
Nr 4 (135) kwiecień 2015 Gazeta bezpłatna
ISSN 1640-0348

Chęciny oblegane 
w długi weekend majowy. 

Zamek odwiedziło
 9000 turystów!

 To prawdziwy rekord! W długi weekend majowy na zrewita-
lizowanym chęcińskim Zamku gościło ponad 9000 turystów.
 - Weekend majowy potwierdził to czego się spodziewaliśmy. 
– przyznaje Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jawor-
ski. – Zamek Królewski w Chęcinach po zrewitalizowaniu cie-
szy się wielkim zainteresowaniem i z tygodnia na tydzień przy-
ciąga coraz większe tłumy turystów. - dodaje. – Chęciny kojarzą 
się jako miejsce z bogatą historią. Ogromnie cieszy nas fakt, 
iż tyle osób tegoroczną majówkę postanowiło spędzić w naszej 
Gminie. Poza Zamkiem mamy też wiele innych atrakcji. War-
to u nas pobyć trochę czasu i myślę, że przekonali się o tym 
wszyscy ci, którzy nas tak licznie odwiedzili – mówi gospodarz, 
zapraszając jednocześnie wszystkich do odwiedzenia Gminy 
Chęciny.

Zamek w Chęcinach 
otwarty 

iście po królewsku
 26 kwietnia 2015 roku – ta data zapewne na długo za-
padnie w pamięci mieszkańców Gminy i Miasta Chęciny 
oraz niewątpliwie zapisze się dużymi literami na kar-
tach historii Województwa Świętokrzyskiego. To właśnie 
tego dnia, po dwóch latach prac rewitalizacyjnych, przy 
wsparciu środków z Unii Europejskiej, tchnięto w mury 
chęcińskiego zamku nowe życie, oddając jego odnowione 
wnętrze turystom odwiedzającym Region Gór Świętokrzy-
skich.

„Złoty Żuraw 2014”
 za rewitalizację

chęcińskich rynków
 W piątej edycji konkursu na najładniejszą inwestycję 2014 
roku w Świętokrzyskiem „Złoty Żuraw 2014”, laureatem jednej 
z najważniejszych nagród zostały chęcińskie rynki. To właśnie 
za ich rewitalizację przyznano „Złotego Żurawia” w kategorii 
obiekty zrewitalizowane. Nagrody rozdano podczas uroczystej 
gali w Hotelu Kongresowym w Kielcach. Statuetkę osobiście 
odebrał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Plan zagospodarowania 
przestrzennego

Lipowicy
 Gmina i Miasto Chęciny już niebawem wyjdzie z ofertą 
sprzedaży atrakcyjnych działek pod nowe osiedle domków 
jednorodzinnych. Osiedle ma być zlokalizowane w Lipo-
wicy nieopodal zbiornika wodnego z widokiem na Zamek. 
 Gmina i Miasto Chęciny posiada coraz lepszą infrastruk-
turę techniczną, a ponadto  mnóstwo walorów przyrodni-
czych i kulturowych. Te zalety oraz bliskość Kielc powodują, 
że stała się ona bardzo atrakcyjna dla wielu osób, które szu-
kają miejsca na swój nowy dom.  
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 Żurawie to nagrody przyznawane 
za najładniejsze inwestycje w wojewódz-
twie świętokrzyskim. Konkurs został 
zorganizowany przez Politechnikę Świę-
tokrzyską, Targi Kielce i „Echo Dnia”.
 W plebiscycie Gmina i Miasto Chę-
ciny zdobyła jedną z najważniejszych 
nagród, czyli „Złotego Żurawia” w kate-
gorii obiekty zrewitalizowane. Nagroda 
przyznana za rewitalizację chęcińskich 
rynków powędrowała do rąk Burmi-
strza Gminy i Miasta Chęciny, Roberta 
Jaworskiego. Jak podkreślano podczas 
uroczystej gali, inwestycje, które w tym 
roku zdobyły „Złotego Żurawia” dają 
przykład ładnej architektury, dobrze 
wkomponowanej w otoczenie. – To dla 
nas ogromne wyróżnienie. Tym bar-
dziej się cieszę, że rewitalizacja Rynków 
w Chęcinach została tak wysoko ocenio-
na przez kapitułę, składającą się między innymi ze specjalistów 
architektów – zaznaczył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski tuż po odebraniu cennej nagrody.
 Ideą konkursu jest promowanie dobrych wzorców w budow-
nictwie, dostrzeganie i nagradzanie dobrej jakości obiektów za-
równo, jeśli chodzi o architekturę, jak i wykonanie. Podczas gali 
architekci zgodnie podkreślali, że trendy w budownictwie zmie-
niają się i coraz większą wagę przywiązuje się do strony wizualnej 
obiektów. - Warto czerpać z dobrych praktyk, bo od tego zale-
ży nasze otoczenie i komfort życia. Warto też wyróżniać ciekawe 
architektonicznie inwestycje, które wpływają na wizerunek oto-
czenia i komfort życia, pokazując dobrą architekturę i dobre roz-

„Złoty Żuraw 2014”
za rewitalizację chęcińskich rynków

 W piątej edycji konkursu na najładniejszą inwestycję 2014 roku w Świętokrzyskiem „Złoty Żuraw 2014”, laureatem jednej 
z najważniejszych nagród zostały chęcińskie rynki. To właśnie za ich rewitalizację przyznano „Złotego Żurawia” w kategorii 
obiekty zrewitalizowane. Nagrody rozdano podczas uroczystej gali w Hotelu Kongresowym w Kielcach. Statuetkę osobiście 
odebrał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

wiązania - zgodnie mówili kieleccy architekci, którzy brali udział 
w wyborze najlepszych świętokrzyskich inwestycji.
 Warto przypomnieć, że uroczystego otwarcia zrewitalizo-
wanych Rynków dokonano w sierpniu ubiegłego roku. Jak 
zgodnie podkreślano, Chęciny nareszcie mają starówkę na 
miarę królewskiego miasta. - Centrum Chęcin przeszło wielką 
przemianę. Teraz możemy poszczycić się nie tylko pięknym, 
ale i atrakcyjnym turystycznie miastem. Mamy tu historyczną 
studnię, podświetlane na kolorowo fontanny, a także replikę 
laski sądowniczej. Przy okazji rewitalizacji wymieniliśmy także 
wszystko to, czego turyści nie oglądają, czyli wodociągi i ka-
nalizację sanitarną. Wybudowaliśmy kanalizację deszczową 

oraz zlikwidowaliśmy szpecącą centrum 
miasa napowietrzną linię energetyczną. 
Wszystkie instalacje zostały ukryte pod 
ziemią, nie niszcząc koncepcji średnio-
wiecznych Rynków – dodał Burmistrz. 
– Wiele pracy kosztowała rewitalizacja 
Rynków w Chęcinach. Docenienie na-
szego trudu przez tak zacne grono spe-
cjalistów to dla nas ogromna satysfakcja 
– podkreślił Burmistrz Robert Jaworski. 
 Prace przy rewitalizacji chęcińskich 
Rynków zostały zrealizowane w ramach 
działania 6.2 „Rewitalizacja małych 
miast” Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskie-
go na lata 2007-2013. Projekt wykonał 
Krzysztof Popiński z Autorskiej Pracow-
ni Architektury CAD z Warszawy, a ge-
neralnym wykonawcą inwestycji była 
firma TRAKT.

Agnieszka Olech 
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• Chęciny promowały się na targach 
Agrotravel

• Kolejne pozyskane środki dla 
rozwoju Centrum Kultury i Sportu

• Wojewódzka inauguracja sezonu 
turystycznego w Chęcinach
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Jakubowskiego na mistrzostwach 
Polski w kickboxingu w formule 
full-contact
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wicemistrzyniami województwa. 
Chłopcy z Bolmina na V miejsc
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Świętokrzyskiego

• Uczniowie z terenu gminy Chęciny 
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gminy Chęciny
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• Rekrutacja do Zespołu Szkół Nr 2  
na rok szkolny 2015/2016

• Dzień Otwartej Szkoły
• Zamek w Chęcinach otwarty iście po 

królewsku

 - Weekend majowy potwierdził to cze-
go się spodziewaliśmy. – przyznaje Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Ja-
worski. – Zamek Królewski w Chęcinach 
po zrewitalizowaniu cieszy się wielkim 
zainteresowaniem i z tygodnia na tydzień 
przyciąga coraz większe tłumy turystów. - 
dodaje. – Chęciny kojarzą się jako miej-
sce z bogatą historią. Ogromnie cieszy nas 
fakt, iż tyle osób tegoroczną majówkę po-
stanowiło spędzić w naszej Gminie. Poza 
Zamkiem mamy też wiele innych atrakcji. 
Warto u nas pobyć trochę czasu i myślę, że 
przekonali się o tym wszyscy ci, którzy nas 
tak licznie odwiedzili – mówi gospodarz, 
zapraszając jednocześnie wszystkich do 
odwiedzenia Gminy Chęciny.
 A jest tu na co popatrzeć. Trzeba przy-
znać, że Zamek Królewski w Chęcinach 
po gruntownym odrestaurowaniu wyglą-
da naprawdę doskonale. – Wierzę, że kli-
mat jaki udało nam się stworzyć na Zamku 
i wokół niego, przeniesie turystów prosto 
w zamierzchłe czasy – zaznacza Burmistrz.
 Prace na chęcińskim Zamku, warte 
blisko 8 milionów złotych rozpoczęły się 
wiosną 2013 roku. – Prace rewitalizacyjne 
zostały poprzedzone badaniami archeolo-
gów, którzy odkryli m.in. wieżę z czasów 
króla Czeskiego Wacława II. Na reali-
zację inwestycji udało nam się pozyskać 
w poprzednim programie finansowania 
unijnego 80 procent dotacji ze środków 
zewnętrznych Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego. - poinformował Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 
 Warto podkreślić, że turyści tak tłum-
nie widoczni byli nie tylko na zamku. Ko-
rzystając z okazji odwiedzili również inne 
atrakcje nie tylko na terenie samego mia-
steczka, ale też całej Gminy. Rynek tętnił 
życiem, a punkty gastronomiczne inten-
sywnie wypełniały się po brzegi. Mamy 
nadzieję, że powstanie tu jeszcze więcej 
miejsc, które będą spełniały oczekiwania 
i potrzeby mieszkańców i turystów. Teraz 
wszystko w rękach osób przedsiębior-
czych. To od nich zależy jak wykorzysta-
ją  ten potencjał turystyczny Gminy i Mia-
sta Chęciny.
 Po wielu trudach, z pomocą pozyska-
nego przez nas unijnego dofinansowania, 
Chęciny odzyskały blask. Głównym zało-
żeniem strategii Gminy było, aby pobudzić 

