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Nagroda
Marszałka za halę

widowiskowo-sportową
w Chęcinach

 Gmina i Miasto Chęciny, jako jedna z zaledwie pięciu gmin 
województwa świętokrzyskiego otrzymała wyróżnienie za re-
alizację inwestycji poprawiających infrastrukturę sportową. 
Nagrodę za wybudowanie hali widowiskowo-sportowej w Chę-
cinach „Pod Basztami” z rąk Wiceminister Obrony Narodowej 
Beaty Oczkowicz oraz Marszałka Województwa Świętokrzy-
skiego, Adama Jarubasa, odebrał osobiście Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Nagrody otrzymali również 
trenerzy, działacze i sportowcy z terenu gminy Chęciny. Uro-
czystość odbyła się w Centrum Kongresowym w Kielcach.

300 milionów na inwestycje dla 11 podkieleckich gmin
i dla miasta Kielce

Podpisano
porozumienie

 o zasadach działania
Kieleckiego Obszaru 

Funkcjonalnego
 14 stycznia, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski podpisał porozumienie określające zasady współ-
pracy przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego oraz jej współfinansowania i realizacji.

Wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz wraz z Marszałkiem
Adamem Jarubasem składają gratulacje Burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu 

Dzięki porozumieniu do wydania na inwestycje będzie 300 milionów złotych,
z czego 60% z tej kwoty trafi do Kielc, a średnio po 10 milionów

na inwestycje dostaną poszczególne gminy 

 W hali pod basztami zapowiada się niezwykle emocjonu-
jąca sportowa wiosna. Już odbyły się treningi reprezentacji 
Polski w Piłce Ręcznej Juniorów pod czujnym okiem trenera 
Rafała Kuptela, medalisty Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej. 
Jednak prawdziwie wielkie widowiska wciąż przed nami. Już 
1 i 2 marca w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” 
w Chęcinach  rozegrany zostanie Puchar Polski Samorządow-
ców w Futsalu. 4 i 5 kwietnia będziemy mogli oglądać Mi-
strzostwa Polski Juniorek w Zapasach, a już 12 i 13 kwietnia 
Mistrzostwa Polski Juniorów w Judo.
Serdecznie zapraszamy!

Wiosna pod hasłem mistrzostw Polski
w hali „Pod Basztami”
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opłatkowe w Gminie Chęciny

 Na realizację zadania pn.: „Budo-
wa wielofunkcyjnego budynku obej-
mującego świetlicę wiejską oraz remizę 
OSP w Wolicy (gm. Chęciny), Gmina 
pozyskała dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Nowoczesny, wielofunkcyjny 
budynek obejmuje świetlicę wiejską oraz 
remizę OSP w Wolicy wraz z niezbędny-
mi urządzeniami techniczno-budowla-
nymi, w tym z drogami wewnętrznymi 
i parkingami. Generalnym wykonawcą 
zadania było konsorcjum firm, w skład 
którego wszedł lider - Zakład Remonto-
wo Budowlany BUDKOM Leszek Świą-
tek oraz partner - Zakład Robót Inżynie-
ryjno – Transportowych „WOD-GAZ” 
Czesław Sztuk. 

Końca dobiegła
budowa świetlicy w Wolicy

 Budowa świetlicy w Wolicy, gdzie mieścić się będzie siedziba Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej, właśnie dobiegła końca. Inwestycja została zrealizowana dzięki do-
finansowaniu unijnemu, pozyskanemu przez Gminę Chęciny za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”. Niebawem, gotowy budynek zo-
stanie oddany do użytku Ochotniczej Straży Pożarnej z Wolicy i mieszkańców. 

 Nowa remiza w Wolicy stanęła na 
działce, na której niegdyś mieściło się 
przedszkole. Dodatkowo Gminie uda-
ło się pozyskać działkę graniczącą z tą, 
na której planowano wybudować nowy 

obiekt, dzięki czemu budynek, który tu 
powstał jest zdecydowanie większy.  
 Nareszcie spełniły się marzenia dru-
hów z OSP Wolica o nowej remizie. To 
właśnie w tym budynku, druhowie z Wo-
licy będą mieli swoją siedzibę. Tutaj też 
powstanie świetlica, z której będą mogli 
korzystać wszyscy mieszkańcy tej miej-
scowości. – Wierzę w to, że ten budy-
nek stanie się centrum kulturalnym tej 
miejscowości, będzie służył wszystkim 
jej mieszkańcom i będzie poszanowany 
– mówi Burmistrz Gminy i Miasta Chęci-
ny, Robert Jaworski. 

Agnieszka Olech
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  Akcja przekazywania Betlejemskie-
go Światła Pokoju została zapoczątko-
wana w 1986 roku przez australijskich 
skautów, którzy przywieźli płomień z be-
tlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego 
do katedry wiedeńskiej. Stamtąd, dzię-
ki skautom, płomień trafia niemal do 
wszystkich krajów Europy. Polscy harce-
rze Betlejemskie Światło Pokoju odbiera-

ją od 1991 roku od swoich słowackich kolegów, a następnie 
przekazują je na Ukrainę, Litwę i Białoruś.  
 W przedświąteczne dni 2013r., aby każdy mógł mieć na 
swoim wigilijnym stole, Światełko zostało przekazane przez 
harcerzy „Orzeł 101” z Wolicy, Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Chęciny, Robertowi Jaworskiemu, jak również  dyrektor Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących w Wolicy Ninie Budziosz, w-ce 
dyrektor Mirosławie Szymańskiej, a także Przewod-
niczącemu Rady Miejskiej w Chęcinach, Cezaremu 
Mielczarzowi.  
 Betlejemskie Światło Pokoju jest dla nas symbolem po-
koju, zrozumienia poszczególnych ludzi i narodów, zna-
kiem nadziei życia bez konfliktów i waśni. My, harcerze 
roznosząc Betlejemski Ogień pełnimy służbę, ulepszamy 
świat. Działając w swoim gminie, pokazujemy co znaczą 
niesienie pokoju oraz idei braterstwa.

Harcerze z p. Agnieszką Gajos

Betlejemskie Światełko Pokoju

AWARIA OŚWIETLENIA
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach informuje, 

że zgodnie z umową z dnia 08.01.2014 r. 
konserwację sieci oświetlenia ulicznego 

na terenie Gminy i Miasta Chęciny
w 2014 roku 

wykonywać będzie firma 
HU WIK. WOLT Zajączków 171,

26-065 Piekoszów.

Wszystkie nieprawidłowości w działaniu
sieci oświetlenia ulicznego należy kierować

pod nr. 603 706 465 lub 41 3151136

AWARIE
WODNO-KANALIZACYJNE
Awarie wodno-kanalizacyjne prosimy zgłaszać

pod numerem telefonu: 694-935-046
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 Podczas uroczystej gali nagrody, puchary i odznaczenia ode-
brało ponad dwustu sportowców, działaczy sportowych i tre-
nerów z całego województwa. Nagrody wręczali: Wiceminister 
Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Wicemarszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Grzegorz Świercz, Przewodniczący Sejmiku 
Tadeusz Kowalczyk i członek Zarządu Województwa Jan Mać-
kowiak. Organizatorami wydarzenia był Samorząd Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyska Federacja Sportu.

Hala „Pod Basztami” w Chęcinach
jedną z najlepszych w województwie

 Poza sportowcami podczas uroczystości wyróżnienia otrzy-
mały m.in. samorządy lokalne za realizację inwestycji popra-
wiających infrastrukturę sportową województwa z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
środków unijnych i wkładu własnego beneficjentów. Wśród 
zaledwie pięciu wyróżnionych gmin znalazła się Gmina i Mia-
sto Chęciny. Nagroda została przyznana za wybudowanie hali 
widowiskowo-sportowej w Chęcinach „Pod Basztami”. Na sce-
nie Centrum Kongresowego w Kielcach, obok włodarzy gmin: 
Mirzec, Solec-Zdrój, Czarnocin i Powiatu Starachowickiego sta-
nął Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Bur-
mistrz nagrodę odebrał z rąk Wiceminister Obrony Narodowej 
Beaty Oczkowicz orazMarszałka Województwa Świętokrzyskie-
go, Adama Jarubasa.

Czesław Zaborski i Grzegorz Budziosz
uhonorowani Odznaczeniami Ministra Sportu i Turystyki 

„Za Zasługi dla Sportu”

 Uroczystość stała się doskonałą okazją do wręczenia Od-
znaczenia Ministra Sportu i Turystyki „Za Zasługi dla Sportu”. 
I tak, złotą odznakę „Za Zasługi dla Sportu”, odebrał Czesław 
Zaborski – trener I klasy sekcji zapaśniczej Ludowego Klubu 
Sportowego „Znicz” Podzamcze. Natomiast brązową odznakę 
„Za Zasługi dla Sportu” odebrał Grzegorz Budziosz – Prezes 

Nagroda Marszałka
za halę widowiskowo-sportową w Chęcinach

 Gmina i Miasto Chęciny, jako jedna z zaledwie pięciu gmin województwa świętokrzyskiego otrzymała wyróżnienie za reali-
zację inwestycji poprawiających infrastrukturę sportową. Nagrodę za wybudowanie hali widowiskowo-sportowej w Chęcinach 
„Pod Basztami” z rąk Wiceminister Obrony Narodowej Beaty Oczkowicz oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, 
Adama Jarubasa, odebrał osobiście Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Nagrody otrzymali również trenerzy, 
działacze i sportowcy z terenu gminy Chęciny. Uroczystość odbyła się w Centrum Kongresowym w Kielcach.

Świętokrzyskiego Związku Piłki Ręcznej w Kielcach, inicjator 
i współzałożyciel powstałego 1 sierpnia 2013 roku stowarzysze-
nia Korona Handball, które przejęło szkolenie piłkarek ręcz-
nych po KSS Kielce.

Odznaczenie dla złotej medalistki
Weroniki Rybak z LKS Znicz Podzamcze 

 Odznaczono również Weronikę Rybak z LKS Znicz Pod-
zamcze złotą medalistkę Mistrzostw Polski Juniorów w zapa-
sach w kat. 72 kg. Weronika na scenie stanęła wraz z trenerem 
Czesławem Zaborskim. Nagrodę odebrała z rąk Wiceminister 
Obrony Narodowej Beaty Oczkowicz.

 Należy dodać, iż w pierwszej połowie 2014r. na hali wido-
wiskowo-sportowej odbędą się duże wydarzenia sportowe: Pu-
char Polski Samorządowców w Futsalu oraz Mistrzostwa Polski 
Juniorek w Zapasach.

Agnieszka Olech
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  Aby wziąć udział w konkursie wystarczyło jedynie wy-
pełnić ankietę dołączoną do gazety lokalnej „Wiadomości Chę-
cińskie”, a następnie dostarczyć ją do Urzędu Gminy i Mia-
sta Chęciny lub do siedziby Lokalnej Grupy Działania „Perły 

LGD „Perły Czarnej Nidy” rozlosowała cenne 
nagrody. Sprawdź, czy jesteś zwycięzcą!!!

 4 tablety i 6 zaproszeń na spływ kajakowy – to nagrody, jakie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, której człon-
kami są gminy: Chęciny, Sitkówka Nowiny i Morawica przeznaczyła na zorganizowany przez siebie konkurs. Nagrody zostały 
rozlosowane 02 lutego br. Szczęśliwi posiadacze wylosowanych kuponów proszeni są o zgłoszenie się do biura LGD „Perły 
Czarnej Nidy” w terminie do dnia 20 lutego.

Niezwykli ludzie,
niecodzienne

spotkania
 Pod takim hasłem, już 28 lutego, w renesansowej kamieni-
cy „Niemczówka” rozpocznie się nowy cykl spotkań poświę-
cony niezwykłym ludziom. Raz w miesiącu będziemy spoty-
kać się, aby poznać sylwetki wyjątkowych osób z terenu Gmi-
ny i Miasta Chęciny. Wśród nich znajdą się, m.in.: sportowcy, 
artyści, społecznicy, duchowni, osoby ze świata medycyny 
i ludzie kultury.
 Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu „Nie-
zwykli ludzie, niecodzienne spotkania”, które odbędzie się 28 
lutego w „Niemczówce” o godzinie 17.00, a jego bohaterem 
będzie Henryk Borek, wieloletni działacz sportowy.

