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Chęciny i okolice
najpopularniejszym kierunkiem turystycznym w regionie
 Według analizy przeprowadzonej przez Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego w Kielcach najczęściej odwiedzane w regionie w 2015 roku były Chęciny i okolice. Tutejsze atrakcje zwiedziło w ubie-
głym roku blisko 500 tysięcy osób.

 Wieczór wspomnień
poświęcony  śp. Księdzu

dr Marianowi Paulewiczowi
 28 stycznia, w renesansowej „Niemczówce”, w Chęcinach 
odbył się niezwykły wieczór wspomnień poświęcony księdzu 
dr. Marianowi Paulewiczowi – pierwszemu proboszczowi Pa-
rafii p.w. MB Anielskiej w Polichnie, znakomitemu i cenione-
mu teologowi, historykowi i geografowi, wielkiemu przyjacie-
lowi Gminy i Miasta Chęciny.

Komisariat w Chęcinach
ma nowy samochód

 8 lutego, w Chęcinach, miało miejsce uroczyste przeka-
zanie kluczyków do nowego radiowozu marki Skoda Yeti, 
zakupionego na potrzeby Komisariatu Policji w Chęcinach. 
Został on sfinansowany z budżetów Gminy i Miasta Chęciny, 
Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Komendy Głównej Policji.

Pomimo zimy Zamek w Chęcinach cieszy się dużą popularnością wśród turystów
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	 Jak	 się	 okazuje	 Miasto	
i	Gmina	Chęciny	w	pełni	 za-
sługuje	na	miano	turystycznej	
perły	 województwa	 święto-
krzyskiego.	Według	przepro-
wadzonej	profesjonalnej	ana-
lizy	 jest	 to	 najpopularniejszy	
kierunek	turystyczny	w	regio-
nie.	 –	 Włożyliśmy	 mnóstwo	
pracy,	 aby	 nasza	 gmina	 stała	
się	atrakcyjnym	miejscem,	do	
którego	 chętnie	 przyjeżdżają	
turyści	 z	 całej	 Polski	 i	 z	 za-
granicy	 –	 powiedział	 Robert	
Jaworski,	 Burmistrz	 Gminy	
i	Miasta	 Chęciny.	 –	 Rewitali-
zacja	Zamku	oraz	chęcińskich	
rynków,	 budowa	 „Ścieżki	
Mnicha”,	a	przede	wszystkim	
budowanie	niepowtarzalnego	
klimatu	 gminy,	 jako	 regionu	
atrakcyjnego	turystycznie,	 już	przynosi	wymierne	efekty.	To	cieszy	
i	daje	pozytywną	energię	do	dalszych	działań.	Naszym	priorytetem	
obecnie	 jest	 zatrzymanie	 tu	 turystów	na	dłużej.	Chcielibyśmy,	 aby	
nie	wpadali	do	nas	jedynie	na	kilka	godzin,	ale	rozkładali	zwiedza-
nie	gminy	na	kilka	dni,	a	zapewniam,	że	jest	co	zwiedzać.	Dlatego	
właśnie	powołano	do	życia	Chęciński	Klaster	Turystyczny,	który	uła-
twi	naszym	gościom	poruszanie	się	po	ciekawych	miejscach	gminy.	
To	oczywiście	nie	koniec	podjętych	przez	nas	działań.	Ten	rok	bę-
dzie	 rokiem	wytężonej	 pracy,	 ponieważ	 planujemy	 nowe	 inwesty-
cje.	Jestem	przekonany,	że	podejmowane	przez	nas	działania	jeszcze	
bardziej	 podniosą	 atrakcyjność	 turystyczną	 Królewskiego	 Miasta	
Chęciny	i	całej	naszej	gminy,	co	zachęci	potencjalnych	turystów	do	
zatrzymania	się	tu	na	dłużej	–	podkreślił	Burmistrz	Jaworski.	
	 Odwiedzalność	poszczególnych	miejsc	w	województwie	świętokrzy-
skim	w	2015	roku	kształtuje	się	następująco:	Chęciny	i	okolice	–	468	tys.	
osób,	JuraPark	w	Bałtowie	–	320	tys.	osób,	Klasztor	na	Świętym	Krzy-
żu	–	283	tys.	osób,	Europejskie	Centrum	Bajki	w	Pacanowie	–	173	tys.	
osób,	Sanktuarium	Matki	Bożej	w	Kałkowie	–	Godowie	–	173	tys.	osób.	
zamek	Krzyżtopór	w	Ujeździe	–	158	tys.	osób.

Chęciny tętnią życiem nawet zimą
	 Do	 otwarcia	 nowego	 sezonu	 turystycznego	 pozostało	 jeszcze	
dużo	 czasu,	 ale	 amatorzy	 ciekawych	 wycieczek	 nie	 przejmują	 się	
trwającą	zimą	i	tłumnie	odwiedzają	Chęciny.	I	nie	ma	się	czemu	dzi-
wić,	ponieważ	atrakcji	tu	co	niemiara,	a	królewskie	miasto	to	praw-
dziwa	perła	turystyczna	województwa	świętokrzyskiego.
	 Władze	Chęcin	odnotowują	niespotykany	ruch	turystyczny	o	tej	
porze	roku.	–	Dane	z	pierwszego	tygodnia	 lutego	są	bardzo	pozy-
tywnie	zaskakujące	–	stwierdził	Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny.	 –	W	pierwszy	weekend	 zimowego	miesiąca	kró-
lewski	zamek	odwiedziło	900	osób,	a	przez	cały	tydzień	było	ich	aż	
1200.	 To	 znakomity	 wynik,	 który	 potwierdza	 słuszność	 podejmo-
wanych	 przez	 nas	 działań	 służących	 rozwojowi	 turystyki	 w	 naszej	
gminie.	Odwiedzający	 nas	 turyści	 nie	 kończą	 zwiedzania	 tylko	 na	
zamku.	Dużym	zainteresowaniem	cieszą	się	także	nowe	rynki	i	odre-
staurowana	Niemczówka.	Tak	duża	liczba	turystów	w	tak	niesprzy-
jającej,	bo	zimowej	i	kapryśnej	aurze,	pozwala	nam	przypuszczać,	że	
tegoroczny	sezon	turystyczny	będzie	wyjątkowy.	Nasze	zabytki	są	już	
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znane	w	całej	Polsce,	co	jak	widać	przynosi	wymierne	efekty.	Twier-
dzenie,	że	Chęciny	stały	się	perłą	województwa	świętokrzyskiego	ma	
swoje	 potwierdzenie	w	 statystykach	 odzwierciedlających	 obraz	 ru-
chu	turystycznego	w	naszej	gminie.	Ich	faktyczny	stan	niezmiernie	
nas	cieszy	–	dodał	Burmistrz	Robert	Jaworski.
	 Warto	przypomnieć,	że	Zamek	Królewski	w	Chęcinach	zyskał	nowy	
blask	dzięki	przeprowadzonej	gruntownej	rewitalizacji.	Zamknięta	do-
tąd	kwadratowa	baszta	została	udostępniona	dla	ruchu	turystycznego.	
Ogromnej	zmianie	uległo	także	otoczenie	zabytku	–	został	przebudowa-
ny	parking	i	drogi	prowadzące	do	zamku,	przy	których	można	podzi-
wiać	liczne	rzeźbione	postaci	związane	z	historią	miasta	i	kraju.	Zamek	
zyskał	nową	 iluminację	 i	 cały	wachlarz	 atrakcji	 turystycznych.	Bogata	
oferta	obejmuje	między	innymi:	możliwość	przymierzenia	zbroi	rycer-
skiej,	zakuwanie	w	dyby,	czy	pokaz	strzelania	z	armaty,	hakownic	i	pisz-
czela.	A	 to	 tylko	początek	 tego,	 co	 czeka	na	odwiedzających	Chęciny	
turystów.	Zmęczeni	wspinaczką	na	wzgórze	zamkowe	mogą	spacerować	
po	 przepełnionych	 średniowiecznym	 klimatem	 rynkach	 i	 uliczkach.	
Zmarznięci	mają	możliwość	rozgrzać	się	i	posilić	lub	napić	gorącej	kawy	
czy	herbaty	w	tutejszych	restauracjach.
	 Należy	podkreślić,	że	oferta	Zamku	Królewskiego	jest	nieustan-
nie	poszerzana.	Sezon	turystyczny	2016	będzie	obfitował	w	propo-
zycje	łączące	dobrą	zabawę,	edukację	i	rozrywkę.	-	Już	niebawem	zo-
stanie	udostępniona	interesująca	i	dająca	wiele	do	myślenia	galeria	
zdjęć	„Wczoraj	i	dziś”	przedstawiająca	zamek	w	przeszłości	i	obecnie	
–	podkreślił	Burmistrz	Jaworski.	–	Planujemy	także	wprowadzenie	
niepowtarzalnej	wystawy	tarcz	herbowych.	Poza	tym,	każdy	będzie	
mógł	zapoznać	się	z	heraldyką	swojego	nazwiska.	Być	może	niektó-
rym	uda	się	odnaleźć	powiązania	z	osobami	z	zamierzchłej	przeszło-
ści!	Specjalną	atrakcją	skierowaną	przede	wszystkim	do	dzieci	i	mło-
dzieży	staną	się	lekcje	tematyczne	prowadzone	przez	płatnerza,	a	na	
krużgankach	powstaną	ciekawe	tablice	opisujące	historię	zamku.	