Chęciny oblegane w długi 
weekend majowy. Zamek 

odwiedziło 9000 turystów!
 To prawdziwy rekord! W długi weekend majowy na zrewitalizowanym chęciń-
skim Zamku gościło ponad 9000 turystów.

ruch turystyczny w naszej Gminie. Nieba-
wem zaczną do nas przyjeżdżać również 
turyści z całej Europy, a nawet świata, kie-
dy to zakończy się budowa Europejskiego 
Centrum Edukacji Geologicznej. Ostatnie 
lata pracy doprowadziły do zmiany wize-
runku naszej Gminy, to powinno wpłynąć 
również na jej rozwój gospodarczy. A tu-
rystyka to przecież nowoczesna „gałąź go-
spodarki”.
 Warto dodać, że pomimo gruntow-
nych prac remontowych zamek nadal bę-
dzie sklasyfikowany jako „trwała ruina”.

Godziny otwarcia zamku: 
1) 1-17 kwietnia: poniedziałek – piątek od 

9:00 do 16:00, sobota – niedziela 9:00 
do 18:00; 

2) 18 - 30 kwietnia codziennie od 9:00 do 
19:00;

3) maj, czerwiec, lipiec, sierpień: codzien-
nie w godzinach 9:00 do 19:00;

4) wrzesień: codziennie 9:00 do 18:00;
5) 1 -18 październik: codziennie od 9:00 

do 18:00,
6) 19 – 31 październik: codziennie od 9:00 

do 16:00

Agnieszka Olech 
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 Podczas VII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiej-
skiej i Agroturystyki, które odbywały się w Kielcach, z powo-
dzeniem prezentowało się stoisko z Lokalnej Grupy Działania 
„Perły Czarnej Nidy”. Tutaj głównie promowano powstały dwa 
lata temu na terenie trzech gmin szlak kajakowy. Licznie od-
wiedzający stoisko zgodnie podkreślali, że malowniczy szlak 
kajakowy biegnący przez trzy gminy – Chęciny, Morawicę i Sit-
kówkę-Nowiny to fantastyczna oferta turystyczna doskonale 
uzupełniająca dotychczasowe atrakcje, jakie znajdują się na 
terenie trzech gmin.
 O tym, że wspólna promocja trzech partnerskich gmin 
wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania „Perły Czar-
nej Nidy” podczas największych w Polsce targów AGROT-
RAVEL promujących turystkę wiejską to strzał w dziesiątkę 
mówił Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 
– Fantastycznie, że zrzeszeni w LGD możemy wspólnie z sąsia-
dami, czyli z gminą Morawica i Sitkówką-Nowiny prezentować 
dorobek kulturowy naszych gmin. Największe agroturystycz-
ne targi w Polsce, czyli targi AGROTRAVEL są niepowtarzal-

Chęciny promowały się na targach Agrotravel
 Ponad 150 wystawców z kraju i zagranicy zaprezentowało się podczas VII edycji Międzynarodowych Targów Turystyki 
Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL. Wśród nich nie mogło zabraknąć również gminy Chęciny, która promowała się na 
stoisku Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”.

 Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zostaną zakupione 
mobilne podesty sceniczne, z matami maskującymi oraz stela-
żem do zamontowania horyzontu scenicznego. W ramach na-
głośnienia zostanie zakupiony mikser cyfrowy, stacja stagebox, 
zestaw profesjonalnych mikrofonów oraz kolumny głośnikowe. 
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach doposażone zostanie 
także w mikser oświetleniowy, reflektory, a także w wytwornicę 
dymu. Ponadto będzie zakupionych 200 szt. składanych krze-
sełek oraz 2 laptopy wspomagające sprzęt nagłośnieniowy.

Kolejne pozyskane środki dla rozwoju
Centrum Kultury i Sportu 

 Gmina Chęciny pozyskała środki na zakup mobilnych podestów scenicznych, 200-stu składanych krzesełek oraz 2 lapto-
pów. Nowoczesny sprzęt stanowić będzie doposażenie hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach. Dofinanso-
wanie na realizację projektu „Zakup wyposażenia dla Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach” pozyskane zostało ze środków 
Świętokrzyskiego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

 - Rosnąca liczba wydarzeń kulturalnych i sportowych wy-
maga użycia profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowo-oświetle-
niowego. Pozyskane środki pozwolą na zakup urządzeń pod-
noszących jakość i standard organizowanych przez nas imprez. 
Z pewnością pozyskane doposażenie wzbogaci i uatrakcyjni 
ofertę kulturalno-sportową Gminy i Miasta Chęciny, a także 
zapewni odpowiednie zaplecze techniczne – powiedział Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

CKiS

ną okazją do spotkań w szerokim międzynarodowym gronie 
turystyki wiejskiej. Można tu nawiązać wiele cennych kontak-
tów partnerskich, czy wymienić się doświadczeniami. Gmina 
Chęciny ma się czym pochwalić i cieszę się, że podczas targów 
mieliśmy możliwość zaprezentowania szerokiej publiczno-
ści tego, co w Gminie Chęciny mamy najlepsze – powiedział 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – Ziemia 
Chęcińska to jeden z najpiękniejszych regionów Województwa 
Świętokrzyskiego. Niezwykła przyroda, malownicze zakątki 
i liczne obiekty dziedzictwa kulturowego sprawiają, że chętnie 
spędzają tu czas turyści z kraju i zagranicy – dodał Burmistrz 
Jaworski, który osobiście zapraszał gości do odwiedzania gmi-
ny Chęciny.
 Podczas tegorocznych targów, na stoisku LGD „Perły Czar-
nej Nidy” można było dowiedzieć się wszystkiego na temat tu-
rystyki kajakowej, a nawet zasiąść w najprawdziwszym kajaku 
i odbyć nim wirtualny spływ. Pracownicy biura LGD udzielali 
również informacji na temat oferty atrakcji turystycznych re-
gionu, w szczególności atrakcji które oferują gminy wchodzące 
w skład LGD. Warto dodać, że Targi AGROTRAVEL to naj-
większa tego typu impreza w Polsce poświęcona agroturystyce.

Agnieszka Olech
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 Na inauguracji obecni byli: radni Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego – Grzegorz Gałuszka, Tadeusz Kowalczyk 
oraz Grzegorz Świercz, sekretarz województwa  Bernard An-
tos, starosta kielecki Michał Godowski oraz Robert Jaworski,  
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny.
 - Jesteśmy dumni z faktu, że inauguracja sezonu turystycz-
nego rozpoczyna się w tak szczególnym miejscu, w cieniu chę-
cińskiego zamku, w miejscu historycznym, gdzie mieścił się 
dwór starostów chęcińskich. To miejsce uległo przeobrażeniu, 
bo dzisiaj jest to wizytówka i województwa, ale przede wszyst-
kim gminy Chęciny – mówi Robert Jaworski, Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny.
 Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edu-
kacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Świętokrzyskiego podkreślił, jak wielki suk-
ces ma już na swoim koncie Regionalne Centrum Naukowo 
- Technologiczne Leonardo da Vinci. W pierwszym sezonie 
odwiedziło go ponad sześćdziesiąt tysięcy zwiedzających, co 
jest prawdziwym rekordem w skali województwa. Zaznaczył 
również, iż wierzy, że ten rok będzie wyjątkowy dla Chęcin 

Wojewódzka inauguracja
sezonu turystycznego w Chęcinach

 Już po raz dwunasty, tym razem w Podzamczu Chęcińskim, został zainaugurowany tegoroczny sezon turystyczny woje-
wództwa świętokrzyskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, przedsiębiorstw turystycz-
nych oraz samorządowcy. Przybyli na Inaugurację Sezonu Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego goście mieli okazję 
zwiedzić wyjątkową ekspozycję w Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu oraz odrestaurowany Zamek Królewski 
w Chęcinach, gdzie obejrzeli pokaz walk rycerskich.

i Podzamcza, ponieważ hitem może okazać się zrewitalizowany 
Zamek Królewski. - Chęciny zawsze utożsamiane były z tury-
styką. Oczywiście wynika to z faktu, że w Chęcinach występuje 
szereg nagromadzonych zabytków. To nie tylko powszechnie 
podziwiany zamek, ale to nasze rynki, Niemczówka, obiekty sa-
kralne oraz oczywiście ciągi spacerowo-piesze, które pokazują 
i prowadzą turystę do tych ciekawych miejsc. To również pięk-
ne i ciekawe miejsca poza obszarem samego miasta – stwierdza 
Robert Jaworski.
 Dyrektor Jacek Kowalczyk przedstawił również dane do-
tyczące: ilości zwiedzających, wykorzystanych miejsc nocle-
gowych oraz sprzedanych biletów. I tu wielki sukces - drugie 
miejsce w skali kraju zajęło Muzeum Wsi Kieleckiej. Było jed-
nym z najchętniej odwiedzanych skansenów w Polsce. Jest to 
znakomity wynik i niewątpliwy powód do dumy. 
 Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny pod-
kreślił, że dla osiągnięcia zamierzonych celów niezbędna jest 
wspólna promocja atrakcji turystycznych regionu. Pozwoli ona 
zatrzymać turystów na dłużej, a także zachęcić do korzystania 
z innych atrakcji, takich jak spływy kajakowe, czy wycieczki ro-
werowe. Sprawi to również, że będą powracali w te urokliwe 
miejsca.

