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Chęciny wciąż
jednym z najchętniej
odwiedzanych miejsc 

przez turystów
 Jak wynika z opublikowanych statystyk, chę-
cińskie atrakcje w minionym roku były odwie-
dzane jeszcze częściej nić dwa czy trzy lata temu. 
W roku ubiegłym największy wzrost turystów – 
z 6 do ponad 60 tyś. odnotował Zespół Pałacowo 
Parkowy wraz z Centrum Nauki w Podzamczu 
na terenie gminy Chęcin i to zaledwie w cztery 
miesiące. Pozostałe atrakcje w gminie Chęciny 
przyciągnęły blisko 270 tysięcy turystów. Szacu-
je się, że po otwarciu zamku ich liczba w 2015 
roku może sięgnąć nawet pół miliona.

Mamy wykonawcę budowy
wodociągu w Polichnie, 

Ostrowie, Wolicy i Chęcinach

Burmistrz Robert Jaworski 
zasiadł w Kapitule

„Świętokrzyskiej Victorii” 

 5 lutego, podpisana została umowa na realizację zadania pn. Budowa 
sieci wodociągowej w Gminie Chęciny, miejscowości: Polichno, Ostrów 
oraz Wolica - ul. Słoneczna, 26 Maja i Chęciny - ul. Zelejowa. Na realizację 
inwestycji Gmina pozyskała blisko 650 tysięcy złotych dofinansowania ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Gmina i Miasto Checiny laureatem ubiegłorocznej
„Świętokrzyskiej Victorii”

Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji

 W ubiegłym roku Gmi-
na Chęciny zdobyła sta-
tuetkę „Świętokrzyskiej 
Victorii” - jedno z najważ-
niejszych i najcenniejszych 
wyróżnień w województwie 
świętokrzyskim. W związku 
z ubiegłorocznym zwycię-
stwem na prośbę Marszałka 
Województwa Adama Ja-
rubasa, Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski, zasiadł w kapitu-
le tegorocznej nagrody.
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	 Jaskinię	Raj	odwiedziło	prawie	95	tysięcy	osób,	Park	Etno-
graficzny	Muzeum	Wsi	Kieleckiej	w	Tokarni	ponad	92	 tysięcy	
osób.	Znaczny	wzrost	 odwiedzających	odnotowała	 również	 za-
bytkowa	Kamienica	„Niemczówka”	w	Chęcinach,	którą	w	2014	
roku	zwiedziło	ponad	23	tysiące	osób.Wszystkie	obiekty	muzeum	
zebrały	w	minionym	roku	ponad	130	tys.	turystów.	Łącznie	na	
terenie	gminy	Chęciny	w	2014	roku	było	blisko	270	tysięcy	tu-

Chęciny wciąż jednym z najchętniej
odwiedzanych miejsc przez turystów

 Jak wynika z opublikowanych statystyk, chęcińskie atrakcje w minionym roku były odwiedzane jeszcze częściej nić dwa czy trzy 
lata temu. W roku ubiegłym największy wzrost turystów – z 6 do ponad 60 tyś. odnotował Zespół Pałacowo Parkowy wraz z Centrum 
Nauki w Podzamczu na terenie gminy Chęcin i to zaledwie w cztery miesiące. Pozostałe atrakcje w gminie Chęciny przyciągnęły 
blisko 270 tysięcy turystów. Szacuje się, że po otwarciu zamku ich liczba w 2015 roku może sięgnąć nawet pół miliona.

Poniżej wzgórze odrestaurowanego Zamku Królewskiego.

rystów.	-	To	bardzo	zadowalające	dane.	Cieszy	ogromnie	fakt,	że	
Chęciny	w	minionym	roku	były	jednym	z	najchętniej	odwiedza-
nych	miejsc	w	województwie.	Spodziewamy	się,	że	na	wiosnę	po	
otwarciu	odrestaurowanego	zamku,	perełki	regionu	świętokrzy-
skiego,	 liczba	 turystów	wzrośnie	do	blisko	pół	miliona	–	mówi	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech

...dla rozwoju województwa świętokrzyskiego...
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W numerze:
• Chęciny wciąż jednym z najchętniej 

odwiedzanych miejsc przez turystów
• Mamy wykonawcę budowy wodociągu 

w Polichnie, Ostrowie, Wolicy i Chęcinach
• Będzie plan gospodarki niskoemisyjnej 

dla Gminy Chęciny
• W Gminie Chęciny zmodernizują boisko 

w Łukowej i kupią stroje sportowe
• Sukces Zamkowych Duszków podczas 

tegorocznych „Pasji i Talentów”
• Burmistrz Robert Jaworski zasiadł 

w Kapitule „Świętokrzyskiej Victorii”
• Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci 

Miast z Regionu Świętokrzyskiego 
spotkali się w Podzamczu

• Wirtualny spacer po Skansenie w Tokarni
• Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Wolicy na 

warsztatach z historii
• Tablety w chęcińskiej bibliotece!
• W Chęcinach mamy jedno z najlepszych 

schronisk młodzieżowych w Polsce
• Widziałeś? Dzwoń! 723 192 235
• Urządzenia czyszczące dla CKiS 

w Chęcinach
• Było mokro, będzie sucho
• Spotkanie z wybitną powieściopisarką 

i eseistką Olgą Tokarczuk
• Spotkanie konsultacyjne ws. analizy 

potencjału kulturowego województwa 
świętokrzyskiego

• Sprawozdawcze zebranie Koła 
Wędkarskiego nr 5 w Chęcinach

• Nasze poetki !!!
• Uczniowie Szkoły Podstawowej z Bolmina 

i Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
z Wolicy laureatami konkursu „Nasi 
skrzydlaci przyjaciele”

• Działalność Szkolnego Klubu 
Wolontariusza i Szkolnego Koła Caritas 
w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach

• Demografia
• III Walentynkowy Turniej Piłki Ręcznej 

w Wolicy
• Wystąpili dla dziennikarzy 

i samorządowców
• Kobiecy maraton zdrowia
• Kolejne zwycięstwa zawodniczek LKS 

„ZNICZ”
• Cytryny i dziewczęta z ZS nr2 

w Chęcinach zwycięzcami II Turnieju 
Piłki Siatkowej

•,,Podstawówka” z Chęcin najlepsza 
w II Turnieju Halowej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta 
Chęciny

• Retro Walentynki w Kamienicy 
„Niemczówka”

• Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” gościł 
w murach Hali widowiskowo-sportowej 
w Chęcinach

	 Mieszkańcy	 kolejnych	 miejscowoci	
na	terenie	Gminy	Chęciny	już	niebawem	
będą	 mogli	 cieszyć	 się	 z	nowo	 wybudo-
wanej	 sieci	 wodociągowej.	 W	 związku	
z	dynamicznie	 rozwijającym	 się	 na	 te-
renie	 Gminy	 Chęciny	 budownictwem	
mieszkaniowym	 zachodzi	 potrzeba	 roz-
budowywania	wodociągów.	 Stąd	 projekt	
obejmuje	cztery	miejscowości,	w	których	
będą	dobudowywane	kolejne	nitki	wodo-
ciągowe	do	tych	już	istniejących.	Staramy	
się	możliwie	jak	najszybciej	zapewnić	peł-
ną	infrastrukturę	dla	wszystkich	naszych	
mieszkańców	 –	 mówi	 Burmistrz	 Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.
	 Przypomnijmy,	 że	 4	 listopada	 ubie-
głego	roku	w	siedzibie	Filharmonii	Świę-
tokrzyskiej	im.	Oskara	Kolberga	w	Kiel-

cach	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	
Robert	Jaworski,	wraz	ze	Skarbnik	Gmi-
ny	i	Miasta	Chęciny,	Jadwigą	Sinkiewicz,	
podpisali	 umowy	 na	 dofinansowanie	
tego	zadania,	na	które	Chęciny	pozyska-
ły	blisko	650	tysięcy	dofinansowania.
	 Teraz	 przyszedł	 czas	 na	 wyłonienie	
wykonawcy	 zadania.	 W	 wyniku	 prze-
prowadzonego	 postępowania	 przetar-
gowego	 generalnym	 wykonawcą	 robót	
budowlanych	 została	 firma	 HYDRO-
BUD	Krzysiek	 Spółka	 Jawna	 z	siedzibą	
w	Kielcach.	Wykonawca	 w	ramach	 ope-
racji	 wykona	 sieć	 wodociągową	 w	miej-
scowościach	 Chęciny,	 Polichno,	 Ostrów	
i	Wolica	o	łącznej	długości	prawie	3	kilo-
metrów.	

Agnieszka Olech

Mamy wykonawcę budowy 
wodociągu w Polichnie,

Ostrowie, Wolicy i Chęcinach
 5 lutego, podpisana została umowa na realizację zadania pn. Budowa sieci 
wodociągowej w Gminie Chęciny, miejscowości: Polichno, Ostrów oraz Wolica - 
ul. Słoneczna, 26 Maja i Chęciny - ul. Zelejowa. Na realizację inwestycji Gmina po-
zyskała blisko 650 tysięcy złotych dofinansowania ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
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	 Plan	 Gospodarki	 Niskoemisyjnej	 to	 jeden	 z	 kluczowych	
dokumentów	dla	gmin,	które	perspektywicznie	myślą	o	swoim	

rozwoju	w	najbliższych	latach,	szczególnie	w	kontekście	wyko-
rzystania	funduszy	Unii	Europejskiej	w	latach	2014-2020.	To	
dokument	 strategiczny,	opisujący	kierunki	działań	zmierzają-
cych	do	osiągnięcia	celów	pakietu	klimatyczno-energetycznego	
tj.	redukcji	emisji	gazów	cieplarnianych,	zwiększenia	efektyw-
ności	energetycznej	oraz	udziału	energii	pochodzącej	ze	źródeł	
odnawialnych,	 a	 także	 zmiany	postaw	konsumpcyjnych	użyt-
kowników	energii.
	 Gminy,	które	w	nowej	perspektywie	finansowej	chcą	pozyskać	
środki	na	działania	w	zakresie	termomodernizacji	budynków	czy	
też	na	wykorzystywanie	odnawialnych	źródeł	energii,	muszą	po-
siadać	plany	gospodarki	niskoemisyjnej.	Opracowany	dokument	
pozwoli	więc	podnieść	szanse	Gminy	Chęciny	i	podmiotów	dzia-
łającym	na	jej	terenie	na	uzyskanie	dofinansowania	ze	środków	
krajowych	i	europejskich	na	inwestycje	związane	z	termomoder-
nizacją	 i	modernizacją	 energetyczną	 –	mówi	 Burmistrz	 Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.

Magdalena Jamrożek

Będzie plan gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy Chęciny

 Gmina Chęciny jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Na opracowanie planu gmina pozyskała 
85 procent dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Projekt	pn.	„Opracowanie	planu	gospodarki	niskoemisyjnej	dla	Gminy	Chęciny”	w	ramach	działania		9.3.
Termomodernizacja	obiektów	użyteczności	publicznej	Priorytet	IX	Infrastruktura	energetyczna	przyjazna	środowisku

i	efektywność	energetyczna	Programu	Operacyjnego	Infrastruktura	i	Środowisko	2007-2013.

INFORMACJA 
w sprawie kierowania zgłoszeń
dotyczących awarii oświetlenia

ulicznego na terenie Gminy Chęciny

	 Urząd	 Gminy	 i	 Miasta	 w	 Chęcinach	 informu-
je,	że	z	wybranym	w	ramach	przetargu	wykonawcą	
tj.	PHU	WIK.WOLT.	zawarł	dnia	16.01.2015r.	umo-
wę	na	konserwację	sieci	oświetlenia	ulicznego	na	te-
renie	Gminy	i	Miasta	Chęciny	na	2015	rok.

