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 „Zamek Królewski w Chęcinach na tle Eu-
ropy Środkowej. Geneza, funkcje, znaczenie.” 
- to tytuł konferencji naukowej, podczas której 
przez cały dzień przedstawiciele świata nauki  
z kraju i z zagranicy mówili o dziejach ziemi 
chęcińskiej i Zamku Królewskiego. - Dzieje 
Ziemi Chęcińskiej sięgają odległych czasów 
średniowiecza. Jej wspaniała historia, to nie 
tylko przeszłość tutejszej społeczności, ale wła-
ściwie przekrój dziejów naszego kraju – mówi 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Ja-
worski. - Brak wielu źródeł pisanych na temat 
znaczenia Zamku Królewskiego w Chęcinach 
w budowaniu potęgi państwa Polskiego spra-
wiło, że dziś niewielu z nas zdaje sobie spra-
wę jak istotną rolę odegrał on w militarnej 
i politycznej historii naszej Ojczyzny. Historia 
Zamku, jak i samego miasta, była niejako prze-
krojem przeobrażeń i przemian społecznych, 
gospodarczych, politycznych, kulturalnych 
i cywilizacyjnych, których byliśmy świadkami 

O historii Zamku Królewskiego w Chęcinach 
podczas międzynarodowej konferencji

 Był obiektem wysokiej rangi i ośrodkiem życia politycznego. To właśnie tu król Władysław Łokietek przeniósł skarbiec 
archidiecezji gnieźnieńskiej, a Chęciny traktował niemalże jako stolicę kraju. To z tego miejsca wojska polskie wyruszyły na 
jedne z najważniejszych bitew w historii naszego kraju. O tym wszystkim i o wielu innych faktach dotyczących Zamku Królew-
skiego w Chęcinach można było dowiedzieć się podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w Europej-
skim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

przez długie stulecia. Świadomi historyczne-
go znaczenia Zamku Królewskiego w dzie-
jach naszego kraju, a także kierowani chęcią 
przekazania kolejnym pokoleniom informacji 
o niezwykłej przeszłości naszej Małej Ojczyzny 
postanowiliśmy zorganizować konferencję na-
ukową – mówi Burmistrz Robert Jaworski.

O tej historii warto wiedzieć
 Warto przypomnieć, że historia miasta 
ściśle wiąże się z losami Zamku. Pierwszą 
wzmiankę o nim posiadamy z 1306 roku z do-
kumentu Władysława Łokietka potwierdzają-
cym nadanie zamku, wraz z 11 wsiami, bisku-
powi krakowskiemu – Janowi Muskacie. Już 
początkiem XIV w. zamek był silną warownią, 
o czym świadczy fakt, że Władysław Łokietek 
tu przeniósł skarbiec archidiecezji gnieźnień-
skiej przed spodziewaną wojną z Krzyżakami. 
Zamek w Chęcinach odnosił także sukcesy 
jako forteca militarna i więzienia stanu, nie 
został zdobyty przez 250 lat. Był obiektem 
wysokiej rangi, ośrodkiem życia polityczne-
go. Patrząc na powyższe można zauważyć, że 
Król Władysław Łokietek traktował Chęciny 
niemalże jako stolicę kraju. To z tego właśnie 
szczególnego miejsca polskie wojska wyruszy-
ły na jedne z najważniejszych bitew w historii 
naszego kraju – bitwy pod Płowcami i pod 
Grunwaldem.

Naukowcy mówili o dziejach
Królewskiego Zamku

 Konferencja naukowa rozpoczęła się od 
wykładu prof. dr hab. Wojciecha Iwańczaka 
z UJK w Kielcach na temat miejsca Polski w po-
lityce Wacława II. Archeolog Waldemar Gliń-
ski opowiedział o historycznych wnioskach, 
a nowych interpretacjach w świetle ostatnich 
badań archeologicznych przeprowadzonych 
na Zamku Królewskim. Dr hab. Stanisław 
Kołodziejski prof. AJD z Częstochowy mówił 

na temat budownictwa obronnego Wacława II 
w Polsce, dr Artur Boguszewicz z Uniwersyte-
tu Wrocławskiego przedstawił genezę i funkcję 
wież zamkowych na Śląsku. O kompetencjach 
i znaczeniu starostów chęcińskich w średnio-
wieczu i wczesnej epoce nowożytnej opowie-
dział mgr Konrad Szymański z UJK z Kielc. Dr 
hab. Dariusz Rozmus prof. WSH z Sosnowca 
mówił o wczesnośredniowiecznym hutnictwie 
srebra i ołowiu, dr Cezary Jastrzębski z UJK 
w Kielcach o Zamku chęcińskim w XIX-wiecz-
nych źródłach drukowanych. W gronie wykła-
dowców znaleźli się także doc. Ing. PhDr Miro-
slav Plaček oraz dr Gabriel Lukáč.

Patronat Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 Patronatem honorowym konferencję objął 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
prof. dr hab. Piotr Gliński Wiceprezes Rady 
Ministrów, Wojewoda Świętokrzyski Agata 
Wojtyszek, Marszałek Województwa Święto-
krzyskiego Adam Jarubas oraz Starosta Powia-
tu Kieleckiego Michał Godowski. 

Agnieszka Olech

 Archeolog Waldemar Gliński
Prof. UJK dr hab. Beata Wojciechowska
oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

wspólnie podsumowali konferencję
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„Tylko dla człowieka, spośród wszystkich zwie-
rząt, jego  życie stanowi problem, który należy 
rozwiązać…” 
(Erich Fromm)

 Jesteśmy istotami, które pragną. 
Zatem czego pragniemy?  Spragnieni to ci, 
którzy cierpią z tęsknoty za gwiazdami, 
czyli z powodu ciemności okrywających 
ich przeznaczenie, oraz z braku nieba, 
wieczności. Wszyscy jesteśmy spragnieni. 
Niespokojni poszukiwacze, niezaspoko-
jeni, marzyciele, nieusatysfakcjonowani 
wędrowcy, nieobecni lub upadli, rozcza-
rowani lub zranieni. Ciekawscy zadają 
namiętne pytania, zawsze szukają czegoś 
innego, z pustką wewnątrz, przepaścią, 
w której można się zatracić.

„SPRAGNIENI”
Boże Narodzenie 2016 rok

nigdy bogactwem, za niemożliwym do 
odnalezienia błogostanem, dla którego 
wszyscy się narodziliśmy.

 Współczesne ideologie zniekształciły 
człowieka, oczekując, że wyrzeknie się 
nieba, swoich pytań o nieskończoność, 
ale w ten sposób stworzyły piekło i od-
człowieczyły go. Człowiek nie może żyć 
bez pytań ostatecznych i poszukiwania 
odpowiedzi na nie.

 Wszystko, co ludzkie, odznacza się 
wewnętrznym pociągiem do Tajemni-
cy, do Absolutu – wszystko, co ludzkie, 
stanowi krzyk przeciw śmierci i nicości. 
Dążenie do wieczności! To przydaje na-
szej egzystencji wstrząsów niezadowo-
lenia. Jesteśmy stworzeniami o wielkim 
pragnieniu jak wyraził to św. Augustyn: 
Stworzyłeś nas, Panie dla Ciebie i niespokojne 
jest serce człowieka dopóki nie spocznie w To-
bie” (Wyznania). 

 A jak wielki i wzruszający jest czło-
wiek, który szuka prawdy oraz pragnie 
wieczności, człowiek poruszony tą wielką 
i nieznaną Miłością. W Katechizmie Ko-
ścioła Katolickiego czytamy: „Pragnienie 
Boga jest zapisane w ludzkim sercu, ponie-
waż człowiek został stworzony przez Boga 
i dla Boga; Bóg nie przestaje przyciągać do 
siebie człowieka i tylko w Bogu znajdzie czło-
wiek prawdę oraz szczęście, których szuka bez 
ustanku” (KKK 27).

 To jest prawda BOŻEGO  NARO-
DZENIA. Niewielu ma odwagę poznać 
prawdę o sobie. Zakłamanie jest po-
trzebne wszystkim, którzy szukają samo-
usprawiedliwienia. Tylko ten, kto chce  
znać prawdę o sobie pragnie się  spotkać 
z JEZUSEM, wiedząc, że w tym spo-
tkaniu zobaczy siebie, odkryje kim jest, 
a wszystkie złudzenia znikną. Spotkanie 
z Jezusem jako PRAWDĄ wynosi nas po-
nad wszelkie zakłamania i wprowadza 
w rzeczywisty, realny świat. 

 Żyjemy w zakłamanym świecie. Bóg 
chce mieć czcicieli w Duchu i prawdzie. 
Nasz świat skreślił prawdę i roztacza 
przed ludźmi wizje malowane kłam-
stwem Ten świat nie umie wielbić Boga, 
bo jemu Bóg jest niepotrzebny. 

 W to Boże Narodzenie 2016 roku 
spotkaj się z JEZUSEM, który przyniósł 

ci Prawdę i powiedział: jak bardzo cię 
KOCHA. Zapragnij tej MIŁOŚCI! „Idź 
i głoś” , że JEZUS nas KOCHA. 

Błogosławionych Świąt
 i błogosławionego Nowego Roku 2017

życzy
Ks. Jan Kukowski

– dziekan dekanatu chęcińskiego

Wesołych Świąt ….

Grudzień … moi mili
to wspaniały miesiąc.
W domach pachnie ciastem
mogę na to przysiąc.

Zbliżający się Dzień Świąt
…bardzo ludzi zmienia.
Są dla siebie mili …
ślą sobie życzenia.

Choinki zielone 
w zabawki ubrane.
Na ich gałązkach wiszą 
jabłuszka rumiane

Obrazki, ikonki
przez Internet mkną.
I dwa piękne słowa …
„Wesołych Świąt”.

W tym właśnie miesiącu
Jezusek się rodzi.
Serca wszystkich ludzi
z grzechów oswobodzi.

„Starówka” w tym mieście
oświetlona pięknie. 
Tyle świateł dookoła,
że aż serce mięknie.

O 12-tej, w szopce nocą
Jezus na nas czeka.
By przywitać gości
przybyłych z daleka.

Niech kolędy rozbrzmiewają
w domach wszystkich ludzi.
A każdy nowy dzień …
do dobrych czynów budzi.  

Autor:
Elza Trzepizur – Krupa

Grudzień 2016 

 Nie ma w całym wszechświecie ta-
kiej rzeczy, która mogłaby zaspokoić 
ludzkie pragnienie. Żadna istota nawet 
najbardziej pożądana, żadna piękna 
posiadłość, choćby ogromna i bogata, 
nie mogą zaspokoić pragnienia czegoś 
nieokreślonego, co spala serce. Jesteśmy 
największą zagadką.

 Oto nieszczęście oraz niepokój, po-
myłki, urazy i lęki, zwyczajne zapląta-
nie w ludzkie sprawy i liczne cierpienia, 
które spadają na nas jedno za drugim, 
a w skali zbiorowości czy planet urastają 
do tragedii.

 Oto tęsknota za nieznaną ojczyzną, 
za niepoznaną miłością, za nieznanym 
nigdy szczęściem, za nieposiadanym 
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ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI
Składniki:
Ciasto: 2 szklanki mąki, 1 jajko, 3/4 szklanki cukru, 
1/4 kostki masła, 2 łyżki miodu,1 łyżka śmietany, 
1 łyżeczka sody, przyprawa korzenna do piernika 
(1/2 opakowanie).
Lukier: 20 dag cukru pudru, odrobinę gorącej 
wody, 2 łyżki soku  z cytryny, 1 łyżka rumu.
Sposób przygotowania: 
Do miski z mąką wlać rozpuszczony miód, wymie-
szać, dodać cukier, sodę, śmietanę, przyprawę do 
piernika, jajko i przestudzone masło. Wyrobić cia-
sto ręką aż będzie gładkie. Rozwałkować na grubość 
0,5 cm. Foremkami lub szklanką wykrawać piernicz-
ki. Piec  w temp. 170 C na złocisty kolor (ok. 10 min). 
Gdy wystygną dekorować według gustu lub gorące 
polukrować.
Dodawać składniki po kolei stale mieszając aż lukier 
uzyska gęstość ciasta naleśnikowego. Pędzelkiem 
smarować gorące ciasteczka. Można powiesić na 
choinkę.  

