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Sołtysi i Przewodniczący
Zarządów Osiedli wybrani
 W związku z zakończeniem się kadencji sołtysów w każ-
dej miejscowości na terenie Gminy i Miasta Chęciny odbyły 
się spotkania, podczas których zostali wybrani nowi Sołty-
si, Rady Sołeckie, a także Przewodniczący i Zarządy Osie-
dli. Przy okazji wyborów, przybyli na zebrania mieszkańcy, 
w obecności władz gminnych, poruszali również szereg nur-
tujących ich problemów.

Mocny akcent Chęcin 
podczas X Jarmarku 

Świętokrzyskiego
 
 Iście po królewsku zaprezentowała się Gmina i Miasto 
Chęciny na X Jubileuszowym Jarmarku Świętokrzyskim. 
W uroczystościach wziął udział Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski.

Chęciny
Liderem Turystyki!

 W XI edycji plebiscytu „Euro – Gmina” 2014/2015 woje-
wództwa świętokrzyskiego Gmina i Miasto Chęciny otrzymała 
zaszczytny tytuł Lidera Turystyki. Statuetkę osobiście odebrał 
Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny.

Wodociąg w Mostach 
już gotowy!

 Blisko milion złotych kosztowało wybudowanie sieci wo-
dociągowej w Mostach. Fundusze na tą inwestycję w dużej 
części zostały pozyskane z Unii Europejskiej z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Mieszkańcy, po 
długim czasie życia w zawieszeniu i oczekiwaniu na jakie-
kolwiek inwestycje, nareszcie mają dostęp do bieżącej wody.
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	 Uroczystość	wręczenia	nagród	odbyła	się	18	maja	w	Woje-
wódzkim	Domu	Kultury	w	Kielcach.	Było	to	coroczne	podsu-
mowanie	pracy	najlepszych	gmin	województwa	świętokrzyskie-
go	i	ogromne	wyróżnienie	dla	ludzi	wybitnych	w	swoich	lokal-
nych	społecznościach.	Nagrody	gminom	przyznawano	w	czte-
rech	 dziedzinach:	 kultura,	 gospodarka	 i	 przedsiębiorczość,	
turystyka,	 rozwój	 gminnej	 infrastruktury	 i	 inwestycje.	Nad	
przyznaniem	honorowych	statuetek	i	wyróżnień	czuwała	spe-
cjalnie	powołana	Kapituła	Konkursowa,	która	w	swojej	ocenie	
brała	pod	uwagę	m.	 in.:	opinie	nadsyłane	przez	czytelników,	
telewidzów	i	radiosłuchaczy.	
	 Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny	ode-
brał	zaszczytną	nagrodę	„Lidera	Turystyki”.	Jak	podkreślano	
podczas	 uroczystego	 wręczenia	 statuetek,	 Chęciny	 na	 prze-
strzeni	 ostatnich	 lat	 zyskały	 już	 prawdziwą	markę	 i	 stanowią	

Chęciny Liderem Turystyki!
 W XI edycji plebiscytu „Euro – Gmina” 2014/2015 województwa świętokrzyskiego Gmina i Miasto Chęciny otrzymała 
zaszczytny tytuł Lidera Turystyki. Statuetkę osobiście odebrał Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny.

wizytówkę.	–	To	wielki	sukces	naszej	gminy	–	podkreślał	Bur-
mistrz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	 Robert	 Jaworski,	 odbierając	
nagrodę.	 –	 W	 zakresie	 turystyki	 mamy	 ogromny	 dorobek.	
Niewątpliwie	należy	tu	wspomnieć	o	zrewitalizowanym	zamku,	
który	przyciąga	rzesze	turystów	i	bez	wątpienia	stanowi	pereł-
kę	turystyczną	nie	tylko	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	ale	 i	całego	
regionu.	Jednakże	Gmina	Chęciny	to	nie	tylko	sam	zamek.	To	
także	 szereg	 innych	 zabytków	 i	 atrakcji	 wartych	 zobaczenia.	
Warto	 też	 dodać,	 że	 na	 chęcińskim	 zrewitalizowanym	 rynku	
w	każdy	weekend	odbywa	 się	 szereg	wydarzeń	kulturalnych,	
występów	i	koncertów,	co	z	całą	pewnością	stanowi	dodatkową	
atrakcję	nie	 tylko	dla	przyjezdnych,	ale	 też	dla	mieszkańców.	
U	nas	nie	można	się	nudzić.	Warto	do	nas	przyjechać,	warto	
na	własne	oczy	zobaczyć	wszystko	to,	co	mamy	najpiękniejsze	–	
zachęcał	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	

	 Należy	przypomnieć,	że	to	już	ósma	statuet-
ka,	jaka	powędrowała	w	ramach	Plebiscytu	„Euro-
-Gmina”	do	naszej	gminy.	W	IX	edycji	plebiscytu	
„Euro-Gmina	 2012/2013”	 województwa	 święto-
krzyskiego	Gmina	i	Miasto	Chęciny	otrzymała	Na-
grodę	Specjalną	w	dziedzinie	„Inwestycje”.	W	VIII	
edycji	 plebiscytu	 „Euro-Gmina	 2011/2012”	woje-
wództwa	świętokrzyskiego	Gmina	i	Miasto	Chęci-
ny	otrzymały	zaszczytny	tytuł	„Miasta	Roku”.	Czte-
ry	 lata	 temu	Gmina	 i	Miasto	 Chęciny	 otrzymały	
zaszczytny	tytuł	Lidera	w	Pozyskiwaniu		Środków	
Unijnych.	Pięć	lat	temu	Burmistrz	Robert	Jawor-
ski	 otrzymał	 Statuetkę	 Superburmistrza	 Roku	
2009/2010.	Sześć	lat	temu	dla	Burmistrza	Roberta	
Jaworskiego	przyznano	główną	nagrodę	w	katego-
rii	Burmistrz	Roku.	W	roku	2008	Gmina	i	Miasto	
Chęciny	otrzymały	zaszczytne	wyróżnienie	w	kate-
gorii	„edukacja	ekologiczna”,	a	w	2007	roku	w	ka-
tegorii	„turystyka”.

Agnieszka Olech 
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W numerze:
• Chęciny Liderem Turystyki!
• Przekazanie sprzętu siłowego 

dla „Świetlicy Marzeń”
• Zasady udziału w „Programie 

demontażu, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych w postaci materiałów 
zawierających azbest z terenu Gminy 
i Miasta Chęciny”

• Zalew w Bolminie sprzedany
• Wodociąg w Mostach już gotowy!
• Mocny akcent Chęcin podczas 

X Jarmarku Świętokrzyskiego
• Uroczystości religijno-patriotyczne 

w Wolicy
• Święto Konstytucji 3 Maja w Chęcinach 

oraz Dzień Strażaka
• Plebiscyt na Czystą Gminę
• Sołtysi i Przewodniczący Zarządów 

Osiedli wybrani
• Prace nad przebudową drogi w Wolicy
• ,,Droga mamo, drogi tato. Baw się 

z nami!!! Co Ty na to?”
• Rozstrzygnięcie konkursu 

„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od 
Ciebie każdy wymaga!”

• Sukcesy zespołu „Siedlecczanie”
• Grzegorz Budziosz ponownie wybrany 

na Prezesa Świętokrzyskiego Związku 
Piłki Ręcznej

• Uczeń klasy II Szkoły Podstawowej 
w Tokarni Jakub Nowak - laureatem 
ogólnopolskiego konkursu „Ambasador 
Szkolnej Wynalazczości 2015”

• Wiosenny Rajd harcerek ze Szkoły 
Podstawowej w Wolicy

• „Bolminianki” wyróżnione podczas 
XXXIX Buskich Spotkań z Folklorem 
Busko 2015

• Koncert Pieśni Maryjnych
• Europejski Sejmik Młodzieży 

w Chęcinach
• VI Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy
• Zmarł Marian Budziosz
• Konkurs historyczny „Polska za 

panowania Władysława Łokietka”
• LKS Znicz Podzamcze Chęcińskie wśród 

najlepszych!
• Turniej „Orlik-Volleymania”
• Liga Mistrzów „Echa Dnia” i ŚZPN 

grała w Chęcinach
• Po raz dziewiąty w Chęcinach 

pobiegliśmy w ramach akcji „Polska 
Biega”

• Dziewczęta z Gimnazjum Publicznego 
Nr 2 w Wolicy Mistrzyniami Powiatu 
w piłce nożnej!

• Międzyszkolne zawody wędkarskie
• Rodzice dzieciom, czyli „Chaos 

w krainie bajek”
• Dzień Przedszkolaka w Chęcinach

	 Uczestników	wydarzenia	powitał	Bur-
mistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Ja-
worski,	który	mówił	o	potrzebie	współpra-
cy	wszystkich	instytucji	i	osób	zaangażowa-
nych	 w	 rozwój	 każdej	 miejscowości.	 Go-
spodarz	Gminy	podkreślał	ważną	rolę	Sto-
warzyszenia	w	Tokarni,	jako	przykładowej	
organizacji	–	w	ramach	dobrych	praktyk,	
działającej	 z	dużym	zaangażowaniem	dla	
mieszkańców.	 Głos	 zabrali	 również	 Pre-
zes	Stowarzyszenia	Wspierającego	Rozwój	
Kultury	i	Sportu	w	Tokarni,	Marian	Siko-
ra	oraz	Wiceprezes,	Tomasz	Dziurzyński,	
którzy	deklarowali	dalszą	współpracę	oraz	
dokonali	przekazania	otrzymanego	sprzę-
tu	siłowego.
	 Urządzenia	 sportowe,	 Stowarzysze-
nie	 pozyskało	 w	 ramach	 realizacji	 kon-

Przekazanie sprzętu siłowego
dla „Świetlicy Marzeń”

 12 maja br.  Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Sportu w Tokarni 
przekazało na rzecz „Świetlicy Marzeń” sprzęt siłowy dla lokalnej społeczności.

kursu	 Ministerstwa	 Sportu	 i	 Turystyki,	
za	 pośrednictwem	 Świętokrzyskiego	
Zrzeszenia	Ludowych	Zespołów	Sporto-
wych,	którego	prezesem	jest	Jerzy	Kula,	
na	najlepsze	projekty	upowszechniające	
sport	dla	wszystkich	w	środowisku	wiej-
skim	pn.	 Sportowa	Gwiazda,	 tytuł	 pro-
jektu:	Otwarty	Turniej	Piłki	Nożnej	Old-
bojów.
	 Podczas	 wydarzenia	 zaprezento-
wał	 się	 zespół	 taneczno-akrobatyczny	
Zamkowe	 Duszki	 z	 Tokarni	 oraz	 panie	
uczęszczające	na	Zumbę	do	świetlicy.
	 Dziękujemy	 stowarzyszeniu	 w	 To-
karni	 za	 przekazanie	 sprzętu	 na	 rzecz	
świetlicy	 i	 życzymy	 kolejnych,	 udanych	
inicjatyw.

CKiS
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	 Nowy	 inwestor	ma	 bardzo	 rozbudowane	 plany	 odnośnie	
uatrakcyjnienia	zalewu	i	stworzenia	tu	atrakcji	turystycznej	na	
skalę	województwa.	–	To	olbrzymia	szansa	na	rozwój	tego	miej-
sca.	Wiemy,	że	nowy	właściciel	ma	ogromne	plany	 i	ambicje,	
żeby	stworzyć	tu	takie	atrakcje,	które	przyciągną	rzesze	tury-
stów	i	plażowiczów	–	mówi	Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny.	–	Będzie	to	niewątpliwie	dodatkowa	atrakcja	
dla	gminy	 i	 jej	mieszkańców.	Być	może	pojawią	 się	 też	nowe	
miejsca	pracy	–	dodaje.
	 Aquatica	Park	ma	mieć	w	swojej	ofercie	największą	w	Polsce	
dmuchaną	 zjeżdżalnię	 wodną,	 trampoliny,	 przeszkody,	 park	
linowy.	Będzie	też	można	pływać	na	rowerach	wodnych	i	kaja-
kach.	Sam	zbiornik	zostanie	oczyszczony	i	odmulony,	a	wokół	
niego	mają	powstać	punkty	gastronomiczne,	baza	noclegowa,	
a	także	wypożyczalnie	rowerów,	rolek	i	leżaków.	W	przyszłości	
planowana	 jest	 budowa	 ścieżek	 rowerowych	 i	 pomostów	 dla	
wędkarzy.	Z	założenia	ma	być	to	ośrodek	całoroczny.

