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Ferie Zimowe w Gminie Chęciny dobiegły końca
 Niewiele śniegu na zewnątrz i mało zimowa aura nie przeszkodziła dzieciom i młodzieży w aktywnym spędzeniu tegorocz-
nych ferii. Wyjazdy na basen, zajęcia z lekkoatletyki, czy zapasów, ogniska, wyjazdy na lodowiska to tylko niektóre atrakcje, 
z których mogły skorzystać dzieci uczęszczające na ferie organizowane przez Gminę Chęciny.

Uroczyste podpisanie
umowy na dofinansowanie 

wodociągu w Mostach
 27 lutego, w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej im. 
Oskara Kolberga w Kielcach Burmistrz Gminy i Miasta Chęci-
ny, Robert Jaworski, wraz ze Skarbik Gminy i Miasta Chęciny, 
Jadwigą Sinkiewicz, dokonali uroczystego podpisania umowy 
na dofinansowanie budowy wodociągu w miejscowości Mosty. 
Inwestycja będzie kosztować blisko 1,4 miliona złotych. 

Prestiżowa nagroda 
„Świętokrzyska Victoria” 

dla Gminy Chęciny
 Gmina i Miasto Chęciny zdobyła statuetkę „Świętokrzy-
skiej Victorii”. Na scenie Międzynarodowego Centrum Kul-
tur w Kielcach, z rąk marszałka Adama Jarubasa i przewod-
niczącego Sejmiku Tadeusza Kowalczyka nagrodę odebrał 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski wraz 
z przewodniczącym Rady Miejskiej w Chęcinach, Cezarym 
Mielczarzem. Warto podkreślić, że w gąszczu nagród jest to 
jedno z najważniejszych i najcenniejszych wyróżnień w woje-
wództwie świętokrzyskim.
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	 „Świętokrzyska	 Victoria”	 to	 nagroda	 Samorządu	 Woje-
wództwa,	której	celem	jest	promowanie	najbardziej	aktywnych	
świętokrzyskich	samorządów,	przedsiębiorstw	i	osób	–	społecz-
ników,	 działających	 na	 rzecz	 swoich	 środowisk.	 Przyznawa-
na	 jest	 w	 trzech	 kategoriach:	 „Samorządność”,	 „Osobowość”	
i	„Przedsiębiorczość”.	
	 Zanim	nastąpił	kulminacyjny	moment	ogłoszenia	wyników,	
uhonorowano	osoby,	przedsiębiorstwa	i	samorządy,	które	Ka-
pituła	Konkursu	nominowała	do	nagrody.	 I	 tak,	w	 kategorii	
„samorządność”	wyróżnienie	odebrała	Gmina	i	Miasto	Chęci-
ny,	Gmina	Bieliny,	Gmina	Strawczyn,	Gmina	Czarnocin	oraz	
Powiat	Starachowicki.	
	 Po	wręczeniu	nominacji	we	wszystkich	 trzech	 kategoriach,	
przyszedł	 czas	 na	 ogłoszenie	 zwycięzców	 VI	 edycji	 nagrody.	
I	tak,	w	kategorii	„samorządność”	bezkonkurencyjna	okazała	się	
Gmina	i	Miasto	Chęciny.	–	Gmina	i	Miasto	Chęciny	jest	jednym	
z	najaktywniejszych	samorządów	w	regionie	w	sięganiu	po	środ-
ki	unijne.	To	właśnie	dzięki	pozyskanym	środkom	możliwy	jest	
rozwój	gminy	oraz	podniesienie	 jakości	życia	 jej	mieszkańców.	
Na	przestrzeni	ostatnich	lat	w	gminie	Chęciny	zrealizowano	sze-
reg	przedsięwzięć	w	obszarze	kultury,	turystyki,	dziedzictwa	na-
rodowego	i	ekologii.	Doskonale	widoczne	jest	również	inwesto-
wanie	w	infrastrukturę	sportowo-rekreacyjną	i		komunikacyjną.	
Kapituła	Nagrody	doceniła	 także	działania	 samorządu	Chęcin	
w	realizacji	projektów,	które	pokazują	i	promują	województwo	
świętokrzyskie	jako	unikatowe	oraz	inwestowanie	w	odnawianie	
obiektów	zabytkowych.	Gmina	Chęciny	to	gmina	warta	naślado-
wania	–	powiedział	marszałek	Adam	Jarubas	tuż	przed	wręcze-
niem	statuetki	„Świętokrzyskiej	Victorii”.	
	 Odbierając	jedną	z	najważniejszych	i	najbardziej	cenionych	
w	województwie	świętokrzyskim	nagród	Burmistrz	Robert	Ja-
worski	 nie	 krył	wzruszenia.	 –	Gmina	Chęciny	 była	wcześniej	
nominowana	do	„Świętokrzyskiej	Victorii”.	Tym	samym,	znaj-
dowaliśmy	się	w	najściślejszym	gronie	najlepszych	samorządów	
województwa	świętokrzyskiego.	W	związku	z	tym,	już	sama	no-
minacja	była	dla	nas	zawsze	dużym	wyróżnieniem	–	podkreślał	
Burmistrz	 Robert	 Jaworski.	 -	 Dzisiejsza	 główna	 nagroda	 jest	
szczególnym	 wyróżnieniem	 nie	 tylko	 dla	 całego	 samorządu	

Prestiżowa nagroda „Świętokrzyska Victoria”
dla Gminy Chęciny

 Gmina i Miasto Chęciny zdobyła główną nagrodę „Świętokrzyskiej Victorii”. Na scenie Międzynarodowego Centrum Kultur 
w Kielcach, z rąk marszałka Adama Jarubasa i przewodniczącego Sejmiku Tadeusza Kowalczyka nagrodę odebrał Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Chęcinach, Cezarym Mielczarzem. Warto podkreślić, 
że w gąszczu nagród jest to jedno z najważniejszych i najcenniejszych wyróżnień w województwie świętokrzyskim.

lokalnego,	 ale	 zapewne	 też	 dla	 wszystkich	 jej	 mieszkańców.	
W	ostatnich	 latach	nasza	gmina	 zmienia	 się.	W	dużej	mierze	
dzięki	 pozyskiwanym	 przez	 nas	 środkom	 unijnym.	 To	 one	
dają	nam	ogromną	możliwość	rozwoju	na	wielu	płaszczyznach	
i	dzięki	nim	możemy	przeprowadzać	szereg	wielomilionowych	
inwestycji.	Jesteśmy	wdzięczni	Kapitule,	że	doceniła	nasze	sta-
rania	i	wysiłki,	jakie	każdego	dnia	wkładamy	na	rzecz	rozwoju	
naszej	pięknej	gminy.	Ta	nagroda	jest	dla	nas	nie	tylko	dużym	
i	ważnym	wyróżnieniem,	ale	przede	wszystkim	motywacją	do	
dalszych,	jeszcze	aktywniejszych	działań	–	podkreślał	Burmistrz	
Jaworski,	 dziękując	 jednocześnie	 za	 wsparcie	 w	 działaniach	
całemu	 samorządowi	 województwa	 świętokrzyskiego,	 Radzie	
Miejskiej	w	Chęcinach	na	czele	z	Przewodniczącym,	Cezarym	
Mielczarzem,	 sołtysom,	 pracownikom	 i	 współpracownikom,	
a	przede	wszystkim	mieszkańcom.	Warto	dodać,	że	oprócz	sta-
tuetki	i	certyfikatu	Gmina	i	Miasto	Chęciny	otrzymała	w	nagro-
dę	wysokiej	klasy	aparat	fotograficzny	o	wartości	kilku	tysięcy	
złotych.
	 Podczas	uroczystej	gali	w	Centrum	Kultur	w	Kielcach	wy-
stąpili	 uczniowie	 Zespołu	 Szkół	 Muzycznych	 im.	 Ludomira	
Różyckiego	 w	 Kielcach.	 Na	 zakończenie	 koncert	 dał	 Łukasz	
Zagrobelny,	który	wystąpił	wraz	z	Orkiestrą	Symfoniczną	Fil-
harmonii	Świętokrzyskiej.

Agnieszka Olech
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	 Brał	 zawsze	 czynny	 udział	
w	wielu	 uroczystościach	 patrio-
tyczno-religijnych	 obchodzonych	
na	 terenie	 naszej	 gminy,	 dając	
dobry	 przykład	 właściwej	 posta-
wy	obywatelskiej.
	 W	 2010	 roku,	 za	 swoją	 dzia-
łalność	 okupacyjną	 oraz	 zaanga-
żowanie	 w	 pracę	 Koła	 Związku	
Kombatantów	RP	i	Byłych	Więź-
niów	 Politycznych	 został	 uho-
norowany	 Odznaką	 Zwycięzców	
1945	roku,	przyznaną	z	okazji	65	
rocznicy	 zakończenia	 II	 wojny.	
Światowej.
Jeszcze	w	ubiegłym	roku	Ś.P.	Edward	Włodarczyk	brał	czynny	
udział	 w	 zebraniu	 sprawozdawczo-wyborczym	 Zarządu	 Koła	
ZBOWiD	w	Chęcinach,	na	którym	został	wybrany	do	Zarządu.
	 W	dniu	22	lutego	w	Kościele	Parafialnym	w	Chęcinach,	odby-
ła	się	Msza	Święta	Żałobna,	w	czasie	której	pożegnano	zmarłego.
Rodzinie	i	bliskim	składamy	wyrazy	głębokiego	współczucia,

Samorząd Gminy Chęciny

Odszedł
na wieczny spoczynek

 W wieku 86 lat na wieczny spoczynek odszedł od nas 
Ś.P. Edward Włodarczyk. Był on mieszkańcem Chęcin, nie-
zwykle zasłużonym dla kraju i naszej małej Ojczyzny.

Kolejny sukces przedszkolaków z Bolmina
	 Dzieci	 z	 oddziału	 przedszkolnego	
Szkoły	 Podstawowej	 w	 Bolminie	 wraz	
z	opiekunem	panią	Zdzisława	Mazur	od-
niosły	kolejny	sukces	zostając	laureatem	
konkursu	 plastycznego	pn.	 „Magiczny	
świat	 pszczół”	 organizowanego	 w	 ra-
mach	 Programu	 Edukacji	 Ekologicznej	
dla	powiatu	kieleckiego	pn.	„Dla	Ziemi,	
dla	siebie”	w	roku	szkolnym	2013/2014.
	 Konkurs	był	przeznaczony	dla	dzieci	
w	wieku	5	–	6	lat	i	miał	na	celu	popula-
ryzację	wiedzy	na	temat	znaczenia	i	roli	
owadów	 zapylających	 (pszczoły,	 trzmie-
le),	 w	 środowisku	 naturalnym,	 zwróce-
nie	 uwagi	 na	 zagrożenia	 ekologiczne	
wynikające	 z	 ciągłej	malejącej	 ilości	 pa-
siek,	postępującej	degradacji	środowiska	
i	możliwości	ochrony	przyrody,	będącej	
źródłem	surowców	niezbędnych	do	wy-
twarzanie	produktów	pszczelich.	
	 Wykonanie	 pracy	 przez	 z	 klasę	 „0”	
poprzedzone	było	wycieczką	do	najbliż-
szej	 pasieki	 oraz	 zajęciami,	 na	 których	
zapoznano	dzieci	ze	znaczeniem	pszczół,	
trzmieli	w	środowisku	i	życiu	człowieka,	
zagrożeniami	wynikającymi	z	masowego	
ginięcia	pszczół	 (choroby	wirusowe,	pa-
sożyty	 chemizacja	 rolnictwa,	 wypalanie	

traw).	 Przedstawiono	 dzieciom	 również		
sposoby	 ratowania	 tych	 pożytecznych	
owadów.	 Zapoznano	 z	 	 wartościami	
odżywczymi	 i	 leczniczymi	 produktów	
pszczelich.	
	 Przedszkolaki	 	 na	 podany	 temat	
wykonały	 pracę	 przestrzenną	 w	 posta-
ci	 dwóch	 uli,	 które	 przedstawiały	 hasła	
„Żyjemy	więc	pracujemy”	i	„Chcemy	żyć	
i	 wy	 też”	 	 z	 pudełek,	 bibuły,	 plasteliny,	
gazet,	styropianu,	suchych	gałązek	oraz	
materiałów	przyrodniczych.	
	 Wśród	123	prac,	które	nadesłano	na	
konkurs	plastyczny	pt.	 „Magiczny	 świat	
pszczół”	otrzymaliśmy	wyróżnienie	w	ka-
tegorii	I	grupa	wiekowa	–	przedszkolaki	

i	 uczniowie	 klas	 „0”.	Wręczenie	 nagród	
odbyło	się	20.02.2014r.	w	siedzibie	Staro-
stwa	Powiatowego	w	Kielcach.		
	 Otrzymaliśmy	 dyplom	 dla	 szkoły,	
podziękowanie	dla	pani	wychowawczyni	
oraz	 mnóstwo	 materiałów	 edukacyjno	
przyrodniczych	i	sprzętu	sportowego.	
	 Przyglądając	się	zestawieniu	sukcesów	
klasy	 „0”	 	 w	 konkursach	 ekologicznych	
powiatu	kieleckiego	i	nie	tylko,	można	się	
pochwalić!!!	
I	miejsce	 –	 konkurs	 plastyczny	 pn.	 „Co	
można	zrobić,	aby	ograniczyć	ilość	odpa-
dów	w	przedszkolu	/szkole”-	2005/2006
I	miejsce	–	konkurs	plastyczny	pn.	„	Co	
zyskujemy,	odpady	 segregujemy”-	2006/	
2007.
I	miejsce	–	konkurs	plastyczny	pn.	„Chroń,	
oszczędzaj,	dbaj	o	wodę”	–	2007/2008.
I	miejsce	-	konkursu	plastycznego		„Eko-
ludek-	 zwierzątko”	 organizowanego	
przez	 Zespół	 Świętokrzyskich	 i	 Nadni-
dziańskich	 Parków	 Krajobrazowych.	
-2011/2012.
II	miejsce	–	konkurs	plastyczny	pn.	„	Czy-
ste	środowisko,	czysta	woda”	2012/2013.
ŻYCZYMY	DALSZYCH	SUKCESÓW	!!!