Agnieszka Olech
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 Parafia pod wezwaniem Świętego Stanisława w Staro-
chęcinach już niebawem zakończy prace remontowe wokół 
kościoła. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. 
„Poprawa funkcjonalności i estetyki wokół Kościoła pw. Świę-
tego Stanisława b.m. w Starochęcinach”. – Nowa kostka bru-

Trwa remont
wokół kościoła w Starochęcinach

 Końca dobiegają prace przy remoncie wokół zabytkowego kościoła w Starochęcinach. Na ten cel pozyskano dofinansowa-
nie unijne. Całość zadania kosztować ma ponad 76 tysięcy złotych, z czego 75% środków pochodzić będzie z dofinansowania 
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego.  

kowa zdecydowanie podniesie poziom estetyczny tego miejsca 
– mówi Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 
- Od 2007 roku staramy się sukcesywnie odrestaurowywać nie 
tylko zabytki świeckie, ale również sakralne, których w naszej 
gminie jest bardzo dużo. Nie możemy odnowić wszystkiego od 
razu ze względów finansowych, ale cały czas szukamy różno-
rakich źródeł dofinansowań. Często podpowiadamy parafiom 
skąd pozyskać pieniądze na różnego rodzaju prace i poma-
gamy w pisaniu wniosków – mówi burmistrz Chęcin, Robert 
Jaworski.
 Warto przypomnieć, że nie tak dawno zakończyło się odre-
staurowanie samego kościoła, który zyskał całkowicie nową ele-
wację. Odmalowane zostały także dwie dzwonnice. Kościół ten 
to obiekt o bardzo ważnym znaczeniu historycznym, ponieważ 
powstał pod koniec XVII wieku. Niestety, zły stan zabytkowe-
go budynku znacząco ograniczał możliwość wykorzystania go 
jako lokalnej atrakcji turystycznej. - Odrestaurowany kościół 
stanie się atrakcją nie tylko dla mieszkańców gminy, ale także 
dla wszystkich odwiedzających nasz region. To jest nasze dzie-
dzictwo kulturowe, o którym musimy pamiętać – zaznacza Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Agnieszka Olech
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 Osiem jednostek OSP w Gminie Chęciny podsumowało swo-
ją działalność za miniony rok. Na każdym walnym zgromadzeniu 
strażacy głosowali nad absolutorium dla zarządu oraz uchwalali 
plany działań na 2015 rok. Podczas zebrań druhowie szczegółowo 
przedstawili sprawozdania z działalności bojowej oraz sprawozda-
nia finansowe.
 W poszczególnych jednostkach obecni byli goście z zewnątrz. 
Na zebraniu w  jednostce w Chęciach gościli: Sławomir Karwat, 
Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej 
w Kielcach oraz Czesław Lelewicz z Wydziału Kontroli Komendy 
Wojewódzkiej PSP. Na spotkanie w Wolicy przybyli: Lucjan Pie-
trzyk, Poseł na Sejm RP i druh OSP w Bilczy, Michał Godowski, 
Starosta Powiatu Kieleckiego, a także Marek Dyk, Dowódca Jed-
nostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w Kielcach. W Tokarni i Bolmi-
nie obecny był Grzegorz Gałuszka, Radny Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego. Natomiast na spotkanie w jednostce OSP Rad-

Strażackie zebrania sprawozdawcze dobiegły końca
 Jak co roku na terenie Gminy Chęciny odbywały się cykliczne walne sprawozdawcze zebrania strażackie podsumowujące 
pracę druhów za miniony rok. Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski sukcesywnie spotykał się ze wszystkimi 
strażakami w poszczególnych jednostkach OSP.

kowice przybyli: Zenon Janus, Wicestarosta Powiatu Kieleckiego, 
Ryszard Barwinek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kieleckie-
go oraz Kazimierz Bielecki, Radny Powiatu Kieleckiego.
 Podczas każdego spotkania strażackiego głos zabierał Robert 
Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. Podkreślał nienagan-
ną postawę naszych druhów, jednocześnie dziękując za ich odwagę 
i oddanie. – W imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Chęciny 
chciałem serdecznie podziękować za Wasze poświęcenie, heroizm 
i nieocenioną postawę społeczną – mówił Burmistrz Robert Jawor-
ski. – Jestem pełen uznania dla Waszej pracy – podkreślał.
 Podczas spotkań poruszano wiele ważnych spraw bezpośred-
nio dotyczących poszczególnych jednostek. Omawiano także pla-
ny na bieżący rok. Odbywało się również uroczyste przyjmowanie 
ochotników w szeregi danych jednostek. 

Agnieszka Olech

Spotkanie w jednostce OSP w Bolminie

Spotkanie w jednostce OSP w Chęcinach

Spotkanie w jednostce OSP w Łukowej
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Spotkanie w jednostce OSP w Ostrowie

Spotkanie w jednostce OSP w Radkowicach

Spotkanie w jednostce OSP w Siedlcach

Spotkanie w jednostce OSP w Tokarni
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 Dnia 20 grudnia 2001 roku, w homilii wygłoszonej z okazji 
Złotego Jubileuszu Kapłaństwa o. Czesława Domańskiego, J.E. 
Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Ryczan zapytał wiernych zgroma-
dzonych licznie w kościele sióstr  Bernardynek -  Któż nie zna 
tego skromnego zakonnika w brązowym habicie, który przemie-
rza ulice Kielc z posługą kapłańską?
 Któż go nie znał ? Żył w naszym mieście przez 33 lata. Gorliwy 
kapłan i duszpasterz, pokorny i ubogi zakonnik, kochający i od-
dany bez reszty Ojciec. Takim pozostał w pamięci pokoleń miesz-
kańców Chęcin i całej diecezji. To, co możemy dziś powiedzieć 
wspominając niezwykłego kapłana, wypływało z Jego wnętrza, 
z Jego serca wypełnionego miłością Boga i Ojczyzny.
 Oddając hołd Jego pamięci, winniśmy Mu przede wszystkim 
wdzięczność, gdyż uczył nas wszystkich jak żyć i to bez względu 

W służbie Bogu i ojczyźnie
- o. Czesław Mieczysław Domański OFM

na czasy, okoliczności, ideologie 
i dyktatury minionych lat. Zarów-
no wtedy, gdy uczniowie ósmej „A” 
w Chęcinach  bronili krzyża w swo-
jej klasie, jak i wtedy, gdy w kościele 
Franciszkanów komuniści urządzili 
restaurację – uczył jak bronić krzy-
ża, świętości i prawdy.
 Sam o sobie powiedział:” Jestem 
kapłanem i świadczę o Bogu. Nie 
robię nic nadzwyczajnego. Chcę być 
blisko ludzi i spraw Polski, aby słu-
żyć, dzielić trudy, pomagać i wskazy-
wać drogę do Boga, bo noszę prze-

cież habit św. Franciszka”.  A jednak nie był zwyczajnym 
człowiekiem. Świadectwo Jego życia pozostało w sercach 
tych, którzy wiedzą, jak wiele Mu zawdzięczają. Pełen za-
pału w działaniu, wytrwały w akcji duszpasterskiej i cha-
rytatywnej, żarliwy patriota, odkrywał oblicze mistyka, 
gdy w ciszy naszego kościoła, ukryty przed wzrokiem, 
zatapiał się w modlitwie i kontemplacji. Tam był cały dla 
Boga.
    Dla nas, sióstr bernardynek i dla mieszkańców Chęcin 
O. Czesław był darem Opatrzności Bożej. Taki dar Bóg 
daje na szczególne czasy. Co O. Czesław powiedziałby nam 
dzisiaj?: „Wprawdzie dzisiaj nam, Polakom brakuje daw-
nego zapału, ale wierzę, że zawsze będziemy trwać przy 
Bogu i upominać się o Ojczyznę budowaną według Prawa 
Bożego”. Te słowa O. Czesława są testamentem, który nas 
zobowiązuje do wierności. Jesteśmy Mu to winni.
    O. Czesław Domański zakończył swoje świątobliwe ży-
cie 16.IV. 2015 r. w Leżajsku, w dniu, kiedy cały Zakon 
Franciszkański odnawia swoje śluby zakonne. Wierny 
syn św. Franciszka z Asyżu spoczął na leżajskim cmen-
tarzu klasztornym O.O. Bernardynów, na którym są po-
chowani Jego rodzice Jan i Maria. Razem oczekują zmar-
twychwstania. W Chęcinach zostawił część swego kapłań-
skiego życia. Czujemy, że jest wśród nas, tak bardzo wrósł 
w tę ziemię, tak bardzo się jej poświęcił.
    Ufamy, że na Jego wejście do Domu Ojca zabrzmiała An-
tyfona z franciszkańskiego nabożeństwa Transitus: „O świę-
ta  duszo, na Twoje spotkanie wychodzą wszyscy mieszkań-
cy nieba. Aniołowie się weselą, a Najchwalebniejsza Trójca 
zaprasza Ciebie – pozostań z nami na wieki”.

Siostry Bernardynki z Chęcin

Spotkanie w jednostce OSP w Wolicy
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Naszej Drogiej Koleżance
Bożenie Chabik

wyrazy głębokiego współczucia
i żalu z powodu śmierci

Taty
składają 

Burmistrz 
wraz z Pracownikami

Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach

Plan 
zagospodarowania 

przestrzennego 
Lipowicy

 Gmina i Miasto Chęciny już niebawem wyjdzie z ofertą 
sprzedaży atrakcyjnych działek pod nowe osiedle domków 
jednorodzinnych. Osiedle ma być zlokalizowane w Lipowicy 
nieopodal zbiornika wodnego z widokiem na Zamek.  