Agnieszka Olech

Będą dodatkowe boiska 
przy CKiS w Chęcinach

 Gmina Chęciny pozyskała dofinansowanie na doposażenie 
siłowni w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chęcinach, a także na 
utworzenie dwóch dodatkowych boisk do piłki siatkowej.
 30 stycznia, gmina podpisała umowę o przyznaniu dofinanso-
wania w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego. 
Pieniądze na realizację zadania gmina pozyskała za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” z działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Od-
nowa i rozwój wsi”. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu dopo-
sażona zostanie Hala Widowiskowo-Sportowa w Chęcinach przy 
Centrum Kultury i Sportu. Pieniądze zostaną wykorzystane na 
wyposażenie siłowni, a także na utworzenie dwóch dodatkowych 
boisk do piłki siatkowej. 

Agnieszka Olech

Czarnej Nidy”. Ankiety były anonimowe, a każda z nich została 
opatrzona numerem. Dzisiaj rozlosowano zwycięzców.
I tak, tablety otrzymają wylosowani w kolejności szczęśliwi po-
siadacze kuponów o następujących numerach:
1. 1789
2. 4904
3. 1794
4. 2536

Bilety na spływ kajakowy wygrali wylosowani w kolejności po-
siadacze kuponów o następujących numerach:
1. 8238
2. 7586
3. 6531
4. 3105
5. 3254
6. 0087

UWAGA!!! Posiadacze wylosowanych kuponów proszeni są 
o zgłoszenie się do siedziby Lokalnej Grupy Działania „Perły 
Czarnej Nidy” w terminie do dnia 20 lutego 2014 roku w celu 
potwierdzenia posiadania kuponu, a co za tym idzie wygrania 
nagrody. W przypadku nie zgłoszenia się do tego terminu na-
grodę przejmie następna w kolejności wylosowana osoba.
 Nagrody rozlosowano 02 lutego w siedzibie LGD „Perły 
Czarnej Nidy. Losowanie odbyło się w obecności pracowników 
LGD „Perły Czarnej Nidy” oraz lokalnych mediów.
 Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 28 lutego.

Agnieszka Olech fot. Bartosz Kruk
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W skansenie będzie 
WiFi

 W Muzeum Wsi Kielec-
kiej będzie możliwość 
bezpłatnego korzystania 
z Internetu, dzięki sie-
ci WiFi, która powsta-
nie jeszcze w tym roku. 
Wszystko dzięki pozyska-
niu dotacji z Ministerstwa 
Kultury w kwocie 150 ty-
sięcy złotych na  projekt 
pt. „Stworzenie sieci WiFi 
oraz zakup oprogramowa-
nia - aplikacji stanowiącej 
interaktywny przewodnik 
po skansenie w Tokarni”.

 Jak poinformowała Be-
ata Ryń, kierownik Działu 

Promocji i Marketingu Muzeum Wsi Kieleckiej, poza siecią 
WiFi najprawdopodobniej powstanie również aplikacja na sys-
temy mobilne, która będzie zawierała przewodnik wraz z infor-
macjami o obiektach znajdujących się na terenie Muzeum Wsi 
Kieleckiej. 

Agnieszka Olech
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 Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla 
rozbudowy drogi wojewódzkiej ogłoszono pod koniec 2013r. 
Do przetargu przystąpiło 9 firm. Najkorzystniejszą ofertę na 
kwotę 353 625.00 zł brutto przedstawiła firma CONTEK PRO-
JEKT ANDRZEJ MET. 
 W ramach zamówienia firma wykona projekt budowlany 
oraz projekt wykonawczy kompletny do uzyskania decyzji o ze-
zwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
 Projektowana inwestycja zakłada rozbudowę drogi woje-
wódzkiej na długości ponad 10 km i poszerzenie istniejącej 
nawierzchni do uzyskania szerokości 7,0 m. Zostaną wykonane 
specjalistyczne pomiary i badania w celu prawidłowego wzmoc-
nienia i stabilizacji istniejącej nawierzchni do przeprowadzania 
ruchu ciężkiego oraz usprawnienia przepustowości i prędkości 
ruchu tranzytowego. Nastąpi rozbudowa drogi wraz z chodni-
kami przez miejscowość Korzecko. Zmodernizowane zostaną 
skrzyżowania, a na rzece Hutce przebudowany zostanie most. 
Aby zwiększyć bezpieczeństwo ruchu na tej drodze zaprojek-
towane będą lewoskręty, a na skrzyżowaniu Chęciny – Zającz-
ków-Małogoszcz powstanie rondo ułatwiające ruch drogowy. 
W ramach projektu przewidziane będzie również utworzenie 
Drogowej Stacji Meteo informującej kierowców o sytuacji po-
godowej na tej drodze.

Przetarg na opracowanie dokumentacji
projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej 

Nr 762 na odcinku węzeł drogowy
Chęciny - Małogoszcz - rozstrzygnięty

 Po długich rozmowach z przedstawicielami samorządu wojewódzkiego, Burmistrz Robert Jaworski, z uwagi na zły stan 
nawierzchni, jak i  pobocza, postanowił przyspieszyć budowę drogi Chęciny-Małogoszcz, podpisując porozumienie z Mar-
szałkiem Województwa Świętokrzyskiego Adamem Jarubasem o wspólnej realizacji tej inwestycji. Podjęta też została decyzja 
o przygotowaniu dokumentacji projektowej ze środków gminnych.

 - Od wielu lat staramy się, aby doprowadzić do realizacji 
jednej z najważniejszych dla naszej Gminy inwestycji, jaką jest 
przebudowa drogi Chęciny-Małogoszcz. Po wielu rozmowach 
podjęliśmy decyzję o pokryciu kosztów projektowanej doku-
mentacji, tak aby przyspieszyć to zadanie. Podobnie postąpili-
śmy w przypadku drogi w Radkowicach i dziś mieszkańcy mają 
nową nawierzchnię z chodnikami. W ostatnich latach udało 
nam się wybudować i wyremontować ponad 90% dróg gmin-
nych i powiatowych. Dużym osiągnięciem była realizacja drogi 
wojewódzkiej w Radkowicach, dlatego tak bardzo zależy nam, 
aby jak najszybciej doszło do modernizacji tak niebezpiecz-
nej drogi Chęciny-Małogoszcz. Wierzę, że ten pierwszy krok, 
w postaci wykonania dokumentacji projektowej, spowoduje jak 
najszybsze rozpoczęcie inwestycji – powiedział Burmistrz.

Renata Janusz

Informacja
 W związku ze spadkiem temperatury w sezonie zimo-
wym zwracamy się do Państwa z prośbą o zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, nietrzeźwych, 
samotnych, starszych i potrzebujących. Okres zimowy jest 
dla nich trudny do przetrwania ze względu na złe warunki 
atmosferyczne. Prosimy o wrażliwość na potrzeby tych osób 
oraz o podjęcie działań mających na celu ich ochronę i za-
pobieganie zamarznięciom. Pomóc można w szczególności 
poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych 
i innych przypadków, w których widoczna jest potrzeba 
udzielenia osobie schronienia, odzieży czy ciepłego posiłku.

 Zgłoszenia można kierować do: Miejsko Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 
1, 26-060 Chęciny tel. 41 315 10 54, Policja 997, Bezpłatna 
infolinia 987

Państwa pomoc i zgłoszenie
może uratować komuś życie.

MGOPS
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 Szanowni Mieszkańcy, przypominamy, iż właściciele nie-
ruchomości przyległych do chodnika są zobowiązani do ich 
sprzątania, zwłaszcza dotyczy to odśnieżania zimą. Obowiązek 
ten wynika z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t. j. Dz. U. 
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Stosowne zapisy zo-
stały zamieszczone także w Regulaminie utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Chęciny uchwalonym przez Radę 
Gminy. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czy-
stości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomo-

Odśnieżanie chodników
ści, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 
publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości. Jeśli ktoś nie wykonuje tych obo-
wiązków zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach podlega karze grzywny.
 Apelujemy do mieszkańców, aby pamiętali o odśnieżaniu 
chodników przed swoimi posesjami i nie narażali ich użyt-
kowników na konieczność chodzenia ulicą. Pamiętajmy jed-
nocześnie, iż usunięty śnieg nie może powodować utrudnień 
dla użytkowników dróg i chodników.

Agnieszka Olech

Informacja w sprawie organizacji zimowego utrzymanie dróg
na terenie Gminy i Miasta Chęciny w roku 2013/2014

1. Drogi powiatowe na terenie gminy Chęciny obsługuje Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach obwód nr 1 w Celinach;
tel.: 41 354-90-34 - telefon całodobowy

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach- drogi gminne na terenie całej Gminy, oraz drogi powiatowe na terenie Mia-
sta Chęciny:
Biuro ZGK tel. 41/31-51-095
Dyrektor Zakładu - Wojciech Ziach - tel. 784027762
Koordynator ds. zimowego utrzymania dróg - Justyna Petelicka - tel. 604-984-496
Kierowca ciągnika p. Tomasz Nawrot- tel. 662-260-337
Kierowca ciągnika p. Konrad Stępień - tel. 662-260-339

Drogi o nawierzchni nie utwardzone oraz place publiczne w przypadku niemożności ich utrzymania piaskarkami będą obsłu-
giwane przy użyciu spycharki Zakładu Gospodarki Komunalnej – kierowca p. Kazimierz Stępień tel. -662-260-338

3. W przypadku znacznego nasilenia prac i niemożliwości ich wykonania siłami własnymi Zakładu usługi świadczą firmy wy-
brane w drodze przetargu publicznego

ZGK

 W czasie pobytu chłopaki z technikum mechanicznego mie-
li nie tylko niezwykłą możliwość zapoznania się z kulturą an-
gielską, ale przede wszystkim naocznego przekonania się, jak 
żyje się i pracuje w innym kraju. Codziennie odbywali praktyki 
zawodowe w lokalnych warsztatach samochodowych. 
 Weekendy spędzali na zwiedzaniu zabytków, poznawaniu 
kultury i tradycji Wielkiej Brytanii,   min. obejrzeli najciekaw-
sze miejsca w stolicy Anglii – Londynie. Podczas wycieczki do 
urokliwej Walii  mogli podziwiać doskonale zachowane mury 
średniowiecznych zamków, zobaczyli niezwykły wodospad, 
przeszli się również fragmentem trasy w Parku Narodowym 
Snowdonia. Poza tym odwiedzili Muzeum Transportu w Co-
ventry, w którym znajdują się m. in. dwa najszybsze samochody 
świata.
 Czas spędzony w taki sposób minął bardzo szybko i pobyt 
w Stafford dobiegł końca, dostarczając niezapomnianych wra-
żeń. Chłopaki jeszcze przez wiele dni po powrocie do szkoły 

Byliśmy w Anglii na praktyce
 Na przełomie listopada i grudnia 2013 roku  grupa uczniów Technikum Nr 1 w Chęcinach wraz z nauczycielami - Panem 
Zbigniewem Kowalickim oraz Panem Markiem Krzywickim  realizowała przez trzy tygodnie praktyki zagraniczne w Stafford 
w Anglii, w ramach projektu „Praktyki zawodowe kluczem do sukcesu – Start Your Future Today” jako projekt systemowy  
„Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo„

będą opowiadać o nim i wspominać swoją przygodę. Ten wy-
jazd pozwolił im nie tylko zmierzyć się ze swoimi wyobraże-
niami na temat innego kraju, ale przede wszystkim ze sobą - 
z tęsknotą za domem, z obowiązkiem pracy, a także z językiem 
obcym, którym należało posługiwać się w każdej sytuacji. 
Możliwość spędzenia trzech tygodni w Anglii to dla młodego 
człowieka niezwykła inwestycja w swoją przyszłość, to darmowa 
lekcja kultury o niezmierzalnej wartości. Zespół Szkół Nr 2, or-
ganizując takiego typu praktyki zawodowe, wychodzi naprze-
ciw oczekiwaniom młodzieży, staje się placówką nowoczesną, 
dbającą o wykształcenie i umiejętności swoich podopiecznych.
 Kolejna grupa ośmiu uczniów- tym razem z technikum me-
chatronicznego - 12 stycznia 2014 roku wyleciała do Wielkiej 
Brytanii, aby, podążając śladami kolegów, zdobywać zawodowe 
doświadczenie.

