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Klasztor Franciszkanów 
dostał ministerialne

dofinansowanie
 300 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego udało się pozyskać na dru-
gi etap prac budowlano konserwatorskich dla Klasztoru 
oo. Franciszkanów w Chęcinach. Prace będą kontynuacją 
robót wykonanych w ramach ubiegłorocznej dotacji mini-
sterialnej.

Więcej atrakcji i dłuższe godziny otwarcia warowni

Zamek w Chęcinach
rozpoczyna sezon letni!

 Od 1 kwietnia na Zamku w Chęcinach obowiązuje letnia 
oferta zwiedzania. Specjalnie dla turystów w tym sezonie wpro-
wadzono więcej atrakcji, a Zamek jest otwarty znacznie dłużej.

W Chęcinach znowu
królowały zapasy

 Ogromne emocje towarzyszyły II Pucharowi Polski Ka-
detek i Kadetów w zapasach. Turniej już po raz drugi odbył 
się w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chę-
cinach. Tym razem w zmaganiach na macie udział wzięło 
blisko 300 zawodników z 62 klubów z całego kraju. Pod-
opieczni trenera Czesława Zaborskiego z naszego rodzimego 
zapaśniczego Klubu Sportowego „Znicz” Chęciny pokazali 
najwyższą klasę, zajmując czołowe miejsca w rozgrywkach. 

Złoty Medal
za rewitalizację Zamku 

w Chęcinach i ECEG
 W szóstej edycji konkursu na najładniejszą inwestycję 
2015 roku w Świętokrzyskim Gmina Chęciny zdobyła główną 
nagrodę za rewitalizację Zamku Królewskiego. Obiekt otrzy-
mał Złoty Medal w kategorii obiektów zrewitalizowanych. 
W kategorii obiekty użyteczności publicznej Złoty Medal tra-
fił także do Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej 
w Chęcinach. Nagrody rozdano 8 kwietnia podczas uroczy-
stej gali w Hotelu Kongresowym w Kielcach. 
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 Laureatów szóstej edycji konkursu organizowanego przez 
„Echo Dnia”, Targi Kielce i Politechnikę Świętokrzyską w Kiel-
cach na najlepszą i najładniejszą inwestycję 2015 roku w wo-
jewództwie świętokrzyskim poznaliśmy podczas wielkiej gali 
w Hotelu Kongresowym w Kielcach. Zdaniem czytelników 
oraz kapituły plebiscytu, w skład której weszli kieleccy archi-
tekci, przyznano Złote, Srebrne i Brązowe Medale za walory 
architektoniczne nowo powstałych inwestycji oraz prace rewi-
talizacyjne. - Konkurs Świętokrzyskie Budowy Roku jest kon-
tynuacją „Złotych Żurawi” i ma na celu promowanie dobrych 
wzorców w budownictwie. Zarówno w obiektach powstających 
na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, jak i branży han-
dlowej, usługowej czy przemysłowej. Wskazuje także jak zmie-
nia się architektura budynków użyteczności publicznej - mówi 
Stanisław Wróbel, redaktor naczelny Echa Dnia, przewodni-
czący kapituły konkursu.
 Ideą konkursu jest promowanie dobrych wzorców w bu-
downictwie, dostrzeganie i nagradzanie dobrej jakości obiek-
tów zarówno, jeśli chodzi o architekturę, jak i wykonanie. Pod-
czas gali architekci zgodnie podkreślali, że trendy w budow-
nictwie zmieniają się i coraz większą wagę przywiązuje się do 
strony wizualnej obiektów. - Warto czerpać z dobrych praktyk, 

Złoty Medal za rewitalizację
Zamku w Chęcinach i ECEG

 W szóstej edycji konkursu na najładniejszą inwestycję 2015 roku w Świętokrzyskim Gmina Chęciny zdobyła główną nagro-
dę za rewitalizację Zamku Królewskiego. Obiekt otrzymał Złoty Medal w kategorii obiektów zrewitalizowanych. W kategorii 
obiekty użyteczności publicznej Złoty Medal trafił także do Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Na-
grody rozdano 8 kwietnia podczas uroczystej gali w Hotelu Kongresowym w Kielcach. 

bo od tego zależy nasze 
otoczenie i komfort ży-
cia. Warto też wyróżniać 
ciekawe architektonicz-
nie inwestycje, które 
wpływają na wizerunek 
otoczenia, pokazując do-
brą architekturę i dobre 
rozwiązania - zgodnie 
mówili kieleccy archi-
tekci, którzy brali udział 
w wyborze najlepszych 
świętokrzyskich inwesty-
cji.
 W plebiscycie Gmina 
i Miasto Chęciny zdobyła 
jedną z najważniejszych 
nagród, czyli „Złoty Medal” w kategorii obiekty zrewitalizowa-
ne. Nagrodę przyznaną za rewitalizację Zamku Królewskiego 
w Chęcinach odebrał Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta 
Chęciny, Mariusz Nowak. Jak podkreślano podczas uroczystej 
gali, inwestycje, które w tym roku zdobyły nagrody główne 
dają przykład ładnej architektury, dobrze wkomponowanej 
w otoczenie. - To dla nas ogromne wyróżnienie. To także do-
wód na to, że nasze inwestycje są zauważane przez specjalistów, 
ale też przez mieszkańców i turystów. Za sprawą rewitalizacji 
historycznych budowli, ale także za sprawą tak nowoczesnych 
budynków jak Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej 
w Chęcinach zmienia się wizerunek naszej gminy. Taka nagro-
da to dla nas wyróżnienie, ale także motywacja do tego, aby 
ciągle się rozwijać - mówi Robert Jaworski, Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny.
 W kategorii obiekty użyteczności publicznej Złoty Medal 
trafił także do Europejskiego Centrum Edukacji Geologicz-
nej w Chęcinach. Nagrodę odebrał doktor Piotr Ziółkowski, 
dyrektor ECEG. - Ogromnie cieszę się z uznania dla naszego 
obiektu i Złotego Medalu w konkursie architektonicznym re-
gionu świętokrzyskiego. Jest mi niezmiernie miło kierować 
placówką, która tak dobrze wkomponowała się w lokalny kra-
jobraz i działając od lipca ubiegłego roku, przyciąga wiele osób 
- mówił dr Piotr Ziółkowski.
 Gala plebiscytu, który organizowany jest w naszym woje-
wództwie już po raz szósty i tym razem była wielkim wydarze-
niem wśród inwestorów i architektów z województwa święto-
krzyskiego. Odbyła się w czasie trwających w Kielcach targów 
Dom oraz Ogród i Ty, w ramach których wyróżniono również 
chęciński Zakład Kamieniarski Przywała STONES, za innowa-
cyjne alternatywne wykończenie powierzchni kamiennych. 
 Warto przypomnieć, że to nie pierwsza główna nagro-
da, jaka powędrowała do Chęcin w ramach tego plebiscytu. 
W ubiegłym roku «Złotego Żurowia” w kategorii obiektów zre-
witalizowanych przyznano dla chęcińskich rynków.

Agnieszka Olech 
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Gmina Chęciny stara się o środki unijne
na rewitalizację zabytków i przebudowę dróg

 Gmina składa wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z rewitalizacją miasta. Planowane zadania to ciąg dalszy 
prac nad przebudową infrastruktury i stopniowym przywracaniem świetności chęcińskim zabytkom. 

 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach złożył wnioski o dofi-
nansowanie ważnych inwestycji związanych z przebudową ulic: 
Kieleckiej i 14 Stycznia w ramach Programu Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 – 2020.

 Został także złożony wniosek o dofinansowanie projektu 
związanego z odrestaurowaniem i wyposażeniem zabytkowego 
budynku Synagogi  oraz utworzeniem w niej Centrum Pamięci 
Kultury Żydowskiej w Chęcinach. O dofinansowanie tego zadania 
Gmina Chęciny stara się w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 
 Kolejną planowaną inwestycją, która z pewnością podniesie 
wartość kulturową i turystyczną  Gminy Chęciny, może stać się 
utworzenie szlaku kulturowego pn. „Szlak Rabina – Pamięci 
Żydów Chęcińskich” łączącego miejsca i obiekty związane z hi-
storią Żydów mieszkających w Chęcinach. W ramach tego za-
dania planuje się zagospodarowanie otoczenia Synagogi oraz 
placu przy ulicy Długiej, który połączony zostanie z ulicą Rad-
kowską. 
 Przedsięwzięciem, na które gmina stara się otrzymać dofi-
nansowanie jest również „Szlak Łokietka”. W ramach tego pro-
jektu miałby powstać szlak, który połączy rynek z istniejącym 
już traktem turystycznym, „Ścieżka Mnicha”, tworząc jedno-
cześnie dogodne dojście do Kościoła parafialnego.
 Obecnie wnioski są po pozytywnej ocenie formalnej i zosta-
ły skierowane do oceny merytorycznej.