Agnieszka Olech

Źródło www.kielce.wyborcza.pl
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	 Jak	poinformowano	podczas	 uro-
czystości	przekazania	nowego	oznako-
wanego	 policyjnego	 samochodu	 ma	
on	 napęd	 na	 cztery	 koła	 i	 kosztował	
blisko	84	tysiące	złotych,	z	czego	koszty	
po	połowie	pokryła	Komenda	Głowna	
Policji	 oraz	 samorządy	 dwóch	 gmin,	
które	przekazały	po	21	tysięcy	złotych.	
-	Taki	samochód	jest	w	policji	bardzo	
potrzebny.	Komisariaty	terenowe	mają	
na	swoim	obszarze	działania	wiele	 te-
renów	 trudno	 dostępnych.	 Teraz	 bę-
dziemy	mieć	ułatwiony	dostęp	do	tych	
miejsc,	szczególnie	z	uwagi	na	to,	że	to	
właśnie	tam	najczęściej	zdarzają	się	zaginię-
cia	osób.	Dzięki	pojazdowi	 z	napędem	na	
cztery	koła	będziemy	mogli	dostać	się	w	te	
niedostępne	rejony,	 co	 zapewni	prawidło-
wą	pracę	komisariatu	z	ogromną	korzyścią	
dla	mieszkańców	 -	mówi	Komendant	Ko-
misariatu	w	Chęcinach,	Łukasz	Sarna.
	 Uroczyste	 przekazanie	 kluczyków	 od-
było	 się	 przed	 budynkiem	 Komisariatu	
Policji	 w	 Chęcinach.	 Klucze	 do	 nowego	
radiowozu	 odebrał	 podkomisarz	 Łukasz	
Sarna,	 komendant	 Komisariatu	 Policji	
w	Chęcinach.	Klucze	przekazali	Burmistrz	
Gminy	 i	Miasta	 Chęciny	 Robert	 Jaworski	
oraz	 wójt	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 Seba-
stian	 Nowaczkiewicz,	 a	 także	 Komendant	
Miejski	 Policji	 w	Kielcach	mł.	 insp.	 Artur	
Bielecki,	 który	podkreślał,	 że	dobra,	wza-
jemna	współpraca	samorządów	z	policją	to	
przede	 wszystkim	 wzrost	 bezpieczeństwa	
mieszkańców.	-	Współpraca	policji	z	samo-
rządami	 zarówno	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęci-
ny,	 jak	 i	 Gminy	 Sitkówka-Nowiny	 układa	
się	bardzo	dobrze	-	zaznaczył	Komendant	
Miejski	 Policji	 w	Kielcach	mł.	 insp.	 Artur	
Bielecki.	-	Widzimy	ogromne	zrozumienie	
ze	strony	obu	gmin	co	do	konieczności	sta-
łego	podnoszenia	standardów	bezpieczeń-
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stwa	mieszkańców.	Wzajemna	 współpraca	
polega	 na	 wsparciu	 finansowym	 przez	
samorządy,	a	 z	naszej	 strony	na	zwiększa-
niu	częstotliwości	patroli,	głównie	również	
dzięki	 środkom	 na	 służby	 ponadnorma-
tywne	 przekazywanym	 z	 budżetu	 samo-
rządów.	To	wszystko	dla	dobra	wspólnego	
mieszkańców	 -	 dodał	 komendant	 Artur	
Bielecki,	który	podkreślał,	 że	nowy	samo-
chód	terenowy	to	przede	wszystkim	dosto-
sowanie	 środków	 do	 warunków.	 -	 Nowy	
samochód	 terenowy	 ma	 napęd	 na	 cztery	
koła,	 co	pozwoli	mu	bardzo	dobrze	pora-
dzić	sobie	w	terenach	leśnych,	czy	polnych,	
których	 tutaj	 nie	 brakuje.	 O	 taki	 właśnie	
samochód	nam	chodziło.	Z	całą	pewnością	
zostanie	 wykorzystany	 w	 stu	 procentach,	
głównie	podczas	np.	zaginięć	w	lesie,	gdzie	
inne	samochody	policyjne	nie	radziły	sobie	
-	podkreślał	komendant	Artur	Bielecki.
	 -	 Dbałość	 o	 bezpieczeństwo	 naszych	
mieszkańców	 to	 nasz	 obowiązek	 –	 powie-
dział	 Burmistrz	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny,	
Robert	 Jaworski,	 przekazując	 kluczyki	 do	
nowego,	 terenowego	 radiowozu.	 –	 Jestem	
przekonany,	że	nowy	radiowóz	przysłuży	się	
do	szybszego	reagowania,	a	co	za	tym	idzie	
podniesienia	 wskaźników	 bezpieczeństwa	
i	w	 efekcie	 końcowym	 większego	 komfortu	

życia	 naszych	 mieszkańców	 –	 mówił	
Burmistrz	–	Mając	na	uwadze	rozległe	
terytorium,	 które	 obsługuje	 Komisa-
riat	Policji	w	Chęcinach	nie	ulega	wąt-
pliwości,	że	policja,	aby	móc	być	sku-
teczna,	musi	być	wyposażona	w	dobry	
sprzęt.	Cieszę	się,	że	przy	wzajemnym	
porozumieniu	 udało	 nam	 się	 wygo-
spodarować	 środki	 na	 zakup	 tego	
samochodu,	 który	nie	 tylko	 zwiększy	
komfort	 pracy	 chęcińskich	 policjan-
tów,	ale	również	będzie	służył	dla	do-
bra	nas	wszystkich	-	dodał	Burmistrz,	
Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech
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	 Gmina	Chęciny	ukończyła	prace	nad	opracowaniem	do-
kumentacji	 projektowej	 pod	 budowę	 kompleksów	 sporto-
wych	z	boisk	wielofunkcyjnymi	przy	szkołach	podstawowych.	
Nowe	obiekty	dydaktyczno	 -	 sportowe	miałyby	powstać	na	
placach	przy	placówkach	w	Korzecku	i	w	Tokarni.

	 Przygotowane	dotychczas	projekty	budowlane	oraz	opra-
cowanie	dokumentacji	technicznej	jest	wstępem	niezbędnym	
w	procesie	 ubiegania	 się	 o	środki	 zewnętrzne	 na	 realizację	
inwestycji,	o	jakie	zamierza	starać	się	Gmina	Chęciny	miedzy	
innymi	w	ramach	nowej	perspektywy	unijnej	na	 lata	2014-
2020.

Magdalena Jamrożek 

Będą nowe
kompleksy sportowe

przy szkołach
w Gminie Chęciny

Gminy nie otrzymają 
pieniędzy

dla kombatantów
 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych poin-
formował, że w bieżącym roku nie przewidziano środków pieniężnych 
dla gmin na pomoc dla kombatantów. To jednak nie zamyka furtki do 
otrzymania zapomogi. Poniżej informujemy, jakie prawa przysługują 
kombatantom i w jaki sposób mogą starać się o pomoc pieniężną.

	 Kombatanci	i	inne	osoby	uprawnione	znajdujące	się	w	trudnej	sy-
tuacji	nadal	mogą	starać	się	o	uzyskanie	pomocy	finansowej,	jednak	od	
innej	niż	dotychczas	jednostki.	W	2016	roku	osoby	uprawnione,	które	
znalazły	się	w	trudnej	sytuacji	życiowej	mogą	zwrócić	się	o	pomoc	pie-
niężną	bezpośrednio	do	szefa	Urzędu	do	Spraw	Kombatantów	i	Osób	
Represjonowanych.
	 Warto	 przypomnieć,	 że	 kombatantom	 przysługuje	 także	 szereg	
praw,	o	których	często	nie	wiedzą.	Kombatanci	uprawnieni	są	do	korzy-
stania	ze	świadczeń	opieki	zdrowotnej	i	usług	farmaceutycznych	poza	
kolejnością.	Ponadto	przysługuje	im	prawo	do	przyjęcia	przez	lekarzy	
specjalistów	bez	 skierowania	 od	 lekarza	ubezpieczenia	 zdrowotnego.	
Trzeba	dodać,	że	świadczenia	opieki	zdrowotnej	muszą	być	udzielone	
w	dniu	zgłoszenia	się	osoby	uprawnionej.	Kombatantom	przysługuje	
także	prawo	pierwszeństwa	do	środowiskowej	opieki	socjalnej,	w	tym	
także	uzyskania	miejsca	w	domu	pomocy	społecznej.
	 Szczegółowe	informacje	na	temat	pozyskiwania	pomocy	pieniężnej	
oraz	wzór	wniosku	o	jej	przyznanie	znajdują	się	na	stronie	internetowej	
Urzędu	do	Spraw	Kombatantów	i	Osób	Represjonowanych	pod	adre-
sem:	www.udskior.gov.pl.