Agnieszka Olech

Zalew w Bolminie sprzedany
 Po trzech latach starań, w maju tego roku gminie Chęciny udało się sprzedać zbiornik wodny w Bolminie. Już podpisano 
akt notarialny i obecnie nowym właścicielem zalewu i terenów przyległych jest firma Mett z Lipowicy, która planuje przepro-
wadzenie tam generalnego remontu i otworzenie parku wodnego Aquatica Park.

Zasady udziału w „Programie demontażu, transportu
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

w postaci materiałów zawierających azbest
z terenu Gminy i Miasta Chęciny”

1.	Nabór	wniosków	o	zakwalifikowanie	do	udziału	w	„Programie	demontażu,	transportu	i	unieszkodliwiania	odpadów	niebez-
piecznych	w	postaci	materiałów	zawierających	azbest	z	terenu	Gminy	i	Miasta	Chęciny”	odbywa	w	okresie	od	stycznia	do	końca	
lutego	każdego	roku	kalendarzowego.	

2.	Wnioskodawcą	może	być	tylko	i	wyłącznie	osoba	fizyczna	będąca	właścicielem	nieruchomości,	z	której	pochodzi	azbest.	

3.	W	przypadku	współwłasności	nieruchomości	wniosek	powinien	zostać	opatrzony	podpisami	wszystkich	współwłaścicieli.	

4.	Wniosek	dotyczyć	może	demontażu	azbestu	z	budynku,	jego	odbioru,	transportu	i	utylizacji	albo	odbioru,	transportu	i	utyli-
zacji	azbestu	już	zdeponowanego	na	nieruchomości.	

5.Dofinansowanie	nie	obejmuje	osób	fizycznych,	które	we	własnym	zakresie	dokonały	czynności	demontażu,	transportu	i	uty-
lizacji	odpadów	zawierających	azbest.

6.	Z	racji	ograniczonych	środków	finansowych,	uzależnionych	od	wysokości	dofinansowania	pozyskanego	przez	tutejszy	Urząd	
z	Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	w	Kielcach,	o	kwalifikacji	wniosków	do	udziału	w	programie	decyduje	data	
wpływu	wniosku	do	tutejszego	Urzędu,	to	jest	kolejność	złożenia	wniosku.

7.	Odbioru	azbestu	dokonuje	podmiot	wyłoniony	w	drodze	postępowania	przez	tutejszy	Urząd,	który	uzgadnia	z	osobami	zakwa-
lifikowanymi	do	udziału	w	programie	dokładny	termin	odbioru	azbestu.

8.	Wzór	wniosku	do	pobrania	w	wersji	elektronicznej	znajduje	się	na	stronie	www.checiny.pl	w	zakładce	„Ochrona	Środowiska	
i	Gospodarka	Odpadami”.	Wnioski	można	również	pobrać	w	pokoju	numer	11	w	tutejszym	Urzędzie.

9.	Kompletne	wnioski	należy	składać	bezpośrednio	w	Urzędzie	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach,	lub	przesłać	pocztą	na	adres:	Plac	
2	Czerwca	4,	26-060	Chęciny.

10.	Wnioski	złożone	po	upływie	wskazanego	wyżej	terminu,	bądź	takie,	których	braków	formalnych	nie	uzupełniono,	nie	będą	
rozpatrywane.

11.	Dodatkowe	informacje	udzielane	są	przez	P.	Annę	Nowaczek	pod	numerem	telefonu	41	31	53	113	bądź	osobiście	w	pokoju	
numer	11.

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
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	 Przez	wiele	lat	Mosty	były	pomijane	w	planach	inwestycyj-
nych	na	każdym	polu,	ponieważ	są	położone	w	tej	części	gmi-
ny,	w	której	miało	powstać	„Morze	Chęcińskie”.	Ludzie	bardzo	
długo	żyli	 tu	w	zawieszeniu,	bez	cienia	nadziei	na	rozwój	 ich	
miejscowości.	Budowa	wodociągu	dla	większości	mieszkańców	
była	 mrzonką	 i	 nierealnym	 marzeniem.	 Jednak	 po	 długich	
staraniach	samorzadu	gminy	i	bardzo	intensywnej	pracy	ludzi	
zaangażowanych	 w	 projekt,	 udało	 się	 wykreślić	 z	 Koncepcji	
Przestrzennej	Zagospodarowania	Kraju	pomysł	budowy	„Mo-
rza	Chęcińskiego”.	–	Dokładaliśmy	wszelkich	starań,	aby	w	jak	
najkrótszym	czasie	doprowadzić	do	wykreślenia	planu	budowy	
wielkiego	akwenu,	który	blokował	wszelkie	inwestycje	na	tym	
terenie	 –	 mówi	 Robert	 Jaworski,	 Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	
Chęciny.	–	Przez	wiele	lat	miejscowość	wyludniała	się,	a	zabu-
dowa	niszczała.	Pozostali	mieszkańcy	żyli	tu	w	zawieszeniu,	bez	
zgody	na	jakiekolwiek	remonty	i	w	ciągłej	niepewności	co	ich	
czeka.	Dlatego	jesteśmy	bardzo	zadowoleni,	że	udało	nam	się	
doprowadzić	 do	 zniknięcia	 z	 planów	 „Morza	 Chęcińskiego”.	
Dzięki	 tej	 zmianie	 nareszcie	możemy	 działać	 w	 tym	 terenie.	
Chcemy,	 żeby	położone	malowniczo	Mosty	 stały	 się	 atrakcyj-
nym	miejscem	do	życia.	Nowa	sieć	wodociągowa	z	pewnością	
poprawi	 jakość	 życia	 mieszkańców.	 Jestem	 przekonany,	 że	
przyciągnie	wielu	 inwestorów	 indywidualnych,	 bo	 już	mamy	
zapytania	o	działki	budowlane	na	tym	terenie	–	dodaje.
	 Budowa	była	możliwa	do	zrealizowania	dzięki	pozyskane-
mu	 przez	 gminę	 Chęciny	 dofinansowaniu	 ze	 środków	 unij-

Wodociąg w Mostach już gotowy!
 Blisko milion złotych kosztowało wybudowanie sieci wodociągowej w Mostach. Fundusze na tą inwestycję w dużej części 
zostały pozyskane z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Mieszkańcy, po długim czasie 
życia w zawieszeniu i oczekiwaniu na jakiekolwiek inwestycje, nareszcie mają dostęp do bieżącej wody.

nych,	które	pokryły	75	procent	kosztów	projektu.	Wykonawcą	
robót	 było	konsorcjum	firm,	których	 liderem	 jest	Hydrobud	
Krzysiek	Sp.	J.	z	Kielc,	a	partnerem	firma	AK	Inżynieria	Lądo-
wa	Artur	Krzysiek.	Budowa	jest	już	zakończona	i	zostały	doko-
nane	odbiory	techniczne.	Całkowity	koszt	 inwestycji	 to	blisko	
milion	złotych.

Agnieszka Olech
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	 Tradycyjnie	 w	 trzecią	 niedzielę	 miesiąca,	 czyli	
17	maja	 na	 Świętym	 Krzyżu	 odbył	 się	 Jubileuszo-
wy	X	Świętokrzyski	 Jarmark	pod	hasłem	 „Wehikuł	
czasu”.	Głównym	organizatorem	 imprezy	 było	 Sta-
rostwo	Powiatowe	w	Kielcach,	a	motywem	przewod-
nim	nawiązanie	do	tradycji.	Swoje	walory	zaprezen-
towało	aż	19	gmin,	oczywiście	nie	mogło	też	zabrak-
nąć	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	która	zaprezentowała	
się	w	prawdziwie	królewskim	stylu.	
	 Walory	naszej	 gminy	promował	między	 innymi	
Teatr	 Grodzki	 „Pod	 Basztami”,	 który	 zaprezento-
wał	widowisko	z	Królową	Boną	i	rycerzem	na	koniu	
w	rolach	głównych.	Przedstawienie	w	reżyserii	Doro-
ty	i	Artura	Anyżów	opowiadało	o	wartościach	kultu-
rowo	–	przyrodniczych	Ziemi	Chęcińskiej	i	przycią-
gnęło	tłumy	widzów.	Z	pewnością	na	długo	pozosta-
nie	w	 ich	pamięci.	Kolejną,	wyjątkową	atrakcją	 im-
prezy	zaprezentowaną	przez	naszą	gminę,	był	obóz	
rycerski	oraz	pokaz	tańca	w	wykonaniu	Drużyny	Ry-
cerskiej	Ziemi	Chęcińskiej	 „Ferro	Aquila”.	Chęciny	
pokazały	 również	 swoje	niewątpliwe	walory	na	 stoisku,	gdzie	
można	było	zapoznać	się	ze	wszystkimi	obiektami	zabytkowymi	
gminy,	a	także	dowiedzieć	się	o	jej	licznych	walorach	geologicz-
nych	i	historycznych.	–	Na	tegorocznym	Jarmarku	chcieliśmy	
pokazać	jak	wiele	atrakcji	turystycznych	posiada	nasza	gmina,	
bo	w	tym	zakresie	mamy	ogromny	potencjał,	tak	więc	jest	się	
czym	chwalić	–	mówi	Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	i	Mia-
sta	Chęciny.	–	Naszą	niewątpliwą	wizytówką	jest	zrewitalizowa-
ny	Zamek	Królewski,	który	już	przyciąga	rzesze	turystów.	Poza	
tym,	mamy	szereg	nagromadzonych,	odnowionych		zabytków,	
jak	chociażby	nasze	rynki,	Niemczówka,	obiekty	sakralne	oraz	
oczywiście	ciągi	spacerowo-piesze,	które	pokazują	i	prowadzą	
turystę	do	miejsc	wartych	zobaczenia.	To	również	piękne	i	cie-
kawe	punkty	poza	obszarem	samego	miasta.	Niewątpliwie	na-
leży	tu	wspomnieć	o	regionalnym	Centrum	Naukowo	–	Tech-
nologicznym	Leonardo	da	Vinci,	ponieważ	w	pierwszym	sezo-
nie	odwiedziło	go	ponad	sześćdziesiąt	tysięcy	zwiedzających,	co	
jest	prawdziwym	rekordem	w	skali	województwa	–	dodaje.	

Mocny akcent Chęcin podczas X Jarmarku 
Świętokrzyskiego

 
 Iście po królewsku zaprezentowała się Gmina i Miasto Chęciny na X Jubileuszowym Jarmarku Świętokrzyskim. W uroczy-
stościach wziął udział Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

	 Jarmark	 obfitował	w	 liczne	występy	 artystyczne	 z	 cudow-
ną	oprawą	muzyczną.	Ponad	to	można	było	obejrzeć	kupieckie	
kramy	ze	specjałami,	zagrodę	zwierząt	z	osady	średniowiecznej,	
pokazy	 dworskich	 obyczajów,	 kowalstwa	 artystycznego	 i	kłu-
cia	zbroi	rycerskich,	pokaz	tradycyjnego	zakupu	konia,	który	
uświetniły	 zwyczaje	 dobijania	 targu,	 a	 także	 liczne	 konkursy.	
-	 	 Jestem	bardzo	 zadowolony	 z	 dzisiejszego	wydarzenia.	 Jest	
to	już	dziesiąty,	a	więc	jubileuszowy	jarmark,	ale	po	raz	pierw-
szy	ma	tak	świetną	oprawę	–	mówi	Zenon	Janus,	Wicestarosta	
Powiatu	Kieleckiego.	–	Wszystkie	19	gmin	powiatu	kieleckiego	
podjęło	wyzwanie	i	przystąpiło	do	zaprezentowania	swoich	wa-
lorów.	Niewątpliwą	atrakcją	był	obóz	rycerski	zaprezentowany	
przez	Chęciny,	który	przyciągał	tłumy	zainteresowanych.	Nie-
zmiernie	cieszy	nas	zaangażowanie	wszystkich	gmin	i	życzyliby-
śmy	sobie,	aby	w	kolejnych	latach	nadal	tak	pięknie	się	prezen-
towały	–	dodaje.	
	 Tegoroczny	Jarmark	był	też	świetną	okazją	do	rozmów	po-
między	włodarzami	gmin	-	Wierzę	w	dobrą	współpracę	świę-
tokrzyskich	 gmin.	Otwieram	 się	 na	 nią	 nie	 tylko	w	 obszarze	

inwestycyjnym,	ale	chcę	również	szukać	pola	współpracy	
na	 innych	obszarach	–	mówi	Michał	Godowski,	Starosta	
Powiatu	Kieleckiego.	-	Myślę,	że	Jarmark	to	nasze	wspól-
ne	dzieło,	nie	tylko	powiatu,	ale	też	wszystkich	jego	gmin.	
Zaproszenie	 do	 współpracy	 przy	 organizacji	 imprezy,	
z	którą	 wyszliśmy,	 potraktowałem	 po	 trosze	 jak	 spraw-
dzian	tego,	na	ile	gminy	chcą	współpracować	z	powiatem.	
Okazuje	się,	że	takie	współdziałanie	jest	możliwe	i	bardzo	
potrzebne	–	dodaje	Starosta.	-		Każdy	przywiózł	na	Święty	
Krzyż	 to	dobro,	które	posiada.	Zasoby	kultury,	 tradycji,	
jak	również	dorobek	w	obszarze	kulinarnym.	Wspólnymi	
siłami	 stworzyliśmy	 bardzo	 fajny	 festyn	 rodzinny,	 który	
na	pewno	długo	pozostanie	w	pamięci	jego	uczestników.	
Wierzę,	że	ta	forma	współpracy	stanie	się	już	tradycją	i	że	
gminy	razem	z	powiatem	będą	chętnie	tworzyć	Jarmark	
Świętokrzyski	i	ciągle	go	udoskonalać	–	podsumowuje.

