W	ostatnim	meczu	grupowym	decydującym	o	drugim	miejscu	w	tabeli	
drużyna	z	Wolicy	musiała	uznać	wyższość	zespołu	z	Końskich	przegry-
wając	8-15.	Mimo	porażki	zawodnicy	z	Wolicy	cieszyli	się	z	uzyskanego	
awansu	do	ćwierćfinału,	który	odbędzie	się	29	listopada	w	Masłowie.

SZKOŁA PODSTAWOWA Z WOLICY W ĆWIERĆFINALE
ROZGRYWEK MAŁEJ LIGI VIVE W PIŁCE RĘCZNEJ 2016

	 Wśród	wyróżnionych	zawodników	znalazł	się	Cezary	Stępień,	któ-
ry	 zdobywając	 23	 bramki	 został	 „królem	 strzelców”.	Wyróżniony	 za-
wodnik	odebrał	nagrodę	z	rąk	reprezentanta	kadry	Polski	Sławomira	
Szmala.
Wyniki	turnieju:	 
ELIMINACJE	-	III	GRUPA	SZKOŁY	PODSTAWOWE
Siódmy	dzień	XIII	edycji	Turnieju	Małej	Ligi	Piłki	Ręcznej	dofinan-
sowanej:	ze	środków,	Fundacji	VIVE	Serce	Dzieciom,	1%,	Wojewódz-
twa	Świętokrzyskiego,	Świętokrzyskiego	Związku	Piłki	Ręcznej
Szkoła	Podstawowa	Bilcza	–	Szkoła	Podstawowa	Nr	1	Końskie	11:7	(6:1) 
Szkoła	Podstawowa	Bilcza	–	Szkoła	Podstawowa	Wolica	9:7	(5:3) 
Szkoła	Podstawowa	Bilcza	-	Szkoła	Podstawowa	Szerzawy	14:7	(12:3) 
Szkoła	Podstawowa	Bilcza	-	Szkoła	Podstawowa	Piekoszów14:9	(6:5) 
Szkoła	Podstawowa	Nr	1	Końskie	-	Szkoła	Podstawowa	Wolica	15:8	(7:5) 
Szkoła	Podstawowa	Nr	1	Końskie	-	Szkoła	Podstawowa	Szerzawy	7:7	(4:3) 
Szkoła	Podstawowa	Nr	1	Końskie	-	Szkoła	Podstawowa	Piekoszów	11:6	(5:4) 
Szkoła	Podstawowa	Wolica	-	Szkoła	Podstawowa	Szerzawy	10:7	(4:3) 
Szkoła	Podstawowa	Wolica	-	Szkoła	Podstawowa	Piekoszów	8:4	(6:1) 
Szkoła	Podstawowa	Szerzawy	-	Szkoła	Podstawowa	Piekoszów	5:4	(2:2)

	 Pierwsza	walka	okazała	 się	pechowa	dla	naszej	 zapaśnicz-
ki.	Została	ona	pokonana	przez	srebrną	medalistkę	mistrzostw	
Europy,	Annikę	Wendle.	W	kolejnych	starciach	było	już	tylko	
lepiej.	 Drugi	 pojedynek	 z	obywatelką	 Rumunii	 podopiecz-
na	 trenera	 Dariusza	 Kucharskiego	 i	Igora	 Lobasa	 	wygrała	
uzyskując	wielką	przewagę	aż	10:0.	Trzecia	walkę	z	Ukrainką	
Tetianą	Polova	wygrała	6:3,	z	tą	zawodniczką	niedawno	prze-
grała.	Czwarta	walka	należała	również	do	Polki,	pokonała	Ona	
Niemkę	Desiree	 Schäfer	 5:2.	 	Pojedynek	 o	trzecią	 lokatę	wy-
grała	ze	Szwedką	z	równie	dużą	przewagą	punktową	8:2.
	 W	ten	sposób	Ania	stanęła	na	podium	zajmując	III	miejsce	
dla	Polski.	Dzięki	tej	wygranej	otworzyłam	sobie	drogę	do	udzia-
łu	w	Mistrzostwach	Europy	i	Świata	w	2017	r.-dodaje	Ania.
	 W	imprezie	w	niemieckiej	stolicy	wzięła	udział	rekordowa	
liczba	350	zawodniczek	z	16	państw,
	 Zawody	 te	miały	najwyższy	 ranking	w	światowej	 federacji	
zapasów	 UWW	 /	 United	World	Wrestling.W	 zawodach	 wal-
czyły	reprezentacje	narodowe	państ:	Niemcy,	Polska,	Ukraina,	

Brązowy medal dla Polski
w zapasach wywalczony przez Anię Król

 12.-13.11. w Berlinie odbył się Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy. Polska reprezentowana była m.in. przez Annę Król, 
zapaśniczkę Znicza Chęciny, obecnie uczącą się i trenującą w Chełmie.