Agnieszka Olech

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny zaprasza na wernisaż  

wystawy niezwykłych prac Marka Stefaniaka

„Haft krzyżykowy daje mi spokój i pozwala pogodniej 
patrzeć na świat oraz czekać na dzień, 

ten najpiękniejszy, który jeszcze nie nadszedł.”

Wernisaż
11 marca 2016 roku (piątek), godz. 16.00, 
Niemczówka, Chęciny, ul. Małogoska 7

Obrazy igla malowane

Gmina i Miasto Chęciny

Marek Stefaniak

Nowa wystawa
w Niemczówce

	 Serdecznie	 zapraszamy	 na	 wernisaż	 wysta-
wy	„Obrazy	igłą	malowane”,	który	odbędzie	się	
w	piątek	11	marca	o	godzinie	16.00,	w	kamie-
nicy	Niemczówce	przy	ul.	Małogoskiej	7.

	 Autorem	niezwykłych	prac	jest	Marek	Stefa-
niak	–	mieszkaniec	Czerwonej	Góry,	dla	które-
go	haftowanie	metodą	krzyżykową	od	wielu	lat	
stanowi	wielką	 życiową	pasję.	Wśród	40	prac,	
jakie	 z	 początkiem	 marca	 zawitają	 do	 galerii	
w	podziemiach	Niemczówki,	 znajdą	 się	 pejza-
że,	sceny	z	życia,	portrety	dzieci	i	kobiet,	repliki	
obrazów	sławnych	mistrzów	 jak	np.	Madonna	
of	 the	 Streets	 Roberta	 Feruzziego	 czy	 Głowa	
Kobiety	Leonarda	da	Vinci.

	 Wystawę	 będzie	można	 oglądać	 do	 połowy	
maja,	 gdyż	 z	 końcem	 tego	 miesiąca	 wyjedzie	
ona	do	Bolzano	we	Włoszech.	
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 Choć oficjalnie sezon turystycz-
ny w Województwie Świętokrzyskim 
zostanie zainaugurowany dopiero 
wiosną to już od pewnego czasu na 
terenie Gminy Chęciny obserwuje-
my dość liczne grupy zwiedzających. 
Statystyki wskazują również, że pomi-
mo trwającej zimy, tylko od początku 
roku 2016 do dnia dzisiejszego, sam 
Zamek Królewski w Chęcinach od-
wiedziło blisko 3500 turystów.

	 Właśnie	 w	 związku	 z	 nadchodzą-
cym	 sezonem	 turystycznym	oraz	wie-
loma	planami	z	nim	związanymi	Bur-
mistrz,	 Robert	 Jaworski	 spotkał	 się	
z	przedstawicielami	 branży	 turystycz-
nej	z	terenu	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	
Na	zaproszenie	Burmistrza	w	spotka-
niu	wzięli	udział	przedstawiciele	insty-
tucji	 zajmujących	 się	 rozwojem	 tury-
styki	z	terenie	gminy,	a	także	przedsię-
biorcy,	właściciele	lokali	gastronomicz-
nych,	 hoteli,	 pensjonatów	 oraz	 osoby	
świadczące	inne	usługi	turystyczne.
	 Podczas	 rozmów	 poruszono	 wiele	
ważnych	kwestii	dotyczących	 funkcjo-
nowania	 lokalnego	 sektora	 turysty-
ki.	 Zaprezentowano	 najbliższe	 plany	
inwestycyjne	 związane	 m.in.	 z	 rewi-
talizacją	 kolejnych	 cennych	 w	 sensie	
turystycznym	obiektów,	budową	infra-
struktury	 drogowej,	 a	 także	 pieszych	
i	 rowerowych	 szlaków	 turystycznych.	
Omówiono	 również	 szczegóły	 związa-
nej	 z	 przygotowaną	 przez	 samorząd	
ofertą	wsparcia	działań	promocyjnych	
podmiotów	 gospodarczych	 oferują-
cych	usługi	turystyczne	na	terenie	ca-
łej	gminy.	

Magdalena Jamrożek

Rozmawiali o turystyce

 Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na dru-
gie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny 
o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierw-
szego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 
zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie 
dziecka niepełnosprawnego (dochody za 2014r.). Z	 pomocy	
skorzystają	rodzice	oraz	opiekunowie	dzieci	do	18.	roku	życia.
 Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie 
na drugie i kolejne dziecko nie będzie konieczności doku-
mentowania sytuacji dochodowej.
	 Wnioski	 będzie	 można	 składać	 w	 Miejsko	 Gminnym	
Ośrodku	Pomocy	Społecznej	w	Chęcinach	(ul.	Białego	Zagłę-
bia	1)	od 1 kwietnia 2016 r.	tj.	od	momentu	startu	programu. 

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy 
rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Do	pro-
gramu	będzie	można	dołączyć	w	dowolnym	momencie.	W	ko-
lejnych	miesiącach	świadczenie	będzie	wypłacane	od	miesiąca,	
w	którym	 rodzice	 złożą	wniosek.	Co	do	 zasady,	 dla	 osób	 ko-
rzystających	 z	programu	okres	 rozliczeniowy	będzie	 trwał	od	
1	października	do	30	września	następnego	roku	kalendarzo-
wego.	 Istotne	 jest,	 że	pierwszy	okres	na	 jaki	będzie	przyzna-
ne	prawo	do	świadczenia	będzie	dłuższy,	gdyż	rozpocznie	się	
1	kwietnia	2016	r.	i	trwać	będzie		do	30	września	2017	roku.

Magdalena Gogół
MGOPS w Chęcinach

Program Rodzina 500plus
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 LIST DO REDAKCJI

	 Jeszcze	wiosną	 tego	 roku,	pani	Ewa	
Kutys	rozmawiała	ze	mną,	wyraźnie	na-
mawiając	abym	wstąpiła	do	Klubu	Senio-
rów	 w	 Chęcinach.	 Odmawiałam,	 wyja-
śniając,	że	mam	wiele	zajęć	bo	należę	do	
UTW	w	Kielcach,	że	3	razy	w	tygodniu	
dojeżdżam,	 że	 poza	 tym	mam	ogródek	
itd.	Była	 to	 oczywiście	 prawda.	 Po	 któ-
rejś	tam	rozmowie	nie	śmiałam	odmówić	
gdyż	 słowa	przewodniczącej	 klubu	 były	
niezwykle	przekonywujące,	a	moje	argu-
menty	stawały	się	co	raz	mniej	błahe.
	 W	 czerwcu	 tego	 roku	 poszłam	 na	
pierwsze	 zebranie.	 Atmosfera	 była	 nie-
zwykle	 miła,	 tematyka	 ciekawa	 i	 wtedy	
postanowiłam	 wstąpić.	 Od	 tego	 czasu	
biorę	 czynny	udział	w	 życiu	klubu.	By-
łam	 już	 na	 kilku	 wycieczkach	 i		 impre-
zach.	Niezapomniany	 dla	mnie	 był	 po-
byt	w	Regionalnym	Centrum	Naukowo-
-Technologicznym	 Leonarda	 da	 Vinci	