Piotr Salata wystąpił 
w Chęcinach

 19 kwietnia w Hali „Pod Basztami” wystąpił Piotr Salata. 
W koncercie wziął udział Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Ro-
bert Jaworski wraz z małżonką oraz Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Chęcinach, Danuta Mochocka.

 Podczas koncertu artysta wykonał utwory ze swojej płyty „Czu-
ła Gra” oraz znane i lubiane szlagiery m.in.: Luisa Armstronga czy 
Ray’a Charles’a. Utwory Piotra Salaty to głównie teksty o miłości, 
o relacjach międzyludzkich, a także o tym co ukryte jest w nas sa-
mych. Akompaniowali artyście: Adam Niedzielin na pianinie i Le-
szek Szczerba na saksofonie.
 Do najważniejszych sukcesów Piotra należy zaliczyć laury zdo-
bywane w Międzynarodowych Spotkaniach Wokalistów Jazzowych 
w Zamościu, telewizyjnym programie TVN „Droga do gwiazd” 
oraz udział w programie The Voice of Poland. Partnerami koncer-
tu byli: Zakład Wydobycia Piasku w Mostach, Władysław Kołkie-
wicz oraz firma TAWOL, Cezary Bajek, Marceli Bajek i Darosław 
Piegza.

CKiS

 Gmina i Miasto Chęciny posiada coraz lepszą infrastruktu-
rę techniczną, a ponadto  mnóstwo walorów przyrodniczych 
i kulturowych. Te zalety oraz bliskość Kielc powodują, że stała 
się ona bardzo atrakcyjna dla wielu osób, które szukają miejsca 
na swój nowy dom.  
 Malowniczo położone działki w Lipowicy, usytuowane 
w pobliżu lasów i zbiornika wodnego z widokiem na Zamek 
Królewski w Chęcinach od dawna cieszą się sporym zaintere-
sowaniem potencjalnych inwestorów. – Do tej pory nie mieli-
śmy opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego 
w tym miejscu. Jednak w związku z dynamicznie rozwijającą się 
zabudową jednorodzinną na terenie Gminy Chęciny, postano-
wiliśmy jak najszybciej opracować plan zagospodarowania dla 
tej części gminy. W ostatnim czasie mocą uchwały Rady Miej-
skiej w Chęcinach plan nowego osiedla w Lipowicy obejmują-
cy około 60 działek budowlanych został zatwierdzony. – mówi 
Burmistrz Jaworski. 
 Dodatkowym atutem, położnego w cichym i spokojnym 
miejscu osiedla, jest fakt dostępności do wszystkich mediów. – 
Obok powstała właśnie kanalizacja, na którą pozyskaliśmy unij-
ne dofinansowanie, a także wybudowana została sieć gazocią-
gowa. Jestem przekonany, że pięknie usytuowane działki będą 
cieszyły się dużym zainteresowaniem, które widać już dzisiaj 
– dodaje Burmistrz.

Agnieszka Olech
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 23 marca w Krasocinie odbyły się eliminacje okręgowe do 
Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji i Kreatywności. Do rywa-
lizacji o najwyższe stopnie podium stanęli uczniowie gimnazjów 
z: Chęcin, Jędrzejowa, Kostomłotów, Krasocina, Małogoszcza, 
Piekoszowa, Radoszyc i Wolicy.
 Gimnazjum im. Kacpra Fodygi w Chęcinach reprezentowa-
ła drużyna w składzie: Paulina Gołuch, Elżbieta Kubicka oraz 
Julia Wrońska. Dzielne dziewczęta w znakomitym stylu zwycię-
żyły w konkursie, zdobywając 119 punktów!
 Podczas zawodów  uczniowie zmagali się z dwiema dyscy-
plinami - ich zadaniem było uzyskanie jak najlepszych rezulta-
tów w grze logicznej „Radosne Sześciany” oraz w quizie wiedzy. 
Spośród ośmiu drużyn połowie udało się uzyskać najwyższy re-
zultat w grze logicznej. Na szczególne podkreślenie zasługuje 
informacja, że w quizie wiedzy po raz pierwszy padł rekord 

Chęcińskie gimnazjalistki najlepsze w STIK!

- uczennice zwycięskiego zespołu odpowiedziały prawidłowo 
w 85% na zadane pytania! 
 Gratulujemy drużynie oraz opiekunowi – panu Jakubowi 
Janiszowi awansu do finału wojewódzkiego. Trzymamy kciuki, 
czekając na powtórzenie sukcesu.
 Organizatorem Turnieju jest Departament Polityki Regio-
nalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach we współpracy ze 
Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Mu-
zeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Zawody są współfinanso-
wane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

ZSO w Chęcinach
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Funkcjonowanie służby zdrowia 
na terenie Gminy i Miasta Chęciny

 Gmina Chęciny od wielu lat zabiega, aby w miarę możliwości finansowych oraz w sytuacji problemów funkcjonowania 
polskiej służby zdrowia, nasi mieszkańcy mieli zapewnione właściwe warunki do leczenia i profilaktyki chorób. W tym celu 
dokonano niezbędnych inwestycji i remontów w budynkach ośrodków zdrowia, udostępniono te obiekty na potrzeby osób 
niepełnosprawnych poprzez budowę windy i budowę podjazdów w Chęcinach i Wolicy. Na najbliższe lata planowane są 
duże inwestycje w budynki i już zostały złożone wnioski o dofinansowanie takich działań ze środków unijnych. Rozsze-
rzono zakres oferowanych usług zdrowotnych (wykraczających poza zadania gminy czyli podstawowej opieki zdrowotnej) 
- poprzez uruchomienie m.in. pracowni fizjoterapii i rehabilitacji, gabinetów lekarzy specjalistów i usług jak m.in. chi-
rurg, kardiolog, stomatolog, ginekolog, reumatolog, usg, medycyna pracy. Przychodnie doposażono w nowoczesny sprzęt 
diagnostyczny. Od wielu lat prowadzone są m.in. działania profilaktyczne zapobiegające chorobom grypy, rakowi szyjki 
macicy i rakowi piersi. 
 Niestety służba zdrowia w całej Polsce boryka się z wieloma problemami, których nie mogą rozwiązać samorządy, 
ponieważ wymaga to systemowego, rządowego wsparcia całego sektora ochrony zdrowia z uwzględnieniem nakładów 
ponoszonych na ten cel oraz wzrost ilości wykształconych lekarzy, których obecnie deficyt boleśnie odczuwany jest w całym 
kraju. Ten problem jest już tak duży, że kontrolę działania systemu służby zdrowia w Polsce rozpoczęła Najwyższa Izba 
Kontroli. Problem braku lekarzy dotknął w ubiegłym roku zarówno naszą, jak i wiele ościennych gmin. W wielu gminach 
czasem pracuje tylko jeden lub kilku lekarzy. 
 W związku z zaognioną atmosferą i w konsekwencji odejściem 2 lekarzy z SZPOZ Wolica niezwłocznie rozpoczęto po-
szukiwania nowych, w tym dyrektora placówki. Mimo ogłoszonych konkursów, również w prasie ogólnopolskiej, ogłoszeń 
w prasie lekarskiej, na stronach internetowych, informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń innych zakładów opieki 
zdrowotnej czy szpitali, czy wielu rozmów przeprowadzanych w środowisku lekarskim, nie udało się szybko znaleźć lekarzy 
na wolne stanowiska pracy. W ostatnim czasie sytuacja się natomiast unormowała. To, czego dziś najbardziej potrzebujemy, 
to spokojnej atmosfery, ponieważ zaognianie sytuacji nie pomoże w zatrudnieniu lekarzy, którzy mając do wybory wiele 
ofert pracy analizują różne czynniki, w tym m.in. komfort pracy w danym środowisku.
 Władze Gminy podjęły działania, które przede wszystkim zostały ukierunkowane na poprawę dostępności świadczeń 
zdrowotnych dla wszystkich mieszkańców Gminy. W związku z zagrożeniem braku świadczenia usług przez SZPOZ Wolica 
od 1 stycznia br. Rada Miejska podjęła uchwałę o połączeniu obu zakładów podstawowej opieki (SZPOZ Chęciny i Woli-
ca) w jeden podmiot, co nastąpiło zgodnie z procedurami dnia 30 stycznia 2015r. Dzięki temu możliwy był do zawarcia 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, który uwarunkowany jest m.in. ilością zatrudnionych lekarzy. Przyjęte przez 
gminę rozwiązanie daje mieszkańcom całej gminy możliwość korzystania z trzech przychodni czyli Chęciny, Wolica i Łuko-
wa, niezależnie od miejsca zamieszkania i bez konieczności spełniania dodatkowych formalności. Obecnie opieka lekarska, 
zgodnie z przepisami, zapewniona jest dla każdego potrzebującego codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 
8.00 do 18.00. Pacjent, kierując się swoimi potrzebami może dokonać wyboru osób udzielających świadczeń zdrowotnych, 
spośród kilkudziesięciu osób zatrudnionych w SZPOZ. Dojazd do przychodni nie jest kłopotliwy dla mieszkańców, ponie-
waż jest odpowiednio rozwinięta komunikacja.
 Wszyscy jesteśmy przekonani, że zdrowie jest jedną z tych wartości w życiu każdego człowieka o którą należy w szcze-
gólny sposób dbać. Kiedy w życiu pojawia się ból, choroba wszystko inne traci na znaczeniu.
 Szczegółowe informacje odnajdą Państwo na stronie www.checiny.pl w zakładce służba zdrowia oraz na stronie www.
przychodniacheciny.pl.