Szwecja,	 Finlandia,	 Francja,	 Łotwa,	Litwa,	Rosja,	 Szwajcaria,	
Chorwacja	Węgry,	Czechy,	Słowacja,	Białoruś,	Norwegii.
Gorąco	 gratulujemy	 i	życzymy	 szybkiego	 powrotu	 do	 zdro-
wia!!!

Monika Piotrowska, zdjęcie: archiwum prywatne
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	 12	 listopada	 chęcińska	 publiczność	
poniosła	drużynę	Effectora	Kielce	do	ko-
lejnego	 zwycięstwa	 w	rozgrywkach	 Plus	
Ligi.	 Podopieczni	 trenera	 Daszkiewicza	
odnieśli	cenne	zwycięstwo	za	trzy	punkty	
z	drużyną	AZS	Częstochowa,	która	pro-
wadzona	jest	przez	byłego	reprezentanta	
Polski	Michała	Bąkiewicza.
	 Trener	Daszkiewicz	w	pomeczowych	
wywiadach	 nie	 krył	 zadowolenia	 z	wy-
granej	i	pierwszych	trzech	punktów	zdo-
bytych	w	Hali	„Pod	Basztami”,	przy	po-
mocy	oczywiście	zgromadzonej	na	trybu-
nach	publiczności.	Wspaniale	 reagujący	
na	wydarzenia	boiskowe	kibice	na	koniec	
meczu	nagrodzili	zawodników	Effectora	
Kielce	 gorącymi	 brawami,	 a	Burmistrz	
Gminy	 i	Miasta	 Chęciny	 Robert	 Jawor-
ski	 nagrodził	 upominkiem	 najlepszego	
zawodnika	meczu	Marcina	Komenda.
	 Natomiast	 wszyscy	 zawodnicy	 dru-
żyny	 gości	 otrzymali	 z	rąk	 burmistrza	

Gorąca siatkarska sobota z Plus Ligą w Chęcinach

przed	rozpoczęciem	spotkania	materiały	
promujące	Gminę	i	Miasto	Chęciny.
	 Serdecznie	 gratulujemy	 wszystkim	
zawodnikom	 oraz	 całemu	 sztabowi	 tre-

nerskiemu	 i	zapraszamy	 już	 na	 kolejny	
mecz	Plus	Ligi,	który	odbędzie	się	już	30	
listopada	br	w	Hali	Widowiskowo	–	Spor-
towej	„Pod	Basztami”.
Effector	 Kielce	 –	 AZS	 Częstochowa	 3:1	
(25:22,	25:21,	19:25,	25:21)
Effector:	Komenda	3,	Andrić	24,	Pawliń-
ski,	17,	Wachnik	5,	Maćkowiak	5,	Wohl-
fahrtstatter	7,	Sobczak	(libero)	oraz	For-
mela	10,	Więckowski	1,	Antosik,	Bućko.
AZS	Częstochowa:	Buczek	1,	Adamajtis	3,	
Szymura	17,	Wawrzyńczyk	3,	Szalacha	6,	
Polański	2,	Kowalski	(libero)	oraz	Moroz	
10,	Buniak	3,	Grebeniuk	13,	Janus	1,
	MVP	meczu:	Marcin	Komenda	(Effector)
Sędziowali:	 Jarosław	 Makowski	 (Szcze-
cin),	Jacek	Broński	(Murowana	Goślina).
Przebieg:	 I	set:	 3:4,	 6:9,	 14:18,	 18:18,	
23:21,	24:21,	25:22.	II	set:	6:1,	7:2,	11:7,	
12:9,	 14:13,	 21:15,	 24:19,	 24:21,	 25:21.	
III	set:	2:2,	4:7,	6:8,	9:12,	11:15,	16:21,	
18:24,	 19:25.	 IV	 set:	 3:3,	 9:10,	 17:15,	
20:15,	20:18,	23:20,	25:21.