	 Uczestników	spotkania	powitał	gospodarz	Gminy	i	Miasta	
Chęciny,	Robert	Jaworski.	–	Jest	mi	bardzo	miło,	że	tak	licznie	
odpowiedzieliście	Państwo	na	moje	zaproszenie.	To	dowód	na	
to,	że	jesteście	żywo	zainteresowani	sprawami	naszej	Małej	Oj-
czyzny.	Dziś	seniorzy	to	osoby	bardzo	aktywne	i	kreatywne,	wi-
goru	często	może	im	pozazdrościć	niejeden	młody	człowiek.	To	
Państwo	przez	 lata	 budowaliście	 i	 kreowaliście	naszą	gminną	
rzeczywistość.	Dlatego	zawsze	z	pokorą	słucham	Państwa	rad,	
spostrzeżeń	czy	opinii	–	powiedział	Burmistrz.
	 Podczas	swojego	wystąpienia	gospodarz	Gminy	omówił	pla-
ny	inwestycyjne	dotyczące	remontu	Ośrodka	Zdrowia,	budowy	
Przedszkola	 Samorządowego,	 rozbudowy	 sieci	 wodociągowej	
i	kanalizacyjnej	oraz	działaniom	związanych	z	rozwojem	tury-
styki.	Poruszono	również	temat	kursu	autobusu	linii	31.Wiele	
miejsca	poświęcono	planom	utworzenia	Uniwersytetu	III	Wie-
ku	w	Chęcinach	oraz	powstaniu	 lokalnych	Rad	Senioralnych	
w	poszczególnych	miejscowościach.	 -	 Postaramy	 się	 pozyskać	
środki	zewnętrzne	na	realizację	ciekawych	projektów	dla	Pań-
stwa.	Dlatego	mówimy	„nie	bójcie	się	działać”,	a	 także	dekla-
rujemy	 naszą	 pomoc	 i	 poradę	 w	 przygotowaniu	 niezbędnej	
dokumentacji	–	podkreślił	Burmistrz	Jaworski.
	 -	 Tymi	 działaniami	 chcemy	 pokazać	 Państwu,	 jak	 istotną	
rolę	pełnicie	w	naszej	społeczności.	Zdajemy	sobie	sprawę,	że	
dziś	chętnie	czerpiemy	z	Państwa	doświadczenia	zarówno	tego	
zawodowego	jak	i	życiowego.	Nasza	gmina	może	być	dumna,	
że	 ma	 tu	 tylu	 wspaniałych	 seniorów,	 którzy	 bardzo	 chętnie	
uczestniczą	w	jej	życiu	społecznym	i	kulturalnym	angażując	się	
w	poprawę	życia	wszystkich	mieszkańców	naszej	Małej	Ojczy-
zny	–	podkreślił	Burmistrz.
	 -	Staramy	się	podejmować	wiele	inicjatyw	służących	rozwo-
jowi	osób	starszych.	W	ubiegłym	roku	zainicjowaliśmy	zajęcia	

Spotkanie z seniorami
 1 lutego, w zabytkowej „Niemczówce”, odbyło się noworoczne spotkanie Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Roberta 
Jaworskiego  z seniorami  poświęcone omówieniu planów działania władz samorządowych związanych z aktywizacją osób 
starszych  w życiu społecznym naszej Gminy. W spotkaniu wzięły udział Opiekun Klubu Seniora, Ewa Kutys oraz Radne Rady 
Miejskiej w Chęcinach; Wanda Polańska i Edyta Jarząbek.

sportowe	„Aktywni	50+”,	od	lat	działa	prężenie	w	Chęcinach	
Klub	 Seniora,	 organizujemy	 wydarzenia	 kulturalne,	 sporto-
we,	wycieczki	oraz	spotkania	służące	włączeniu	jak	największej	
liczby	seniorów	w	życie	społeczne	naszej	Gminy	–	dodał	Bur-
mistrz.
	 Ewa	Kutys,	opiekun	Klubu	Seniora	w	Chęcinach	podkre-
śliła,	 że	 zainteresowanie	 działalnością	 Klubu	 jest	 ogromne,	
a	członków	z	dnia	na	dzień	przybywa.
	 Na	koniec	Burmistrz	wyraził	słowa	uznania	za	działalność	
Klubu	Seniora	oraz	zapewnił,	że	dołoży	wszelkich	starań,	aby	
jeszcze	 bardziej	 wesprzeć	 działania	 skierowane	 do	 osób	 star-
szych.	Noworoczne	 spotkanie	 seniorów	umilił	występ	Małgo-
rzaty	Siemieniec,	organistki	i	artystki	solowej.

Agnieszka Olech

w	Podzamczu,	Obiekt	popularyzuje	no-
woczesną	 naukę	 poprzez	 zabawę.	 Tutaj	
znajduje	 się	 Biobank,	 jednostka	 która	
specjalizuje	się	w	gromadzeniu	materia-
łu	 biologicznego	 do	 celów	 naukowych.	
Wizyta	w	Podzamczu	była	dla	mnie	nie-
zwykle	 ciekawym	 i	 interesującym	 do-
świadczeniem,	 a	 dzieci	 te	 małe	 i	 duże,	
które	były	z	nami,	po	prostu	szalały	przy	
rozwiązywaniu	różnych	zagadek	nauko-
wych.	Jako	osoba	 interesująca	się	histo-
rią,	z	przyjemnością	zwiedzałam	również	
XVII	wieczny	pałac	Bidzińskiego	 i	bra-
mę	barokową	wzniesioną	na	cześć	króla	
Jana	Sobieskiego.	Wszyscy	zaś	odpoczy-
wali	 w	 pięknie	 utrzymanych	 ogrodach,	
otaczający	dawny	Dworzec	Starostów.	
	 Innym	razem	wybraliśmy	się	na	im-
prezę	 do		 Grodu	 Pana	 Pędzika	 Siedl-
cach.	Niech	każdy	żałuje,	który	tu	jeszcze	
nie	 był.	 Byłam	 zachwycona	 całym	 gro-
dem,	a	szczególnie	opowieściami	właści-
ciela,	 wielkiego	 pasjonaty	 historii	 Pana	

Pędzika.	 Jakże	 pięknie	 opowiadał,	 rów-
nocześnie	 pokazywał	 narzędzia	 i	 zbroje	
umieszczone	w	kuźni.	Każdy	mógł	sobie	
zrobić	zdjęcie	i	przez	chwile	czuć	się	kró-
lową,	królem,	rycerzem	z	różnych	epok.	
Wszyscy	 zwiedzający	 otrzymali	 monety	
wybite	 w	 tejże	 kuźni.	 Z	 podziwem	 pa-
trzyliśmy	na	stylizowane	domki,	pokryte	
gontem,	gdzie	można	przenocować	w	to-
warzystwie	królowej	Bony	i	innych	histo-
rycznych	postaci.
	 W	 międzyczasie	 przygotowywaliśmy	
się	 do	 uczty	 na	 którą	 każdy	 przyniósł	
swoje	wiktuały,	a	było	tego	dużo,	kiełba-
ski,	mięsa,	ciasta,	grzybki,	ogórki,	pomi-
dor	 itd.	 Ja	 jako	początkujący	klubowicz,	
zamierzałam	dorównać	innym,	przywieźć	
wędlinkę,	 według	 ciekawej	 receptury,	
okazało	się	że	zostawiłam	w	domu.	Wstyd	
mi	było	przed	panią	Wandą	i	innymi	to-
warzyszkami	siedzącymi	przy	stole,	myślę	
jednak,	że	mi	wybaczą.
Pod	 koniec	 był	 wspólny	 gril.	 Radośni	
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		 Licznie	 zgromadzeni	 w	 hali	 wido-
wisokwo-sportowej	 „Pod	 Basztami”	
w	Chęcinach	mieszkańcy	oraz	właściciele	
nieruchomości	znajdujących	się	w	pasie	
planowanej	 drogi	 mieli	 po	 raz	 kolejny	
okazję	 do	 wniesienia	 swych	 uwag	 i	 za-
czerpnięcia	wiedzy	na	temat	planowanej	
inwestycji.
	 Wybrane	 w	 drodze	 przetargu	 biuro	
projektowe	intensywnie	pracuje	nad	wy-
konaniem	projektu	drogi,	począwszy	od	
mającego	 powstać	 ronda	 przy	 wjeździe	
do	Chęcin	 aż	do	 granic	 z	 gminą	Mało-
goszcz.	Odbyły	się	konsultacje	społeczne	
w	sprawie	ustalenia	ostatecznych	rozwią-
zań	 komunikacyjnych	 i	 technicznych.	
Sugestie	 zaprezentowane	 podczas	 spo-
tkań	z	mieszkańcami	zostały	szczegółowo	
przeanalizowane	przez	specjalistów,	któ-
rzy	wzięli	pod	uwagę	wszystkie	wnioski.
	 Należy	 zaznaczyć,	 że	 budowa	 drogi	
Chęciny	 -	 Małogoszcz	 to	 nie	 tylko	 wy-
konanie	nowej	nawierzchni.	Projektowana	inwestycja	zakłada	
gruntowną	przebudowę	infrastruktury	na	długości	ponad	10	
km	i	poszerzenie	istniejącej	nawierzchni	oraz	budowę	ciągów	
pieszych	i	rowerowych.	Projekt	przewiduje	również	wykonanie	
specjalistycznych	pomiarów	i	badań	w	celu	prawidłowego	wy-
konania	 	wzmocnienia	 i	 stabilizacji	 istniejącej	nawierzchni	do	
przeprowadzania	ruchu	ciężkiego	oraz	usprawnienie	przepu-
stowości	i	prędkości	ruchu	tranzytowego.	-	Rozbudowa	drogi	
przewiduje	wykonanie	bezpiecznych	rozwiązań	dla	ruchu	dro-
gowego	oraz	pieszego	wraz	z	budową	chodników	na	niezwykle	
niebezpiecznym	 odcinku	 przebiegającym	 przez	 miejscowość	
Korzecko	 -	mówi	Burmistrz,	Robert	 Jaworski.	Aby	 zwiększyć	