Smacznego życzą
Zelejowianie

POTRAWY WIGILIJNE I ŚWIĄTECZNE 
około 40 min zmielić ,dodać wszystkie składniki 
dobrze wymieszać .Farszem nadziać  kaczkę owinąć 
sznurkiem formując długą roladę posypać kaczkę 
po wierzchu papryką pieczemy około dwóch godzin. 

Smacznego życzą
Lipowiczanie 

WIGILIJNA  PARZUCHA WOLICKA
Składniki:
1 kg kapusty kiszonej, 1/2 kg fasoli białej suchej 
(może być Jaś), 5-6 ziemniaków, 10 dag suszonych 
grzybów, 1 -2 cebule, drobno posiekane, 3-4  liście 
laurowe, 3-4 ziarnka ziela angielskiego i jagód jałow-
ca, majeranek, cząber, kminek, sól i pieprz do sma-
ku, masło lub olej do smażenia 5-6 łyżek, 1-2 łyżki 
mąki  do zasmażki. 
Sposób przygotowania:
Fasolę opłucz, zalej przegotowaną wodą, odstaw 
na noc. Suszone grzyby opłucz, zalej 4 szklankami 
wody, przykryj i odstaw na kilka godzin. Następne-
go dnia fasolę zalej świeżą wodą. Dodaj po łyżeczce 
majeranku, cząbru i ¼ łyżeczki kminku. Gotuj ok. 
godziny na wolnym ogniu. Pod koniec gotowania 
posól. Odcedź. Obierz ziemniaki, posól i ugotuj 
do miękkości. Odcedź. Namoczone grzyby ugotuj 
(20 minut) w tej samej wodzie, w której się moczyły. 
Kapustę pokrój, włóż do garnka. Dodaj liście lauro-
we, ziele angielskie, jałowiec oraz czarny pieprz do 
smaku. Wlej wywar z gotowania grzybów. Grzyby 
posiekaj i dołóż do kapusty. Gotuj wszystko na ma-
łym ogniu ok. godziny. Cebulę posiekaj, przesmaż 
na oleju (lepsza na maśle) i dodaj do gotującej się 
kapusty. Do kapusty dołóż miękką fasolę, ziemnia-
ki. Wszystko połącz razem i ugnieć ubijakiem do 
ziemniaków. Z pozostałego tłuszczu zrób zasmażkę 
i wymieszaj dobrze wszystkie te składniki w jednolitą 
masę.

Smacznego życzy
Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Wolicy

polać polewą czekoladową  lub udekorować według 
uznania. Piernik Królowej Bony w 2012 roku  otrzy-
mał  pierwsze miejsce w Tokarni na konkursie Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo organizowane przez ŚODR 
Modliszewic

Udanych wypieków życzy
Krystyna Wilk

PASZTECIKI KRUCHO-DROŻDŻOWE
Składniki:
1/2 kg mąki pszennej / Nie tortowej!!!!/, 1 margaryna 
Zwykła, 1/2 kostki smalcu, 2 jaja, 4 żółtka, 5 dag droż-
dży, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, sól,  śmietana
Sposób przygotowania: 
Z w/w składników zagnieść ciasto; mąkę przesiać na 
stolnicę, dodać proszek do pieczenia, smalec, marga-
rynę sól-siekać nożem aż tłuszcz połączy się z mąką, 
dodać jaja, żółtka i drożdże  rozpuszczone w 3 łyż-
kach letniego mleka lub w wodzie. Wyrobić na gładka 
masę/ dodać śmietany, gdyby było za twarde!/ odłożyć 
na 15-20 min w ciepłym miejscu przykryte ściereczką.
farsz; 1kg łopatki lub innego mięsa, 1kg kapusty 
kiszonej, 2-3 cebule i przyprawy, korzeń pietruszki, 
2 marchewki, kawałek selera
Kapustę namoczyć w zimnej wodzie na 10 min, od-
cisnąć, zalać letnią wodą, ugotować do miękkości, 
mocno odcisnąć.
Mięso ugotować do miękkości/ najszybciej- pokrojone 
w plastry!/ z warzywami, skręcić w maszynce razem z 
kapustą i warzywami. Wyrobić, dodając -przyprawy 
do smaku pieprz, pieprz ziołowy, majeranek, zioła 
prowansalskie, sól, gałkę muszkatołową wg. uznania/
ew. przyprawę do mięs, która zastępuje wszystkie!/
wykonanie: Ciasto rozwałkować na grubość 1 cm, 
z farszu zrobić wałek śr.3-4 cm na całą szerokość 
ciasta, przykryć ciastem, odkroić, ozdobnie złączyć/ 
jak pierogi/ kroić ukośnie -szer.4-5 cm. Układać na 
wysmarowanej blaszce, posmarować roztrzepanym 
jajkiem i piec w temp.180 C ~ 20 min.
Ps. zamiast mięsa, można wykorzystać kawałki róż-
nych wędlin, mięso z rosołu, dodać wędzonego bocz-
ku....jak kto lubi.  Wspaniałe do czerwonego i białego 
barszczu.... i nie tylko! Na wszystkie uroczystości!
Przepis sprawdzony!

Życzę smacznego! 
Stanisława Żądecka
SIEDLECCZANIE

BOŻONARODZENIOWE PIERNICZKI
Składniki:
1 kg mąki pszennej, 3 jajka, 25 dag miodu, 25 dag 
cukru, 1 kostka margaryny, 1 łyżeczka sody oczysz-
czonej, 3 czubate łyżki kakao, 1 łyżeczka amoniaku, 
1 łyżeczka przyprawy do pierników, 1 opakowanie 
kolorowej posypki, 1 opakowanie lukru. 
Sposób przygotowania: 
W rondlu stopić margarynę, dodać cukier, miód, przy-
prawy i wymieszać. Gdy przestygnie wbić jajka, wsypać 
mąkę, kakao i rozpuszczoną w łyżeczce wody  sodę. 
Ponownie wymieszać. Ciasto powinno być luźne. Wyj-
mować (po trochu) na wysypaną mąką stolnicę i wyra-
biać. Cienko rozwałkować i formować lub nożem wy-
krawać pierniki. Ułożyć je na posmarowanej tłuszczem 
blasze i włożyć do nagrzanego piekarnika. Piec ok. 10 
min. Po wyjęciu polukrować i ozdobić. Przechować 
w zamkniętym naczyniu, aby zmiękły. 

Smacznego życzy
KGW z Ostrowa

KARP W GALARECIE  PO SZLACHECKU
Składniki:
Karp  1 - 2 sztuki, włoszczyzna (marchew, pietrusz-
ka, seler), żurawina 10 dkg, cytryna 1-2 szt., żelatyna 
spożywcza, groszek konserwowy 0,5 puszki, kukury-
dza 0,5 puszki, sól i pieprz do smaku, owoc jałowca 
6-7 ziaren, liść laurowy 1 -2 sztuki, jaja na twardo 
1-2 sztuki, ziele angielskie całe 3-5 ziaren, rodzynki 
10 (królewskie). 

GOŁĄBKI Z DORSZEM
Składniki:
1/2 kg fileta z dorsza, jedna włoska kapusta, jedna 
torebka kaszy jęczmiennej, 3 duże cebule jedna cy-
tryna, sól, czarny pieprz, 1 l bulionu warzywnego
Sposób przygotowania: 
W dużym garnku zagotować wodę. Włożyć kapu-
stę i kolejno oddzielać liście. Rybę rozdrobnić lub 
zmielić. Cebulę pokroić w drobną kostkę. Kaszę 
ugotować. Połączyć i wymieszać rybę z cebulą i ka-
szą; doprawić sokiem z cytryny, pieprzem i solą. Tak 
przygotowany farsz zawijać w liście kapusty, gołąbki 
ułożyć w dużym naczyniu żaroodpornym. Zalać bu-
lionem warzywnym i wstawić do nagrzanego do 200 
stopni piekarnika. Zapiekać około 30 minut. 

ROLADA Z KACZKI
Składniki:
Kaczka,70 dkg mięsa wieprzowego,30dkg wołowe-
go, jeden ząbek czosnku, cztery gałązki rozmarynu, 
jedna duża cebula, liść laurowy, ziele angielskie, ma-
jeranek, kajzerka, sól, pieprz do smaku.
Sposób przygotowania:
kaczkę dokładnie oczyścić wyjąć wszystkie kości 
kaczkę posolić ostawić  do lodówki. Mięsa udusić  

PIERNIK KRÓLOWEJ BONY
Składniki:
2szklanki mąki pszennej, ¾ szklanki cukru skar-
melizowanego, 1szklanka mleka, 0,5 szklanki ole-
ju, 0,5 szklanki miodu, 4 jajka, 1 średniej wielkości 
marchew starta na drobnej tarce, 1 łyżeczka sody, 
1 łyżeczka proszku do pieczenia, 1 łyżka ciemnego 
kakao, 1 łyżeczka cynamonu, około  ¾ szklanki ba-
kali ;rodzynki, figi, orzechy, migdały, śliwki suszone 
pokrojone drobno itd.
Sposób przygotowania: 
Mąkę, sodę, proszek do pieczenia, cynamon, kakao 
przesiewamy
Żółtka ucieramy z cukrem dodajemy po łyżce prze-
sianych składników ciągle mieszając i dolewając 
po trochu mleka gdy uzyskamy odpowiednią kon-
systencję dodajemy olej wsypujemy  bakalie i na 
koniec dodajemy dobrze ubitą pianę. Wykładamy 
ciasto na  blaszkę i pieczemy w temperaturze 170 
stopni 50 minut .Po upieczeniu możemy piernik 
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W numerze:
• O historii Zamku Królewskiego 

w Chęcinach podczas 
międzynarodowej konferencji

• „SPRAGNIENI” Boże Narodzenie 
2016 rok

• POTRAWY WIGILIJNE 
I ŚWIĄTECZNE

• Święta tuż, tuż ... choinka na 
chęcińskim Rynku już jest!

• „Żywa szopka” i spektakl świąteczny 
u franciszkanów

• Mikołajki w Hali „Pod Basztami”
• Projekt ERASMUS+ w szkole 

w Bolminie rozpoczęty
• Chęcińsko-Kielecki Park 

Krajobrazowy obchodził swoje 
dwudziestolecie

• Szkolna konferencja naukowa pt.: 
„Transplantacja - jestem na tak” 
w Gimnazjum Publicznym nr 2 
w Wolicy

• W ministerstwie rozmawiano 
o renowacji chęcińskich zabytków

• Profesjonalna deska ortopedyczna 
trafiła do druhów z Radkowic

• Z życia Chęcińskiego Uniwersytetu …
• Paweł Jabłoński zwycięzcą 

IV Gminnego „Mam Talent 
w Chęcinach”

• Konferencja „Stop przemocy 
wspólną sprawą – Chęciny stawiają 
na rodzinę”

• Międzynarodowa gala boksu 
w Chęcinach

• O wybitnych postaciach górnictwa 
regionu chęcińskiego

• Szkoła Podstawowa w Radkowicach 
ponownie z certyfikatem 
„Wiarygodnej Szkoły”

• Aktorzy spektaklu „Mężczyzna 
idealny” zachwycili chęcińską 
publiczność

• Poezja śpiewana zabrzmiała 
w Chęcinach

• Żołnierze ze Stanów Zjednoczonych 
z wizytą w Chęcinach

• Przebudowa ulic w Chęcinach
• „Barbórka”w Radkowicach
• HARMONOGRAM ODBIORU 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Z TERENU GMINY CHĘCINY – 
2017r.