Agnieszka Olech
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	 Obchody	 71	 rocznicy	 Pacyfikacji	 rozpoczęły	 się	 uroczystą	
Mszą	Św.	w	kaplicy	na	 cmentarzu	w	Wolicy,	koncelebrowaną	
przez	księdza	Łukasza	Bisia.	W	homilii	wygłoszonej	do	wier-
nych	 ks.	Łukasz	Biś	 przywołał	 pamięć	 tragicznych	wydarzeń	
z	1944	roku	oraz	podkreślił,	jak	ważne	jest	poczucie	tożsamości	
narodowej,	szacunek	dla	polskiego	dziedzictwa,	znajomość	hi-
storii	i	pamięć	o	swoich	przodkach.	Po	mszy	przemaszerowano	
pod	Pomnik	Wdzięczności,	gdzie	 składając	kwiaty	 i	 zapalając	
znicze	oddano	hołd	ofiarom	reżimu	hitlerowskiego.
	 W	dalszej	części	obchodów	71.	rocznicy	Pacyfikacji	Wolicy	
udano	się	do	budynku	gimnazjum.	Tutaj	zebranych	gości	po-
witała	dyrektor	SP	w	Wolicy,	Nina	Budziosz,	która	serdecznie	
zaprosiła	 uczestników	 uroczystości	 do	 obejrzenia	 inscenizacji	
upamiętniającej	 tragiczne	wydarzenia	 z	1944,	kiedy	 to	w	be-
stialski	 sposób	 pomordowano	 dziesiątki	 mieszkańców	 naszej	
gminy.	Wszyscy	zebrani	goście	byli	pod	ogromnym	wrażeniem	
scenografii,	 kostiumów,	 a	przede	wszystkim	aktorstwa	 i	 śpie-
wu	młodzieży	z	gimnazjum	w	Wolicy.	Profesjonalnie	przygoto-
wanie	występu	uczniów	to	zasługa	nauczycieli	 języka	polskie-
go	–	Pani	Renaty	Sowińskiej	 i	Pana	Tomasza	Żelichowskiego,	
historii	 –	 Pani	 Lidii	 Pierzak	 oraz	 Pana	 Przemysława	Gruszki	
odpowiedzialnego	za	oprawę	muzyczną.	Po	 zakończonej	 czę-
ści	artystycznej	głos	zabrał	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny	
Robert	Jaworski,	który	złożył	serdeczne	podziękowania	wszyst-
kim	osobom	zaangażowanym	w	organizację	uroczystości	oraz	
podkreślił	 jak	 wielkie	 znaczenie	 ma	 przywoływanie	 tamtych	
wydarzeń	i	związanych	z	nimi	osób.	Głos	zabrali	także	Senator	
Krzysztof	Słoń	oraz	Wicestarosta	Kielecki	Zenon	Janus,	którzy	
potwierdzili,	iż	poprzez	kultywowanie	i	przekazywanie	historii	
kolejnemu	pokoleniu	dbamy	o	naszą	tożsamość	narodową.	Za-
stępca	Przewodniczącego	Związku	Kombatantów	z	Koła	nr	54,	
Pan	Eugeniusz	Sobota	przywołał	natomiast	swoje	wspomnienia	
z	tamtego	okresu.
	 Zarówno	inscenizacja	jak	i	opowieści	osób	żyjących	i	pamię-
tających	wydarzenia	z	roku	1944	w	naszej	gminie	były	niezastą-
pionymi,	„żywymi	lekcjami	historii”,	dzięki	którym	można	było	
przenieść	się	w	czasie	i	poczuć	dramat	tamtych	chwil.
	 Po	 zakończeniu	 części	 artystycznej	 i	 okolicznościowych	
przemówieniach	 udano	 się	 pod	 pomnik	 obok	 Zespołu	 Szkół	

Uroczystości religijno-patriotyczne w Wolicy
 We wtorek 26 maja w Wolicy odbyła się uroczystość, podczas której uczczono pamięć tragicznie pomordowanych w 1944 
roku mieszkańców gminy. W obchodach 71. rocznicy Pacyfikacji wsi Wolica uczestniczyli m.in. Senator RP Krzysztof Słoń, 
Wicestarosta Powiatu Kieleckiego Zenon Janus, władze Gminy i Miasta Chęciny z Burmistrzem Robertem Jaworskim na czele, 
Kombatanci z Koła nr 54 z Chęcin oraz przedstawiciele Związku Kombatantów z Daleszyc, mieszkańcy, druhowie z jednostki 
OSP w Wolicy i Tokarni, radni, grono pedagogiczne oraz dzieci i młodzież z ZSO w Wolicy.

Ogólnokształcących	w	Wolicy,	 gdzie	 złożono	 kwiaty	 i	 zapalo-
no	znicze.	Przy	pomniku	honorową	wartę	zaciągnęła	delegacja	
harcerzy	z	Tokarni	pod	opieką	Pana	Krzysztofa	Pierzaka	oraz	
harcerze	z	Wolicy	pod	opieką	Pani	Agnieszki	Gajos.	Po	zakoń-
czeniu	uroczystości	udano	się	do	budynku	szkoły	na	poczęstu-
nek,	gdzie	Kombatanci	długo	jeszcze	wspominali	minione	cza-
sy.

Historia pacyfikacji wsi Wolica

	 W	dniu	26	maja	1944	roku,	przed	świtem,	do	Wolicy	wje-
chało	ponad	10	samochód	i	kilka	motocykli	z	żandarmerią.	Na	
odgłos	 syreny	 wielu	 strażaków	 stawiło	 się	 przed	 remizę,	 nie	
wiedząc,	 że	 jest	 to	dla	nich	ostatnia	zbiórka	w	życiu.	Następ-
nie	z	domów	wyciągano	mieszkańców	i	gromadzono	u	sołtysa,	
gdzie	 dokonywano	 sprawdzenia	 tożsamości	 i	 porównywania	
z	posiadaną	listą	sporządzoną	w	oparciu	o	zeznania	od	wcze-
śniej	aresztowanych,	wymuszonych	w	czasie	tortur,	bądź	zdradę	
miejscowego	szpicla.	Wśród	aresztowanych	był	Aleksander	Pie-
rzak,	jeden	z	pierwszych	organizatorów	ruchu	oporu,	a	także	
ówczesny	kierownik	działu	w	zakładach	wapienniczych,	gdzie	
przechowywano	 broń	 i	 amunicję.	 Prowadzony	 obok	 torów	
rzucił	się	pod	nadjeżdżający	pociąg.	Szczątki	jego	ciała	zebrała	
rodzina.	Osoby	aresztowane	pod	silną	eskortą	odwieziono	na	
Gestapo	w	Kielcach,	skąd	wróciło	5	osób	z	38	aresztowanych	
w	 czasie	 tej	 akcji.	Według	 niesprawdzonych	 informacji	 część	
zamordowano	w	Kielcach,	 a	pozostałych	wysłano	do	obozów	
koncentracyjnych.	Zaledwie	kilka	osób	przeżyło	obozy	 i	wró-
ciło	po	wojnie.	Dowódca	placówki	Jan	Sieradza	„Żbik”	zginął	
w	czasie	wkraczania	Armii	Czerwonej	w	dniu	13	stycznia	1945	
roku.	Straty	ludzkie	tej	i	okolicznych	wsi	dopełnił	pożar	stodół	
jesienią	 1944	 roku,	wynikły	 z	 nieznanych	przyczyn	w	obozie	
pracy	 przymusowej	w	Brzegach,	 gdzie	 żywcem	 zostali	 spale-
ni	z	Wolicy:	Tadeusz	Piwowarski,	Wacław	Skuciński	i	Tadeusz	
Kulczyki,	a	z	Ostrowa:	Michał	Kaczor,	Jan	Żądecki,	Władysław	
Fijołek,	 Stanisław	 Juszczyk,	 Władysław	 Piekarski,	 Augustyn	
Kurdek,	 Józef	 Szczepanem,	 Czesław	 Gibas,	 Marian	 Żądecki	
i	Mikołaj	Nadgłowski.	Łącznie	w	Wolicy	w	czasie	okupacji	zgi-
nęło	50	osób.	Hołd	i	cześć	ich	pamięci.

Monika Piotrowska
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Święto Konstytucji 3 Maja w Chęcinach
oraz Dzień Strażaka

 W niedzielę na chęcińskim rynku świętowaliśmy 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która była drugą na świecie 
i pierwszą w Europie ustawą regulującą prawa i obowiązki obywateli oraz organizację władz państwowych. Uroczystości połą-
czone były z Gminnym Dniem Strażaka.

	 Obchody	 zostały	 zainaugurowane	 artystycznym	 progra-
mem	przygotowanym	przez	dzieci	i	młodzież	szkolną	z	Zespołu	
Szkół	Ogólnokształcących	w	Chęcinach.	
	 O	godzinie	10.30,	w	kościele	parafialnym	pw.	Św.	Bartło-
mieja	Apostoła	odbyło	 się	uroczyste	nabożeństwo	 z	udziałem	
pocztów	sztandarowych	szkół	oraz	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	
z	terenu	naszej	gminy.

chrześcijańskimi.	 Św.	 Florian	 to	 patron	 pracujących	w	 zawo-
dach,	które	wiążą	 się	 z	ogniem:	przede	wszystkim	strażaków,	
hutników,	kominiarzy,	garncarzy,	czy	piekarzy.
	 Uroczystości	związane	z	obchodami	Gminnego	Dnia	Strażaka	
rozpoczęły	się	od	zbiórki	pododdziałów	strażackich,	reprezentują-
cych	wszystkie	jednostki	z	terenu	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	Następ-

	 Po	południu,	na	rynku	górnym	w	Chęcinach	można	było	
wysłuchać	koncertu	pieśni	patriotycznych	pod	tytułem	„Jak	to	
z	uchwaleniem	Konstytucji	było...”.	Ten	niezmiernie	pouczają-
cy	występ	przygotowali	uczniowie	Zespołu	Szkół	Ogólnokształ-
cących	w	Chęcinach	o	Wolicy	oraz	Zespołu	Szkół	Nr	2	w	Chę-
cinach.

Gminne Obchody Dnia Strażaka
	 Uroczystości	 patriotyczne	 połączone	 były	 z	 Gminnym	
Dniem	Strażaka.	Święto	św.	Floriana	patrona	strażaków	przy-
pada	4	maja,	ale	w	naszej	gminie	tradycyjnie	czcimy	je	dzień	
wcześniej,	korzystając	 z	możliwości	 jaką	daje	dzień	wolny	od	
pracy.	Święty	Florian	to	męczennik	i	święty	katolicki	z	trzeciego	
wieku,	który	według	przekazów	był	organizatorem	i	dowódcą	
oddziałów	gaśniczych	wchodzących	w	 skład	 armii	 Imperium	
rzymskiego.	Został	 stracony	4	maja	304	roku	za	 stanięcie	po	
stronie	 prześladowanych	 legionistów	 rzymskich,	 będących	
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Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej
z terenu Gminy Chęciny

	 Święto	Strażaka	jest	doskonałą	okazją	do	podziękowania	za	Wasz	całoroczny	trud,	poświęcenie	i	działalność	społeczną.	To	
szczególny	dzień	w	życiu	każdej	jednostki	i	każdej	miejscowości,	w	której	działają	ochotnicze	jednostki	straży	pożarnych.	Służba	
strażacka	to	często	niebezpieczna	i	wymagająca	ogromnego	poświęcenia	praca.	Dlatego	też	pragnę	serdecznie	podziękować	Wam	
Drodzy	Druhowie	za	to,	że	zawsze	czuwacie	nad	naszym	bezpieczeństwem,	za	to,	że	mieszkańcy	Gminy	Chęciny	wiedzą,	że	są	lu-
dzie,	dla	których	ratowanie	mienia	i	życia	ludzkiego	jest	na	pierwszym	miejscu.	Godnym	podkreślenia	jest	również	fakt,	że	swoją	
działalnością	przyczyniacie	się	do	podtrzymywania	i	upowszechniania	tradycji	strażackiej	w	naszej	gminie.