	 Wszelkie	 zgłoszenia	 o	awariach	 należy	 kierować	
do	Referatu	Inwestycji,	Budownictwa	 i	Drogownic-
twa	pod	numer	tel.	41	31	51	118	lub	na	adres	e-mail	
gmina@checiny.pl	w	godzinach	pracy	Urzędu,	na-
tomiast	w	nagłych	przypadkach	zgłaszać	pod	nume-
rem	 bezpośrednim	do	 konserwatora:	 603	 706	 465	
lub	603	100	113.

/Urząd	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach/
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Miesięcznik	„WIADOMOŚCI CHĘCIŃSKIE”
Pismo	lokalne.	Wydawca:	Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach

Adres redakcji:	Plac	2	Czerwca	4
tel.	41	315	10	06,	wewn.	005

e-mail:	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
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	 10	lutego	w	siedzibie	Świętokrzyskiego	Biura	Rozwoju	Re-
gionalnego	w	Kielcach	 została	 podpisana	 umowa	 o	 dofinan-
sowanie	na	realizację	zadania	pn.	„Modernizacja	boiska	spor-
towego	 w	 Łukowej,	 zakup	 strojów	 sportowych	 dla	 członków	
klubów	sportowych	z	terenu	Gminy	Chęciny	oraz	organizacja	
turnieju	piłki	nożnej”.	Na	to	zadanie	Gmina	Chęciny	pozyska-
ła	dofinansowanie	 ze	 środków	Programu	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich	na	lata	2007-2013	w	ramach	działania	413	Wdraża-
nie	lokalnych	strategii	rozwoju.

Modernizacja obiektu sportowego w Łukowej
	 W	ramach	realizacji	zadania	zaplanowano	między	 innymi	
zakup	i	montaż	piłkochwytów	na	boisku	w	miejscowości	Łuko-
wa.	–	Jednym	z	priorytetów	lokalnego	samorządu	jest	tworze-
nie	warunków	oraz	dbanie	o	właściwy	rozwój	młodego	pokole-
nia.	Dzięki	zaplanowanej	inwestycji	wzrośnie	przede	wszystkim	
poziom	 bezpieczeństwa	 osób	 korzystających	 z	 infrastruktury	
sportowej.	Liczymy	na	to,	że	unowocześnione	boisko	przycią-
gnie	większą	liczbę	jego	aktywnych	użytkowników	–	mówi	Bur-
mistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	–	Wdrożenie	

W Gminie Chęciny zmodernizują boisko
w Łukowej i kupią stroje sportowe

 Blisko 30 tysięcy złotych Gmina Chęciny pozyskała na modernizację obiektu sportowego w Łukowej oraz zakup strojów dla 
członków klubów sportowych z terenu Gminy Chęciny. Władze gminy podpisały umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia 
i wyłoniły wykonawcę    

tego	projektu	umożliwi	nam	realizację	prozdrowotnej	polityki	
gminy	i	zaspokojenie	potrzeb	aktywności	ruchowej	mieszkań-
ców,	 a	 w	 szczególności	 dzieci	 i	 młodzieży.	 Działania	 zawarte	
w	projekcie	pozwolą	także	promować	wśród	dzieci	i	młodzieży	
aktywne	 spędzanie	wolnego	 czasu	–	podkreśla	Burmistrz	 Ja-
worski.

Nowe stroje dla naszych rodzimych sportowców
	 W	 ramach	 projektu	 zaplanowano	 również	 zakup	 strojów	
sportowych	dla	lokalnych	klubów:	Piast	Chęciny,	UKS	Chęciny	
oraz	LKS	Bolmin.	–	Kluby	sportowe	reprezentują	naszą	gminę	
na	wielu	turniejach.	Należy	więc	docenić	ich	wkład	i	zaangażo-
wanie.	Wierzę,	że	realizacja	projektu	pozwoli	także	zmotywo-
wać	młodzież	do	aktywnego	spędzania	czasu	wolnego	–	mówi	
Burmistrz	Robert	Jaworski.	
	 Podsumowaniem	projektu	będzie	turniej	piłki	nożnej,	któ-
ry	odbędzie	się	22	marca	w	Hali	widowiskowo-sportowej	„Pod	
Basztami”	w	Chęcinach.	Realizacja	całego	zadania	ma	zakoń-
czyć	się	jeszcze	w	marcu	bieżącego	roku.

Agnieszka Olech

	 24	 lutego	 na	Małej	 Scenie	Kieleckiego	Centrum	Kultury	
w	Kielcach		odbyła	się	XVI	edycja	konkursu	„Pasje	i	Talenty”		
organizowanego			przez	MDK	w	Kielcach.	Miło	nam	poinfor-
mować,	że	nasz	zespół	Zamkowe	Duszki	zdobył	z	układem	”Na	
farmie”	I	MIEJSCE	W	KATEGORII	FORMACJE.	
Duży	sukces	odniosły	również	tancerki	w	kategorii	solo	i	duety:
w	kategorii		Solo	-	11	lat	i	starsi	
I	miejsce	-	Julita	Woźniczko	
II	miejsce	-	Magdalena	Wcisło	”Na	farmie”
III	miejsce	-	Aleksandra	Kasprzycka
w	kategorii:	duety	akrobatyczne	-	do	12	lat	
I	miejsce	-	Julita	Woźniczko	i	Kinga	Bielecka	
III	miejsce	-	Magdalena	Wcisło	i	Amelia	Drej	Duszki
Wyróżnienia	 otrzymały:	 Wiktoria	 Siarek,	 Gloria	 Krzywicka,	
Oliwia	Hajduk	i	Natasza	Kasprzycka
Gratulujemy	tancerkom	i	życzymy	dalszych	sukcesów.

Instruktor zespołu Grażyna Rem-Kret,
oraz opiekun zespołu Edyta Jarząbek 

Sukces Zamkowych Duszków
podczas tegorocznych „Pasji i Talentów”
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	 „Świętokrzyska	 Victoria”	
to	 nagroda	 Samorządu	 Wo-
jewództwa,	 której	 celem	 jest	
promowanie	 najbardziej	 ak-
tywnych	świętokrzyskich	samo-
rządów,	przedsiębiorstw	i	osób	
–	społeczników,	działających	na	
rzecz	 swoich	 środowisk.	 Przy-
znawana	 jest	w	 trzech	katego-
riach:	 „Samorządność”,	 „Oso-
bowość”	i	„Przedsiębiorczość”.	

	 I	 tak,	 w	 kategorii	 „samorządność”	 bezkonkurencyjna	
w	ubiegłym	 roku	 okazała	 się	 Gmina	 i	Miasto	 Chęciny,	 która	
zdobyła	cenną	statuetkę	„Świętokrzyskiej	Victorii”.		Na	scenie	
Międzynarodowego	Centrum	Kultur	w	Kielcach,	 z	 rąk	mar-
szałka	Adama	Jarubasa	i	przewodniczącego	Sejmiku	Tadeusza	
Kowalczyka	nagrodę	odebrał	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chę-
ciny,	Robert	Jaworski.	Warto	podkreślić,	że	w	gąszczu	nagród	
jest	 to	 jedno	 z	 najważniejszych	 i	 najcenniejszych	 wyróżnień	
w	województwie	świętokrzyskim.	

Burmistrz Robert Jaworski zasiadł w Kapitule
„Świętokrzyskiej Victorii”

 W ubiegłym roku Gmina Chęciny zdobyła statuetkę „Świętokrzyskiej Victorii” - jedno z najważniejszych i najcenniejszych 
wyróżnień w województwie świętokrzyskim. W związku z ubiegłorocznym zwycięstwem na prośbę Marszałka Województwa Adama 
Jarubasa, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, zasiadł w Kapitule tegorocznej nagrody.

	 Tegorocznym	laureatem	Nagrody	w	kategorii	„Samorząd-
ność”	został	Powiat	kielecki,	jako	jeden	z	najaktywniejszych	sa-
morzadów	w	regionie	w	sieganiu	po	srodki	unijne.
	 Warto	przypomnieć,	że	zgodnie	z	regulaminem	nagrody	ten,	
kto	ją	otrzyma	nie	może	ubiegać	się	o	nominację	przez	dwie	kolej-
ne	edycje.	W	związku	z	tym,	Gmina	Chęciny	o	kolejną	nominację	
do	„Świętokrzyskiej	Victorii”	będzie	mogła	starać	się	dopiero	za	
dwa	lata.	

Agnieszka Olech

R
EK

LA
M

A
 P

Ł
AT

N
A

Starosta Powiatu Kielcekiego Michał Godowski odbiera statuetkę
 tegorocznej „Świętokrzyskiej Victorii”
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	 Spotkanie	miało	 charakter	 sprawoz-
dawczo-wyborczy.	 Przedstawiono	 spra-
wozdanie	 merytoryczne	 i	 finansowe	
z	działalności	 Zarządu	 Stowarzyszenia	
za	2014	rok.	Następnie	w	ramach	usta-
lonego	 porządku	 obrad	 zebrani	 włoda-
rze	i	przedstawiciele	miast	i	gmin	regio-
nu	wybrali	nowe	władze	stowarzyszenia	
ustanawiając	 jednocześnie	 Zarząd	 na	
kolejną	V	 kadencję	 działalności.	Wśród	

Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Miast
z Regionu Świętokrzyskiego
spotkali się w Podzamczu

 2 lutego w Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Związ-
ku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

nowo	 wybranych	 znalazł	 się	 Burmistrz	
Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jawor-
ski,	który	 jako	Członek	Zarządu	Stowa-
rzyszenia	reprezentuje	powiat	kielecki.
	 W	 walnym	 zebraniu	 w	 Podzamczu	
uczestniczyli:	 Wojewoda	 Świętokrzyski,	
Bożentyna	 Pałka	 -	 Koruba,	 Przewod-
niczący	 Sejmiku	 Województwa	 Święto-
krzyskiego,	Arkadiusz	Bąk	oraz	Członek	
Zarządu	 Województwa	 Świętokrzyskie-

go,	Kazimierz	Kotowski.	Ponadto	wśród	
gości	 znaleźli	 się	 m.in.	 Grzegorz	 Ora-
wiec,	 Dyrektor	 Departamentu	 Polityki	
Regionalnej	 Urzędu	 Marszałkowskiego,	
Irena	 Sachocka,	 Dyrektor	 Departamen-
tu	 Wdrażania	 Europejskiego	 Funduszu	
Rozwoju	Regionalnego	Urzędu	Marszał-
kowskiego,,	a	także	Mirosława	Mochocka,	
Zastępca	Dyrektora	ŚBRR	w	Kielcach.

Magdalena Jamrożek

Wirtualny spacer po Skansenie w Tokarni
 Muzeum Wsi Kieleckiej  zaprasza w podróż do urokliwej dawnej polskiej wsi z zabytkową drewnianą zabudową. Spacer po 
skansenie w Tokarni jest możliwy w każdej chwili, dzięki najnowszej wersji wirtualnego zwiedzania.

	 Wirtualne	 zwiedzanie	 zostało	 wykonane	 dla	 Parku	 Etno-
graficznego	w	Tokarni	w	ramach	programu	Ministra	Kultury	
i	Dziedzictwa	Narodowego.