Magdalena Jamrożek

Gmina planuje remont infrastruktury ulic: 14 Stycznia i Kieleckiej 

W ramach jednego z  zadań planuje się rewitalizację Synagogi, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz placu przy ulicy Długiej.

 „Szlak Łokietka” miałby połączyć rynek z istniejącą już „Ścieżką Mnicha”
 i utworzyć jednocześnie dogodne dojście do Kościoła parafialnego. 
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 Piękna i słonecz-
na pogoda, która za-
gościła w minione 
Święta Wielkiej Nocy 
sprzyjała miłośnikom 
wycieczek i aktywne-
go spędzania czasu na 
świeżym powietrzu, 
zachęcając do space-
rów i zwiedzania cieka-
wych miejsc. Chęciny 
przeżyły w tym czasie 
prawdziwe oblężenie, 
a zrewitalizowany Za-
mek cieszył się niespo-
tykaną dotąd popular-
nością. W drugi dzień 
świąt, czyli tradycyjny 
Śmigus Dyngus, od-
wiedziło go aż tysiąc 
trzystu turystów!

Zamek w Chęcinach rozpoczyna sezon letni!
Będzie więcej atrakcji i dłuższe godziny otwarcia warowni

 W minione Święta Wielkanocne Zamek Królewski w Chęcinach przeżył prawdziwe oblężenie. W „lany poniedziałek” od-
wiedziło go aż tysiąc trzystu turystów! To kolejny rekord odrestaurowanych ruin, które stały się perłą turystyczną wojewódz-
twa świętokrzyskiego, a ich sława odbija się szerokim echem w całym kraju.

Od 1 kwietnia na Zamku w Chęcinach
obowiązuje letnia oferta zwiedzania.

Specjalnie dla turystów w tym sezonie wprowadzono
więcej atrakcji, a Zamek jest otwarty znacznie dłużej.

 Nowe stylizowane stroje historyczne załogi Zamku, niepo-
wtarzalna wystawa tarcz herbowych na górnym Zamku i lek-
cje tematyczne, które ruszą już niebawem - te i wiele innych, 
niezapomnianych atrakcji czeka na tych, którzy zdecydują się 
odwiedzić chęciński Zamek Królewski. A chętnych nie braku-
je. - Od momentu otwarcia Zamku po rewitalizacji przeżywa 
on prawdziwe oblężenie turystów. Przyjeżdżają do nas przez 
okragły rok. Nawet zimą odnotowywaliśmy rekordowe dni pod 
względem liczby zwiedzających - mówi Burmistrz Gminy i Mia-
sta Chęciny, Robert Jaworski.

 I nie ma się co dziwić, że chęcińska warownia jest tak po-
pularna wśród turystów. Zamek w Chęcinach to jeden z naj-
ciekawszych zabytków w województwie świętokrzyskim i jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych obiektów w Polsce, a po rewi-
talizacji stał się prawdziwą perełką turystyczną regionu. Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski oraz Dyrektor 
Zamku Królewskiego w Chęcinach Grzegorz Pierzak nie ukry-
wają zadowolenia z osiągnięć roku 2015. - Postanowiliśmy nie 
usiąść na laurach. Stale wzbogacamy ofertę turystyczną Zamku 
i podnosimy standard oferowanych przez nas usług. Chcemy, 
aby 2016 rok był jeszcze bardziej owocny niż poprzedni. Dą-
żymy do tworzenia niekonwencjonalnej i rozbudowanej oferty, 
która zadowoli nawet najbardziej wymagającego turystę - pod-
reśla Burmistrz Robert Jaworski, a dyrektor zamku zaznacza, 
że pozycja warowni na turystycznej mapie Polski jest stale 
umacniania. - W ubiegłym roku podpisaliśmy porozumienie 
w sprawie utworzenia „Chęcińskiego Klastra Turystycznego”. 
To kolejna droga do sukcesu. Stawiamy na innowacje i rozwój. 
Patrzymy przez pryzmat turysty. Chcemy, aby zamek był koja-
rzony jako najatrakcyjniejszy, nowatorski i przyjazny zabytek.” 
– dodaje dyrektor Grzegorz Pierzak.

 Agnieszka Olech
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W numerze:
• Złoty Medal za rewitalizację Zamku 

w Chęcinach i ECEG
• Gmina Chęciny stara się o środki unijne 

na rewitalizację zabytków i przebudowę 
dróg

• Zamek w Chęcinach rozpoczyna sezon 
letni! Będzie więcej atrakcji i dłuższe 
godziny otwarcia warowni

• Klasztor Franciszkanów dostał 
ministerialne dofinansowanie

• Jest projekt na utworzenie nowych 
terenów inwestycyjnych pod Chęcinami

• Konsultacje na temat Prorgramu 
„Rodzina 500+”

• Kolejne przyłącza gazu średniego 
ciśnienia w Chęcinach

• Obejrzeli największe chęcińskie atrakcje
• Apel w sprawie zaniechania wypalania 

traw i pozostałości roślinnych!
• Dofinansowania do modernizacji 

kotłowni, termomodernizacji budynków 
i montażu przydomowych oczyszczalni 
ścieków

• Budowa remizy w Ostrowie
• Kolej w Wolicy pięknieje
• Będzie nowy chodnik w Łukowej
• „Obrazy igłą malowane” w „Niemczówce”
• Autobus Energetyczny zawitał do Chęcin
• Uczniowie Chęcin poznają żydowską 

historię swojego miasta
• Wiosennie na świetlicach w Gminie 

Chęciny
• Akcja Honorowego Oddawania Krwi 

w Chęcinach
• Sukces uczennicy ze Szkoły Podstawowej 

z Chęcin
• Uczennice Gimnazjum Publicznego Nr 2 

w Wolicy laureatkami wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych

• Wybrano najlepsze prace plastyczne
• Warsztaty matematyczne z haftu
• Wojewódzkie Igrzyska Sportowe 

„Od sportu do zdrowia” już za nami
• Szkoły w Bolminie, Korzecku 

i Radkowicach otrzymały ogólnopolski 
certyfikat „Wiarygodnej Szkoły”!

• Reprezentowali Polskę na Węgrzech
• W Chęcinach znowu królowały zapasy
• Zapaśniczki „Znicza” znowu 

Mistrzyniami Polski Zrzeszenia LZS
• Finał Powiatowy Piłki Siatkowej 

Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych
• Dobry występ dziewcząt z Gimnazjum 

nr 1 w Chęcinach w prestiżowym turnieju 
piłki siatkowej

• Uczennice SP w Polichnie zajęły 
I miejsce podczas IV Otwartego Turnieju 
Tańca w Pińczowie

• Kiermasz w Chęcinach przyciągnął tłumy
• W Chęcinach hucznie powitali wiosnę

 Pisany przy wsparciu Urzędu Gmi-
ny i Miasta w Chęcinach projekt pn.: 
„Chęciny, zespół budynków Klasztoru 
Franciszkanów - budynek klasztorny 
(XVII w.): wymiana pokrycia dachu, 
prace konserwatorskie i roboty bu-
dowlano konserwatorskie - II etap - 
kontynuacja” otrzyma ministerialne 
wsparcie w wysokości 300 tysięcy zło-
tych na wymianę i naprawę pokrycia 
dachowego. - W ubiegłym roku pozy-
skaliśmy dofinansowanie w Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go na pierwszy etap prac budowlano 
konserwatorskich, w ramach których 
częściowo wymieniono więźbę da-
chową, wzmocniono stare krokwie, 
odgrzybiono elementy drewniane 
i zaimpregnowano deski preparatami 
grzybobójczymi, a na krokwiach uło-
żono ekran zabezpieczający z folii pa-
roprzepuszczalnej. Odeskowano także 
dach i pokryto go blachą tytanowo-
-cynkową. Wykonano też i zawieszo-
no rynny i rury spustowe - wymienia 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski. Był to pierwszy etap 
prac budowlano restauratorskich przy 
Klasztorze oo. Franciszkanów. Po jego 

Klasztor Franciszkanów
dostał ministerialne

dofinansowanie
 300 tysięcy złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego udało się pozyskać na drugi etap prac budowlano konserwator-
skich dla Klasztoru oo. Franciszkanów w Chęcinach. Prace będą kontynuacją 
robót wykonanych w ramach ubiegłorocznej dotacji ministerialnej.

zakończeniu pomogliśmy w przygoto-
waniu kolejnego wniosku o dofinanso-
wanie dalszych prac. Jak się okazało, 
ministerstwo postanowiło przyznać 
300 tysięcy złotych na drugi etap prac 
- poinformował Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 

 W ramach udzielonego przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego wsparcia finansowego pra-
ce rozpoczęte w ubiegłym roku będą 
mogły być dokończone. - Ministerial-
ne dofinansowanie pozwoli na dokoń-
czenie wymiany pokrycia dachowego, 
a także na dalsze prace konserwator-
skie i roboty budowlano konserwator-
skie. Dach Klasztoru oo. Franciszka-
nów był w fatalnym stanie i wymagał 
gruntownego remontu. Jestem rad, 
że z sukcesem udało się napisać kolej-
ny dobry wniosek. Jako samorząd od 
lat wspieramy ochronę naszego dzie-
dzictwa kulturowego. Odrestaurowa-
ny Klasztor z całą pewnością odzyska 
należyty sobie blask - mówi Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny, Robert Ja-
worski.