	 Pełen	uznania	jestem	dla	młodych	ludzi,	którzy	nadal	chętnie	wstępują	w	szeregi	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	Gminy	Chęciny.	
Wierzę,	że	ta	służba	będzie	doskonałą	lekcją	życia	i	patriotyzmu.

	 Serdecznie	Dziękuję	Wam,	za	ratowanie	życia,	zdrowia	i	mienia	ludzkiego	oraz	gotowość	niesienia	pomocy	tym,	którzy	jej	
potrzebują,	bez	względu	na	własne	bezpieczeństwo.

	 Życzę	Wam	zdrowia	i	wytrwałości	w	tej	jakże	odpowiedzialnej	i	ciężkiej	pracy,	aby	Św.	Florian	zawsze	czuwał	nad	Waszym	
bezpieczeństwem	a	ta	trudna	służba	była	dla	Was	źródłem	satysfakcji	oraz	powodem	do	dumy.	

Z wyrazami uznania 
Robert Jaworski

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

nie,	druhowie	przemaszerowali	do	Kościoła	Parafialne-
go	w	Chęcinach,	gdzie	odbyła	się	uroczysta	Msza	Święta.
	 Wielki	 szacunek	 i	uznanie	dla	służby	strażackiej	
wyraził	 Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski.	–	Dziękuję	wszystkim	druhom	z	terenu	na-
szej	Gminy	za	codzienny	trud,	zaangażowanie	w	służ-
bę	i	bezinteresowną	pomoc	innym.	Dziękuję	za	hero-
izm	w	walce	z	żywiołami	i	wierność	hasłom	widnieją-
cym	na	sztandarach,	które	trzymacie	z	dumą.	Wasza	
służba	 jest	 szczególnie	 ważna	 dla	 mieszkańców.	 To	
Wy	 dajecie	 nam	 poczucie	 bezpieczeństwa.	 To	 dzię-
ki	Wam	mieszkańcy	tej	gminy	mogą	spać	spokojnie.	
Za	to	wszystko	jeszcze	raz	dziękuję	drodzy	druhowie	
w	imieniu	swoim	oraz	mieszkańców	gminy	Chęciny	–	
podkreślał	Burmistrz	Robert	Jaworski.		
	 Wszystkim	druhom	z	terenu	Gminy	i	Miasta	Chę-
ciny	życzymy	dużo	zdrowia	i	satysfakcji	z	wykonywa-
nej	pracy.

Agnieszka Olech

Plebiscyt na Czystą Gminę
	 Fundacja	Nasza	Ziemia	organizuje	społeczny,	ogólnopolski	
plebiscyt	na	Czystą	Gminę.	Plebiscyt	stanowi	narzędzie,	dzięki	
któremu	Mieszkańcy	każdej	Gminy	mogą	wyróżnić	te	gminy,	
które	nie	tylko	dbają	o	utrzymanie	czystości	i	porządku	na	swo-
im	terenie,	ale	dla	których	ważna	jest	współpraca	z	mieszkań-
cami.	
	 W	przedmiotowym	Plebiscycie	ocenie	podlega	czy	 	na	 te-
renie	gminy	panuje	ogólny	 ład	 i	porządek,	czy	 	gmina	 jasno	
i	w	sposób	przystępny	informuje	o	zasadach	działania	systemu	
gospodarki	 odpadami	 oraz	 czy	 gmina	 reaguje	 na	 zgłaszane	
nieprawidłowości	w	zakresie	utrzymania	czystości	i	porządku.
	 Uczestnikiem	 głosowania	 w	 Plebiscycie	 może	 być	 każda	
osoba	fizyczna,	zamieszkała	na	terytorium	Polski,	posiadająca	
pełną	zdolność	do	czynności	prawnych.	Osoby	nie	posiadają-
ce	pełnej	zdolności	do	czynności	prawnych	mogą	wziąć	udział	
w	głosowaniu	za	zgodą	opiekuna.

	 Głosować	będzie	można	poprzez	aplikację	mobilną	rEKOne-
sans	 oraz	poprzez	 stronę	www.sprzatanieswiata-polska.pl,	 gdzie	
w	zakładce	„Plebiscyt”	została	zamieszczona	lista	gmin,	z	podzia-
łem	na	kategorie:	gminy	miejskie,	miejsko-wiejskie	i	wiejskie.
	 Każdy	uczestnik	głosowania	może	głosować	tylko	raz	w	cią-
gu	dnia	na	jedną	wybraną	gminę.	W	kolejnych	dniach	ten	sam	
uczestnik	głosowania	może	oddać	następne	głosy	na	 tę	 samą	
lub	inną	wybraną	gminy.	
	 Serdecznie	 zachęcamy	 Mieszkańców	 naszej	 Gminy	 do	
udziału	w	głosowaniu	oraz	oddawania	głosów	na	naszą	Gmi-
nę	w	kategorii	Gminy	miejsko	-	wiejskie.	W	Plebiscycie	zostaną	
wyłonione	gminy,	w	każdej	kategorii,	które	uzyskają	najwięk-
szą	 liczbę	 oddanych	 na	 nie	 głosów.	 Gminy	 te	 uzyskają	 tytuł	
„Czystej	Gminy	2015”.
Głosowanie	kończy	się	w	dniu	18.09.2015r.	o	godz.	18.00.

Anna Nowaczek
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	 Po	zgłoszeniu	kandydatów	na	sołtysów	i	przewodniczących,	
mieszkańcy	 poszczególnych	 miejscowości	 oddali	 swoje	 głosy	
w	tajnych	głosowaniach.	Również	w	tajnych	głosowaniach	wy-
bierani	 byli	 uprzednio	 zgłaszani	 kandydaci	 do	 rad	 sołeckich	
i	zarządów	osiedli.	Liczba	zgłaszanych	kandydatów	była	różna	
w	 poszczególnych	 miejscowościach.	 Zdarzało	 się	 również,	 że	
sołtysi	i	przewodniczący	z	poprzednich	kadencji	na	tyle	cieszyli	

Sołtysi i Przewodniczący
Zarządów Osiedli wybrani

 W związku z zakończeniem się kadencji sołtysów w każdej miejscowości na terenie Gminy i Miasta Chęciny odbyły się 
spotkania, podczas których zostali wybrani nowi Sołtysi, Rady Sołeckie, a także Przewodniczący i Zarządy Osiedli. Przy okazji 
wyborów, przybyli na zebrania mieszkańcy, w obecności władz gminnych, poruszali również szereg nurtujących ich proble-
mów.

się	zaufaniem	wyborców,	że	byli	zgłaszani	 jako	 jedyni	kandy-
daci.	Jak	zgodnie	podkreślano	podczas	wszystkich	przeprowa-
dzonych	zebrań	wyborczych,	stanowisko	sołtysa	jest	bardzo	od-
powiedzialną	funkcją.	O	prawach	i	obowiązkach	związanych	ze	
sprawowaniem	 tej	niezwykle	ważnej	pracy	mówiono	 również	
podczas	wszystkich	zebrań.
	 Frekwencja	 na	 zebraniach	 była	 bardzo	wysoka,	 a	wybory	
przebiegły	 spokojnie.	 Podczas	 spotkań	 prowadzono	 również	
merytoryczne	rozmowy	z	mieszkańcami	poszczególnych	miej-
scowości.	 –	Bardzo	ważne	 jest	 to,	 że	mieszkańcy	 naszej	 gmi-
ny	wykazują	duże	zainteresowanie	jej	sprawami.	Cieszę	się,	że	
w	zebraniach	biorą	udział	osoby	w	różnym	wieku,	zadają	dużo	
pytań,	informują	o	tym,	co	się	dzieje	w	ich	sołectwach	–	mówi	
Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	–	Gratu-
luję	wszystkim	nowo	wybranym	 sołtysom	 i	 życzę	 im	owocnej	
pracy	i	dużej	motywacji	do	działań	na	rzecz	rozwoju	nie	tylko	
swoich	miejscowości,	ale	i	całej	Gminy	Chęciny	–	dodaje.

Agnieszka Olech
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SOŁTYSI

Lp. Sołectwo Nazwisko	i	imię

1. Bolmin	 Włodarczyk	Cezary

2. Gościniec Baran	Stanisław	

3. Korzecko Nartowska	Bogusława

4. Lipowica Woś	Marian

5.	 Łukowa	 Piłat	Antonina

6.	 Miedzianka	 Terelak	Karolina

7.	 Mosty	 Gruszczyński	Łukasz	

8.	 Ostrów	 Plewiński	Józef	

9.	 Podpolichno	 Różalska	Danuta	

10. Polichno	 Nartowska	Halina

11. Przymiarki	 Jastrzębska	Lidia

12.	 Radkowice	 Pawłowska	Marianna	

13.	 Siedlce	 Szewczyk		Jadwiga

14.	 Skiby	 Ziętal	Monika

15.	 Starochęciny	 Skarbek	Jarosław

16.	 Tokarnia	 Orawiecki	Jan

17.	 Wojkowiec Kardaś	Aleksandra	

18. Wolica	 Żurek	Paweł

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDÓW OSIEDLI

Lp. Sołectwo Nazwisko	i	imię

19. Chęciny	i	Oś	Północ Gołuch	Marek

20. Czerwona	Góra	 Pniewska	Danuta

21. Oś.	Sosnówka	 Treliński	Zdzisław

22. Sitkówka	 Słowiński	Mirosław

23. Zelejowa	 Głodkowski	Jacek

WYKAZ SOŁTYSÓW I PRZEWODNICZĄCYCH
ZARZĄDÓW OSIEDLI  

Z TERENU GMINY I MIASTA CHĘCINY 
Kadencja 2014-2018 
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Prace
nad przebudową
drogi w Wolicy

 Trwają prace nad modernizacją drogi powiatowej w Woli-
cy. Postępy prac nad infrastrukturą wchodzącą w skład drogi 
powiatowej zaczynają już być widoczne gołym okiem. 

	 Prace	 są	 prowadzone	 od	 jesieni	 zeszłego	 roku.	 Ich	 za-
kres	obejmuje	wykonanie	przepustów	 rurowych	 i	 odwodnie-
nia,	wyrównanie	 istniejącej	 nawierzchni	 betonem	asfaltowym	
i	ustawienie	 betonowych	 krawężników,	 a	 także	 modernizację	
zjazdów	i	wykonanie	ciągów	pieszych.	Właśnie	dobiegł	końca	
pierwszy	etap	przebudowy	nawierzchni	drogi	i	części	chodni-
ków.	Niebawem	ruszą	prace	przy	ukończeniu	prac	nad	połą-
czeniem	ciągów	pieszych	wzdłuż	drogi.	

Magdalena Jamrożek

	 Gmina	Chęciny	wzięła	udział	w	konkursie	organizowanym		
przez	 Komendanta	 Głównego	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej,	
natomiast	w	województwie	świętokrzyskim	patronat	nad	kon-
kursem	sprawował	Wojewoda	Świętokrzyski	przy	współudziale	
Świętokrzyskiego	 Komendanta	 Wojewódzkiego	 Państwowej	
Straży	 Pożarnej		 oraz	 Świętokrzyskiego	 Kuratora	 Oświaty	
w	Kielcach.
	 Do	 szczebla	 gminnego	 konkursu	 zgłoszone	 zostały	 prace	
ze	Szkół	Podstawowych	w	Chęcinach,	Polichnie,	Tokarni	i	Wo-
licy.	Uczestnikami	 konkursu	 byli	 uczniowie	w	dwóch	 katego-
riach:	klasy	0-III	i	klasy	IV-VI.
	 Wśród	laureatów		klas	IV	–	VI	znalazł	się	Miłosz	Januszek	
uczeń	klasy	VI		Szkoły	Podstawowej	w	Polichnie,	który	otrzy-
mał	II	miejsce.
	 Następnie	 komisja	 konkursowa	 Urzędu	 Wojewódzkie-
go	w	Kielcach	na	podstawie	271	prac	przekazanych	 z	powia-
tów	rozstrzygnęła	eliminację	wojewódzką	konkursu	w	poszcze-
gólnych	kategoriach	wiekowych:	Miłosz	Januszek	otrzymał	IV	
miejsce.	 Praca	Miłosza	 została	 zakwalifikowana	 do	 eliminacji	
ogólnopolskich.

Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczeństwo 
i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”

	 Nagrody	 laureatom	 etapu	 wojewódzkiego	 XVII	 edycji	
Ogólnopolskiego	Konkursu	Plastycznego	dla	Dzieci	i	Młodzie-
ży	 pod	 hasłem	 „Bezpieczeństwo	 i	 rozwaga	 –	 tego	 od	 Ciebie	
każdy	wymaga!”	wręczyła	wojewoda	Bożentyna	Pałka-Koruba.	
Uroczystość	 odbyła	 się	 18	 maja	 2015r.w	 siedzibie	 Komendy	
Wojewódzkiej	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Kielcach.

SP Polichno

,,Droga mamo,
drogi tato.

Baw się z nami!!!
Co Ty na to?”

	 ,,Droga	mamo,	drogi	tato.	Baw	się	z	nami!!!	Co	Ty	na	to?”	–	pod	
takim	hasłem	1	czerwca	w	Szkole	Podstawowej	w	Łukowej	uroczyście	
i	rodzinnie	obchodziliśmy	Dzień	Matki	i	Ojca	oraz	Dzień	Dziecka.
	 Uczniowie	naszej	 szkoły	przygotowali	dla	 swych	rodziców	
program	artystyczny,	a	rodzice	dla	swych	dzieci	upiekli	prze-
pyszne	kiełbaski.
	 Uwieńczeniem	 naszego	 spotkania	 były	 wspólne	 zabawy	 na	
świeżym	powietrzu.	Rodzice	rozegrali	ze	swymi	dziećmi	mecz	pił-
ki	siatkowej	oraz	brali	czynny	udział	w	sportowych	zmaganiach.

SP Łukowa
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	 Następnie	Zespół	Śpiewaczy,	który	w	nowym	dwudziesto	osobowym	składzie	zo-
stał	 nominowany	do	 koncertu	 finałowego	XXXIX	Buskich	 Spotkań	 z	 Folklorem,	
podczas	Rejonowych	prezentacji	w	Jędrzejowie	10	maja	2015	r.	Jurorom	i	publicz-
ności	zaśpiewali	„KUNIKI	KARYSIE”	i	„NASA	ANDZIULA”.

	 Wcześniej	bo	już	3	maja	nominację	do	Finałowego	koncertu	w	Busku	otrzyma-
ła	 solistka	 Stanisława	 Żądecka,	 która	 zaśpiewała	 „KŁOŁYSANKA	 LO	 SIROTY”	
i	„W	MŁOIM	ŁOGRODZIE”.

	 Do	zespołu	dołączyła	wspaniała	młodzież	gimnazjalna,	dawni	uczniowie	p.	Żą-
deckiej	ze	SP	w	Łukowej,	którzy	pokochali	folklor,	gwarę	od	klasy	„0”	i	spełniają	się	
w	obrzedach	 i	w	 śpiewie:	Konrad	Jamorski,	Zuzanna	Szewczyk,	Klaudia	Sobczyk,	
Paulina	Domagała,	Wiktoria	Jamróz,	Wik-
tor	Kostecki	i	Jacek	Prokop.

	 Kobiety	 w	 zespole:	 Elżbieta	 Malesza,	
Janina	Pingot,	Krystyna	Szopińska,	Małgo-
rzata	Kmiecik,	 Janina	Pędzik,	 Janina	Sło-
ma,	 Elżbieta	 Gołębiowska,	 Marta	 Paluch,	
Krystyna	Paluch,	Stanisława	Żądecka.
	 Mężczyźni:	 Jerzy	Malesza,	 Marek	 Bu-
kowski,	Tadeusz	Chuk,	Zdzisław	Gołębiow-
ski,	Zdzisław	Szewczyk,	Zdzisław	Żelichow-
ski.

	 Na	 koncert	 podsumowujący	 30	 lecie	
działalności	 Zespołu	 SIEDLECCZANIE	
przygotowują	 widowisko	 „WILYJO	 ŚW.	
JANA”	 i	 nowe	 nagrania	 dla	 Radia	 Kielce	
jako	zespół	Śpiewaczy.

Stanisława Żądecka

Sukcesy
zespołu „Siedlecczanie”

 Wspaniale rozpoczęli 31 rok działalności SIEDLECCZANIE! Po wspaniałej 
prezentacji widowiska KŁOSIORZE abło WYZWŁOLYNY WILCKA podczas Mię-
dzywojewódzkiego Teatru Wsi Polskiej w Tarnogrodzie 30 stycznia 2015 r., gdzie 
byli najlepsi spośród 13 zespołów i jako jedyni nie usłyszeli żadnej uwagi co do 
scenariusza, kostiumów, scenografii, reżyserii i gry aktorskiej. 

Grzegorz Budziosz
ponownie wybrany

na Prezesa
Świętokrzyskiego 

Związku Piłki Ręcznej
 Grzegorz Budziosz, mieszkaniec 
gminy Chęciny, został ponownie wybra-
ny na Prezesa Świętokrzyskiego Związku 
Piłki Ręcznej.

	 Grzegorz	Budziosz	był	jedynym	kan-
dydatem	 na	 to	 stanowisko,	 uzyskał	 wy-
maganą	ilość	głosów	poparcia	i	został	po-
wtórnie	wybrany	Prezesem.	Wiceprezesi	
to	 Tadeusz	 Dziedzic	 i	Ryszard	 Mańko.	
Ponadto	 w	skład	 zarządu	 weszli:	 Sławo-
mir	Kołodziej,	 Jarosław	Kubała,	Marcin	
Marzec	i	Janusz	Świętoń.	Wojciech	Party-
ka	został	szefem	komisji	rewizyjnej.

Agnieszka Olech
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	 Polska	Akademia	Nauk	ogłosiła	ogól-
nopolski	konkurs	„Ambasador Szkolnej 
Wynalazczości 2015”.	 Jego	 celem	 było	
wyróżnienie	 wynalazków	 lub	 innych	
rozwiązań	 technicznych,	 gier	 planszo-
wych	lub	komputerowych	wymyślonych	
przez	 uczniów,	 promocja	 kreatywności,	
nauka	 współpracy	 i	 orientacji	 na	 roz-
wiązanie	 problemów	 oraz	 zachęcanie	
dyrekcji	 szkół	 podstawowych	 do	 rozwi-
jania	 i	wspierania	 twórczego	 myślenia	
uczniów	podczas	zajęć	szkolnych.
W	konkursie	brały	udział	dzieci	do	trzy-
nastego	roku	życia.
Konkurs	 został	 rozstrzygnięty	w	dwóch	
kategoriach	wiekowych:
a)projekty	wykonane	przez	dzieci	w	wie-
ku	5	–	9	lat
b)projekty	wykonane	przez	dzieci	w	wie-
ku	10	–	13	lat
We	 wspomnianym	 wyżej	 konkursie,	 ze	
swoim	 projektem	 „Przenośny organi-
zer na skarpetki”,	 wziął	 udział	 uczeń	
klasy	 II	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Tokar-
ni	 –	 Jakub Nowak.	 Jego	 projekt,	 z	 46	

Uczeń klasy II Szkoły Podstawowej w Tokarni
Jakub Nowak - laureatem ogólnopolskiego konkursu 

„Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2015”
zgłoszonych,	znalazł	się	wśród	4	zakwa-
lifikowanych	do	II	etapu	konkursu.	Stał	
się	w	ten	sposób	jego	laureatem,	co	 jest	
niewątpliwie	historycznym	osiągnięciem	
w	dziejach	naszej	szkoły.
	 Organizatorzy	zaprosili	Jakuba	i	jego	
rodziców	 oraz	 wychowawczynię	 p.	 Ewa	
Anuszkiewicz	 na	 uroczystą	 ceremonię	
wręczenia	nagród	w	dniu	30	maja	2015r.	
o	godz.	12.00	do	siedziby	Urzędu	Paten-
towego	w	Warszawie.
	 Szkoła	 Podstawowa	w	Tokarni,	 jako	
jedna	z	15	szkół	w	Polsce,	otrzymała	dy-
plom	„Ambasador Szkolnych Wynalaz-
ców”
	 Jakubowi	Nowakowi	i	jego	rodzicom	
składamy	 serdeczne	 gratulacje.	 Z	 pew-
nością	 ten	 sukces	 będzie	 mobilizował	
innych	uczniów	do	 twórczego	myślenia	
i	działania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Tokarni

mgr Stefan Wojtyna

	 W	dniu	12	maja	2015r.	wyruszyłyśmy	wraz	z	panią	Agniesz-
ka	Gajos		na	podbój	Góry	Miedzianki.W	dobrym	nastroju	ze-
brałyśmy	się	o	godz.	14.30	pod	Szkołą	Podstawową	w	Wolicy.
	 Podczas	 jazdy	 samochodem	 pani	 Agnieszka	 	 opowiadała	
nam	o	miejscach,	obok	których	przejeżdżaliśmy.	Wreszcie	doje-
chałyśmy	do	Charężowa,		skąd	zaczęła	się	nasza	piesza	wędrów-
ka.	Podążałyśmy	ścieżką	przyrodniczą	Chęcińsko-	Kieleckiego	
Parku	Krajobrazowego	w	kierunku	rezerwatu	Góra	Miedzian-
ka.
	 Przyroda	w	pełnej	wiosennej	krasie	osładzała	nam		 trudy	
wędrówki.	Gdy	dotarłyśmy	na	 szczyt	 góry,	 która	mierzy	 354	
m	n.p.m.	naszym	oczom	ukazała	się	wspaniała	panorama	na-
szej	„Małej	Ojczyzny”	–	ziemi	chęcińskiej.		Po	zregenerowaniu	
sił	 	 	 przystąpiłyśmy	 do	 	 oznaczenia	 roślin	 chronionych	 jakie	
występują	na	stokach	rezerwatu.		Następnie	ruszyłyśmy	przez	
ukwiecone	 zbocza	 góry,	 kierując	 się	 	 do	Muzeum	Górnictwa	
Kruszcowego	w	Miedziance.
	 W	muzeum	 	 uświadomiłyśmy	 sobie	 jak	 szczególny	 i	 nie-
powtarzalny	 jest	 Rezerwat	Góra	Miedzianka.	Oprócz	 bardzo	
rzadko	 spotykanych	 minerałów	 kruszcowych,	 występują	 tu	
najlepiej		w	Polsce	zachowane	ślady	dawnych	robót	górniczych	
sięgające	 czasów	neolitycznych.	Był	 tu	między	 innymi	wydo-

Wiosenny Rajd harcerek
ze Szkoły Podstawowej w Wolicy

bywany	minerał	nie	występujący	w	żadnym	innym	miejscu	na	
świecie,	którego	nazwano	Miedziankit.
	 Po	 tak	 niesamowitych	 przeżyciach	 nie	 mogło	 zabraknąć	
ogniska	i	pieczenia			kiełbasek.	Gdy	zaspokoiłyśmy	nasz	głód,	
przyszła	kolei	na	harcerskie	piosenki.	Rajd	zakończył	się	poże-
gnalnym	kręgiem.			Chociaż	zmęczone,	szczęśliwe	i	pełne	wra-
żeń	wróciłyśmy	do	domu.

dh Małgorzata Stępnik,dh Aleksandra Mazur
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	 W	dniach	16	i	17	maja	2015	r.	w	pięknym	Parku	Zdrojo-
wym	w	Busku	Zdroju,	odbył	się	Finał		XXXIX	Buskich	Spotkań	
z	Folklorem	 	 Busko	 2015.	 Wśród	 nagrodzonych	 Laureatów	
znalazły	 się	 nasze	 „BOLMINIANKI”	 -	 Mieczysława	 Stępień,	
Lucyna	Frankowska,	Grażyna	Wójcik,	Marianna	Krzeszowska,	
Barbara	Górecka,	Elżbieta	Ciepielewska	i	Maria	Chrabąszcz.

	 Komisja	oceniająca	ok.	80	uczestników	przyznała	Zespołowi	
„BOLMINIANKI”	wyróżnienie.

	 Wyróżnienie	to	jest	nagrodą	za	postawę	całego	zespołu,	któ-
ry	 z	 radością	przekazuje	 tradycje	 ludowe	 i	oby	 czynił	 to	 	 jak	
najdłużej.