Agnieszka Olech

	 Podczas	 wirtualnego	 spaceru	można	 dowiedzieć	 się	 pod-
stawowych	 oraz	 ciekawych	 informacji	 o	 skansenie,	 który	 jest	
największym	tego	typu	muzeum	w	Polsce.	Ma	powierzchnie	65	
hektarów.	Internauci	mogą	obejrzeć	80	obiektów,	a	panoramy	
sferyczne	 360	 stopni	 sprawiają	wrażenie	 obecności	wewnątrz	
budynków.	 Całość	 zdobią	 urokliwe	 zdjęcia	 wykonane	 przez	
Krzysztofa	Pęczalskiego.	
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	 Ośrodek	 Myśli	 Patriotycznej	 i	 Obywatelskiej	 funkcjonu-
je	w	murach	dawnego	więzienia	kieleckiego	od	czerwca	2012	
roku.	Jest	miejscem	pamięci	i	edukacji	historycznej.
	 Tematem	 przewodnim	 zajęć	 była:	 „Polska	 droga	 do	 nie-
podległości	1918	roku”.
	 Wyjazd	 ten	 był	 bardzo	 udaną	 próbą	 realizacji	 programu	
wychowawczego	 oraz	 nauczania	 historii	 poza	 ławką	 szkolną.	
Zarówno	przekazywane	treści	jak	i		szczególna	atmosfera	panu-
jąca	w	murach	gmachu,	w	którym	męczeńską	śmiercią	zginęło	
wielu	polskich	patriotów	zrobiły	na	uczniach	ogromne	wraże-
nie.	Podniosła	atmosfera	zajęć		wywołała	wśród	młodzieży	głę-
boką	zadumę	i	refleksję	nad	przeszłością	naszego	bohaterskie-
go	narodu.
	 Dodatkowym	atutem	ekspozycji	muzealnej		była	możliwość	
dotykania	 eksponatów	 oraz	 indywidualny	 wybór	 korzystania	
z	nowoczesnych	pokazów	multimedialnych.
	 Można	było	np.	usłyszeć	pierwszy	wywiad	radiowy	udzielo-
ny	przez	Józefa	Piłsudskiego	dla	Polskiego	Radia	czy	obejrzeć	
unikatowy	film	produkcji	estońskiej	ukazujący	wjazd	I	Kompa-
nii	Kadrowej	do	Chęcin.

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Wolicy
na warsztatach z historii

 13 lutego 2015 roku uczniowie trzecich klas Gimnazjum Publicznego nr 2 w Wolicy wyjechali do Ośrodka Myśli Patrio-
tycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Odbyła się tam specjalnie dla nich przygotowana przez pracowników ośrodka bezpłatna 
lekcja historii.  Zajęcia  połączone były z warsztatami oraz ze zwiedzaniem ośrodka i zgromadzonych tam eksponatów muzeal-
nych.

Tablety w chęcińskiej 
bibliotece!

	 Miejsko	-	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Chęcinach	zosta-
ła	 laureatem	konkursu	„Tablety	w	twojej	bibliotece”.	W	ogól-
nopolskim	 konkursie	 wzięło	 udział	 prawie	 651	 bibliotek	 pu-
blicznych.	Oceniana	była	dotychczasowa	aktywność	biblioteki	
i	 pomysł	 na	 wykorzystanie	 nowych	 technologii	 w	 bibliotece.	
Celem	projektu	„Tablety	w	Twojej	bibliotece”	jest	dostarczenie	
bibliotekom	publicznym	narzędzi,	wiedzy	i	inspiracji	niezbęd-
nych	 do	 wprowadzenia	 usług	 mobilnych	 dla	 użytkowników,	
które	wspierają	tworzenie,	uczenie	się	i	dzielenie	z	innymi	oraz	
promowanie	wizerunku	bibliotek	publicznych,	 jako	 instytucji	
nowoczesnych,	podążających	za	najnowszymi	globalnymi	tren-
dami.	 Dzięki	 konkursowi	 nasza	 biblioteka	 otrzyma	 w	 darze	
trzy	tablety	wysokiej	jakości:	Apple	iPad	Air	16GB	Wi-Fi,	które	
Fundacja	Społeczeństwa	 Informacyjnego	wyposażyła	 również	
w	 czujnik	 lasso	 –	 do	 elektronicznego	 zabezpieczenia	 table-
tów,	rysik	Targus	STYLUS	IPAD	AMM010EU,	folię	ochronną	
3MK	Classic	do	iPada	Air,	słuchawki	stereofoniczne	z	mikrofo-
nem	 i	regulacją	głośności	Media-Tech.	Wartości	otrzymanego	
sprzętu	to	6311,37	zł.	Konkurs	odbył	się	w	ramach	Programu	
Rozwoju	Bibliotek	realizowanego	od	2009	roku	przez	Funda-
cję	Rozwoju	Społeczeństwa	Informacyjnego,	która	na	 ten	cel	
otrzymała	grant	od	Polsko-Amerykańskiej	Fundacji	Wolności.

Barbara Woś

	 Tą	szczególną	lekcje	historii	bardzo	wysoko	ocenili	również	
organizatorzy	wyjazdu	–	nauczyciele	Gimnazjum	Publicznego	
nr	2	w	Wolicy:	mgr	Agnieszka	Gajos,	mgr	Lidia	Pierzak	oraz	
mgr	Rafał	Gajos.

Rafał Gajos
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	 -	 Znaleźliśmy	 się	 w	 czołówce	 najlep-
szych	 schronisk	 w	 kraju	 i	 to	 ogromnie	
cieszy	–	podkreślał	Wicestarosta	Powiatu	
Kieleckiego,	 Zenon	 Janus,	 podczas	 spo-
tkania	z	dyrektor	Powiatowego	Szkolne-
go	 Schroniska	 Młodzieżowego	 w	 Chę-
cinach,	 Bożeną	 Barwinek.	 -	 Schroniska	
młodzieżowe	 są	 jednym	 z	 elementów	
wspierających	 	 rozwój	 turystyki	 w	 na-
szym	regionie.	Warto	zachęcać	szkoły,	jak	
i	osoby	prywatne	do	korzystania	z	oferty	
Powiatowego	Szkolnego	Schroniska	Mło-
dzieżowego	w	Chęcinach	i	jego	filii	–	mó-
wił	Wicestarosta	Zenon	Janus.		
	 Tematem	 spotkania	 było	 omówienie	
funkcjonowania	Schroniska	w	roku	bieżą-
cym.	–	Najnowszym	trendem	wśród	użyt-
kowników	schroniska	są	harcerskie	biwa-
ki	w	szkołach.	Ten	modny	trend	możemy	
idealnie	wykorzystać	nie	tylko	na	terenie	
gminy	Chęciny,	ale	też	w	innych	częściach	
powiatu,	 gdzie	 są	 znakomite	 tereny	
do	 zdobywania	 harcerskich	 odznak	 –	 podkreślała	 dyrektor	
Barwinek.		
	 Warto	 przypomnieć,	 że	 Powiatowe	 Szkolne	 Schronisko	
Młodzieżowe	w	Chęcinach	posiada	cztery	filie:	w	Bodzentynie,	

W Chęcinach mamy jedno z najlepszych
schronisk młodzieżowych w Polsce

 Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach, za swoją działalność w minionym roku, zostało docenione przez 
kapitułę Ogólnopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych, która przyznała wyróżnienie w stopniu 
srebrnym.

Mąchocicach	Scholasterii,		Łagowie	i	Nowej	Słupi.	Jest	to	pla-
cówka	oświatowo-wychowawcza,	 z	której	noclegów	korzystają	
wycieczki	szkolne,	młodzież	szkolna,	a	także	studenci.

Agnieszka Olech

INFORMACJA
	w	sprawie	awarii	sieci	kanalizacji	sanitarnej	w	miejscowościach:

Lipowica,	Przymiarki	oraz	Starochęciny

W	związku	z	częstymi	awariami	nowo	wybudowanej	kanalizacji	sanitarnej	w	miejscowości	Lipowica,	Przymiarki 
oraz	Starochęciny,	gm.	Chęciny.	Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Chęcinach		zwraca	się	z	prośbą	do	mieszkańców 
w/w	miejscowości	o	zwrócenie	szczególnej	uwagi	na	to	co	wrzucamy	do	kanalizacji	sanitarnej.	Pamiętajmy,	że	rzeczy 

nie	podlegające	rozdrobnieniu,	powodują	zator	kanalizacji	sanitarnej	i	zatkanie	pomp	ściekowych.	
Powoduje	to	awarie	systemu	kanalizacji	sanitarnej	oraz	wzrost	opłat	za	odbiór	ścieków.

Każdy	z	Państwa	może	pomóc	w	niezawodnym	funkcjonowaniu	kanalizacji.	
Wystarczy do toalet i innych urządzeń sanitarnych nie wrzucać:

chusteczek nawilżanych i higienicznych, ręczników papierowych, szmat, ścierek, waty, podpasek, tamponów, pieluch, 
gazet, włosów, resztek jedzenia, leków, środków ochrony roślin, gruzu, kamieni, piachu i innych resztek po budowla-

nych, farb, lakierów  i innych rzeczy powodujących niedrożność rur kanalizacyjnych.
Jednocześnie	informujemy	się,	że	w	przypadku	zatkania	się	kanalizacji	sanitarnej	lub		uszkodzenia	pompy	ściekowej	po-
przez	wrzucanie	w/w	przedmiotów	do	urządzeń	kanalizacji	to	odbiorca	usług	będzie	ponosił	koszty	ewentualnej	naprawy.
Mając	powyższe	na	uwadze	jeszcze	raz	zwracamy	się	z	ogromną	prośbą	do	mieszkańców	o	użytkowanie	instalacji	kanali-

zacyjnej	zgodnie	z	jej	przeznaczeniem	co	zniweluje	do	minimum	koszty	jej	udrażniania.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach
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	 Dzwoniąc	 pod	 ten	 numer	można	 uzyskać	 bezpośrednią	 łączności	
z	 załogą	 radiowozu,	 szczególnie	wtedy,	 gdy	policjanci	 z	Komisariatu	
Policji	w	Chęcinach	znajdują	się	w	terenie.	W	pilnych	sprawach	moż-
na	również	dzwonić	na	numer	alarmowy	Policji	997.	–	Apelujemy	do	
wszystkich,	którym	leży	na	sercu	dobro	gminy.	Jeżeli	będziecie	świad-
kami	 łamania	prawa,	 to	dzwońcie	 jak	najszybciej	pod	wskazany	 tele-
fon.	Nie	przechodźcie	obojętnie	obok	zjawiska	chuligaństwa	i	wandali-
zmu.	Po	prostu	reagujcie	–	mówi	Burmistrz,	Robert	Jaworski.			

Agnieszka Olech

Przypominamy numer interwencyjny na policję

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

Urządzenia 
czyszczące
dla CKiS

w Chęcinach
 Gmina Chęciny, za pośrednic-
twem Centrum Kultury i   Spor-
tu w Chęcinach pozyskała środki 
z Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych na 
zakup urządzeń służących utrzyma-
niu porządku w hali i wokół niej.

	 Wniosek	 CKiS	 został	 przyjęty	 do	
projektu	w	ramach	realizacji	„Progra-
mu	 Wyrównywania	 Różnic	 Między	
Regionami	 obszar	 G”.	 	 Dzięki	 pozy-
skanym	 środkom	 udało	 się	 zakupić:	
automat	szorująco	–	zbierający	z	trak-
cją,	odśnieżarkę	spalinową,	kosę	spali-
nową	i	myjkę	wysokociśnieniową	wraz	
z	 akcesoriami.	 –	 Duże	 powierzchnie	
użytkowe	 i	 	 szereg	wydarzeń	 sporto-
wo-artystycznych	 wymaga	 profesjo-
nalnego	sprzętu	czyszczącego.	Jestem	
przekonany,	 że	 zakupione	 urządze-
nia	 ułatwią	 utrzymanie	 porządku	
w	obiekcie	i	wokół	niego	–	powiedział	
Burmistrz,	Robert	Jaworski.