Michał Chojnacki
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 2
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 - Chodzi głównie o to, aby ośrodki takie jak ten były blisko 
ludzi. Dlatego też bardzo dobrze, że powstał on w Chęcinach 
– podkreślano podczas uroczystego otwarcia Ośrodka Szkole-
nia Zawodowego OHP w Chęcinach.
 OHP jest jednostką państwową, która działa na rzecz mło-
dzieży w wieku od 15 do 25 roku życia, zagrożonej wyklucze-
niem społecznym. Pełni swoje zadania w zakresie kształcenia 
i wychowania oraz w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania 
marginalizacji i bezrobociu społecznemu. 
 Nowo otwarte Biuro Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP 
mieści się w budynku hali widowiskowo-sportowej w Chęcinach 
„Pod Basztami”. Biuro oferuje porady indywidualne, zajęcia 
grupowe, treningi i warsztaty umiejętności osobistych, czy po-
znanie metod planowania kariery zawodowej. Będzie tu rów-
nież można uzyskać aktualną informację zawodową w postaci 
opisów zawodów, filmów o zawodach, czy multimedialnych 
programów komputerowych. – Do Ośrodka Szkolenia Zawo-
dowego OHP w Chęcinach może zgłosić się każdy, kto nie wie 
jaki zawód wybrać, jaki kierunek studiów wybrać, jak zachować 

Otwarcie Ośrodka
Szkolenia Zawodowego OHP w Chęcinach

 13 grudnia, w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach miało miejsce uroczyste otwarcie Ośrodka Szkolenia Zawodowego 
OHP. To właśnie tu w pełni profesjonalną pomoc otrzyma młodzież szukająca pracy lub pomocy w określeniu dalszej drogi 
edukacyjnej.

się na rozmowie kwalifikacyjnej, czy jak napisać swoje doku-
menty aplikacyjne – wymienia Marian Najdychor, Komendant 
Główny OHP, który obecny był na otwarciu placówki w Chę-
cinach. – W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Chęci-
nach młodzi ludzie uzyskają wszelką pomoc w zapoznaniu się 
nie tylko z rynkiem pracy, ale również w określeniu własnych 
preferencji zawodowych, poznaniu swoich mocnych i słabych 
stron, pokonaniu stresu i nauczeniu się asertywności – mówi 
Marian Najdychor, Komendant Główny OHP.
 - Bez wątpienia Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP 
w Chęcinach pozwoli na stworzenie warunków ułatwiających 
młodzieży dostęp do usług poradnictwa i informacji zawodo-
wej, informacji na temat podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
oraz do usług pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych – pod-
kreślał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 
– Pamiętajmy, że umiejętność planowania kariery zawodowej 
to w dzisiejszych czasach klucz do znalezienia zatrudnienia na 
rynku pracy - zaznaczył Burmistrz Jaworski. – Nie ma cenniej-
szej inwestycji, jak inwestycja w człowieka. Ogromnie się cieszę, 
że ten Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP powstał właśnie 
w Chęcinach. Jestem przekonany, że dzięki tej placówce wie-
lu młodych ludzi z terenu gminy Chęciny, ale również gmin 
ościennych będzie wiedziało jak odnaleźć się na rynku pracy, 
a przede wszystkim pracę znajdzie – dodał włodarz gminy.    
 Warto podkreślić, że projekt otwarcia Ośrodka Szkolenia 
Zawodowego OHP w Chęcinach realizuje Świętokrzyska Woje-
wódzka Komenda OHP.

Agnieszka Olech

Powołania
na zgrupowanie
kadry narodowej

 Siedem zawodniczek LKS „ZNICZ” zostało powołanych na 
zgrupowanie kadry narodowej. Do Raciborza na zgrupowa-
nie kadry narodowej kadetek pojadą Emilia Nartowska wraz 
z Anną Król. Do Świeradowa Zdroju również na zgrupowanie 
kadry narodowej kadetek zakwalifikowały się: Gabriela Karyś, 
Weronika Karyś, Natalia Rączka. Natomiast na zgrupowanie 
kadry narodowej juniorek, które odbywać się będzie w Wiśle 
pojadą Weronika Rybak i Patrycja Sperka. Gratulujemy.

Monika Piotrowska
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 We wtorek, 14 stycznia w Urzędzie Miasta Kielce włodarze 
11 podkieleckich gmin podpisali porozumienie z miastem Kielce 
w ramach Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i realizacji Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych. Przynależność do tego ob-
szaru oznacza dla gmin oraz miasta szereg korzyści. Teraz będą 
razem walczyć o dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego, będą mogły uczestniczyć w realizacji wspólnych projek-
tów, a na inwestycje przeznaczone zostanie około 300 milionów 
złotych. Najważniejszy „złoty głos” należał będzie do miasta Kielce, 
bez którego aprobaty żaden projekt nie zostanie zatwierdzony. 
 W Projekcie bierze udział miasto Kielce oraz gminy Chęci-
ny, Morawica, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana 
Góra, Piekoszów, Sitkówka – Nowiny, Strawczyn oraz Zagnańsk. 
Członkowie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego będą mogli 
proponować, jakie inwestycje chcieliby realizować. Aby propo-
nowany projekt mógł dojść do skutku potrzebna będzie zgoda 
przynajmniej połowy gmin oraz miasta Kielce. Jednym z najbar-
dziej newralgicznych punktów negocjacji, który włodarze przez 
wiele miesięcy podejmowali był sposób, w jaki dzielone będą pie-
niądze na inwestycje w poszczególnych gminach. - My jako zwią-
zek gmin powiatu kieleckiego chcieliśmy zabezpieczyć tę kwestię 
i 9 stycznia złożyliśmy pismo do Urzędu Miasta, aby przy podzia-
le środków na inwestycje kierować się parytetem ludnościowym 
– mówił  wójt Gminy Zagnańsk, Szczepan Skorupki. – To bardzo 
ważne, aby parytet podziału środków wyliczany był według ilości 
mieszkańców – przyznał Stanisław Barycki, wójt gminy Sitków-
ka – Nowiny. – Każdy Będzie wtedy znał kwotę, jaką dostanie, 
dzięki czemu będzie mógł zaplanować działania –dodał. – Dla 
wszystkich gmin, a także dla miasta Kielce to porozumienie jest 
ogromną szansą na pozyskanie ogromnej kwoty dofinansowania 
na kolejne inwestycje. Doszliśmy do porozumienia w kwestii po-
działu środków i już niebawem będziemy mogli działać, a pod-
pisany projekt stanie się rzeczywistością. Jestem przekonany, że 
dzięki naszym działaniom zyskają przede wszystkim nasi miesz-
kańcy – podkreślał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski.   
 Ostatecznie zapis o podziale środków na inwestycje w oparciu 
o parytet ludnościowy faktycznie znalazł się w umowie. – Potrak-
towałem ten projekt jako pewnego rodzaju wyzwanie – mówił 
Prezydent Miasta Kielce, Wojciech Lubawski. Zapewnił, że mia-
sto nie będzie narzucać swoich scenariuszy. – Wszystko będzie wy-
nikać z wzajemnych analiz. Chcemy powiązać interes Kielc z in-
teresem gmin – mówił prezydent Lubawski. Dodał, że idea stwo-
rzenia Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego jest bardzo ważna, 
ponieważ ma nie tylko łączyć Kielce z poszczególnymi gminami, 
ale także gminy między sobą. 
 O tym, że to miasto Kielce będzie wiodło prym w projekcie 
mówił natomiast Marian Buras, wójt gminy Morawica. – Jasne 
jest, że w projekcie wiodącą rolę odgrywa miasto Kielce. Po dłu-
gich dyskusjach podpisaliśmy porozumienie i doszliśmy do kon-
sensusu. Myślę, że w momencie, gdy opracowana została strate-
gia to reszta jest tylko formalnością i cieszę się, że będziemy mogli 
działać. Myślę, że na tym projekcie zyska i miasto Kielce i gminy 
– podkreślił wójt Buras. 

300 milionów na inwestycje dla 11 podkieleckich gmin i dla miasta Kielce

Podpisano porozumienie o zasadach działania 
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego

 14 stycznia, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski podpisał porozumienie określające zasady współpracy 
przy programowaniu i wdrażaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 
oraz jej współfinansowania i realizacji.

 W związku z podpisaniem porozumienia prace nad projektami 
rozpoczęte zostaną w tym roku. Najprawdopodobniej w roku 2015 
miasto oraz związek gmin powiatu kieleckiego przystąpią do ich 
realizacji. Do wydania będzie 300 milionów złotych z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego. Około 60 procent z tej kwo-
ty trafi do Kielc, a średnio po 10 milionów na inwestycje dostaną 
poszczególne gminy powiatu kieleckiego. Wyrażono nadzieję, że 
wszystkie gminy będą potrafiły wykorzystać przyznane dofinan-
sowanie. Jak podkreślano, tej obawy z całą pewnością nie ma, 
co do gminy Chęciny, która od samego początku potrafi bardzo 
dobrze zdobywać unijne dofinansowania i może być stawiana za 
wzór.

Agnieszka Olech
foto: UM Kielce

Osiągnięcia uczniów w SP w Łukowej

Konkurs plastyczny 
„KREW DAREM ŻYCIA”
 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Łukowej odnieśli duży 
sukces w konkursie plastycznym pod hasłem „KREW DAREM 
ŻYCIA” zorganizowanym w ramach obchodów jubileuszu 
55-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce.
 W konkursie uczestniczyło 35 szkół podstawowych z powia-
tu kieleckiego. W kategorii klas I-III I miejsce zajęła Wiktoria 
Walczyk - uczennica klasy I naszej szkoły, II miejsce zajął Wik-
tor Jantura – uczeń klasy III. W tej grupie Komisja Konkur-
sowa przyznała wyróżnienie dla uczennicy klasy III Julii Zych. 
W kategorii klas IV-VI III miejsce zdobyła praca Patrycji Jasz-
czykiewicz – uczennicy klasy V. Przyznano również wyróżnienie 
dla Klaudii Korban – uczennicy klasy IV. Zwycięzcom gratulu-
jemy!

Anna Woźnicka
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 W piątek, 17 stycznia 2014 roku w Remizie OSP w Bolminie 
obyło się „Spotkanie z Kolędą, Pastorałką i Godkami o tym co się 
wydarzyło we wsi”. Inicjatorami jak i głównymi organizatorami 
tego niezwykłego wydarzenia było Stowarzyszenie „Nasz Bolmin” 
oraz KGW „Bolminianki”.
 Piątkowe występy zainaugurowali gospodarze tego spotkania - 
Zespół Ludowy KGW „BOLMINIANKI”, który w przepiękny spo-
sób zaprezentował przybyłym gościom kunszt swego artystycznego 
rzemiosła. 
 Następnie uczestnicy wysłuchali kolęd i pastorałek w wyko-
naniu Koła Gospodyń Wiejskich „Ostrowianki” i Koła Gospodyń 
Wiejskich „Lipowiczanie” . Na scenie pokazał się także Zespół Pie-
śni i Tańca Domu Kultury w Małogoszczu.
 Spotkanie odbyło się w miłej i sympatycznej atmosferze.

Kamila Witecka

„Spotkanie z Kolędą,
Pastorałką i Godkami

o tym co się wydarzyło we wsi”

Demografia
za okres od dnia 17.12.2013 roku do dnia 29.01.2014 roku

URODZENIA
DZIEWCZYNKI
1. Maja
2. Aleksandra
3. Lena
4. Ewa

CHŁOPCY
1.  Daniel   
2.  Antoni
3.  Mateusz
4.  Tomasz

MAŁŻEŃSTWA
Na ślubnym  kobiercu  stanęło  5  par.

ZGONY
1. Wilk Cecylia  15.12.2013r.   Podzamcze
2. Pazur Anna  08.12.2013r.   Chęciny
3. Bień Irena  25.12.2013r.    Bolmin
4. Stelmaszczyk Stefan 28.12.2013r.    Wymysłów
5. Krzywda Tadeusz 29.12.2013r.    Korzecko
6. Kopeć Marianna 05.01.2014r.    Polichno
7. Kuliński Stanisław 14.01.2014r.    brak adresu 
8. Wojcieszyńska Marianna 23.01.2014r.    Starochęciny
9. Porzucek Helena 21.01.2014r.    Skiby
10. Ludwikowski Leszek 24.01.2014r.    Korzecko
11. Burzawa Jarosław 26.01.2014r.   Tokarnia

Sporządziła: Mirosława Woźniak
Chęciny, dnia  29.01.2014r.