Mariusz Skuta

MIEJSCA	w	eliminacjach	w	III	grupie	Szkół	Podstawowych.	 
Szkoły	z	miejsc	1-3	awansują	do	ćwierćfinałów	z	punktami	z	eliminacji
1	–	Szkoła	Podstawowa	Bilcza	–	4	pkt. 
2	–	Szkoła	Podstawowa	Końskie	Nr	1	–	2	pkt.	 
3	–	Szkoła	Podstawowa	Wolica	–	0	pkt.
4	-	Szkoła	Podstawowa	Szerzawy 
5	-	Szkoła	Podstawowa	Piekoszów
Najlepsi	strzelcy:
23	–	Cezary	Stępień	Szkoła	Podstawowa	Wolica 
16	–	Jakub	Lubczyński	Szkoła	Podstawowa	Bilcza 
15	–	Wiktor	Augustowski	Szkoła	Podstawowa	Bilcza 
15	–	Konrad	Różowicz	Szkoła	Podstawowa	Bilcza
Najlepszy	zawodnik:
Wiktor	Augustowski	-	Szkoła	Podstawowa	Bilcza
Najlepszy	bramkarz:
Jakub	Stańczyk	-	Szkoła	Podstawowa	Końskie	Nr	1
Drużynę	 ze	Szkoły	 Podstawowej	 w	Wolicy	 reprezentowali	 ucznio-
wie:	Piotr	 Dewerenda,	 Nataniel	 Drab,	 Aleksander	 Kostecki,	 Jakub	

Koźbiał,	Bartosz	Kózka,	Radosław	Kulczycki,	Igor	Nowak,	Jakub	Przy-
godzki,	Cezary	Stępień,	Mikołaj	Stępień,	Adrian	Suder,	Dawid	Suder,	
Kacper	Suder.

Dariusz Gorzelak
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	 Inauguracja	 tegorocznych	 rozgry-
wek	 Gminnej	 Ligi	 Piłki	 Nożnej	 odbyła	
się	15	maja.	Ostatnie	i	decydujące	mecze	
rozegrano	16	października.	W	 turnieju	
Gminnej	 Ligi	 Piłki	 Nożnej	 2016	 o	 Pu-
char	Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny	
wystartowało	osiem	drużyn:	Blok	Ekipa,	
Chęciny,	Daj	Boże	Talent,	KS	Lipowica,	
LuCasco,	 Nawroplast	 Tokarnia,	 Polich-
no	i	Wiatrak	Tokarnia.	Tegoroczny	tur-
niej	podzielono	na	dwie	rundy:	wiosen-
ną	i	jesienną.
	 Podczas	uroczystego	podsumowania	
piłkarskich	 rozgrywek	 do	 najlepszych	
drużyn	 powędrowały	 puchary	 i	 nagro-
dy,	a	do	sędziów	i	wszystkich	zaangażo-
wanych	w	organizację	turnieju	specjalne	
podziękowania.	-	Kilka	lat	temu,	widząc	
chęci	 mieszkańców	 do	 uprawiania	 róż-
nych	dyscyplin	 sportowych	dołożyliśmy	
wszelkich	 starań,	 aby	 poprawić	 infra-
strukturę	 sportową	 na	 terenie	 Gminy	
i	Miasta	 Chęciny.	 Dziś	 mamy	 boisko	
Orlik,	 na	 którym	 odbywają	 się	 mecze	
Gminnej	Ligi	Piłki	Nożnej,	mamy	wspa-
niałą	halę	widowiskowo-sportową,	a	tak-
że	halę	przy	szkole	w	Wolicy.	Na	chęciń-
ską	halę	udało	nam	się	pozyskać	wielo-
milionowe	 dofinansowania.	 Dziś	 serce	
rośnie	 patrząc	 na	 obiekty,	 które	 żyją.	
Żyją	 przede	 wszystkim	 dzięki	 sportow-
com	 i	 działaczom	 sportowym	 takim	 jak	
wy	–	podkreślił	Burmistrz	Gminy	i	Mia-
sta	Chęciny,	Robert	Jaworski,	zwracając	
się	do	obecnych	podczas	uroczystości	pił-
karzy,	 trenerów	 i	 działaczy	 sportowych.	
-	Gmina	Liga	Piłki	Nożnej	w	Chęcinach	
to	już	tradycja.	Cieszę	się,	że	tegoroczne	
rozgrywki	zakończyły	 się	dla	wszystkich	
szczęśliwie	 i	 że	 bierze	w	nich	udział	 co-
raz	 większa	 liczba	 sportowców,	 którzy	
poprzez	 turniej	 propagują	 nie	 tylko	