Maria Kropisz

„Bolminianki” wyróżnione podczas
XXXIX Buskich Spotkań z Folklorem Busko 2015

Szanowni mieszkańcy, 
przedstawiomy

ramowy program
najbliższych wydarzeń

zaplanowanych
na terenie Gminy
i Miasta Chęciny.

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w wydarzeniach
wszystkich mieszkańców!

W celu
bieżącej aktualizacji

informacji dotyczących 
poszczególnych

wydarzeń,
uprzejmie prosimy
o monitorowanie

strony
www.checiny.pl
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	 Każdy	 wykonawca	 zaprezentował	 kilka	 utworów	 reli-
gijnych	nawiązujących	treściowo	do	kultu	Matki	Boskiej.	-	
Koncert	pieśni	maryjnych	doskonale	wpisuje	 sie	w	pejzaż	
naszej	historii	i	kultury	–	powiedział	Robert	Jaworski,	Bur-
mistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	-		W	wielu	miejscach	miesz-
kańcy	gminy	gromadzą	 sie	przy	kapliczkach	Matki	Bożej,	
aby	oddać	jej	hołd	i	podziękować	za	otrzymane	łaski.	Cieszę	
się,	że	potrafią	się	tak	jednoczyć	i	chętnie	biorą	udział	w	tak	
niezmiernie	ważnych	wydarzeniach.	–	dodał.	Burmistrz	po-
dziękował	wszystkim	artystom	za	wzięcie	udziału	w	przeglą-
dzie	i	życzył	wielu	udanych	przeżyć	duchowych	i	artystycz-
nych.
Do	 zebranych	 gości	w	 imieniu	 proboszcza	 parafii	 księdza	
kanonika	Jana	Kukowskiego	przemawiał	ks.	Piotr	Nocoń.	–	
Powierzajcie	te	pieśni	Maryi,	ponieważ	kto	śpiewa,	ten	dwa	
razy	się	modli	–	zaznaczył.
	 Jako	pierwszy	wystąpił	Zespół	„Lipowiczanie”.	Wykonał	
trzy	pieśni:	„O	Madonno	ukochana”,	Jesteś	tu	obok	mnie”,	
„Jezus	 swoją	Matkę	 pozostawił”.	 Drugi	 zaprezentował	 się	
Chór	„Oremus”	z	następującym	repertuarem:	„Magnificat”,	

Koncert Pieśni Maryjnych
 24 maja, w kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach odbył się Koncert Pieśni Maryjnych. Udział w nim wzię-
li soliści, zespoły oraz chóry. 

„O	złóżmy	naszej	Pani”,	„Ave	Maria”.	Kolejny	zaśpiewał	Ze-
spół	„Łukowianki”	i	wykonał	aż	cztery	utwory:	„Maryjo	jam	
Twe	dziecię,”,	„Pozdrawiam	Ciebie	Matko”,	„	Gwiazdo	za-
ranna”,	„Niech	żyje	Polska”.	Jako	czwarty	zaprezentował	się	

solista	Jacek	Prokop	z	utworami:	„Była	
Cicha”,	„Maryja	 śliczna	Pani”,	„Czarna	
Madonna”.	 Piąty	w	 kolejności	wystąpił	
„Zespół	 Bolminianki”.	 Jego	 repertuar	
to:	„Gwiazdo	zaranna”,	„O,	której	ber-
ła”,	Psalm	do	Matki	Bożej.	 Jako	 szósty	
zaśpiewał	 Chór	 Parafialny	 Św.	 Bartło-
mieja:	„Maryjo	ja	Twe	dziecię”,	„Matko	
Boska	 Łaskawa	 Kielecka”,	 ”Zawierze-
nie”.	Następną	w	kolejności	była	solist-
ka	Antonina	Piłat	z	utworami:	„Królowa	
ziem	 polskich”,	 „	 Bądź	 pozdrowiona”,	
„Usłysz	 Bożej	 Matki	 głos”.	 Wystąpili	
również:	 Zespół	 „Zelejowianie”	 („Po-
zdrawiam	 Ciebie	 Matko”,	 „O	 Maryjo	
pełna	łaski”,	„Tam	za	lasem	niedaleko”,	
Zespół	Ostrowianki	(O	Matuchno	uko-
chana”,	 „Nie	 płacz	 już	 dziecino”,	 „Ra-
dością	 niebo	 brzmi	 całe”),	 Zespół	 Sie-
dlecczanie	(„	Do	Ciebie	Matko	Szafarko	
łask”,	 „	Zdrowaś	Maryjo”,	 „	Uczyńcie,	
co	wam	mówi	Syn”),	Chór	„San	Damia-
no”	(Jest	na	świecie	miłość”,	„Byłaś	tak	
cicha”,	„Tylko	Tobie	mogę	Pani”)	oraz	
solistki	Anna	Giemza	(„	Dzisiaj	pozdra-
wiamy	Maryjo	 Ciebie”,	 Królowej	 swej	
wierność	 przysięgałam”)	 i	 Aleksandra	
Wójcik.
	 Koncert	był	pełen	wzruszeń	i	po-
zytywnych	emocji.	–	Dzisiejsza	prezenta-
cja	pieśni	maryjnych	pokazała	fenomen	
muzyki	religijnej	w	naszej	 społeczności	
–	podkreślał	ks.	Piotr	Nocoń.	 -	Ukazał	
jak	piękna	może	być	muzyka	inspirowa-
na	duchem	–	dodał.	

Agnieszka OlechR
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	 Organizatorem	wydarzenia	było	Centrum	Kultury	i	Spor-
tu	w	Chęcinach	we	współpracy	ze	szkołami	z	terenu	gminy.	
Spotkanie	podzielono	na	panele,	które	przygotowali	ucznio-
wie	pod	bacznym	okiem	swoich	opiekunów.	
	 Głównym	 celem	 Sejmiku	 było	 promowanie	 wszystkich	
projektów	 realizowanych	przy	wsparciu	 środków	unijnych,	
z	których	prężnie	korzysta	gmina	Chęciny.	-	Jesteśmy świadka-
mi sejmiku młodzieży z naszej gminy, która traktuje go jako lekcję ak-
tywności społecznej i samorządowej. Myślę, że spotkanie jest również 
okazją, aby wziąć udział w dialogu na temat tego, co dzieje się na 
jej terenie –	mówi	Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	
Chęciny. - Patrząc na te jedenaście lat w Unii Europejskiej mamy 
się czym pochwalić, ponieważ wypracowaliśmy ogromy dorobek jeśli 
chodzi o liczbę zrealizowanych wniosków. Dzięki nim służymy miesz-
kańcom, lokalnej społeczności, inwestujemy w przyszłość i rozwój 
młodych ludzi i tych, którzy długie lata żyją w gminie Chęciny	–	do-
daje.
	 Pierwszą	częścią	spotkania	była	konferencja	pod	hasłem	
„Jestem	Polakiem	czy	Europejczykiem”,	którą	zaaranżowała	
młodzież	z	Zespołu	Szkół	Ogólnokształcących	w	Wolicy	pod	
okiem	Tomasza	Żelichowskiego.
	 Po	 niej	 nastąpiła	 część	 warsztatowa,	 zatytułowana	 „Od-
kryjmy	razem	Unię	Europejską	–	z	wykorzystaniem	projek-
tów	unijnych	realizowanych	w	gminie	Chęciny”.	Przygotowa-
li	ją	uczniowie	Zespołu	Szkół	nr	2	w	Chęcinach,	a	nadzorowa-
ła	Teresa	Jakubowska.
	 Ostatnim	 etapem	 spotkania	 było	 „pieśniobranie”,	 czy-
li	koncert	pt.	„Z	piosenką	po	Europie”	w	wykonaniu	dzieci	
z	 Przedszkola	 Samorządowego	 w	 Chęcinach	 oraz	 Zespołu	
Szkół	Ogólnokształcących	w	Chęcinach.

Agnieszka Olech

Europejski Sejmik Młodzieży w Chęcinach
7 maja w hali „Pod Basztami” w Chęcinach odbyło się spotkanie w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. 

	 Organizatorem	 konkursu	 był	 Zespół	 Szkół	 Ogólnokształ-
cących	 w	 Chęcinach.	 Do	 udziału	 przystąpiło	 dziewięć	 szkół	

VI Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy
 14 maja już po raz VI odbył się Międzyszkolny Konkurs pn. „Magiczne podróże po literaturze” zorganizowany pod pa-
tronatem Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny. W tym roku konkursowicze zapoznali się z twórczością Heleny Ożogowskiej, 
Jadwigi Korczakowskiej i Adama Bahdaja. 

podstawowych	 z	 terenu	 Gminy	 Chęciny.	 Uczniowie	 przez	
kilkadziesiąt	 	minut	rozwiązywali	test,	pytania	dotyczyły	życia	
i	twórczości	 wskazanych	 autorów	 oraz	 oczywiście	 znajomości	
treści	utworów.
	 Podczas	 gdy	 uczestnicy	 oglądali	 film	 „Podróż	 za	 jeden	
uśmiech”	na	podstawie	jednej	z	książek	Adama	Bahdaja,	komi-
sja	konkursowa	sprawdzała	prace.
Oto	ostateczne	wyniki	konkursu:
I	miejsce	-	Marta	Lubczyńska	z	SP	w	Tokarni,
II	miejsce	-	Karol	Sowiński	z	SP	Łukowa,	
III	miejsce	–	Katarzyna	Radomska	z	SP	Chęciny	
	 Wszyscy	uczestnicy	konkursu	otrzymali	dyplomy.	Zwycięzcy	
–	oprócz	nagród	i	dyplomów,	otrzymali	również	upominki	rze-
czowe	ufundowane	przez	Burmistrza	Miasta	i	Gminy	Chęciny	
–	p.Roberta	Jaworskiego.
	 Zwyciązcom	jeszcze	raz	serdecznie	gratulujemy!

Magdalena Jamrożek
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	 W	środę	6	maja	2015	roku	został	rozstrzygnięty	VI	Gminny	
Konkurs	Historyczny	pod	tytułem:	„Polska	za	panowania	Wła-
dysława	 Łokietka”	 nad	 którym	 honorowy	 patronat	 sprawo-
wał	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny	Pan	Robert	Jaworski.	
Uczestników	konkursu	wraz	z	opiekunami	-	jak	co	roku	gościła	
Niemczówka.	Uczniowie	pięciu	szkół	podstawowych	klas	IV	-	
VI	z	naszej	gminy	zmagali	się	z	trudnym	testem	zawierającym	
75	pytań.	Zespoły	trzyosobowe	świetnie	poradziły	sobie	z	zada-
niami	dotyczącymi	Władysława	Łokietka.	Po	zakończeniu	pra-
cy	z	testem	uczestnicy	zwiedzili	Niemczówkę,	a	jury	sprawdziło	
prace.	 Ilość	 zdobytych	 punktów	 jednoznacznie	 wyłoniła	 naj-
lepsze	szkoły.	Kolejność	szkół	była	następująca,	począwszy	od	
pierwszego	miejsca:	Wolica,	Tokarnia	i	Starochęciny,	natomiast	
uczniowie	z	Łukowej	i	Chęcin	otrzymali	dyplomy	za	uczestnic-
two	i	upominki.	Należałoby	tutaj	dodać	że	zespół	z	Chęcin	wy-
stąpił	tylko	w	dwuosobowym	składzie	z	powodu	choroby	jedne-

Konkurs historyczny
„Polska za panowania Władysława Łokietka”

go	z	zawodników.	Uroczyste	rozpoczęcie	i	zakończenie	uświet-
nili	swoimi	osobami:	Pan	Burmistrz	Robert	Jaworski	oraz	Pani	
Dyrektor	ZSO	w	Chęcinach	Iwona	Samburska	i	zastępca	Pani	
Grażyna	Staszek	co	niewątpliwie	podniosło	rangę	wydarzenia.	
Pan	Robert	Jaworski,	Pani	Iwona	Samburska	 i	Pani	Grażyna	
Staszek	skierowali	do	uczestników	ciepłe	słowa	otuchy,	wspo-
mnieli	 o	 odwadze,	 posiadanej	 ogromnej	 wiedzy	 uczniów	 na	
temat	 Łokietka	 i	 zamiłowaniu	 do	 historii.	 Na	 koniec	 zostały	
wręczone	 uczestnikom	 dyplomy	 oraz	 nagrody	 ufundowane	
przez	Urząd	Gminy	 i	miasta	w	Chęcinach	oraz	Zespół	 Szkół	
Ogólnokształcących	nr	1	w	Chęcinach.	