Spotkanie wigilijne
 Okres Bożego Narodzenia to czas radości, składania sobie 
życzeń i wspólnego kolędowania. W Polskiej tradycji to także 
okres łamania się opłatkiem i wystawiania jasełek. Tak też było 
w Restauracji Pod Zamkiem w Chęcinach, gdzie przy wigilij-
nym stole zasiadły osoby starsze i samotne. Wigilię zorganizo-
wał Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach. 
W spotkaniu wzięło udział ponad osiemdziesiąt osób. 

 Święta Bożego Narodzenia to najbardziej wyczekiwane przez 
wszystkich święta w roku. To czas refleksji, spotkań z rodziną, czas 
sprzyjający puszczeniu w niepamięć krzywd, żali, czas wybaczania 
ludzkich błędów i ułomności. A co najważniejsze, to czas modli-
twy, dzielenia się opłatkiem i wspólnego kolędowania. Tradycji 
stało się zadość również podczas opłatkowego spotkania osób star-
szych i samotnych z terenu Gminy Chęciny. – Spotkania wigilijne 
z osobami starszymi i samotnymi w Gminie Chęciny stały się już 
tradycją – mówił Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Ja-
worski, witając zebranych wraz z Ewą Znojek, kierownik Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Gmina Chęciny, to nie 
tylko wspaniałe zabytki, ale przede wszystkim ludzie, którzy są 
naszym najcenniejszym skarbem. Każdego roku czas spędzony 
z Państwem jest dla nas wszystkich cenną lekcją. Staramy się czer-
pać z Państwa wiedzy i mądrości życiowej. Dzisiaj, jak każdego 
roku, razem przy stole zasiadają duchowni, samorządowcy, a tak-
że wielce zasłużeni dla naszego kraju Kombatanci oraz członkowie 
Klubu Seniora. Jesteście dla nas niewyczerpalną skarbnicą wie-
dzy i mądrości – podkreślał Burmistrz Jaworski. – Niech Święta 
Bożego narodzenia będą dla Państwa pełne nadziei i miłości – 
życzył Burmistrz, a do życzeń przyłączyły się także Radne Chę-
cin: Bogumiła Wrońska oraz Małgorzata Pniewska. Później były 
wzajemne podziękowania, wspólna modlitwa i błogosławieństwo 
opłatka, którym tradycyjnie się połamano, składając sobie wza-
jemne życzenia zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia. – Życzę wszystkim zdrowych, radosnych, pełnych 
pokoju i przepełnionych dobrocią ludzi Świąt Bożego Narodze-
nia – życzył ks. dziekan Jan Kukowski, proboszcz Parafii pw. Św. 
Bartłomieja w Chęcinach. Do życzeń przyłączył się również oo. 
Jacek – Niech nowonarodzony Chrystus obdarza Was zdrowiem 
i głęboką wiarą – dodał oo. Jacek.

  Opłatkowe spotkanie osób starszych uświetniły jasełka pt. „Be-
tlejem jest w każdym z nas” w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół 
nr 2 w Chęcinach, przygotowanych pod czujnym okiem ks. Piotra 
Noconia oraz nauczycielek: Elżbiety Grzywy i Teresu Jakubow-
skiej. Zebrani usłyszeli też najpiękniejsze polskie kolędy i pastorał-
ki, do których śpiewania chętnie się włączyli. Tegoroczne wigilijne 
ucztowanie przebiegło w miłej, serdecznej i rodzinnej atmosferze. 
Nad całością uroczystości czuwali, jak zwykle pracownicy Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chęcinach.

Agnieszka Olech
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 – Dzięki inwestycjom drogowym, których wszyscy jesteśmy 
świadkami, odległość pomiędzy Kielcami a Warszawą stale się 
skraca. I to też jest świetny argument za tym, żebyśmy coraz czę-
ściej ze sobą współpracowali – mówi prof. Marcin Pałys, rektor 
UW. Wspólne plany są co najmniej dwa. Pierwszy – geologiczny, 
a drugi – archeologiczny.
 W październiku delegacje uniwersyteckie drogę z Warszawy 
do Kielc pokonywały dwukrotnie. Pierwszy raz po to, aby z władza-
mi województwa świętokrzyskiego podpisać umowę na sfinansowa-
nie Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, 
a drugi raz, żeby porozmawiać o planach utworzenia na terenie 
zabytkowego zespołu pałacowego w Chrobrzu bazy archeologicz-
nej. – Skarby tej ziemi zasługują na to, żeby być dobrze zbadane 
i dobrze opisane – podkreśla rektor UW.

Plan geologiczny
 Geolodzy, ci początkujący i ci z wieloletnim stażem, przyjeż-
dżają w Góry Świętokrzyskie od lat. Wydział Geologii jeszcze do 
niedawna miał w Bocheńcu swój ośrodek. Studenci przyjeżdżali 
tam na praktyki terenowe, żeby poznać historię gór, ich budowę, 
uczyć się rozpoznawania minerałów i skał, metod ustalania ich wie-
ku, badać skamieniałości bezkręgowców, a także analizować i two-
rzyć mapy geologiczne. Kompleks budynków, który zajmowali jest 
teraz w złym stanie, więc zamiast remontować, postanowiono go 
sprzedać. Geolodzy przeniosą się 12 kilometrów dalej na wschód, 
do Chęcin. Tam będą mieli nie tylko o wiele lepsze warunki la-
boratoryjne i lokalowe, ale przede wszystkim znajdą się w bezpo-
średnim sąsiedztwie najstarszych skał występujących w Polsce na 
powierzchni, mających ponad 500 mln lat. Takie okazy w innych 
miejscach na terenie kraju występują głęboko pod ziemią.
 Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej UW powstanie 
w miejscu dawnego kamieniołomu Korzecko na Górze Rzepka, 
gdzie utworzono rezerwat przyrody. Lokalizacja wydaje się ide-
alna. Budynki znajdować się będą dosłownie kilka kroków od 
odsłonięć, w wyjątkowym przyrodniczym otoczeniu. Od północy 
graniczyć będą z rezerwatem przyrody nie-
ożywionej (ściana kamieniołomu ma ok. 30 
metrów), a od południa rozciągają się pola 
uprawne. 5,5-hektarowy teren, na którym 
powstanie ośrodek, znajduje się na obrze-
żach Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajo-
brazowego w sąsiedztwie Góry Zamkowej. 
To obszar chroniony europejskim pro-
gramem Natura 2000. Wokół żyje ok. 150 
gatunków roślin. Są storczyki i dziewięćsi-
ły, astry, chabry nadreńskie, brzozy, sosny 
zwyczajne, wierzby czy jałowce pospolite.
 Architekci z pracowni WXCA, którzy 
opracowali projekt gmachu, starali się, aby 
centrum wkomponowało się w otoczenie. 
W Chęcinach postanie pięć dwupozio-
mowych budynków, połączonych ze sobą 
parterowymi przejściami: laboratoryjno-
-dydaktyczny, konferencyjny oraz trzy noc-
legowe na 170 miejsc. Łącznie powierzch-
nia budynków będzie mieć ok. 6,5 tys. m². 
Ich ściany zostaną wykonane z naturalnych 
materiałów, nawiązujących wyglądem do 

ŚWIĘTOKRZYSKIE UNIWERSYTECKIE 
istniejących tam odsłonięć. Niektóre wykłady będą odbywały się na 
zewnątrz. Specjalnie do tego celu przygotowane zostaną kamienne 
siedziska.
 Na miejscu będzie też wielofunkcyjne boisko sportowe oraz 
miejsce na zrobienie ogniska.
Zadbano o to, aby obiekt wkomponował się w otoczenie, nie tyl-
ko swoim wyglądem. Centrum będzie budynkiem ekologicznym. 
W 90% zasilany ma być z odnawialnych źródeł energii: ciepła Zie-
mi oraz energii słonecznej.

Z tabletem na wyrobisko
 We wnętrzach znajdą się specjalistyczne laboratoria nie tylko 
geologiczne, ale również hydrogeochemiczne, geofizyczne, mikro-
skopowe i kartowania geologicznego. Naukowcy pracować będą 
na nowoczesnym sprzęcie, na którego zakup otrzymano ponad 
4,5 mln zł. – Będzie m.in. georadar i tomograf elektrooporowy, 
służące do określenia budowy geologicznej Ziemi bez konieczności 
prowadzenia wykopów czy spektrometr promieniowania natural-
nego gamma, dzięki któremu w kilka minut można będzie okre-
ślić mineralną zawartość izotopów promieniotwórczych w skałach 
– wylicza dr Piotr Ziółkowski, geolog i pełnomocnik rektora ds. 
inwestycji w Chęcinach.
 Naukowcy mają pomysł, jak przyspieszyć zbieranie danych 
geologicznych. Do tej pory idąc do odsłonięcia, zabierano ze sobą 
masę rzeczy. Potrzebny był młotek, niekiedy podbijak, kilof lub 
siekierka, lupa, kompas, aparat fotograficzny, notes i coś do pisa-
nia. Teraz zamierzają wyposażyć się w tablety. Przy pomocy jed-
nego urządzenia będą mogli sporządzić potrzebną dokumentację, 
również zdjęciową, i określić swoje położenie wykorzystując GPS. 
– Takie rozwiązanie zautomatyzuje nam w dużym stopniu proces 
obróbki danych geologicznych. Wprowadzanie informacji będzie 
błyskawiczne. Będą to najnowocześniejsze praktyki geologiczne 
prowadzone na świecie – mówi dr Ziółkowski.
 Gdy rozpocznie się budowa, teren zostanie ogrodzony, ale 
jedynie z uwagi na bezpieczeństwo turystów. Wszyscy partnerzy 

„UW” – pismo uczelni Uniwersytetu Warszawskiego napisało o Chęcinach
 W ostatnim czasie media rozpisują się na temat Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, które ma powstać w Chęcinach. 
Przypominamy, że będzie to jeden z najnowocześniejszych ośrodków badań geologicznych w Europie, którego budowa pochłonie ok. 
30 mln zł, z czego ponad 26 mln będzie pochodzić z funduszy Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Pozostałe środki ma zapewnić dotacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na ten temat obszerny ar-
tykuł w piśmie uczelni Uniwersytetu Warszawskiego „UW” napisała Olga Banasik. Poniżej zamieszczamy treść artykułu i zachęcamy 
do zapoznania się z nim.  
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chęcińskiej inwestycji zgodnie podkreślają, że centrum ma być nie 
tylko ośrodkiem naukowym, ale ma również służyć mieszkańcom 
i być ciekawym punktem na turystycznej mapie regionu. W jaki 
sposób? Kursy, które będą się tutaj odbywać, mogą przecież być 
prowadzone nie tylko dla studentów, ale również dla dzieci ze 
szkół podstawowych lub młodzieży z gimnazjów czy liceów. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby odbywały się tutaj geologiczne „zielone 
szkoły”. W środku ma powstać również lapidarium, czyli skalne 
muzeum, a w sali konferencyjnej, której ściany zostaną wkompo-
nowane w kamieniołom, można będzie organizować spotkania na 
ponad 250 osób.
 – Mieszkańcy właściwie już nie mogą się doczekać, kiedy po-
wstanie centrum. Nie słyszałem negatywnych głosów. Kieleckie 
środowiska akademickie są również pozytywnie nastawione i goto-
we do współpracy. Ta inwestycja świetnie wpisuje się w turystyczny 
kierunek, który obrała gmina – mówi Robert Jaworski, burmistrz 
Chęcin, który z wykształcenia jest również geologiem.
 Geolodzy liczą też na współpracę z firmami związanymi z sze-
roko rozumianą geologią, m.in. przemysłem wydobywczym.
 Wartość inwestycji to ok. 30 mln zł. Ponad 26 mln pochodzi 
z funduszy Unii Europejskiej z regionalnego programu operacyj-
nego województwa świętokrzyskiego. Pozostałe środki zapewnia do-
tacja z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trwają właśnie 
przygotowania do przetargu na wybór generalnego wykonawcy i in-
westora zastępczego. Planowane otwarcie centrum w 2015 roku.