Zdzisława Mazur 

Zmarła najstarsza 
mieszkanka Gminy 

Chęciny
 Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani 
Anny Tomczyk z Bolmina, która zmarła w piątek 7 marca. 
Była najstarszą mieszkanką naszej gminy. Urodziła się 19 lip-
ca 1913 roku w Polichnie, w rodzinie Państwa Gajek. Pani 
Anna miała troje dzieci, doczekała się również dziewięcioro 
wnucząt, siedemnaścioro prawnucząt i dwoje praprawnucząt.

	 W	 ubiegłym	 roku,	 z	 okazji	 100.	
rocznicy	 urodzin.	 Jej	 rodzina	 i	 bliscy	
przygotowali	 wspaniałą	 uroczystość,	
na	 której	 obecne	 były	 władze	 Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Zastępca	Dyrektora	
KRUS	w	Kielcach	oraz	Poseł	na	Sejm	
RP	 Mirosław	 Pawlak.	 Jeszcze	 wtedy	
Pani	 Anna	 zadziwiała	 żywotnością	
i	pogodą	ducha.
	 	 8	marca,	 w	 kościele	 parafialnym	
w	Bolminie,	 odbyła	 się	Msza	 Święta	 Żałobna,	 podczas	 której	
pożegnano	 zmarłą.	 W	 ostatnim	 pożegnaniu	 Anny	 Tomczyk	
uczestniczyła	rodzina,	znajomi	i	liczni	mieszkańcy	Bolmina.
	 Rodzinie	i	bliskim	przekazujemy	wyrazy	głębokiego	współ-
czucia.

Samorząd Gminy Chęciny
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 W ramach realizacji projektu pn. „Zamek Królewski 
w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Święto-
krzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamko-
wego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia Oblężenie 
Chęcińskiej Warowni” trwają obecnie prace przy ocieplaniu 
budynku gastronomicznego oraz szaletu. Projekt jest dofinan-
sowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

	 Od	ubiegłego	roku	trwają	prace	związane	z	odrestaurowa-
niem	chęcińskiego	zamku.	W	chwili	obecnej	trwają	 intensyw-
ne	roboty	wewnątrz	wybudowanego	budynku	kawiarni,	gdzie	
prowadzone	 są	 prace	 hydrauliczne,	 elektryczne	 i	 tynkarskie.	
Prace	 prowadzone	 są	 też	 w	 nowo	 wybudowanych	 toaletach,	
gdzie	właśnie	pracują	hydraulicy	i	elektrycy.	
	 Prowadzone	 są	 również	 roboty	 drogowe	 na	 powstającym	
parkingu.	Tutaj	trwa	także	budowa	budki	parkingowej.

Agnieszka Olech

Trwają prace
przy Zagospodarowaniu Wzgórza Zamkowego

...dla rozwoju województwa świętokrzyskiego...
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	 30	stycznia,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jawor-
ski	wraz	ze	Skarbnik	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Jadwigą	Sinkiewicz,	
podpisali	umowę	na	dofinansowanie	trzech	ważnych	inwestycji.	
Dofinansowaniem	zostaną	objęte	projekty:	„Budowa	oświetlenia	
ulicznego	w	miejscowościach	Starochęciny	i	Podpolichno	-	Polich-
no,	Gmina	Chęciny”,	 „Budowa	oświetlenia	ulicznego	 łączącego	
miejscowości	Korzecko	i	Polichno	w	gminie	Chęciny”	oraz	„Bu-
dowa	oświetlenia	ulicznego	w	miejscowości	Bolmin,	Gmina	Chęci-
ny”.	Zadania	te	będą	realizowane	w	ramach	działania	413	„Wdra-
żanie	lokalnych	strategii	rozwoju	PROW	na	lata	2007	-	2013”	dla	
operacji,	które	odpowiadają	warunkom	przyznania	pomocy	w	ra-
mach	działania	„Odnowa	i	rozwój	wsi”.

Na terenie gminy Chęciny
zabłysną nowe latarnie za unijne pieniądze

 Jeszcze w tym roku, aż 77 nowych, energooszczędnych ledowych latarni ulicznych stanie na terenie Gminy i Miasta Chę-
ciny. Nowe słupy oświetleniowe zostaną ustawione w Bolminie, Korzecku, Starochęcinach, Polichnie i Podpolichnie, a także 
w Czerwonej Górze i na Podwzgórzu Zamkowym w Chęcinach. Inwestycja kosztować będzie ponad pół miliona złotych, z czego 
80% dofinansowania pochodzić będzie z pozyskanych przez gminę środków unijnych.

	 Jeszcze	w	tym	roku	zostanie	zamontowanych	aż	77	nowych	
latarni	ledowych.	I	tak,	w	Czerwonej	Górze	zaświeci	27	nowych	
latarni.	7	lamp	stanie	na	Podwzgórzu	Zamkowym	w	Chęcinach.	
W	Bolminie	zabłyśnie	12	nowych	latarni,	w	Starochęcinach	od	
kościoła	do	szkoły	 lamp	będzie	7,	a	na	drodze	z	Polichna	do	
Podpolichna	stanie	8	lamp.	Natomiast,	droga	łącząca	Korzecko	
z	Polichnem	zostanie	oświetlona	przez	16	nowych	lamp.		
	 Lampy	typu	LED,	które	zostaną	zamontowane	będą	świecić	
nie	 tylko	 jaśniej,	 ale	przede	wszystkim	 taniej.	Energooszczędne	
oświetlenie	LED	w	chwili	obecnej	jest	najnowocześniejszym	roz-
wiązaniem	do	oświetlenia	ulic.	Gmina	od	dawna	poszukuje	roz-
wiązań	zmniejszających	koszty	oświetlenia	ulic.	Ważne	jest	to,	że	
buduje	 nowe	 oświetlenie	 ze	 środków	 unijnych	 w	 nowoczesnej,	
energooszczędnej	 i	ekologicznej	 technologii.	Decyzja	 taka	wyni-
kła	z	przyczyn	nie	tylko	ekonomicznych,	bo	przecież	zmniejszenie	
zużycia	energii	o	około	60%	przyniesie	oszczędności	w	latach	na-
stępnych,	ale	też	ekologicznych,	bo	zmniejszenie	zużycia	energii	
to	przede	wszystkim	dbałość	o	środowisko.	Poza	tym,	warto	pod-
kreślić,	że	białe	światło,	które	jest	generowane	przez	diody	LED	
sprawia,	że	otoczenie	postrzegane	jest	jako	jaśniejsze,	co	jest	szcze-
gólnie	ważne	dla	pieszych	i	kierowców.

Agnieszka Olech

	 Gmina	 i	 Miasto	 Chęciny	 pozyskała	 pięćdziesięcioprocen-
towe	dofinansowanie	na	projekt	 pn.	 „Przebudowa	 istniejącej	
kotłowni	na	kotłownię	olejową	z	wymianą	instalacji	centralne-
go	ogrzewania	 i	 ciepłej	wody	użytkowej	w	 budynku	Zespołu	
Szkół	 Ogólnokształcących	 w	 Chęcinach	 ul.	 Kielecka	 20	 oraz	
wykonanie	prac	związanych	z	dostosowaniem	obiektu	do	aktu-
alnych	przepisów”	w	ramach	projektu	„Przebudowa	istniejącej	
kotłowni	oraz	wymiana	instalacji	c.o.	w	budynku	Zespołu	Szkół	
Ogólnokształcących	w	Chęcinach.	W	ramach	realizacji	projek-
tu	 zostanie	 wymienione	 ogrzewanie	 z	 gazowego	 na	 olejowe,	
wymieniona	będzie	instalacja	centralnego	ogrzewania	i	ciepłej	
wody	użytkowej,	a	także	hydranty	i	drzwi	zewnętrzne	oraz	we-
wnętrzne.	Ile	dokładnie	kosztować	będzie	inwestycja	dowiemy	
się	po	rozstrzygnięciu	przetargu,	który	już	został	ogłoszony.	

Agnieszka Olech

Będzie remont szkoły 
w Chęcinach

 Przebudowa istniejącej kotłowni, wymiana instalacji cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także wymia-
na hydrantów i drzwi. W Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Chęcinach jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzony 
remont, który w połowie dofinansowany będzie Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Trwa cykl
zebrań strażackich

 Na terenie Gminy i Miasta Chęciny trwają coroczne wal-
ne sprawozdawcze zebrania strażackie podsumowujące pracę 
druhów za miniony rok. Na przełomie stycznia i lutego Bur-
mistrz Robert Jaworski sukcesywnie spotyka się ze strażaka-
mi w poszczególnych jednostkach. 

	 Osiem	jednostek	OSP	w	gminie	Chęciny	podsumuje	swoją	
działalność	 za	 miniony	 rok	 podczas	 corocznych	 walnych	 ze-
brań,	na	których	strażacy	głosują	także	nad	absolutorium	dla	
Zarządu	 oraz	 uchwalają	 plany	 działań	 na	 2014	 rok.	 Podczas	
zebrań	 druhowie	 szczegółowo	 przedstawiają	 sprawozdania	
z	działalności	bojowej	oraz	sprawozdania	finansowe.	
	 W	 poszczególnych	 jednostkach,	 druhowie	 oraz	 władze	
gminy	rozmawiają	na	temat	wielu	istotnych	problemów,	jakie	
dotykają	poszczególne	jednostki,	poruszają	sprawę	przyszłości	
Ochotniczych	 Straży	 Pożarnych,	 a	 także	 omawiają	 plany	 po-
szczególnych	jednostek	na	bieżący	rok.

Agnieszka Olech...dla rozwoju województwa świętokrzyskiego...
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	 Z	całego	województwa	świętokrzyskiego	na	dofinansowanie	zadań	
inwestycyjnych	z	zakresu	gospodarki	wodno-ściekowej	w	ramach	dzia-
łania	„Podstawowe	usługi	dla	gospodarki	i	ludności	wiejskiej”	Progra-
mu	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	 2007-2013	 zakwalifikowało	 się	 46	
wniosków,	w	 tym	złożony	przez	Gminę	 i	Miasto	Chęciny	projekt	pn.	
„Budowa	 sieci	 wodociągowej	 w	 miejscowości	 Mosty,	 gm.	 Chęciny”.	
Gmina	Chęciny	pozyskała	ponad	843	tysiące	złotych,	co	stanowi	75%	
kosztów	 netto	 całego	 zadania.	 Łącznie	 inwestycja	 będzie	 opiewać	 na	
blisko	1,4	miliona	złotych.	–	Dzięki	temu	dofinansowaniu	nareszcie	bę-
dziemy	mogli	wybudować	w	Mostach	od	tak	dawna	wyczekiwany	wo-
dociąg.	Mamy	już	pozwolenie	na	budowę	i	mamy	już	na	ten	cel	pienią-
dze.	Z	całą	pewnością	spowoduje	to	poprawę	infrastruktury	technicznej	
w	tej	części	gminy,	która	przez	lata	żyła	w	zawieszeniu.	W	związku	z	pla-
nowaną	tu	budową	słynnego	„Morza	Chęcińskiego”	przez	dziesiątki	lat	
nic	nie	można	było	tu	zrobić.	Po	długich	staraniach,	w	końcu	udało	się	
wykreślić	z	Koncepcji	Przestrzennego	Zagospodarowania	Kraju	projekt	
budowy	„Morza	Chęcińskiego”.	Dzięki	temu,	w	końcu	możemy	działać.	
Teraz	staramy	się	nadrobić	stracony	czas	i	sprawić,	żeby	położone	ma-
lowniczo	Mosty	stały	się	atrakcyjnym	miejscem	do	zamieszkania	–	prze-
konuje	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	–	W	chwili	
obecnej	do	Mostów	spłynie	potężny	zastrzyk	środków	finansowych,	bo	
aż	blisko	4	miliony	złotych.	Prawie	1,4	miliona	złotych	będzie	kosztowa-
ło	wybudowanie	wodociągu,	z	75%	dofinansowaniem	kosztów	realizacji	
działania.	Natomiast,	prawie	2,5	miliona	złotych	będzie	kosztowało	sca-

Uroczyste podpisanie umowy
na dofinansowanie wodociągu w Mostach

 27 lutego, w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, wraz ze 
Skarbnik Gminy i Miasta Chęciny, Jadwigą Sinkiewicz, dokonali uroczystego podpisania umowy na dofinansowanie budowy wodociągu w miejscowości 
Mosty. Inwestycja w całości będzie kosztować blisko 1,4 miliona złotych.

lenie	gruntów,	wydzielenie	 i	utwardzenie	dróg,	dzięki	któremu	zyska	
zarówno	sama	gmina,	która	w	tym	miejscu	posiada	ok.	140	ha	gruntów,	
jak	i	mieszkańcy–	mówi	Burmistrz	Jaworski.
	 Niebawem	 zostanie	 ogłoszony	 przetarg	 na	 budowę	 wodociągu	
w	Mostach.	Prace	rozpoczną	się	jeszcze		w	tym	roku.	