WYKAZ I GODZINY PRZYJĘĆ LEKARZY
PRZYCHODNIA W CHĘCINACH, Os. Północ 10

Rejestracja: tel. (41) 315 10 45, (41) 315 15 10, (41) 315 15 13, (41) 315 15 15

Lek. med. Małgorzata Wojtczak
Specjalista chorób dziecięcych

Nefrolog
Poniedziałek  dzień administracyjny
Wtorek, Środa, Czwartek 8.00 – 14.00
Piątek 8.00 – 12.00

Lek. med. Wiesław Brąglewicz
Lekarz chorób dziecięcych

Poniedziałek - 8.00 – 14.00
Wtorek, Środa, Piątek - 8.00 – 14.00
Czwartek - 8.00 – 15.00 praca w gabinecie szkolnym, 
w okresie wakacyjnym j.w.
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Lek.med. Maria Rogóż
Specjalista chorób dziecięcych i zakaźnych

Poniedziałek, Wtorek, Piątek 12.00 – 18.00
Czwartek 8.00 – 14.00

Lek. med. Marzanna Kula-Włodarczyk
specjalista chorób wewnętrznych

lekarz chorób płuc
Poniedziałek, Środa 15.00 – 18.00
pozostałe dni zmiennie - w/g bieżącego grafiku

Lek. med. Iwona Janowska-Molenda
specjalista chorób wewnętrznych

Wtorek, Czwartek 15.00 – 17.30

Lek.med. Marta Zięba

Poniedziałek lub Środa 15.00 – 18.00
Lek.med. Anna Lachowska

specjalista medycyny rodzinnej
Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek 8.00–13.00
Wizyty domowe 13.00 – 15.00

Lek. med. Jacek Bijak
lekarz medycyny rodzinnej

Poniedziałek 8.00 – 12.00 (12.00–14.00 wizyty domowe)
Czwartek 14.00 – 18.00
Piątek 8.00 – 13.00 (13.00-15.00 wizyty domowe)Lek.med. Edyta Staroń

Poniedziałek, Wtorek, Piątek 14.00 – 18.00
CHIRURG

Lek. med. Antoni Chodkowski
chirurgia ogólna II stopnia

Poniedziałek od 14.30 ZAPISY

USG
Dr n. med. Zapała Małgorzata

radiodiagnostyka II stopnia
Poniedziałki od 13.15 (dwa razy w miesiącu)

KARDIOLOG
Lek. med. Wiesław Trznadel

choroby wewnętrzne II stopnia, Kardiologia II stopnia

Środa od godziny 13.30 - ZAPISY (wizyta płatna 30zł)

Gabinet stomatologiczny
Poniedziałek 7.30 – 13.30
Wtorek 10.30 – 18.00
Środa 8.30 – 16.00
Czwartek 9.00 – 18.00
zapisy w gabinecie stomatologicznym

Ginekolog
Lek. gin. Beata Pawełczyk-Misiorek
Wtorek 14.00 – 16.00
Czwartek 8.00 – 10.30
zapisy z wyprzedzeniem u położnej

Położna Joanna Dziurzyńska
Poniedziałek – patronaże
Wtorek 13.00 – 17.00
Środa  8.00 – 13.00
Czwartek  8.00 – 13.00
Piątek 11.00 – 14.00
pozostałe godziny praca w terenie.

PRZYCHODNIA W WOLICY, ul. Szkolna 29 
Rejestracja: tel.: 41 315 40 09

Lek. med. Małgorzata  Wojtczak
Specjalista chorób dziecięcych, Nefrolog

Piątek 12.00 – 14.00

Lek. med. Kamila Balicka
Specjalista chorób dziecięcych

Wtorek 15.00 – 18.00
Czwartek 15.00 – 18.00
(przyjmuje od 1 czerwca 2015r.)

Lek. med. Elżbieta Góźdź
lekarz chorób dziecięcych

Poniedziałek  8.00 – 14.00
Wtorek 8.00 – 14.00
Środa – 8.00 – 14.00
Czwartek 8.00 – 14.00

Lek. med. Przemysław Wzorek
Poniedziałek - 15.00 – 18.00
Środa - 15.00 – 18.00

PUNKT LEKARSKI W ŁUKOWEJ, Łukowa 17 
Rejestracja: tel.: 41 315 55 99

Lek. med. Dorota Stępień
Lekarz medycyny rodzinnej

wtorek 14.00 – 18.00
czwartek 14.00 – 18.00
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 Projekt Multisport jest rządowo-samorządowym progra-
mem skierowanym do uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych.  
Polega na organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych (3 razy 
w tygodniu po 90 min.) Koordynatorem projektu z ramienia 
Gminy Chęciny jest nauczyciel wychowania fizycznego, Tomasz 

Projekt MULTISPORT uroczyście rozpoczęty
 15 kwietnia w Hali „Pod Basztami” Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski wręczył uczestnikom projektu 
Multisport  promocyjne koszulki. W projekcie uczestniczy ZSO w Chęcinach, którego  Dyrektorem jest Iwona Samburska.

 Dnia 14 marca 2015r. w Auli Widowiskowej  Zespołu  Szkół 
w Dobiegniewie (woj. zachodniopomorskie) odbył się  VIII 
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. 
 Soliści reprezentowali województwa: mazowieckie, lu-
buskie, zachodniopomorskie, świętokrzyskie, wielkopolskie  
i dolnośląskie. Organizatorami  był Referat Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie oraz Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne Miłośników Bierzwnika, zaś kierownikiem 
artystycznym był P. Adam Deneka.
 Jak co roku ziemię chęcińską reprezentowali podopieczni 
p. Edyty Bobryk, którzy po raz kolejny powrócili ze zwycięski-
mi statuetkami. A byli to: Łucja Jastrzębska i Miłosz Januszek.
 Łucja - ubiegłoroczna laureatka i nominowana na Między-
narodowy Festiwal „Dźwięki, które nas łączą” w Hanowerze, 
w tym roku powtórzyła sukces - za wykonanie utworu z rep. 

VIII Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Edyty Górniak „To nie ja byłam Ewą” w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych ponownie otrzymała 1 miejsce. Również Miłosz, 
który w kategorii klas IV – VI wystąpił z piosenką z repertuaru 
Marka Grechuty „Dni, których nie znamy” świętował zwycię-
stwo zdobywając 1 miejsce.
 Opiekę nad młodymi artystami podczas wyjazdu sprawo-
wała p. Agnieszka Januszek.
 Serdecznie gratulujemy!

SP w Polichnie

Hańćko. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzy-
skiego, Krajowe Zrzeszenie LZS, Gminę Chęciny oraz Zespół 
Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach.

CKiS
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 Lasy stanowią 30% powierzchni kraju i postrzegane są jako 
niezwykle ważne dla turystyki. Współczesny człowiek zmuszony 
warunkami życia w zanieczyszczonych i hałaśliwych środowi-
skach, zurbanizowanych skupiskach poszukuje miejsca dla rege-
neracji sił, odpoczynku, obcowania z naturą. Las stwarza korzyst-
ny klimat dla zdrowia, regeneracji sił.  Wzrasta także potrzeba 
spędzania w nim wolnego czasu.
 W ramach obchodów Dni Przyjaciół Lasu 2015 roku organi-
zowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu pod patronatem 
Prezydenta Bronisława Komorowskiego (członka TPL) wycho-
wankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzam-
czu  postanowili podjąć nowe inicjatywy, które będą widoczne 
teraz i w przyszłości. Nasze działania rozłożyliśmy na dwa etapy.
 Pierwszym było przygotowanie prezentacji multimedialnych, 
które miały przedstawiać okoliczne lasy. Zgodnie z wytycznymi 
organizatora w pracach konkursowych mogły znajdować się tyl-
ko zdjęcia wykonane  przez uczestnika konkursu. Wychowanko-
wie, pod opieką Pana Jerzego Kamińskiego, „uzbrojeni” w apa-
raty fotograficzne wybrali się na wycieczkę do lasu i efekty tej 
wyprawy zamieścili w swoich  prezentacjach.
 Drugi etap rozłożyliśmy na dwa dni:
21.04.2015r. wychowankowie przystąpili do akcji „Sadzimy Las”. 
W realizacji tego zadania uczestniczyły  klasy 1a i 1b Gimnazjum. 
Sadziliśmy dęby przy drodze do Mostów.  Akcja „Sadzimy Las” 
miała na celu nie tylko powiększenie terenów leśnych, ale co 
mocno podkreślamy, walory edukacyjno - wychowawcze.  Mamy 
nadzieję, że posadzone dęby będą pięknie rosły.
 22.04.2015r. młodzi ludzie przystąpili do sprzątania lasu. 
Uczniowie,  zaopatrzeni w worki i rękawiczki, porządkowali  te-
reny wskazane przez Pana Leśniczego Andrzeja Kota. Przywra-
caliśmy ład w lesie wokół dróg wiodących do Mostów i Korzecka.
 Chcemy wspólnie troszczyć się o lasy uczestnicząc we właści-
wym ich zagospodarowaniu i eksploatacji. – podsumowała Wice-

Dni Przyjaciół Lasu 2015 w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym w Podzamczu

 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach informuje, że w dniach 
20-21 kwietnia 2015 roku na terenie Gminy i Miasta Chęciny 
przeprowadzono Akcję „Sprzątanie Świata” w ramach Dni Zie-
mi 2015. W tegorocznej Akcji udział wzięli uczniowie wszystkich 

dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzam-
czu Pani Grażyna  Kozioł -  Liczymy, że nasza praca przyczyni się  
do wzbogacenia edukacji leśnej.
 Nasze działanie nie byłyby możliwe bez ścisłej współpracy 
z Nadleśnictwem Kielce – Leśnictwem Podzamcze. Duży ukłon 
składamy w stronę pana leśniczego Andrzeja Kota, dziękując za 
pomoc w organizacji lokalnych obchodów Dni Przyjaciół Lasu.
 Nagrody dla wychowanków przygotowujących prezentację 
ufundował Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny  Pan Robert Ja-
worski.  Serdecznie dziękujemy.
 Opiekę nad młodzieżą podczas lokalnych obchodów Dni 
Przyjaciół Lasu sprawowali Beata Kamińska, Teresa Bruderek, 
Beata Duszyńska, Marian Sokołowski i Robert Lewicki.