Chęciny w skrócie i przekroju
 Położone są 14 km na południe od Kielc. Jedną z największych 
atrakcji turystycznych miasta jest zamek wybudowany na prze-
łomie XIII i XIV w. W swojej historii był już twierdzą (i to jed-
ną z najpotężniejszych w kraju, której nie zdobyto przez 250 lat), 
więzieniem, a także rezydencją królewskich familii. Odwiedzali go 
Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki oraz królowa Bona. Jeśli 
dopisuje pogoda, to z wieży można zobaczyć szczyty Tatr. Obecnie 
zamek przechodzi renowację.
* województwo: świętokrzyskie
* powiat: kielecki
* gmina: Chęciny
* położenie: 50° 48’10” N, 20° 28’02” E
* powierzchnia: ponad 130 km2
* liczba ludności: ok. 15 tys.
* turyści: rocznie ok. 100 tys.

 O planie archeologicznym, czyli „świętokrzyskim Biskupinie”, 
napiszemy więcej w kolejnym numerze pisma. 
 – Już od jakiegoś czasu pracujemy wspólnie z Uniwersytetem 
Warszawskim nad ideą Europejskiego Centrum Edukacji Arche-
ologicznej na południu województwa, w okolicach Pińczowa. Są 
tam ślady obecności kultur celtyckich – mówi marszałek wojewódz-
twa świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

Olga Basik

Reprezentacja Polski w Piłce Ręcznej Juniorów
trenowała w hali w Chęcinach

 Nie lada gratka czekała na wszystkich miłośników piłki ręcznej. 18 
stycznia, w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach 
trenowała reprezentacja Polski w Piłce Ręcznej Juniorów. Trening 
odbył się pod czujnym okiem trenera Rafała Kuptela, medalisty Mi-
strzostw Świata w Piłce Ręcznej.
 Reprezentanci Polski w Piłce Ręcznej Juniorów spotkali się w chę-
cińskiej hali „Pod Basztami”, aby odbyć dwa treningi. Kadrowicze 
zgodnie podkreślali, że hala w Chęcinach jest na najwyższym poziomie. 
– Są tutaj doskonałe warunki do uprawiania wielu dyscyplin sporto-
wych – mówił Rafał Kuptela, trener reprezentacji. – Z ogromna chęcią 
wrócilibyśmy tu na dłuższe zgrupowanie. Chętnie też zagralibyśmy tu 
jakiś mecz, a może nawet turniej międzynarodowy. Chęciny mają wspa-
niała halę, którą spokojnie mogą się chwalić na arenie międzynarodo-
wej – podkreślał trener Rafał Kuptela. 
 Podczas powitania kadry narodowej Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski zaznaczył, że to wielki zaszczyt gościć w pro-
gach hali „Pod Basztami” tak znakomitych sportowców. 

Przed nami ogólnopolskie mistrzostwa
 Jak się okazuje, już niebawem czekają nas równie wielkie emocje 
sportowe. Już 1 i 2 marca w hali widowiskowo-sportowej „Pod Baszta-
mi” w Chęcinach  rozegrany zostanie Puchar Polski Samorządowców 
w Futsalu. 4 i 5 kwietnia będziemy mogli oglądać Mistrzostwa Polski 
Juniorek w Zapasach, a już 12 i 13 kwietnia Mistrzostwa Polski Junio-
rów w Judo.

Centrum Kultury i Sportu kulturalnie na 2014 rok
 Poza tym, Centrum Kultury i Sportu zaplanowało szereg imprez, 
koncertów i spotkań kulturalnych. Pierwsze w tym roku duże widowi-
ska już mamy za sobą. To właśnie w chęcińskiej hali w tym roku zagrała 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dzięki temu obiektowi, licytacje 

i koncerty ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Jurka Owsiaka po 
raz pierwszy mogły odbyć się w cieple. Podobnie jak Jasełka, Mikołajki, 
czy Dzień Babci i Dziadka. O kolejnych ważnych wydarzeniach można 
na bieżąco przeczytać na oficjalnej stronie Urzędu Gminy i Miasta Chę-
ciny, do czego już teraz serdecznie zachęcamy.

Zajęcia dodatkowe w Centrum Kultury i Sportu
 Coraz większą popularnością wśród mieszkańców gminy Chęciny 
cieszą się zajęcia proponowane przez Centrum Kultury i Sportu. Warto 
tu chociaż wymienić fitness, na który uczęszcza ponad 240 pań, zajęcia 
z języka angielskiego, na które zapisało się ponad 50 osób, czy zajęcia 
z nauki gry w tenisa, na które przychodzi blisko czterdziestu chętnych 
do zapoznania się z tajnikami tej dyscypliny sportowej. Centrum Kul-
tury i Sportu planuje w najbliższym czasie doposażyć siłownię. Już 3o 
stycznia została podpisana stosowna umowa, na dofinansowanie tego 
zadania. 
 Do zapoznania się ze szczegółami zapraszamy na stronie Urzędu 
Gminy i Miasta Chęciny (www.checiny.pl), a także na stronie Centrum 
Kultury i Sportu w Chęcinach (www.ckis.com.pl).

Agnieszka Olech 

Wiosna pod hasłem mistrzostw Polski
w hali „Pod Basztami”

 W hali pod basztami zapowiada się niezwykle emocjonująca sportowa wiosna. Już odbyły się treningi reprezentacji Polski 
w Piłce Ręcznej Juniorów pod czujnym okiem trenera Rafała Kuptela, medalisty Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej. Jednak 
prawdziwie wielkie widowiska wciąż przed nami. Już 1 i 2 marca w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach  
rozegrany zostanie Puchar Polski Samorządowców w Futsalu. 4 i 5 kwietnia będziemy mogli oglądać Mistrzostwa Polski Ju-
niorek w Zapasach, a już 12 i 13 kwietnia Mistrzostwa Polski Juniorów w Judo. Serdecznie zapraszamy.
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 Zamontowana turbina wiatrowa, dach pokryty ogniwami 
hybrydowymi, a ściany garażu kolektorem próżniowym – po-
zyskana dzięki tym urządzeniom energia słoneczna i wiatrowa 
zostanie wykorzystana do wytwarzania prądu i podgrzewania 
wody w samowystarczalnym domu. Kolejnym źródłem ciepła 
ma być kominek z płaszczem wodnym, wykorzystywany głów-
nie w czasie zimy. Własne ujęcia wodne zapewnią wodę, ścieki 
będą oczyszczane we własnej oczyszczalni, a deszczówka będzie 
wykorzystana do podlewania ogródka. Brzmi niesamowicie? 
A jednak już niebawem, każdy będzie mógł naocznie się prze-
konać jak taki dom wygląda w rzeczywistości. Prototyp samowy-
starczalnego pod względem energetycznym domu będzie moż-
na oglądać w Podzamczu Chęcińskim na terenie Regionalnego 
Centrum Naukowo-Technologicznego jeszcze w tym roku.
 Pieczę nad realizacją pierwszego w Polsce domu autono-
micznego będzie sprawowało Świętokrzyskie Centrum Innowa-
cji i Transferu Technologii, które pozyskało prawa do pomysłu 
od Instytutu Budownictwa Autonomicznego Wahlberg i Spółka. 
Realizacja inwestycji właśnie ruszyła. Ściany domu będą z betonu 
i styropianu, a cały budynek zostanie ustawiony nie na funda-

W Podzamczu Chęcińskim ruszyła budowa
samowystarczalnego domu

 Pierwszy taki w kraju, całkowicie samowystarczalny pod względem energetycznym dom właśnie powstaje w Podzamczu 
Chęcińskim na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. Prototyp będzie udostępniony do zwiedzania, 
aby każdy mógł się przekonać jak działa dom zasilany przez słońce i wiatr. Wykonawcą inwestycji jest firma Agat, która już 
rozpoczęła prace.  

mentach, które wyprowadzają ciepło, a na doskonale izolującej 
płycie. Projekt samowystarczalnego domu stworzyła pochodząca 
z Daleszyc Zofia Wahlberg wraz z doktorem Ludomirem Dudą. 
Warto dodać, że w 2012 roku projekt ten zdobył dwie bardzo 
ważne nagrody - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Polish Green Building Council. Pieniądze na realizację inwe-
stycji wyłoży województwo świętokrzyskie.
 W samowystarczalnym domu będzie się mieściło laborato-
rium, w którym będą pracować naukowcy, m.in. z Politechniki 
Świętokrzyskiej. Będą oni badać m.in. ilość energii uzyskanej 
w różnych warunkach. Pomimo, że powstanie tam laborato-
rium, to warunki będą takie same jak w domu zamieszkałym 
przez czteroosobową rodzinę.
 Inwestycja ta będzie również ważna dla Gminy i Miasta 
Chęciny. – Z założenia ma to być ekologiczny, samowystarczal-
ny, a co za tym idzie tani w utrzymaniu dom. Będzie to jeden 
z pierwszych takich domów w kraju – potwierdza informację 
Burmistrz Robert Jaworski. – Jestem przekonany, że ludzie 
z całej Polski przyjadą tu, aby osobiście zobaczyć jak taki dom 
funkcjonuje i jakie są koszty jego budowy oraz utrzymania. 
Z całą pewnością ta inwestycja przyniesie dla naszej gminy wie-
le dobrego – dodaje Burmistrz Jaworski.

Agnieszka Olech

Muzealna Izba Górnictwa Kruszcowego  
w Miedziance 

POSZUKUJE NOWYCH EKSPONATÓW DO MUZEUM 

Pragniemy uatrakcyjnić naszą wystawę 
poświęconą historii tutejszego górnictwa, 

jak i dziejom geologicznym Gór Świętokrzyskich. 

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 
bądź oddanie w depozyt okazów minerałów, 
skamieniałości bądź artefaktów górniczych. 

Być może i u Ciebie na strychu kryją się 
zapomniane pamiątki. 

Pozwól im jeszcze raz ujrzeć światło dzienne 
i na nowo ożyć w pamięci ludzi. 
Wystaw je w naszym Muzeum.

Wszystkich chętnych chcących wzbogacić 
ekspozycję prosimy o kontakt 

z Muzealną Izbą Górnictwa Kruszcowego 
w Miedziance pod nr tel: 660-831-855, 

lub z Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach 
pod nr. tel.: 41-31-51-097
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Informacja:
nakazy podatkowe za rok 2014

 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach 
informuje, iż rozpoczął wydawanie decyzji 
- nakazów płatniczych za rok 2014. Przypo-
mina się, iż termin zapłaty I raty zobowią-
zania pieniężnego upływa w dniu 15 marca 
2014 r.
 W przypadku bezskutecznej próby 
doręczenia przez pracownika Urzędu do-
kument będzie można odebrać w Urzędzie 
– Centrum Informacji Turystycznej i Hi-
storycznej (budynek Niemczówki), ul. Ma-
łogoska 7 w Chęcinach od poniedziałku do 
soboty w godz. od 9:00 do 17:00 - dotyczy 
mieszkańców miasta Chęcin zaś w pozosta-
łych miejscowościach nakazy dostarczane 
będą przez sołtysów.
 Informuje się ponadto, iż po upływie 
14 dni od bezskutecznej próby doręcze-
nia i pozostawieniu awiza (zawiadomienia) 
przez pracownika decyzję uważa się za do-
ręczoną pozostawiając ją w aktach Urzędu.

Kamila Witecka

 Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu 
podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni 
użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu 
producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budyn-
ków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.
 Burmistrz wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podat-

Akcyza 2014
 Urząd Gminy i Miasta Chęciny informuje, że w Referacie Finansowym – ds. podatków i opłat ( pokój nr 117) - w terminie 
od 1 lutego do 28 lutego 2014 roku, każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy uży-
wany do produkcji rolnej powinien złożyć wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju 
napędowego za okres od 1 sierpnia 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku.

ku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego 
nastąpi w terminie od 1-30 kwietnia 2014 r. gotówką w kasie 
urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy wskazany 
we wniosku.