Odbyły się konsultacje społeczne w sprawie
przebudowy drogi Chęciny-Małogoszcz

 W związku z dużym zainteresowaniem realizacją inwestycji Burmistrz, Robert Jaworski postanowił zwołać kolejne konsul-
tacje w sprawie przebudowy drogi Chęciny - Małogoszcz.  Mieszkańcy z terenu Gminy i Miasta Chęciny, a także inne zainte-
resowane osoby ponownie spotkały się z władzami gminy, przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz projektantami, 
aby rozmawiać o przebudowie drogi wojewódzkiej nr 762.

bezpieczeństwo	 ruchu	na	 tej	 drodze	 zaprojektowane	 zostaną	
również	lewoskręty,	a	także	zmodernizowane	zostaną	skrzyżo-
wania.	Biorąc	pod	uwagę	turystyczny	charakter	Gminy	Chęci-
ny	przy	okazji	realizacji	tej	ważnej	drogowej	inwestycji	posta-
nowiliśmy	zrealizować	także	budowę	na	całej	jej	długości	także	
nowej	i	bezpiecznej	ścieżki	rowerowej	–	dodaje	Burmistrz.
	 Wykonawcą	projektu	drogi,	z	którym	prowadzone	są	kon-
sultacje	jest	firma	Contek	Projekt	z	Kielc.	W	procesie	realizacji	
inwestycji	aktywnie	uczestniczy	również	Świętokrzyski	Zarząd	
Dróg	Wojewódzkich	w	Kielcach.

Magdalena Jamrożek

wracaliśmy	do	domów,	 tym	bardziej,	że	
autobus	zatrzymywał	 się	w	każdej	miej-
scowości	skąd	klubowicze	pochodzili.
	 Były	i	inne	wycieczki,	m.in.	i	do	War-
szawy,	 z	 opowiadań	 wycieczkowiczów	
wiem,	że	ta	ostatnia	bardzo	udana.
	 Klubowicze	 uczestniczyli	 również	
w	uroczystości	Dni	Seniora	odbywającej	
się	w	Domu	Kultury	w	Kielcach.	Kilkoro	
z	nas	pod	„batutą”	naszego	wspaniałego	
instruktora	 Pana	 Mariusza	 pokazywało	
niektóre	 ćwiczenia,	 zachęcając	 uczest-
ników	 imprezy	do	podjęcia	 stałych	ćwi-
czeń,	 dla	 polepszenia	 swojego	 zdrowia.	
Przy	okazji	chcę	powiedzieć,	że		gimna-
stykę,	 która	 odbywa	 się	 2	 razy	 w	 tygo-
dniu	w	hali	„Pod	Basztami”	opłaca	nasza	
gminna	władza.

	 W	poniedziałek	1	lutego	odbyło	się	w	
„Niemczówce”	spotkanie	Pana	Burmistrza	
z	klubowiczami	i	innymi	seniorami	z	tere-
nu	miasta	 i	 gminy.	 Sala	 była	wypełniona	
po	brzegi.	Jak	zwykle	pięknie	przemawiał	
obrazując	dokonania	Samorządu,	a	także	
przedstawił	 plany	 na	 najbliższy	 czas.	 Dla	
nas	 była	 to	 ważna	 informacja,	 że	 Klub	
Seniora	może	 przekształcić	 się	 w	 bliskim	
nam	 czasie	 w	 Stowarzyszenie,	 dzięki	cze-
mu	będziemy	mogli	korzystać	z	pieniędzy	
unijnych.	Istnieje	także	możliwość	założe-
nia	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku	w	Chę-
cinach,	 pierwsze	 rozmowy	 w	 tej	 sprawie	
z	władzami	Uniwersytetu	Jana	Kochanow-
skiego	już	podjął	nasz	włodarz.
	 Były	również	propozycje	z	sali	dotyczą-
ce	 powstania	 Rady	 Seniorów	 i	 miejsc	 do	

ćwiczeń	dla	seniorów	na	wolnym	powietrzu.
	 Imprezę	uświetnił	nam	koncert	Pani	
Małgorzaty	 Siemienia,	 a	 także	 zespół	
śpiewaczy	 z	 Zelejowej,	 któremu	 wszyscy	
wtórowali.	 Nie	 zabrakło	 kawy,	 herbaty,	
pączków	 i	 rogalików,	 którymi	 poczęsto-
wano	nas	w	podziemiach	„Niemczówki”.	
Dla	 niektórych	 były	 to	 pierwsze	 odwie-
dziny	tego	pięknego	obiektu	zabytkowe-
go.	
PS.	W imieniu wszystkich klubowiczów chcia-
łabym podziękować Panu Burmistrzowi R. 
Jaworskiemu, naszej prezesce Pani E. Ku-
tys, Pani Dyrektor  Centrum Kultury i Sporu  
R. Janusz, Pani E. Jarząbek naszemu prze-
wodnikowi i tym pracownikom, którzy zawsze 
pomagają pracując na rzecz seniorów.

Zenona Dołęgowska
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	 To	był	niezapomniany	wieczór,	bo	 i	 człowiek,	któremu	został	
poświęcony	był	niezwykły.	-	Ks.	dr.	Marian	Paulewicz	to	wieloletni	
przyjaciel	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	Był	jedną	z	tych	wyjątkowych	
i	niezwykłych	osób,	które	na	zawsze	zapisały	się	na	kartach	histo-
rii	naszej	gminy	-	podkreślał	podczas	spotkania	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	Śp.	Ks.	Paulewicz	był	nie	tylko	
duchownym,	 ale	 również	 wybitnym	 naukowcem,	 pisarzem	 i	au-
torem	wielu	 znakomitych	publikacji	na	 temat	historii	 ziemi	 chę-
cińskiej.	Wśród	nich	wymienić	można	chociażby	stworzone	przez	
niego	obszerne	opracowanie	na	temat	Klasztoru	Sióstr	Bernardy-
nek	w	Chęcinach,	publikacje	opisujące	historię	i	losy	społeczności	
żydowskich	na	 terenie	gminy,	 jak	również	 jego	pracę	doktorską,	
która	powstała	w	oparciu	o	historię	górnictwa	kruszcowego	na	te-
renie	Gminy	Chęciny	–	wylicza	Burmistrz.		
	 Licznie	na	spotkanie	przybyli	mieszkańcy	Polichna	wraz	z	obec-
nym	proboszczem	parafii,	 ks.	Krzysztofem	Pawlikiem.	 Z	 całą	 pew-
nością	to	właśnie	parafianie	z		Polichna	zapamiętają	ks.	dr.	Mariana	
Paulewicza	jako	człowieka	czynu	i	wielkiego	budowniczego.	-	To	On	
odremontował	XIX-wieczną	kaplicę,	wzniósł	plebanię	 i	 kościół.	Pa-
mięć	o	tym	wielkim	człowieku,	wspaniałym	i	gorliwym	księdzu,	nie-
zwykłym	duszpasterzu	o	wielkim	sercu	i	ogromnej	życzliwości,	nigdy	

Wieczór wspomnień poświęcony
śp. Księdzu dr Marianowi Paulewiczowi

 28 stycznia, w renesansowej „Niemczówce”, w Chęcinach odbył się niezwykły wieczór wspomnień poświęcony księdzu 
dr. Marianowi Paulewiczowi – pierwszemu proboszczowi Parafii p.w. MB Anielskiej w Polichnie, znakomitemu i cenionemu 
teologowi, historykowi i geografowi, wielkiemu przyjacielowi Gminy i Miasta Chęciny.