Agnieszka Olech

Europejski	Fundusz	Rolny	na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich:	Europa	inwestująca	w	obszary	wiejskie

Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek, uroczyście wręcza 
podpisaną umowę Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny, Robertowi Jaworskiemu.
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 Radosław Zegadło,	uczeń	klasy	III	a,	
sympatyczny,	uczynny,	pracowity,	„infor-
matyk”	pod	opieką	pana	Marcina	Gór-
nickiego	przygotowuję	 się	do	III	etapu	
Konkursu	 Informatycznego.	 Czeka	 na	
dzień	13	marca	br.	aby	uzyskać	tytuł	lau-
reata!
 Dawid Szymkiewicz	 to	 uczeń	 kla-
sy	 III	 b	 naszego	 gimnazjum.	 Skromny,	
sympatyczny,	uzdolniony!	W	roku	szkol-
nym	2013/2014	został	trzykrotnym	fina-
listą	konkursów	z	biologii,	geografii	i	in-
formatyki!
	 Pod	kierunkiem	swojej	pani	Agniesz-
ki	 Gajos	 przygotowuje	 się	 właśnie	 do	

Uczniowie Gimnazjum Publicznego nr 2 w Wolicy: 
Dawid Szymkiewicz i Radosław Zegadło
- Finalistami Wojewódzkich Konkursów

Przedmiotowych z biologii, geografii i informatyki!
 Miło poinformować, że nasi uczniowie odnoszą sukcesy. Chłopcy zostali już finalistami Wojewódzkich Konkursów Przed-
miotowych. Przed nimi ostatni etap konkursów –trzymamy kciuki!

finałowego	 Wojewódzkiego	 Konkursu	
Przedmiotowego	z	biologii,	który	odbę-
dzie	 się	 8	marca	 tego	 roku.	Natomiast	
już	 13	marca	 czeka	 na	 niego	 III	 etap	
Konkursu	Informatycznego,	do	którego	
przygotowuje	go	pan	Marcin	Górnicki.	
W	 Pierwszy	 dzień	wiosny	 tj.	 21	marca	
br.	przed	nim	finał	Konkursu	Geogra-
ficznego,	 tu	nauczycielem	przygotowu-
jącym	jest	pani	Grażyna	Barwinek.
	 Tytuł	 laureata	 zwalniałby	 Dawida	
z	Egzaminu	 Gimnazjalnego	 w	 części	
matematyczno	 –	 przyrodniczej,	 dając	
maksymalną	 ilość	 punktów	 (50),	 jaką	
mogą	uzyskać	uczniowie	z	tego	egzami-

nu.	Drugim	profitem	dla	Dawida	i	Rado-
sława	 jest	możliwość	przyjęcia	do	dowol-
nej	wybranej	przez	nich	szkoły	ponadgim-
nazjalnej	z	pominięciem	kryteriów	przyjęć	
zawartych	w	statucie	tej	szkoły.
	 Udział	 chłopców	w	finale	może	 tylko	
poszerzyć	 wachlarz	 szkół	 średnich	 jakie	
będą	walczyć	o	takich	przyszłych	uczniów	
jakimi	będą	Dawid	i	Radek.
	 Dyrekcja	 szkoły,	 grono	 pedagogiczne	
składają	 serdeczne	 gratulacje	 z	 dotych-
czasowych	sukcesów	zarówno	uczniom	jak	
i	nauczycielom	prowadzącym.

Agnieszka Gajos
nauczyciel ZSO w Wolicy
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	 W	spotkaniu	udział	wzięli:	Członek	Zarządu	Województwa	
Świętokrzyskiego	Piotr	Żołądek,	Świętokrzyski	Kurator	Oświaty	
Małgorzata	Muzoł,	Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny	Robert	
Jaworski,	 Elżbieta	 Dudek	 zastępca	 dyrektora	 Świętokrzyskie-
go	Centrum	Doskonalenia	Nauczycieli	w	Kielcach,	 	 Sekretarz	
Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny,	 Paweł	 Brola;	 radne	 Rady	 Miejskiej	
w	Chęcinach:	v-ce	Przewodniczące	Rady	Miejskiej	w	Chęcinach:	
Krystyna	Foksa	 i	Bogumiła	Wrońska,	Przewodniczący	Komisji	
Oświatowej	Rady	Miejskiej	Tomasz	Żelichowski.
	 Spotkanie	 rozpoczęło	 się	 od	 powitania	 zebranych	 przez	
włodarza	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Roberta	Jaworskiego	i	wy-
stęp	Chóru	z	Zespołu	Szkół	Ogólnokształcących	w	Wolicy	pod	
kierunkiem	Przemysława	Gruszki.	
	 Celem	drugiego	Forum	Oświaty	Gminy	Chęciny	było	zapo-
znanie	z	sytuacją	chęcińskiej	oświaty	dziś	i	w	przyszłości.	Bur-
mistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski,	przedstawił	
prezentację	multimedialną	o	 rozwoju	Gminy	Chęciny,	w	tym	
o	 rozwoju	 szkolnictwa.	 Odnośnie	 finansowania	 projektów	
edukacyjnych	w	kolejnej	perspektywie	finansowej	mówił	Czło-
nek	 Zarządu	Województwa	 Świętokrzyskiego,	 Piotr	 Żołądek,	
a	 Świętokrzyski	 Kurator	 Oświaty	Małgorzata	Muzoł	 przypo-
mniała	o	etyce	zawodu	nauczyciela.	Obecna	podczas	spotkania	
Elżbieta	Dudek	zastępca	dyrektora	Świętokrzyskiego	Centrum	
Doskonalenia	Nauczycieli	 w	Kielcach	 nakreśliła	 kolejne	 pro-
gramy,	jakie	w	najbliższej	przyszłości	będą	skierowane	do	szkół,	
nauczycieli	i	uczniów.	
	 Podczas	spotkania	poruszono	także	temat	poziomu	nauczania	
na	terenie	Gminy	Chęciny	i	sukcesów	uczniów.	Jak	podkreślano,	
na	 terenie	 gminy	 Chęciny,	 obserwuje	 się	 zdecydowany	 wzrost	

II Forum Oświaty Gminy Chęciny
 W murach hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach odbyło się II Forum Oświaty Gminy Chęciny. Naj-
wyższe władze wojewódzkie, gminne i oświatowe spotkały się z nauczycielami, aby dyskutować na temat organizacji i przyszło-
ści oświaty na terenie gminy Chęciny.

poziomu	nauczania.	 –	Ogromnie	 te	wyniki	 cieszą.	 Świadczy	 to	
o	dużym	zaangażowaniu	naszych	nauczycieli	w	wychowanie	i	wy-
kształcenie	naszych	uczniów.	Musimy	zawsze	pamiętać	o	tym,	że	
najważniejszy	jest	uczeń,	a	dziecko	jest	dla	nas	najwyższą	warto-
ścią	 -	 podkreślał	Burmistrz,	Robert	 Jaworski.	Warto	dodać,	 że	
spotkanie	stało	się	także	doskonałą	okazją	do	symbolicznego	wrę-
czenia	aktów	awansów	dla	nauczycieli	mianowanych.		
	 Podczas	spotkania	mówiono	także	o	projektach	realizowa-
nych	przez	szkoły,	jak	chociażby	projekt	„PRIMO”,	a	koordy-
natorzy	poszczególnych	zespołów	metodycznych	podsumowali	
efekty	swojej	pracy.	Poruszono	temat	wyników	sprawdzianów	
i	 egzaminów	 gimnazjalnych	 oraz	 dofinansowania	 kształcenia	
uczniów	 i	 dotacji	 dla	placówek	oświatowych	 z	 terenu	Gminy	
Chęciny	z	programów	unijnych.

Agnieszka Olech



Z ŻYCIA GMINY

10

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:	agnieszkaolech@o2.pl

Redaktor Naczelny:	Agnieszka	Olech-Mońska
Skład i druk:	Digital	Art	Studio	Gała	Przemysław

Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada

 W dniu 23 stycznia 2014 roku  pani dyrektor Ze-
społu Szkół Nr 2 w Chęcinach - Halina Kołodziejczyk 
podpisała  porozumienie  o współpracy  z Politechniką 
Świętokrzyską w Kielcach na	 realizację	 akcji	 „Partner-
stwo: Szkoła – Politechnika Świętokrzyska”. Porozu-
mienie podpisali także dyrektorzy	innych	szkół	prowadzo-
nych	przez	samorząd	powiatu	kieleckiego.	W	spotkaniu	uczest-
niczyli	 -	 starosta	 kielecki	 -	 Zdzisław Wrzałka,	 wicestarosta	
- Zenon Janus	oraz	rektor	Politechniki	Świętokrzyskiej	-	prof.		
Stanisław Adamczak.
	 Głównym	 celem	 projektu	 jest	 promocja	 nauczania	 tech-
nicznego	 zarówno	 w	 szkołach	 ponadgimnazjalnych,	 jak	 i	 na	
poziomie	studiów	wyższych,	a	także	współpraca,	w	ramach	któ-
rej	uczniowie	będą	brali	udział	w	bezpłatnych	zajęciach	organi-
zowanych	na	terenie	szkoły	lub	Politechniki	Świętokrzyskiej.	

Współpracujemy z Politechniką Świętokrzyską
	 Młodzież	Zespołu	Szkół	Nr	2	W	Chęcinach	dzięki	temu	ma	
możliwość	 uczestniczenia		 w	 wykładach	 i	 zajęciach	 laborato-
ryjnych	prowadzonych	na	najwyższym	poziomie.	Na	wsparcie	
będą		mogli	także		liczyć	nauczyciele,	bowiem	uczelnia	planuje	
uruchomienie	studiów	podyplomowych	oraz	portalu	interne-
towego,	który	ma	służyć	wymianie	informacji	pomiędzy	peda-
gogami.
	 Każda		powiatowa	placówka	oświatowa	otrzymała	opiekuna	
-	 pracownika	 naukowego	 Politechniki	 Świętokrzyskiej.	Opie-
kunem		naszej	szkoły	będzie	pan	dr	inż.	Romuald	Janion.

Halina Kołodziejczyk
(Dyrektor Zespołu Szkół Nr2)

Departament Spraw Obywatelskich
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Informuje

Obywatelu!
Strzeż swoich danych osobowych

i dokumentów tożsamości
	 Zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 prawa	nikt 
nie może zatrzymać dowodu osobistego	 chyba,	 że	
możliwość	taka	wynika	z	wyraźnego	uregulowania	za-
wartego	w	przepisach	prawa.	Oznacza	to,	 iż	przedsię-
biorcy	nie	mają	podstawy	prawnej,	aby	żądać	od	swoich	
klientów	 pozostawienia	 dowodu	 osobistego	 „pod	 za-
staw”.	Działanie	takie	nie	znajduje	umocowania	w	obo-
wiązujących	przepisach	prawa	oraz	wiąże	się	z	dużym	
niebezpieczeństwem	wykorzystania	 danych	 zawartych	
w	dowodzie	osobistym	(lub	 innym	dokumencie	 tożsa-
mości)	 klienta	 przez	 nieuczciwego	 przedsiębiorcę	 do	
popełnienia	przestępstwa	na	szkodę	osoby,	której	dane	
zostały	wykorzystane.

 Utrata dowodu osobistego powinna zostać nie-
zwłocznie zgłoszona	 w	 dowolnym	 organie	 gminy,	
a	w	przypadku	utraty	dowodu	osobistego	poza	grani-
cami	 kraju,	w	urzędzie	 konsularnym.	Dokument	 taki	
zostanie	 natychmiast	 unieważniony	 w	 systemie	 infor-
matycznym,	 co	 daje	 gwarancje	 bezpieczeństwa	 posia-
daczowi	 dokumentu,	 że	 nie	 zostanie	 obciążony	nega-
tywnymi	 skutkami	 w	 przypadku	 nielegalnego	 posłu-
żenia	 się	 dokumentem	 przez	 nieuczciwego	 znalazcę.	
Dla	 zwiększenia	 bezpieczeństwa	 osoby,	 która	 utraciła	
dowód	osobisty,	 fakt	 ten	należy	zgłosić	do	dowolnego	
banku.	 Powyższe	 zostanie	 odnotowane	w	systemie	 in-
formatycznym,	do	którego	dostęp	mają	wszystkie	ban-
ki,	co	skutkować	będzie	uniemożliwieniem	zaciągnięcia	
zobowiązania	 przez	 przestępcę	 z	 wykorzystaniem	 da-
nych	osobowych	poszkodowanej	osoby.	

Kamila Witecka
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	 Powstanie	 Styczniowe	 wybuchło	 22	 stycznia	 1863	 roku	
w	Królestwie	Polskim	i	1	lutego	1863	na	Litwie,	trwało	do	je-
sieni	1864.	Zasięgiem	objęło	 tylko	ziemie	zaboru	rosyjskiego:	
Królestwo	Polskie	oraz	część	Litwy	oraz	Wołyń.	Miało	charakter	
wojny	partyzanckiej,	w	której	stoczono	ok.	1200	bitew	i	poty-
czek.	Mimo	początkowych	sukcesów	zakończyło	się	klęską	po-
wstańców.	Polacy	drogo	zapłacili	za	zbrojna	próbę	odzyskania	
niepodległości,	kilkadziesiąt	tysięcy	zostało	zabitych	w	walkach,	
blisko	1	tys.	straconych,	ok.	38	tys.	skazanych	na	zesłanych	na	
Syberię,	a	ok.	10	tys.	wyemigrowało	m.in.	do	Francji.	Ponadto	
zaborcy	ograniczyli	swobody	narodowe	m.in.	zakazując	używa-
nia	 języka	polskiego	w	 szkołach	 i	 urzędach	oraz	 zlikwidowa-
no	resztki	samodzielności	Królestwa	Polskiego	zwanego	odtąd	
Przywiślańskim	Krajem.

Katarzyna Bartkiewicz

Delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Łukowej uczciła powstańców styczniowych

 Delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łukowej złożyła wiązankę kwiatów oraz znicze na Cmentarzu parafialnym 
w Chęcinach pod zbiorową mogiłą ku czci poległych w walkach w trakcie zrywu niepodległościowego, jakim było Powstanie 
Styczniowe. Aktem tym uczniowie pragnęli upamiętnić 151 rocznicę wybuchu powstania narodowego skierowanego przeciw-
ko carskiej Rosji.