Bożena Chabik



Z ŻYCIA GMINY

16

 To już kolejny raz, kiedy Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy zagrała w Chęcinach. Po raz pierwszy jednak koncerty 
i licytacje odbyły się w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basz-
tami”, do której przybyły prawdziwe tłumy, aby wesprzeć akcję 
organizowaną przez Jurka Owsiaka. Mieszkańcy gminy Chęci-
ny okazali się być niezwykle hojni. W tym roku zebrano ponad 
11 tysięcy złotych. – Pieniądze udało się zebrać dzięki ogrom-
nej hojności mieszkańców, za co im wszystkim pragnę serdecz-
nie podziękować – zaznacza Burmistrz Gminy i Miasta Chęci-
ny, Robert Jaworski. – Nasi mieszkańcy jeszcze nigdy nie za-
wiedli i zawsze chętnie wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy, czy to przekazując na licytację cenne podarunki, czy 
licytując. Jednak w tym roku, frekwencja mieszkańców podczas 
finału w Chęcinach przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Po 
części pewnie spowodowane było to również miejscem, w któ-
rym odbył się tegoroczny finał. Hala może pomieścić dużo wię-
cej ludzi niż dawny MGO-K, który mieścił się w Synagodze, bo 
do tej pory to tam organizowaliśmy Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy. Dziękuję wolontariuszom, osobą zaangażowanym 
w organizację tego wydarzenia oraz wszystkim mieszkańcom 
za liczne przybycie i wsparcie akcji Jurka Owsiaka – podkreśla 
Burmistrz Jaworski. 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała w Chęcinach

 12 stycznia, w całej Polsce tysiące wolontariuszy zbierało pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej me-
dycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. W 22. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagrali również 
mieszkańcy gminy Chęciny. Zebrano 11.701,53 zł. Organizatorem wydarzenia był Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski.

 W dniu 04 grudnia 2013 roku w Zespole Szkół Nr 2 w Chę-
cinach odbyły się Szkolne Dni Kariery  zorganizowane w ramach 
realizacji projektu „PWP- Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”. 
Przedsięwzięcie to  promuje nowy kierunek kształcenia w zawo-
dzie: technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.
 Zaproszeni goście to Panowie: Łukasz Dziedzic i Adam Barański, 
właściciele firmy EkoEnergia Polska z siedzibą w Kielcach. Przed-
stawili Oni  prezentację na temat odnawialnych źródeł energii 
oraz omówili zakres działalności swojej firmy. Pokaz multimedial-
ny  wywarł  na uczniach pozytywne wrażenie ,czego dowodem 
było zadawanie licznych pytań  z zakresu  działalności i rozwoju 
firmy.
  Następnie  Pan Michał Chojnacki, nauczyciel w Zespole Szkół 
Nr 2 w Chęcinach zaprezentował pokaz multimedialny  poświę-
cony alternatywnym źródłom energii, sposobom jej  pozyski-
wania i wykorzystania w gospodarstwie domowym. Był on opa-
trzony  licznymi zdjęciami różnych źródeł energii, co umożliwiło 
uczniom poznanie lepiej problematyki. 
 Na koniec Pan Tomasz Głogowski, koordynator Szkolnego Ośrodka 
Kariery w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach  przedstawił prezentację 
na temat zawodów przyszłości. Omówił młodzieży liczne zawody, 
na które jest zapotrzebowanie  na rynku pracy oraz przedstawił 
jakich fachowców i specjalistów potrzebują poszczególne pań-
stwa.

Koordynator projektu
mgr inż. Tomasz Głogowski

Szkolne dni kariery

 Mieszkańcy chętnie licytowali cenne przedmioty aukcji. 
Najwyższą cenę uzyskała koszulka Klubu Korona Kielce z pod-
pisami zawodników, którą wylicytowano za 350 zł. Dodatko-
wo pieniądze zbierali wolontariusze ze świetlic: w Tokarni, 
Ostrowie, Łukowej i Miedziance. Nie zawiedli wolontariusze, 
którzy od lat wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Byli i tacy, którzy kwestowali przez cały dzień. Wszyscy zbierali 
z potrzeby serca. I choć było zimno, to pogoda nikogo nie wy-
straszyła, a jak podkreślali wolontariusze, serca wspierających 
były gorące. 
 Poza licytacjami odbyło się szereg występów naszych ro-
dzimych artystów. Wszyscy, którzy przybyli na chęciński finał 
WOŚP mieli co podziwiać. Na parkiecie w hali widowiskowo-
-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach brawurowo zatańczy-
ły zespoły taneczne z terenu gminy: Lazur z Miedzianki, Mini 

Lazur, Fresh Czerwona Góra, Junior Fresh i Zamkowe Dusz-
ki. Wspaniały występ dał zespół Nutki z Polichna, pod opieką 
nauczycielki Małgorzaty Habik. Dla gości zagrały też zespoły 
muzyczne: Kakadu, Oskar i AVART z Opatowa. 
Sztab WOŚP w Chęcinach składa serdeczne podziękowania:

Pani Beacie Oczkowicz, Wiceministrowi Obrony Narodowej
Panu Robertowi Jaworskiemu, Burmistrzowi Gminy i Miasta 
Chęciny
Panu Grzegorzowi Budzioszowi, Prezesowi Świętokrzyskiej Fe-
deracji Sportu
Panu Cezaremu Mielczarzowi, Przewodniczącemu Rady Miej-
skiej w Chęcinach
Panu Ryszardowi Ramiączkowi, właścicielowi Cukierni w Chę-
cinach
za przekazanie fantów do licytacji podczas Koncertu Finało-
wego w Chęcinach, dzięki czemu pomogliśmy wesprzeć Akcję 
Jurka Owsiaka.
oraz
Pani Edycie Gutowskiej, właścicielowi Piekarni w Chęcinach
Państwu Annie i Arkadiuszowi Słodkiewiczom, Sklep Spożyw-
czy „Chmurka”
za ufundowanie słodkiego poczęstunku dla wolontariuszy 
kwestujących na terenie Gminy i Miasta Chęciny.

Agnieszka Olech
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Wyróżnienia dla zawodników, trenerów i klubów 
LZS działających na terenie gminy Chęciny

  17 grudnia, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się tradycyjne podsumowanie roku Świętokrzyskiego Zrze-
szenia Ludowych Zespołów Sportowych. Nagrodzono zawodników, którzy zdobywali laury w mijającym roku oraz ich trene-
rów. Wtorkowe spotkanie w Sali Lustrzanej był również znakomitą okazją, aby złożyć sobie świąteczne i noworoczne życzenia.

 Wśród licznie zgromadzonych przedstawicieli zespołów 
z całego województwa nie mogło również zabraknąć osób zwią-
zanych z naszą gminą. Wyróżnienia za wybitną pracę trenerską 
z młodzieżą otrzymali Czesław Zaborski i Ewa Gibalska repre-
zentujący Znicz Podzamcze Chęcińskie. Ich wychowankowie, 
zapaśniczki: Patrycja Sperka, Weronika Rybak, Agnieszka 
i Anna Król oraz Małgorzata Mierzwa zostali uhonorowani za 
godne reprezentowanie nie tylko swojego klubu, ale również 
województwa i kraju na zawodach rangi mistrzostw Polski, jak 
również Europy. Za tak wybitne osiągnięcia sportowe zawod-
ników, nagrodę dla klubu odebrał Prezes Znicza Podzamcze 
- p. Stanisław Gorzelak. Sukcesy zapaśniczek i ich kolegów, 
a przede wszystkim kadry trenerskiej są aż nadto widoczne 
w naszej gminie dlatego liczne wyróżnienia w różnych plebiscy-
tach i podsumowaniach sportowych są nagrodą za codzienną 
żmudną pracę.
 Miła niespodzianką było wyróżnienie Stowarzyszenia 
Wspierającego Rozwój Kultury i Sportu w Tokarni za organizo-
wanie imprez sportowych na terenie gminy Chęciny. W imie-
niu Stowarzyszenia nagrodę w postaci okazałego pucharu 
i sprzętu sportowego z rąk Prezesa LZS p. Jerzego Kuli odebrał 
p. Tomasz Dziurzyński, który pracę nauczyciela wychowania fi-
zycznego godzi z działalnością w klubie z Tokarni.
 Stowarzyszenie powstało w 2008 roku, a w swych szeregach 
skupia młodzież oraz dorosłych mieszkańców wsi Tokarnia. 
Prezesem klubu jest p. Marian Sikora, którego sympatykom 
sportu w naszej Gminie nie trzeba bliżej przedstawiać. Główny-
mi celami statutowymi jest wspieranie wszelkich działań rozwi-
jających i szerzących kulturę oraz krzewiących tężyznę fizyczną 
na terenie miejscowości Tokarnia i Gminy Chęciny. W swym 
dotychczasowym dorobku Stowarzyszenie ma udział i wysokie 
miejsca w Gminnej Lidze Piłki Nożnej, Turniejach Piłki Siat-
kowej oraz Oldbojów w Piłce Nożnej. Tradycją stało się już 
organizowanie Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podsta-
wowych o Puchar Prezesa Stowarzyszenia, który rozgrywany 
jest cyklicznie od kilku lat w ostatnią sobotę roku szkolnego 
na boisku Orlik w Chęcinach. W ubiegłym roku Stowarzysze-
nie zostało wyróżnione na Gali Sportu wygrywając plebiscyt na 
najlepszy klub sportowy działający na terenie gminy Chęciny. 
Zarząd zorganizował również spływy kajakowe i zawody węd-
karskie dla swych członków oraz sponsorów, którzy w znaczący 
sposób wspierają działalność klubu. SWRKiS wspiera również 
Świetlicę działającą w Remizie Strażackiej organizując Turnieje 

Tenisa Stołowego oraz współfinansując sprzęt sportowy zaku-
piony do świetlicy. Oprócz dbania o kulturę fizyczną przedsta-
wiciele Stowarzyszenia zauważają również potrzeby innych, 
czego dowodem była akcja zbiórki pieniędzy na leczenie miesz-
kańca wsi Tokarnia.
 W podsumowaniu roku sportowego 2013 Ludowych Ze-
społów Sportowych, SWRKiS w Tokarni otrzymało nagrodę 
za udział w Konkursie Ministerstwa Sportu i Turystyki „OR-
LIK dla Wszystkich” na najciekawszą inicjatywę z zakresu upo-
wszechniania aktywności sportowej dzieci i młodzieży.

Robert Skrobot

Zajęcia Świetlicowe 
w hali „Pod Basztami”
 W ostatnim tygodniu zajęć plastycznych na świetlicy w Hali 
„Pod Basztami” dzieci zapoznały się z techniką składania pa-
pieru – origami. Dzieci uczestniczące w zajęciach poznały za-
równo origami płaskie z koła jak i origami przestrzenne. Dzięki 
tej technice składania papieru rozwijają swoje zainteresowania, 
doskonalą sprawność manualną i pobudzają wyobraźnię.

Sylwia Włodarczyk

Miesięcznik „WIADOMOŚCI CHĘCIŃSKIE”
Pismo lokalne. Wydawca: Urząd Gminy i Miasta Chęciny

Adres redakcji: Plac 2 Czerwca 4
tel. 041 315 10 06, wewn. 005

e-mail: r.janusz@checiny.pl
Redaktor Naczelny: Renata Janusz

Skład i druk: Digital Art Studio Gała Przemysław
Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada
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Półfinały: Starochęciny – Łukowa 14:0
Chęciny – Tokarnia 20:10
Mecz o III miejsce: Tokarnia – Łukowa 
12:10
Mecz o I miejsce: Starochęciny – Chę-
ciny 10:2

W turnieju piłki koszykowej chłopców najlepsze 
drużyny ze Starochęcin i Gimnazjum z Wolicy

 14 grudnia, ZSO w Chęcinach odbył się Gminny Turniej Mini Piłki Koszykowej dla Szkół Podstawowych w kategorii 
chłopców. Do zawodów zgłosiło się 52 zawodników, z następujących szkół z terenu gminy Chęciny: SP Chęciny, SP Łukowa, 
SP Polichno, SP Radkowice, SP Starochęciny, SP Tokarnia, SP Wolica. Turniej przeprowadzono w dwóch grupach systemem 
„każdy z każdym”.

 Do zawodów powiatowych awanso-
wała Szkoła Podstawowa w Starochęci-
nach.
 W turnieju szkół gimnazjalnych, któ-
ry odbył się w Wolicy udział wzięło 42 
zawodników reprezentujących po dwa 

zespoły z Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach 
i Gimnazjum Nr 2 w Wolicy.

Wyniki turnieju:
Chęciny I – Chęciny II 25:6
Wolica I – Wolica II 31:10
Chęciny I – Wolica II 41:17
Wolica I – Chęciny II 36:4
Wolica II – Chęciny II 14:24
Chęciny I – Wolica I 12:30

Kolejność końcowa:
1. Gim. Wolica I 6 pkt. 97:26
2. Gim. Chęciny I 4 pkt. 78:53
3. Gim. Chęciny II 2 pkt. 34:75
4. Gim. Wolica II 0 pkt. 41: 96
 Do zawodów powiatowych awansowa-
ła pierwsza drużyna chłopców z Gimna-
zjum Nr 2 w Wolicy.