Koordynator akcji: Beata Kamińska

Akcja „Sprzątanie Świata”
w ramach Dni Ziemi 2015

szkół zlokalizowanych na terenie naszej gminy oraz wychowan-
kowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podzamczu 
oraz Ośrodka Leczenia Uzależnień „San Damiano”. Akcja została 
zakończona sukcesem, ponieważ dzięki współpracy z Zakładem 
Gospodarki Komunalnej w Chęcinach łącznie zebrano ponad 
6 ton odpadów. 
 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach składa serdecznie podzię-
kowania za zaangażowanie Dyrektorom wszystkich placówek, 
które wzięły udział w tegorocznej Akcji oraz uczniom, dzięki któ-
rym uprzątnięta została nasza gmina. Wyrażamy głęboką nadzie-
ję, że tego typu działania edukacyjno - ekologiczne przyczynią 
się do zmiany postawy społeczeństwa w zakresie prawidłowego 
pozbywania się odpadów.
 W ramach tegorocznej Akcji przeprowadzono konkurs fo-
tograficzny dokumentujący sprzątanie świata. Pierwsze miejsce 
w przedmiotowym konkursie zajęła Szkoła Podstawowa w Ko-
rzecku. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy. Poniżej zamieszczamy 
zwycięskie fotografie.

Anna Nowaczek
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 12 kwietnia w Hali „Pod Basztami” wyśpiewane zostały 
utwory filmowe oraz zaprezentował się Zespół Inscenizacji Ta-
necznych „Uśmiech” z Wojewódzkiego Domu Kultury.
 Wydarzenie otworzył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski, który podkreślał jak ważną rolę w dziele fil-
mowym odgrywa muzyka oraz życzył wszystkim miłych wrażeń 
z filmowego koncertu.

Muzyka w Kadrze Filmowym
 W występach solowych i chóralnych zaprezentowali się 
członkowie zespołu Con Affetto pod kierunkiem Edyty Bo-
bryk, którzy wykonali m.in. utwory z filmów: Skrzypek na 
dachu, Titanic, Nie kłam kochanie, Kogel-Mogel, Jan Serce, 
Wojna Domowa. Niezwykłych wrażeń emocjonalnych i wizu-
alnych dostarczył Zespół Inscenizacji Tanecznych „Uśmiech”, 
który zachwycił zgromadzoną publiczność inscenizacją w „Sta-
rym Kinie”.
 W wydarzeniu wzięli również udział Wicestarosta Powiatu 
Kieleckiego Zenon Janus, Radna Rady Miejskiej w Chęcinach, 
Wanda Polańska oraz Dyrektor ZSO w Chęcinach, Iwona Sam-
burska. Koncert prowadził Dariusz Miernik.

CKiS

 Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać bezpośred-
nią łączności z załogą radiowozu, szczególnie wtedy, gdy 
policjanci z Komisariatu Policji w Chęcinach znajdują się 
w terenie.

Redakcja

Przypominamy numer interwencyjny na policję

Widziałeś? Dzwoń!
723 192 235

 Jeżeli jesteście świadkami łamania prawa, możecie 
dzwonić pod nr telefonu 723-192-235. Nie przechodź-
cie obojętnie obok zjawiska chuligaństwa i wandalizmu. 
Szybka reakcja pozwoli na szybsze ustalenie sprawców.



Z ŻYCIA GMINY

17

Wycieczka
do Jaskini Raj

 Dnia 28 kwietnia 2015r. uczniowie klasy III ze Szkoły Pod-
stawowej im. gen. Stanisława Skalskiego w Polichnie wraz z wy-
chowawcą p. Agnieszką Januszek i opiekunem p. Honoratą 
Polit uczestniczyli w wycieczce do Jaskini Raj oraz Centrum 
Neandertalczyka. Oglądane miejsca wywarły na zwiedzających 
ogromne i niezapomniane wrażenia.
 Trzecioklasiści składają gorące podziękowania panu Ry-
szardowi Ramiączkowi, właścicielowi Cukierni w Chęcinach za 
pomoc finansową w zrealizowaniu wyjazdu.

SP w Polichnie

Srebrny medal Mateusza 
Jakubowskiego na mistrzo-
stwach Polski w kickboxingu 

w formule full-contact
 Mateusz Jakubowski stoczył trzy walki, pokonując kolejno 
- w pierwszej walce przez RSC w II rundzie Kacpra Michalaka 
(Ziętek Team), w półfinale wygrał przez RSC w I rundzie z Ję-
drzejem Zabłockim (Gwardia Zielona Góra). W finale, po bar-
dzo zaciętym pojedynku, przegrał na punkty z reprezentantem 
Polski Mateuszem Dymkiem (Sanda Płock), co dało mu tytuł wi-
cemistrza Polski juniorów młodszych w wadze do 63,5 kg.
 To drugi jego sukces. W marcu Mateusz zdobył brąz na 
Mistrzostwach Polski juniorów w formule low kick w Ożarowie 
Mazowieckim. Przed Mateuszem kolejny ważny start na Wako 
Europen Cup w Krynicy Zdrój.

Redakcja

 Niewątpliwie największy sukces w ostatnich latach w sporcie 
szkolnym w gminie Chęciny odniosła drużyna dziewcząt 
ze Szkoły Podstawowej w Starochęcinach, zajmując drugie 
miejsce w finale wojewódzkim w Drużynowym Turnieju Teni-
sa Stołowego, który odbył się 9 kwietnia w Bilczy. Na piątym 
miejscu ukończyli mistrzostwa chłopcy z Bolmina.
 W zawodach wystartowało po osiem najlepszych zespołów 
z całego województwa świętokrzyskiego w każdej kategorii, 

Dziewczęta ze Starochęcin wicemistrzyniami 
województwa. Chłopcy z Bolmina na V miejscu

które przebrnęły eliminacje gminne, powiatowe oraz okazały 
się najlepsze w półfinałach wojewódzkich. W pierwszej fazie 
rozgrywek na szczeblu gminnym w całym województwie do ry-
walizacji sportowej przystąpiło ponad 300 drużyn.
 Szkoły z terenu gminy Chęciny w tegorocznych rozgryw-
kach tenisa stołowego prowadzonych przez Szkolny Związek 
Sportowy w sposób dobitny zaznaczyły swoją obecność. Oprócz 
drużyn ze Starochęcin i Bolmina, które reprezentowały w mi-
strzostwach gminę i powiat kielecki, dopiero w półfinale woje-
wódzkim odpadł zespół dziewcząt z Tokarni. Podopieczne Ste-
fana Wojtyny zajęły w nim drugie miejsce co niestety nie dało 
awansu do zawodów finałowych.
 Awans dwóch zespołów z terenu gminy Chęciny do finału 
wojewódzkiego to niewątpliwie sukces sportowy i nagroda za 
systematyczność i wytrwałość drużyn ze Starochęcin i Bolmina.
Aby znaleźć się w turnieju finałowym zespoły musiały przejść sze-
reg eliminacji co wymagało od uczestników wiele wyrzeczeń oraz 
ciężkiej pracy. Między innymi dzięki temu zawodniczki ze Staro-
chęcin i chłopcy z Bolmina godnie reprezentowali swoje placów-
ki, a także gminę Chęciny oraz powiat kielecki w najważniejszej 
imprezie sportowej w województwie świętokrzyskim.

Robert Skrobot
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 Prawie 200 szachistów rywalizowało w Turnieju Szachowym 
o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, który odbył się 
19 kwietnia br. w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicz-
nym w Podzamczu Chęcińskim. W uroczystym otwarciu  Turnieju 
wzięli udział: Jacek Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Promo-
cji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
oraz Robert Jaworski - Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny.
 Zawodnicy nie tylko walczyli na szachownicach, ale mieli rów-
nież okazję odwiedzić Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Ogrom-
nym zainteresowaniem, zwłaszcza tych najmłodszych, cieszyły się 
interaktywne eksponaty oraz laboratoria.
 Turniejem Szachowym o Puchar Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego chcielibyśmy zainaugurować cykl turniejów 
w ciekawych, atrakcyjnych miejscach naszego regionu. Chcemy 
promować wspaniałą dyscyplinę sportu jaką są szachy oraz nasze 
piękne województwo świętokrzyskie. Kolejny ciekawy Turniej od-
będzie się już 14 czerwca na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Liczy-
my, że tak jak i dzisiaj dopiszą zawodnicy z innych regionów Polski, 
a być może również z zagranicy – poinformowały Monika Lubie-
jewska i Anna Karyś ze Świętokrzyskiego Związku Szachowego.
 Organizatorami wydarzenia byli: Świętokrzyski Związek Sza-
chowy, kluby LUKKS Kielce i LUKKS Miedziana Góra, Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny oraz Regionalne Centrum Naukowo-
-Technologiczne. Nagrody i puchary zostały ufundowane przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
Wyniki Turnieju o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzy-
skiego w ramach VI Grand Prix Gór Świętokrzyskich:
Turniej Open:
I miejsce – Piotr Jędras - Victoria Kielce
II miejsce – Andrzej Pałosz – LUKKS Kielce
III miejsce – Adam Choina - Hetman Ostrowiec
W grupie do lat 18
I  miejsce –Michał Choina – Hetman Ostrowiec
II miejsce –Mateusz Kaczor – LUKKS Kielce
III miejsce –Wiktor Rysiński – Oblęgorek 

Turniej Szachowy o Puchar Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego

W grupie do lat 10
I miejsce – Karol Armuła – KKSZ Kraków
II miejsce – Piotr Pażdzierz – LUKKS Miedziana Góra
III miejsce –Monika Anyż – Victoria Kielce
W grupie „Szachy w szkole”
I miejsce – Olaf Bondziński – SP Muzyczna w Kielcach
II miejsce – Wojciech Wójcik - SP 28 Kielce
III miejsce – Przemysław Stelmaszczyk – Chęciny
Najmłodszym uczestnikiem turnieju był: Patryk Kozera – 6 lat 
z Kielc
Najmłodsza uczestniczka: Julia Olchawa – 7 lat z Kielc
Najstarszym zawodnikiem Wiesław Detko – 75 lat
Dodatkowo wśród uczestników – zostało rozlosowane 15 nagród 
dodatkowych. Wszyscy najmłodsi zawodnicy – grający w grupach 
do lat 10 i „Szachy w szkole” - otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i upominki. 