„KĄCIK	POEZJI”

WIZJA  RYNKÓW

Na chęcińskich rynkach
pozytywem wieje
W nas,
i… Naszych turystach…
Rozbudza nadzieję.

Niedługo mieszkańcy 
okna pootwierają,
by posłuchać ciszy 
a..nie aut silników,
co ciągle stękają.

Stara studnia 
korbę odzyska…
Uroku nabierze,
a fontanna zaszemrze…
Mocno ja w to wierzę.

Powróci… Jak dawniej
stary bruk, lecz…
Jakby nowy.
Bo każdemu miastu
potrzeba odnowy.

To będzie STARÓWKA,
jak w Krakowie prawie.
Na stylowej ławeczce
siądziesz… Odpocząć
przy pachnącej kawie.
nr:935

autor:
ELZA TRZEPIZUR KRUPA

październik 2011
prawa autorskie zastrzeżone
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WYKAZ LEKARZY PRACUJĄCYCH
W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE PODSTAWOWEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W CHĘCINACH

Lek. med. Wojtczak Małgorzata
Specjalizacja	w	zakresie:	pediatria	 II	 stopnia,	nefrologia	 II	 stopnia	
przyjmuje	gab.	20
Poniedziałek	8.00	–	14.00
Wtorek	8.00	–	14.00
Środa	Dzień	administracyjny
Czwartek	8.00	–	14.00
Piątek	8.00	–	14.00

Lek. med. Wiesław Brąglewicz
Specjalizacja	w	zakresie:	pediatria	stopnia	I	przyjmuje	gab.	9,7
Poniedziałek	8.00	–	14.00	12,00	-	14,00	Dzieci	Zdrowe
Wtorek	8.00	–	14.00	12,00	-	14,00	Dzieci	Zdrowe
Środa	8.00	–	14.00	12,00	-	14,00	Dzieci	Zdrowe
Piątek	8.00	–	14.00	12,00	-	14,00	Dzieci	Zdrowe

Lek. med. Anna Lachowska
Specjalizacja	w	zakresie:	medycyna	rodzinna,	przyjmuje	gab.25	
Poniedziałek	8.00	-	15.00
Wtorek	8.00	-	15.00
Środa	8.00	-	15.00
Czwartek	8.00	-	15.00

Lek. med. Marzanna Kula-Włodarczyk
Specjalizacja	w	 zakresie:	 chorób	wewnętrznych,	 chorób	płuc	przyj-
muje	gab.21
Poniedziałek	15.00	–	18.00
Środa	15.00	–	18.00

Lek. med. Iwona Janowska-Molenda
Specjalizacja	w	zakresie:	choroby	wewnętrzne	II	stopnia	przyjmuje	
gab.	24
Wtorek	15.00	–	17.30
Czwartek	15.00	-	17.30
Lek.med. Jacek Bijak 
przyjmuje	gab.	25
Poniedziałek	8.00	-	13.00	13.00	-	15.00	wizyty	domowe
Czwartek	14.00	–	18.00
Piątek	8.00	–	13.00	13.00	-	15.00	wizyty	domowe
15.00	-	18.00

Lek. med. Maria Rogóż
przyjmuje	gab.	11	
Specjalizacja	w	zakresie:	choroby	dziecięce	i	zakaźne
Wtorek	12.00	-	18.00
Czwartek	8.00	-	13.00
Piątek	12.00	-	18.00

Lek. med. Beata Pawełczyk - Misiorek
Specjalizacja	w	zakresie:	położnictwo	i	ginekologia	I	stopnia
Wtorek	13.00	–	19.00
Środa	7.30	–	13.00
Piątek	13.00	–	19.00

Lek. med. Antoni Chodkowski
Specjalizacja	w	zakresie:	chirurgia	ogólna	II	stopnia
Poniedziałek	od	14.30	ZAPISY

Lek. med. Wiesław Trznadel
specjalizacja	w	zakresie:	choroby	wewnętrzne	II	stopnia,
Kardiologia	II	stopnia
Środa	od	14.30	zapisy	z	wyprzedzeniem
Lek. med. Małgorzata Zapała (USG)
Poniedziałek	od	12.30

Aktualny harmonogram pracy lekarzy
pracujących w Ośrodkach Opieki Zdrowotnej na terenie Gminy Chęciny

zapisy	po	10	osób	(dwa	razy	w	miesiącu)	zapisy	z	wyprzedzeniem
Samorządowy	Zakład	Opieki	Zdrowotnej	w	Chęcinach
Os.	Północ	1,	26-060	Chęciny
Rejestracja	czynna	od	poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	od	7.00	
do	18.00
Rejestracja	TELEFONICZNA	czynna	od	godziny	7.00
Tel.	315-10-45	lub	315-15-10

WYKAZ LEKARZY PRACUJĄCYCH
W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE PODSTAWOWEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W WOLICY

Lek. med. Edyta Cieloch
lekarz	chorób	wewnętrznych	specjalista	medycyny	rodzinnej
poniedziałek:	8.00	–	13.00
Wtorek:	8.00	–	13.00
Środa:	8.00	–	13.00
Czwartek:	12.00	–	18.00
Piątek:	8.00	–	13.00

lek.med. Eliza Kapuścińska 
specjalista	pediatrii	i	medycyny	szkolnej
Poniedziałek:	8.00	-	14.35
14.35	-	15.35	-	wizyty	domowe	
Wtorek:	11.00	-	18.00	
Środa:	8.00	-	14.35
14.35	-	15.35	-	wizyty	domowe	
Czwartek:8.00	-	14.00
14.00	-	15.35	-	wizyty	domowe	
Piątek:8.00	-	14.35
14.35	-	15.35	-	wizyty	domow

Lek.med. Przemysław Wzorek
specjalista	chorób	wewnętrznych
Poniedziałek:	15.00	-	18.00	
Środa:15.00	-	18.00
Samorządowy	Zakład	Podstawowej	Opieki	Zdrowotnej	w	Wolicy
ul	Szkolna	29,	26-060	Wolica,	tel.:	41	315	40	09

Godziny	otwarcie	Ośrodka	Zdrowia	w	Wolicy
Poniedziałek	-	7.00	-	18.00
Wtorek	-	7.00	-	14.35
Środa	-	7.00	-	18.00
Czwartek-	7.00	-	14.35
Piątek	-	7.00	-	14.35

WYKAZ LEKARZY
PRACUJĄCYCH W PUKNCIE LEKARSKIM

W ŁUKOWEJ

Lek. med. Jadwiga Gawlik
lekarz	pediatra
Piątek:	13.30	–	18.00

Lek. med. Dorota Stępień
lekarz	medycyny	pracy
Wtorek:	13.00	–	18.00
Czwartek:	14.00	–	18.00

Ośrodek	Zdrowia,	Punkt	Lekarski	w	Łukowej
Łukowa	17,	26-060	Łukowa,	tel.:	41	315	55	99
Godziny	otwarcia	Punktu	Lekarskiego	w	Łukowej
Poniedziałek-	7.00	-	14.35
Wtorek	-	10.25	-	18.00
Środa	-	7.00	-	14.35
Czwartek	-	10.25	-	18.00
Piątek	-	10.25	-	18.00

Kamila Witecka
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	 Będąc	koordynatorem	tego	projektu	w	Polsce	organizowałam	
wyjazdy	uczniów	z	Gimnazjum	w	Wolicy	do	Moskwy,	współpra-
cowałam	z	 ich	 rodzicami,	ponieważ	koszty	wymiany	pokrywane	
były	całkowicie	z	budżetów	rodzinnych,	występowałam	o	rosyjskie	
i	 białoruskie	wizy,	 rezerwowałam	 bilety	 na	 przejazd	 za	 granicę.	
Ponadto	przygotowywałam	młodzież	polską	do	spotkań	między-
narodowych	przy	„okrągłym	stole”,	do	dyskusji	na	różne	tematy,	
do	 koncertów,	 konferencji	 internetowych	 i	 wystaw,	 pomagałam	
przygotować	prezentacje	w	języku	rosyjskim	o	Polsce,	o	słynnych	
Polakach,	o	naszym	regionie	i	o	szkole.
	 W	tym	czasie	w	naszej	szkole	było	9	laureatów	Konkursu	Ję-
zyka	Rosyjskiego	w	województwie	świętokrzyskim,	nasi	absolwen-
ci	uczestniczą	także	w	olimpiadach	z	języka	rosyjskiego	dla	szkół	
średnich,	gdzie	również	odnoszą	sukcesy.	Młodzież	uczestniczyła	
w	konkursach	 recytatorskich	w	 języku	 rosyjskim,	w	konkursach	
i	festiwalach	piosenki	rosyjskiej	na	różnym	poziomie	i	w	wielu	in-
nych	przedsięwzięciach	promujących	język	rosyjski.	Ponieważ	jest	
to	 „dziecięca	 dyplomacja”,	 dlatego	 obowiązkowym	 warunkiem	
naszych	spotkań	międzynarodowych	w	czasie	wymiany	młodzie-
żowej	i	międzynarodowym	Forum	były	spotkania	z	urzędnikami	
różnej	rangi.	Razem	z	delegacjami	naszych	szkół-partnerów	mie-
liśmy	spotkania	z	przewodniczącymi	najwyższych	instytucji	Rosji	
(w	Dumie	Rosyjskiej	i	w	Radzie	Federacji	Rosyjskiej),	na	Białorusi	
(Wyższa	Izba	Przedstawicieli	Republiki),	a	w	czasie	pobytu	naszych	
przyjaciół	z	Moskwy	w	Polsce	–	z	Marszałkiem	Województwa	Świę-
tokrzyskiego	 Adamem	 Jarubasem,	 z	 senatorami	 oraz	 z	 Burmi-
strzem	Gminy	i	Miasta	Chęciny	Panem	Robertem	Jaworskim.
	 Podczas	tych	spotkań	młodzież	miała	możliwość	zapoznać	się	
z	zasadami	funkcjonowania	administracji	na	różnych	poziomach	
władzy,	 prezentować	 swoje	 poglądy	 odnośnie	 współczesnego	
świata	i	polityki,	wykazać	swoją	pozycję	obywatelską	i	dążenie	do	
otwartych	 i	 przyjaznych	 stosunków	międzynarodowych,	 a	 także	
doskonalić	naukę	języków	obcych.
	 Jako	koordynator	brałam	na	siebie	ciężar	organizacji	przyjęcia	
grup	młodych	Rosjan	w	polskich	rodzinach.	Starając	się	uatrak-
cyjnić	pobyt	młodych	delegatów	w	Polsce	przygotowywałam	plan,	
w	którym	uwzględniałam	wycieczki,	zwiedzanie	muzeów	i	obiek-
tów	 turystycznych	naszego	 kraju	 i	 regionu,	 planowałam	 i	 uma-
wiałam	 spotkania	 z	 wysokimi	 urzędnikami	 oraz	 organizowałam	
środki	 transportu.	 Pełniłam	 jednocześnie	 funkcję	 organizatora,	
opiekuna,	przewodnika	i	tłumacza,	dlatego	ukończyłam	kurs	pi-
lotów	wycieczek	zagranicznych,	by	planowane	wyjazdy	były	tańsze	
i	profesjonalnie	przygotowane.
	 Dziękuję	moim	koleżankom	i	kolegom	z	pracy,	którzy	mi	po-
magali,	paniom:	Grażynie	Barwinek,	Renacie	Sowińskiej,	Annie	
Sikorskiej,	Barbarze	Czupryńskiej,	Jolancie	Paź,	panom	Przemy-
sławowi	 Gruszce	 i	 Krzysztofowi	 Taborskiemu.	 W	 szczególności	
chcę	podziękować	Pani	Dyrektor	Ninie	Budziosz	za	umożliwienie	
realizacji	projektu	i	wspieranie	mnie	przez	7	lat!
	 W	czasie	realizacji	tego	projektu	aż	10	razy	uczniowie	naszego	
Gimnazjum	wyjeżdżali	do	Rosji	i	2	razy	do	stolicy	Białorusi	–	Miń-
ska.	Z	polskiej	strony	uczestniczyło	w	wymianie	międzynarodowej	
44	uczniów	i	14	opiekunów.	U	siebie	gościliśmy	31	uczniów	z	Gim-
nazjum	1522	z	Moskwy	i	4	nauczycieli.
	 W	 czasie	 wymiany	 młodzieżowej	 mieszkaliśmy	 w	 rodzinach,	
a	w	czasie	 dwukrotnego	 wyjazdu	 na	 Forum	 międzynarodowe	
w	ośrodkach	młodzieżowych.	To	umożliwiło	bezpośrednie	poznanie		
życia	codziennego	i	tradycji	Rosjan	i	Polaków,	pozwoliło	posmakować	
potraw	kuchni	narodowych.	Ale	najprzyjemniejszym	było	zwiedzanie	
obiektów	kulturalnych	i	turystycznych	zarówno	w	Polsce	jak	i	w	Rosji.

Pora na podsumowanie
 W październiku 2013 roku odbył się ostatni wyjazd  uczniów Gimnazjum nr 2 w Wolicy do Rosji w ramach międzynarodo-
wego projektu „Akademia Dziecięcej Dyplomacji w drodze do Kultury Pokoju”, w którym nasze Gimnazjum uczestniczyło od 
roku 2006.