Robert Skrobot

 SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomo-
cy rodzinom żyjącym w trudnej sytuacji materialnej. Co roku 
angażuje się w pomoc setki tysięcy ludzi: wolontariuszy, dar-
czyńców, a także osoby wspierające projekt finansowo. W tym 
roku, na terenie Gminy i Miasta Chęciny w akcję już po raz 
drugi z rzędu włączyło się Koło Gospodyń Wiejskich „Lipo-
wiczanie”. – Postanowiliśmy po raz drugi przyłączyć się do tej 
jakże szlachetnej akcji, bo zależało nam, aby pomóc najbardziej 
potrzebującym rodzinom na terenie naszej gminy – tłumaczy 
Genowefa Widomska, przewodnicząca KGW Lipowiczanie.
 – Do przyłączenia się do akcji „Szlachetna paczka” namó-
wiła nas w ubiegłym roku Iwona Ozimirska, jedna z członkiń 
naszego Koła. Udało nam się wtedy zebrać bardzo dużo da-
rów. Niezwykle hojni okazali się mieszkańcy Lipowicy i liczni 
sponsorzy, których udało nam się pozyskać. Wiemy, że dzięki 
tym paczkom, jedna z rodzin miała szczęśliwsze święta. Dlatego 
w tym roku postanowiliśmy ponownie włączyć się w akcję – wy-
jaśnia pani Genowefa.    
 Mąka, cukier, kasza, makarony i wiele innych produktów 
spożywczych, w tym również słodycze dla dzieci, a także pro-
dukty chemiczne, jak proszki do prania, pasty, mydła i inne 
środki czystości, a nawet ubrania – to i wiele innych potrzeb-
nych rzeczy znalazło się w tym roku w paczkach przygotowa-
nych przez KGW Lipowiczanie. Trzeba przyznać, że ogromny 
stos pięknie zapakowanych w świąteczny papier prezentów dla 

 Już po raz drugi z rzędu Koło Gospodyń Wiejskich Lipowiczanie z Lipowicy przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna 
paczka”. Paczki przygotowane przez Lipowiczan trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin z terenu Gminy i Miasta Chęciny.

Lipowiczanie włączyli się
w akcję „SZLACHETNA PACZKA”

potrzebującej rodziny z gminy Chęciny robił wrażenie. – Cie-
szymy się, że możemy umilić święta jakiejś rodzinie – podkre-
ślali zgodnie członkowie KGW Lipowiczanie i już zapowiedzie-
li, że z całą pewnością wezmą udział w kolejnej akcji „SZLA-
CHETNEJ PACZKI”. – Marzy nam się, aby do tej pięknej akcji 
z roku na rok włączało się coraz więcej osób. Wierzymy, że 
kolejni mieszkańcy naszej miejscowości przekonają się o słusz-
ności akcji i jeszcze chętniej będą ją wspierać, aby wesprzeć wię-
cej potrzebujących rodzin – dodaje z nadzieją Pani Genowefa, 
dziękując jednocześnie tym wszystkim, którzy wsparli akcję 
swoją hojnością.

Agnieszka Olech
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Przypomnienie - odbiór i płatności za odpady komunalne
 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach informuje ponownie o terminach odbioru odpadów komunalnych w związku z umową 
na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na 
terenie Gminy i Miasta Chęciny” z firmą EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Paderewskiego 18, 25-004 Kielce, poniżej publikujemy 
obowiązujący harmonogram odbioru odpadów komunalnych.

 W celu sprawnej zbiórki odpadów, w dniu odbioru odpadów prosimy o wystawianie pojemników lub worków przed posesję 
do godziny 7:00 rano.
 W przypadku nieodebrania odpadów komunalnych w terminie wynikającym z harmonogramu prosimy o natychmiastowe 
interwencje w tutejszym Urzędzie.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY CHĘCINY

Sołectw/Miejscowość/ulica Zmieszane odpady komunalne Sołectw/Miejscowość/ulica PAPIER SZKŁO PLASTIK, 
METAL

BIOODPADY

Polichno, Korzecka, Zatropie, 
Podpolichno, Zacisze

1-wszy poniedziałek każdego mie-
siąca

7.01; 3.02; 3.03; 7.04; 5.05; 2.06

Polichno, Korzecka, Zatropie, 
Podpolichno, Zacisze

2-gi piątek każdego miesiąca

10.01; 14.02; 14.03; 11.04; 9.05; 13.06

Sitkówka, Radkowice, ul. Radkow-
ska za E7, Wrzosy, Dobrzączka

1-szy wtorek każdego miesiąca

7.01; 4.02; 4.03; 1.04; 6.05; 3.06

Sitkówka, Radkowice, ul. Radkow-
ska za E7,Wrzosy, Dobrzączka

3- ci poniedziałek każdego miesiąca

20.01; 17.02; 17.03; 22.04; 19.05; 16.06

Skiby, Gościniec, Polichno (prze-
dłużenie Gościńca), Charężów, 
Miedzianka (bez bloku), Chęciny ul. 
Powstania Styczniowego , ul. Gen. 
Skalskiego, ul. Zatropie nr 12 i 14

1-wsza środa każdego miesiąca

2.01; 5.02; 5.03; 2.04; 7.05; 4.06

Skiby, Gościniec, Polichno (prze-
dłużenie Gościńca)Charężów, Mie-
dzianka, Chęciny ul. Powstania 
Styczniowego , ul. Gen. Skalskie-
go, ul. Zatropie nr 12 i 14

3- ci wtorek każdego miesiąca

21.01; 18.02; 18.03; 15.04; 20.05; 17.06

Podzamcze (bez bloku), Starochę-
ciny, Przymiarki, Oś. Sosnówka, 
Czerwona Góra

1-wszy czwartek każdego miesiąca
2.01; 6.02; 6.03; 3.04; 2.05; 5.06

Podzamcze, Starochęciny, Przy-
miarki

2-gi wtorek każdego miesiąca

14.01; 11.02; 11.03; 8.04; 13.05; 10.06

Bolmin, Jedlnica, Milechowy, Wy-
mysłów Mosty, Panek

1-wszy piątek każdego miesiąca

3.01; 7.02; 7.03; 4.04; 2.05; 6.06

Bolmin, Jedlnica, Milechowy, Mo-
sty, Wymysłów, Panek, Oś. Sosnów-
ka, Czerwona Góra

2- ga środa każdego miesiąca

8.01; 12.02; 12.03; 9.04; 14.05; 11.06
Lipowica, Chęciny: ul. Zelejowa, 
 ul. Kasztelańska, ul. Henryka 
Sienkiewicza, Al. Jana Pawła II,                         
ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Jadwi-
gi Królowej, ul. Jana III Sobieskie-
go, ul. Władysława Jagiełły

2-gi poniedziałek każdego miesią-
ca
 
13.01; 10.02; 10.03; 14.04; 12.05; 
9.06

Lipowica, Chęciny: ul. Zelejowa, 
 ul. Kasztelańska, ul. Henryka 
Sienkiewicza, Al. Jana Pawła II,ul. 
Tadeusza Kościuszki, ul. Jadwigi 
Królowej, ul. Jana III Sobieskiego, 
ul. Władysława Jagiełły

3-ci środa każdego miesiąca

15.01; 19.02; 19.03; 16.04; 21.05; 18.06

Chęciny: Oś. Pół-
noc, Al. Partyzantów,  
ul. Armii Krajowej, ul. Ogrodowa, 
 ul. Spacerowa, ul. Małogo-
ska,                      ul. Przedborska, 
ul. Strażacka, ul. Mała, ul. Fodygi,             
Os. Sosnówka, Czerwona Góra

2-gi czwartek każdego miesiąca

9.01; 13.02; 13.03; 10.04; 8.05; 
12.06

Chęciny: Oś. Pół-
noc, Al. Partyzantów,  
ul. Armii Krajowej, ul. Ogrodowa, 
 ul. Spacerowa, ul. Mało-
goska, ul. Przedborska, 
ul. Strażacka, ul. Mała, ul. Fodygi

3-ci piątek każdego miesiąca

17.01; 21.02; 21.03; 18.04; 16.05; 20.06

Utylizacja azbestu
Zasady przyznawania dofinansowania na usuwanie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Chęciny 

 Informujemy, że w związku z podjętymi działaniami zmierzającymi do uzyskania przez Gminę Chęciny w 2014 roku dota-
cji przeznaczonej na transport i  unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, stanowiących własność lub współwłasność 
osób fizycznych z terenu naszej Gminy w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach przyjmowane są zgłoszenia na usuwanie 
i utylizację wyrobów zawierających azbest.
 W ramach projektu zostanie wyłoniona przez Gminę Chęciny, firma, która nieodpłatnie dokona czynności polegających 
na:
- odbiorze płyt azbestowych (eternitu) zgromadzonych na gruncie,
- przewiezieniu płyt z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania,
- unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Uwaga: Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem oraz montażem nowych pokryć dachowych. 
 Wnioski na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest należy składać w siedzibie tutejszego Urzędu 
w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2014 roku.Wnioski, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Ilość 
środków finansowych jest ograniczona i  uzależniona od wysokości pozyskanego dofinansowania.O możliwości zakwalifikowa-
nia będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym zakresie dokonały 
czynności demontażu, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest.
 Wniosek można pobrać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Urzędu Gminy 
i Miasta Chęciny pok. 11 w godz. 715.- 1515 lub ze strony internetowej www.checiny.pl

Anna Makulska
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Chęciny ul. Radkowska, ul. Szkolna,  
ul. Długa, Pl. 2-go Czerw-
ca,                            ul. Jędrzejowska, 
ul. Staszica, ul. Kielecka,   ul. Krzy-
wa, ul. Łokietka, ul. 14-go Stycz-
nia,   ul. Franciszkańska, ul.  Ka-
zimierza Wielkiego, ul. Floriańska,   
ul. Wołodyjowskiego, Plac Żerom-
skiego, ul. Branickiego,  Os. So-
snówka, Czerwona Góra 

3-ci czwartek każdego miesiąca

16.01; 20.02; 20.03; 17.04; 15.05; 
20.06

Chęciny ul. Radkowska, ul. Szkolna,  
ul. Długa, Pl. 2-go Czerwca, ul. 
Jędrzejowska, ul. Staszica, ul. 
Kielecka, ul. Krzywa, ul. Ło-
kietka, ul. 14-go Stycznia,   ul. 
Franciszkańska, ul. Kazimie-
rza Wielkiego, ul. Floriańska,   
ul. Wołodyjowskiego, Plac Żerom-
skiego, ul. Branickiego  Os. So-
snówka, Czerwona Góra

4-ty piątek każdego miesiąca

24.01; 28.02; 28.03; 25.04; 23.05; 27.06

Oś. Sosnówka, Czerwona Góra 4-ty czwartek każdego miesiąca
23.01; 27.02; 27.03; 24.04; 22.05; 
26.06

Lelusin, Łukowa, Ostrów, Siedlce 
(bez bloków), Wojkowiec

3-ci poniedziałek każdego miesiąca
20.01; 17.02; 17.03; 22.04; 19.05; 
16.06

Lelusin, Łukowa, Ostrów, Siedlce, 
Wojkowiec, Wolica (wszystkie uli-
ce), Tokarnia

1-wszy czwartek każdego miesiąca

2.01; 6.02; 6.03; 3.04; 2.05; 5.06
Wolica (wszystkie ulice), Tokarnia 4-ty poniedziałek każdego miesią-

ca

27.01; 24.02; 24.03; 28.04; 26.05; 
23.06

Miedzianka (bloki) 15-ty i 30- ty dzień miesiąca

15.01; 30.01; 15.02; 28.02; 15.03; 
31.03; 15.04; 30.04; 15.05; 30.05; 
16.06; 30.06