Agnieszka Olech 
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 Wniosek o dofinasowanie ze środków unijnych dla utwo-
rzenia strefy obszarów inwestycyjnych został złożony w związku 
naborem wniosków w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
  Zaproponowana przez gminę koncepcja utworzenia no-
wych terenów inwestycyjnych pod Chęcinami, zakłada uzbroje-
nie i zagospodarowanie łącznie ponad 10 hektarów powierzch-
ni działek, w tym  miedzy innymi budowę sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej, wykonanie sieci teletechnicznej oraz 
zasilania elektrycznego.
 Projekt, poprzez realizację którego władze zamierzają 
zwiększyć atrakcyjności inwestycyjną gminy, opiewa na kwotę 
ponad 3 mln złotych.

Magdalena Jamrożek

Jest projekt na utworzenie nowych terenów 
inwestycyjnych pod Chęcinami

 Gmina Chęciny stworzyła projekt zakładający utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w miejscowości Staro-
chęciny. 

Kolejne przyłącza gazu 
średniego ciśnienia

w Chęcinach
 W ostatnich miesiącach na ulicach Chęcin można było 
zaobserwować trwające prace ziemne i  instalacyjne z wyko-
rzystaniem ciężkiego sprzętu. To nic innego jak roboty bu-
dowlane związane z wykonaniem przyłączy gazu średniego 
ciśnienia do posesji.

 Dzięki wybudowaniu sieci gazowej na terenie miasta, miesz-
kańcom i właścicielom nieruchomości, zostanie stworzona 
możliwość podłączania gazu do własnych posesji. 
 Wykonanie linii gazowej nie wiąże się z dużymi uciążliwo-
ściami. Wykopy są na ogół wąskie i prowadzone są na głęboko-
ści około jednego metra poniżej poziomu terenu.  

Agnieszka Olech

Konsultacje na temat 
Prorgramu

„Rodzina 500+”
 W Chęcinach, odbyły się konsultacje z doradcami rzą-
dowego programu „Rodzina 500+”. Stoisko informacyjne 
stanęło na Rynku Górnym, gdzie specjaliści z Urzędu Woje-
wódzkiego w Kielcach informowali mieszkańców jak otrzy-
mać wsparcie w ramach programu.

 Konsultanci udali się również do jednej z losowo wybranych 
rodzin z terenu Gminy i Miasta Chęicny, gdzie w imieniu woje-
wody, zapraszali do udziału w programie, przekazując rodzinie 
niezbędny komplet dokumentów, który należy złożyć w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach.
 

Magdalena Jamrożek
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 Celem wizyty było zaprezentowanie jej uczestnikom inwe-
stycji i obiektów idealnie wpisanych w krajobraz pięknej przy-
rody.   Przedstawiciele wraz z Burmistrzem, Robertem Jawor-
skim obejrzała zrealizowane w ostatnim czasie na terenie gmi-
ny inwestycje, oraz największe chęcińskie atrakcje, w tym m.in. 
Jaskinię Raj, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej oraz 
Zamek Królewski.
 Wśród uczestników wizyty znaleźli się Dyrektor Generalny 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Andrzej Dworzak, 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach Walde-
mar Pietrasik oraz Regionalny Konserwator Przyrody w Kiel-
cach Jarosław Pajdak.

Magdalena Jamrożek

Obejrzeli największe chęcińskie atrakcje
 Delegacja przedstawicieli Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Konserwatorów Przyrody z całej Polski gości-
ła w Chęcinach. 

Nic bardziej błędnego!

 Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjała-
wia glebę. Przywrócenie po takich „praktykach” właściwego stanu powierzchni ziemi jest 
skomplikowane i wymaga często pracy wielu pokoleń leśników i rolników!

 Wypalanie traw to zjawisko niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, 
jak i ludzi oraz obiektów budowlanych. To często wstęp do groźnego pożaru. Bo choć 
po zimie gleba jest wilgotna, to wyschnięte trawy w połączeniu ze zmiennymi wiatrami 
powodują, że ogień dociera do zabudowań gospodarskich i obszarów leśnych oraz do 
terenów o szczególnie cennych walorach przyrodniczych (parków narodowych i krajo-
brazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu i użytków ekolo-
gicznych). Ponadto gęsty dym jaki powstaje podczas wypalania traw w pobliżu dróg, 
znacznie ogranicza widoczność. Sytuacja taka może stać się przyczyną wielu kolizji i wy-
padków komunikacyjnych.

 Pamiętajmy! Każdy pożar, a co za tym idzie każda interwencja straży sporo kosztuje. 
Te ogromne sumy pokrywane są w ostatecznym rozrachunku z Budżetu Państwa. Ozna-
cza to, że całe społeczeństwo ponosi ciężar finansowy walki z pożarami traw.

 Pamiętajmy! W czasie gdy strażacy są zadysponowani do akcji gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie 
mogą być potrzebni w innym miejscu, gdzie trzeba ratować życie. Gdzie trwa wyścig z czasem. Gdzie o życiu człowieka decydują 
minuty...

 Pamiętajmy! W świetle obowiązującego prawa (Art.131 Ustawy o ochronie przyrody), kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, 
rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny - w szczególnych przypad-
kach podlega karze pozbawienia wolności do 10 lat.
 

PAMIĘTAJMY! WYPALANIE TRAW JEST SUROWO ZABRONIONE!
CO ROKU W POLSCE W TRAKCIE TAKICH POŻARÓW GINIE OD KILKU DO KILKUNASTU OSÓB!

Apel w sprawie zaniechania
wypalania traw i pozostałości roślinnych!

W okresie wiosennym odnotowuje się wzrost liczby interwencji Straży Pożarnej związanych z wypalaniem traw. W 2015 roku 
na terenie województwa świętokrzyskiego odnotowano 4874 pożary traw, natomiast w roku bieżącym strażacy interweniowali 
już 1093 razy. Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary, skutkujące często dużymi stratami materialnymi, a nawet 
ofiarami śmiertelnymi. Celowe podpalenia traw stanowią ponad 90% wszystkich pożarów łąk i lasów. Dzieje się tak, ponieważ 
w naszej świadomości wciąż funkcjonuje mit, że wypalanie traw poprawi jakość gleby i jest rodzajem jej nawożenia i użyźnia-
nia. Rolnicy nadal sądzą, że ogień to „najtańszy herbicyd” do zwalczania chwastów. 
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 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że od 4 kwietnia 
trwa nabór wniosków na uzyskanie dofinansowania dla osób 
fizycznych do inwestycji związanych z ograniczeniem emisji za-
nieczyszczeń do powietrza.

Nabór obejmuje wnioski na:
- dofinansowanie modernizacji indywidualnych kotłowni, za-
kup i montaż odnawialnych źródeł energii i termomoderniza-
cję budynków oraz
- dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczysz-
czalni ścieków.

Dofinansowania do modernizacji kotłowni, 
termomodernizacji budynków i montażu

przydomowych oczyszczalni ścieków
 Nabór wniosków  prowadzony jest w sposób ciągły do wy-
czerpania środków.
 Więcej informacji na temat programów i dopłat oraz 
wszystkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie inter-
netowej  www.wfos.com.pl. Informacje można również pozy-
skać pod numerem (041) 366-15-12, 041 333-52-20 lub oso-
biście w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, pod adresem 
Al. Ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce.

Magdalena Jamrożek

 Rozpoczęta inwestycja zakłada wybudowanie dwukondy-
gnacyjnej remizy o powierzchni użytkowej wynoszącej 182 me-
trów kwadratowych, dwóch stref pożarowych, garażu, a także 
montaż instalacji alarmowych i monitoringu.
 Wykonawcą inwestycji jest firma „KOMPLEXBUD” z sie-
dzibą w Kielcach. Koniec prac zaplanowano na koniec bieżące-
go roku.