	 Naszym	gościom	z	Rosji	w	czasie	pobytu	w	Polsce	najbardziej	
podobał	się	wyjazd	do	Krakowa	i	Zakopanego,	rajd	pieszy	do	je-
ziora	Morskie	Oko	w	Tatrach	oraz	zwiedzanie	Muzeum	Henryka	
Sienkiewicza	w	Oblęgorku.	Warszawę	poznawali	 	przez	ostatnie	
dwa	dni	pobytu	w	Polsce.	Dziękuję	mojej	koleżance	ze	stowarzy-
szenia	 „Rosyjski	dom”	w	Warszawie	 -	Ludmile	 Jabłońskiej,	 któ-
ra	nieodpłatnie	wielokrotnie	była	przewodnikiem	moskiewskich	
dzieci,	zachwycając	ich	opowiadaniami	na	temat	historii,	architek-
tury	i	kultury	polskiej	stolicy.
	 My,	 dorośli	 uczestnicy	 projektu	 (nauczyciele	 i	 opiekunowie)	
już	od	dawna	zostaliśmy	jedną	wielką	rodziną,	kontaktujemy	się	
ze	 sobą	 poza	 projektem,	 cieszymy	 się	 z	 kolejnych	 spotkań.	 Ale	
największą	 radością	 jest,	 kiedy	 widzimy,	 jak	 przyjaźnią	 się	 nasi	
uczniowie,	 kiedy	 słyszymy,	 jak	 porozumiewają	 się,	 bez	 żadnych	
barier,	różnymi	językami,	kiedy	o	rodzicach	swoich	przyjaciół	mó-
wią:	 „moi	 rodzice”,	 „moja	mama”,	 „mój	 tata”,	 opowiadają	 z	 za-
chwytem	o	tym,	jakie	mieli	zapewnione	dodatkowe	atrakcje,	jakie	
otrzymali	prezenty.
	 Jestem	pewna,	że	uczestnicy	naszego	projektu	nigdy	nie	po-
wiedzą	 nic	 negatywnego	 o	 jakimkolwiek	 kraju	 i	 narodzie,	 a	 do	
wiadomości	przekazywanych	przez	media	będą	odnosić	się	z	dy-
stansem,	opierając	się	na	własnych	doświadczeniach.
	 Międzynarodowy	 projekt	 dla	 szkoły	 w	 Wolicy	 zbliża	 się	 ku	
końcowi.	Szkoda	„Projekt	kończy	się.	Niech	żyją	nowe	projekty!”
	 Kiedy	pytają	mnie,	 z	 jakiego	przedsięwzięcia	 jestem	najbar-
dziej	dumna,	to	zdecydowanie	mówię,	że	ze	zwycięstwa	w	II	Mię-
dzynarodowym	Puszkinowskim	Konkursie	dwóch	naszych	absol-
wentów,	a	obecnie	uczniów	II	LO	im.	Jana	Śniadeckiego	w	Kiel-
cach	Ewy	i	Wiktora	Budziosz.	Nagrodą	dla	zwycięzców	był	wyjazd	
do	Moskwy	na	VI	Międzynarodowe	Forum	Szkół	Puszkinowskich	
pod	opieką	ich	matki	–	pani	Dyrektor	naszego	Gimnazjum	Niny	
Budziosz.	Ja	nie	znam	drugiego	takiego	przypadku	w	Polsce,	żeby	
prawie	cała	rodzina	miała	możliwość	wyjazdu	do	Rosji	dzięki	efek-
tywnej	nauce	języka	rosyjskiego.	Stało	się	to	możliwe	tylko	w	Woli-
cy!
O	tym,	jak	przebiegała	ostatnia	wizyta	w	Rosji,	możecie	Państwo	
przeczytać	w	następnym	artykule.

Jevgenija Kulczycka,
koordynator projektu,

Członek Międzynarodowej Rady Metodycznej
Języka Rosyjskiego
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	 Wykonawcą	zadania	pod	nazwą:	„Budowa	kanalizacji	sanitar-
nej	w	miejscowości	Chęciny	ul.	Radkowska,”	w	ramach	projektu:	
„Budowa	 sieci	wodociągowej	w	miejscowości	 Skiby	oraz	budowa	
kanalizacji	sanitarnej	w	miejscowości	Chęciny	ul.	Radkowska”	jest	
wyłoniona	 w	 drodze	 przetargu	 firma	 Usługi	 Instalacyjno	 -	 Bu-
dowlane	 KOMPENS	 Ignacy	 Majewski	 z	 Kielc,	 która	 inwestycję	
zrealizuje	za	kwotę	nieco	ponad	928	tysięcy	złotych.	Warto	przy-
pomnieć,	 że	 gmina	 pozyskała	 na	 realizację	 zadania	 unijne	 dofi-
nansowanie	z	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	w	ramach	
działania:	„Podstawowe	usługi	dla	gospodarki	i	ludności	wiejskiej”.
	 Patrząc	na	tempo	prac	budowlanych	związanych	z	budową	ka-
nalizacji	na	ul	Radkowskiej	w	Chęcinach,	można	spokojnie	stwier-
dzić,	że	z	całą	pewnością	zakończą	się	one	w	zaplanowanym	termi-
nie,	czyli	w	połowie	lipca	bieżącego	roku.	-	Realizacja	tej	inwestycji	
spowoduje	przede	wszystkim	poprawę	jakości	życia	mieszkańców,	
ale	także	przyczyni	się	bezpośrednio	do	likwidacji	zagrożeń	dla	sta-
nu	środowiska	naturalnego,	na	czym	ogromnie	nam	zależy	–	pod-
kreśla	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech

Budowa kanalizacji na ul. Radkowskiej
w Chęcinach. Prace w toku

 Pełną parą trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chęciny ul. Radkowska. Inwestycja jest reali-
zowana w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skiby oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miej-
scowości Chęciny ul. Radkowska”.

	 W	dniach	17	-	29.11.2013r.,	jedna	z	nauczycielek	Zespołu	
Szkół	Ogólnokształcących,	Dorota	Słoma	wzięła	udział	w	kursie	
metodyczno	–	 językowym	dla	nauczycieli	 języka	angielskiego	
„Creative	Teaching	in	the	Primary	Classroom”	w	Oxfordzie.
	 Uczestnictwo	 w	 kursie,	 zakwaterowanie,	 koszty	 podróży	
oraz	utrzymania	były	dofinansowane		w	ramach	projektu	„Mo-
bilność	Szkolnej	Kadry	Edukacyjnej”	realizowanego	z	progra-
mu	Unii	Europejskiej-	Comenius.
	 Kurs	był	bardzo	intensywny,	nastawiony	zarówno	na	popra-
wienie	kompetencji	 językowych	kursantów,	 jak	 i	na	metodykę	
nauczania	języka	angielskiego.	-	Poznałam	nowe	metody	prowa-
dzenia	zajęć,	oraz	sposoby	motywowania	uczniów.	Otrzymałam	
bardzo	dużo	materiałów	dodatkowych,	które	na	pewno	zosta-
ną	wykorzystane	w	mojej	codziennej	pracy.	Miałam	możliwość	
ciągłego	 rozwijania	 i	 doskonalenia	 praktycznych	 umiejętności	
językowych,	wzbogacania	 zasobu	 słownictwa,	 ćwiczenia	wymo-
wy	oraz	 intonacji.	 	Podczas	kursu	oprócz	metodyki	omawiane	
było	też	wiele	aspektów	kulturowych,	dzięki	czemu	poszerzyłam	
swoją	wiedzę	na	 temat	Wielkiej	Brytanii.	Dzięki	przychylności	
i	wsparciu	pani	dyrektor	Niny	Budziosz	udało	mi	się	wyjechać	
w	trakcie	roku	szkolnego	–	powiedziała	Dorota	Słoma.

Wyjazd szkoleniowy do Wielkiej Brytanii
 W ostatnich latach placówki oświatowe na terenie Gminy Chęciny zostały doposażone w wiele nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych, od gier edukacyjnych, poprzez sprzęt komputerowy, aż do tablic interaktywnych. Zorganizowanych zostało 
także wiele programów podnoszących poziom edukacji, jak również rozwijających zainteresowania uczniów, np. nauka języka 
angielskiego, poznawanie lokalnej historii, czy też edukacja wczesnoszkolna. Zmieniająca się rzeczywistość skłania również 
nauczycieli do ciągłego doskonalenia się i przekazywania wiedzy w nowy, atrakcyjny sposób.

	 Poprzez	 wizyty	 studyjne	 w	 angielskich	 szkołach	 i	 pozna-
wanie	nowych	metod	nauczania	mamy	możliwość	doskonale-
nia	swojej	wiedzy	 i	wprowadzania	ciekawych	 form	nauczania.	
-W	 ramach	 kursu	 zwiedziłam	wiele	 ciekawych	miejsc.	 Przede	
wszystkim	Oxford,	ogrody	botaniczne	oraz	Church	College	of	
English.	 Uczestniczyłam	 	 w	 trzech	 wycieczkach	 z	 przewodni-
kiem,	dzięki	którym	dowiedziałam	się	wielu	interesujących	rze-
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	 Dzieci	 miały	 okazję	 bawić	 się	 w	 prawdziwie	 królewskich	
wnętrzach,	 	nic	zatem	dziwnego,	 	że	na	balu	gościło	tak	wie-
le	małych	księżniczek.		Wśród	uczestników	dało	się	zauważyć	
również	kowboja	 ,	biedroneczkę,	kotka	 i	wiele	 innych	bajko-
wych	postaci.	Jedną	z	wielu	atrakcji	balu	było	malowanie	„bu-
ziek”.	Podczas	zabawy	dzieci	miały	okazję	uczestniczyć	w	wielu	
konkursach	i	zdobywać	wspaniałe	nagrody.
	 Honorowymi	 gośćmi	 zabawy	 byli	 pan	 Burmistrz	 Gminy	
i	Miasta	Chęciny	Robert	 Jaworski,	 	 Radny	Rady	 Powiatu	 p.	
Kazimierz	Bielecki	wraz	z	rodziną	oraz	Radny	Rady	Miejskiej	
w	Chęcinach	p.	Tomasz	Żelichowski.	Dyrekcji,	nauczycielom,	
uczniom,	 oraz	 wszystkim	 przybyłym	 gościom	 dziękujemy	 za	
wspólną	zabawę.

Zabawa choinkowa uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Starochęcinach

 1 lutego 2014 roku w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu odbyła się zabawa choinkowa 
uczniów Szkoły Podstawowej w Starochecinach . Organizatorem zabawy była  Rada  Rodziców działająca przy szkole.

czy	o	historii	miasta,	uniwersytetu,	jak	i	o	zabytkowych	budyn-
kach.	Odwiedziłam	Woodstock	i	Pałac	Blenheim,		gdzie	bywał	
Winston	Churchill.	Zwiedziłam	także	Londyn	oraz	Galerię	Na-
rodową,		w	której	mogłam	podziwiać	obrazy	malarzy	takich	jak:		
Rubens,	Rembrandt,	Vincent	Van	Gogh,	Velasquez.	Widziałam	
słynne	atrakcje	turystyczne	oraz	zabytki:	Big	Ben,	Buckingham	
Palace,	Trafalgar	Square,	Picadilly	Circus,	London	Eye.
	 Zwiedziłam	 słynny	 zamek	Warwick,	 gdzie	wspólnie	 z	 ak-
torami	 	 brałam	 udział	 w	 inscenizacjach,	 które	 przedstawiały	
scenki	z	życia	codziennego	w	średniowieczu.	Z	Warwick	uda-
łam	się	do	Stratford	upon	Avon	-		miejsca	narodzin	i	pochów-
ku	najsłynniejszego	na	świecie	pisarza,	ojca	języka	angielskiego	
Williama	 Shakespeare’a.	 Unikalna	 możliwość	 uczestniczenia	
w	prawdziwym	życiu	i	kulturze	angielskiej,	w	połączeniu	z	cu-
downymi	 krajobrazami	 historycznego	 Oxfordu,	 przyczyniła	
się	do	wyjątkowości	tego	kursu	–	dodała	pani	Dorota.
	 Szkolenie,	 w	 którym	 uczestniczyła	 nauczycielka	 Zespołu	
Szkół	Ogólnokształcących	w	Wolicy	miało	 na	 celu	 także	 pod-
szlifowanie	 akcentu	 brytyjskiego,	 a	 także	 sprawdzenie	 swoich	
umiejętności	 językowych	w	praktyce.	 -	Miałam	możliwość	 	za-
poznania	się	z	systemem	edukacji	w	Anglii	odwiedzając		lokal-
ną	szkołę	podstawową.	Tam	poznałam		zasady	funkcjonowania	
szkoły	i	edukacji	w	Anglii.	Bardzo	ważnym	elementem	pobytu	

w	Wielkiej	Brytanii	było	zakwaterowanie	u	rodziny	angielskiej.	
Dzięki	temu	mogłam	na	co	dzień	obcować	z	kulturą	brytyjską,	
poznawać	realia	życia	tego	kraju,	miałam	ciągły	kontakt	z	auten-
tycznym	językiem	angielskim,	co	również	pozytywnie	wpłynęło	
na	moje	kompetencje	językowe	–	powiedziała	Dorota	Słoma.
	 Podczas	kursu	pani	Dorota	promowałam	zarówno	szkołę,	
jak	i	naszą	gminę.	Zapoznała	innych	uczestników	wyjazdu	ze	
stroną	internetową	naszej	szkoły	 i	gminy,	a	także	folder	oraz	
krótki	film	w	 języku	 angielskim	o	Mieście	 i	Gminie	Chęciny	
i	 lokalnych	atrakcjach	 turystycznych.	 -	 	 Jestem	bardzo	 zado-
wolona	z	wyjazdu.	Dzięki	uczestnictwu	w	kursie	mogłam		po-
lepszyć	 swoją	 sprawność	 językową,	 	 a	 także	 miałam	 okazję	
zwiedzić	 wiele	 ważnych	 i	 pięknych	miejsc	 oraz	 zapoznać	 się	
z	życiem	codziennym	i	kulturą	brytyjską.	Przywiezione	przeze	
mnie	materiały	–	zdjęcia,	widokówki,	foldery,	pomoce	dydak-
tyczne	wykorzystam	na	lekcjach	języka	angielskiego.	Polecam	
takie	doświadczenie	każdemu.	Skoro	Unia	Europejska	prze-
znacza	środki	finansowe	właśnie	na	ten	cel,	korzystajmy	z	tego	
dobrodziejstwa,	bo	naprawdę	warto.	Ze	swojej	strony	bardzo	
chętnie	udzielę	informacji	na	temat	pozyskania	dofinansowani	
oraz	odpowiem	na	wszystkie	pytania	dotyczące	kursu.	Proszę	
o	kontakt	każdą	zainteresowaną	osobę.