CKiS



Z ŻYCIA GMINY

11

	 Ulewy	 pojawiały	 się	 często,	 a	 nadmiar	 wody	 przelewał	 się	
z	jezdni	przez	łączkę	i	przydomowe	ogrody,	dochodząc	do	domu	
i	z	łatwością		dostając	się	do	piwnic.	Przez	lata	dom	–	budowany	
był	w	latach	60-tych	–	stawał	się	co	raz	bardziej	zawilgocony,	tym	
bardziej	że	rura,	jak	okazało	się	podczas	prac,	była	mocno	„nad-
szarpnięta	czasem”.
	 Od		mego	przyjazdu,	codziennie	obserwowałam	postęp	prac.	
Łatwo	powiedzieć	–	prac.	Ktokolwiek	zna	Czerwoną	Górę	to	wie,	
że	zbudowana	jest	na	podłożu	skalistym,	osiedle	nawet		swoją	na-
zwę	wzięło	od	koloru	czerwonego	piaskowca,	 skały	 twardej,	po-
wstałej	w	odległej	erze,	paleozoiku.
Moi	dzielni	sąsiedzi	postanowili	dokopać	się	do	ławy	fundamento-
wej,	która	była	na	głębokości	od	2	do	3	metrów.	Wyobraźmy	sobie	

OKIEM ŻYCZLIWEGO SĄSIADA

Było mokro, będzie sucho
 Na początku września wróciłam znad morza. Codziennie wychodziłam na balkon, bo jesień, przyznacie sami, była piękna. 
Każdego dnia widziałam swoich znajomych z sąsiedniego domu, którzy wykonywali dziwne prace ziemne. Natychmiast zainte-
resowałam się tym, bo  wykopy były prowadzone na wielką skalę. Dowiedziałam się, że mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej 
domu nr 6, na jednym z zebrań podjęli uchwałę, że  samodzielnie odwodnią swój dom. 

kopanie	na	 takiej		 głębokości,	w	 skalistym	gruncie,	 przy	domu,	
który	nie	jest	przecież	mały,	bo	ma	wymiary	28	na	24	m.
	 Większość	mężczyzn	pracuje	 zawodowo		 i	 dopiero	po	pracy	
mogli	zabrać	się	do	drugiej	roboty.	Przy	pracy	widziałam	niemal	
codziennie	 kobiety,	 emerytki.	 Chętnie	 wymieniłabym		 nazwiska	
wszystkich	osób,	które	wzięły	udział	w	tym	pospolitym	ruszeniu,	
ale	wymienię	 tylko	kilka,	 bo	 te	osoby	 zawsze	widziałam	z	mego	
okna:		Wiesiu	Górnicki,		AniaKrak,	Marek	Pełka	i	młody	człowiek,	
jak	się	nie	mylę	to	Krzysztof,	młodszy	syn	pana	Smolikowskiego.	
Do	pracy	wychodzili	nie	 tylko	ojcowie,	 ale	 i	 ich	 synowie,	nawet	
Ci,	którzy	przyjechali	do	rodziców	na	studenckie	wakacje.	Artykuł	
piszę	w	połowie	listopada,	prace	zatem	już	trwają	3	i	pół	miesiąca!
	 Przepracowano	 w	 sumie	 setki	 godzin.		 Z	 podziwem	 patrzę	
na	tych	ludzi,	dla	których	taczki,	łopaty,	siekiery,	kilofy	przez	ten	
czas	stały	się	najlepszymi	przyjaciółmi.		Widziałam	też	pana	bur-
mistrza,	naszą	radną	panią	Zosię,	dyrektora	Zakładu	Gospodar-
ki	Komunalnej	i	liczyłam,	że	po	tych	wizytach	zjawi	się	koparka,	
traktor	 czy	 inne	 urządzenie,	 które	 pomogą	mieszkańcom	w	 tej	
ciężkiej	pracy,	 tym	bardziej,	 że	 część	pracy	wykonywana	 jest	na	
ziemi	gminnej.	Nie	powiem,	że	żadnej	pomocy	ze	strony	gminy	
nie	było,	ale	była	niewielka	w	stosunku	do	tego,	co	potrzebowa-
li	mieszkańcy.	Po	wielu	dniach	oczekiwań	przyjechał		hydraulik,	
który	do	rury		głównej	dołączył	nowe	przyłącze	wodne	a	traktor	
zakopał	niezbędny	rów	i		przywiózł	potrzebną	ziemię	do	splanto-
wania.
	 Próbowałam	 dowiedzieć	 się	 od	 pracujących,	 ile	 to	 wszystko	
może	 kosztować.	 Nie	 dowiedziałam	 się	 dokładnie.	 Powiedziano	
mi,	 że	 wszystkie	 materiały,	 piasek,	 żwir,		 materiały		 ocieplające,	
rury,	 przyłącze	 wodne,	 sączki,	 kleje,	 cement,	 folie	 itd.	 zapłacili	
z	kasy	wspólnoty	mieszkaniowej.	Robocizna	kosztowałaby	ho,ho…	
dużo,	a	wszystko	razem	tyle	mniej	więcej,	 ile	zapłacił	blok	nr	5,	

firmie	 która	wcześniej	 odwadniała	 sąsiadu-
jący	dom.	Na	pewno	można	liczyć	na	kilka-
dziesiąt	tysięcy	złotych.	Okazuje	się,	że	nasi	
sąsiedzi	umieją	liczyć	i	być	oszczędni.
	 Wiadomo	nam	wszystkim,	że	w	ostat-
nich	czasach,	w	nowej	Polsce,	prace	społecz-
ne	nie	są	w	modzie	a	nawet	„nie	wypada”	ich	
podejmować..	Wiem	o	tym	dobrze,	bo	kiedy	
byłam	prezesem	ogrodu	działkowego,	z	tru-
dem	udawało	się	coś	nieco	na	rzecz	ogrodu	
społecznie	wykonać,		A	 tu	nagle	na	naszych	
oczach	 nastąpił	 prawdziwy	 wybuch	 chęci	
działania.	 Nikt	 z	 nas,	mieszkańców	 czerwo-
nej	 Góry	 dotychczas	 nawet	 nie	 pomyślałby,	
że	w	domu	nr	6	mieszka	 tylu	społeczników!	
Poza	 wszystkim,	 po	 tych	 trzech	 miesiącach	
ciężkiej	pracy	dla	wspólnego	dobra,	sąsiedzi	
ze	zwykłych	sąsiadów	zamienili	się	w		przyja-
ciół,	bo	tylko	przyjaciele	tak	składnie	i	pospo-
łu	mogą	pracować.	Pracowali	nie	dlatego,	że	
zbliżały	się	wybory,	pracowali	bo	uznali,	że	tak	
po	prostu	trzeba,	dla	siebie,	dla	dobra	swego	
domu	a	i	piękna	swojego	osiedla.		Przed	nimi	
zapewne	jeszcze	ocieplanie	budynku,	ale	dla	
takiej	zgranej	gromady	to	już	„pestka”.

Zenona Dołęgowska
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Spotkanie z wybitną powieściopisarką
 i eseistką Olgą Tokarczuk

 12 lutego, członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki w Chęcinach uczestniczyli w spotkaniu z wybitną powieściopisarką 
i eseistką, jedną z najbardziej utytułowanych polskich autorek Olgą Tokarczuk. Spotkanie z czytelnikami odbyło w Wojewódz-
kiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

	 „Synkteryczny	 tygiel”	 po	 polsku	 	 i	 religijne	 buty	 Jakuba	
Franka	czyli	świat	z	najnowszej	powieści	OLGI	TOKARCZUK	
widziany	okiem	uczestniczki	spotkania	Jolanty	Domagały.
	 Kiedy	Olga	Tokarczuk	weszła	do	sali	konferencyjnej	WBP	
podczas	 lutowego	spotkania	z	czytelnikami,	zobaczyłam	pięk-
ną	uśmiechniętą	kobietę	w	czerni,	o	jasnym	głębokim	spojrze-
niu,	o	regularnych	wyrazistych	rysach,	 z	 fantazyjnie	upiętym	
kokiem	z	dredów,	które	 tu	 i	 ówdzie	niesfornie	wymykały	 się	
z	upięcia,	w	butach	przypominających	glany.	Do	tego	odważny	
makijaż	i	zero	biżuterii.	Pomyślałam	sobie,	że	wygląda	jak	bun-
towniczka.	 Jak	wojownik	 słusznej	 sprawy.	 Jak	ktoś	 kto	 ciągle	
zadaje	niewygodne	pytania	i	ściera	się	z	utartymi	schematami,	
ale	robi	to	w	wyjątkowo	eleganckim	stylu.	Kiedy	później	zesta-
wiłam	to,	co	mówiła	o	„Księgach	Jakubowych”	z	jej	wyglądem,	
uświadomiłam	sobie,	że	pisząc	o	Jakubie	Franku	czyli	o	czło-
wieku	łamiącym	ustalony	porządek,	autorka	nawiązała	swoim	
wizerunkiem	do	tematu	książki	(	chociaż	możliwe,	że	to	tylko	
moje	odczucie).	Jednego	zaś	byłam	pewna,	mianowicie	tego,	że	
mamy	oto	przed	sobą,	na	wyciągnięcie	ręki,	osobę	wybitną,	jed-
ną	z	najbardziej	cenionych	na	świecie	i	nagradzanych	polskich	
autorek.	 Z	wykształcenia	 psycholożka	 z	 zamiłowania	pisarka.	
Klasyczny	przypadek	szczęśliwej	zamiany	hobby	na	zawód.	Pan	
Andrzej,	 który	 prowadził	 spotkanie,	wymienił	 pokrótce	 osią-
gnięcia,	 nagrody	 i	 wyróżnienia	 Olgi	 Tokarczuk,	 wśród	 nich	
te	najważniejsze	-	Nagroda	Kościelskich	i		Literacka	Nagroda	
Nike.	
	 Na	 pytanie	 o	 istotę	 pisarstwa,	 Olga	 Tokarczuk	 odpowie-
działa,	 że	według	niej	 sztuka	pisania	 jest	ekscentryczną	wizją	
świata	zatapianą	na	kartach	książki,	przy	czym	sam	pisarz	nie	
powinien	 zajmować	miejsca	w	 centrum	 tej	wizji,	 tylko	gdzieś	
z	boku.
	 Potem	zobaczyłam	ogromną	zieloną	księgę,	z	racji	grubo-
ści	przywodzącą	na	myśl	biblię.	Robiła	wrażenie.	Wiedziałam,	
że	jest	droga	i	pomyślałam	sobie,	że	nie	będę	nadwyrężać	bu-
dżetu	rodzinnego,	by	 ją	kupić,	poczekam	 i	wypożyczę,	kiedy	
moja	biblioteka	wzbogaci	się	o	tę	pozycję.	Wydarzyło	się	jednak	
coś	dziwnego.	Olga	Tokarczuk	 tak	mnie	 zainteresowała	 swo-
ją	powieścią,	tak	ciekawie	i	barwnie	opowiadała	o	bohaterach,	
że	z	minuty	na	minutę	stawałam	się	coraz	bardziej	żądna	na-
tychmiastowego	posiadania	„Ksiąg	Jakubowych”.	 	Zazdrośnie	
łypałam	okiem	na	osoby	dzierżące	w	rękach	zielone	tomiszcza	
i	bezczelnie	 je	podczytujące	podczas	 spotkania.	Autorka	 chy-
ba	wie	jak		zarzucać	haczyk	na	niezdecydowanych.	W	pewnym	
momencie	opowiedziała	o	jednym	z	bohaterów	swojej	powieści	
–	 księdzu	Chmielewskim,	 autorze	 „Nowych	Aten”.	 Przyznała	
się,	że	pokochała	tę	postać	z	całego	serca.	Poczułam,	że	bardzo	
chciałabym	poznać	tego	bohatera	i	też	go	pokochać...	A	kiedy	
usłyszałam	fragment	o	przyjmowaniu	imion	przez	frankistów,	
jakby	rodzili	się	na	nowo	i	przechodzili	jednego	świata	do	dru-
giego,	postanowiłam	–	nie	wrócę	do	domu	bez	tej	powieści.
	 Kilkanaście	 lat	 temu	przeczytałam	„Prawiek	 i	 inne	 czasy”	
i	 „Podróż	 ludzi	 Księgi”.	 Wzbudziły	 mój	 zachwyt.	 Niedawno	
podziwiałam	urodę	„Ostatnich	historii”.	Urzekło	mnie	w	tych	
powieściach	coś	szczególnego.	Mam	na	myśli	„pierwiastek	me-
tafizyczny”.		Olga	Tokarczuk	w	jakiś	czarodziejski	sposób	budu-