Magdalena Jamrożek

Budowa remizy w Ostrowie
 Ruszyły prace przy budowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie. Obecnie trwają roboty ziemne i wykopy pod 
fundamenty nowego obiektu. 
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Kolej w Wolicy pięknieje

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejo-
wych w Kielcach na przestrzeni 2014 i 2015 roku dołożyły 
wszelkich starań, aby poprawić komfort i bezpieczeństwo 
podróżującycj Polskimi Liniami Kolejowymi z Wolicy. Jak 
podkreśla PKP to jeszcze nie koniec prac. - W 2016 i 2017 
roku planujemy modernizację nawierzchni peronowych, 

 Zabudowane na drogach i peronach dojścia, nowe wiaty peronowe, nowe oznakowanie stałe - tablice z nazwą 
stacji i przystanków osobowych, piktogramy, gabloty informacyjne z rozkłądami jazdy, czy labirynty na przej-
ściach w poziomie szyn - te i wiele innych prac estetycznych poprawiających bezpieczeństwo i komfort podróż-
nych na stacji kolejowej w Wolicy na przestrzeni 2014 i 2015 roku wykonało PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Zakład Linii Kolejowych w Kielcach. Apelujemy o poszanowanie wykonanych prac estetycznych. 

dostosowanie ich dla osób niepełnosprawnych i innych 
udogodnień dla podróżujących koleją - mówi Andrzej Rak, 
zastępca dyrektora ds. Ruchu Zakładu Infrastruktury Linii 
Kolejowych w Kielcach i z przykrością stwierdza, że nfra-
struktura i mała architektora w Wolicy jest notorycznie nisz-
czona. - Ławki, gabloty informacyjne, wiaty, słupy oświe-
tleniowe, czy elewacje budynków są notorycznie mazane 
farbami trudno zmywalnymi, wylamywanie szczebli ławek, 
wybijanie szyb i całych konstrukcji gablot informacyjnych 
oraz nowo zabudowanych wiat. Apelujemy o poszanowanie 
naszej parcy, którą przecież wykonujemy dla poprawienia 
komfortu mieszkańców korzystających ze stacji w Wolicy - 
apelują pracownicy PKP.  

 Reagujmy na przejawy wandalizmu i postarajmy się zro-
zumieć starania pracowników PKP o poprawę funkcjonal-
ności elementów infrastruktury pasażerskiej służącej naszej 
społeczności. 

Agnieszka Olech
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 Podczas wernisażu Marek Stefaniak opowiedział o swo-
jej wielkiej pasji jaką jest tworzenie obrazów metodą haftu 
krzyżykowego: „Miłość ta trwa nieustannie od 2003 roku, 

„Obrazy igłą malowane” w „Niemczówce”
 W piątek, 11 marca, w kamienicy „Niemczówka” 7, odbył się wernisaż wystawy prac Marka Stefaniaka. Bohatera wieczoru 
i licznie przybyłych gości uroczyście przywitał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski.

aż do dziś. Cały czas staram się doskonalić swą technikę 
wyszywając obrazy coraz drobniejszym haftem, a także stu-
diując anatomię czy mimikę twarzy człowieka, dzięki czemu 
udaje się uchwycić spojrzenie postaci, która w rzeczywisty 
sposób spogląda na nas z portretu.” Obrazy igłą malowane 
zachwyciły wszystkich bogactwem kolorów i różnorodną te-
matyką. W pierwszej sali galerii w podziemiach „Niemczów-
ki” znajdują się obrazy przedstawiające dzieci, zwierzęta czy 
motyw matczynej miłości. W sali drugiej możemy podziwiać 
portrety kobiet oraz motywy orientalne, zaś w trzeciej – mo-
żemy przenieść się w niezwykły świat przyrody obserwując 
„Odlot bernikli” czy nocne łowy tygrysa.

 Wyjątkowy nastrój tego wydarzenia podkreśliły utwory 
z repertuaru Bogusława Meca i Seweryna Krajewskiego w wy-
konaniu Karoliny Gozdek – studentki Instytutu Edukacji Mu-
zycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kamila Adach

 Ponad trzysta metrów będzie miał nowy chodnik w Łuko-
wej. Powstanie w miejscu, gdzie do tej pory nigdy nie było 
ciągu pieszego. Dzięki temu, w tym miejscu zdecydowanie 
wzrośnie wskaźnik bezpieczeństwa mieszkańców. Prace pro-
jektowe już trwają. 

 Chodnik powstanie na często uczęszczanym szlaku komuni-
kacyjnym pieszych, wiodącym od kościoła do skrzyżowania dro-
gi powiatowej z drogą w kierunku miejscowości Zbrza. - Tędy 
przemieszcza się bardzo dużo ludzi - potwierdza Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. - Nowy ciąg pieszy z całą 
pewnością nie tylko poprawi standard życia mieszkańców oraz 
ich bezpieczeństwo, ale wpłynie też pozytywnie na estetykę tej 
części gminy  - podkreśla Burmistrz Robert Jaworski.
 Prace projektowe nad chodnikiem już trwają. 

Agnieszka Olech

Będzie nowy chodnik w Łukowej
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 Mobilne centrum edukacyjno-informacyjne to projekt, któ-
rego celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat 
zmian klimatu oraz działań, jakie można podjąć, aby im prze-
ciwdziałać. Zadaniem autobusu energetycznego jest docieranie 
z programem edukacyjnym bezpośrednio do mieszkańców 
gmin, w tym  również dzieci i młodzieży oraz podnoszenie ich 
świadomości ekologicznej. Autobus bez wątpienia był praw-

Autobus Energetyczny zawitał do Chęcin
 Na zaproszenie Gminy Chęciny pojawił się w mieście autobus energetyczny, czyli mobilne centrum edukacyjno-informacyj-
ne przeciwdziałania zmianom klimatu. Wszystkiego na temat zmian klimatu i efektywności energetycznej mogli dowiedzieć się 
bezpośrednio od ekspertów uczniowie szkół z całego terenu gminy. A zainteresowanie było ogromne – w projekcie udział wzięło 
blisko 300 uczniów, którzy zgodnie podkreślali, że warto w taki właśnie bezpośredni sposób pozyskiwać tak ważną wiedzę.

dziwą gratką dla wszystkich tych, którzy dbają o domowy bu-
dżet. Eksperci podpowiadali, w jaki sposób sporo zaoszczędzić, 
a przy tym zadbać o środowisko.
 Autobus energetyczny został wyposażony w makiety pre-
zentujące najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie efektyw-
ności energetycznej. Zorganizowana została akcja, dzięki której 
uczniowie szkół z terenu Gminy i Miasta Chęciny mogli naocz-
nie i przez własne doświadczenie, a nie tylko wiedzę książkową, 
poznać model prezentujący system efektywnego zarządzania 
kosztami energii, oszczędzania wody czy energooszczędnego 
oświetlenia. Konsultanci zaprezentowali również ciekawe sche-
maty prezentujące najnowsze rozwiązania dla energetyki wia-
trowej. Uczestnicy prezentacji mieli także niepowtarzalną oka-
zję wypróbowania schematu działania kolektora słonecznego, 
czy też ogniwa fotowoltaicznego.
 Poruszająca się autobusem grupa ekspertów udzieli-
ła uczniom cennych porad dotyczących oszczędzania wody 
i energii. Jak zgodnie podkreślano, to była doskonała lekcja 
podnoszenia świadomości ekologicznej, dotycząca także prze-
ciwdziałania zmianom klimatu w codziennym życiu i otocze-
niu: w domu, w pracy, w szkole i lokalnym środowisku.

Agnieszka Olech 
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 Szkoła Dialogu to program realizowany od 2008 roku, któ-
rego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielo-
wiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój 
społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Oparty jest 
on na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz 
do przełamywania barier. Uczestniczące w projekcie szkoły 
otrzymują tytuł SZKOŁY DIALOGU.
 Podczas czterech warsztatów uczniowie poznają szereg za-
gadnień związanych z kulturą i tradycją żydowską, a następnie 
pod opieką trenerów Forum przygotują trasę spaceru upamięt-
niającego przedwojenną historię ludności żydowskiej z Chęcin. 

Uczniowie Chęcin poznają żydowską historię 
swojego miasta

 W środę 6 kwietnia 2016 r. uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach rozpoczęli warsztaty w ramach 
„Szkoły Dialogu” – programu edukacyjnego fundacji Forum Dialogu. Warsztaty odbyły się dotychczas z ogromnym sukcesem 
w ponad 250 szkołach w około 165 miejscowościach całej Polski.

Efekty tej pracy zaprezentują mieszkań-
com miasta podczas wycieczki finałowej. 
Sprawozdanie z wycieczki weźmie udział 
w konkursie, którego zwycięzcy zosta-
ną ogłoszeni na początku marca 2017 r. 
podczas uroczystej Gali Szkoły Dialogu 
w Warszawie.
 Ciekawe informacje o dziedzictwie żydowskim w Chęcinach 
można odnaleźć na portalu Wirtualny Sztetl: www.sztetl.org.pl

Julia Machnowska
Forum Dialogu

 Kolorowe dekoracje, malowanki, wycinanki, wspólne gry 
i zabawy, to tylko niektóre z wiosennych atrakcji jakie czekają 
na dzieci w świetlicach w Tokarni, Miedziance, Wolicy i Ostro-
wie. To nie lada gradka dla wszystkich dzieci, które licznie 
uczęszczają na zajęcia. 