Podsumowanie Gminnej Ligii Piłki Nożnej
 56 spotkań rozegranych w 14 kolejkach i 471 trafionych bramek, z których aż 90 zdobyła drużyna LuCasco, która to zajęła 
pierwsze miejsce w Gminnej Lidze Piłki Nożnej. Uroczysta gala wręczenia pucharów dla najlepszych drużyn i podsumowanie 
rozgrywek odbyło się 4 listopada w murach hali widowiskowo-sportowej “Pod Basztami” w Chęcinach.

sport,	ale	też	zdrowy	tryb	życia	-	zakoń-
czył	 Burmistrz,	 Robert	 Jaworski,	 który	
–	 zadowolony	 z	 coraz	 większej	 kultury	
sportu	w	naszej	gminie	-	raz	jeszcze	po-
gratulował	sportowcom	i	podziękował	za	
przeprowadzenie	 rozgrywek	 w	 duchu	
sportowej	 rywalizacji,	 a	 przede	 wszyst-
kim	 za	 integrację,	 zapał,	 wytrwałość	
i	propagowanie	sportu.
	 Koordynator	 sportu	 Dariusz	 Go-
rzelak	 dokonał	 uroczystego	 podsumo-
wania	Gminnej	Ligii	Piłki	Nożnej.	Pod-
czas	uroczystej	gali	nie	mogło	obejść	się	
oczywiście	 bez	wręczenia	 pucharów	dla	
najlepszych.	 Mistrzem	 turnieju	 został	
składający	 się	 z	 młodych	 i	 niezwykle	
obiecujących	 piłkarzy	 rodzimego	 klubu	
„PIAST”	zespół	LuCasco,	który	przewo-
dził	w	tabeli	 przez	 całą	 fazę	 rozgrywek.	
O	 wygranej	 zespołu	 zadecydował	mecz	
finałowy	 z	 drużyną	 z	Chęcin,	 który	 za-
kończył	 się	 5-2.	 W	 nagrodę	 piłkarze	
otrzymali	 mistrzowski	 puchar	 oraz	 vo-
ucher	upoważniający	do	bezpłatnego	ko-

rzystania	z	boiska	sportowego	w	hali	wi-
dowiskowo-sportowej	przez	okres	trzech	
miesięcy.	Drugie	miejsce	z	dorobkiem	34	
punktów	 przypadło	 drużynie	 z	Chęcin,	
w	której	szeregach	wystąpili	doświadcze-
ni	byli	 zawodnicy	KS	„PIAST”.	Wicemi-
strzowie	 otrzymali	 puchar	 oraz	 voucher	
upoważniający	 do	 bezpłatnego	 korzy-
stania	 z	boiska	 sportowego	w	 hali	 wido-
wiskowo-sportowej	 przez	 okres	 jednego	
miesiąca.	 Trzecie	 miejsce	 w	 lidze	 zajęła	
drużyna	Blok	Ekipa,	która	w	14	spotka-
niach	 uzyskała	 28	 punktów.	 Nagrodą	
dla	 trzeciej	 drużyny	 na	 podium	 był	 vo-
ucher	na	zakup	artykułów	sportowych	na	
kwotę	 400	 złotych.	 Fundatorem	nagród	
był	 Burmistrz	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny,	
Robert	 Jaworski.	 Podczas	 uroczystości	
uhonorowano	 także	 najlepszego	 strzel-
ca	 turnieju.	 I	 tak,	 “królem	 strzelców”	
został	 Arkadiusz	 Mielczarz,	 zdobywając	
22	bramki.	Tuż	za	nim	był	Jacek	Tekier,	
który	 strzelił	 21	 bramek.	 Obaj	 piłkarze	
są	 zawodnikami	 drużyny	 Blok	 Ekipa.	
Miejsce	IV	z	18	punktami	zajęła	drużyna	
Ikar	Polichno.	Na	miejscu	V	z	15	punkta-
mi	uplasowała	się	drużyna	KS	Lipowica.	
VI	miejsce	 przypadło	 drużynie	 Nawro-
plast	Tokarnia.	Miejsce	VII	miejsce	zdo-
była	drużyna	Wiatrak	Tokarnia,	a	miejsce	
VIII	 przypadło	 „najmłodszej”	 drużynie	
Daj	Boże	Talent	w	większości	składającej	
się	z	młodzieży	gimnazjalnej.	Niestety	ze-
spół	wycofał	się	w	trakcie	trwania	drugiej	
rundy.
	 Gospodarz	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęci-
ny,	 Robert	 Jaworski,	 specjalne	 upomin-
ki	 wręczył	 także	 dla	 sędziów	 turnieju:	
Krzysztofa	Habika,	Tomasza	Hańcko,	Ar-
kadiusza	 Jakubczyka,	 Zbigniewa	 Zapały	
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oraz	Dariusza	Gorzelaka.	Podziękowania	
odebrali	 także	 koordynatorzy	 sportowi:	
Robert	 Skrobot,	 Tomasz	 Dziurzyński	
oraz	Dariusz	Gorzelak.
	 Galę	 Gminnej	 Ligi	 Piłki	 Nożnej	
uświetnił	występ	wokalny	solistek	Domi-
niki	Wrońskiej	i	Marty	Bojko	oraz	popis	
taneczny	 w	 wykonaniu	 Pauliny	 Gołuch.	
Na	 zakończenie	 zaproszono	 gości	 na	
słodki	poczęstunek.	Uroczyste	podsumo-
wanie	 rozgrywek	 stało	 się	 również	 do-
skonałą	okazją	do	omówienia	wszystkich	
problemów,	z	jakimi	borykają	się	drużyny	
sportowe	z	terenu	Gminy	i	Miasta	Chęci-
ny,	a	także	planów	na	przyszłość.