je	charakterystyczną	tylko	dla	niej	przestrzeń,	która	przypomi-
na	kadry	ze	snu.		Potrafi	przepięknie	literacko	oddać	pewien	
dodatkowy	wymiar,	 który	odbieramy	 intuicyjnie,	 ale	nikt	nie	
potrafi	 udokumentować.	 	Ów	 sposób	 pisania	 nazywa	 się	 po-
tocznie	 realizmem	magicznym.	Na	 spotkaniu	 okazało	 się,	 że	
pisarka	nie	cierpi	tej	łatki,	zmaga	się	z	nią,	ale	pozbycie	się	jej	
jest	 bardzo	 trudne,	 bo	 to	 jak	walka	 z	własną	naturą.	 Zawsze	
wypłynie.	Przy	pisaniu	 	„Ksiąg	Jakubowych”	Olga	Tokarczuk	
pilnowała	się,	żeby	nie	było	żadnego	„odlotu”	i	czegoś	wciąż	jej	
brakowało.		Wtedy	urodziła	się	postać	Jenty.	I	znowu	wszystko	
zagrało.	Osobiście	właśnie	 za	 realizm	magiczny	w	połączeniu	
z		mądrym	przekazem	i	poetyckim	stylem	uwielbiam	tę	pisarkę	
najbardziej.
	 Czytając	„Prawiek…”	do	głowy	mi		nie	przyszło,	by	marzyć	
o	spotkaniu	z	jego	twórczynią.	Tylko,	że	wtedy		nie	należałam	
do	DKK,	a	wielki	świat	kultury	nie	zaglądał	zbyt	często	na	moją	
ukochaną	prowincję.	Tym	razem	wpadł	i	to	nawet	na	dłuższą	
chwilę.	Jak	już	wspomniałam	Olga	Tokarczuk,	podczas	spotka-
nia	w	Kielcach,	niezwykle	 ciekawie	 opowiadała	 o	 swoim	naj-
młodszym	dziecku	literackim	czyli	o	„Księgach	Jakubowych”.
Otóż	głównym	bohaterem	powieści	jest	Jakub	Lejbowicz	Frank,	
neoficki	 herezjarcha	 z	 Podola,	 mistyk,	 zręczny	 hochsztapler,	
rozpustnik,	 utalentowany	 polityk,	 charyzmatyk,	 przywódca	
religijny,	 psychopata,	 słowem	 postać	 dwuznaczna,	 mroczna,	
kontrowersyjna,	 trudna	 do	 uchwycenia	 i	 zarazem	 baaaardzo	
interesująca.	 Bohater	 „Ksiąg	 Jakubowych”	 to	 człowiek,	 któ-
ry	traktuje	religie	niezwykle	przedmiotowo,	jak	„buty”,	które	
można,	a	nawet	należy	zmieniać	w	drodze	do	celu.	Przechodzi	
z	 judaizmu	najpierw	na	 islam,	potem	na	katolicyzm.	Urodził	
się	w	małej	wiosce	na	Podolu,	czyli	w	dzisiejszej	Ukrainie,	w	ro-
dzinie	heretyckiej	 (wyznawcy	Szabataja	Cwi).	 Sprawiał	 rodzi-
com	kłopoty	wychowawcze,	był	katowany	przez	ojca.	Smutne	
dzieciństwo	spędził	na	terenie	dzisiejszej	Rumunii,	jako	kupiec	
jeździł	 do	 Turcji,	 wracał	 do	 wschodniej	 Polski,	 by	 agitować	
i	zdobywać	nowych	wyznawców.	Jego	działalność	spotykała	się	
z	prześladowaniami	ze	strony	ortodoksyjnych	Żydów.	Uciekał		
wówczas	 do	 Smyryny	 albo	 Salonik	 i	 tam	 nauczał.	 Próbował	
zakładać	 komunę,	 akceptował	 równouprawnienie	 seksualne.	
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Marzył	o	niewielkim	państwie	żydowskim	usytuowanym	na	te-
renach	Polski	lub	Austro-Węgier.		Czuł	się	mesjaszem,	dopro-
wadził	 do	 znacznego	 fermentu	 w	 strukturach	 społeczeństwa	
żydowskiego,	a	także	do	jego	rozłamu.		Przeżył	wiele,	był	wię-
ziony,	torturowany.	Zmarł	w	Offenbachu	w	Niemczech.
	 Księgi	Jakubowe	to	książka	imponująca	pod	każdym	wzglę-
dem,	również	tym	fizycznym.	To	prawie	tysiąc	stron	podróży	po	
czasach,	miejscach	i	religiach,	jak	mówi	bujny,	stylizowany	baro-
kowo,	tytuł.	Autorka	żartowała,	że	stron	miało	być	jeszcze	więcej,	
ale	wydawca	 zaprotestował.	 Podobno	 grzbiet	 nie	wytrzymałby	
więcej	niż	tysiąc…	Musiała	wycinać	niektóre	rozdziały.		Wycofała	
również	wzmianki	o	ziemniakach,	bo	okazało	się,	że	pojawiły	się	
dopiero	za	80	lat	po	zakończeniu	akcji	powieści.
Olga	 Tokarczuk	 zwierzyła	 się	 podczas	 spotkania,	 że	 historia	
frankistów	po	prostu	kazała	jej	się	napisać.	Kiedy	nad	nią	praco-
wała,	nie	miała	ochoty	na	żadne	współczesne	książki,	nudziły	ją.
	 Pisarka	 podkreśliła,	 że	 bardzo	 chciała	 oddać	 jak	 najbliż-
szy	prawdzie	obraz		XVIII	wiecznej	Polski,	znajdującej	się	tuż	
przed	rozbiorami,	Polski	wielokulturowej,	wieloetnicznej,	wie-
lojęzykowej,	graniczącej	m.	in.	z	Turcją.	Użyła	na	to	określenia	
„synkretyczny	 tygiel”.	Pragnęła	ze	wszystkimi	detalami	poka-
zać	realia	tamtych	czasów,	architekturę,	ubiory,	zapachy,	dania,	
ubóstwo,	zacofanie	i	biedę	chłopstwa,	sytuację	kobiet,	szlachec-
kie	siedziby,	katolickie	plebanie	i	żydowskie	domostwa.	Stwier-
dziła	przy	tym,	że	w	jej	opinii	historyczny	obraz	Polski	malowa-
ny	w	„Trylogii”	przez	Henryka	Sienkiewicza	jest	anachroniczny	
i	 daleki	 od	 prawdy	 historycznej.	Dlatego	 postanowiła	 zabrać	
głos	w	 tej	 kwestii.	Myślę,	 że	 jako	wielbicielka	prozy	Olgi	To-

karczuk	mogę	się	z	tego	tylko	cieszyć,	iż	pisarka	uznała,	że	po-
winna	opowiedzieć	na	nowo	niesłusznie	zapomniany	fragment	
naszej	 polskiej	 historii.	 Tym	 samym	 tchnęła	 na	 powrót	 życie	
w	ową	historię,	a	czytelnicy	dostali	wspaniały	prezent.
	 Za	 zaproszenie	 naszego	 chęcińskiego	 DKK	 na	 spotkanie	
z	Olgą	Tokarczuk,	 za	możliwość	 posłuchania	 co	ma	 ciekawe-
go	do	powiedzenia,	za	okazję	do	wyrażenia	wdzięczności	za	jej	
nietuzinkową	twórczość,	za	szansę	zdobycia	cennego	autografu		
–	serdecznie	dziękuję	organizatorom.

Jolanta Domagała

	 Fundacja	 ENKOLPION	 Instytut	 Kultury	 Regionalnej	
i	Dziedzictwa	 Narodowego	 na	 zlecenie	 Urzędu	 Marszał-
kowskiego	 woj.	 Świętokrzyskiego	 prowadzi	 prace	 nad	 ana-
lizą	 potencjału	 kulturowego	 województwa	 świętokrzyskiego	
z	uwzględnieniem	 społeczno	 -	 gospodarczych	 uwarunkowań.	
W	celu	prawidłowego	zdiagnozowania	potencjału	kulturowego	
regionu	 prowadzone	 są	 konsultacje	 z	 przedstawicielami	 śro-

Spotkanie konsultacyjne
ws. analizy potencjału kulturowego

województwa świętokrzyskiego
 Przedstawiciele instytucji oraz społeczności lokalnej z terenu Gminy Chęciny uczestniczą w pracach nad wykonaniem 
analizy potencjału kulturowego województwa świętokrzyskiego.

dowisk	kultury	oraz	instytucji	i	jednostek	publicznych	prowa-
dzących	działalność	kulturalną.	Wśród	nich	znalazły	się	także	
instytucje	i	przedstawiciele	z	terenu	Gminy	Chęciny.

Magdalena Jamrożek

INFORMACJA 
w sprawie kierowania zgłoszeń

dotyczących awarii
wodno-kanalizacyjnych

 na terenie Gminy Chęciny
Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Chęcinach	podaje	infor-
mację	na	temat	telefonów	alarmowych	do	kontaktu	w	spra-
wach	 związanych	 z	 awariami	 sieci	wodociągowej	 i	kanaliza-
cyjnej	występującymi	na	terenie	Gminy	Chęciny:	
-	 w	 godz.	 od	 7.15	 do	 15.15	 (od	 poniedziałku	 do	 piątku) 
tel.	41/	31-51-095	lub	41/	31-52-502	
	 Zakład	 Gospodarki	 Komunalnej	 w	 Chęcinach	
ul.	Małogoska	 13	 –	 Dział	 Techniczny	 lub	 -	 całodobowo 
tel.	604	984	497	Oczyszczalnia	Ścieków	w	Radkowicach.	

/Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach/
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	 Spotkanie	 zorganizowano	 w	 Centrum	 Informacji	 Tury-
stycznej	 i	 Historycznej	 Gminy	 Chęciny	 -	 Kamienica	 „Niem-
czówka”.	Zebranie	poprowadził	Prezes	Koła	Polskiego	Związku	
Wędkarskiego	 nr	 5	 w	Chęcinach,	Grzegorz	 Chłopek.	Wśród	
zaproszonych	gości	znaleźli	się:	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chę-
ciny,	Robert	Jaworski,	Komendant	Główny	Straży	Społecznej	
Okręgu	Zenon	Głębicki	oraz	przedstawiciel	Zarządu	Okręgu	
Marian	Kubiak.
	 Podczas	 zebrania	 podsumowano	 pracę	 Zarządu	 w	 roku	
2014,	a	także	przedstawiono	i	omówiono	plan	działania	na	rok	
2015.