Magdalena Jamrożek
Foto: CKiS w Chęcianch/

Wiosennie na świetlicach w Gminie Chęciny
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 Punktualnie o godzinie 10.00 w mobilnym punkcie poboru 
krwi pojawili się pierwsi krwiodawcy. Przybyli licznie mieszkań-
cy Gminy Chęciny, jak i ościennych gmin – Kielce, Jędrzejów. 
Wśród dawców byli m.in.: funkcjonariusze Komisariatu Poli-
cji w Chęcinach na czele z Komendantem – podkom. Łuka-
szem Sarną, druhowie OSP Bolmin i OSP Chęciny, pracownicy 
Urzędu Gminy i Miasta w Chęciach, nauczyciele, uczniowie 
szkół oraz czynni Honorowi Dawcy Krwi.
 Dar Krwi jest pilnie potrzebny pacjentom, w tym dzieciom 
z oddziałów hematologii, pacjentom z chorobami nowotwo-
rowymi, poszkodowanym w wypadkach. Zapotrzebowanie na 
krew jest bardzo duże i ciągle wzrastające, a jedynym źródłem 
tego bezcennego leku jest każdy zdrowy, pełnoletni człowiek. 
Oddanie krwi nic nie kosztuje, a może komuś uratować życie. 
Ofiarowanie cząstki krwi drugiemu człowiekowi, by ratować 
jego zdrowie i życie, to wielki dar.
 By zostać krwiodawcą, trzeba mieć ukończone 18 lat, być 
zdrowym, mieć odpowiednią wagę ciała (powyżej 50 kg), nie 
pić alkoholu minimum 24 godziny przed oddaniem krwi, spo-
żyć lekkostrawny posiłek, mieć ze sobą dowód osobisty.
 Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, krew jest po-
bierana zawsze jednorazowym sprzętem. Bezpieczeństwo 
krwiodawcom i biorcom krwi gwarantują także badania labo-
ratoryjne.
 Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organi-
zację i pomyślny przebieg Akcji. Szczególne podziękowania 
należą Pani Agnieszce Brzezowskiej – właścicielce Restauracji 

Akcja Honorowego Oddawania Krwi w Chęcinach
 Ponad 30 zarejestrowanych dawców i 8,94 litrów oddanej honorowo krwi. Takim wynikiem zakończyła się niedzielna Akcja 
Honorowego Oddawania Krwi w Chęcinach.

„Pod Zamkiem”, personelowi Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz wszystkim dawcom, 
którzy w tym dniu oddali honorowo krew.
 Więcej informacji na temat honorowego oddawania krwi 
można uzyskać na stronie internetowej bądź w punkcie Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach 
przy ul. Jagiellońskiej 66.
http://www.rckik-kielce.com.pl/

Paweł Krzeszowski
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 Trzy uczennice Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Wolicy zna-
lazły się w gronie tegorocznych laureatów wojewódzkich kon-
kursów przedmiotowych:
1. Magdalena Wargocka (klasa IIb) – laureatka konkursu geo-
graficznego
2. Agnieszka Piwowar (klasa IIIa) - laureatka konkursu języka 
rosyjskiego

Uczennice Gimnazjum Publicznego Nr 2
w Wolicy laureatkami wojewódzkich

konkursów przedmiotowych
3. Dominika Kulczycka (klasa IIIa)- laureatka konkursu języka 
rosyjskiego
 Uczennicezostały przygotowane do konkursów przez pa-
nie: Antoninę Gorzelak i Grażynę Barwinek. Zwyciężczynie 
wraz z dyrekcją i opiekunami zostały zaproszone na uroczystą-
galę podsumowania konkursów przedmiotowych w roku szkol-
nym2015/2016, która odbędzie się 15 kwietnia bieżącego roku 
o godzinie 11.00 w Centrum Targowym w Kielcach.
 Korzystając z uprawnień laureata, Aleksandra, Agnieszka 
i Dominika sązwolnione z odpowiedniej części egzaminu gim-
nazjalnego i otrzymują 100%punktów. Podczas rekrutacji do 
szkoły ponadgimnazjalnej zostaną przyjętepoza kolejnością.
 Na podium znaleźli się również Agnieszka Kochańska (kla-
sa IIIb) i WiktorKostecki (klasa IIb), którzy uczestniczyli w die-
cezjalnym etapie X Olimpiady zwiedzy o świętym Maksymilia-
nie Marii Kolbe. Przed nimi jeszcze etapogólnopolski. Uczniów 
do konkursu przygotowywał ks. Łukasz Biś.
 Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy 
nauczycielom zaprzygotowanie uczniów. Rodzicom gratulacje 
za bardzo dobrewychowanie dzieci i wspieranie ich w zdoby-
waniu wiedzy.
 Życzymy, by efekty tej ciężkiej pracy jaką włożyliście w przy-
gotowania,owocowały jeszcze długo.

Renata Sowińska

 Konkurs organizowany jest przez Świętokrzyskie Kura-
torium Oświaty oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli. W piątek 01 kwietnia odbyło się uroczyste pod-

Sukces uczennicy ze Szkoły Podstawowej z Chęcin
 Miło nam poinformować, że uczennica Szkoły Podstawowej w Chęcinach, Marysia Majda podopieczna Jerzego Kamińskie-
go, została laureatką III Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla szkół podstawowych.

sumowanie wszystkich konkursów przedmiotowych w sali 
Omega w Cetrum Targowym Kielce. W bardzo radosnej, ale 
również podniosłej atmosferze, medale oraz pamiątkowe dy-
plomy wręczali laureatom i ich nauczycielom Świętokrzyski 
Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik, doradca Wojewody 
Świętokrzyskiego Pan doktor Bartosz Dorywalski oraz Dyrek-
tor ŚCDN Pan Jacek Wołowiec.
 Zdobycie tytułu Laureata, to duży prestiż dla ucznia i przy-
gotowującego go nauczyciela, gdyż poziom konkursów kurato-
ryjnych jest bardzo wysoki, a konkurencja ogromna. Aby zna-
leźć się w ścisłym gronie laureatów, nasza Marysia musiała wy-
kazać się praktyczną znajomością języka angielskiego, ale rów-
nież rozległą wiedzą na temat krajów anglojęzycznych. Sukces 
Marysi cieszy tym bardziej, że jest jedyną laureatką konkursów 
kuratoryjnych w szkołach podstawowych w naszej gminie.
 Mamy nadzieję, że nasza Lauretka będzie w przyszłości na 
następnych etapach edukacyjnych odnosić podobne, a może 
większe sukcesy.

Jerzy Kamiński
nauczyciel języka angielskiego

w ZSO Chęciny
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 Ideą, prowadzonego już po raz osiemnasty konkursu, jest 
promowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o szeroko rozu-
mianym bezpieczeństwie, a także kształtowanie prawidłowych 
zachowań i postaw  w domu, na ulicy, w szkole, na wycieczce, 
podczas nauki i zabawy. Inicjatywa ma również na celu zainte-
resowanie problemem „Co może się stać, gdy nie przestrzega-
my podstawowych zasad bezpieczeństwa,...” a także ukazanie 
strażaków ratowników w szerokim spektrum działań ratowni-
czo-gaśniczych.

 Gmina Chęciny ponownie włączyła się do rywalizacji. Do 
tegorocznego konkursu przystąpiły szkoły z Polichna, Siedlec 
i z Chęcin, które na etapie wewnętrznych eliminacji wyłoniły 
zwycięzców etapu szkolnego. Spośród nadesłanych prac komi-
sja konkursowa wyłoniła zwycięzców etapu gminnego w kate-
gorii wiekowej szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych.

Oto klasyfikacja finałowa laureatów szczebla gminnego: 

I grupa - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych

I miejsce – Marcin Krzemiński  /ZSO w Chęcinach/
II miejsce – Paweł Łysak  /ZSO w Chęcinach/
III miejsce - Julia Gabryś /Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Siedlcach/
IV miejsce - Patrycja Bartkiewicz  /ZSO w Chęcinach/
V miejsce - Karolina Nowak /Szkoła Podstawowa w Polichnie/
 
II grupa - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych

I miejsce – Julia Góralska  /ZSO w Chęcinach/
II miejsce – Maria Misztal /Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Siedlcach/
III miejsce – Filip Suder /Publiczna Szkoła Podstawowa w Sie-
dlcach/
IV miejsce - Wiktoria Misztal /Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Siedlcach/
V miejsce - Ewa  Król  /ZSO w Chęcinach/

Wybrano najlepsze prace plastyczne
 Zakończyły się eliminacje do XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży, odbywającego 
się pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”.