nie	zaginie	w	naszej	gminie	i	na	zawsze	zostanie	w	sercach	wielu.	Po-
zostanie	niezapomniany	 -	mówił	Burmistrz	 Jaworski.	Tego	 samego	
zdania	byli	zebrani	podczas	uroczystego	spotkania	goście.	Wśród	nich	
byli	mieszkańcy	Polichna,	ale	i	mieszkańcy	całej	gminy,	a	także	przy-
jaciele	ks.	dr	Mariana	Paulewicza.	Można	było	wysłuchać	niezwykłych	
historii	o	niezwykłym	człowieku.	Przypominali	je	mieszkańcy	gminy,	
a	także	przedstawiciel	młodego	pokolenia,	wychowani	na	naukach	ks.	
dr	Mariana	Paulewicza.	O	jego	osobie	wspominali	również:	Kazimierz	
Gruszczyński,	przewodnik	i	badacz	ziemi	chęcińskiej,	a	także	wielo-
letnia	Prezes	Chęcińskiego	klubu	Seniora	Kazimiera	Turlewicz,	czy	
Jacek	Grzebała,	emerytowany	pracownik	Urzędu	w	Chęcinach.	
	 Biografię	ks.	dr	Mariana	Paulewicza	przybliżyła	zebranym	Bar-
bara	Woś	 z	Miejsko-Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Chęcinach,	
ubarwiając	swoje	wystąpienie	zdjęciami	tego	niezwykłego	człowie-
ka	w	różnych	okresach	swojego	życia	i	w	różnych	sytuacjach.	-	Ży-
cie	i	działaność	księdza	dr	Mariana	Paulewicza	to	materiał	na	dok-
torat	-	Ksiądz	dr	Marian	Paulewicz	urodził	się	25	marca	1932	roku	
w	miejscowości	Łobzów	koło	Wolbromia.	Po	osiedleniu	się	rodziny	
Paulewiczów	w	Dłużcu,	przyszły	ksiądz	rozpoczął	naukę	w	tutejszej	
Szkole	Podstawowej,	którą	ukończył	w	1945	roku.	Następnie	skoń-

 7 lutego, Członkowie Koła Polskiego Związku Wędkar-
skiego nr 5 w Chęcinach spotkali się na zebraniu sprawoz-
dawczym, na którym Zarząd Koła przedstawił sprawozdanie 
z działalności w roku 2015.

	 Spotkanie,	w	którym	wziął	udział	również	Burmistrz	Gmi-
ny	 i	Miasta	Chęciny,	 Robert	 Jaworski	 zorganizowano	w	Cen-
trum	 Informacji	 Turystycznej	 i	Historycznej	 Gminy	 Chęciny	
-	Kamienica	„Niemczówka”.	Zebranie,	podczas	którego	podsu-
mowano	pracę	zarządu	w	minionym	roku,	a	także	omówiono	
plan	działania	na	rok	2016	poprowadził	Prezes	Koła	Polskiego	
Związku	Wędkarskiego	nr	5	w	Chęcinach,	Grzegorz	Chłopek.	

Magdalena Jamrożek

Sprawozdawcze zebranie Koła Wędkarskiego 
nr 5 w Chęcinach
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	 Dnia	3	stycznia	2015	roku	minęła	5	rocznica	śmierci	Ks.	dr	Ma-
riana	Paulewicza,	zasłużonego	kapłana,	proboszcza	parafii	Polich-
no	w	latach	1965---1996	,	historyka	i	wielkiego	znawcy	ziemi	chę-
cińskiej	 .	Z	tej	to	okazji	w	dniu	28	stycznia	b.r.	Burmistrz	Miasta	
i	Gminy	w	Chęcinach	zorganizował	sesje	poświęconą	Jego	pamięci.
	 Dużym	zaszczytem	i	wielką	satysfakcją	dla	mnie	było	uczestnic-
two	w	 tej	 sesji	 na	 zaproszenie	 jej	 organizatorów.	W	 	latach	 1988-
1990	 byłem	 pracownikiem	Urzędu	Miasta	 i	 Gminy	 w	 Chęcinach	
pracując	na	etacie	geodety	gminnego.	Wtedy	też	miałem	możliwość	
poznać	Ks.	dr	M.	Paulewicza.	Wspomagałem	 jego	 starania	 i	dzia-
łalność	 związaną	 z	 zakończeniem	 budowy	 kościoła	 jak	 i	 również	
budowy	cmentarza	parafialnego.	Ks	.	dr	M.	Paulewicz	wybudował	
w	Polichnie	kościół	parafialny.	Postarał	się	też	aby	freski	w	jego	wnę-
trzu	były	tematycznie	związane	ze	Św	Barbarą,	patronką	górników	
oraz	 z	 górnictwem	 chęcińskim.	 Cmentarz	 parafialny	 był	 oczkiem	
w	głowie	księdza	proboszcza.	Na	mapach	,	które	ja	wykonałem,	sam	
projektował	układ	alejek,	usytuowanie	grobów,	a	w	części	central-
nej	widział	kaplice	z	kryptą	grobową	.	W	czasie	jednego	ze	spotkań	
powiedział	mi,	że	gdy	wszystko	będzie	już	gotowe	to	jego	życzeniem	
jest	aby	w	przyszłości	być	tu	pochowanym.	Ta	krypta	grobowa	miała	
też	być	miejscem	wiecznego	spoczynku	dla	jego	następców.	Niestety	
rzeczywistość	chciała	inaczej.	Po	31	latach	odszedł	z	parafii	Polich-
no,	przechodząc	na	nową	parafie	do	Chodowa	koło	Miechowa.	Tu	
będąc	proboszczem	 także	wykazał	 się	wielkim	zapałem	w	pracach	
budowlanych.	Przeprowadził	remont	kościoła	oraz	plebani,	urządził	
salę	dla	harcerzy,	tak	zwaną	harcówkę.	

LIST DO REDAKCJI
Ksiądz Dr Marian Paulewicz … Wspomnienie  …

	 Pewnego	razu	jadąc	z	rodziną	z	Krakowa	do	Kielc	w	Miecho-
wie	zboczyłem	z	trasy	i	odwiedziłem	Księdza	dr	M.	Paulewicza	na	
parafii.	 Spotkanie	 z	 planowanych	 30	minut	 przeciągnęło	 się	 na	
ponad	 2	 godziny.	 Zawsze	 serdeczny	 i	 przyjazny,	 bardzo	 ucieszył	
się	z	moich	odwiedzin.	Było	to	w	okresie	po	niedawnym	odejściu	
z	Polichna.	W	latach	gdy	zamieszkał	już	w	Domu	księży	emerytów	
w	Kielcach	będąc	emerytem	odwiedzałem	go	kilka	razy.	Wtedy	też	
podarował	mi	swoje	dwie	publikacje.	Pierwsza	to	praca	doktorska	
pt.	„Chęcińskie	górnictwo	kruszcowe.	XIV	do	połowy	XVII	wie-
ku”	i	druga	„Klaryski	i	Bernardynki	w	Chęcinach”.	Ta	druga	praca	
miała	być	jego	pracą	habilitacyjną,	ale	wiek	i	stan	zdrowia	Księdza	
dr	M.	Paulewicza	nie	pozwolił	doczekać	 już	mu	 tego	dnia.	Oby-
dwie	 książki	 zostały	 zaopatrzone	w	dedykacje.	Tu	pozwolę	 sobie	
zacytować	jedną	z	nich:	„Dla Państwa inżynierostwa Grzybałów wraz z 
uroczym synkiem Wojtusiem wraz z najlepszymi życzeniami autor Marian 
Paulewicz”.	
	 Na	spotkaniu	w	Chęcinach	w	czasie	sesji	pokazałem	te	obydwie	
publikacje,	a	jej	wszyscy	uczestnicy	mogli	osobiście	przeczytać	wpisy	
ich	autora.	Mam	też	nadzieję,	że	w	przyszłości	takie	sesje	poświęcone	
Ks.	dr	M.	Paulewiczowi	będą	miały	cykliczny	charakter,	a	gościem	
być	może	będzie	siostrzeniec	Ks.	dr	M.Paulewicza,	Dyrektor	Insty-
tutu	Historii	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	w	Krakowie,	dr	habilito-
wany	Stanisław	Pijaj.	

Jacek Grzybała

	 W	 tegoroczne	 edycji	 Gminnego	 Prze-
glądu	 Widowisk	 Jasełkowych	 wzięły	 licznie	
udział	dzieci	ze	szkół	z	terenu	gminy	Chęciny.	
Przed	publicznością	zaprezentowały	się	klasy	
I-III	 ze	Szkoły	 Podstawowej	 w	Tokarni	 oraz	
ze	Szkoły	 Podstawowej	 w	Łukowej,	 a	także	
klasy	IV-VI	ze	Szkół	Podstawowych	w	Tokar-
ni,	Starochęcinach,	Chęcinach,	Radkowicach	

Wyniki XXI Gminnego Przeglądu Widowisk Jasełkowych
i	Polichnie.	 Każda	 z	grup	 zademonstrowała	
blisko	półgodzinne	przedstawienie.	
Prezentujemy jeszcze raz wyniki tegorocz-
nej edycji konkursu: 
W	kategorii	 klas	 IV-VI	 pierwsze	 miejsce	
przyznano	 dzieciom	 ze	Szkoły	 Podstawowej	
z	Polichna.	Drugie	miejsce	przypadło	Szkole	
Podstawowej	w	Starochęcinach.	Trzecie	miej-

sce	zajęły	dzieci	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Chę-
cinach.	Wyróżniono	także	wystąpienia	młodych	
artystów	 ze	Szkoły	 Podstawowej	 w	Radkowi-
cach	 i	Tokarni.	 Natomiast	 w	kategorii	 klas	 I-
-III	pierwsze	miejsce	zajęła	Szkoła	Podstawowa	
z	Tokarni,	drugie	zaś	Szkoła	Podstawowa	z	Łu-
kowej.