Magdalena Jamrożek

Sprawozdawcze zebranie
Koła Wędkarskiego nr 5 w Chęcinach

 1 lutego Członkowie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 5 w Chęcinach spotkali się na zebraniu sprawozdawczym, 
na którym Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie z działalności w 2014 roku.
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	 W	dobie	 innowacji	 technologicznych,	 zgiełku,	młodzi	 lu-
dzie	szukają	sposobów	na	wyrażenie	siebie,	swoich	uczuć,	emo-
cji,	 których	nie	należy	 się	wstydzić.	 Jedną	 z	 takich	 form	 jest	
pisanie	wierszy.
	 W	 Zespole	 Szkół	 Nr	 2	 w	 Chęcinach	 istnieje	 liczna	 grupa	
uczniów	 redagująca	 wiersze	 i	 tworząca	 opowiadania.	 Każda	
z	tych	młodych	osób	poprzez	utwór	liryczny	wyraża	siebie,	sło-
wami	wypowiada	to,	czego	momentami	może	nie	wypada,	bądź	
nie	wolno,	według	Nich,	mówić.	Piszą,	 szkicują,	kiedy	 jest	 im	
smutno	i	wesoło,	kiedy	są	szczęśliwi	i	kiedy	dręczy	ich	młodzień-
czy	bunt.	Patrzą	na	 świat	 często	z	politowaniem,	niedowierza-
niem,	 nawet	 przerażeniem.	 Pisanie	 odpręża!	 –	 mówią.	 Pióro	
może	jeszcze	nie	tak	doskonałe,	ale	fakt,	że	piszą	jest	inspirujące!

Teresa Jakubowska
Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach

Nasze poetki !!!

Oto kilka utworów lirycznych:

Jak dobrze

Jak dobrze być i jak dobrze żyć !
Decydować o tym, co robić, gdzie iść.
Jak dobrze!
Błądzić i odnajdywać drogę.
Wznosić się i upadać niczym Ikar.
Jak On -  być wolną…
Jak dobrze zasypiać w świetle Księżyca,
Budzić się wraz ze Słońcem, by czerpać radość z życia.
Nic nie ukrywać, gdy ma się coś do ukrycia.
Bo mam PRAWO!
Mam prawo cieszyć się i smucić,
Czuć zapach każdego kwiatu,
Słyszeć wszystko o wszystkim.
Jak dobrze, że mogę być wolna.
Mówić co myślę, nie ograniczać słów,
 choć często…. i mnie i Tobie, sprawia to ból.
Nie bój się niczego, tak jak ja się nie boję.
Pamiętaj- walcz o swoje!
 Mamy do tego prawo oboje.
Jak dobrze, że jestem, bo Jesteś,
Jak dobrze odwiedzać Cię w kościele.
Niczemu nie zaprzeczać…

Magdalena Chrabąszcz IIa LO

Nadzieja

Kiedy czujesz, że zostałeś sam,
Ja zawsze będę  z Tobą.
Kiedy wydaje Ci się,
Że wszystko straciło sens,
Postaram się pomóc Ci go przywrócić.
Pamiętaj, jeśli ktoś Cię zranił, skrzywdził,
Jeśli przez kogoś czujesz się źle
- spróbuję Cię pocieszyć.
Nie martw się,
Razem zawsze znajdziemy
Dobre wyjście ze złej sytuacji.
Nie opuszczę Cię nigdy,
Zawsze będę przy Twoim boku.
Nie obiecuję, że wszystko się ułoży,
Ale postaram się, aby tak się stało.
Byłam, jestem i zawsze będę
Twoim przyjacielem.
Pamiętaj, nadzieja umiera ostatnia,
Dlatego będę przy Tobie do końca
I nie pozwolę Ci upaść.
Nigdy Cię nie zawiodę.
Zawsze będę przy Tobie.
Na pewno Ci pomogę.
Jestem Nadzieją, Twoją Nadzieją.

Atene
Klaudia Seweryn IIIa LO

Szczęście

Siedząc, rozmyślam o miłości,
Która może mnie nie dotknąć,
Zaglądam w głąb mej duszy.
Widzę jak serce na drobne kawałki się kruszy.
Czekam, czekam i doczekać się nie mogę,
Aż jakaś osoba zechce odwiedzić moje serce.
Czekam na kogoś, kto pokochać mnie zechce.

I nadszedł ten dzień.
Myśląc, że będzie taki sam..
Taki sam jak inne, to serce było inne.
Stojąc na przystanku, patrząc w jego oczy,
Czułam, że serce mi z piersi wyskoczy...

Iwo7
Zaleśna Iwona IIa LO

Nic
Ludzie sztucznie mili,
Udają Twoich przyjaciół.
Ktoś pociesza Cię w Twoim smutku,
Ciesząc się, że masz gorzej niż on sam.
Rozejrzyj się!
Zobacz, co tak naprawdę Cię otacza.
Szczerość? Radość? Przyjaźń?
Nie!
Usłysz te wszystkie kłamstwa,
śmiechy, bluźnierstwa.
Wszystko jest fikcją.
Wszystko jest aktorstwem.
Każdy cieszy się z Twojego upadku,
Pomyłki.
Każdy czeka na to, abyś się potknął.
Rozumiesz?
Kiedy nie ma Prawdy, nie ma Nic.
Nie ma Przyjaźni, nie ma Radości,
Nie ma Miłości.
Pozornie- jest wszystko.
W rzeczywistości nie ma Nic.

Atene
Klaudia Seweryn IIIa LO
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	 45	placówek	oświatowych	z	całego	powiatu	kieleckiego	wzięło	
udział	w	konkursie	pod	nazwą	„Nasi	 skrzydlaci	przyjaciele”.	Ko-
misja	miała	do	przejrzenia	aż	93	prace,	w	tym	29	prac	z	oddziałów	
przedszkolnych	 i	klas	 „O”	oraz	64	ze	 szkół	podstawowych	 (klasy	
I	-	III).	Jak	poinformowano,	do	oceny	nie	dopuszczono	18	pracy,	
które	nie	były	zgodne	z	kryteriami	konkursu.
	 -		Najmłodsi	mieszkańcy	powiatu	poprzez	konkurs	dowiedzieli	
się	 jaką	rolę	spełniają	ptaki	w	przyrodzie.	Poznali	gatunki	żyjące	
w	 najbliższym	 otoczeniu	 oraz	 ciekawe	 historie	 z	 życia	 skrzydla-
tych	przyjaciół.	Opiekunowie	zwrócili	również	uwagę	na	działania	
człowieka,	które	nie	zawsze	są	dla	ptaków	przyjazne	–	powiedział	
przewodniczący	komisji	konkursowej	Marek	Kwiecień,	członek	Za-
rządu	Powiatu	w	Kielcach.		
Twórcze	 podejście	 do	 tematu,	 możliwość	 oddziaływania	 na	 wy-
obraźnię,	względy	estetyczne	oraz	możliwość	zaprezentowania	pra-
cy	w	siedzibie	kieleckiego	starostwa	–	to	główne	kryteria,	jakie	jury	
brało	 pod	 uwagę	 oceniając	 prace.	 Jak	 podkreślano,	 wybór	 tych	
najlepszych	prac	nie	należał	do	najłatwiejszych.	-	Prace	wykonane	
były	w	 różnej	 technice,	 wzbogacone	 zdjęciami	 i	 podpisami	 opo-
wiadającymi	 o	 gatunkach	 i	 życiu	ptaków.	Wszystkie	warte	uwagi	
–		zaznaczył	Marek	Kwiecień.
	 Po	długich	naradach	w	końcu	wyłoniono	najlepszych.	Nagro-
dy	wręczono	w	dwóch	kategoriach.	Pierwszą	grupą	wiekową	były	
przedszkolaki	oraz	uczniowie	klas	„0”.	W	tej	kategorii	na	miejscu	

Uczniowie Szkoły Podstawowej z Bolmina i Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących z Wolicy laureatami

konkursu „Nasi skrzydlaci przyjaciele”
 Nasi uczniowie znowu zachwycili talentami. Tym razem okazali się niemalże bezkonkurencyjni w konkursie plac plastycz-
nych, który zorganizowało Starostwo Powiatowe w Kielcach.

I	uplasowali	się	uczniowie	Szkoły	Podstawowej	z	Bolmina.	W	kate-
gorii	uczniów	szkół	podstawowych	klas	I-III	miejsce	drugie	zajęli	
uczniowie	z	Zespołu	Szkół	Ogólnokształcących	w	Wolicy.		

Poniżej	prezentujemy	zwycięzców	poszczególnych	kategorii:
I grupa wiekowa – przedszkolaki  i uczniowie klas „0”
I	miejsce	–	Szkoła	Podstawowa	w	Bolminie,	gm.	Chęciny	(klasa	O)
II	 miejsce	 –	 Szkoła	 Podstawowa	 w	 Bardzie,	 gm.	 Raków	 (grupa	
5-6-latków)
III	miejsce	–	Szkoła	Podstawowa	w	Mąchocicach	Scholasterii,	gm.	
Masłów	(klasa	O)
Wyróżnienie	 –	 Publiczne	 Przedszkole	 w	 Kostomłotach	 Drugich,	
gm.	Miedziana	Góra	(grupa	II).
II grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III )
I	miejsce	–	Szkoła	Podstawowa	w	Jaworzni,	gm.	Piekoszów	(kl.	I)
II	miejsce	-	Zespół	Szkół	Ogólnokształcących	w	Wolicy,	gm.	Chę-
ciny	(kl.	III)
III	miejsce	–	Publiczna	Szkoła	Podstawowa	w	Kajetanowie,	gm.	Za-
gnańsk	(kl.	II)
Wyróżnienie	–	Zespół	Szkół	w	Bęczkowie,	gm.	Górno	(kl.	I).
	 Laureatom	 konkursu	 nagrody	 zostaną	 wręczone	 10	 mar-
ca	 (godz.	10),	 a	będą	nimi	materiały	 edukacyjno	–	przyrodnicze	
o	łącznej	wartości	10	tys.	400,00	zł.