• Jerzy Hoffman Honorowym 
Obywatelem Chęcin

Sposób przygotowania: 
Karpie oczyszczamy z łusek kroimy w dzwonka, łby 
bez oczu zostawiamy do ugotowania. Włoszczyznę 
obieramy i gotujemy razem z łbami karpia, zielem 
angielskim, jałowcem i liściem laurowym oraz odro-
biną soli i pieprzu. Kiedy warzywa będą miękkie 
wszystko wycedzamy. Warzywa wykorzystujemy do 
dekoracji. Następnie w tym wywarze gotujemy przez 
4-6 minuty pokrojonego w dzwonka karpia po czym 
delikatnie wycedzamy. Wywar przecedzamy przez 
gęste sito albo gazę i odstawiamy na bok. Z dzwon-
ków karpia osuwamy ości (najlepiej pęsetką), ukła-
damy na półmisku, dekorujemy wg naszego uznania 
pokrojoną marchewką pietruszką oraz pokrojonym 
w plasterki jajkiem oraz groszkiem, kukurydzą spa-
rzonymi rodzynkami i żurawiną. Wywar ponownie 
zagotowujemy dodając sok z połowy cytryny lub 
z całej (wywar musi być lekko kwaskowy, doprawia-
my jeszcze do smaku wg uznania solą i pieprzem) 
dodajemy odpowiednią ilość żelatyny wg przepisu 
na opakowaniu i dokładnie mieszamy. Zalewamy 
półmisek z karpiem i odstawiamy w chłodne miejsce 
do stężenia. Po zastygnięciu możemy udekorować 
liśćmi pietruszki i kawałkami cytryny. 

Smacznego życzy
Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Wolicy

ciasta, przykryć ciastem, odkroić, ozdobnie złączyć/ 
jak pierogi/ kroić ukośnie -szer.4-5 cm. Układać na 
wysmarowanej blaszce, posmarować roztrzepanym 
jajkiem i piec w temp.180 C ~ 20 min.
Ps. zamiast mięsa, można wykorzystać kawałki róż-
nych wędlin, mięso z rosołu, dodać wędzonego bocz-
ku....jak kto lubi.  Wspaniałe do czerwonego i białe-
go barszczu.... i nie tylko! Na wszystkie uroczystości!
Przepis sprawdzony!

Życzę smacznego! 
Stanisława Żądecka
SIEDLECCZANIE

KASZA JĘCZMIENNA
 ZAPIEKANA Z GRZYBAMI 

Składniki:
30 dkg kaszy, 15 dkg grzybów suszonych, 20 dkg 
masła, 1 duża cebula, sól, pieprz.
Sposób przygotowania: 
Kaszę gotujemy . grzyby zalewamy gorącą wodą 
i moczymy, płuczemy i kroimy w cienkie paseczki. 
Grzyby i cebulę dusimy z połową masła  . Kaszę dzie-
limy na 2 części .
Następnie na dno  naczynia żaroodpornego kładzie-
my trochę masła i układamy  warstwę kaszy a na 
nią grzyby  następnie na grzyby pozostałą kaszę na 
wierzch układamy resztę masła i wiórki sera żółtego .
Wkładamy potrawę do nagrzanego piekarnika do 
150 st. i pieczemy 15 min. 

Smacznego! 
BOLMINIANKI

PIEROGI Z SOCZEWICY
Składniki:
Farsz: ½ kg soczewicy, 1 kostka rosołowa, cebula, 
olej lub masło, wegeta, majeranek, pieprz, 3 jajka
Sposób przygotowania:
Soczewicę ugotować do miękkości w wodzie z kostką 
rosołową. Przestudzoną przekręcić  przez maszyn-
kę do mięsa. Na oleju lub maśle podsmażyć drobno 
pokrojoną cebulę, dodać do soczewicy oraz wszyst-
kie przyprawy do smaku. Na koniec wbić jajka na 
surowo i dobrze wyrobić masę. Ciasto zrobić jak na 
normalne pierogi, wykrawać szklanką i zalepiać.

SAŁATKA CEBULOWA
Składniki:
½ kg cebuli pokrojonej w krążki, ½ kg marchewki 
– ugotowanej, 5 jajek ugotowanych na twardo, ma-
jonez, pieprz. 
Sposób przygotowania:
Cebulę ugotować (5 min.) w 2 szkl. wody, ½  szkl. 
octu, 5 łyżek cukru, 1 płaskiej łyżki soli. Marchew, 
jajka kroimy w kostkę. Dodajemy wystudzoną i od-
cedzoną cebulę, majonez, pieprz do smaku. Wszyst-
ko mieszamy, dekorujemy zieleniną.

Smacznego! 
Antonina Piłat

KGW Łukowowianki

PASZTECIKI KRUCHO-DROŻDŻOWE
Składniki:
1/2 kg mąki pszennej / Nie tortowej!!!!/, 1 margary-
na Zwykła, 1/2 kostki smalcu, 2 jaja, 4 żółtka, 5 dag 
drożdży, 2 łyżeczki proszku do pieczenia, sól,  śmie-
tana
Sposób przygotowania: 
Z w/w składników zagnieść ciasto; mąkę przesiać na 
stolnicę, dodać proszek do pieczenia, smalec, marga-
rynę sól-siekać nożem aż tłuszcz połączy się z mąką, 
dodać jaja, żółtka i drożdże  rozpuszczone w 3 łyż-
kach letniego mleka lub w wodzie. Wyrobić na gład-
ka masę/ dodać śmietany, gdyby było za twarde!/ 
odłożyć na 15-20 min w ciepłym miejscu przykryte 
ściereczką.
farsz; 1kg łopatki lub innego mięsa, 1kg kapusty 
kiszonej, 2-3 cebule i przyprawy, korzeń pietruszki, 
2 marchewki, kawałek selera
Kapustę namoczyć w zimnej wodzie na 10 min, od-
cisnąć, zalać letnią wodą, ugotować do miękkości, 
mocno odcisnąć.
Mięso ugotować do miękkości/ najszybciej- pokro-
jone w plastry!/ z warzywami, skręcić w maszynce 
razem z kapustą i warzywami. Wyrobić, dodając 
-przyprawy do smaku pieprz, pieprz ziołowy, maje-
ranek, zioła prowansalskie, sól, gałkę muszkatołową 
wg. uznania/ew. przyprawę do mięs, która zastępuje 
wszystkie!/
wykonanie: Ciasto rozwałkować na grubość 1 cm, 
z farszu zrobić wałek śr.3-4 cm na całą szerokość 

ŚWIĄTECZNY ŚLEDŹ SMAKUŚ
Składniki:
1 kg śledzi, 3 cebule, koncentrat pomidorowy, 2 łyż-
ki miodu, 1 opakowani rodzynek, 1 łyżka ketchupu 
łagodnego.
Sposób przygotowania:
Cebule pokroić w piórka i podsmażyć na oleju do 
miękkości. Dodać pomidory, miód, rodzynki, ket-
chup – wymieszać i wystudzić. Śledzie pokroić w pa-
ski 2 centymetrowe i wymieszać z cebula i pomido-
rami

Smacznego życzą
Zelejowianie
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 Czerwono srebrne bombki, złote 
gwiazdki i tysiące migocących świate-
łek, - Bożonarodzeniowa choinka roz-
świetliła chęciński Rynek. Magia kolo-
rowych świecidełek znowu zachwyca 
i już wprowadza Chęcinian w atmosferę 
świąt Bożego Narodzenia.

 W Chęcinach czuć ducha świąt Bo-
żego Narodzenia. Niezwykle okazała 
choinka bożonarodzeniowa oraz świetl-
ne ozdoby świąteczne rozbłysły w Miko-
łajkowy wieczór i ozdabiają tutejszą sta-
rówkę. Bez wątpienia urok świątecznej 
iluminacji rozmieszczonej wokół Ryn-
ku przypomina i daje się porwać magii 
Świąt.

Agnieszka Olech

Święta tuż, tuż ...
choinka na chęcińskim Rynku już jest!

 Szopka będzie czynna od rana 24 grudnia. Przygotowują 
ją podopieczni ośrodka uzależnień San Damiano – wyjaśnia 
ojciec Paweł Chmura. - Żywa szopka nawiązuje do średnio-
wiecznej tradycji przeżywania Świąt Bożego Narodzenia. Jej 
pomysłodawcą był w 1223 roku święty Franciszek z Asyżu, ma 
przybliżać tajemnicę Bożego Narodzenia i wzbudzać radość 
z obserwacji żywych zwierząt. Chcemy też, aby wierni jeszcze 
głębiej i radośniej przeżywali święta Bożego Narodzenia – 
mówi ojciec Paweł Chmura i dodaje, że w tym roku żywa szop-
ka bedzie większa, niż w poprzednich latach. Prace rozpoczęto 

„Żywa szopka”
i spektakl świąteczny u franciszkanów

 Franciszkanie w Chęcinach przygotowują “żywą szopkę”. Po raz dwunasty stanie ona na klasztornym dziedzińcu. Nieba-
wem zagoszczą tu kaczki, kozy, owce, kury, kucyki, koń polski, a nawet sowa. Inauguracja szopki odbędzie się w wigilię Bożego 
Narodzenia, a uzależnieni od środków psychoaktywnych podopieczni franciszkańskiego ośrodka „San Damiano” w Chęci-
nach tworzą spektakl świąteczny, który wystawią 25 grudnia.  

już w listopadzie. Zwierzęta zostaną przywiezione z dwóch go-
spodarstw tuż przed Bożym Narodzeniem.
 Na piętnaście minut przed Pasterką na klasztornym dzie-
dzińcu zostanie poświęcona figurka Dzieciątka Jezus, która zo-
stanie wniesiona do kościoła. Po zakończeniu Pasterki francisz-
kanie wyjdą jak zwykle z opłatkiem do ludzi. 
 Niezywkle zapowiada się pierwszy dzień świąt. To właśnie 
25 grudnia, pacjenci ośrodka “San Damiano” wystawią przy 
szopce bożonarodzeniowe przedstawienie, przy akompania-
mencie ojców franciszkanów. Odbędzie się także wspólne kolę-
dowanie. Nie zabraknie też konkursów z nagrodami.

Agnieszka Olech
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 Ten bardzo ambitny program bolmińska placówka będzie 
realizowała przez kolejne dwa lata wspólnie ze szkołami z Tur-
cji, Węgier, Bułgarii, Rumunii i Litwy.
 Tytuł projektu “TREE – Traditions, Reality, Education, 
Entertainment” nawiązuje do naszych najlepszych wzorców 
kulturowych, dokonań w dziedzinie edukacji, postępu i rozwo-
ju na wielu płaszczyznach, jednocześnie projekt nie zapomi-
na o historii naszych „małych ojczyzn”, o naszych korzeniach, 
o tym kim jesteśmy, z czego możemy być dumni, co nas łączy 
a co różni. O wszystkich tych rzeczach dzieci z Bolmina będą 
miały okazję się uczyć i doświadczyć.
 Pierwszy krok został już zrealizowany. W dniach 27.11 – 
01.12.2016 w Bułgarii w miejscowości Ruse odbyła się wizyta 
koordynatorów szkolnych z poszczególnych krajów. Była to 
pierwsza okazja do poznania się, do prezentacji swoich szkół 
i regionów.
 Dariusz Smutek – koordynator programu, nauczyciel ję-
zyka angielskiego: „Jestem przekonany, że moja prezentacja 
szkoły, Miasta i Gminy Chęciny oraz naszej ojczyzny była na 
tyle atrakcyjna i barwna, że zrobiła dobre wrażenie na wszyst-
kich obecnych. W spotkaniu uczestniczyli nie tylko nauczyciele, 
koordynatorzy i dyrektorzy szkół, ale również władze samorzą-
dowe z terenu miasta Ruse, prasa a nawet telewizja. Było wiele 
pytań dotyczących naszego regionu, możliwości wypoczynku 

Projekt ERASMUS+ 
w szkole w Bolminie rozpoczęty

 Od nowego roku szkolnego Szkoła Podstawowa w Bolminie realizuje europejski projekt szkół Erasmus+, którego nadrzęd-
nym celem i priorytetem jest szeroka promocja dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich, ich tradycji, zwyczajów oraz 
przemian na tle historii.

i współpracy. Możemy się wiele nauczyć od innych narodów, 
ale również my mamy im wiele do zaoferowania. Naprawdę nie 
mamy się czego wstydzić.”
 W kwietniu 2017 roku szkoła w Bolminie będzie gościć 
koordynatorów i dyrektorów z krajów partnerskich. Będzie 
okazja, by pokazać im nasze sukcesy i osiągnięcia oraz atrakcje 
turystyczne Gminy Chęciny. Będziemy gotowi!

