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WYDANIE SPECJANE  W ZWIĄZKU ZE ZJAZDEM 
PARLAMENTU EUROAZJATYCKIEGO         

MAJ 2050 r. 
 

Informujemy, że w dniach 26-27 maja 2050 r. odbędą się w Chęcinach obrady Parlamentu 

Euroazjatyckiego. Chęciny zostały wybrane jako miejsce obrad Parlamentu Euroazjatyckiego w związku  

z ważnymi wydarzeniami. Do naszego miasta, które stanie się w tych dniach centrum Europy i Azji przyjadą 

prezydenci, premierzy i przedstawiciele wszystkich państw członkowskich Unii Euroazjatyckiej. Powitani 

zostaną przez Burmistrza Gminy i Miasta w Chęcinach na Starym Rynku. Główne obrady zaczną się na 

Zamku Królewskim i potrwają kilka godzin. Uczestnicy obrad zwiedzą Europejskie Centrum Edukacji 

Geologicznej. Będą rozgrywali mecz w nowoczesnej hali sportowej. Obejrzą występy artystów na festiwalu 

„Talenty świętokrzyskie 2050”, a także skorzystają z wypoczynku w kompleksach wodnych, oraz zjedzą 

obiad w restauracji „Pod Zamkiem”. Wydarzenie to będzie nawiązaniem do 26 maja 1331 r., kiedy to na 

Zamku Chęcińskim odbył się Zjazd Ziem Polskich zwołany przez króla Władysława Łokietka. Dzień ten 

został uznany za pierwsze obrady sejmu w Polsce. Był również ważny, gdyż wówczas ustalono formy 

obrony państwa przed Krzyżakami i z Chęcin Władysław Łokietek  wraz z rycerstwem wyruszył, aby 

walczyć w bitwie pod Płowcami. W 675 rocznicę tego wydarzenia obchodzono w Chęcinach „Święto 

Parlamentaryzmu Polskiego” a w 2050 r. „Święto Parlamentaryzmu Euroazjatyckiego”. 

 

 

 
 

 

Mieszkańcy naszego miasta i gminy powinni wiedzieć: 

 miejscowe lotnisko 26.05.2050 r. w godzinach od 8 do 11 będzie zamknięte dla lotów lokalnych, 

  metro będzie wzbogacone w tych godzinach o dodatkowe kursy, 

 zostanie otwarte 10 i 11 piętro podziemnego parkingu. 
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     Rynek Starego Miasta, to tutaj spotkają się  
          przedstawiciele Unii Europejskiej  

       Przewiduje się przybycie gości na lotnisko                                
       w Skibach oraz szybką koleją na Dworzec 

                                                          Północ           

 
                                                                                        
                                                                       Dworzec Północ 

                                                    
 

 

 

 

 

Nauka w Centrum Edukacji Geologicznej !!! 
Centrum edukacji powstało w miejscu nieczynnego kamieniołomu na Górze Rzepka w Chęcinach. Składa się 
z pięciu budynków. Znajdują się tu specjalistyczne laboratoria, pracownie i hotele, które służą studentom  
z całej Europy. Góry Świętokrzyskie są wyjątkowym obszarem pod względem geologicznym. Fakt ten 
wykorzystał Uniwersytet Warszawski wraz z Urzędem Gminy i Miasta w Chęcinach.  Obecnie w ECEG 
odbywają się międzynarodowe konferencje, zjazdy, seminaria oraz zajęcia dla studentów z całej Europy. 
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Festiwal w amfiteatrze !!! 

 „Muzyka, cokolwiek by mówić, nie jest językiem zrozumiałym ogólnie; konieczny jest łuk słowa, by 

strzała dźwięku mogła wniknąć do wszystkich serc”- jak pisał Romain Rolland. Nasza gmina od 2028 r.  

stała się bowiem centrum kultury muzycznej. Co roku w Rezerwacie Rzepka odbywa się przegląd młodych 

debiutantów stawiających  pierwsze kroki w swojej karierze wokalnej. Tegoroczny festiwal będzie dotyczył 

starego dobrego Rock&rolla. W zeszłym roku mieliśmy okazję podziwiać wykonawców muzyki R&B.  