Agnieszka Olech



Z ŻYCIA GMINY

17

	 Szkolny	Klub	Wolontariusza	istnieje	w	naszej	szkole	od	
kilku	lat.	Obecnie	należy	do	niego	15	czynnie	działających	
osób.	Opiekunem	SKW	 jest	 Pani	Teresa	 Jakubowska	 (na-
uczycielka	języka	polskiego).	
	 Szkolny	 Klub	 Wolontariusza	 czynnie	 współpracuje	 ze	
Szkolnym	 Kołem	 Caritas,	 którego	 opiekunami	 są	 Ksiądz	
Piotr	Nocoń	i	Pani	Elżbieta	Grzywa.
Każdy	z	wolontariuszy	mocno	angażuje	się	w	pomoc	dru-
giemu	człowiekowi.	Nie	ulega	wątpliwości,	że	praca		w	wo-
lontariacie	mocno	wpływa	na	postawę	uczniów	naszej	szko-
ły.	 Pomagając	 innym	 zauważamy,	 że	dobro	do	nas	wraca.	
Wolontariat	uczy	nas	troski	o	drugiego	człowieka.	Ułatwia	
nam	 też	 zrozumienie	 sytuacji,	w	 jakiej	 znajdują	 się	osoby,	
które	 wspieramy.	 Poprzez	 przynależność	 do	 wolontariatu	
człowiek	staje	się	lepszy	i	inaczej	postrzega	otaczający	świat.	
Nasz	 Szkolny	 Klub	Wolontariusza	 i	 Szkolne	 koło	 Caritas	
organizuje	wiele	 akcji,	 które	mają	na	 celu	pomoc	potrze-
bującym.	
	 Od	 7	 lat	 największym	 powodzeniem	 cieszy	 się	 akcja	
„Znicz”,	która	organizowana	jest	przez	Caritas.	Wolontariu-
sze	z	naszej	szkoły	aktywnie	biorą	w	niej	udział	sprzedając	
znicze	po	Mszach	Świętych	w	parafii	św.	Bartłomieja	w	Chę-
cinach.	Dochód,	jaki	zostaje	uzyskany,	przekazywany	jest	na	
pomoc	ubogiej	młodzieży	z	naszej	szkoły.	
	 Poza	akcją	„Znicz”	bierzemy	również	udział	w	wielu	in-
nych	akcjach	charytatywnych.	Jedną	z	nich	jest	Szlachetna	
Paczka,	I	Ty	możesz	zostać	Świętym	Mikołajem.	Poszczegól-
ne	 klasy	 pod	 przewodnictwem	wolontariuszy	 włączają	 się	
w	tę	formę	pomocy	wspierając	finansowo	lub	materialnie.	
	 Kolejnym	 elementem	 pracy	 naszego	 wolontariatu	 jest	
przedświąteczna	 zbiórka	 żywności.	Wszyscy	 uczniowie	 na-
szej	szkoły	chętnie	angażują	się	w	ten	sposób	pomocy,	a	wo-
lontariusze	dodatkowo	poświęcają	swój	czas	na	zbiórkę	żyw-
ności	 w	 sklepach.	Od	 kilku	 lat	 dołączamy	 się	 również	 do	
doskonale	znanej	i	popularnej	akcji	Góra	Grosza,	która	cie-
szy	się	wyjątkowym	zainteresowaniem	i	jest	bardzo	chętnie	
wspierana	przez	wszystkich	uczniów.
	 Ponadto	w	 tym	 roku,	współpracując	 z	Katolickim	Sto-
warzyszeniem	 Młodzieży	 w	 Chęcinach	 bierzemy	 udział	
w	zbiórce	 pluszowych	 zabawek,	 które	 zostaną	 przekazane	
dla	 dzieci	 z	 domów	dziecka.	Wolontariusze	 rozprowadza-
ją	 również	 kartki	 świąteczne,	 a	 pieniądze	 uzyskane	 z	 ich	
sprzedaży	wesprą	finansowo	Stowarzyszenie	Sursum	Cor-
da.	 Współpracujemy	 z	 Fundacją	 dla	 Osób	 Niewidomych	
i	Niepełnosprawnych	„Pomóż	i	Ty”,	Fundacją	Miśka	Zdziś-
ka	„Błękitny	Promyk	Nadziei”.	
	 Wolontariusze	z	SKW	biorą	także	czynny	udział	w	zbiór-
kach	żywności	 „Podziel	 się	posiłkiem”.	Zachęcamy	wszyst-
kich,	którzy	mają	na	uwadze	dobro	innych,	do	współpracy	
ze	szkolnymi	klubami.

Patrycja Czarnecka
Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach

Działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza 
i Szkolnego Koła Caritas

w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach

Demografia
za	okres	od	dnia	29.01.2015	roku	do	dnia	26.02.2015	roku

URODZENIA
DZIEWCZYNKI
1.	Zofia
2.	Anna
3.	Emilia
4.	Martyna

CHŁOPCY
1.	Franciszek
2.	Krzysztof
3.	Filip
4.	Adam	

MAŁŻEŃSTWA
Na	ślubnym	kobiercu	stanęły	2	pary.

ZGONY
Stradowski	Kazimierz	 27.01.2015r.	Siedlce

Rzesicki	Józef	 	 31.01.2015r.	Chęciny

Koza	Janina	 	 08.02.2015r.	Podzamcze

Woźniak	Stefania		 15.02.2015r.	Ostrów	

Zimoch	Stanisława	 20.02.2015r.	Tokarnia

Sporządziła: Mirosława Woźniak

Chęciny, dnia 26.02.2015 r.
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	 Już	po	raz	trzeci,	dnia	06.03.2015	r.	w	Gimnazjum	
nr	 2,	 	 odbył	 się	 Walentykowy	 Turniej	 Piłki	 Ręcznej	
Chłopców	o	Puchar	Dyrektora	ZSO	w	Wolicy.
	 Turniej	rozpoczął	sie	od	wystąpienia		pani	Dyrektor	
Nina	Budziosz,	która	powitała	wszystkie	drużyny	i	ży-
czyła	miłej	zabawy	oraz	gry	„fair	play”.		
	 Następnie	głos	zabrał	organizator	tego	turnieju,	na-
uczyciel	 wychowania	 fizycznego	 Tomasz	 Dziurzyński,	
przedstawiając	drużyny	oraz	sędziów	zawodów	w	oso-
bach:	Dariusza	Gorzelaka	i	Rafała	Gajosa.	
	 W	turnieju	uczestniczyły	drużyny	Gimnazjum	nr	1	
w	Piekoszowie,	Gimnazjum	nr	1w	Jędrzejowie	(druży-
na	I,	II	)	i	Gimnazjum	nr	2	w	Wolicy	(	drużyna	I,	II	).
	 Mecze	 rozgrywane	 były	 systemem	 „każdy	 z	 każ-
dym”.
	 Poziom	 gry	 poszczególnych	 drużyn	 był	 wysoki,	
a	walka	 między	 nimi	 emocjonująca	 i	 odbywająca	 sie	
w	duchu	„fair	play”.
Wyniki spotkań:
1.	Gimnazjum	nr	2	w	Wolicy	I	-	Gimnazjum	nr	2	w	Wo-
licy	II	–	10:13
2.	Gimnazjum	nr	1	w	Jędrzejowie	I	-	Gimnazjum	nr	1	
w	Jędrzejowie	II	–	15:3
3.	Gimnazjum	nr	1	w	Piekoszowie	 -	Gimnazjum	nr	2	
w	Wolicy	I	–	11:11
4.	Gimnazjum	nr	2	w	Wolicy	II	-	Gimnazjum	nr	1	w	Ję-
drzejowie	I	–	13:10
5.	Gimnazjum	nr	1	w	Jędrzejowie	II	-	Gimnazjum	nr	1	
w	Piekoszowie	–	1:15
6.	Gimnazjum	nr	2	w	Wolicy	I	-	Gimnazjum	nr	1	w	Ję-
drzejowie	I	–	6:11
7.	Gimnazjum	nr	1	w	Jędrzejowie	II	-	Gimnazjum	nr	2	
w	Wolicy	II	–	4:20
8.	Gimnazjum	nr	1	w	Piekoszowie	 -	Gimnazjum	nr	1	
w	Jędrzejowie	I	–	11:9
9.	Gimnazjum	nr	2	w	Wolicy	I	-	Gimnazjum	nr	1	w	Ję-
drzejowie	II	–	10:3
10.	Gimnazjum	nr	1	w	Piekoszowie	-	Gimnazjum	nr	2	
w	Wolicy	II	–	13:15

III	Walentynkowy	Turniej	Piłki	Ręcznej	o	Puchar	Dy-
rektor	ZSO	w	Wolicy	zakończył	sie	zwycięstwem	druży-
ny	Gimnazjum	nr	2	w	Wolicy	II.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1.	Gimnazjum	nr	2	w	Wolicy	II
2.	Gimnazjum	nr	1	w	Piekoszowie
3.	Gimnazjum	nr	1	w	Jędrzejowie	I
4.	Gimnazjum	nr	2	w	Wolicy	I
5.	Gimnazjum	nr	1	w	Jędrzejowie	II

Najlepszym	zawodnikiem	Turnieju	został	wybrany	Ka-
mil	Stępnik	z	Wolicy,	a	najlepszym	bramkarzem	Adam	
Oleś	z	Piekoszowa.
	 Organizator	 zawodów	 składa	 serdeczne	 podzię-
kowania	 panu	 Ryszardowi	 Ramiączek	 	 i	 Jackowi	 Ra-
miączek	właścicielom	Cukierni	w	Chęcinach	za	słodki	
poczęstunek	oraz	panu	Cezaremu	Mielczarzowi	W-ce	
Dyrektorowi	Wojewódzkiego	Urzędu	Pracy	w	Kielcach	
za	 ufundowanie	 nagród	 rzeczowych	 dla	 wszystkich	
uczestników	Turnieju.

Tomasz Dziurzyński

III Walentynkowy Turniej Piłki Ręcznej w Wolicy
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	 Podczas	 spotkania,	 które	 odbyło	 się	 w	 siedzibie	 Staro-
stwa	Powiatu	Kieleckiego	w	Kielcach,	głównym	tematem	była	
współpraca	z	lokalnymi	mediami.	Omówiono	także	najważniej-
sze	plany	budżetowe	na	rok	2015
	 Z	dziennikarzami	 spotkał	 się	 Zarząd	Powiatu	Kieleckiego	
na	czele	 ze	Starostą	Michałem	Godowskim	oraz	Wicestarostą	
Zenonem	Janusem,	a	także	przewodniczący	Rady	Powiatu	Kie-
leckiego,	Jan	Cedro.
	 -	Cieszę	się,	że	spotykamy	się	w	tak	licznym	gronie.	Po	raz	
pierwszy	zaprosiliśmy	na	nasze	spotkanie	nie	tylko	dziennika-
rzy	lokalnych	mediów,	ale	również	dziennikarzy	z	gmin	nasze-
go	powiatu.	Zależy	nam	na	współpracy	z	redakcjami	gminny-
mi,	ponieważ	chcemy	informować	mieszkańców	o	tym,	co	istot-
ne	w	działalności	 naszych	 samorządów	 –	 podkreślał	 Starosta	
Michał	Godowski.
	 Spotkanie	z	dziennikarzami	uświetnił	występ	uczniów	z	Ze-
społu	Szkół	nr	2	w	Chęcinach	pod		kierunkiem	Teresy	Jaku-

Wystąpili dla dziennikarzy i samorządowców
 Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach - Marta Bojko, Aleksandra Giemza, Wojciech Lisowicz, Kinga Syzdół, Milena 
Woś i Piotr Żurek uświetnili spotkanie samorządu Powiatu Kieleckiego z dziennikarzami. Młodzi artyści wystąpili pod czuj-
nym okiem opiekuna, Teresy Jakubowskiej.

 Maraton aerobiku, porady dietetyka, komputerowe ba-
danie stóp, wykłady dotyczące suplementacji diety podczas 
wysiłku sportowego, a nawet analiza składu ciała – w sobotnie 
przedpołudnie w hali widowiskowo-sportowej „Pod Baszta-
mi” w Chęcinach było wielu specjalistów, a panie miały dużą 
dawkę ruchu.

	 Ci,	 którzy	21	 lutego	udali	 się	do	 chęcińskiej	hali	widowi-
skowo-sportowej	nie	powinni	żałować.	Na	głównym	parkiecie	
królowały	panie	 ćwicząc	w	 rytm	 zumby	 i	 aerobiku	pod	 czuj-
nym	okiem	istruktorek.	Było	mnóstwo	energii	i	dobrej	zabawy,	
a	podczas	przerw	rozmawiano	na	 temat	 trendów	panujących	
w	dietach	i	zdrowym	żywieniu.	Można	też	było	zasięgnąć	pora-
dy	na	temat	tego	co	zrobić,	aby	mieć	piękną	i	prostą	sylwetkę.	

Agnieszka Olech
Monika Piotrowska

Kobiecy maraton zdrowia
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bowskiej.	 Uczniowie	 zaprezentowali	 kilka	 utworów	 muzycz-
nych,	 powalając	 wprost	 na	 kolana	 zebranych.	 Owacjom	 nie	
było	końca.	