Dorota Słoma ZSO Wolica

Ponadto organizatorzy zabawy pragną
złożyć podziękowania dla :

*	 Regionalnego	 Centrum	 Naukowo	 –Technologicznego	 za	
wspaniałą	współpracę.	Ponadto	RCNT	było	sponsorem	po-
częstunku	dla	dzieci	i	fundatorem	wielu	nagród	w	konkur-
sach.	Szczególne	podziękowania	na	ręce	Dyrektora	p.	Mar-
cina	 Perza,	 a	 także	 	 jego	 współpracowników:	 p.	 Cezarego	
Kal,	p.	 Jakuba	Czaplarskiego,	p.	 Jarosława	Tosnowca	oraz	
p.	Anety	Sławek.

*	Radnego	Rady	Powiatu	p.	Kazimierza	Bieleckiego		za	wspar-
cie	finansowe,

*	Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny	p.	Roberta	Jaworskiego	
za	ufundowanie	nagród,

*	Radnego	Rady	Miejskiej	w	Chęcinach	p.	Tomasza	Żelichow-
skiego	za	pomoc	w	organizacji,

*	Alma	Alpinex	S.A.	-fundatora	słodyczy	dla	dzieci,
*	Pana	Marcina	Dreja	za	ufundowanie	pączków,
*	Dyrekcji	basenu	„Perła”	w	Nowinach	za	ufundowanie10		bi-
letów	wstępu	na	basen,

*	Dziekana	Wydziału	Prawa		WSEPiNM	-	Krzysztofa	Wątorka		
za	ufundowanie	nagród	rzeczowych,

*	Firmy	LuCasco	Ubezpieczenia	i	Finanse	za	ufundowanie	na-
gród	rzeczowych,

*	Pani	Agnieszki	Chruściak		za	wsparcie	finansowe.
*	Pani	Genowefy	Widomskiej	za	ufundowanie	nagród	rzeczowych,
*	Pani	Krystyny	Gajdy	za	ufundowanie	nagród	rzeczowych,	
*	 Dyrektora	 Oddziału	 Banku	 Spółdzielczego	 w	 Chęcinach	
p.	Grzegorza	Kłaczkiewicza	za	udaną	współpracę,

*	Zapraszamy	wszystkich	do	obejrzenia	fotorelacji	z	zabawy.
Joanna Maciejewska

Przewodnicząca Rady Rodziców przy SP Starochęciny
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	 Co	czuje	strażak,	któremu	na	rękach	umiera	poszkodowa-
ny?	Czy	łatwo	pełni	się	służbę	w	jednostce,	w	której	bardzo	czę-
sto	ma	się	do	czynienia	ze	śmiercią?	Jakie	wrażenie	na	młodych	
początkujących	 druhach	 ochotnikach	 robią	 wypadki?	 Na	 te	
trudne	pytania	odpowiedzieli	mi	strażacy	z	OSP	Chęciny	dzia-
łający	w	południowo-wschodniej	części	Polski.
	 Jako	mali	chłopcy	bawili	się	resorakami.	Uderzali	 jednym	
samochodzikiem	o	drugi,	imitując	wypadek.	Kiedy	na	modelu	
auta	widoczne	były	ślady	stłuczki,	naśladowali	odgłosy	nadjeż-
dżającego	pogotowia,	straży	pożarnej	i	policji.	Następnie	„wy-
dobywali”	pasażerów	z	uszkodzonego	pojazdu	i	„na	niby”	ich	
reanimowali.	Wszystkie	 odtwarzane	 przez	 nich	 sytuacje,	 któ-
rych	ofiarami	były	plastikowe	ludziki,	kończyły	się	happy	en-
dem	i	każdemu	poszkodowanemu	udawało	się	na	czas	udzielić	
pomocy.	Wojciech	Bartkiewicz	i	Krzysztof	
	 Chabik	 (obecnie	 strażacy	OSP	Chęciny)	mówią,	 że	 przed	
laty,	uczestnicząc	w	takich	zabawach,	nie	zdawali	sobie	sprawy,	
że	za	jakiś	czas	odkryją	w	sobie	chęć	niesienia	pomocy	drugie-
mu	człowiekowi,	wstąpią	do	straży	pożarnej	i	będą	brali	udział	
w	prawdziwych	akcjach	ratowniczo-gaśniczych.	
	 Chęciny	to	mała	miejscowość	w	województwie	świętokrzy-
skim.	Ludziom	żyje	się	tu	spokojnie,	choć,	jak	mówią,	czasy	są	
trudne,	a	przyszłość	niepewna.	Nad	bezpieczeństwem	ponad	
czteroipółtysięcznego	miasta	czuwa	na	co	dzień	m.in.	ochotni-
cza	straż	pożarna,	która	na	tym	terenie	działa	już	od	113	lat.	
Jednostkę	 tworzy	 63	 strażaków,	 z	 których	 uprawnionych	 do	
działań	 bojowych	 jest	 24.	Wśród	nich	 jest	 też	 siedem	kobiet,	
które	równorzędnie	z	mężczyznami	uczestniczą	w	akcjach.	Do	
KSRG	OSP	została	włączona	w	1997	roku.	Tutejsza	remiza	wy-
gląda	z	zewnątrz	jak	kilka	połączonych	ze	sobą	garaży.	W	zaj-
mowanych	 obecnie	 przez	 strażaków	 pomieszczeniach	 wcze-
śniej	mieścił	się	warsztat	samochodowy.	W	skromnym	wnętrzu,	
z	powierzchnią	wykorzystaną	do	granic	możliwości,	spotkałem	
równie	skromnych	ludzi.	Gdyby	nie	obszerne	artykuły	w	lokal-
nej	prasie	opisujące	wydarzenia,	w	których	brali	udział,	nikt	by	
nie	wiedział,	że	działa	tu	prężna	młoda	załoga,	która	uratowała	
już	niejedno	życie.	Zdarza	 się,	 że	 strażacy	rocznie	wyjeżdżają	
nawet	do	120	akcji.
	 Służba	w	OSP	w	Chęcinach	nie	należy	do	najłatwiejszych.	
Jednostka	 znajduje	 się	 bowiem	 niedaleko	 drogi	 ekspresowej	
S7,	 na	 której	 bardzo	 często	 dochodzi	 do	wypadków.	Obrazy	
z	miejsca	 akcji,	 które	 zostają	w	 głowie	 strażaka,	wielokrotnie	
wywołują	wielogodzinną	polemikę	z	samym	sobą.	Doszczętnie	
zniszczone	 samochody,	 krew,	 zmasakrowani	 kierowcy	 i	 pasa-
żerowie	to	tylko	niektóre	realia,	z	którymi	stykają	się	w	swojej	
codziennej	pracy	druhowie	ochotnicy.	Zdarzyło	się,	że	podczas	
jednego	z	wyjazdów	druhowie	zastali	na	miejscu	5	ofiar	śmier-
telnych…	
	 OSP	 dysponowana	 jest	 też	 do	 wszystkich	 zdarzeń,	 jakie	
niesie	 ze	 sobą	 rozwój	 cywilizacyjny,	pożary,	miejscowe	 zagro-
żenia	oraz	klęski	żywiołowe.	Prezes	Jarosław	Gruszczyński	oraz	
naczelnik	Robert	Dudek,	którzy	już	od	20	lat	kierują	jednost-
ką,	mówią	otwarcie,	że	szkolenia	i	filmy	instruktarzowe	nie	są	
w	stanie	przygotować	strażaków	do	tego,	z	czym	mogą	się	ze-
tknąć	podczas	pełnienia	swojej	służby.	Dopiero	udział	w		praw-
dziwych	 	 zdarzeniach	 może	 zweryfikować	 ich	 umiejętności	
nabyte	podczas	 ćwiczeń.	 –	Człowiek	musi	mieć	w	 sobie	dużo	
determinacji	 i	 chęci	do	niesienia	pomocy	 innym,	żeby	pełnić	

Artykuł ukazał się w Miesięczniku „Strażak” numer 1/2014 
Wydawca  ZG ZOSP RP w Warszawie.

Kiedy ginie człowiek…
służbę	w	miejscu,	w	którym	często	walczy	się	o	czyjeś	życie.	Po	
prostu	 trzeba	 kochać	 ludzi.	 Obcowanie	 z	 zagrożeniem	 życia	
i	śmiercią	nie	 jest	proste.	Na	szczęście	wielu	poszkodowanym	
udaje	nam	się	pomóc.	Te	przypadki	podbudowują	nas	i	uświa-
damiają,	 że	nasza	praca	ma	 sens.	Podziwiam	moich	druhów,	
którzy	mimo	skromnych	warunków,	jakie	mamy	tutaj	w	straż-
nicy,	wciąż	 przychodzą	 do	 naszej	 „bazy”	 gotowi	 do	 działania	
o	każdej	porze	dnia	i	nocy	–	komentuje	prezes.

Najtrudniej jest zacząć
	 W	OSP	w	Chęcinach	nie	ma	tematów	tabu.	Po	długich	i	wy-
czerpujących	 akcjach	 strażacy	 starają	 się	 ze	 sobą	 rozmawiać	
o	tym,	co	się	wydarzyło.	Najbardziej	 śmierć	poszkodowanych	
przeżywają	zazwyczaj	młodzi	i	niedoświadczeni	strażacy.	Chwi-
le	słabości	zdarzają	się	 też	druhom	z	kilkuletnim	stażem	pra-
cy.	Krzysztof	Chabik	nieraz	słuchał	opowieści	swoich	kolegów	
o	tym,	jak	drastycznie	wyglądają	wypadki	drogowe.	O	tym,	jak	
jest	naprawdę,	przekonał	się	już	podczas	swojego	pierwszego	
wyjazdu	z	remizy.
	 Byłem	 bardzo	 podekscytowany,	 wiedząc,	 że	 mam	 już	
wszystkie	uprawnienia	i	mogę	w	końcu	z		chłopakami		udzielać	
pomocy	i	działać	poza	strażnicą.	Moją	pierwszą	akcję	zapamię-
tam	na	długo.	Zostaliśmy	zadysponowani	do	usunięcia	gniaz-
da	szerszeni	w	okolicy	Chęcin.	Kiedy,	po	wykonaniu	zadania,	
wracaliśmy	do	jednostki,	odebraliśmy	zgłoszenie,	że	niedaleko	
nas	był	wypadek	i	musimy	tam	natychmiast	pojechać.	Po	do-
tarciu	na	miejsce	trzeba	było	reanimować	ranne	osoby.	Liczyła	
się	każda	sekunda.	Zastanawiałem	się	wtedy,	czy	wszystko	robię	
dobrze.	Niestety,	obrażenia	poszkodowanych	były	tak	duże,	że	
nie	udało	się	im	już	pomóc.	Trzy	osoby	zginęły	na	miejscu,	jed-
na	zmarła	w	szpitalu	opowiada	młody	strażak	i	podsumowuje.	
	 –	Wypadków	śmiertelnych	się	nie	zapomina.	Można	twardo	
stać	na	ziemi	i	wygłaszać	regułkę,	że	do	ludzkiej	śmierci	można	
się	przyzwyczaić.	Dziś	wiem,	że	to	bzdury.	Kiedy	ginie	człowiek,	
nie	da	się	tak	od	razu	przejść	do	porządku	dziennego.	Każdy	
jest	 inny	 i	 inaczej	podchodzi	do	wydarzeń,	w	których	bierze	
udział-	dodaje	ochotnik.
	 Krzysztof	Chabik	przyznaje,	że	jeszcze	kilka	lat	temu,	wy-
obrażał	 sobie,	 że	 bycie	 strażakiem	 wygląda	 tak	 jak	 zabawy	
w	dzieciństwie.	Każda	akcja	udana,	wszyscy	poszkodowani	ura-
towani.	Ale	niestety	tak	nie	jest.	–	Kiedyś	jeden	z	uczestników	
wypadku	trzymał	mnie	za	rękę	i	cały	czas	pytał,	czy	wszyscy	pa-
sażerowie	 samochodu	przeżyli.	Trudno	 jest	uspokajać	kogoś,	
wiedząc,	 że	 ci,	 o	 których	pyta,	 leżą	 już	w	 czarnych	workach.	
Każda	akcja	uczy	mnie	czego	innego.	Im	dłużej	pełnię	służbę	
w	OSP,	tym	bardziej	utwierdzam	się	w	przekonaniu,	że	dobrze	
wybrałem	–	puentuje	strażak.	
	 Wojciech	Bartkiewicz	zwierza	się,	że	jego	pierwszy	wyjazd	
do	wypadku	 także	 zrobił	 na	nim	ogromne	wrażenie.–	Kiedy	
zobaczyłem,	 jak	 wygląda	 prawdziwa	 kolizja	 drogowa,	 byłem	
przerażony.	Serce	mi	mocno	waliło,	ręce	się	trzęsły.	Dzięki	po-
mocy	 brata,	 który	 jest	 strażakiem	oraz	 ratownikiem	medycz-
nym,	udało	mi	się	wtedy	wykonać	poprawnie	reanimację.	Pa-
miętam,	że	miałem	wówczas	tysiąc	myśli	na	minutę.	Chciałem,	
żeby	każde	moje	działanie	było	zgodne	z	tym,	co	zapamiętałem	
z	kursów	i	szkoleń.	Cały	czas	bałem	się,	że	coś	przeoczyłem,	że	
zapomniałem	o	jakichś	ważnych	szczegółach.	Dziś,	po	4	latach	
wyjazdów	do	akcji,	 inaczej	podchodzę	do	wielu	 spraw.	Bycie	
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prawdziwym	 strażakiem	 różni	 się	 od	 tej	 wizji,	 którą	miałem	
w	 szkole	 podstawowej.	Mimo	wszystko	 nie	 wyobrażam	 sobie	
innego	zajęcia	dla	siebie.	Moja	mama	żartuje,	że	powinienem	
mieć	w	OSP	na	stałe	łóżko.	Chcę	pomagać,	taki	mam	cel	w	ży-
ciu	i	cieszę	się,	że	mogę	go	w	tej	jednostce	realizować.	
	 Poza	 wyjazdami	 do	 akcji,	 strażacy	 mocno	 angażują	 się	
w	życie	 lokalnej	 społeczności.	Nie	przechodzą	obojętnie	obok	
chorych	i	potrzebujących.	Regularnie	oddają	krew	i	są	zareje-
strowani	w	ogólnopolskim	rejestrze	dawców	szpiku	kostnego.	
W	codziennej	służbie	druhowie	wyznają	zasadę,	że	bezpieczeń-
stwo	ratownika	 jest	najważniejsze.	Dziwią	się,	kiedy	słyszą,	że	
ich	koledzy	z	innych	jednostek	rywalizują	ze	sobą,	o	to,	która	
OSP	ma	 lepszy	 czas	dojazdu	do	miejsca	 zdarzenia.	 –	My	nie	
chcemy	się	z	nikim	ścigać.	Nie	można	się	przecież	ścigać	w	po-
maganiu	 ‒	mówi	prezes.	Poza	 tym	strażacy	wolą	dmuchać	na	
zimne.	Zawsze	sprawdzają,	czy	ich	koledzy,	ubierając	się	w	po-
śpiechu,	nie	zapomnieli	np.	o	założeniu	rękawiczek	i	pozapina-
niu	wszystkich	guzików.	Druhowie	ochotnicy	ciągle	doskonalą	
swoje	umiejętności.	Bardzo	często	biorą	udział	w	ćwiczeniach	
ratowniczych	 i	 gaśniczych	 poza	 jednostką.	 Organizują	 także	
akcje	ewakuacyjne	w	pobliskich	szkołach	i	przedszkolach	oraz	
szkolenia	dla	dzieci	z	udzielania	pierwszej	pomocy.