III grupa - uczniowie gimnazjów - I miejsce – Alicja Barańska  /Gimnazjum Nr 1 
w Chęcinach/

 III grupa - uczniowie gimnazjów

I miejsce – Alicja Barańska /Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach/
II miejsce – Krzysztof Curyl /Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach/
III miejsce – Weronika Kaczmarczyk /Gimnazjum Nr 1 w Chę-
cinach /
IV miejsce - Anna Mróz  /Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach/
V miejsce - Karolina Skarbek  /Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach/

 Zwycięskie prace wezmą udział w eliminacjach powiato-
wych, a następnie wojewódzkich. W czerwcu, Centralna Ko-
misja Konkursowa Komendy Głównej Państwowej Straży Po-
żarnej, wybierze spośród  nadesłanych z poszczególnych wo-
jewództw po 3 najlepsze prace w każdej z kategorii, a  także 
przyzna 4 wyróżnienia. Oficjalne wyniki konkursu ogłoszone 
zostaną na stronie internetowej straz.gov.pl oraz na łamach 
„Przeglądu Pożarniczego”.
 Zwycięzcom etapu gminnego serdecznie gratulujemy i ży-
czymy sukcesów na dalszych etapach turnieju!

Magdalena Jamrożek

I grupa - uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych -  I miejsce – Marcin Krzemiński  /ZSO 
w Chęcinach/ 

II grupa - uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych - I miejsce – Julia Góralska  /ZSO 
w Chęcinach/
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Wojewódzkie Igrzyska 
Sportowe

„Od sportu do zdrowia” 
już za nami

 Zawody w konkurencji siatkówka, szachy, warcaby oraz te-
nis stołowy królowały w marcu podczas Wojewódzkich Igrzysk 
Sportowych „Od sportu do zdrowia” organizowanych przez 
Ludowe Zespoły Sportowe.

CKiS w Chęcinach

 Zajęcia poprowadziła Dyrektor Szkoły Podstawowej w To-
karni, Monika Krzysztofek. Uczestnicy zostali zapoznani z za-
sadami tworzenia haftu na bazie figur geometrycznych. Wy-
konali piękne prace i obiecali, że podzielą się swoimi nowymi 
umiejętnościami z koleżankami i kolegami.

Anna Sikorska

Warsztaty matematyczne z haftu
 Zespół Nauczycieli Matematyki Gminy Chęciny zorganizował 16 marca 2016 r. w CKiS w Chęcinach warsztaty dla uczniów 
gimnazjów „Haft matematyczny”.
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 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.
 Przed przyjęciem do programu każda szkoła przeszła bar-
dzo szczegółową weryfikację, po której organizator decydował 
o jej zakwalifikowaniu lub nie. Placówki były oceniane według 
poszczególnych kryteriów: bazy i dostępu oraz bezpieczeństwa 
szkoły. W pierwszym kryterium punktowane były: dostęp do 
Internetu, posiadanie pracowni komputerowej, funkcjonowa-
nie w szkole platformy edukacyjnej, elektronicznego dziennika, 

Szkoły w Bolminie,
Korzecku i Radkowicach
otrzymały ogólnopolski 

certyfikat
„Wiarygodnej Szkoły”!

 W programie zostały wyróżnione tylko te placówki, które 
działają zgodnie ze ściśle przyjętymi kryteriami gwarantu-
jącymi ich sukces. Jak się okazało, trzy szkoły podstawowe 
z terenu Gminy i Miasta Chęciny realizują swoje cele statu-
towe na bardzo wysokim poziomie. Spójna współpraca władz 
samorządowych, dyrekcji szkoły, jej pedagogów, uczniów oraz 
ich rodziców przyniosła wymierny efekt w postaci certyfika-
tu „Wiarygodnej Szkoły”! Potwierdza on profesjonalizm pla-
cówek, właściwy poziom nauczania, a także spełniania zasad 
bezpieczeństwa.

ogólnodostępnej sieci Wi-Fi, posiadanie i dostęp do biblioteki, 
posiadanie i dostęp do infrastruktury sportowej. W kryterium 
bezpieczeństwa punktowane były między innymi: posiadanie 
certyfikatu „Bezpieczna szkoła”, uczestnictwo w innym ze-
wnętrznym programie potwierdzającym bezpieczeństwo szkoły 
udokumentowane certyfikatem, przedstawienie katalogu dzia-
łań mających służyć zapewnieniu bezpieczeństwa, a także po-
twierdzenie posiadania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 
w tym planu ewakuacji.
 Droga kwalifikacji była żmudna i długa. Ubiegając się 
o kwalifikację do programu „Wiarygodnej Szkoły” zdawano 
sobie sprawę, że poprzeczka ustawiona jest bardzo wysoko, ale 
dyrekcje szkół oraz nauczyciele przekonani o bardzo dobrym 
poziomie edukacyjnym i wychowawczym swoich placówek po-
stanowili podjąć wyzwanie. – Jak widać opłacało się, ponieważ 
szkoły w Bolminie, Korzecku i Radkowicach przeszły wstęp-
ną, długą weryfikację śpiewająco i otrzymały certyfikaty „Wia-
rygodnej Szkoły”. Dla uczniów tych placówek oświatowych 
oznacza to, że kształcą się w miejscach o najwyższym poziomie 
i standardach edukacyjno-wychowawczych – podsumował 
Burmistrz Jaworski.
 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

 - Strona węgierska zwróciła się 
z prośbą do Polskiego Związku Zapaśni-
czego o wystawienie dwóch zawodników 
do drużynowego memoriału w zapa-
sach w stylu wolnym młodzików na Wę-
grzech. Ponieważ nasi zawodnicy mają 
ogromne osiągnięcia zapaśnicze, wy-
brano właśnie nasz klub - mówi trener 
Czesław Zaborski z Klubu Sportowego 

Reprezentowali Polskę na Węgrzech
 Jakub Klamka i Gabriel Czarnota - podopieczni trenera Czesława Zaborskiego z Klubu Sportowego „Znicz” Chęciny re-
prezentowali Polskę podczas IMRE BARACSI INTERNATIONAL TEAM CUP na Węgrzech. Byli to jedyni polscy zawodnicy 
występujący podczas memoriału.

„Znicz” Chęciny i przyznaje, że to wiel-
kie wyróżnienie. - Nasi zawodnicy zostali 
wyróżnieni i docenieni. Ogromnie się 
cieszę, że mogli reprezentować nasz kraj 
podczas zawodów na Węgrzech - pod-
kreśla trener Czesław Zaborski.
  W IMRE BARACSI INTERNATIO-
NAL TEAM CUP Jakub Klamka starto-
wał w kategorii 46 kg, a Bagriel Czarno-

ta w kategorii 85 kg. Warto przypomnieć, 
że obaj podopieczni trenera Czesława Za-
borskiego z Klubu Sportowego „Znicz” są 
medalistami mistrzostw Polski Zrzeszenia 
LZS. Gratulujemy naszym zawodnikom 
i życzymy kolejnych spektakularnych 
sukcesów.   

Agnieszka Olech 
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 W drugi weekend kwietnia hala sportowa „Pod Basztami” 
w Chęcinach stała się areną zmagań najlepszych zapaśniczek 
i zapaśników z całej Polski. Na matach zmierzyło się ze sobą 
blisko 300 najwyższej klasy zawodników. Wśród nich znaleźli 
się oczywiście sportowcy z Klubu Sportowego „Znicz” Chęci-
ny. Jak zwykle podopieczni Czesława Zaborskiego nie zawiedli 
i kolejno zajmowali nawyższe miejsca na podium.  I tak, w II 
Pucharze Polski Kadetek i Kadetów srebrny medal wywalczyła 
Weronika Karyś w kategorii 65 kilogramów i awansowała do 
Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, zostając jedno-
cześnie uznaną za najlepszą zawodniczkę turnieju. Awansem 
zaowocował również występ Kamila Kabały w kategorii 69 kilo-
gramów, który zajął 9 lokatę.
 Zadowolenia z sukcesów swoich podopiecznych nie krył 
trener Klubu Sportowego „Znicz” Chęciny, Czesław Zaborski. 
- Nasi zapaśnicy dali z siebie wszystko. Nie tylko podczas zawo-
dów w Chęcinach, ale także podczas Międzynarodowych Mi-
strzostw Polski Juniorek, które w tym samym czasie odbyły się 

II Puchar Polski Kadetów i Kadetek w zapasach za nami

W Chęcinach znowu królowały zapasy
 Ogromne emocje towarzyszyły II Pucharowi Polski Kadetek i Kadetów w zapasach. Turniej już po raz drugi odbył się 
w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach. Tym razem w zmaganiach na macie udział wzięło blisko 300 
zawodników z 62 klubów z całego kraju. Podopieczni trenera Czesława Zaborskiego z naszego rodzimego zapaśniczego Klubu 
Sportowego „Znicz” Chęciny pokazali najwyższą klasę, zajmując czołowe miejsca w rozgrywkach. Podczas uroczystego otwar-
cia artystycznie zaprezentowała się Marta Bojko oraz zespół taneczny LAZUR z Miedzianki.

w Kostrzyniu nad Odrą. Tam w wadze 48 kilogramów miejsce 
drugie zajęła Anna Król, w wadze 59 kilogramów miejsce trze-
cie na podium zajęła Gabriela Karyś, a w wadze 67 kilogramów 
po złoto sięgnęła Patrycja Sperka - poinformował trener Cze-
sław Zaborski. - Obecnie Weronika Karyś przebywa na zgrupo-
waniu Kadry Narodowej w Kielcach. Wraz z kadrą narodową 
trenują także pozostali zawodnicy Klubu Sportowego „Znicz” 
Chęciny. Już za dwa tygodnie kolejne mistrzostwa. Wierzę, że 
i tam nasi zapaśnicy pokażą prawdziwą klasę - dodał trener 
Czesław Zaborski. Warto podkreślić, że trenerem kadry naro-
dowej jest Małgorzata Król, która wyszła spod skrzydeł trenera 
Czesława Zaborskiego. 
 Jak podkreślano podczas II Pucharu Polski Kadetek i Ka-
detów w zapasach, który odbył się w hali widowiskowo-spor-
towej „Pod Basztami” w Chęcinach, organizacja zawodów była 
na najwyższym poziomie. - To dla nas duże wyróżnienie, że 
w tak małym mieście jak Chęciny regularnie organizowane jest 
tak wiele dużych ogólnopolskich wydarzeń - mówił Burmistrz, 
Robert Jaworski. Na zakończenie wręczono puchary i medale 
dla najlepszych. 