Agnieszka Olech

czył	Gimnazjum	 i	 liceum	prywatne	w	Wolbromiu.	Przez	 kolejne	
6	lat	studiował	w	Seminarium	Diecezjalnym	w	Kielcach.	Po	święce-
niach	kapłańskich	został	wysłany	na	wikariat	do	Nowego	Brzeska.	
Przez	 kolejne	 lata	pracy	duszpasterskiej	 pełnił	 funkcję	wikariusza	
w	parafii	Wzdół	Rządowy,	Stary	Korczyn	i	w	Małogoszczu.	W	1965	
roku	z	Małogoszcza	przeszedł	do	Polichna,	gdzie	pracował	najpierw	
jako	wikariusz	samodzielny,	następnie	rektor	kaplicy,	a	później	pro-
boszcz.	Dał	się	tu	poznać	jako	człowiek	czynu	i	wielki	budowniczy.	
Odremontował	 XIX	 –	 wieczną	 kaplicę,	 wzniósł	 plebanię,	 kościół,	
nosił	 się	 również	 z	 zamiarem	 założenia	 cmentarza	 parafialnego.	
W	1996	 roku	 ordynariusz	 kie-
lecki,	Ks.	Bp	Kazimierz	Ryczan,	
przeniósł	Śp.	Ks.	dr.	Paulewicza	
na	 nową,	 zaniedbaną	 i	 opusz-
czoną	 parafię	 w	 Chodowie.	
W	tejże	parafii	również	nie	spo-
czął	 na	 laurach	 i	 	 odremonto-
wał	kościół	oraz	plebanię,	a	tak-
że	zagospodarował	teren	wokół	
nich.	W	parafii	Chodów	praco-
wał	do	2	sierpnia	2007	roku.	Po	
tej	dacie	przeszedł	na	zasłużoną	
emeryturę	-	przypomniała	Bar-
bara	Woś	z	chęcińskiej	bibliote-
ki.	-	Śp.	Ksiądz	dr	Marian	Pau-
lewicz	był	wielkim	miłośnikiem	
historii	oraz	geografii.	To	spod	

jego	pióra	wyszło	wiele	cennych	dzieł	i	opracowań	opisujących	histo-
rię	naszej	chęcińskiej	ziemi	-	dodała.	
	 Na	zakończenie	spotkania	długo	jeszcze	wspominano	niezwykłą	
postać,	która	zapisała	się	złotymi	literami	na	kartach	historii	Gminy	
i	Miasta	Chęciny.
 Ks. dr Marian Paulewicz urodził się 25 marca 1932 w miejscowości 
Łobzów koło Wolbromia. Znakomity teolog, miłośnik historii Kościoła oraz 
geografii. Do Polichna trafił w 1965 roku, gdzie pracował najpierw jako 
wikariusz samodzielny, następnie Rektor Kaplicy, a później proboszcz, któ-
rym był do 1996 roku – aż do przeniesienia przez ks. bp Kazimierza Rycza-
na na nową parafię w Chodowie pod Miechowem. W 1970 roku ukończył 
studia magisterskie na kierunku historia, na Wydziale Humanistycznym 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dwa lata później zrobił na KUL-u 
drugie magisterium z historii kościoła. Po obronie drugiej pracy zapropono-
wano mu studia na Wydziale Teologicznym w Instytucie Historii Kościoła, 
które dały mu w 1975 roku tytuł licencjata teologii – na KUL-u jest to sto-
pień wyższy od magisterium i otwiera drogę do pisania doktoratu z teologii. 
W 1992 roku uzyskał na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lubli-
nie tytuł doktora nauk humanistycznych, za pracę pt.: „Dzieje Chęcińskiego 
górnictwa kruszcowego od XIV do połowy XVII wieku”. Śp. Ks. dr Marian 
Paulewicz był autorem ponad siedemdziesięciu artykułów naukowych i po-
pularnonaukowych oraz siedmiu książek. Ksiądz doktor Marian Paulewicz 
zmarł 3 stycznia, po długiej chorobie w Domu Księży Emerytów w Kielcach, 
w wieku 79 lat i w 54 roku posługi kapłańskiej. Zgodnie z wolą ks. dr Ma-
riana Paulewicza został pochowany w rodzinnym grobowocu w Wolbromiu.

Agnieszka Olech
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	 W	ramach	sesji	zaprezentowano	szczegółowo	zakres	zadań	
jednostek	i	zreferowano	działalność	Ochotniczych	Staży	Pożar-
nych	 	z	 terenu	Gminy	 i	Miasta	Chęciny	 na	 przestrzeni	 kilku	
ostatnich	lat.	Poruszono	również	wiele	istotnych	kwestii	zwią-
zanych	z	bezpieczeństwem	publicznym	oraz	obecnie	występu-
jącymi	na	terenie	gminy	zagrożeniami.
	 Szczegółowo	zaprezentowano	również	dotychczas	zrealizo-
wane	 w	sferze	 działalności	 OSP	 inwestycje,	 a	także	 przedsta-
wiono	plany	inwestycyjne	na	najbliższe	lata.
	 Ważnym	tematem	toczących	się	obrad,	który	wielokrotnie	
podkreślali	 uczestnicy	 sesji,	 była	 kwestia	 bezpieczeństwa	 i	za-
pewnienia	odpowiednich	standardów	i	warunków	pracy	stra-
żaków.
	 Na	 zaproszenie	 Burmistrza	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	 Ro-
berta	 Jaworskiego	 oraz	 Przewodniczącej	Rady	Miejskiej,	Da-
nuty	Mochockiej	w	sesji	wzięli	udział	przedstawiciele	jednostek	
OSP		 z	terenu	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Komendant	Komisa-
riatu	Policji	w	Chęcinach,	Łukasz	 Sarna,	Naczelnik	Wydziału	
Operacyjno-Szkoleniowego	 Komendy	 Miejskiej	 PSP	 w	Kiel-

Sesja poświęcona działalności
Ochotniczych Straży Pożarnych

 W poniedziałek, 15 lutego, w Hali „Pod Basztami”, odbyła się sesja tematyczna Rady Miejskiej w Chęcinach, która poświę-
cona była działalności Ochotniczych Straży Pożarnych. 

cach,	Marcin	Charuba,	Wicestarosta	Powiatu	Kieleckiego	Ze-
non	 Janus,	 radny	 Sejmiku	 Województwa	 Świętokrzyskiego,	
Grzegorz	Gałuszka,	 a	także	 radni	powiatowi:	Ryszard	Barwi-
nek	i	Kazimierz	Bielecki.

Magdalena Jamrożek

WYKAZ CELÓW POŻYTKU PUBLICZNEGO
Z TERENU GMINY CHĘCINY,

NA KTÓRE PODATNICY
MOGĄ PRZEKAZAĆ 1%

PRZY ROZLICZENIACH ZA ROK 2015 R.:

Więcej	informacji	dostępne	na	stronie	www.checiny.pl
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Informacja w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy i Miasta Chęciny

Szanowni	Mieszkańcy,
Urząd	Gminy	 i	Miasta	w	Chęcinach	przypomina,	że	zgodnie	z	art.	5	ust.	1	pkt.	3b	ustawy	o	utrzymaniu	czystości	 i	porządku	
w	gminach	(Dz.U.2013.1399	j.	t.)	właściciele	nieruchomości	zapewniają	utrzymanie	czystości	i	porządku	przez	pozbywanie	się	
zebranych	na	terenie	nieruchomości	odpadów	komunalnych	oraz	nieczystości ciekłych	w	sposób	zgodny	z	przepisami	ustawy	
i	przepisami	odrębnymi.
	 Celem	realizacji	powyższych	przepisów,	każdy	mieszkaniec	ma	obowiązek	dokumentowania,	w	formie	umowy	korzystania	
z	usług	wykonywanych	przez	gminną	jednostkę	organizacyjną	lub	przedsiębiorcę	posiadającego	stosowne	zezwolenie,	przez za-
warcie takiej umowy oraz przechowywanie dowodów uiszczania opłat	za	takie	usługi.	Dowodem	takim	może	być	rachunek	bądź	
faktura.		
	 Poniżej,	przestawiono	aktualne	zestawienie	przedsiębiorców	posiadających	zezwolenia	na	świadczenie	usług	w	zakresie	opróż-
niania	zbiorników	bezodpływowych	i	transportu	nieczystości	ciekłych	na	terenie	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	Przedmiotowy	wykaz	
jest	również	dostępny	na	stronie	internetowej	Urzędu	Gminy	i	Miasta	Chęciny	w	zakładce	„Ochrona	środowiska	i	gospodarka	
odpadami”.