Agnieszka Olech

	 W	sobotę,	19	listopada,	w	Hali	Sportowej	Centrum	Kultury	
i	Sportu	w	Chęcinach	odbył	się	Turniej	Piłki	Nożnej	o	Puchar	
Prezesa	 „KS	 Piast	 Chęciny”.	 Uroczystego	 otwarcia	 Turnieju	
dokonał	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	
Pan	Burmistrz	w	swoim	wystąpieniu	powitał	wszystkich	uczest-
ników,	a	także	licznie	przybyłych	kibiców.	Życzył	wszystkim	za-
wodnikom	sukcesów	sportowych	i	walki	w	duchu	fair	play	oraz	
złożył	podziękowania	pomysłodawcom	i	organizatorom	impre-
zy.
	 Turniej	został	rozegrany	w	dwóch	kategoriach	wiekowych:	
roczniki:	 2006/2007	 oraz	 2008	 i	młodsi.	W	 zawodach	 wzięły	
udział	 następujące	 Kluby	 Sportowe:	 KS	 PIAST	 CHĘCINY,	
DAP	 KIELCE,	 NIDA	 SOBKÓW,	 POLONIA	 BIAŁOGON,	
VICTORIA	MNIÓW
	 Młody	wiek	zawodników	nie	przeszkodził	 im	w	zaprezen-
towaniu	gry	na	wysokim	poziomie,	co	wzbudziło	powszechny	
zachwyt	wśród	zebranej	publiczności.	Fakt	ten	nastraja	optymi-
zmem,	że	rośnie	nam	pokolenie,	które	wolny	czas	spędza	nie	
tylko	przed	komputerem.
	 WYNIKI	 TURNIEJU	 Rocznik	 2006/2007:	 Miejsca 
I	-	VICTORIA	MNIÓW,	II	NIDA	SOBKÓW,	III	DAP	KIELCE, 
IV	-	KS	PIAST	CHĘCINY,	V	-	POLONIA	BIAŁOGON;	Rocz-
nik	 2008	 i	mł.:	MIEJSCA	 I	 -	 DAP	KIELCE,	 II	 -	 KS	 PIAST	
CHĘCINY,	III	 -	VICTORIA	MNIÓW,	IV	-	POLONIA	BIA-

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa „KS Piast Chęciny”

ŁOGON.		Najlepszymi	zawodnikami	turnieju	wybrano	–	Karo-
la	Stelmaszczyka	z	KS	Piast	Chęciny	(rocznik	2008	i	mł.),	Jaku-
ba	Adacha	z	Victorii	Mniów	(	rocznik	2006/2007),	a	za	najlep-
szych	 bramkarzy	 uznano	 Krzysztofa	 Chodubieckiego	 z	Nidy	
Sobków	 (rocznik	 2006/2007)	 oraz	Mateusza	Tkaczyka	 z	DAP	
Kielce	(rocznik	2008	i	mł.).
	 Ideą	 przyświecającą	 tej	 imprezie	 jest	 popularyzacja	 piłki	
nożnej	wśród	dzieci	i	młodzieży

Tomasz Dziurzyński

	 Projekt	 JuniorSport	 jest	 rządowo-samorządowym	
programem	 skierowanym	 do	 uczniów	 kl.	 IV-VI	 szkół	
podstawowych.	 Koordynatorem	 projektu	 z	ramienia	
Gminy	Chęciny	 jest	 nauczyciel	 wychowania	 fizycznego	
-Tomasz	Hańćko.	 Projekt	 realizowany	 jest	 przez	Mini-
sterstwo	 Sportu	 i	Turystyki,	Urząd	Marszałkowski	Wo-
jewództwa	 Świętokrzyskiego,	 Krajowe	 Zrzeszenie	 LZS,	
Gminę	 Chęciny	 oraz	 Zespół	 Szkół	 Ogólnokształcących	
w	Chęcinach.