Agnieszka Olech
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	 W	Raciborzu	podczas	Pucharu	Polski	Seniorów	(14-15.02.)	
Patrycja	wywalczyła	awans	do	startu	w	Młodzieżowych	Mistrzo-
stwach	Europy		(U-23),	które	odbędą	się	24-29	marca	w	Wał-
brzychu.	W	kategorii	69	kg	pokonała	starsze	wiekiem	od	siebie	
rywalki.	 Przypomnijmy,	 Patrycja	ma	 19	 lat,	mieszka	w	Siedl-
cach,	przed	Nią	matura,	a	na	matach	walczy	już	z	seniorkami.
	 Druga	 z	zawodniczek,	 Agnieszka	 Król	 podczas	 turnieju	
Lady	Open	2015	w	Klippan	(Szwecja)	w	kategorii	63	kg	zajęła	
V	miejsce	na	26	startujących	zawodniczek.	Wypadła	najlepiej	
z	polskich	startujących	zapaśniczek.	Na	uwagę	zasługuje	fakt,	

Kolejne zwycięstwa zawodniczek LKS „ZNICZ”
 Zawodniczki, Patrycja Sperka i Agnieszka Król, zrobiły duże zamieszanie na matach krajowych, jak i zagranicznych.

iż	uczestnikami	turnieju	były	zawodniczki	z	całego	świata,	któ-
rym	zależy,	aby	w	przyszłości	zmierzyć	się	w	igrzyskach	w	Bra-
zylii	w	2016.
	 Wielkie	brawa	i	ukłony	dla	Dziewcząt,	Trenera	i	całego	Za-
rządu!!!

Monika Piotrowska, foto: naszraciborz.pl
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	 Do	 rywalizacji	w	 turnieju	 kobiet	
zgłosiły	 się	 cztery	 zespoły:	 Kacpe-
rianki	II,	Kacperianki	III	-	obydwie	
drużyny	 	 reprezentowały	 Gimna-
zjum	 Nr	 1,	 Volley	 Chęciny	 oraz	
dziewczęta	z	ZS	Nr	2	w	Chęcinach.	
W	zawodach	mężczyzn	udział	wzię-
ło	 sześć	 drużyn:	 All	 Star’s	 Chęciny,	
Cytryny	Chęciny,	Gold	Boys	Chęci-
ny,	Morenka	Chęciny,	Orły	Chęciny	
oraz	ZSO	Nr	1	Chęciny.	Początkowo	
chęć	udziału	zgłosiło	8	drużyn.
	 Uroczystego	 otwarcia	 zawodów	
dokonał	 Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	
Chęciny,	Robert	 Jaworski	 dziękując	
wszystkim	zawodnikom	za	przyjęcie	
zaproszenia,	kibicom	życzył	udanych	
wrażeń.
	 Mecze	grupowe	rozgrywane	były	
do	dwóch	wygranych	setów	–	do	15,	
natomiast	 pojedynki	 w	 dalszej	 czę-
ści	 turnieju	 do	 25,	 jednocześnie	 na	
trzech	boiskach.
Najlepszy	 zawodnik	MVP	 –	Kaspe-
rek	Łukasz	(	Cytryny)
Najlepszy	 rozgrywający	 –	 Szewczyk	
Marcin	(	All	Star’s	)
Najlepszy	atakujący	–	Mochocki	An-
drzej	(	Gold	Boys)
Obsługa	 medyczna:	 Samorządowy	
Zakład	 Podstawowej	 Opieki	 Zdro-
wotnej	w	Chęcinach
Obsługa	 sędziowska:	 nauczyciele	
wychowania	 fizycznego:	 Monika	
Habik,	 Tomasz	 Hańćko,	 Krzysztof	
Habik	 (ZSO	w	Chęcinach),	 Tomasz	
Dziurzyński	(ZSO	w	Wolicy).
Po	 emocjonujących	 rozgrywkach	
Burmistrz	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęci-
ny	 dokonal	 uroczystego	 wręczenia	
pucharów	 i	 statuetek	 zwycięzcom.	
Szczególne	 wyrazy	 wdzięczności	
skierował	do	sędziów,	którzy	okaza-
li	swoją	bezinteresowna	pomoc	przy	
organizacji	Turnieju.
Półfinały:	Cytryny	–	Morenka	Chęci-
ny	2:0	(	25:18,25:14)
Gold	Boys	–	All	Star’s	 	2:0	 (	25:21,	
25:21)
Mecz	 o	 V	 miejsce:	 ZSO	 Chęciny	 –	

Cytryny i dziewczęta z ZS nr2 w Chęcinach 
zwycięzcami II Turnieju Piłki Siatkowej

 Już po raz drugi, w sobotę 7 lutego, w Hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” rozegrano Turniej Piłki Siatkowej 
Kobiet i Mężczyzn o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny. We wrześniu ubiegłego roku odbył się Pierwszy Turniej.

Orły	Chęciny	2:0	(	15:8,	15:9)
Mecz	o	III	miejsce	All	Star’s	–	Mo-
renka	Chęciny	2:0	(	25:15,	25:13)
Mecz	 o	 I	 miejsce:	 Cytryny	 –	 Gold	
Boys	2:0	(	25:18,	25:18)	
Kolejność	turnieju	kobiet:
1.	ZS	Nr	2	Chęciny
2.	Volley	Chęciny
3.	Kacperianki	II
4.	Kacperianki	III
Kolejność	turnieju	mężczyzn:
1.	Cytryny
2.	Gold	Boys

3.	All	Star’s
4.	Morenki	Chęciny
5.	ZSO	Chęciny
6.	Orły	Chęciny
Wyróżnienia	 indywidualne	 turnieju	
kobiet	i	mężczyzn:
Najlepsza	zawodniczka	MVP	–	Pisar-
czyk	Patrycja	(	ZS	Nr	2	Chęciny)
Najlepsza	 rozgrywająca	 –	 Kułagow-
ska	Katarzyna	(	Volley	Chęciny)
Najlepsza	 atakująca	 –	 Samburska	
Marta	(	Volley	Chęciny)

Robert Skrobot
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	 W	 ubiegłym	 roku	 w	 zawodach	 ry-
walizowało	sześć	zespołów,	a	pierwszego	
miejsca	bronili	uczniowie	ze	Starochęcin.	
W	 tegorocznym	 turnieju	 do	 rywalizacji	
przystąpiły	 tylko	 trzy	 drużyny,	 repre-
zentujące	szkoły	podstawowe	z:	Chęcin,	
Starochęcin	oraz	Wolicy.
	 Otwarcia	 zawodów	 dokonał	 Bur-
mistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski	 serdecznie	 witając	 młodych	
zawodników	życzył	wszystkim	sportowej	
walki	na	boisku	w	duchu	fair	–	play.
	 Turniej	 rozpoczął	 się	 pojedynkiem	
zespołów	z	Chęcin	 i	Starochęcin.	Mimo	
ambitnej	postawy	podopieczni	Tomasza	
Hańćko	nie	dali	szans	swoim	przeciwni-
kom	 wygrywając	 4:0.	 Formą	 strzelecką	
zabłysnął	 Wojtek	 Bęben	 strzelec	 trzech	
goli.	W	drugim	pojedynku	zespół	z	Wo-
licy	 również	 nie	 był	 w	 stanie	 nawiązać	
równorzędnej	walki	z	Chęcinami	ulega-
jąc	0:8.
	 Najbardziej	 wyrównanym	 pojedyn-
kiem	był	mecz	o	 trzecie	miejsce,	w	któ-
rym	minimalnie	 lepsza	 od	 chłopców	 ze	
Starochęcin	okazała	się	drużyna	z	Wolicy	
1:0,	i	to	im	przypadło	zdobycie	drugiego	
miejsca.
Wyniki turnieju:
SP	Chęciny	–	SP	Starochęciny	4:0
SP	Chęciny	–	SP	Wolica	8:0
SP	Wolica	–	SP	Starochęciny	1:0
Kolejność turnieju:

,,Podstawówka” z Chęcin najlepsza
w II Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar 

Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
 17 lutego, rozegrano II Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny. Samorząd Gminy 
Chęciny chcąc zorganizować wolny czas dzieciom i młodzieży, cyklicznie od kilku już lat organizuje turnieje pod hasłem 
„Profilaktyka na sportowo”. Takie działania mają na celu pokazanie uczniom zdrowego stylu życia oraz kształtowanie nawyku 
(potrzeby) życia ze zdrowymi nawykami.

SP	Chęciny
SP	Wolica
SP	Starochęciny
Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy	 zawodnik:	Kaczmarski	Oskar	
(SP	Starochęciny)
Najlepszy	 bramkarz:	 Jastrzębski	 Mate-
usz	(SP	Wolica)
Najlepszy	 strzelec:	 Bęben	Wojciech	 (SP	
Chęciny)	–	5	bramek
Obsługa	 sędziowska:	 Hańćko	 Tomasz,	
Gorzelak	Dariusz,	Skrobot	Robert,	Woj-
tyna	Stefan.

Obsługa	 medyczna:	 Samorządowy	 Za-
kład	 Podstawowej	 Opieki	 Zdrowotnej	
w	Chęcinach
	 Po	 emocjach	 sportowych	 	 zakończe-
nia	zawodów	dokonał	 	 	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny		wręczając	wszystkim	dru-
żynom	i	wyróżnionym	zawodnikom	okaza-
łe		puchary	i	statuetki.	Włodarz	Gminy	za-
prosił	również	już	w	przyszły	poniedziałek,	
23	 lutego,	na	kolejne	rozgrywki	sportowe	
tym	razem	z	tenisie	stołowym.

Robert Skrobot
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	 Dzisiejszego	 popołudnia	 za	 sprawą	 dawnych	 szlagierów	
mogliśmy	się	przenieść	do	romantycznych	lat	20-30	XX	wieku.	
Wszystkich	zebranych	powitał	Włodarz	Gminy,	Robert	Jawor-
ski	życząc	miłych	wrażeń	muzycznych.
	 „Miłość	Ci	wszystko	wybaczy”	i	wiele	innych	utworów	w	wyko-
naniu	Jagódki	Howaniec,	Virginii	Nowackiej	oraz	Antoniny	i	Pio-
tra	 Gorzelaków	 przy	 akompaniamencie	 Karola	 Gołębiowskiego	
mogli	wysłuchać	wszyscy	ci,	którzy	dzisiaj	odwiedzili	„Niemczów-
kę”.	Oprócz	doznań	muzycznych	na	wszystke	pary	czekała	przepo-
wiednia	wróżki	oraz	„ławeczka	zakochanych”,	gdzie	chętni	mogli	
wykonać	sobie	zdjęcie,	by	po	zakończeniu	koncertu	je	odebrać.
	 Na	koniec	Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	Ja-
worski,	podziękował	artystom	za	wspaniały	występ	oraz	życzył	
wszystkim	aby	Dzień	Św.	Walentego	trwał	cały	rok.

Monika Piotrowska

Retro Walentynki w Kamienicy „Niemczówka”
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	 Aktorzy	kieleckiego	Teatru	Lalki	i	Aktora	„Kubuś”	w	sposób	
rozśpiewany	i	wesoły	przedstawili	podróże	głównego	bohatera	
po	egzotycznych	krajach.	Dzieci	z	wielkim	zaciekawieniem	śle-
dziły	przygody	i	poczynania	koziołka,	pełne	zabawnych	sytuacji,	
śmiesznych,	ale	też	pouczających.	Widzowie	byli	świadkami	wy-
darzeń,	również	groźnych,	z	których	Matołek	wychodzil	cało.

Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” gościł w murach 
Hali widowiskowo-sportowej w Chęcinach

 3 lutego, płyta główna Hali widowiskowo-sportowej zamieniła się w scenę teatralną. Najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy 
tłumnie przybyli wraz ze swoimi opiekunami na przedstawienie „Przygody Koziołka Matołka”.

	 Uroku	 całemu	 przedstawieniu	 dodała	 piękna,	 kolorowa	
scenografia	oraz	łatwo	wpadająca	w	ucho	muzyka.
	 Na	zakończenie	aktorzy	otrzymali	gromkie	brawa.	
	 Przedstawienie	 „Przygody	 Koziołka	 Matołka”	 autorstwa	
Kornela	 Makuszyńskiego	 wyreżyserował	 Marian	 Walentyno-
wicz.	W	roli	Koziołka	wystąpiła	Jolanta	Kęćko.

Monika Piotrowska