	 Organizatorzy	pragną	 także	 złożyć	gorące	podziękowania	
wszystkim	 ludziom	 i	 fundatorom,	 którzy	 przyczynili	 się	 do	
tego,	że	to	wydarzenie	miało	taką	uroczystą	oprawę.

Damian Chaja

	 Marian	Budziosz	był	zasłużonym	działaczem	Kultury	
Fizycznej,	 szkoleniowcem	i	wychowawcą	młodzieży.	Tre-
nował	żeńskie	drużyny	piłki	siatkowej	województwa	świę-
tokrzyskiego.	 Jego	podopieczne	wielokrotnie	 zdobywały	
mistrzostwo	województwa	w	rożnych	kategoriach	wieko-
wych.	 Przez	 wiele	 lat	 pełnił	 funkcję	 dyrektora	 Zespołu	
Szkół	Ogólnokształcących	w	Wolicy.	Był	również	Radnym	
oraz	Przewodniczącym	Miejsko	–	Gminnej	Rady	Narodo-
wej	w	Chęcinach	 i	Radnym	Sejmiku	województwa	świę-
tokrzyskiego.	Pełnił	także	funkcje	wiceprzewodniczącego	
Komisji	Edukacji,	Sportu,	Turystyki	 i	Kultury.	Ponad	to	
był	członkiem	zarządów	Wojewódzkiego	Zrzeszenia	LZS,	
Wojewódzkiego	 Szkolnego	 Związku	 Sportowego	 oraz	
Świętokrzyskiego	Związku	Piłki	Ręcznej	w	Kielcach.

Zmarł Marian Budziosz
 Przez wiele lat był trenerem drużyny piłki ręcznej, radnym sejmiku województwa świętokrzyskiego, dyrekto-
rem szkoły, a przede wszystkim niezapomnianym społecznikiem. Zmarł w wieku 78 lat.

	 Za	 swoje	 zasługi	 został	 uhonorowany	 wieloma	 od-
znaczeniami:	Krzyżem	Kawalerskim	Orderu	Odrodze-
nia	Polski,	Złotą	Odznaką	„Zasłużony	Działacz	Kultury	
Fizycznej”,	Złotym	Krzyżem	Zasługi,	Odznaką	Zasłużo-
nego	Działacza	Kultury,	Złotą	Odznaką	Związku	Nauczy-
cielstwa	Polskiego,	Diamentową	Odznaką	Związku	Piłki	
Ręcznej	w	Polsce,	Medalem	za	Zasługi	ZPRP,	Złotą	Od-
znaką	Honorową	LZS,	Medalem	za	Zasługi	w	Rozwoju	
Sportu	 Szkolnego	oraz	 Srebrnym	Medalem	 za	 Zasługi	
dla	Pożarnictwa.

	 Łączymy	się	w	bólu	i	smutku	z	rodziną	i	najbliższymi	
zmarłego	 oraz	 przekazujemy	najgłębsze	wyrazy	współ-
czucia.
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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 wewnętrznych

									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
									(nie	przyjmuje	w	miesiącu	czerwcu)

WYKAZ I GODZINY PRZYJĘĆ LEKARZY
PRZYCHODNIA W WOLICY, ul. Szkolna 29 

Rejestracja: tel.: 41 315 40 09

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/

Sprostowanie informacji zamieszczonej w wydaniu kwietniowym.
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	 W	 poniedziałek,	 25	 maja	 w	 Hali	
„Pod	Basztami”,	odbył	się	turniej	elimi-
nacyjny	w	 ramach	ogólnopolskiej	 akcji	
Turniej	 „Orlik-Volleymania”.	 To	 już	

Turniej „Orlik-Volleymania”

piąta	 edycja	 ogólnopolskiego	 turnieju	
ORLIK	 Volleymania.	 Rozgrywki	 orga-
nizowane	są	od	2011	roku.	Organizato-
rami	rozgrywek	są	Ministerstwo	Sportu	

i	Turystyki	oraz	Polski	Związek	Piłki	Siat-
kowej.
	 Ideą	projektu	jest	promowanie	wśród	
dzieci	 i	młodzieży	sportowej	aktywności,	
zasad	fair	play,	aktywizacja	lokalnych	spo-
łeczności	oraz	zachęta	do	wspólnego	or-
ganizowania	różnych	działań	sportowych	
na	 obiektach	 wybudowanych	 w	 ramach	
programu	„Moje	Boisko	-	Orlik	2012”.
	 W	turnieju	wzięło	udział	20	zespołów.	
Najlepszą	drużyną	okazał	się	zespół	Plas	
Kielce,	drugie	miejsce	przypadło	gościom	
ze	 szkoły	 podstawowej	 z	 Daleszyc	 a	na	
trzecim	miejscu	uplasowała	się	reprezen-
tacja	 Zespołu	 Szkół	 Ogólnokształcących	
w	Chęcinach.
	 Wszystkim	uczestnikom	gorąco	gratu-
lujemy!!!

Monika Piotrowska

	 W	dniach	10	–	11	kwietnia,	w	hali	Powiatowego	Centrum	
Sportu	 i	Rekreacji	 w	Kraśniku,	 odbył	 się	 II	 Memoriał	 Zyg-
munta	 Kusiaka,	 który	 był	 jednocześnie	 Międzynarodowymi	
Mistrzostwami	Polski	Kadetek	i	Juniorek.	W	zawodach	wzięło	
udział	37	polskich	klubów,	w	sumie	150	zawodniczek	z	Polski.	
Startowały	również	ekipy	z:	Białorusi,	Czech,	Słowacji,	Ukra-
iny,	Węgier	 i	 Polski.	Wśród	 juniorek	 z	 klubu	 „Znicz”	 bardzo	
wysoką,	drugą	lokatę	wywalczyła	Emilia	Nartowska	(kategoria	
wagowa	do	67	kg).	Kadetki	zajęły:	V	miejsce	–	Weronika	Karyś	
(65	kg)	i	XIII	miejsce	–	Natalia	Rączka	(56	kg).
	 W	dniach	17	–	18	kwietnia	w	Chełmie	odbył	 się	Ogólno-
polski	Turniej	Kwalifikacyjny	młodziczek	i	młodzików.	Oprócz	
klubów	 z	 polski	 wzięły	 w	 nim	 udział	 trzy	 ekipy	 z	 Ukrainy.	
Wśród	zawodniczek	ze	„Znicza”	najlepiej	 zaprezentowały	 się:	
Gabriela	Mendak	 (37	kg)	 –	XIV	miejsce,	Dominika	Dziedzic	
(40	kg)	–	X	miejsce,	Weronika	Skóra	(44	kg)	–	XI	miejsce,	Na-
talia	Kaczor	(44	kg)	–	XIII	miejsce,	Natalia	Przeździk	(48	kg)	
–	X	miejsce,	Anna	Jakubowska	(48	kg)	–	XI	miejsce,	Klaudia	
Król	(52	kg)	–	XI	miejsce.
	 Następnie	w	dniach	24	–	26	kwietnia	w	hali	MOSiR	w	Zgie-
rzu	odbyły	się	Mistrzostwa	Polski	Seniorów	w	zapasach	w	stylu	
klasycznym,	w	 stylu	wolnym	oraz	w	 zapasach	 kobiet.	Wzięło	
w	nich	udział	kilkuset	zawodników	z	całego	kraju.	Dziewczy-
ny	wychowane	w	„Zniczu”	miały	 tu	 swój	wielki	 triumf:	Ilona	
Sobczyńska,	 (53	kg),	 „Cement	 -	Gryf ”	Chełm	–	wychowanka	
„Znicza”	 –	 III	miejsce,	Agnieszka	Król	 (60	kg),	 „Unia”	Raci-
bórz	–	wychowanka	„Znicza”	–	I	miejsce,	Małgorzata	Król	(60	
kg)	–	VIII	miejsce,	Anna	Wawrzycka	(75	kg),	„Cement	–	Gryf ”	
Chełm	–	wychowanka	„Znicza”	–	I	miejsce.	
	 W	dniach	1-	5	maja	w	Siedlcach	odbył	się	Międzynarodowy	
Turniej	Zapaśniczy	imienia	Tadeusza	i	Zygmunta	Strusa	Mło-
dziczek,	Kadetek	i	Juniorek	w	zapasach	kobiet,	Kadetów	w	za-

LKS Znicz Podzamcze Chęcińskie
wśród najlepszych!

 Po raz kolejny wychowankowie „Znicza” udowodnili niesamowity hart ducha i wolę walki zdobywając wysokie lokaty 
w szeregu zawodów zapaśniczych.

pasach	w	 stylu	wolnym.	Wzięły	w	nim	udział	 ekipy	 z:	Polski,	
Białorusi,	Ukrainy	oraz	cztery	kluby	z	Litwy.	Wśród	młodziczek	
z	 naszego	 „Znicza”	wysokie	 lokaty	 zajęły:	Dominika	Dziedzic	
(37	kg)	–	V	miejsce,	Natalia	Kaczor	(40	kg)	–	VII	miejsce,	We-
ronika	Skóra	(44	kg)	–	V	miejsce,	Natalia	Przeździk	(44	kg)	–	
VII	miejsce,	Anna	Jakubowska	(48	kg)	–	VIII	miejsce,	Julia	Ka-
bała	(48	kg)	–	IX	miejsce,	Gabriela	Walas	(57	kg)	–	IX	miejsce.	
Wśród	kadetów	w	stylu	wolnym	wysokie,	bo	piąte	miejsce	zajął	
Kamil	Kabała	(69	kg).	Triumfujące	kadetki	i	juniorki	„Znicza”	
to:	Izabela	Rybak	(55	kg)	–	V	miejsce,	Natalia	Rączka	(59	kg)	–	
V	miejsce,	Weronika	Karyś	(63	kg)	–	I	miejsce.
	 Wszystkim	 zawodnikom	 serdecznie	 gratulujemy.	Życzymy	
ogromnej	 woli	 do	 treningów	 i	 dalszych	 zwycięstw,	 ponieważ	
najbliższy	czas	dla	każdego	z	nich	jest	niezmiernie	ważny	–	jest	
to	rok	eliminacji	do	Olimpiady	w	Brazylii	2016	r.	A	niebawem,	
bo	już	we	wrześniu	odbędą	się	Mistrzostwa	Świata	w	Las	Vegas,	
w	USA.	Życzymy	samych	sukcesów!

Agnieszka Olech
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	 19	maja	2015	r	na	doskonale	przygo-
towanym	boisku	KS	„Piast”	w	Chęcinach	
zostały	rozegrane	kolejne	mecze	w	gru-
pie	 B	 piłkarskiej	 Ligi	 Mistrzów	 Echa	
Dnia	i	ŚZPN	w	Kielcach.
	 Gminę	 Chęciny	 reprezentuje	 Gim-
nazjum	nr	1	im.	Kacpra	Fodygi	w	Chę-
cinach,	które	gra	pod	szyldem	FC	Basel,	
w	 składzie:	 Jakub	 Stolarczyk,	 Kacper	
Kluzek,	 Sebastian	 Puchała,	 Bartłomiej	
Rylski,	Norbert	Jaworski,	Kacper	Śliwa,	
Gabriel	Jastrzębski,	Cezary	Nawrot,	Ma-
teusz	Zaleśny,	Bartłomiej	Piątek,	Adrian	
Wróbel,	 Patryk	 Nartowski,	 Sebastian	
Mlazga,	Maciej	Hańćko,	Paweł	Król,	Se-
bastian	 Kamiński,	 Grzegorz	 Filipowicz,	
Mateusz	 Ziara,	 Bartłomiej	 Kur,	 Jakub	
Cyndrowski,	 Wiktor	 Lurzyński,	 Kamil	
Stalmasiński.
Wyniki grupy B: 
FC	Basel	(Gim.	1	Chęciny)-	Real	Madryt	
(Gim.	 Nowiny)2:2(1:2)	 Adrian	 Wróbel,	
Norbert	Jaworski,	
Liverpool	 (Gim.	Katolickie	Kielce)-	Łu-
dogorec	 Razgrad	 (Gim.	 Chmielnik)	
0:8(0:4)
	FC	Basel	(Gim.	1	Chęciny)	-	Liverpool	
(Gim.	Katolickie	Kielce)	11:1	(4:1),	Nor-
bert	 Jaworski	 4,	 Gabriel	 Jastrzębski	 3,	
Kacper	Śliwa	2,	Mateusz	Zaleśny,	Cezary	

Liga Mistrzów „Echa Dnia” i ŚZPN
grała w Chęcinach

 Łudogorec Razgrad z Chmielnika i FC Basel z Chęcin wywalczyli awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów «Echa Dnia” imienia Wita Bryły.