Agnieszka Olech 
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 Bez wątpienia trener Klubu Sportowego „Znicz”  Czesław Za-
borski może miec prawdziwy powód do dumy. Jego zapaśniczki po 
raz kolejny pokazały prawdziwą klasę podczas Mistrzostw Polski 
w zapasach kobiet. W grupie młodzieżowej w wadze 75 kg złoto 
zdobyła Weronika Rybak, a z brązem do Chęcin wróciła Małgorza-
ta Mierzwa. W tej samej grupie w wadze 69 kg złoty medal zdoby-
ła Natalia Rączka. Natomiast w grupie kadetek w wadze 65 kg na 
miejscu piątym uplasowała się Weronika Karyś. Drużynowo w gru-
pie młodzieżowej nasze zawodniczki zajęły miejsce trzecie i tym sa-
mym sięgnęły wspólnie po brąz. Warto zaznaczyć, że najlepszą za-
wodniczką turnieju i kadetek (15-17 lat) została Anna Król - dawno 
okrzyknięta światowej klasy zawodniczką.
 - Ogromnie się cieszę z sukcesów moich zawodniczek. Mam 
nadzieję, że medale zdobyte na Mistrzostwach Polski  w Piotrko-
wie Trybunalskim to dopiero początek naszych sukcesów - mówi 
Czesław Zaborski, trener KS „Znicz” Podzamcze. - Za trzy tygo-
dnie mamy Mistrzostwa Polski, podczas których dziewczyny będą 
zdobywać punkty decydujące o miejscach w kadrze narodowej. 
Najlepsi będą tworzyli kadrę narodową w przyszłym roku - zazna-
cza trener Czesław Zaborski, a my przypominamy, że zawodnicz-
ki „Znicza” należą już do kadry narodowej w tym roku. - Teraz 
musimy powalczyć o kolejny rok. Przed naszymi zawodniczkami 
otwierają się ścieżki do mistrzostw Europy i Świata. W 2014 roku 
na Mistrzostwa Świata Kadetek Ania Król była piąta. Liczymy na 
to, że tym razem poprawi swój sukces - dodaje.

Zapaśniczki „Znicza”
znowu Mistrzyniami Polski Zrzeszenia LZS

 Odbywające się w Piotrkowie Trybunalskim Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w zapasach kobiet i tym razem okazały się 
szczęśliwe dla podopiecznych trenera Czesława Zaborskiego. Nasze zapaśniczki wróciły ze złotymi medalami. 

 Gratulujemy zawodniczkom „Znicza” wszystkich sukcesów 
i trzymamy kciuki za kolejne.
 Nasze rodzime zapaśniczki będzie można dopingować już 
w najbliższy weekend w hali widowiskowo-sportowej w Chęcinach, 
gdzie odbędą się eliminacje do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, która odbędzie się w maju w Olsztynie.

Agnieszka Olech 

 Do zawodów przystąpiło 9 najlepszych drużyn powiatu kie-
leckiego wyłonionych z eliminacji:
 Gimnazjum Mniów, Gimnazjum Masłów, Gimnazjum Nowa 
Słupia, Gimnazjum Bilcza, Gimnazjum Bęczków, Gimnazjum 
Bieliny, Gimnazjum Ćmińsk, Gimnazjum Suków i Gimnazjum 
nr 1 w Chęcinach.
 Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Wiceburmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny Mariusz Nowak, dyrektor ZSO w Chę-
cinach Iwona Samburska oraz dyrektor Centrum Kultury 
i Sportu w Chęcinach Renata Janusz. Sędzią głównym rozgry-
wek był pan Jan Mitek.
 Drużyny zostały podzielone na trzy grupy, po trzy drużyny 
w każdej. Mecze rozgrywane były do dwóch wygranych setów 
do 21 pkt., w przypadku trzeciego seta - do 15pkt.
 Dziewczęta z Gimnazjum w Chęcinach po bardzo emocjo-
nujących spotkaniach ostatecznie zajęły 5 miejsce, wygrywając 
dwa spotkania i odnosząc jedną porażkę. Do zawodów dziew-
częta były przygotowywane przez panią Monikę Habik-Bol-
mińską i pana Piotra Kruka.

Finał Powiatowy Piłki Siatkowej Dziewcząt 
Szkół Gimnazjalnych

 W Hali Widowiskowo-Sportowej w Chęcinach odbył się Finał Powiatu w Piłce Siatkowej Szkół Gimnazjalnych w kategorii 
dziewcząt.

 Drużynę dziewcząt Gimnazjum nr 1 w Chęcinach repre-
zentowały: Karolina Wijas, Paulina Gołuch, Julia Juzuń, Han-
na Lech, Małgorzata Błaszczyk, Marcelina Drej, Dominika 
Wrońska, Klaudia Polit, Patrycja Janus, Ewa Karbownik, Oli-
wia Petelicka. 

Piotr Kruk
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Dobry występ dziewcząt z Gimnazjum nr 1
w Chęcinach w prestiżowym turnieju piłki siatkowej
 16 marca, w Kielcach, odbył się IX Turniej Siatkówki 
o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Kielcach. W turnieju dziewcząt wzięło udział 18 zespołów 
z Kielc i województwa świętokrzyskiego. Turniej był rozgrywa-
ny na hali ZSP nr 1 w Kielcach oraz w hali hali ZSO nr 15 
w Kielcach. Zawodniczki miały także możliwość spotkania się 
i porozmawiania z zawodnikami Effectora Kielce - Mateuszem 
Bieńkiem, Marcinem Komendą, Michałem Kędzierskim, An-
drzejem Orobko, a także z trenerem Dariuszem Daszkiewi-
czem- jednym z organizatorów tego turnieju.
 Drużyny zostały podzielone na 6 grup po 3 zespoły w każ-
dej. Do dalszych gier awans wywalczyły po 2 drużyny z każdej 
grupy, tworząc 6 par fazy pucharowej. 
 Dziewczęta z gimnazjum w Chęcinach po pokonaniu 
w grupie Gimnazjum nr 5 w Kielcach i porażce z Gimnazjum 
nr 1 Skarżysko-Kamienna I awansowały do fazy pucharowej 
z drugiego miejsca w grupie.
 W fazie pucharowej dziewczęta z Chęcin trafiły na zwycięz-
cę grupy D - Gimnazjum nr 1 Skarżysko-Kamienna II i spra-
wiając niespodziankę pokonały rywalki 2:0 tym samym awan-
sując do najlepszej szóstki turnieju. 
Mecze o miejsca I-XII:
A: Gim. nr 9 Kielce I – Gim. Morawica 2:0
B: Gim. nr 1 Skarżysko-Kamienna III – Gim. Bodzentyn 0:2
C: Gim. nr 1 Skarżysko-Kamienna I – Gim. nr 26 Kielce 2:0
D: Gim. Chęciny – Gim. nr 1 Skarżysko-Kamienna II 2:0
E: Gim. nr 9 Kielce II – Gim. Łagów 2:1
F: Gim. Masłów – Gim. SMS Ostrowiec Świętokrzyski 0:2
W meczu o awans do finału dziewczęta po wyrównanym spo-
tkaniu uległy zespołowi z Gimnazjum nr 1 Skarżysko-Kamien-
na I i ostatecznie zostały sklasyfikowane na VI miejscu.
Mecze o miejsca I-VI:
Gim. nr 9 Kielce I – Gim. Bodzentyn 2:0
Gim. nr 1 Skarżysko-Kamienna I – Gim. Chęciny 2:0
Gim. nr 9 Kielce II – Gim. SMS Ostrowiec Świętokrzyski 0:2
Mecze o miejsca I-III:
Gim. nr 9 Kielce I – Gim. nr 1 Skarżysko-Kamienna I 1:2
Gim. nr 9 Kielce I – Gim. SMS Ostrowiec Świętokrzyski 0:2
Gim. SMS Ostrowiec Świętokrzyski – Gim. nr 1 Skarżysko-Ka-
mienna I 2:0 
Klasyfikacja turnieju (najlepsza szóstka):
1. Gimnazjum SMS Ostrowiec Świętokrzyski
2. S.O.S. Gimnazjum nr 1 Skarżysko-Kamienna zespół I
3. S.O.S. Gimnazjum nr 9 Kielce zespół I
4. S.O.S. Gimnazjum nr 9 Kielce zespół II
5. Gimnazjum Bodzentyn
6. Gimnazjum Chęciny

 W turnieju wystąpiły najlepsze drużyny województwa świę-
tokrzyskiego. VI miejsce dziewcząt z Gimnazjum nr 1 w Chęci-
nach należy uznać więc za bardzo udany występ. 
Drużynę Gimnazjum nr 1 w Chęcinach reprezentowały:
Karolina Wijas, Paulina Gołuch, Małgorzata Błaszczyk, Julia 
Juzuń, Hanna Lech, Marcelina Drej, Dominika Wrońska, Ewa 
Karbownik, Klaudia Polit, Patrycja Polit.