Monika Lubiejewska 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 To już 38 edycja turnieju. Jego celem jest propagowanie wśród 
dzieci i młodzieży zagadnień pożarniczych, a także treści, które są 
związane z bezpiecznym zachowaniem. Mobilizuje on uczestników 
do zapoznania się z przepisami pożarniczymi, zasadami postępo-
wania w przypadku pożaru, a także do zdobycia praktycznych 
umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. 
Jego uczestnicy muszą również posiadać wiedzę o prawidłowej or-
ganizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu 
strażackiego.
 Turniej organizowany jest na kilku poziomach. Biorą w nim 
udział szkoły gmin, powiatów, województw i kraju, w trzech gru-
pach wiekowych - szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponad-
gimnazjalne. W powiatowym finale uczestniczyło łącznie 42 osoby 
z 19 gmin powiatu kieleckiego oraz miasta Kielce. 
 Uczniowie z gminy Chęciny poradzili sobie śpiewająco. Mamy 
laureata w każdej grupie wiekowej! Wśród wszystkich szkół pod-

Uczniowie z terenu gminy Chęciny
laureatami Finału OTWP

 15 kwietnia w obiekcie Krajowej Bazy Sprzętu Specjalistycznego odbył się Finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Nasi uczniowie zdobyli miejsca na podium. 

stawowych III miejsce wywalczyła Katarzyna Kwiecień ze SP w To-
karni. W drugiej grupie wiekowej, która obejmowała gimnazja, 
również bardzo wysokie III miejsce zdobył Bartosz Jaszczykiewicz, 
uczeń Gimnazjum Nr 2 w Wolicy. W najstarszej grupie wiekowej, 
czyli szkół ponadgimnazjalnych, podium z III miejscem wywalczył 
Tomasz Szczepanik, uczeń ZS nr 2 w Chęcinach. – Gratuluję na-
szym laureatom. Jesteśmy  z nich bardzo dumni – mówi Robert Ja-
worski, Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny. – Zasługują na wielkie 
uznanie, ponieważ poziom konkursu był naprawdę wysoki. Świad-
czy o tym konieczność dogrywki wśród uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów, bez której niemożliwe byłoby wyłonienie zwy-
cięzców. Należy również podziękować opiekunom, za wkład pracy 
i czas poświęcony na przygotowanie dzieci do konkursu – dodaje. 
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Agnieszka Olech 
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 Populacja zwierzyny drobnej zająca i kuropatwy na tere-
nie województwa świętokrzyskiego w tym gminy Chęciny ulega 
stopniowej degradacji. Jako główne przyczyny takiego stanu 
podaje się nieodwracalne zmiany w środowisku, w którym żyją 
te zwierzęta. Kuropatwom oraz zającom zagrażają zarówno 
rozwój rolnictwa wielkoobszarowego, jak i drapieżniki. Szansą 
na jej odbudowę jest podjęcie działań przez koło łowieckie w tej 
sprawie. W dniu 25 marca 2015r. dzięki inicjatywie myśliwych  
Koła Łowieckiego nr 10 w Kielcach na terenie gminy Chęciny 
wpuszczono 300 sztuk dorosłych kuropatw.  Przygotowując 
tereny  do wsiedleń myśliwi przez ostatnie dwa lata intensyw-
nie redukowali stany drapieżników, głównie lisów. Miejsca ich 
wsiedlenia w środowisko naturalne były staranni dobierane. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wybrać obszary, gdzie zagro-
żenie jest jak najmniejsze. Nie uchronimy ich niestety przed 
drapieżnikami skrzydlatymi oraz synantropijnymi - wałęsają-
cymi się psami i kotami. Przed nimi muszą się już bronić same. 
Wsiedlenie pary kuropatw to wydatek 100 zł. 
 Kuropatwy były dawniej ozdobą krajobrazu łąk i pół na te-
renie gminy Chęciny i co ważne chroniły skutecznie uprawy. 
Mając zwierzynę drobną możemy być postrzegani jako region 
z bogatą fauną, czysty ekologicznie i atrakcyjny turystycznie. 
Dlatego tak ważne są takie działania, dzięki którym możemy 
przywracać środowisku te ptaki. Wszystko tak naprawdę zale-
ży od jednego czynnika – od tego czy środowa akcja znajdzie 
potwierdzenie w przyszłości w efektach przyrodniczych, jakie 
będą wynikały z monitoringu przeprowadzonego w terenie.
 Apelujemy o to, aby mieszkańcy gminy Chęciny także włą-
czyli się w naszą akcję, m.in. poprzez przekazywanie informacji 
odpowiednim jednostkom samorządowym, gdzie dokonano 
wsiedleń pod kątem wałęsających się zdziczałych psów i kotów. 

Zasiedlenie kuropatw na terenie gminy Chęciny

Celem takiego działania była ich eliminacja z terenu objętego 
wsiedleniem. Razem możemy zdziałać znacznie więcej. Koło 
Łowieckie nr 10 w Kielcach na powyższe zadanie  pn.: ,,Od-
budowa populacji zanikających rodzimych gatunków zwie-
rzyny  drobnej – zająca i kuropatwy” przy udziale własnym 
koła,  otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwo-
cie 30 300 złotych. W ramach tego zadania w miesiącu czerwcu 
tego roku zostanie wsiedlone 50 sztuk zajęcy o czym poinfor-
mujemy w następnym artykule. Poniżej foto relacja z zasiedla-
nia.

Dariusz Knap
Podłowczy Koła Łowieckiego nr 10 w Kiecach

 W dniu dzisiejszym Gmina Chęciny gościła uczestników ju-
bileuszowego V Świętokrzyskiego Międzynarodowego Rajdu 
Pojazdów Zabytkowych. Impreza zorganizowana została przez 
Automobilklub Kielecki, a także działające przy nim Koło Po-
jazdów zabytkowych „Weteran” we współpracy z Gminą Chęci-
ny. 
 Licznie zebranych przed budynkiem Hali „Pod Basztami” 
uczestników rajdu, turystów i mieszkańców Chęcin powitał 
Burmistrz. Na parkingu przed kompleksem sportowym „Or-

Zlot Pojazdów Zabytkowych w Chęcinach
lik” odbyły się próby jazdy sprawnościowej oraz pokaz aut 
zabytkowych. Następnie kolumna samochodów wyruszyła do 
Centrum nauki Leonardo w Podzamczu.
 Formuła Rajdu opiera się na przejazdach miedzy miejsco-
wościami, a także rywalizacji sportowej kierowców startujących 
w pojazdach zabytkowych na Ziemi Świętokrzyskiej. Warun-
kiem uczestnictwa w imprezie jest m.in. jak największy stopień 
oryginalności, a także wiek auta.

Krzysztof Kasiński
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Szanowni Rodzice!
Drodzy Gimnazjaliści!

 Zespół Szkół Nr 2 istnieje od 55 lat, jest szkołą znaną  i roz-
poznawalną w środowisku lokalnym. Jednakże nie tylko senty-
ment, tradycja rodzinna, czyli  „rekomendacja pokoleniowa” są 
wiarygodnym środkiem promocji Zespołu Szkół Nr 2 w Chęci-
nach.

Planując naszą pracę, opieramy się na czterech filarach kształcenia:
- uczyć się, aby wiedzieć, czyli zdobywać narzędzia rozumienia,
- uczyć się, aby działać, czyli mieć świadomość możliwości oddziaływa-

nia na środowisko i  wykorzystywać  tę możliwość,
- uczyć się, aby żyć wspólnie, czyli być aktywnym członkiem grupy, spo-

łeczeństwa, umieć współpracować,
- uczyć się, aby być, czyli rozwijać swoją osobowość, uczyć się osobistej 

odpowiedzialności,

 Zapraszamy do naszej placówki,  oferując  kandydatom 
na uczniów Zespołu Szkół Nr 2  nowoczesną, otwartą na świat 
szkołę, zapewniającą im wszechstronny rozwój i przygotowanie 
do zawodu,  kontynuację nauki w szkołach wyższych, a także 
funkcjonowanie w realiach społeczno-gospodarczych.
 Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie  absolwen-
tom zarówno  określonego zasobu wiedzy i umiejętności, jak  
i  wzorców zachowań umożliwiających kreatywne wykorzysta-