Edukują swoich następców
	 W	 OSP	 od	 lat	 działa	 młodzieżowa	 drużyna	 pożarnicza.	
Obecnie	 składa	 się	 z	 trzech	dziewcząt	 i	 dziewięciu	 chłopców.	
Przyszli	 strażacy	 głównie	 zapoznają	 się	 ze	 sprzętem,	 biorą	
udział	w	szkoleniach	teoretycznych	oraz	przygotowują	do	wy-
jazdów	 samochody	bojowe.	Naczelnik	Robert	Dudek,	 założy-

ciel	MDP,	stara	się	zachęcać	młodych	do	działania	oraz	do	tego,	
aby	wyjeżdżali	na	obozy	szkoleniowe.	–	Tam	najlepiej	można	
się	nauczyć	dyscypliny	komentuje.	Liczy	też,	że	za	jakiś	czas	oni	
przejmą	to,	co	przez	lata	udało	się	druhom	tutaj	stworzyć.	Ja-
rosław	Gruszczyński	potwierdza,	że	nie	ma	gorszych	momen-
tów	dla	strażaka	niż	te,	w	których	nie	udaje	się	komuś	pomóc.	
Umierających	ludzi	nie	da	się	tak	od	razu	zapomnieć.	Wykaso-
wać	z	pamięci.	Społeczeństwo	nie	zdaje	sobie	sprawy,	z	jakim	
obciążeniem	psychicznym	mogą	być	związane	nasze	działania.	
Nikt	nie	bierze	pod	uwagę,	że	nam	też	towarzyszą	emocje,	jed-
nak	w	naszej	służbie	musimy	nad	nimi	panować	wyznaje.	
	 A	zatem,	czy	bycie	w	ciągłej	gotowości	do	niesienia	pomocy	
nie	jest	męczące?	Czy	dowódca	jednostki	nie	ma	czasem	ocho-
ty	na	odpoczynek,	pozostanie	w	domu	z	rodziną,	bez	ciągłego	
trzymania	w	ręku	telefonu	komórkowego?
	 Od	pomagania	ludziom	można	się	uzależnić.	Jest	to	jeden	z	
tych	pozytywnych,	moim	zda-niem,	nałogów.	Powoli	zbliża	się	
czas,	kiedy	będę	musiał	przekazać	pełnienie	 swoich	obowiąz-
ków	 komuś	młodszemu.	 Zapowiedziałem	 już	wszystkim	 stra-
żakom	w	 jednostce,	 że	 nie	 pozbędą	 się	mnie	 stąd	 tak	 łatwo.	
Będę	 ich	 odwiedzał,	wspierał	 i	 służył	 radą,	 kiedy	 tylko	 będą	
tego	potrzebowali.	Nie	wyobrażam	sobie	życia	bez	OSP.	Prze-
stanę	pojawiać	się	w	remizie	wtedy	(wskazuje	na	tablice,	gdzie	
znajdują	się	inicjały	strażaków,	którzy	odeszli),	kiedy	znajdę	się	
wśród	tych,	którzy	już	od	lat	pełnią	wieczną	służbę.	Druhowie	
jeszcze	tego	nie	wiedzą,	ale	nawet	z	góry	będę	ich	obserwował	
i	 	 trzymał	 za	nich	kciuki	podczas	akcji,	bo	 są	po	prostu	 tego	
warci.	

Maciej Jagiełło

Demografia
za	okres	od	dnia	29.01.2014	roku	do	dnia	18.02.2014	roku

URODZENIA
DZIEWCZYNKI
1.	Weronika
2.	Oliwia
3.	Urszula

CHŁOPCY
1.		Jakub			
2.		Karol
3.		Nikodem
4.		Michał

MAŁŻEŃSTWA
Na	ślubnym		kobiercu		stanęła	1		para.

ZGONY
1.	Szałas	Leokadia	 29.01.2014r.	 Ostrów
2.	Pasieka	Elżbieta	 31.01.2014r.	 Chęciny	
3.	Kanarek	Mieczysław	 06.02.2014r.	 Chęciny
4.	Podsiadło	Stanisława	 09.02.2014r.	 Chęciny
5.	Polit	Anna	 	 11.02.2014r.	 Podpolichno
6.	Piechota	Krzysztof	 29.01.2014r.	 Wolica
7.	Wicher	Kazimierz	 11.02.2014r.	 Korzecko	
8.	Miernik	Alina	 	 13.02.2014r.	 Chęciny
9.	Kwiatkowski	Antoni	 17.02.2014r.	 Korzecko	

Sporządziła: Mirosława Woźniak
Chęciny, dnia  18.02.2014r.

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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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.

Lp. Data	zbiórki Miejscowość

1. 31.03.2014	r. Chęciny

2. 29.03.2014	r. Skiby,	Gościniec,	Polichno,	Podpolichno,	Charężów,	Zacisze,	Miedzianka,	Ko-
rzecko,	Bolmin,	Mosty,	Radkowice

3. 12.04.2014	r. Lipowica,	 Przymiarki,	 Starochęciny,	 Podzamcze,	Wrzosy,	Tokarnia,	Wolica,	
Siedlce,	Łukowa,	Lelusin,	Wojkowiec,	Ostrów

O G Ł O S Z E N I E
	 Urząd	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach	ogłasza	bezpłatną	zbiórkę	GABARYTÓW,	ELEKTROŚMIECI	i	OPON	którą	przeprowa-
dzi	firma	EKOM	Maciejczyk	Sp.	J.	według	harmonogramu

Wobec	powyższego	prosimy	mieszkańców	o	zgłoszenia	odbioru	w	terminie	do	dnia	25.03.2014	r.	
Zgłoszenia	przyjmowane	będą	w	Urzędzie	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach,	Referat	Gospodarki	Nieruchomościami,	Ochrony	Śro-
dowiska	i	Rolnictwa,	pok.	11,	tel.	(41)	31	53	113,	oraz	w	pok.	113,	tel.	(41)	31	53	127.
Odpady	należy	wystawić	w	wyznaczonym	terminie	przed	posesję	do	godziny	7:00.
Odpady	będą	odbierane	tylko	ze	zgłoszonych	wcześniej	miejsc.	Odpady	wystawione	po	podanym	wyżej	terminie	i	czasie	nie	będą	
odbierane.
UWAGA!
GABARYTY:	np.	meble,	tapczany,	materace,	wykładziny,	dywany,	wózki	dziecięce,	rowery
ELEKTROŚMIECI:	np.	telewizory,	pralki,	lodówki,	komputery,	zabawki	elektroniczne,	baterie,	świetlówki,	żarówki	energooszczędne
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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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	 Kolejnym	turniejem	organizowanym	
przez	 Urząd	 Gminy	 i	 Miasta	 w	Chęci-
nach	 w	 okresie	 ferii	 zimowych	 był	 III	
Turniej	 Tenisa	 Stołowego	 dla	 dzieci	
i	młodzieży	 o	 Puchar	 Burmistrza	 Gmi-
ny	 i	Miasta	Chęciny.	Zawodnicy	 rywali-
zowali	w	trzech	kategoriach	wiekowych:	
żaki,	 młodzicy	 oraz	 kadeci,	 oddzielnie	
dla	dziewcząt,	jak	i	chłopców.	W	turnie-
ju	wzięła	rekordowa	liczba	uczestników,	
ponad	 80	 zawodników	 i	 zawodniczek	
reprezentujących	 szkoły,	 świetlice	 czy	
swoje	miejscowości.	W	 kategorii	 żaczek	
do	 rywalizacji	 przystąpiło	 14	 zawod-
niczek,	 w	 tej	 samej	 kategorii	 wiekowej	
wśród	 chłopców	 udział	 wzięło	 20	 za-
wodników.	W	kategorii	klas	V	–	VI	szkół	
podstawowych	 zgłosiło	 się	 8	 dziewczy-
nek	 i	 21	 chłopców.	 Natomiast	 w	 kate-
gorii	 szkół	 gimnazjalnych	 udział	 wzięły	

Wielkie emocje podczas III Turnieju Tenisa Stołowego 
dzieci i młodzieży o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta 

Chęciny pod hasłem „Profilaktyka na sportowo”
 Wielkie emocje podczas III Turnieju Tenisa Stołowego dzieci i młodzieży o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny 
pod hasłem „Profilaktyka na sportowo”.

4	 dziewczynki	 i	 14	 chłopców.	 Zawody	
rozgrywano	na	ośmiu	stołach	do	dwóch	
wygranych	 setów.	 Wszystkie	 pojedynki	
w	poszczególnych	 kategoriach	 wieko-
wych	 przeprowadzane	 były	 systemem	
„do	 dwóch	 przegranych	 pojedynków”.	
Łącznie	rozegrano	w	ciągu	czterech	go-
dzin	ponad	180	pojedynków.
	 Obsługa	 medyczna:	 Samorządowy	
Zakład	Podstawowej	Opieki	Zdrowotnej	
w	Chęcinach.	Obsługa	sędziowska:	Woj-
tyna	Stefan,	Skrobot	Robert.
Uroczystego	zakończenia	turnieju	doko-
nał	 Burmistrz	 Gminy	 Chęciny,	 Robert	
Jaworski	wręczając	wyróżnionym	zawod-
nikom	 w	 poszczególnych	 kategoriach	
wiekowych	okazałe	puchary	oraz	nagro-
dy	rzeczowe.	Pozostali	uczestnicy	turnie-
ju	otrzymali	pamiątkowe	upominki.

Robert Skrobot
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	 W	 sumie	 w	 sześciu	 pojedynkach	 łącznie	 zdobyto	 28	 bra-
mek,	z	czego	aż	18	zdobyli	zawodnicy	z	Jędrzejowa,	nie	tracąc	
przy	tym	żadnego	gola.	Jak	komentowało	wielu	kibiców,	Skaut	
Jędrzejów	był	faworytem	całego	turnieju	mając	w	swoich	sze-
regach	 takich	 zawodników	 jak	m.in.	 Andrzej	 Fendrych,	 któ-
ry	większość	sportowej	kariery	spędził	w	Koronie	Kielce	oraz	
Włodzimierz	Florkiewicz	były	gracz	Piasta	Chęciny.
	 Ciekawostką	turnieju	był	udział	w	drużynie	Oldboys	Powi-
śle	rodowitego	Włocha	Salvadore	Sazio,	który	pierwsze	piłkar-
skie	kroki	stawiał	w	słynnym	klubie	–	Napoli.
	 Najlepsze	w	turnieju	okazały	się	właśnie	te	dwie	drużyny.	
W	małych	 derbach	 Gminy	 Chęciny	 decydującym	 o	 trzecim	
miejscu	 	 po	 zaciętym	 pojedynku	 lepsi	 okazali	 się	 zawodnicy	
z	Tokarni,	choć	po	kilku	minutach	przegrywali	dwoma	bram-
kami.	Jednak	dopingowani	przez	samego	Prezesa	Klubu,	Ma-
riana	Sikory	i	dzięki	znakomitej	grze	kapitana	drużyny	Toma-
sza	Dziurzyńskiego	stratę	odrobili	z	nawiązką.
	 Indywidualnie	błysnęli	również	zawodnicy	Skauta,	królem	
strzelców	 z	 siedmioma	 trafieniami	 został	 Andrzej	 Fendrych,	
najlepszym	 zawodnikiem	 jego	 kolega	 klubowy	 Włodzimierz	
Florkiewicz,	 najstarszym	 zawodnikiem	 Janusz	 Łuszczek	 rów-
nież	 gracz	 z	 Jędrzejowa.	Najlepszym	 bramkarzem	 został	wy-
brany	Krzysztof	Eliasz	z	Oldboys	Powiśle.
Wyniki turnieju:
Oldboys	Powiśle	–	SWRKiS	Tokarnia	1:0
Skaut	Jędrzejów	–	Starsi	Panowie	Korzecko	5:0
Oldboys	Powiśle	–	Starsi	Panowie	Korzecko	2:1
Skaut	Jędrzejów	–	SWRKiS		Tokarnia	11:0
SWRKiS	Tokarnia	–	Starsi		Panowie	Korzecko	4:2
Skaut	Jędrzejów	–	Oldboys	Powiśle	2:0
Skaut	Jędrzejów	–	9	pkt.	bramki	18:0
Oldboys	Powiśle	–	6	pkt.	3:3
SWRKiS	Tokarnia	–	3	pkt.	4:14
Starsi	Panowie	Korzecko	–	0	pkt.	3:11
	 Wszystkie	pojedynki	prowadzili	sędziowie:	Dariusz	Gorze-
lak	i	Arkadiusz	Jakubczyk.	Obsługa	medyczna	-	Samorządowy	
Zakład	Podstawowej	Opieki	Zdrowotnej	w	Chęcinach.
	 Uroczystego	wręczenia	pucharów	oraz	nagród	indywidual-
nych	dokonał	Burmistrz	Gminy	Chęciny,	Robert	Jaworski.	Po-
dziękował	wszystkim	uczestnikom		wysokiego	poziomu	sporto-
wego,	stworzenia	miłej	atmosfery	na	parkiecie,	gry	z	zasadami	
fair	play	oraz	kibicom	za	wspaniały	doping.
	 Wszystkich	 obecnych	 Burmistrz	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny	
zaprosił	 już	 28	 lutego	 o	 godz.	 17.	 00	 do	 zabytkowej	 „Niem-
czówki”	na	pierwsze	spotkanie	z	cyklu	„Niezwykli	ludzie,	nie-
codzienne	spotkania”,	którego	bohaterem	będzie	Henryk	Bo-
rek,	wieloletni	działacz	sportowy.