SP BOLMIN

Mikołajki
w Hali „Pod Basztami”

 Wielka niespodzianka spotkała dzieci uczęszczające do świetlic na terenie Gminy Chęicny, bowiem zawitał do nich Święty 
Mikołaj. Nie mogło oczywiście zabraknąć długo wyczekiwanych prezentów. Wszystkie dzieci otrzymały wspaniałe mikołajkowe 
upominki. Był także czas na wspólne tańce.

Magdalena Jamrożek
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 Warto przypomnieć, że Chęcińsko-Kielecki Park Krajo-
brazowy powołany został do życia 2 grudnia 1996 roku na 
mocy rozporządzenia wydanego przez ówczesnego Wojewodę 
Kieleckiego. Został on wytyczony na obszarze, który w prze-
szłości podlegał intensywnej eksploatacji surowców skalnych, 
co w znacznym stopniu przyczyniło się do odsłonięcia wyjąt-
kowych walorów przyrody nieożywionej. Park nazywany jest 
„rajem dla geologów”. Występują tu bowiem skały prawie 
wszystkich okresów geologicznych, od paleozoiku po kenozo-
ik.  Obszar ten obejmuje znaczną część województwa święto-
krzyskiego i zajmuje powierzchnię 20 500 ha, a jego otulina to 
kolejne 11 123,8 ha. Obecnie teren Parku traktowany jest jako 
„laboratorium” badań geologicznych i przyrodniczych. 
 Konferencję otworzył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski, podkreślając niezwykłe walory Chęcińsko-
-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, który nabiera coraz więk-
szego znaczenia na mapie nie tylko geologiczno-przyrodniczej, 
ale i turystycznej naszego regionu. - Na terenie Chęcińsko-Kie-
lecki Park Krajobrazowy mamy dosłownie geologiczne bogac-
two. Mam nadzieję, że powołany do życia w październiku ubie-
głego roku “Geopark Chęcińsko-Kielecki” zostanie wpisany na 
listę UNESCO. Dzięki temu ziemia świętokrzyska zyska rozgłos 
nie tylko na arenie krajowej, ale również europejskiej – zazna-
czył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 
 O drodze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego 
do Świętokrzyskiego Geoparku UNESCO opowiedzieli przed-
stawiciele Geoparki Kieleckiego Michał Poros oraz Witold We-
sołowski. - Geoparki Europejskie UNESCO tworzą sieć, której 
celem jest zachowanie i promocja wyjątkowych obszarów geo-
logicznych. Terytorium czterech gmin: Chęciny, Sitkówki-No-
winy, 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 geoparków UNESCO – tłuma-
czył Witold Wesołowski z Geoparku Kielce. Jak podkreślano, 
w chwili obecnej do Europejskiej Sieci Geoparków należy 130 

Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy
obchodził swoje dwudziestolecie

 Z okazji „20–lecia utworzenia Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego”, 2 grudnia w Europejskim Centrum Edu-
kacji Geologicznej w Chęcinach odbyła się konferencja naukowa. O walorach najciekawszego geologicznie obszaru w Polsce 
opowiadali naukowcy i specjaliści. 

geoparków z 33 krajów Europy. - Jednym z członków Europej-
skiej Sieci Geoparków jest znajdujący się częściowo na terenie 
Polski transgraniczny polsko-niemiecki Geopark Łuk Mużako-
wa. Uzyskanie statusu Europejskiego Geoparku przez obszar 
Chęcińsko-Kielecki daje więc szanse uzyskania statusu pierw-
szego, w pełni polskiego geoparku – podkreślał Michał Poros 
z Geoparku Kielce.
  Podczas konferencji rozmawiano także o obszarach NATU-
RA 2000 w granicach Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobra-
zowego jego wartościach przyrodniczych i uwarunkowaniach 
prawnych, o których opowiedział Jarosław Pajdak, Zastępca 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dr Ignacy 
Janowski przypomniał o pierwszych chwilach po powstaniu 
Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, a Tymoteusz 
Wróblewski o ćwierćwieczu idei Geoparku i 20 latach projek-
tu zintegrowanej edukacji geologicznej w regionie świętokrzy-
skim. Dyrektor Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych, Tomasz Hałatkiewicz przedstawił wa-
lory przyrodnicze i krajobrazowe Chęcińsko-Kieleckiego Parku 
Krajobrazowego, dr Sylwester Salwa z Państwowego Instytutu 
Geologicznego zaprezentował budowę geologiczną. Zastępca 
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
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 Konferencję rozpoczęła emisja bardzo wzruszającego do-
kumentalnego filmu „Operacja Życie”. Mimo ogromnego po-
stępu w medycynie przeszczepianie narządów to bardzo często 
jedyna nadzieja na uratowanie życia wielu pacjentów. To drugi 
człowiek może być jedyną nadzieją w najtrudniejszych przy-
padkach ratujących życie. 
 O idei przeszczepiania narządów, jej społecznych i praw-
nych aspektach, diagnostyce śmierci mózgu oraz stanowisku 
Kościoła opowiadali uczniowie prowadzący konferencję a byli 

Szkolna konferencja naukowa
pt.: „Transplantacja - jestem na tak”

w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Wolicy
 Dnia 08 grudnia 2016 roku w   Gimnazjum Publicznym nr 2 w Wolicy odbyła się szkolna konferencja pt.: „Transplantacja 
-  jestem na tak”. Uczestniczyli w niej gimnazjaliści z kas trzecich.

nimi: Wiktor Kostecki, Małgorzata Stępnik, Zuzanna  Żurek, 
Justyna Kubicka, Kacper Gawior, Sebastian Sito.
 Pieczę nad  projektem miała moderatorka projektu pani 
mgr Agnieszka Gajos-nauczyciel biologii i chemii.
 W konferencji wzięły udział pani Wicedyrektor Barbara 
Czupryńska i przewodnicząca Rady Rodziców  Gmnazjum 
w Wolicy pani Marta Knap.

Uczennice: Małgorzata Stępnik, Zuzanna Żurek

wiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, dr Marek Gos zapo-
znał zebranych z zasadami dofinansowania zadań ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach – 2017 r.  Konferencja naukowa stała się 
także doskonałą okazją do zaprezentowania zagospodarowa-
nia Turystycznego Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazo-
wego przez Lenę Skibińską-Opokę ze Świętokrzyskiego Biura 
Rozwoju Regionalnego. - Geoturystyka staje się coraz bardziej 
popularna. Na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobra-
zowego znajduje się wiele szlaków i tras turystcznych, z czego 
duża ich część jest umiejscowiona na terenie gminy Chęciny 
– poinformowała Lena Skibińska-Opoka ze Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego. - Patrząc na powstałe w Chęci-
nach Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, gdzie już 
zjeżdżają naukowcy z całego świata, a także na ogromne zainte-
resowanie tematem odkrywania historii Ziemi przez turystów, 
wiem, że ta gałąź turystyczna ma ogromny potencjał – zazna-
czył Burmistrz Robert Jaworski.
  Następnie głos zabrał Robert Płaski, Nadleśniczy Nadle-
śnictwa Kielce, który przybliżył temat gospodarki leśnej na tle 
obszarów przyrodniczo cennych na przykładzie Nadleśnictwa 
Kielce. Na zakończenie wystąpiła Koordynator Zespołu - Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach Monika Jamróz, która przedstawiła temat 
ogólnopolskiego system wsparcia doradczego dla sektora pu-
blicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie 
efektywności energetycznej oraz OZE.
 Śmiało można stwierdzić, że Chęcińsko-Kielecki Park Kra-
jobrazowy należy do najciekawszych geologicznie obszarów 

Polski. - Świadomi ogromnego dziedzictwa przyrodniczego 
i potencjału geologicznego Ziemi Chęcińskiej, postanowiliśmy 
zorganizować konferencję naukową, która przybliżyła nam 
jeszcze bardziej walory tego regionu – podkreślał Burmistrz 
Robert Jaworski. - Jestem przekonany, że w przyszłości uda 
nam się stworzyć wspólnie z innymi gminami bogatymi pod 
względem geologicznym, mocny produkt turystyczny, który 
będzie stanowił silną konkurencję dla innych ważnych geolo-
gicznie miejsc już nie tylko na arenie naszego kraju, ale i na 
arenie europejskiej – dodał Burmistrz, Robert Jaworski. 

Agnieszka Olech
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 W ostatnich latach samorząd lokal-
ny przyczynił się do przeprowadzenia 
renowacji wielu obiektów zabytkowych 
na terenie gminy, tj. Kościoła Parafial-
nego w Chęcinach, Klasztoru Sióstr Ber-
nardynek, Kościoła w Starochęcinach 
i Bolminie. Wyremontowana została 
kamienica „Niemczówka”, XIX-wieczny 
budynek Urzędu, a zabytkowe centrum 
miasta oraz Zamek Królewski przeszły 
rewitalizację.  
 Jednym z ostatnich wymagających 
pilnych prac remontowych jest Klasztor 
o. Franciszkanów. W latach 2008-2009 
została wymieniona posadzka w Klasz-
torze oraz wykonano nowy ołtarz. W ko-
lejnych latach rozpoczęto wymianę da-
chu. Wymagany jest też remont muru 
klasztornego. Podczas wizyty Burmistrz, 
Robert Jaworski wraz z ojcem Pawłem 
Chmurą rozmawiali o konieczności re-
nowacji obiektu i możliwościach pozy-
skania na ten cel środków. – Przez kilka 
ostatnich lat udało nam się odrestauro-

W ministerstwie rozmawiano
o renowacji chęcińskich zabytków

 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski wraz z Ojcem Pawłem Chmurą odbyli spotkanie  Ministerstwie Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Rozmawiali o renowacji chęcińskich zabytków.

wać większość obiektów dziedzictwa kul-
turowego. Dziś są one wizytówką naszej 
gminy i obiektami chętnie odwiedzany-
mi przez turystów. Dużym wsparciem 
są dla nas środki unijne i ministerialne. 
Mam nadzieję, że uda nam się również 
w najbliższym czasie pozyskać fundusze 
na remont Klasztoru Franciszkanów – 
powiedział Burmistrz.
 Spotkanie z Ewą Bordkiewicz Dy-
rektorem Departamentu Ochrony Za-
bytków zainicjowano w związku z pla-
nowanymi pracami związanymi ze stop-
niowym odrestaurowywaniem obiektów 
zabytkowych na terenie Gminy Chęciny. 
Wiele uwagi poświęcono między innymi 
koniecznej do przeprowadzenia reno-
wacji Zespołu Klasztornego OO. Fran-
ciszkanów. Podczas spotkania gospodarz 
gminy przedstawił walory kulturowe 
Ziemi Chęcińskiej oraz omówił plany do-
tyczące rewitalizacji zabytków. - Mając na 
uwadze liczne obiekty dziedzictwa kultu-
rowego i koszty ich renowacji konieczne 

jest szukanie wszelkiego wsparcia – po-
wiedział Burmistrz Robert Jaworski.