Tomasz Hańćko

Junior Sport w Chęcinach
 15 listopada w Hali „Pod Basztami” Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski oraz dyrektor ZSO w Chęcinach 
pani Iwona Samburska wręczyli uczestnikom projektu JuniorSport  promocyjne koszulki i plecaki. W projekcie uczestniczy 
SP w Chęcinach.
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POL-MOT Auto S.A.
Autoryzowany dealer OPLA w Kielcach 

POL-MOT Auto  to jedna z największych firm dealerskich w Polsce swoją ofertę kierujemy zarówno do odbiorców in-
dywidualnych, jak i do firm, które od wielu lat wyposażamy we flotę samochodową. Mamy wieloletnie doświadczenie 
nie tylko w sprzedaży samochodów, ale także w usługach finansowania, serwisowaniu i ubezpieczeniach, a od 2007 r.  
także w wynajmie samochodów. Prowadzimy sprzedaż samochodów używanych, posiadających certyfikat jakości 
DEKRA.
Rok 2016 to bardzo dobry czas dla marki Opel, która konsekwentnie utrzymuje pozycję lidera wzrostów wśród czo-
łowych graczy na polskim rynku. Nasz sukces sprzedażowy w Kielcach i województwie świętokrzyskim poparty jest 
mocną i atrakcyjną ofertą produktową OPLA. Jesteśmy niekwestionowanym liderem na polskim rynku wśród bardzo 
ważnej dla nas grupy – Klientów Indywidualnych. Wszystkie miejsca na podium zajęły modele Opla – Astra, Corsa oraz 
Mokka.
W dniach 21-23 października pod hasłem „Męski Weekend” w salonie Opla w Kielcach, podczas dni otwartych, zapre-
zentowane zostały premierowe modele Opel Mokka X i Opel Zafira. 
Każdy Klient odwiedzający nasz salon miał okazje przekonać się jak komfortowe i przestronne wnętrze prezentuje się 
w nowej generacji modelu Mokka X oraz, co najważniejsze, przejechać się wybranym modelem i poznać ergonomicz-
ne fotele AGR i inne nowości Opla, m.in. adaptacyjne reflektory LED oraz system Opel OnStar – Osobistego Asystenta 
Kierowcy, który oprócz możliwości lokalizowania samochodu posiada funkcję wzywania służb ratunkowych w mo-
mencie kolizji, wyznaczania trasy nawigacji jak również raportowania właścicielowi o stanie technicznym pojazdu. 
Wszystkie funkcje On Star można obsługiwać poprzez smartfon.
Przygotowaliśmy również specjalną propozycję zakupu samochodów marki Opel dla kilkunastu Grup Zawodowych. 
Mogą z niej skorzystać, mi.in.: Rolnicy, Nauczyciele, Lekarze, Prawnicy, Osoby Niepełnosprawne, Pracownicy Służb Mun-
durowych, Doradcy Podatkowi, Dziennikarze, Aptekarze, Tłumacze Przysięgli. Staramy się doceniać Państwa pracę!
O szczegółach promocji opowiedzą Państwu nasi Handlowcy – zapraszamy do salonu OPEL Pol-Mot Auto, ul. Krakow-
ska 285, Kielce.
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INFORMACJA

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

z	sieci	i	przyłączy	kanalizacyjnych	na	terenie	Gminy	i	Miasta
Chęciny	o	prawidłowe	i	zgodne	z	umową	ich	eksploatowanie.
Prosimy	o	zwrócenie	szczególnej	uwagi	na	to	co	wrzucamy

do	kanalizacji	sanitarnej.	Pamiętajmy,	że	rzeczy	nie	podlegające
rozdrobnieniu,	powodują	zator	kanalizacji	sanitarnej

i	zatkanie	pomp	ściekowych.
Powoduje	to	awarie	systemu	kanalizacji	sanitarnej

oraz	wzrost	opłat	za	odbiór	ścieków.
Każdy	z	Państwa	może	pomóc	w	niezawodnym

funkcjonowaniu	kanalizacji.
Wystarczy do toalet i innych urządzeń sanitarnych

 nie wrzucać:
chusteczek nawilżanych i higienicznych, ręczników

papierowych, szmat, ścierek, waty, podpasek, tamponów,
 pieluch, gazet, włosów, resztek jedzenia, leków,
środków ochrony roślin, gruzu, kamieni, piachu