Organizacje festiwalu „Talenty świętokrzyskie 2050” są możliwe dzięki wybudowaniu ogromnego 

amfiteatru w Rezerwacie Rzepka. Budowla jest cała oszklona, nagłośniona zgodnie z najnowszą techniką. 

Trybuny są w stanie pomieścić 15 tys. widzów.  Festiwal będzie, jak co roku, emitowany przez pięć stacji 

telewizyjnych. Możemy jak zawsze spodziewać się wielkich emocji i kreatywnej rywalizacji. Atmosferę 

podsyca fakt, że zwycięstwo w tym konkursie zapewnia międzynarodowy rozgłos i szanse na stanie się 

gwiazdą światowego formatu.  

Ciekawostką jest, że w tym roku festiwal poprowadzi Aleksandra Rabczewska, córka znanej w latach 

dwudziestych XXI wieku piosenkarki Dody. 

Na sportowo !!! 
Goście rozegrają mecz Polska – Europa w Hali Widowiskowo-Sportowej Chęciny wybudowanej  

w latach 2011-2012. Obiekt mieszczący 1300 osób będzie w tych dniach udostępniony tylko dla 

zaproszonych gości ale mieszkańcy miasta będą mogli obejrzeć relacje z tej imprezy na telebimach 

umieszczonych na lotnisku w Skibach, na osiedlu Zelejowa i Podzamcze.  

 

                                               Hala na zewnątrz 

 
                                                            Hala wewnątrz   
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Nowoczesne centrum rozrywki wodnej 
 

W 2038 r. po odkryciu w naszej gminie wód termalnych na Górze Zamkowej powstał 

kompleks wodny Termy Chęcińskie. Kilka miesięcy temu miało miejsce jego oficjalne 

otwarcie. Efekty są niesamowite i zachęcają wielu turystów do odwiedzenia naszego 

miasteczka. Jest to miejsce, gdzie całe rodziny mogą spędzać czas na wspaniałej zabawie, pod 

okiem świetnie wyszkolonych ratowników. Do zaoferowania mamy wspaniałe atrakcje, takie 

jak: sztuczne fale, wodospady, jacuzzi, sauny (rzymska, fińska, góralska, kwiatowa), masaże 

wodne, fontanny, sztuczne plaże, dwie zjeżdżalnie dla dzieci i dorosłych itd. 

 Centrum składa się z sześciu basenów o różnych głębokościach i temperaturach wody 

(27-37°C), trzy z nich są na otwartym powietrzu, a trzy w budynku. Oferujemy także zajęcia 

z fitnessu wodnego oraz kursy pływania dla dzieci i dorosłych. Przy kompleksie znajduje się 

ogród z kawiarnią i widokiem na baseny. Całość usytuowana jest u podnóża zamku 

Chęcińskiego. W obiekcie tym spędzą mile czas zaproszeni goście.  

 

 
 
 

Przez żołądek do serca! 
 

Jesteś głodny? Chcesz odpocząć w zacienionym, przytulnym 

miejscu? Lubisz luksus? Dobrze trafiłeś! W naszej gminie od 

kilkunastu lat posiadamy sieć restauracji „Pod Zamkiem”. 

Wszystkie znajdują się w podziemnych tunelach. Daje to nie 

tylko unikalną atmosferę ale również pozwala schronić się w 

najbardziej upalne dni. Zimą natomiast restauracje są ogrzewane 

przez źródła geotermalne, które zostały odkryte w naszej gminie 

w 2038 roku. Warto wspomnieć, że wystrój lokali nawiązuje do 

wyglądu średniowiecznych dworków i pałaców. Dzięki temu 

każdy może poczuć się jak książę lub królewna. Dużym plusem 

restauracji jest to, że nie tylko serwuje tradycyjne polskie 

potrawy ale również zagraniczne rarytasy. Każdy kto chce 

przeżyć kulinarną przygodę będzie w pełni usatysfakcjonowany 

chęcińskim menu. Jedzenie serwują kelnerzy w strojach 

rycerskich. Miłą atmosferę stwarzają również mini koncerty, 

które odbywają się co sobotę. 