Nawrot	-	Karol	Góźdź;	
Real	Madryt	 (Gim.	Nowiny)	 -	 Łudogo-
rec	Razgrad	(Gim.	Chmielnik)	0:1	(0:1),	
Benjamin	Diakite;	
Liverpool	-	Real	Madryt	1:19	(0:10),	Ad-
rian	Bławat	 -	Mikołaj	Nowiński	6,	Bar-
tłomiej	 Jaros	 3,	Radosław	 Jankowski	 3,	
Dominik	 Walasek	 2,	 Michał	 Malarczyk	
2,	Tomasz	Lasota,	Jakub	Galera,	Daniel	
Cyranowski;	
FC	Basel	-	Łudogorec	Razgrad	0:0.
	1.	Łudogorec	Razgrad	3	7	9-0
	2.	FC	Basel	3	5	13-3
	3.	Real	Madryt	3	4	21-4
	4.	Liverpool	3	0	2-38
Awans	 do	 1/8	 finału	 uzyskały	 drużyny	
Chmielnika	i	Chęcin.

	 Organizatorami	rozgrywek	są	redak-
cja	„Echa	Dnia”	 i	Świętokrzyski	Związek	
Piłki	Nożnej.	Opiekę	medyczną	nad	tur-
niejem	sprawuje	firma	Artimed.	Sponso-
rem	turnieju	jest	firma	Defro.	Rozgryw-
kom	patronują:	marszałek	województwa	
świętokrzyskiego	Adam	Jarubas,	wojewo-
da	świętokrzyski	Bożentyna	Pałka-Koru-
ba	oraz	prezydent	miasta	Kielce	Wojciech	
Lubawski.
	 Dyrekcja	 ZSO	 w	 Chęcinach	 składa	
Serdeczne	 Podziękowania	 Prezesowi	 KS	
„Piast”	Chęciny	 -	Panu	Łukaszowi	Gajo-
sowi	 za	udostepnienie	 szatni	 i	przygoto-
wanie	boiska	na	potrzeby	zawodów	spor-
towych.

Tomasz Hańćko

	 I	tym	razem	mieszkańcy	Naszej	Gminy	nie	zawiedli	i	w	liczbie	
ponad	100	biegaczy	(dokładnie	111	osób),	w	różnym	przedziale	
wiekowym,	stawili	się	na	linii	startu	do	wspólnego	biegania.	
	 Po	uroczystym	otwarciu	 imprezy	przez	Burmistrza	Gminy	
i	Miasta	Chęciny	Roberta	Jaworskiego,	który	życzył	wszystkim	
zdrowej	 sportowej	 rywalizacji,	 a	 przy	 tym	 dobrej	 zabawy,	 od-
były	się	biegi	w	poszczególnych	kategoriach	wiekowych.	Każdy	
uczestnik	rywalizacji	na	 trasach	malowniczych	uliczek	Os.	Pół-
noc	otrzymał	z	rąk	Pana	Burmistrza	pamiątkowy	medal,	a	naj-
lepsi	zawodnicy	puchary	i	upominki.	Najmłodszy	uczestnik	bie-
gu	Uliczkami	Chęcin:	Witecki	Wiktor	(5	lat),	najstarszy	uczestnik	
biegu:	Czoków	 Janusz	 (52	 lata).	 Zespół	 Szkół	Ogólnokształcą-
cych	nr	1	w	Chęcinach	wystawił	najliczniejszą	grupę	uczestników	
biegu	spośród	szkół	z	terenu	Gminy	Chęciny.

Mariusz Skuta

Po raz dziewiąty w Chęcinach pobiegliśmy
w ramach akcji „Polska Biega”

 Wielkie święto biegania odbyło się w niedzielę 24 maja w Gminie Chęciny. W ramach XI Ogólnopolskiej Akcji Polska 
Biega już po raz kolejny odbył się Bieg Uliczkami Chęcin. W ramach akcji trwającej w całej Polsce podczas weekendu odbyło 
się ponad 470 biegów, w których wystartowało ponad 110 tysięcy miłośników biegania i aktywnego spędzania wolnego czasu.
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	 Do	rywalizacji	przystąpiło	siedem	gimnazjów,	które	zwycię-
żyły	rywalizacje	w	swoich	macierzystych	gminach	a	były	to:
Gimnazjum	Łopuszno
Gimnazjum	Oblęgorek
Gimnazjum	Wola	Jachowa
Gimnazjum	Bodzentyn
Gimnazjum	Samsonów
Gimnazjum	Kajetanów
Gimnazjum	Wolica

	 Rywalizację,	 a	 zarazem	 tytuł	 Mistrza	 Powiatu	 Kieleckiego	
zdobyły	reprezentantki		Gimnazjum	Publicznego	Nr	2	w	Wolicy.
	 W	finale	 dziewczęta	 z	Wolicy	 pokonały	 gimnazjum	 z	Ło-
puszna,	które	zwyciężyło	w	minionej	edycji	Coca	Cola	Cup	 -	
2014	i	reprezentowało	województwo	świętokrzyskie	na	finałach	
ogólnopolskich	w	Gdyni.
Skład	 Mistrzyń	 Powiatu	 to:	 Wiktoria	 Sosnowska,	 Wiktoria	
Lech,	 Sara	 Stokowiec,	 Martyna	 Kościołek,	 Zuzanna	 Żurek,	
Karolina	Myśliwiec,	Zuzanna	Szewczyk,	Alicja	Serafin,	Paulina	
Malarczyk,	Karolina	Woś,	Klaudia	Kowalczyk	i	Wiktoria	Cie-
chańska.
	 Gratulacje	 za	 osiągnięty	 sukces	 składa	 opiekun	 drużyny:	
Rafał	Gajos.

Dziewczęta z Gimnazjum Publicznego Nr 2
w Wolicy Mistrzyniami Powiatu w piłce nożnej!

 7 maja na „orliku” w Bodzentynie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego dziewcząt w piłce nożnej. 

	 Przed	przystąpieniem	do	łowienia	ryb	odbyło	się	losowanie	
stanowisk	 oraz	 odprawa	 informująca	 uczniów	 o	 regulaminie	
zawodów	 wędkarskich,	 którą	 przeprowadził	 Grzegorz	 Chło-
pek,	Prezes	Koła	Wędkarskiego	Nr	5	w	Chęcinach.	Sędziami	
głównymi	zawodów	byli	Zbigniew	Majewski,	Rafał	Malecki	oraz	
Sebastian	Blicharski.	Po	trzygodzinnych	zmaganiach	z	wędką	
zdecydowanie	 najlepsza	 okazała	 się	 SP	 z	 Polichna	 uzyskując	
2875	punktów.	Na	drugim	miejscu	uplasowali	się	uczniowie		ze	
SP	w	Starochęcinach,	a	tuż	za	nimi	wędkarze	z	Chęcin.
	 W	klasyfikacji	gimnazjów	wygrali	chłopcy	z	Chęcin,	przed	
gimnazjalistami	z	Wolicy.

Międzyszkolne zawody wędkarskie
 W dniu 16 maja na zbiorniku wodnym w Lipowicy odbyły się zawody międzyszkolne w wędkarstwie spławikowym szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Do zawodów zgłosiło się 22 zawodników i zawodniczek reprezentujących sześć szkół podsta-
wowych z Bolmina, Chęcin, Polichna, Radkowic, Starochęcin oraz Tokarni. Szkoły gimnazjalne były reprezentowane przez 
uczniów z Wolicy i Chęcin.

Wyniki szkół podstawowych:
SP	Polichno	–	2875	pkt.
SP	Starochęciny	–	650	pkt.
SP	Chęciny	–	595	pkt.
SP	Tokarnia	–	400	pkt.
SP	Bolmin	–	220	pkt.
SP	Radkowice	–	10	pkt.
Wyniki szkół gimnazjalnych:
Gimnazjum	Nr	1	Chęciny	–	1170	pkt.
Gimnazjum	Nr	2	Wolica	–	445	pkt.
Klasyfikacja indywidualna:
Grudzińska	Julia	(SP	Polichno)	–	1800	pkt.
Lasa	Jakub	–	(SP	Polichno)	–	760	pkt.
Wójtowicz	Karol	(Gimnazjum	Nr	1	Chęciny)	–	655	pkt.
Łusak	Norbert	(SP	tarochęciny)	–	650	pkt.
	 Po	 zakończeniu	 ważenia	 ryb	 uczestnicy	 zawodów	 mieli	
możliwość	 skosztowania	poczęstunku	przygotowanego	 	przez	
Zarząd	 Koła	Wędkarskiego.	 Następnie	 podsumowano	 klasy-
fikację	 drużynową	wręczając	 najlepszym	drużynom	dyplomy	
oraz	puchary.	W	klasyfikacji	indywidualnej	najlepsza	czwórka	
zawodów	otrzymała	nagrody	rzeczowe	w	postaci	sprzętu	węd-
karskiego.

Robert Skrobot
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	 Niezwykła	niespodzianka	czekała	na	dzieci	uczęszcza-
jące	do	Szkoły	Podstawowej	w	Wolicy,	którzy		za	sprawą	
swoich	 rodziców	przenieśli	 się	w	 świat	 bajek.	Byli	 „Jaś	
i	Malgosia”,	 „Czerwony	 Kapturek”,	 „Smerfy”,	Wróżki,	
Król	 i	 oczywiście	nie	mogło	 też	 zabraknąć	Czarownicy,	
czy	jak	kto	woli	Baby	Jagi.	Kolorowa	scenografia,	świet-
na	 gra	 aktorska,	 barwne	 stroje	 i	 muzyka	 dostarczyły	

Rodzice dzieciom,
czyli „Chaos w krainie bajek”

widzom	wiele	 wrażeń.	 Co	 trochę	 słychac	 było:	 o	moja	
mama!!...	mój	Tata!!.
	 Spektakl	został	przyjęty	przez	dzieci	z	dużym	entuzja-
zmem,	a	na	koniec	oklasków	nie	było	końca.
	 Był	to	pierwszy,	premierowy	występ	Koła	Teatralne-
go	„A2,	Rodzice	-	dzieciom”,	który	działa	przy	SP	w	Wo-
licy	pod	okiem	Alicji	Misiorek	i	Alicji	Jaszczykiewicz.

Monika Piotrowska
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	 Celem	spotkania	było	propagowanie	aktywnego	spędzania	cza-
su	i	zachęcanie	do	uprawiania	przez	dzieci	sportu.	Wzięły	w	nim	
udział	przedszkolaki	z	całego	terenu	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	Im-
preza	była	 też	świetną	okazją	do	 integracji	 środowisk	nauczycieli	
wychowania	 przedszkolnego.	Mogli	 tu	wymienić	 swoje	 doświad-
czenia	i	spostrzeżenia	na	temat	pracy	i	wychowania	najmłodszych.	
–	W	tegorocznej	edycji	skupiliśmy	się	na	sporcie.	Wychowanie	fi-
zyczne	w	placówkach	 oświatowych	 jest	 niezmiernie	ważnym	 ele-
mentem	i	cieszę	się,	że	nasi	pedagodzy	 i	dyrektorzy	przywiązują	
do	niego	dużą	wagę	 -	mówi	Robert	 Jaworski,	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny.	–	Jestem	dumny,	że	w	naszej	gminie	nauczyciele	
mocno	angażują	się	w	takie	imprezy	jak	dzisiejsza.	Jest	to	dowód,	
że	zależy	im	na	tym,	aby	wychodzić	poza	ramy	wychowania	stricte	
w	przedszkolach	i	chcą	zachęcać	maluchy	do	zajęć	dodatkowych.	
Jestem	też	dumny	ze	wszystkich	dzieci,	że	tak	chętnie	tu	przycho-
dzą	i	biorą	udział	w	zabawie	–	dodaje	Burmistrz.
	 Spotkanie	przyciągnęło	tłumy	do	hali	„Pod	Basztami”.	Rodzi-
ny	mogły	wziąć	udział	w	wielkim	wydarzeniu	i	tym	samym	podzi-
wiać	 talenty	 swoich	dzieci.	Bez	wątpienia	były	 to	niezapomniane	
chwile	dla	wszystkich.

Agnieszka Olech

Dzień Przedszkolaka w Chęcinach
 16 maja, w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach odbyły się obchody święta naszych najmłodszych 
mieszkańców - przedszkolaków. Imprezie przyświecało hasło: „Ruch – ważna sprawa, dla dzieci to zabawa”.