 Agnieszka Olech

 Deska ortopedyczna stanowi podstawowy element zabez-
pieczenia poszkodowanych urazowych. Deska może zostać 
również wykorzystywana do wielu innych celów, jak np. ewaku-
acji poszkodowanych. - Bardzo brakowało nam takiego sprzętu 
– przyznał Prezes OSP w Radkowicach, Kamil Prędota, wyra-
żając swoją wdzięczność i przekazując podziękowania na ręce 
Przewodniczącego Wspólnoty Gruntowo – Leśnej w Lipowicy, 
Roberta Lewickiego, który osobiście wraz z Zarządem Wspól-
noty przywiózł niezwykle cenny dar. - Doceniając dotychczaso-
we działania jednostki w Radkowicach  profesjonalizm i  goto-
wość do niesienia pomocy cieszymy się, że mogliśmy doposażyć 
was w niezbędny sprzęt do ratowania życia i zdrowia poszkodo-
wanych – stwierdził Przewodniczący Wspólnoty, Robert Lewic-
ki. 
 Zdaniem druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Radko-
wicach ma ogromne znaczenie w udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. - Deska znaj-
dzie również zastosowanie do ćwiczeń z zakresu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy oraz pokazów ratownictwa – zapowiedzieli 
wdzięczni strażacy.

Agnieszka Olech

Profesjonalna deska ortopedyczna
trafiła do druhów z Radkowic

 Druhowie OSP w Radkowicach otrzymali profesjonalną deskę ortopedyczną. Ten niezwykle potrzebny sprzęt do ratowania 
zdrowia i życia ludzkiego przekazała Wspólnota Gruntowo-Leśna w Lipowicy. 
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Dnia 24 listopada 2016 odbyło się Walne Zebranie Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku celem uzupełnienia 
składu zarządu ( na miejsce osób, które zrezygnowały). 

W wyniku tajnego głosowania do zarządu weszli: Jadwiga  Borkowska, Stanisław Król i Marta Syzdół. W miejsce Anny 
Bęben, na v-ce przewodniczącego wybrany został Stanisław Król.

Dnia 30 listopada 2016 odbyło się zebranie zarządu CHUTW. Omawiane były sprawy związane z programem na II 
semestr roku akademickiego 2016/27 oraz sprawy bieżące. 

6 grudnia 2016r. zakończony został kurs komputerowy w którym 
brało udział 48 osób. Serdeczne  podziękowania dla Panów Zdzi-
sława Cedro i Dariusza Miernika za wspaniałe prowadzenie zajęć.

Kierownictwu Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej 
w Chęcinach, dziękujemy za udostępnienie sali, komputerów 
i wszelką opiekę.

PODZIĘKOWANIA składamy wszystkim darczyńcą, którzy wspo-
mogli nasz uniwersytet: Pan(Pani) Mirosława Dołęgowska Wysoc-
ka W-wa, Roman Klita, Anna Kołkiewicz, Władysław Kołkiewicz, 
Agnieszka Łużniak, Edward Przywała.

Naszym koleżankom Krystynie Wilk i Grażynie Tkacz dziękuję za 
wspaniałe ciasta, którymi rozkoszowaliśmy się podczas rozpoczęcia 
zajęć i na Andrzejki.

Z okazji zbliżających  się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
2017 składam najlepsze życzenia Panu Burmistrzowi Robertowi Ja-
worskiemu, który nieustannie wspiera nasz Uniwersytet, Pani Dy-
rektor Renacie Janusz i pracownikom CKiS oraz Wam moje kole-
żanki i koledzy z Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bez 
Was nie byłoby naszych osiągnięć.

Zenona Dołęgowska
Prezes Zarządu ChUTW

Z życia Chęcińskiego Uniwersytetu …

Szanowni Mieszkańcy,
 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach informuje, że w okresie od dnia 02.01.2017 roku do dnia 28.02.2017 
roku będzie można składać wnioski o zakwalifikowanie do udziału w „Programie demontażu, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest z terenu Gmi-
ny i Miasta Chęciny”.
 Wnioski można pobrać w pokoju numer 11 w tutejszym Urzędzie.
 Kompletne wnioski należy składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, lub przesłać 
pocztą na adres: Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny.
 Wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.
 Dodatkowe informacje udzielane są przez Panią Sylwię Kurdek - Grabalską pod numerem telefonu 
41 31 53 113 bądź osobiście w pokoju numer 11.

UGiM w Chęcinach 
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 Gminny „Mam Talent” już na sta-
łe wpisał się do kalendarza imprez 
na terenie gminy Chęciny. To z nie-
cierpliwością wyczekiwane przez 
utalentowaną młodzież wydarzenie. 
Właśnie tu, podczas trwania konkur-
su młodzi ludzie mogą zaprezento-
wać swoje umiejętności taneczne, 
wokalne, aktorskie, czy każde inne, 
które można nazwać talentem.

Występy
na najwyższym poziomie

 Tegoroczny konkurs młodych ta-
lentów odbył się w hali widowiskowo-
-sportowej „Pod Basztami” w Chę-
cinach. - Idea tego wydarzenia ma 
na celu wyszukanie tych talentów, 
które drzemią wśród naszych dzie-

Paweł Jabłoński zwycięzcą
IV Gminnego „Mam Talent w Chęcinach”

 Tegorocznym niekwestionowanym zwycięzcą IV Gminnego “Mam Talent w Chęcinach” został wokalista Paweł Jabłoński. 
Miejsce drugie zajęła Julita Woźniczko, a na miejscu trzecim uplasowała się Dominika Wrońska. Wielką niespodziankę spra-
wili właściciele studia nagrań Koliber, fundując trzem wybranym przez siebie wokalistom nagrania w profesjonalnym studio. 
Wyłonionymi szczęśliwcami zostali: Jacek Prokop, Julia Wojdalska i Katarzyna Wrońska. Dodatkowo, nagrodą specjalną juro-
rzy uhonorowali pięcioletnią Marię Zygarowicz. 

ci, młodzieży i tych, którzy chcą wy-
stępować przed publicznością. Nie 
ukrywam, że cztery lata temu, kiedy 
z naszej inicjatywy to wydarzenie 
po raz pierwszy się odbyło, skupia-
ło zaledwie kilkanaście osób. Dzisiaj 
ta liczba znacznie wzrosła i jak widać 
są to osoby, w których drzemie wiel-
ki talent i wielkie zdolności – mówi 
Robert Jaworski, Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Chęciny, który dokonał 
uroczystego otwarcia czwartej edy-
cji “Gminnego Mam Talent” wraz 
z wicestarostą Powiatu Kieleckiego 
Zenonem Janusem oraz Janem Ce-
dro, przewodniczącym Rady Powia-
tu Kieleckiego. - Jesteśmy zachwyce-
ni talentami, jakie drzemią w naszej 
młodzieży. Myślę, że wielu z tych 
młodych ludzi zbuduje swoją przy-

szłość na własnych umiejętnościach 
i talentach – podkreślał wicestarosta 
Zenon Janus, a zdaniem przewodni-
czącego Rady Powiatu Kieleckiego, 
Jana Cedro, szlifowany talent jest jak 
diament. - Widać po wszystkich wy-
stępach, że ci modzi ludzie wkładają 
mnóstwo zaangażowania w rozwój 
swoich pasji. Życzę im, aby nie usta-
wali w drodze do samodoskonalenia 
– mówił przewodniczący Jan  Cedro.  
 Jak się okazało podczas imprezy, 
utalentowanych osób w gminie Chę-
ciny nie brakuje. Byli tacy, którzy tań-
czyli, śpiewali, recytowali. - Jesteśmy 
pod wrażeniem. O wielu utalentowa-
nych osobach nie wiedzieliśmy do tej 
pory. Będziemy chcieli promować ich 
podczas wszelkiego rodzaju dużych 
uroczystości, jakie odbywają się na te-
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renie naszej gminy. Naprawdę mamy 
kim się pochwalić – podkreślał Bur-
mistrz, Robert Jaworski.

Trudno było
wybrać tych najlepszych

 Podobnego zdania było również 
jury, w którym zasiedli także znaw-
cy muzyczni, co z pewnością przy-
sporzyło wiele stresu wykonawcom. 
W skład szacownej komisji sędziow-
skiej weszli: Adam Kasprzyk – mu-
zyk, Dorota Anyż – reżyser teatralny, 
Zenona Dołęgowska – prezes Chęciń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, Bartłomiej Łącki – tancerz oraz 
Agnieszka Olech – redaktor. Trzeba 
przyznać, że jury IV Gminnego Mam 
Talent miało nie lada orzech do zgry-
zienia, by wybrać tych najlepszych. 
Pod uwagę brany był dobór repertu-
aru, środków artystycznych, poziom 
wykonania oraz warsztat. – Tegorocz-
ny konkurs był dla nas trudny, ponie-
waż zaprezentowało się całe mnóstwo 
utalentowanych osób i naprawdę 
ciężko było wybrać tych najlepszych. 
Chociaż co do miejsca pierwszego 
cała komisja sędziowska była w stu 
procentach zgodna – podsumował 
Adam Kasprzyk, przewodniczący 
jury IV „ Gminnego Mam Talent”.

Chęciny kuźnią talentów
 Po długich naradach w końcu 
ogłoszono wyniki. I tak, tegorocz-
nym niekwestionowanym zwycięzcą 
IV Gminnego “Mam Talent w Chę-
cinach” został wokalista Paweł Ja-
błoński. Miejsce drugie zajęła Juli-
ta Woźniczko, a na miejscu trzecim 
uplasowała się Dominika Wrońska. 
Wyróżnienia przyznano dla: Dawida 
Grabiaka, Julii Kruk oraz Julii Ma-
lagi. Wielką niespodziankę sprawili 
właściciele studia nagrań Koliber, 
fundując trzem wybranym przez 
siebie wokalistom nagrania w pro-
fesjonalnym studio. Wyłonionymi 
szczęśliwcami zostali: Jacek Prokop, 
Julia Wojdalska i Katarzyna Wroń-
ska. - Mieliśmy przyznać tylko jedną 
nagrodę w postaci profesjonalnego 
nagrania, ale nie mogliśmy dojść 
do porozumienia i postanowiliśmy 
przyznać aż trzy specjalne nagrody 
od studia Koliber. W Chęcinach jest 
prawdziwa kuźnia młodych talentów 
– podkreślali zgodnie właściciele Stu-

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Chęciny

Święta Bożego Narodzenia niosą z sobą
chwile pełne wiary, nadziei i miłości.

Z tej okazji proszę o przyjęcię
najserdeczniejszych życzeń zdrowia,

wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji
zarówno w życiu zawodowym jak i rodzinnym.

Niech rok 2017 będzie czasem
spełnionych nadziei i oczekiwań,

a życie osobiste i zawodowe
będzie pełne sukcesów,

które każdemu z nas przyniosą
radość i satysfakcję.

Łącząc wyrazy szacunku

Zenon Janus
Wicestarosta Powiatu Kieleckiego 

dia Koliber, Anna Wiśniewska i Bo-
gusław Polak, którzy bacznie przy-
glądali się wszystkim prezentacjom. 
Dodatkowo, nagrodą specjalną ju-
rorzy uhonorowali pięcioletnią Ma-
rię Zygarowicz. - Marysia była naj-
młodszą uczestniczką konkursu i za-
chwyciła nas wspaniałą prezentacją, 
odwagą i tym, że w wieku pięciu lat 
potrafiła zapamiętać tak długi tekst 
wiersza. Była fantastyczna. Po prostu 
musieliśmy ją docenić – tłumaczyła 
jedna z członkiń jury Dorota Anyż. 

Na zakończenie wręczono puchary 
i nagrody dla najlepszych. Nie zabra-
kło także podziękowań dla jurorów, 
a także dla Grzegorza Porzucka pro-
wadzącego imprezę i Ryszarda Ra-
miączka, sponsora poczęstunku.     
 Tegoroczna impreza jest zapo-
wiedzią przyszłorocznych edycji 
“Gminnego Mam Talent”, ponieważ 
następne młode, utalentowane osoby 
czekają na swoją kolej do zwycięstwa. 
Zapraszamy za rok!