Miedzianka (bloki) 3- ci wtorek każdego miesiąca

21.01; 18.02; 18.03; 15.04; 20.05; 17.06

Podzamcze (bloki ) 3-cia środa każdego miesiąca

15.01; 19.02; 19.03; 16.04; 21.05; 
18.06

1-wszy czwartek każdego miesiąca

2.01; 6.02; 6.03; 3.04; 2.05; 5.06

Podzamcze (bloki ) 2-gi wtorek każdego miesiąca

14.01; 11.02; 11.03; 8.04; 13.05; 10.06

Siedlce (bloki) 1-wszy czwartek każdego miesiąca

2.01; 6.02; 6.03; 3.04; 2.05; 5.06

3-ci poniedziałek każdego miesiąca

20.01; 17.02; 17.03; 22.04; 19.05; 
16.06

Siedlce (bloki) 1-wszy czwartek każdego miesiąca

2.01; 6.02; 6.03; 3.04; 2.05; 5.06

Opady wielkogabarytowe – termin odbioru: wrzesień 2013, marzec 2014

Harmonogram znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
www.checiny.pl/asp/pliki/rdr/harmonogram_gmina_checiny.pdf 
 Ponadto informujemy ponownie o terminach płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającymi z § 1 ust. 1. 
uchwały Nr 293/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z późniejszymi zmianami). 
Uchwała znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.prawomiejscowe.pl/institution/19384/legalact/164788/19384/html-
preview 
 Wysokość opłaty wynika ze złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji zgodnie z § 1 uchwały Nr 340/XLIV/ 13 Rady Miej-
skiej w Chęcinach z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.prawomiejscowe.pl/institution/19384/legalact/164833/19384/html-
preview 
Płatności należy dokonywać zgodnie z wypełnioną deklaracją raz na kwartał w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału 
tj. za I kwartał, do 15 stycznia,
 za II kwartał do 15 kwietnia,
 za III kwartał do 15 lipca,
 za IV kwartał do 15 października
Płatności należy dokonywać:
bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:30,
u inkasenta (sołtysa) – w przypadku mieszkańców sołectw,
 przelewem na rachunek bankowy Gminy Chęciny
Nr konta: 18 8493 0004 0050 0872 5424 0001.
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, której dotyczy opłata.
Prosimy o terminowe dokonywanie opłat.
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W ramach systemu odbierane będą
następujące rodzaje odpadów:

• z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, w której nie ustanowiono zarządu nieruchomością wspólną, 
z częstotliwością jeden raz w miesiącu:

• odpady zmieszane z pojemników 120l (gospodarstwa 1-3 osobowe) lub 240l (gospodarstwa 4-osobowe i powyżej),

• odpady zebrane w sposób selektywny następujących frakcji:
– papier i tektura - worek niebieski, 
– tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal -  worek żółty,
– szkło bezbarwne i kolorowe - worek zielony, 
– odpady ulegające biodegradacji - worek brązowy,

• z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, w której ustanowiono zarząd nieruchomością wspólną,  
z częstotliwością dwa razy w miesiącu:

• odpady zmieszane z pojemników 1100l,

•odpady zebrane w sposób selektywny następujących frakcji:
– papier i tektura - pojemnik niebieski, 
– tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal -  pojemnik żółty,
– szkło bezbarwne i kolorowe - pojemnik zielony,

• w systemie obwoźnych zbiórek z częstotliwością jeden raz na rok:
– odpady wielkogabarytowe (np. meble),
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• w gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzonym w Chęcinach na ul. Armii Krajowej 12A (da-
lej GPSZOK) przyjmowane będą:
– przeterminowane leki i chemikalia,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie,
– zużyte opony, 
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– odpady budowlane i rozbiórkowe (powstałe w wyniku prac nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę),
– odpady zielone – w miesiącach od maja do października (części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogro-
dów),
– popiół – w miesiącach od listopada do kwietnia.

• Pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na odpady zbierane selektywnie dostarczy mieszkańcom przedsiębiorca wyłonio-
ny przez Gminę w przetargu.

• W urządzenia do zbierania odpadów zielonych oraz popiołu mieszkańcy zaopatrują się we własnym zakresie i we własnym 
zakresie przekazują odpady do GPSZOK.

• Odpady komunalne niepodlegające segregacji należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

Zmiana godzin funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych „GPSZOK” od 1 stycznia 2014 r.

 Szanowni Mieszkańcy, Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach informuje, że od 1 stycznia 2014 r. Gminny Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy Alei Partyzantów 6 w Chęcinach,  tel. 607659491, przyjmuje odpady:
* w sezonie od kwietnia do października, w środę w godzinach 12.00 - 18.00  oraz  w sobotę w godzinach 10.00 - 16.00,
* w sezonie od listopada do marca, w środę w godzinach 10.00 - 16.00  oraz  w sobotę w godzinach 10.00 - 16.00.

 Ponadto przypominamy, że w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach, Oś. Północ 10 oraz 
w Samorządowym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wolicy, ul. Szkolna 29 ustawiono specjalistyczne, oznakowane 
pojemniki do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków. Przeterminowane leki można wrzucać do pojemników w godzi-
nach otwarcia przychodni.
 Wszystkie odpady odbierane są w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bezpłatnie.
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NIEBIESKI worek/pojemnik ŻÓŁTY worek/pojemnik ZIELONY worek/pojemnik BRĄZOWY worek/pojemnik

PAPIER 
Do papieru i tektury

PLASTIK, METAL
Do tworzyw sztucznych, odpadów 

wielomateriałowych, metalu

SZKŁO
Do szkła BIOODPADY

Do odpadów biodegradowalnych

Tu wrzucamy:

 gazety i czasopisma,
 katalogi, prospekty, 

 książki, zeszyty, 
 papier szkolny i biurowy, 

 torebki i worki papierowe,
 papier pakowy, 

 pudełka kartonowe,
 pudełka tekturowe, 

 tekturę.

butelki po napojach, opako-
wania z tworzyw sztucznych 
(np. po jogurtach, kosmety-

kach, płynach),
plastikowe zakrętki,

czyste folie opakowaniowe, 
torebki i worki foliowe,

kartony po mleku i sokach,
 czyste metalowe puszki po: 

żywności, napojach, itp.

szklane butelki po napojach 
i innych produktach spożyw-

czych,
butelki po napojach alkoho-

lowych,
słoiki (bez nakrętek, zacisków, 

gumowych uszczelek),
szklane opakowania po ko-

smetykach.

odpady kuchenne spożywcze 
(stałe, niepłynne), np. pozo-
stałości po warzywach i owo-

cach, fusy po kawie i herbacie, 
skorupki jajek, łupiny orze-

chów itp.,
kwiaty doniczkowe i cięte.

Tu nie wrzucamy:
zabrudzonego lub tłustego 

papieru, 
papieru z folią, papieru   ter-

micznego i przebitkowego 
(używanego w faksach, na 

paragony),
kartonów po napojach 

i innych produktach spożyw-
czych, 

artykułów higienicznych (pie-
luch, podpasek), 

materiałów budowlanych tj. 
tapet, worków po gipsie, itp.

pojemników po olejach silni-
kowych i smarach,

opakowań po lekarstwach,
zabawek, sprzętu AGD i inne-

go elektronicznego,
 opakowań po nawozach, 

środkach owado- i chwasto-
bójczych,

folii budowlanych i styropia-
nu,

puszek i pojemników po far-
bach i lakierach.

szkła stołowego, porcelany i 
ceramiki,

szkieł okularowych, luster,
szkła okiennego,

szyb samochodowych,
doniczek,

szkła żaroodpornego,
żarówek, lamp i neonówek,

ekranów i lamp telewizyjnych,
opakowań po lekach, termo-

metrów, strzykawek.

odpadów zielonych (trawy, 
liści, gałęzi),

kości,
odchodów zwierzęcych, 

popiołu z kominka lub pieca,
papierosów, ich niedopałków, 

tytoniu,
piasku i sorbentów dla kotów,

zapełnionych papierowych 
worków do odkurzaczy.

Uwagi:
z odpadów należy usunąć 

zszywki, spinacze i inne ele-
menty, które nie są z papieru, 
takie jak plastikowe „okienka” 

kopert, usztywnienia,
 z odpadów należy usunąć 
resztki produktów spożyw-

czych. 

odpady należy zgniatać przed 
wrzuceniem do worka,

odpady powinny być czyste 
i bez zawartości innych sub-

stancji,
z odpadów należy usunąć 
zakrętki i krążki z szyjek.

wszystkie odpady powinny  
być czyste i bez zawartości 

innych substancji,
szkła nie należy tłuc przed 

wrzuceniem do worka,
z opakowań szklanych należy 
usunąć nakrętki, korki, kap-
sle, zaciski i gumowe uszczel-

ki. 

odpady należy wrzucać luzem, 
bez dodatkowych opakowań 
typu reklamówki, woreczki 

itp.

Opłatę uiszcza się raz na kwartał, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału tj. za I kwartał, do 
15 stycznia, za II kwartał do 15 kwietnia, za III kwartał do 15 lipca, za IV kwartał do 15 października danego roku.
Termin wniesienia pierwszej opłaty upływa 15 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta  
w Chęcinach lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Chęciny lub do rąk inkasenta (sołtysa).

Rachunek bankowy Gminy Chęciny, nr konta: 18 8493 0004 0050 0872 5424 0001.

Zawartość pojemników i worków na odpady komunalne będzie podlegać kontroli.

Harmonogramy wywozu poszczególnych frakcji odpadów oraz godziny otwarcia GPSZOK będą podane do publicz-
nej wiadomości w czerwcu 2013 r. Dowóz odpadów do GPSZOK będzie odbywać się we własnym zakresie.

Zalecane jest kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach.

Z systemu wyłączone są odpady powstające na terenach prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeżeli jest ona 
prowadzona w miejscu zamieszkania.

Szczegółowe i aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.checiny.pl. 
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 Licznie zabrana publiczność mogła obejrzeć niezapomnia-
ne widowiska jasełkowe w wykonaniu uczniów wszystkich szkół 
z terenu Gminy i Miasta Chęciny. Wspaniała gra aktorska, 
stroje i rekwizyty wprowadziły zebranych w magiczny nastrój. 
Konkurs uświetnił Noworoczny Koncert Kolęd i Pastora-
łek w wykonaniu Chóru Cantata z towarzyszeniem kwartetu 
ESPRESSIVO pod opieką Edyty Bobryk oraz koncert Anto-
niny Gorzelak, której akompaniował Tomasz Główczyk. Orga-
nizatorem wydarzenia był Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 
wraz z Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. 

Agnieszka Olechh

Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek
 26 stycznia, w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach odbył się Noworoczny Koncert Kolęd i Pastora-
łek oraz XIX Gminny Przegląd Widowisk Jasełkowych.
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 Okres Bożego Narodzenia to 
czas radości, składania sobie ży-
czeń i wspólnego kolędowania. W 
Polskiej tradycji to również okres 
łamania się opłatkiem i wystawia-
nia jasełek. Tradycją już stało się 
wystawianie ich przez uczniów 
szkół z terenu Gminy i Miasta 
Chęciny. Wszystkie połączone były 
ze spotkaniami opłatkowymi. 

Jasełka Bożonarodzeniowe
i spotkania opłatkowe w Gminie Chęciny

 Niezapomniane widowiska artystyczne, piękne kostiumy i talenty wokalno-aktorskie - tuż przed Wigilią Bożego Narodze-
nia, w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy i Miasta Chęciny uczniowie wystawiali Jasełka, po których przybyli goście 
byli zapraszani na spotkania opłatkowe.

Krótka historia jasełek
 Jasełka to widowiska o Bożym Narodzeniu wzorowane na średniowiecz-
nych misteriach franciszkańskich. Za twórcę przedstawień bożonarodzeniowych 
uważany jest św. Franciszek z Asyżu. Ich treścią była historia narodzenia Jezusa 
w Betlejem i spisku Heroda. W pierwszej połowie XVIII wieku biskupi polscy 
zakazali wystawiania jasełek w kościołach. Przyczyną było coraz szersze przeni-
kanie do treści przedstawień scen i postaci o charakterze ludycznym. Z szopka-
mi zaczęli wówczas kolędować poza murami świątyń żacy, czeladnicy itp. Dały 
one początek wędrownym teatrzykom ludowym o świeckim charakterze. Teksty 
jasełkowe, najczęściej gwarowe, były w większości anonimowe. Przerabiano je 
wielokrotnie, między innymi ze względu na fakt, że zawierały wątki odwołujące 
się do aktualnych wydarzeń.

Agnieszka Olech

 Organizatorzy XIX Gminnego Przeglądu Jasełkowego składają 
serdeczne podziękowania: Pani Agnieszce Brzezowskiej, „Restauracja 
pod Zamkiem”, Panu Januszowi Znojkowi „Zajazd pod Srebrna Górą”, 
Panu  Stanisławowi Śledź Sklep Spożywczy ABC za ufundowanie poczę-
stunku dla dzieci uczestniczących w Przeglądzie.