Piotr Kruk
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Uczennice SP w Polichnie 
zajęły I miejsce podczas

IV Otwartego Turnieju Tańca 
w Pińczowie

 3 kwietnia, w Pińczowie, odbył się IV Otwarty Turniej Tań-
ca, w którym brały udział dwie  uczennice Szkoły Podstawo-
wej w Polichnie: Milena Zych -kl.VI i Zuzanna Habik-kl.III. 
W konkursie brało udział wiele zdolnych dzieci i młodzieży  
z województwa świętokrzyskiego.Przygotowano ponad 40 soló-
wek w różnych technikach tańca. Milena zaprezentowała tech-
nikę show dance a Zuzia hip hop. Obie dziewczynki w swoich 
kategoriach zdobyły I miejsca.

 Małgorzata Habik
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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

INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń dotyczących awarii

wodno-kanalizacyjnych
na terenie Gminy Chęciny

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach
podaje informację na temat telefonów alarmowych

do kontaktu w sprawach związanych z awariami sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej

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

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

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

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

/Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach/

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

natomiast w nagłych przypadkach zgłaszać
pod numerem bezpośrednim do konserwatora:

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

SPRZEDAM
działkę rolną o powierzchni 12 450 m2  

z przeznaczeniem
pod budownictwo jednorodzinne.

Działka położona jest w miejscowości
Ostrów Wymysłów gm. Chęciny woj. Świętokrzyskie, 

w pobliżu trasy przelotowej Kielce-Kraków.
Cena: 200 000,00 PLN.

Tel: 514 478 363
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 Chęcinianie jak co roku mocno angażują się w przygotowa-
nia świąteczne, dlatego i w tym chętnie przybyli do Centrum 
Kultury i Sportu „Pod Basztami” w Chęcinach, aby wziąć udział 
w tradycyjnym kiermaszu wielkanocnym. Amatorzy dobrego 
jedzenia mogli próbować tu staropolskich świątecznych potraw, 
które zostały przygotowane przez regionalne Koła Gospodyń 
Wiejskich. Tradycyjne mazurki, babki, czy jajka w różnym wy-
daniu zachwyciły gości. Uczcie dla podniebienia towarzyszyła 
prawdziwa uczta dla oczu, czyli przepiękne rękodzieła wyko-
nane przez lokalnych artystów. Chętni mogli nabyć słomiane 
zajączki, wiklinowe koszyczki, tradycyjne palmy, wielkanocne 
baranki i wiele innych świątecznych wyrobów, a także wraz 
z gospodarzem gminy, Robertem Jaworskim, własnoręcznie 
pomalować pisanki. – Dzisiejsze spotkanie z pewnością będzie 
bardzo miłe zarówno dla duszy, dla oka, a także dla podnie-
bienia – zapewnił Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny. – Występy naszych artystów to prawdziwa gratka dla 
miłośników sztuki teatralnej, natomiast przepiękne dzieła lo-
kalnych rękodzielników cieszą oko i wprowadzają w wiosen-
ny, ciepły i radosny klimat. Tradycyjnych wielkanocnych dań 
przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich nie trzeba za-
chwalać, ponieważ ogromne zainteresowanie nimi mówi samo 
za siebie. Dzisiejsze spotkanie wprowadza nas we wspaniałą at-
mosferę budzącej się do życia przyrody i doskonale przygoto-

Kiermasz w Chęcinach przyciągnął tłumy
 Piękne zdobione pisanki, ręcznie wykonane koszyczki, słomiane zajączki, baranki, kurczaczki i prawdziwie wiosenny kli-
mat – tak wyglądał tradycyjny wielkanocny kiermasz, który odbył się w Centrum Kultury i Sportu „Pod Basztami” w Chęci-
nach. Towarzyszyła mu artystyczna uczta dla ducha, czyli „Wielkanocne spotkanie z teatrem”. Podczas wielkanocnego spotka-
nia odbyła się także akcja honorowego oddawania krwi. 

wuje do najważniejszych świąt w kalendarzu katolickim, Świąt 
Wielkiej Nocy – dodał Burmistrz Jaworski. 
 Dla przybyłych gości na deskach sceny Hali „Pod Basztami” 
wystąpił Zespół Folklorystyczny Siedlecczanie, który zaprezen-
tował tradycyjny obrzęd ludowy pod tytułem „Darcie Pierza”. 
Warto przypomnieć, że Zespół odnosi sukcesy na terenie całe-
go kraju, a swoje umiejętności zaprezentował nawet w Pałacu 
Prezydenckim. Podczas „Wielkanocnych spotkań z teatrem” 
wystąpił także Teatr Grodzki Pod Basztami ze spektaklem zaty-
tułowanym „Nuda”. O tym, że nudno nie było, wiedzą wszyscy 
ci, którzy wzięli udział w niezapomnianym, niedzielnym wyda-
rzeniu.
 Podczas wielkanocnego spotkania odbyła się także akcja 
honorowego oddawania krwi. Przy Hali „Pod Basztami” sta-
nął ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa, gdzie każda pełnoletnia osoba mogła oddać krew. 
– To bardzo szlachetna akcja, która ratuje życie wielu ludziom. 
Krew dawcy jest najcenniejszym darem, jaki możemy podaro-
wać osobie jej potrzebującej. A każdy przecież wie, że krwi nie 
da się wyprodukować. Dlatego namawiam do zostania hono-
rowym krwiodawcą nie tylko dzisiaj i nie tylko tu – zachęcał 
Burmistrz.
 Wielkanocne spotkanie w Chęcinach z pewnością na długo 
pozostanie w pamięci mieszkańców gminy.

Agnieszka Olech
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 Uczniowie dwóch gmin tłumnie spo-
tkali się na chęcińskim rynku dokład-
nie pierwszego dnia wiosny. Każda ze 
szkół miała własnoręcznie zrobioną ma-
rzannę. Po powitaniu przez rycerstwo 
chęcińskiego Zamku kolorowy, barwny 
i rozśpiewany pochód udał się do hali 
widowiskowo-sportowej „Pod Baszta-
mi” w Chęcinach, gdzie uczniowie wzięli 
udział w zmaganiach turniejowych. 
 Na trybunach hali widowiskowo-
-sportowej w Chęcinach zasiadło ponad 
czterystu uczniów, z dziewięciu szkół 
podstawowych z terenu dwóch gmin: 
Gminy i Miasta Chęciny oraz Gminy Sit-
kówka-Nowiny. Uczniowie mieli możli-
wość rywalizacji w wielu konkurencjach 
sportowych. Podczas ósmej edycji Tur-
nieju z Klasą uczniowie popisali się nie 
tylko wspaniałą wiedzą, ale też umiejęt-
nościami aktorskimi, sprawnościowymi, 
a nawet plastycznymi, bo każda ze szkół 
musiała własnoręcznie przygotować Ma-
rzannę. Jak zgodnie podkreślali, konku-
rencja była wysoka i bardzo wyrównana.
 Organizatorami wydarzenia było 
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach 
oraz Gminny Ośrodek Kultury „Perła” 
w Nowinach. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli: Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski oraz 
Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Sebastian 
Nowaczkiewicz. 

Agnieszka Olech

W Chęcinach hucznie powitali wiosnę
 21 marca, w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach odbył się turniej z okazji Pierwszego Dnia Wiosny 
pn. „Wiosenny Turinej z Klasą”. W zmaganiach turniejowych wzięły udział szkoły podstawowe z terenu Gminy i Miasta Chę-
ciny oraz Gminy Sitkówka-Nowiny. Warto podkreślić, że to już ósma edycja Wiosennego Turnieju z Klasą.