Agnieszka Olech
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 W Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy 
Chęciny „Niemczówka” w Chęcinach odbyła się konferencja 
„Stop przemocy wspólną sprawą – Chęciny stawiają na rodzi-
nę” organizowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny 
oraz Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chę-
cinach. Celem konferencji było promowanie idei interdyscy-
plinarności działań w obszarze przemocy w rodzinie oraz me-
diacji rówieśniczej i rodzinnej jako formie komunikacji, dzięki 
której wypracowuje się porozumienie między osobami, które 
są w konflikcie.
 W trakcie konferencji odbyły się prelekcje na temat in-
terdyscyplinarności działań pomocowych w Gminie Chęciny 
jak również mediacji rówieśniczych i mediacji rodzinnych. 
Prowadzącymi byli: Ewa Znojek - kierownik MGOPS w Chę-
cinach, Izabela Buszewicz - Prezes Stowarzyszenia Święto-
krzyskiego Centrum Mediacji w Kielcach oraz Teresa Jaku-
bowska - Konsultant do spraw współpracy z rodziną i dziećmi 
w PCPR w Kielcach.
 Podczas trwania konferencji odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu: „Kierunek: Rodzina” oraz wręczenie nagród i dy-

Konferencja „Stop przemocy wspólną sprawą 
– Chęciny stawiają na rodzinę”

plomów jego laureatom. Konkurs adresowany był  do dzieci 
w wieku przedszkolnym oraz uczniów Szkół Podstawowych 
z terenu Gminy i Miasta Chęciny. Celem konkursu było pro-
mowanie wartości i więzi rodzinnych, kształtowanie pozytyw-
nego wizerunku rodziny, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni 
artystycznej. Do Ośrodka wpłynęło 218 prac plastycznych. Na-
godzono 17 dzieci w trzech kategoriach wiekowych:

Przedział wiekowy: przedszkole – kl. O
 1. Gruba Aleksandra  - przedszkole w Chęcinach 
 2. Stępień Maria - przedszkole w Chęcinach

Wyróżnienia:
 1. Salwa Gabriela– sz. podst. w Tokarni
 2. Krzywicki Patryk – szk. podst. w Radkowicach
 3. Panek Wiktoria – przedszkole w Chęcinach
Wyróżnienie specjalne za pracowitość:
Gola Weronika - przedszkole w Chęcinach

Przedział wiekowy: kl. I-III
 1. Smardzewski Kacper – sz. podst. w Bolminie
 2. Rudawska Amelia – sz. podst. w Chęcinach

Wyróżnienia:
 1. Rybak Aleksandra – sz. podst. w Siedlcach
 2. Charaziak Stanisław – sz. podst. w Chęcinach
 3. Sołtys Nadia - sz. podst. w Wolicy 

Wyróżnienie specjalne za pracowitość:
Słodkiewicz Emilia - sz. podst. w Tokarnia
Przedział wiekowy: kl. IV-VI
 1. Nowak Jakub  – sz. podst. w Tokarnia
 2. Zimoląg Wiktoria - sz. podst. w Chęcinach

Wyróżnienia:
 1. Iwańska Katarzyna  - sz. podst. w Siedlcach
 2.  Dziurzyńska Klaudia – sz. podst. w Tokarni
 3.  Góralska Julia - szk. podst. w Chęcinach
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

 Pracownicy MGOPS w Chęcinach
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 Na zwycięzców chęcińskiej edycji Me-
moriału poświęconego pamięci legendar-
nego „Czarodzieja Ringu”, jak na kró-
lewskie miasto przystało, czekały bardzo 
atrakcyjne nagrody w postaci szabel z wy-
grawerowanymi na głowniach insygniami 
zwycięstwa. Szablę dla zwycięskiej drużyny 
– która pokonała zespół gości 14:6 – otrzy-
mał od Burmistrza Roberta Jaworskiego 
szkoleniowiec Rushh Kielce Grzegorz No-
waczek.

Magdalena Jamrożek

Międzynarodowa gala boksu w Chęcinach
 W piątek, 9 grudnia,  w Chęcinach odbyła się IV edycja Memoriału im. Leszka Drogosza, w ramach której rozegrano walki 
pomiędzy zawodnikami Rushh Kielce, a drużyną składającą się z połączonych zespołów Irlandii i Ukrainy. 
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 4 grudnia to dzień obchodów święta patronki górników 
św. Barbary. W regionie chęcińskim jest wiele miejsc, w któ-
rych ludzie od wieków podejmują trud pracy w kopalniach. 
Jednym z nich była góra Miedzianka. Występują tam kruszce 
miedzi, które wzbudzały zainteresowanie wielu znakomitych 
naukowców. Tak też stało się na początku XX wieku. Po około 
80-letniej przerwie Miedzianka znów jak magnes przyciągnę-
ła wybitne osobistości. Byli nimi bracia Stanisław i Bolesław 
Łaszczyńscy. Pierwszy przybył w nasz region Stanisław. Mło-
dy wykształcony wynalazca szukał złoża miedzi w kraju ojczy-
stym. Interesowały go konkretnie te rudy, ponieważ był on 
twórcą nowej metody elektrolizy miedzi i cynku. Chciał on ją 
wypróbować i w miarę możliwości wykorzystać w przemyśle. 
Tak też swoją przygodę z Miedzianką rozpoczął w 1900 roku. 
Po rozpoznaniu się w terenie oraz zaznajomieniu z jedynym 
źródłem geologicznym, jakim była wówczas praca Puscha, za-
chęcił on swojego brata Bolesława do przyjazdu do Miedzian-
ki. Miało to miejsce w 1902 roku. To właśnie młodszy z braci 
Łaszczyńskich uruchomił i kierował kopalnią miedzi. W ten 
sposób rozpoczęli oni razem tworzyć historię oraz poznawać 
złoże, które było w małym stopniu dotychczas poznane.
 Metoda elektrolityczna służyła odzyskiwaniu miedzi 
z ubogich złóż. Dlatego Miedzianka była miejscem idealnym 
dla działalności braci Łaszczyńskich. Wspomniana meto-
da polegała na rozpuszczaniu uzyskanego urobku w kwasie 
siarkowym i w drodze elektrolizy czysta miedź otrzymywana 
była na katodzie okrytej papierem w postaci miedzi metalicz-
nej w formie gotowych blaszek przeznaczonych na sprzedaż. 
Metoda ta została opatentowana, także w Stanach Zjednoczo-
nych, niektórych krajach Europy oraz w jednym zakładzie 
na Syberii. Łaszczyńscy zainwestowali spore nakłady finan-
sowe, aby odbudować kopalnię oraz założyć zakład przerób-
czy w Papierni nad Łośną. Publikowali oni również wyniki 
swoich badań. Obaj bracia posiadali również wykształcenie 
z nauk geologii i mineralogii. Dzięki temu spoglądali oni fa-
chowym okiem na zasoby góry, co przyczyniło się do powsta-
nia dokładnych opisów geologiczno-mineralogicznych.
 Początkowo prace górnicze były prowadzone metodą od-
krywkową, a pierwszy sukces osiągnięto w 1904 roku. Wte-
dy to odkryto wysokoprocentową rudę miedzi niemalże na 
powierzchni. Nie była ona naznaczona śladami wcześniej 
prowadzonych robót górniczych. Wydarzenie to przyczyni-
ło się do wielkiego entuzjazmu wśród młodych naukowców. 
W 1905 roku powstało Towarzystwo Udziałowe „Zofia”. Jej 
utworzenie miało głównie na celu zgromadzenie środków na 
prowadzenie dalszych postępów w eksploatacji oraz zakładu 
przeróbczego w Papierni. Kapitał towarzystwa wynosił 200 
tysięcy rubli, który został wpłacony tylko w połowie. Środki 
te zostały zebrane głównie od krewnych i znajomych bra-
ci Łaszczyńskich. Jednakże uzyskali oni nadanie górnicze. 
Wśród nowatorskich urządzeń zakupionych na potrzeby ko-
palni był pierwszy tego typu w Kielcach kompresor do wier-
ceń pneumatycznych. Rozwiązano także sprawy z właściciela-
mi gruntów.
 W pierwszych latach działalności podjęto również wiele 
prac, które polegały na oczyszczeniu i udostępnieniu dwóch 

O wybitnych postaciach
górnictwa regionu chęcińskiego

starych sztolni austriackich „Zofia” oraz „Teresa”. Odnaleźli 
oni tam ślady wcześniejszych prac. Był nim między innymi 
ukośny sięgający 40 m głębokości szyb, który został wykona-
ny w czasie działalności Staszica w sztolni „Zofia”. W drugiej 
zaś przetarto drogę do pięciu poziomów staropolskich robót 
górniczych.
 Niebagatelny wpływ na postęp prac na Miedziance miał 
fakt znajdowania się jej w granicach Królestwa Polskiego. 
Po rewolucji w 1905 roku zostały wprowadzone wysokie 
obostrzenia i utrudnienia w dostępie do materiałów wybu-
chowych, głównie dynamitu. Wynikało to z faktu, iż władze 
były bardzo podejrzliwe i obawiały się ataków terrorystycz-
nych. Bracia Łaszczyńscy stanęli przed poważnym proble-
mem, w jaki sposób prowadzić prace górnicze nie posiadając 
środka do kruszenia skał? Tak też opracowali własny środek 
wybuchowy nazwany miedziankitem. Był on również używa-
ny na Miedziance. Jego konstrukcja pozwalała na ominięcie 
rygorystycznych przepisów transportowych narzuconych 
przez władze. Cechą charakterystyczną miedziankitu jest ła-
twość formowania konstrukcji na miejscu w każdego rodzaju 
kopalni. A polegała ona na: „Drobno sproszkowany chloran 
potasu wysypuje się do tutek papierowych, klejonych w naj-
zwyklejszy sposób na wałku drewnianym lub metalowych; 
średnica tutek zastosowana jest do średnicy otworów strza-
łowych. Końce tutek zaklejają się okrągłymi płatkami papie-
ru (…) gotowy nabój chloranowy nasyca się naftą w paten-
towanym korytku z żeberkami poprzecznymi”. Wynalazek 
ten został opatentowany. Dochody z jego sprzedaży w latach 
1908-1914 pozwalały Łaszczyńskim na kontynuowanie prac. 
Niestety borykano się z problemem wód podziemnych, co 
w 1909 roku było powodem wstrzymania prac spółki „Zofia”.
 Podczas I wojny światowej eksploatacją złoża w Miedzian-
ce zajmowali się Austriacy. Ze względu na duże zapotrzebo-
wanie na metale kolorowe, a w szczególności miedź, podję-
tych zostało wiele prac poszukiwawczych w całym regionie 
kielecczyzny. Jej terytorium podlegało rządom Generalnego 
Gubernatorstwa. Kierownikiem kopalni został wówczas Vic-
tor Fürenkranz. Działalność jego rozpoczęła się w lipcu 1915 
roku i trwała do listopada 1918 roku, czyli przeszło 3 lata. 
Ten Inżynier górniczy swoje doświadczenia z tego okresu 
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przedstawił w „Sprawozdaniu dotyczącym kopalni miedzi 
w Miedziance koło Kielc w Polsce”. Po wydobyciu austriac-
kim w Miedziance nie pozostało zbyt wiele złoża.
 W wolnej Polsce prace górnicze ponownie wznowili Łasz-
czyńscy pod patronatem Towarzystwa „Zofia”. Wtedy też nie 
obyło się bez problemów. Był nim przede wszystkim węgiel, 
a raczej brak regularności w jego dostawie. Służył on do 
podtrzymywania prac pomp parowych odwadniających ko-
palnię. Dochodziło wtedy do kilkukrotnego zalewania wyro-
bisk górniczych. Brak pieniędzy oraz ogólnoświatowy kryzys 
lat 20. XX wieku przyczynił się do wstrzymania prac w 1922 
roku.
 Z powodu barku środków do utrzymania Bolesław Łasz-
czyński podjął się wydobycia „marmurów” na Miedziance 
i Ołowiance w 1925 roku. Odbywało się to metodą „klino-
wego” rozbijania wapieni przy użyciu środka wybuchowego 
– miedziankitu. Jego zastosowanie znacznie obniżyło koszty 
produkcji. W tym przypadku również nie odbyło się bez pro-
blemów. Tym razem związane one były z prawem, a ściślej 
wynikało to z umów, jakie Łaszczyńscy zawarli z właściciela-
mi gruntów. „(…) żądali opłaty od wydobytego kamienia tak 
jak od kruszca miedzi”. Oznaczało to znacznie wyższy koszt 

eksploatacji. Sprawa trafiła do sądu. Łaszczyński sprawę 
przegrał. Władze nie były zainteresowane surowcami Mie-
dzianki, pomimo wielu starań obojga braci. Tak w ciężkich 
warunkach obaj bracia doczekali się II wojny światowej.
 Mimo wejścia wojsk niemieckich funkcjonowała mała fa-
bryka chemiczna. Stanisław wybrał się pieszo do Kielc, aby 
dokonać wypłaty pracującym w niej ludziom. Niestety został 
padł ofiarą nazistów, ponieważ stawił się w obronie bezbron-
nej kobiety, którą chciano zastrzelić po znalezieniu broni 
u jej męża. Wydarzenia te miały miejsce w dniu 5 września 
1939 roku. Natomiast Bolesław przeżył wojnę wraz z rodzi-
ną w bardzo ciężkich warunkach. Po zakończeniu działań 
zbrojnych doczekał się upaństwowienia nadania górnicze-
go. Niestety zmarł on 17 kwietnia 1947 roku i nie doczekał 
się wznowienia prac na Miedziance. Jego ciało spoczywa na 
cmentarzu w Bolminie. Na grobie rodziny Łaszczyńskich 
jest umieszczona płyta z czerwonego piaskowca z napisem: 
„Doktor Bolesław Łaszczyński – pionier górnictwa miedzi”. 
Po domach obu braci praktycznie nie ma już śladu. Gdzie-
niegdzie udaje się odnaleźć tylko resztki ich fundamentów.