Rekrutacja do Zespołu Szkół Nr 2  na rok szkolny 2015/2016
nie  predyspozycji oraz zainteresowań otwierających drogę do 
wartościowego, dorosłego życia intelektualnego i zawodowego.
 Mamy nadzieję, iż wszelkie działania zapewniające  rozwój  
Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach, realizowane w warunkach 
obowiązującego systemu oświaty oraz uwzględniające oczeki-
wania europejskiego rynku pracy, nie tylko zachęcą Państwa do 
wyboru naszej szkoły, ze względu na jej dotychczasowe walory 
edukacyjne i organizacyjne, renomę czy też popularność, ale 
przede wszystkim wpłyną na świadomy i trafny wybór drogi 
kształcenia oraz rozwoju osobistego Państwa dzieci.
 W nawiązaniu do tradycji szkoły staramy się dbać nie tylko 
o wysoki poziom edukacyjny, ale także wspomagać rodziców 
w ich funkcji wychowawczej  poprzez stworzenie płaszczyzny 
współpracy polegającej na dialogu i budowaniu wzajemnego 
zaufania tak, aby  zapewnić naszym wychowankom  klimat 
szkoły przyjaznej, w której uczeń czuje się rozumiany, lubiany 
i szanowany.
 Zapraszamy Państwa do współpracy, proponując jednocze-
śnie współtworzenie szkoły  mądrej, bezpiecznej, zaangażowa-
nej w tworzenie kultury i uczącej poszanowania tradycji, poglą-
dów i godności ludzkiej.
 Z radością powitamy Państwa w naszej Społeczności Szkol-
nej w dniu 1 września 2015 roku.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach
 mgr Halina Kołodziejczyk 



Z ŻYCIA GMINY

21

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

Szanowni Mieszkańcy,
 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach informuje, że Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach organizuje XVII edycję kon-
kursu p.n. „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku”. Osoby zainteresowane udziałem w przedmiotowym 
konkursie proszone są o wypełnienie deklaracji zgłoszeniowej i przekazanie jej w terminie do dnia 15 czerwca 2015 roku 
do tutejszego Urzędu, bądź pracownikowi terenowemu Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. 
 Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z deklaracją zgłoszeniową dostępne są na stronie internetowej Urzę-
du Gminy i Miasta w Chęcinach. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w XVII edycji konkursu. 

Anna Nowaczek

INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń dotyczących awarii

wodno-kanalizacyjnych
na terenie Gminy Chęciny

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach
podaje informację na temat telefonów alarmowych

do kontaktu w sprawach związanych z awariami sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej

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

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

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

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

/Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach/

INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń dotyczących awarii 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny

Wszelkie zgłoszenia o awariach należy kierować do Refe-
ratu Inwestycji, Budownictwa i Drogownictwa

pod numer tel. 41 31 53 118 lub na adres e-mail: 
gmina@checiny.pl w godzinach pracy Urzędu,

natomiast w nagłych przypadkach zgłaszać
 pod numerem bezpośrednim do konserwatora:

 603 706 465 lub 603 100 113.
/Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach/
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Szanowni Mieszkańcy,
 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach informuje, iż w miesiącach maj – wrzesień 2015 r. na terenie Gminy i Miasta Chę-
ciny przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie 
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z siedzibą ul.  Wybickiego 7, 31-261 
Kraków za pośrednictwem upoważnionych pracowników. Przeprowadzenie inwentaryzacji jest niezbędne dla opracowa-
nia dokumentu pn.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny”.
 W związku z powyższym prosi się mieszkańców Gminy i Miasta Chęciny, posiadających wyroby zawierające azbest, 
o umożliwienie upoważnionej osobie, reprezentującej wyżej wskazany podmiot, wykonującej inwentaryzację, dokonania 
stosownych pomiarów i oględzin na terenie nieruchomości oraz udzielenie niezbędnych informacji.
 Dodatkowych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami,  Ochrony Środowiska i rolnictwa 
tut. Urzędu (nr tel. 41 31 53 113 bądź osobiście w pokoju nr 11. Osoba do kontaktu: Anna Nowaczek).

Anna Nowaczek
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Zamek w Chęcinach
otwarty iście po królewsku

 26 kwietnia 2015 roku – ta data zapewne na długo zapadnie w pamięci mieszkańców Gminy i Miasta Chęciny oraz niewąt-
pliwie zapisze się dużymi literami na kartach historii Województwa Świętokrzyskiego.

 Po okolicznościowych przemówieniach, goście przybyli na chę-
ciński rynek, utworzyli korowód rycerski, który przy dźwiękach pie-
śni, salw armat i wystrzałów z muszkietów, powędrował wprost pod 
wschodnią bramę Królewskiego Zamku, by dokonać oficjalnego 
otwarcia. Po drodze, na zamkowych błoniach obejrzano jeszcze konne 
pokazy walk rycerskich.
 Po kilkukrotnym nacięciu wstęgi przez zaproszonych gości, 
ostatecznego przecięcia ciosem rycerskiego miecza dokonał Bur-
mistrz, Robert Jaworski, wywołując wśród przybyłych gromkie 
brawa.
 Po przekroczeniu murów Ksiądz Biskup, Jan Piotrowski 
dokonał poświęcenia zamku, a następnie obejrzano niezwykłe 
przedstawienie, po którym przekazano Burmistrzowi Robertowi 
Jaworskiemu symboliczny klucz do skarbca i dokonano podpisa-
nia aktu erekcyjnego. 
 Również publiczność miała okazję zostawić po sobie ślad w ten 
historyczny dzień. W specjalnie przygotowanej skrzyni przybyli 
pozostawiali monety, wizytówki oraz inne cenne drobiazgi. Kufer 
z nimi umieszczono w skarbcu, gdzie spoczywał będzie przez na-
stępne wieki.
     Mimo chwilowych opadów deszczu, można śmiało powiedzieć, 
że Zamek Królewski w Chęcinach doczekał się królewskiego otwar-
cia. Burmistrz, Robert Jaworski zapowiedział, że miasto jest goto-
we na nowy sezon turystyczny, a na przybyłych czekać będzie wiele 
atrakcji.

Agnieszka Olech

Dzień Otwartej Szkoły
 Dnia 13 kwietnia 2015 r. odbył się Dzień Otwartej Szko-
ły w Gimnazjum nr 2 w Wolicy. Na spotkanie przybyli licznie 
szóstoklasiści z zaprzyjaźnionych szkół z Łukowej, Siedlec, To-
karni i Wolicy. Była to dla nich nie lada okazja do zapoznania 
się z budynkiem, salami lekcyjnymi i uczniami którzy już do tej 
szkoły uczęszczają.
 Dzień Otwartej Szkoły rozpoczęło powitanie zebranych 
przez panią dyrektor Ninę Budziosz i p. Wicedyrektor Miro-
sławę Szymańską. Po spotkaniu w głównej sali gimnastycznej 
wszyscy ochoczo ruszyli do zwiedzania szkoły. Szóstoklasiści 
wzięli udział w przygotowanych przez nauczycieli i uczniów 

gimnazjum lekcjach pokazowych. Zobaczyli jak w naszej szkole 
wyglądają zajęcia języka polskiego, geografii, chemii, matema-
tyki, fizyki i języków obcych. Goście wzięli udział w pokazach 
fizycznych i chemicznych. Następnie na hali sportowej szósto-
klasiści zobaczyli pokaz ćwiczeń szkolnej drużyny piłki ręcznej 
oraz uczestniczyli w nauce tańca belgijskiego. Dzień Otwartej 
Szkoły zakończył się wspólnym śpiewaniem, a każdy z uczestni-
ków otrzymał drobny upominek.

Tomasz Żelichowski
ZSO w Wolicy

 To właśnie tego dnia, po dwóch latach prac rewitalizacyjnych, 
przy wsparciu środków z Unii Europejskiej, tchnięto w mury chę-
cińskiego zamku nowe życie, oddając jego odnowione wnętrze 
turystom odwiedzającym Region Gór Świętokrzyskich.
 Na uroczystość otwarcia Zamku Królewskiego przybyło wielu 
mieszkańców gminy Chęciny, turystów oraz zaproszonych gości, wśród 
których znaleźli się, m.in. Biskup kielecki – Jan Piotrowski, Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Beata Oczkowicz, Se-
nator Krzysztof Słoń, Poseł na sejm RP –Renata Janik, Wicemarszałek 
Województwa Świętokrzyskiego – Jan Maćkowiak, Członek Zarządu 
Województwa Świętokrzyskiego – Piotr Żołądek, Starosta kielecki – 
Michał Godowski, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
– Grzegorz Gałuszka, Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, 
Kultury i Sportu – Jacek Kowalczyk, także goście z partnerskiej gminy 
Schöneck, na czele z Burmistrz miasta Isą Suplie. 
 Po uroczystej Mszy Św. w Kościele parafialnym Św. Bartło-
mieja, mieszkańcy gminy oraz przybyli goście przenieśli się na 
niedawno zrewitalizowany Rynek Górny, by rozpocząć oficjalnie 
program uroczystości.
 Przepiękne widowisko „Kazania Świętokrzyskie” w reżyserii 
Doroty Anyż przeniosło publiczność w klimat epoki średniowie-
cza, co idealnie wpisało się w klimat uroczystości.
 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, witając 
gości podkreślał, jak ważny jest to dzień dla mieszkańców gminy 
oraz wyraził nadzieję, że zakończona inwestycja umocni lokalny 
rozwój gospodarczy, poprzez wzmocnienie turystyki oraz wszyst-
kich podległych jej gałęzi gospodarki.

PODZIĘKOWANIE

Pragniemy wyrazić podziękowanie za wszelką pomoc 
udzieloną w tych bardzo trudnych dla nas chwilach. 

Dziękujemy za współczucie, wrażliwość  serc i modlitewne 
wsparcie Rodzinie, Przyjaciołom, Współpracownikom, 

Znajomym, Sąsiadom oraz Wszystkim tym, którzy 
towarzyszyli w ostatniej drodze Naszego Kochanego Taty

Ś.P. Wacława Gancarskiego.
Danuta Gruszczyńska, Bożena Chabik

z Rodzinami
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