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

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

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

ZGK	w	Chęcinach

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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Wyremontowana Szkoła w Łukowej
uroczyście otwarta

 6 listopada, uroczyście oddano do użytku wyremontowaną szkołę w Łukowej. Remont generalny placówki oświatowej 
kosztował ponad 1 milion 360 tysięcy. Ponad 100 uczniów w poniedziałek usłyszało pierwszy dzwonek w nowoczesnej szkole, 
która przeszła gruntowną modernizację. Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu nowych wnętrz przez ks. Mirosława 
Błoniarza, proboszcza parafii w Łukowej, zaproszono wszystkich na zwiedzanie wnętrz szkoły na miarę XXI wieku.

	 Pierwsza	niedziela	 listopada	z	całą	pewnością	zapisze	się	złoty-
mi	głoskami	na	kartach	historii	Szkoły	Podstawowej	w	Łukowej.	Po	
czteromiesięcznym	remoncie	ponad	100	uczniów	już	rozpoczęło	na-
ukę	w	murach	zupełnie	odmienionej	szkoły.	-	Ponad	czterdziestolet-
nia	szkoła	wymagała	gruntownego	remontu.	Oddany	wiele	lat	temu	
budynek	 odbiegał	 od	 współczesnych	 standardów.	 Na	 przestrzeni	
ostatnich	 lat	wymieniliśmy	dach,	okna,	przeprowadziliśmy	moder-
nizację	kotłowni	wraz	z	wymianą	grzejników,	ociepliliśmy	budynek	

i	wykonaliśmy	elewację	budynku.	Udało	się	również	wyremontować	
szatnie	szkolne,	a	w	ramach	realizacji	projektu	unijnego	„Przedszko-
laki	–	dzieci	na	czasie”	utworzyliśmy	punkt	przedszkolny	wyposaża-
jąc	 pomieszczenia	dla	 najmłodszych.	 	Kolejnym	etapem	 robót	 był	
właśnie	kapitalny	remont	wewnątrz	budynku.	Proces	modernizacji	
nie	był	łatwy.	Chcieliśmy	oddać	budynek	do	użytku	uczniów	jak	naj-
szybciej.	Po	czterech	miesiącach	intensywnych	prac	nareszcie	może-
my	cieszyć	się	z	generalnie	wyremontowanej	placówki.	Łączny	koszt	
tych	wszystkich	wyżej	wymienionych	 inwestycji	 to	około	2	miliony	
200	tysięcy	złotych.		–	mówił	podczas	uroczystego	oddania	do	użyt-
ku	placówki	oświatowej	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski,	dziękując	jednocześnie	uczniom,	rodzicom,	nauczycielom	
i	pracownikom	szkoły	za	wyrozumiałość.	–	Cała	społeczność	szkolna	
przeszła	prawdziwą	próbę	czasu.	Na	 ich	ręce	 składam	dziś	gorące	
podziękowania	za	cierpliwość	–	dziękował	gospodarz	gminy.	-	Było	
warto	–	mówili	zgodnie	uczniowie.	-	Szkoła	jest	piękna.	Najładniej-
sza,	jaką	widzieliśmy.	Nie	mogliśmy	jej	dosłownie	poznać.	W	takich	
warunkach	będzie	nam	się	bardzo	dobrze	uczyło	–	mówili	wdzięczni	