Joanna Gruszczyńska,
CITiH Niemczówka

 Celem Programu „Wiarygodna Szkoła” jest przede wszyst-
kim ułatwienie rodzicom i potencjalnym uczniom dokonania 
oceny danej placówki przy podejmowaniu decyzji o jej wybo-
rze. - Warunkiem przystąpienia do programu było uzyskanie 
odpowiednio wysokiego poziomu edukacji – powiedział Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – Oznacza to, 
że pozytywną ocenę mogła uzyskać tylko ta szkoła, która z co 
najmniej dwóch egzaminów zewnętrznych uzyskała bardzo 
dobry wynik. Placówka musiała się więc znaleźć na obszarze 
„Szkoły Sukcesu” lub „Szkoły Wspierającej” w oparciu o wyniki 
ogłaszane przez Instytut Badań Edukacyjnych. Mówiąc w skró- 
cie, szkoła musiała wykazać się bardzo wysoką efektywnością 
nauczania. Potrzebna była także pozytywna ocena infrastruk-
tury i bezpieczeństwa szkoły – podkreślił Burmistrz Robert Ja-
worski. 
 Przyznanie tego prestiżowego tytułu było możliwe dzięki 
staraniom szkoły i pozytywnie zakończonemu procesowi we-
ryfikacji, przeprowadzonemu przez kapitułę Programu Wia-
rygodna Szkoła. Certyfikat został przyznany na podstawie 
szczegółowo przeanalizowanych danych pochodzących między 
innymi z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz Instytu-
tu Badań Edukacyjnych.
 To już kolejny certyfikat jaki trafił do jednej ze szkół z te-
renu Gminy Chęciny. - Dzięki temu wyróżnieniu wzmacniamy 
swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner 
w edukacji – mówi Dyrektor szkoły, Jolanta Mróz. Tytuł ten zo-
bowiązuje również całą naszą społeczność szkolną, do dalszej 

Szkoła Podstawowa w Radkowicach ponownie 
z certyfikatem „Wiarygodnej Szkoły”

 W programie zostały wyróżnione tylko te placówki, które działają zgodnie ze ściśle przyjętymi kryteriami gwarantującymi 
ich sukces. Jak się okazało, Szkoła Podstawowa w Radkowicach realizuje swoje cele statutowe na bardzo wysokim poziomie. 
Spójna współpraca władz samorządowych, dyrekcji szkoły, jej pedagogów, uczniów oraz ich rodziców przyniosła wymierny 
efekt w postaci certyfikatu „Wiarygodnej Szkoły”! Potwierdza on profesjonalizm placówki, właściwy poziom nauczania, a także 
spełniania zasad bezpieczeństwa. 

pracy na rzecz osiągania jeszcze lepszych wyników dydaktycz-
no-wychowawczych - dodaje pani Dyrektor.
 Dla każdego rodzica ważne jest, aby jego dziecko uczyło się 
w szkole bezpiecznej, dobrze przygotowanej do wychowania 
i kształcenia młodzieży, z profesjonalną kadrą pedagogiczną 
i dobrym zapleczem naukowym. Dla uczniów ważne jest, aby 
zajęcia były przede wszystkim ciekawe. Certyfikat „Wiarygod-
nej Szkoły” jest swoistym gwarantem, że posiadająca go pla-
cówka jest w stanie te potrzeby zaspokoić. 

Agnieszka Olech
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 Cisza jak ta to polski zespół wykonujący poezję śpiewaną i piosenkę 
poetycką. Został założony w 2003 roku w Kołobrzegu. Zespół tworzy 
aranżacje muzyczne do wierszy poetów polskich dwudziestego wieku, 
takich jak: Bolesław Leśmian, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Ka-
zimierz Przerwa-Tetmajer, Jonasz Kofta, Agnieszka Osiecka, Edward 
Stachura oraz współczesnych poetów jak: Wiesława Kwinto-Koczan, 
Ewelina Marciniak, Barbara Borzymowska czy Tomasz Borkowski. Au-
torami tekstów są również aktualni lub byli członkowie zespołu: Michał 
Łangowski, Mariusz Skorupa, Mariusz Borowiec, czy Mateusz Wyziń-
ski. - Od dwunastu już lat podróżujemy wspólnie po ścieżkach gór, 
poezji i muzyki, ubierając w nuty słowa wielkich polskich poetów. Tych 
najbardziej znanych i tych, których twórczość warto poznać bardziej. 

Poezja śpiewana zabrzmiała w Chęcinach
 A wszystko to za sprawą niesamowitego zespołu “Cisza jak ta”, który tłumnie przybyłą do hali widowiskowo-sportowej 
w Chęcinach “Pod Basztami” zabrał na poetycko-muzyczną wędrówkę po Krainie Łagodności. Zespół w ciągu 12 lat istnienia 
zagrał ponad 550 koncertów w całym kraju, wydał 9 płyt rejestrujących ponad 80 utworów grupy.

Podążamy brukowanym ulicami miast, ścieżkami górskich szlaków, śla-
dami ludzkiej wrażliwości, ze słowem i muzyką, by pokazywać świat 
prozy w piękniejszy, pełen poetyckiej mądrości sposób – mówili człon-
kowie zespołu, w skład którego wchodzą: Aleksandra Frąckowiak - flet 
poprzeczny, wokal, Ilona Ejsmont - skrzypce, wokal, Dariusz Bądkow-
ski - gitara basowa, Mariusz Skorupa - gitara elektroakustyczna, gitara 
solowa, harmonijka ustna, wokal  oraz Mateusz Wyziński - perkusja, 
cajon, wokal, gitara.
 Trzeba przyznać, że to był jeden z najpiękniejszych koncertów, ja-
kie odbyły się w Chęcinach. Artyści przenieśli publiczność w otchłań 
poezji, dając niezapomniane wrażenia. 

Agnieszka Olech 

 Komedia “terapeutuyczna” opowiadająca o sławnym showmanie 
telewizyjnym, gwiazdorze estrady, który przeżywa kryzys osobowości 
i zgłasza się na kurację do kliniki leczenia męskich nerwic. Nie podej-
rzewa od zupełnie, że to klinika, zupełnie niepodobna do innych. Kie-
ruje nią ekscentryczny profesor psychiatrii, stosujący metody bliższe 
raczej hippisom i playboy’om, niż instytutowi naukowemu. Jego naj-

Aktorzy spektaklu „Mężczyzna idealny”
 zachwycili chęcińską publiczność

 6 grudnia, w hali “Pod Basztami” w Chęcinach wystawiono sztukę komediową “Meżczyzna idealny” w reżyserii Stefana 
Friedmanna. Komedia wręcz zachwyciła chęcińską publiczność. Spektakl ze znanymi i lubianymi aktorami zagwarantował 
widzom bardzo dobrą zabawę.

bliższa współpracowniczka natomiast, doktor psychiatrii i bio-genety-
ki, umysł wybitny i szalony, jest owładnięta ideą “wyprodukowania” 
mężczyzny idealnego, zdolnego przetrwać w epoce nadchodzącego 
matriarchatu. Pracuje nad tym w ukryciu i już udało się jej “wyhodo-
wać” pierwszy egzemplarz mężczyzny idealnego, niestety, z wieloma 
ukrytymi i jawnymi wadami. 
 Sztuka od chwili swej premiery w kwietniu bawi do łez kolejne rze-
sze widzów. Podobnie było także w Chęcinach.  Publiczność była za-
chwycona.

Magdalena Jamrożek
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„Barbórka”w Radkowicach

Żołnierze
ze Stanów

Zjednoczonych
z wizytą

w Chęcinach
 Żołnierze ze Stanów Zjednoczonych biorący 
udział w szkoleniu zorganizowanym na kieleckiej 
Bukówce odbyli spotkanie z Burmistrzem Rober-
tem Jaworskim oraz kierownictwem Urzędu Gminy 
i Miasta w Chęcinach.

Magdalena Jamrożek

Przebudowa
ulic w Chęcinach

 Zakończono prace przy przebudowie ul. Kieleckiej w Chęcinach. 
W ramach inwestycji wykonano odwodnienie i przebudowę dro-
gi.  Powstały także nowe ciągi piesze - wykonana została podbudowa 
chodników i zjazdów oraz położona nawierzchnia z kostki brukowej 
na długości blisko 350 metrów. 
 Na to zadanie Gmina Chęciny pozyskała dofinansowanie w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Magdalena Jamrożek

 Z inicjatywy Prezesa Świętokrzy-
skich Kopalni Surowców Mineral-
nych p. Henryka Ciosmaka gościliśmy 
w Szkole Podstawowej w Radkowicach 
dyrektora Kopalni „Jaźwica” - p.Paw-
ła Podsiadło. Spotkanie rozpoczęło się 
częścią artystyczną w wykonaniu dzieci 
z oddziałów przedszkolnych oraz klas 
I-III, a dotyczyło święta Górników - 
,,Barbórki”. Uczniowie mieli okazję 
zadać wiele pytań dotyczących pracy 
górniczej oraz zapoznać się z odświęt-
nym ubiorem. Spotkanie zakończyło 
się sesją zdjęciową.
 Cała Społeczność Uczniowska ser-
decznie dziękuje za ciekawe i miłe spo-
tkanie.