Robert Skrobot

Drużyna z Jędrzejowa najlepsza w Otwartym 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej Oldbojów

o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
 W niedzielę, 9 lutego, w Hali widowiskowo –sportowej,, Pod Basztami” w Chęcinach  odbył się Otwarty Turniej Halowej 
Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny. W stawce czterech drużyn, które przystąpiły do turnieju 
najlepiej radziła sobie ekipa Skaut Jędrzejów i to oni po ostatnim gwizdku sędziego mogli cieszyć się ze zwycięstwa w całym 
turnieju. Oprócz  zwycięskiej drużyny, w turnieju zagrali także: Oldboys Powiśle oraz przedstawiciele Gminy Chęciny „Starsi 
Panowie” z Korzecka i Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Sportu w Tokarni. Zawody rozegrano w jednej grupie 
systemem ,,każdy z każdym”, a same pojedynki trwały dwadzieścia minut, co od zawodników wymagało niewątpliwie dużej 
kondycji.
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Artystycznie i koncertowo
	 Wielkim	 „Zimowym	 Koncertem”	 rozpoczęła	 się	 przerwa	
feryjna	w	Gminie	Chęciny.	Kolorowe	 światła	 i	 znane	utwory	
muzyki	rozrywkowej	zabrzmiały	w	wykonaniu	zespołu	„Efekt”	
z	Polichna,	który	nieodpłatnie	zagrał	w	niedzielny	wieczór	kon-
cert	w	Hali	„Pod	Basztami”.	Popularne	polskie	przeboje	z	wo-
kalistami:	 Adamem	 Kasprzykiem,	 Krzysztofem	 Kasprzykiem	
i	Dariusz	Dziewięcki,	śpiewała	cała	publiczność.	Podczas	kon-
certu	wystąpiła	również	Magdalena	Chłopek,	uczennica	ZS	Nr	
2	w	Chęcinach,	niejednokrotnie	występująca	już	na	lokalnych	
wydarzeniach.
	 Kolejnym	muzycznym	 wydarzeniem	 był	 koncert	 dla	 mło-
dzieży	w	wykonaniu	zespołów	„Memento”	i	„Wild	Rose”.	Młodzi	
artyści	zachwycili	publiczność	nie	 tylko	rockowymi	dźwiękami,	
ale	naprawdę	ciekawymi	własnymi	aranżacjami	muzycznymi.
	 Nie	mogło	również	zabraknąć	„Koncertu	Walentynkowego”,	
podczas	 którego	 wystąpili,	 Monika	 Krzysztofik,	 Ilona	 Pałyga,	
Olga	Domagała	i	Radosław	Zegadło	oraz	Monika	Pyczek	i	Jaro-
sław	Bem.	Wśród	uczestników	rozlosowano	tort	w	kształcie	serca	
i	kolację	we	dwoje	ufundowaną	przez	„Cafe	Latarenka”.
	 Wydarzeniem,	które	wzbudziło	wiele	emocji	był	„III	Gmin-
ny	 Przegląd	 Taneczny	 –	 Chęciny	 2014”.	 Dzieci	 występowały	
w	trzech	kategoriach:	solo,	duet	i	trio	pokazując	swoje	niezwy-
kłe	taneczne	umiejętności.

Nastoletnie Studio Urody
	 Hitem	dla	młodszych	i	starszych	nastolatek	okazało	się	spo-
tkanie	pn.	Nastoletnie	Studio	Urody”.	Z	fachową	dokładnością	
o	 potrzebie	 dbania	 o	 skórę	 twarzy	 i	 ciała	 opowiadała	 dyplo-
mowana	kosmetyczka,	Ewa	Ubożak.	Pani	Ewa	zasypywana	była	
pytaniami,	z	którymi	na	co	dzień	borykają	się	zarówno	te	star-
sze,	jak	i	młodsze	kobiety.	Jak	dbać	o	skórę	głowy		i	włosy,	jak	
umiejętnie	 dobierać	 kosmetyki	 do	 poszczególnych	 rodzajów	
włosów	opowiadała	Anna	Wrońska,	mistrz	fryzjerstwa.	Najwię-
cej	emocji	wzbudziło	wśród	młodszych	uczestniczek	spotkania,	
możliwość	 wykonania	 makijażu,	 który	 zaprezentowały	 pani	
Anna	Ból	oraz	pani	Anna	Krzeszowska.

Sportowe emocje
	 Sportową	część	ferii	rozpoczął	Turniej	Halowej	Piłki	Noż-
nej	 dla	 młodzieży	 uczącej	 się	 o	 Puchar	 Burmistrza	 Gminy	
i	Miasta	Chęciny.	Mecze	rozegrane	zostały	w	prawdziwym	du-
chu	„Fair	play”.	14	 lutego	odbył	 się	kolejny	Turniej,	 tym	ra-
zem	dla	uczniów	szkół	podstawowych,	którzy	pokazali	nie	lada	
umiejętności.	Były	to	jedne	z	wielu	rozgrywek	sportowych	ja-
kie	rozegrano	w	tym	czasie	w	obiekcie	CKiS.	Młodzież	mogła	
również	sprawdzić	swoje	umiejętności	podczas	Turnieju	Tenisa	
Stołowego.	Nie	 tylko	dzieci	zadbały	o	utrzymanie	sprawności	
fizycznej	 podczas	 ferii,	 ale	 i	 dorośli	mieli	 okazję	 rywalizować	
w	Otwartym	Turnieju	Oldbojów	w	Piłce	Nożnej	o	Puchar	Bur-
mistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	

Zajęcia z serii „Mały Mistrz” i „Kreatywny Maluch”
	 W	hali	 „Pod	Basztami”	 zorganizowano	 także	 szereg	 zajęć	
sportowo-rekreacyjnych.	 Młodzież	 wzięła	 udział	 w	 treningu	

Ferie Zimowe
w Gminie Chęciny dobiegły końca

 Niewiele śniegu na zewnątrz i mało zimowa aura nie przeszkodziła dzieciom i młodzieży w aktywnym spędzeniu tegorocz-
nych ferii. Wyjazdy na basen, zajęcia z lekkoatletyki, czy zapasów, ogniska, wyjazdy na lodowiska to tylko niektóre atrakcje, 
z których mogły skorzystać dzieci uczęszczające na ferie organizowane przez Gminę Chęciny.

lekkoatletycznym	z	Szymonem	Garyckim	–	na	co	dzień	trene-
rem	w	Kieleckim	Klubie	Lekkoatletycznym.	W	tajniki	treningu	
zapaśniczego	wprowadził	uczestników	Czesław	Zaborski	–	tre-
ner	 I	 klasy	Klubu	ZNICZ	Podzamcze.	Dwa	 razy	w	 tygodniu	
w	godzinach	popołudniowych	odbywały	się	zajęcia	z	Karate	dla	
wszystkich,	które	prowadził	Arkadiusz	Chamera.	W	ramach	fe-
rii	 codziennie	 zajęcia	 sportowo-rekreacyjne	 prowadziła	 pani	
Magdalena	Siwiec		-	instruktor	Chęcińskiej	Akademii	Tenisa.
	 Uczestnicy	ferii	nie	nudzili	się	również	na	zajęciach	świetli-
cowych	prowadzonych	przez	instruktorki:	Sylwię	Włodarczyk	
i	Edytę	Miernik.	Kolorowe	wycinanki,	wykonywanie	dekoracji	
sztuką	origami	i	podstawy	tworzenia	prac	metodą	quillingu,	to	
tylko	niektóre	z	atrakcji	 „Kreatywnego	Malucha”.	Uczestnicy	
świetlicy	 wzięli	 również	 udział	 w	 spotkaniu	 z	myśliwym,	Da-
riuszem	Knapem,	który	z	pasją	opowiadał	dzieciom	o	zwierzę-
tach,	potrzebie	ich	dokarmiania		i	dbania	o	nasze	środowisko.	
Taneczne	talenty	również	miały	szansę	wykazać	się	w	hali	„Pod	
Basztami”.	3	 lutego	odbyły	 się	warsztaty	 taneczne	prowadzo-
ne	przez	 instruktorki	Kingę	Półchłopek	–	 instruktor	 zespołu	
FRESH,	JUNIOR	FRESH,	LAZUR	I	MINI	LAZUR,	Pamelę	
Bosak	-	wieloletnią	tancerkę	-	solistkę	Studia	Tańca	i	Stylu	Re-
wanż	obecnie	tancerkę	zespołu	ArtFly	działającym	przy	Kielec-
kim	Teatrze	Tańca,	oraz	Grażynę	Rem-Kret	–	instruktor	zespo-
łu	„ZAMKOWE	DUSZKI”.	

„W krainie książki - radość czytania” 
„W	krainie	książki	–	radość	czytania”	–	pod	takim	hasłem	odby-
ły	się	zajęcia	feryjne	w	Miejsko-Gminnej	Bibliotece	Publicznej.	
Wspólne	wykonywanie	prac	plastycznych,	tworzenie	ciekawych	
kompozycji	 przestrzennych,	 a	 to	 wszystko	 w	 klimacie	 bajko-
wych	i	książkowych	opowieści	pod	opieką	starszego	biblioteka-
rza,	Barbary	Woś.

Świetlicowe zabawy
	 Zabawy	 feryjne	 były	 również	 organizowane	 w	 świetlicach	
w:	Miedziance	–	instruktor:	Marzena	Nartowska,	Tokarni	–	in-
struktorki:	Edyta	Jarząbek	i	Aneta	Dziubek,	Ostrowie	–	instruk-
torki:	Katarzyna	Bukowska	i	Wioletta	Wydra,	Łukowej	–	Ane-
ta	Dziubek	i	Siedlcach	–	Sylwia	Mielczarz.	Dzieci	miały	szansę	
uczestniczyć	nie	tylko	w	zajęciach	plastycznych	i	muzycznych,	
ale	wzięły	udział	m.in.	w:	nauce	Savoir-vivre	w	kieleckim	hote-
lu	Qubus,	odbyły	wycieczkę	na	lodowisko,	do	kina,	a	także	na	
basen	„Perła”.	
	 Ferie	 zakończyły	 się	 rozstrzygnięciem	 feryjnego	 konkur-
su,	którego	celem	było	wykonanie	dowolną	techniką	bałwana.	
Konkurs	 przeszedł	 najśmielsze	 oczekiwania	 organizatorów,	
a	dzieci	wykonały	wspaniałe	prace.	Zwycięzcami	zostali:	Mar-
tyna	 Długosz,	 Bartosz	 Podsiadło,	Maja	Włodarczyk,	 Klaudia	
Dziurzyńska.	Wyróżnienia	otrzymali:	Agnieszka	Kaczyńska,	Ja-
kub	Baran,	świetlica	w	Tokarnia	za	pracę	zbiorową	oraz	Miej-
sko-Gminna	Biblioteka	Publiczna	również	za	pracę	zbiorową.
	 Nagrody	 zwycięzcom	 wręczył	 Burmistrz	 Gminy	 i	 Miasta	
Chęciny,	Robert	Jaworski.

	 Do	zobaczenia	w	Wakacje!
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„Zimowy Koncert” z zespołem EFEKT z Polichna Feryjne spotkanie z leśnikiem Dariuszem Knap

Dzieci podczas treningu lekkoatletycznego z mistrzem Szymonem Garyckim Treningi zapaśnicze pod okiem Czesława Zaborskiego

Nastoletnie Studio Urody

Wyjazd na lodowisko

Warsztaty taneczne

Gminny Przegląd Taneczny
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Ferie w Bibliotece „W krainie książki” Dzieci ze świetlicy w Łukowej i Tokarni na kręglach

 „Kreatywny Maluch” zajęcia świetlicowe Podsumowanie plastycznego konkursu feryjnego

Turniej Halowej Piłki Nożnej dla młodzieży Koncert Walentynkowy

Ferie w świetlicy w Łukowej Turniej tenisa stołowego w świetlicy w Tokarni