uczniowie,	którzy	na	ręce	Burmistrza,	a	także	wszystkich	zaangażo-
wanych	w	remont	placówki,	złożyli	specjalne	podziękowania	zapew-
niając	jednocześnie,	że	będą	o	nią	dbali	i	szanowali,	aby	jak	najdłużej	
taka	pozostała.
	 Trzeba	przyznać,	że	wnętrze	szkoły	zmieniło	się	nie	do	pozna-
nia.	 Zakres	 robót	 był	 bardzo	 szeroki.	 Zostały	między	 innymi	 usu-
nięte	stare	posadzki,	a	na	ich	miejsce	powstały	nowe	podłogi	pokry-
te	nowoczesną	wykładziną.	Wymieniona	została	 też	 stara	 instalacja	
elektryczna	 i	 parapety,	 a	 ściany	 wyszpachlowano	 i	 pomalowano.	
Stare,	zniszczone	drzwi	zastąpiły	nowe.	Całe	wnętrze	jest	jaśniejsze,	
cieplejsze	i	nowocześnie	wyposażone.	W	pomieszczeniach,	gdzie	kie-
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dyś	było	mieszkanie	 służbowe,	 został	urządzony	 sekretariat,	pokój	
nauczycielski	 i	gabinet	dyrektora.	Przeobrażenie	przeszła	stołówka	
wraz	 z	 nowoczesnym	 zapleczem	 kuchennym.	 Przebudowane	 zo-
stały	również	sanitariaty	oraz	wydzielona	szatnia	dla	najmłodszych	
dzieci.	Dyrektor	 Szkoły	Podstawowej	w	Łukowej,	 Stanisław	Bożek	
dziękował	władzom	gminy	 za	przeprowadzoną	 inwestycję.	Do	po-
dziękowań	dołączył	się	radny,	Waldemar	Jach	nie	ukrywając	swoje-
go	zadowolenia.	W	imieniu	Rady	Rodziców	podziękowania	złożyła	
przewodnicząca	Anna	Prokop.	-	Nareszcie	nasze	dzieci	mogą	uczyć	
się	w	szkole	o	najwyższych	standardach	–	podkreślała	.	Pod	wraże-
niem	odmienionej	placówki	byli	nie	tylko	uczniowie	i	rodzice,	licznie	
przybyli	mieszkańcy,	ale	również	wszyscy	zaproszeni	goście,	wśród	
których	znaleźli	się:	ksiądz	proboszcz	Mirosław	Błoniarz,	wikariusz	
Przemysław	Zaborski,	w	imieniu	Świętokrzyskiego	Kuratora	Oświa-
ty	Renata	Kwas	wizytator	ze	Świętokrzyskiego	Kuratorium	Oświaty,	
wiceprzewodniczący	Rady	Powiatu	Kieleckiego	Ryszard	Barwinek,	
radny	Rady	Powiatu	Kieleckiego	Kazimierz	Bielecki,	wiceprzewod-
niczący	Rady	Miejskiej	w	Chęcinach	Waldemar	Jach,	Ignacy	Majew-
ski	prezes	firmy	Usługi	lnstalacyjno-Budowlane	KOMPENS,	sołtysi	
z	obwodu	szkolnego	wraz	z	całymi	radami	sołeckimi:	Zofia	Piłat	–	

sołectwo	Łukowa,	Aleksandra		Kardaś	–	sołectwo	Wojkowiec,	Józef	
Plewiński	–	sołectwo	Ostrów,	przedstawiciel	lokalnej	jednostki	stra-
ży	pożarnej	Marek	Korban,	Prezes	OSP	Łukowa,	dyrektorzy	i	kie-
rownicy	poszczególnych	 jednostek	 organizacyjnych,	 radni	 i	 sołtysi	
oraz	uczniowie	i	ich	rodzice,	a	także	grono	pedagogiczne,	a	wśród	
nich	pracująca	tu	przez	czterdzieści	lat	była	dyrektor	szkoły,	Maria	
Kędzior.	 -	 Jestem	zachwycona	nowymi	wnętrzami	szkoły.	Dziękuję	
władzom	gminy	za	sukcesywne	realizowanie	potrzeb	oświaty,	której	
rozwój	jest	przecież	tak	ważny	dla	dobra	kształcenia	młodego	poko-
lenia	–	podkreślała	emerytowana	wieloletnia	dyrektor	SP	w	Łuko-
wej,	Maria	Kędzior.			
	 Przybyli	na	uroczyste	otwarcie	byli	pod	wrażeniem	nowoczesne-
go	wyposażenia,	przyjaznych	kolorystycznie	oraz	przestronnych	klas	
i	korytarzy	nowo	wyremontowanej	szkoły.
	 -	Marzyliśmy	o	takiej	szkole	i	nasz	sen	się	spełnił	–	podkreślali	
zgodnie	uczniowie	SP	w	Łukowej.
	 Uroczystość	otwarcia	uświetniło	przedstawienie	dzieci	ze	Szkoły	
Podstawowej	w	Łukowej	oraz	występ	Koła	Gospodyń	Wiejskich	„Łu-
kowianki”.			

Agnieszka Olech

Wnętrza wyremontowanej szkoły w Łukowej