SP Radkowice
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Lp. Miejscowości i ulice Odpady zmieszane
(pojemnik)

Odpady segregowane  
worek żółty + niebieski

Odpady segregowane 
worek brązowy + czarny 

+ zielony

1. Milechowy, Bolmin,
Wymysłów, Mosty, Jedlnica, 
Miedzianka bez bloków.

3 środa
18.01, 15.02, 15.03, 
19.04, 17.05, 21.06 

1 czwartek
05.01, 02.02, 02.03, 
06.04, 04.05, 01.06

1 poniedziałek
02.01, 06.02, 06.03, 03.04, 
29.04, 05.06

2. Skiby, Charężów, Zacisze, 
Podpolichno, Polichno,
Gościniec, SKIBY 83

4 środa
25.01, 22.02, 22.03, 
26.04, 24.05, 28.06

2 czwartek
12.01, 09.02, 09.03, 
13.04, 11.05, 08.06

2 poniedziałek
09.01, 13.02, 13.03, 10.04, 
08.05, 12.06

3. Korzecko, Chęciny:
Os. Północ, al. Partyzantów, 
ul. Armii Krajowej, ul. Pił-
sudskiego, ul. Zatropie,
ul. Gen. Skalskiego,
ul. Powstania Styczniowego, 
GMINNY PUNKT W CHĘ-
CINACH

2 środa
11.01, 08.02, 08.03, 
12.04, 10.05, 14.06

3 czwartek
19.01, 16.02, 16.03, 
20.04, 18.05, 10.06

3 poniedziałek
16.01, 20.02, 20.03, 15.04, 
15.05, 19.06

4. Tokarnia, Wrzosy, Radkowi-
ce 15A, Radkowice 11D

1 środa
04.01, 01.02, 01.03, 
05.04, 06.05, 07.06

4 czwartek
26.01, 23.02, 23.03, 
27.04, 25.05, 22.06

4 poniedziałek
23.01, 27.02, 27.03, 24.04, 
22.05, 26.06

5. Siedlce bez bloków, Ostrów 2 piątek
13.01, 10.02, 10.03, 
14.04, 12.05, 09.06

1 czwartek
05.01, 02.02, 02.03, 
06.04, 04.05, 01.06

1 wtorek
03.01, 07.02, 07.03, 04.04, 
02.05, 06.06

6. Wolica, Podzamcze bez
bloków

3 piątek
20.01, 17.02, 17.03, 
21.04, 19.05, 16.06

2 czwartek
12.01, 09.02, 09.03, 
13.04, 11.05, 08.06

2 wtorek
10.01, 14.02, 14.03, 11.04, 
09.05, 13.06

7. Łukowa, Wojkowiec, Lelu-
sin, Starochęciny, Chęciny
ul. Radkowska – cała,
Wrzosy 23

4 piątek
27.01, 24.02, 24.03, 
28.04, 26.05, 23.06

1 piątek
07.01, 03.02, 03.03, 
07.04, 05.05, 02.06 

3 wtorek
17.01, 21.02, 21.03, 18.04, 
16.06, 20.06

8. Lipowica, Przymiarki,
Radkowice

1 piątek
07.01, 03.02, 03.03, 
07.04, 05.05, 02.06

2 piątek
13.01, 10.02, 10.03, 
14.04, 12.05, 09.06 

1 środa
04.01, 01.02, 01.03, 05.04, 
06.05, 07.06

9. Chęciny: ul. Sitkówka,
ul. Panek, ul.  Zelejowa,
ul. Tadeusza Kościuszki,
ul. Dobrzączka, ul. Kaszte-
lańska, ul. Jana Pawła II,
ul. Królowej Jadwigi
 ul. Jana III Sobieskiego,
ul. Henryka Sienkiewicza,
ul. Kielecka, ul. Szkolna,
ul. Stanisława Branickiego, 
ul. Wołodyjowskiego,
ul. Władysława Jagiełły,
Pl. Żeromskiego

3 piątek
20.01, 17.02, 17.03, 
21.04, 19.05, 16.06

4 wtorek
24.01, 28.02, 28.03, 
25.04, 23.05, 27.06

2 środa
11.01, 08.02, 08.03, 12.04, 
10.05, 14.06

HARMONOGRAM
ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU GMINY CHĘCINY – 2017r.
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W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych w terminie wynikającym z harmonogramu prosimy o natych-
miastowe interwencje w tutejszym Urzędzie.
Płatności należy dokonywać zgodnie z wypełnioną deklaracją raz na kwartał w terminie do 15 dnia pierwszego mie-
siąca danego kwartału tj.
• za I kwartał, do 15 stycznia,
• za II kwartał do 15 kwietnia,
• za III kwartał do 15 lipca,
• za IV kwartał do 15 października
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką:
- w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach w godz.: od 800 do 1430

- przelewem na rachunek bankowy Gminy Chęciny nr konta: 18 8493 0004 0050 0872 5424 0001
- do rąk inkasenta (sołtysa) - w przypadku mieszkańców sołectw,
w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, której dotyczy opłata.
Prosimy o terminowe dokonywanie opłat.               UGiM w Chęcinach

10. Bloki Os. Sosnówka,
Os. Czerwona Góra

1 poniedziałek, 2 ponie-
działek, 3 poniedziałek, 4 
poniedziałek
02.01, 09.01, 16.01, 
23.01, 06.02, 13.02, 
20.02, 27.02, 06.03, 
13.03, 20.03, 27.03, 
03.04, 10.04, 15.04, 
24.04, 29.04, 08.05, 
15.05, 22.05, 05.06, 
12.06, 19.06, 26.06

1 czwartek, 3 czwartek
05.01, 19.01, 02.02, 
16.02, 02.03, 16.03, 
06.04, 20.04, 04.05, 
18.05, 01.06, 10.06

1 wtorek, 3 wtorek
03.01, 17.01, 07.02, 21.02, 
07.03, 21.03, 04.04, 18.04, 
02.05, 16.05, 06.06, 20.06

11. Blok Miedzianka 1 poniedziałek, 3 środa
02.01, 18.01, 06.02, 
15.02, 06.03, 15.03, 
03.04, 19.04, 29.04, 
17.05, 05.06, 21.06

3 czwartek
19.01, 16.02, 16.03, 
20.04, 18.05, 10.06

1 wtorek
03.01, 07.02, 07.03, 04.04, 
02.05, 06.06

12. Bloki Podzamcze 1 poniedziałek, 3 piątek
02.01, 20.01, 06.02, 
17.02, 06.03, 17.03, 
03.04, 21.04, 29.04, 
19.05, 05.06, 16.06

3 czwartek
19.01, 16.02, 16.03, 
20.04, 18.05, 10.06 

1 wtorek
03.01, 07.02, 07.03, 04.04, 
02.05, 06.06

13. Bloki Siedlce 1 poniedziałek, 2 piątek
02.01, 13.01, 06.02, 
10.02, 06.03, 10.03, 
03.04, 14.04, 29.04, 
12.05, 05.06, 09.06

3 czwartek
19.01, 16.02, 16.03, 
20.04, 18.05, 10.06

1 wtorek
03.01, 07.02, 07.03, 04.04, 
02.05, 06.06

14. Chęciny: ul. Długa, ul. Krzy-
wa, ul. Spokojna, ul. Włady-
sława Łokietka

1 poniedziałek
02.01, 06.02, 06.03, 
03.04, 29.04,  05.06

2 wtorek
10.01, 14.02, 14.03, 
11.04, 09.05, 13.06

3 piątek
20.01, 17.02, 17.03, 21.04, 
19.05, 16.06

15. Chęciny: ul. Małogoska, ul. 
Spacerowa, ul. Mała,
ul. Ogrodowa

2 poniedziałek
09.01, 13.02, 13.03, 
10.04, 08.05, 12.06

2 wtorek
10.01, 14.02, 14.03, 
11.04, 09.05, 13.06

3 środa
18.01, 15.02, 15.03, 19.04, 
17.05, 21.06

16. Chęciny: ul. Jędrzejowska, 
ul. Fodygi, Pl. 2 Czerwca,
ul. Kazimierza Wielkiego

3 poniedziałek
16.01, 20.02, 20.03, 
15.04, 15.05, 19.06

2 wtorek
10.01, 14.02, 14.03, 
11.04, 09.05, 13.06

3 środa
18.01, 15.02, 15.03, 19.04, 
17.05, 21.06

17. Chęciny: ul. Staszica, ul. 14 
stycznia, ul. Strażacka,
ul. Przedborska, ul. Floriań-
ska, ul. Franciszkańska

4 poniedziałek
23.01, 27.02, 27.03, 
24.04, 22.05, 26.06

2 wtorek
10.01, 14.02, 14.03, 
11.04, 09.05, 13.06

3 piątek
20.01, 17.02, 17.03, 21.04, 
19.05, 16.06
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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”
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 Jak podkreśla Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski, przyznanie tytuły Honorowego Obywatela Chęcin 
Jerzemu Hoffmanowi to wyraz wdzięczności za rozsławienie 
chęcin, które przed pięćdziesięcioma laty wybrał na miejsce 
nakręcenia jednego z najwspanialszych filmów historycznych. 
- Dzięki filmowi, który widzowie ujrzeli w 1969 roku, staliśmy 
się znani kraju i za granicą. To było jedno z największych wi-
dowisk historycznych, a sceny batalistyczne powstały właśnie 
u nas. Dziękujemy za to Mistrzu Jerzy - powiedział burmistrz 
gminy i miasta Chęciny Robert Jaworski podczas niezwykłej 
uroczystości.

Jerzy Hoffman
Honorowym Obywatelem Chęcin

 Dzień 30 listopada, z całą pewnością zapisze się złotymi zgłoskami na kartach historii Gminy i Miasta Chęciny. To wła-
śnie wtedy, Jerzy Hoffman został uhonorowany tytułem Honorowego Obywatela Chęcin. Wybitny reżyser osobiście odebrał 
wyróżnienie podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w murach zabytkowego Dworu Starostów Chęcińskich 
w Podzamczu Chęcińskim.

mnie Chęciny to część mojego życia - mówił Jerzy Hoffman. - 
Wspomnień z czasu robienia scen do „Pana Wołodyjowskiego” 
na Zamku mam całą masę. Na przykład kotlety mielone, które 
w tamtych czasach były dla nas wielkim rarytasem. Pamiętam 
też trud związany z ustawianiem tysięcy statystów. Jednak by-
łem wtedy młody i miałem wiele sił. To była dobra szkoła przed 
„Potopem” - mówił reżyser.
 Jerzego Hoffmana podczas uroczystości powitano iście po 
królewsku. Były wystrzały z zamkowych armat i pełne uzna-
nia dla twórczosci reżysera owacje na stojąco od licznie przy-
byłych gości, wśród których znaleźli się również filmowi sta-
tyści. O kręceniu “Pana Wołodyjowskiego” wspominali z łezką 
w oku. - Miałem wtedy 18 lat. To była bez wątpienia przygoda 
mojego życia - mówił jeden ze statystów obecnych podczas uro-
czystości, Ryszard Rumas z Kielc. Jak podkreślali zaproszeni 
goście, to właśnie decyzją o kręceniu “Pana Wołodyjowskiego” 
w Chęcinach Jerzy Hoffman rozsławił to królewskie miasto na 
cały kraj. Za to wszystko ciepłe słowa w kierunku reżysera po-

  Znanego i niezwykle cenionego polskiego reżysera Jerzego 
Hoffmana z Chęcinami łączy oczywiście niezapomniany film 
“Pan Wołodyjowski” z 1969 roku. To właśnie w Chęcinach, 
kręcone były sceny batalistyczne do ekranizacji trzeciego tomu 
“Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Zamek Królewski był tłem 
emocjonującego epizodu obrony Kamieńca Podolskiego przed 
Turkami. Podczas uroczystości reżyser chętnie wspominał tam-
ten czas. - To był mój pierwszy wielki film. Byłem wtedy młody. 
Dla was „Pan Wołodyjowski” stał się częścią historii miasta. Dla 
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płynęły od senatora Krzysztofa Słonia, starosty Powiatu Kie-
leckiego Michała Godowskiego, Przewodniczącej Rady Miej-
skiej w Chęcinach Danuty Mochockiej, ks. Jana Kukowskiego 
Proboszcza parafii pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach oraz ojca 
Pawła Chmury.  
 Trzeba przyznać, że reżyser Jerzy Hoffman przyznanym ty-
tułem Honorowego Obywatela Chęcin był niezwykle poruszo-
ny. - Ogromnie wam wszystkim dziękuję. To dla mnie bardzo 
ważne wyróżnienie – wybitny reżyser Jerzy Hoffman tuż po 
odebraniu z rąk Burmistrza Roberta Jaworskiego tytułu Ho-
norowego Obywatela Chęcin dziękował wyraźnie wzruszony. 
 Warto zaznaczyć, że Jerzy Hoffman został czwartym Hono-
rowym Obywatelem Gminy i Miasta Chęciny. Tytuły te otrzy-
mali także: historyk i regionalista Dariusz Kalina, marszałek 
województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz ojciec Paweł 
Chmura. 

Agnieszka Olech