Anna Nowaczek

Lp. Nazwa firma Siedziba firmy Nr telefonu Data wygaśnięcia pozwolenia

1. Zakład	Gospodarki	Komunalnej	
w	Chęcinach

ul.	Małogoska	13
26-060

(41)	315-25-01
(41)	315-25-02

Zgodnie	z	ustawą	jednostka	budże-
towa	nie	musi	posiadać	zezwolenia

2. WC	Serwis	Bańska,	Kucharski	
Spółka	Jawna

41-808	Zabrze,
ul.	Pod	Borem	10 (32)	278-45-31 Wpis	wykreślony	na	wniosek	przed-

siębiorcy	w	dniu	22.04.2015	r.

3. Usługi	transportowo
asenizacyjne	Marek	Moskwa

Zbrza	72,
26-026	Morawica Kom.	601-176-502 23.05.2021	r.

4. EFEKT-DR
Rafał	Dziewięcki

Zbrza	82,
26-026	Morawica

(41)	331-40-08
kom.	609-654-580 23.02.2022	r.

5. Zdzisław	Woś Brzeziny,	ul.	Szkolna	19,	
26-026	Morawica (41)	312-88-14 18.05.2022	r.

6. Jacek	Dobrowolski Przymiarki	50
26-060	Chęciny Kom.	507-836-067 21.08.2022	r.;

zawieszona działalność gospodarcza

7. WC	SERWIS	Sp.	z	o.	o.	Sp.	K. ul.	Szybowa	2
41-808	Zabrze (32)	278-45-31 21.01.2023	r.

8. DORP-EKO	Sp.	z.	o.	o. ul.	Raciborskiego	10/51
25-640	Kielce Kom.	505	547	555 10.04.2025	r.

9. AS-	enizacja	Albert	Sztandera Zajączków	111
26-065	Piekoszów Kom.	783	589	432 08.06.	2025	r.

10. Wywóz	Nieczystości	Płynnych	Wacław	Rak
ul.	Chęcińska	46
28-366	Małogoszcz Kom.	606	215	706 26.06.2025	r.

11. Firma	Usługowo-Produkcyjno--Handlowa	„ADEX”	Bogdan	Bak
Kowala	71	B
26-052	Sitkówka-Nowiny

(41)	3117296
Kom.	503	85	11	74	 15.07.2025	r.

12. Przewóz	Ładunków	Transportem	Ciężarowym	Kubicka	Maria
Bilcza,	ul.	Żeromskiego	57
26-026	Morawica

602	440	941	lub
781	720	352 10.02.2026	r.

13.	
EKO-STĘPLEWSKI	Zakład	
Usług	Asenizacyjnych	Andrzej	
Stęplewski

Kielce,	ul.	Kutnowska	4,	
25-218	Kielce 692	309	165 01.03.2026	r.

14. Usługi	Transportowe	i	Wywóz	Nieczystości	Michał	Durlik
Kielce,	ul.	1905	Roku	37,	
25-802	Kielce 722	315	777 02.03.2026	r.
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Działki: nr 179/1	 	o	powierzchni	0,1293 ha,  nr 179/2	 	o	po-
wierzchni	0,1350 ha, nr 179/3		o	powierzchni	0,1396 ha, nr 179/6  
o	powierzchni	0,1068 ha, nr 179/7	 	o	powierzchni	0,1297 ha, 
nr 179/8	 	 o	 powierzchni	 0,1440 ha, nr 179/9	 	 o	 powierzchni	
0,1356 ha położone	w	Łukowej	obr.	5,	Gmina	Chęciny.

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CHĘCINY
INFORMUJE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY
NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Na	 przedmiotowe	 nieruchomości	 zostały	 wydane	 decyzje	 usta-
lające	warunki	zabudowy	dla	budynków	mieszkalnych	jednoro-
dzinnych	z	podpiwniczeniem	oraz	użytkowymi	poddaszami	wraz	
z	niezbędnymi	urządzeniami	infrastruktury	techniczno-budowla-
nej	w	tym	bezodpływowymi	zbiornikami	na	nieczystości	płynne.	
Cena	 wywoławcza	 do	 przetargu	 została	 ustalona	 na	 kwotę	
40	000,00	 zł	 plus	 obowiązująca	 stawka	podatku	VAT	 za	 każ-
dą	z	działek	osobno.	Przetargi	ustne	nieograniczone	na	sprze-
daż	 przedmiotowych	 nieruchomości	 odbędą	 się	 w	 dniach	
16.03.2016	roku	i	18.03.2016	roku
Działka nr  544	 	 o	 powierzchni	0,4500 ha położona	w	Pod-
polichnie	 obr.	 9,	Gmina	Chęciny,	według	 ewidencji	 gruntów	
i	budynków	stanowi	użytki	rolne	klasy	VI.	Cena	wywoławcza	
do	przetargu	została	ustalona	na	kwotę	5000,00	zł	plus	obowią-
zująca	stawka	podatku	VAT.
Działka nr 606 o	powierzchni	0,2800 ha położona	w	Podpo-
lichnie	obr.	9,	Gmina	Chęciny,		według	ewidencji	gruntów	i	bu-
dynków	 stanowi	 użytki	 leśne	 klasy	VI.	Cena	wywoławcza	do	
przetargu	została	ustalona	na	kwotę	4000,00	zł	plus	obowiązu-
jąca	stawka	podatku	VAT.
Działka nr  353	 o	 powierzchni	 0,2400 ha	 położona	 w	 Pod-
polichnie	obr.	9,	Gmina	Chęciny,	 	według	ewidencji	gruntów	
i	budynków	stanowi	pastwisko	klasy	VI.	Cena	wywoławcza	do	
przetargu	została	ustalona	na	kwotę	3500,00	zł	plus	obowiązu-
jąca	stawka	podatku	VAT.
Działka	nr	352	o	powierzchni	0,2600	ha	położona	w	Podpolichnie	
obr.	9,	Gmina	Chęciny,		według	ewidencji	gruntów	i	budynków	sta-
nowi	łąki	klasy	V.	Cena	wywoławcza	do	przetargu	została	ustalona	
na	kwotę	3500,00	zł	plus	obowiązująca	stawka	podatku	VAT.
Działka nr 591	o	powierzchni	0,3200 ha	położona	w	Podpo-
lichnie	obr.	9,	Gmina	Chęciny,		według	ewidencji	gruntów	i	bu-
dynków	stanowi	użytki	rolne	klasy	V	i	VI.	Cena	wywoławcza	do	
przetargu	została	ustalona	na	kwotę	4200,00	zł	plus	obowiązu-
jąca	stawka	podatku	VAT.
Działka nr 531/1	 o	 powierzchni	0,0200 ha	 położona	w	Pod-
polichnie	obr.	9,	Gmina	Chęciny,	 	według	ewidencji	gruntów	
i	budynków	stanowi	użytki	rolne	klasy	V.	Cena	wywoławcza	do	
przetargu	została	ustalona	na	kwotę	300,00	zł	plus	obowiązują-
ca	stawka	podatku	VAT. 
Przetargi ustne nieograniczone na nieruchomości położone 
w Podpolichnie odbędą się w dniu 15.03.2016 roku.

Działka	nr	29/9	o	powierzchni	0,0484	ha	położona	w	Siedlcach	
obr.	13,	Gmina	Chęciny,		według	ewidencji	gruntów	i	budyn-
ków	stanowi	użytki	rolne	klasy	VI.	Cena	wywoławcza	do	prze-
targu	została	ustalona	na	kwotę	3100,00	zł	plus	obowiązująca	
stawka	podatku	VAT.
Działka nr 29/10	o	powierzchni	0,0488 ha	położona	w	Siedl-
cach	obr.	13,	Gmina	Chęciny,		według	ewidencji	gruntów	i	bu-
dynków	 stanowi	użytki	 rolne	klasy	VI.	Cena	wywoławcza	do	
przetargu	została	ustalona	na	kwotę	3100,00	zł	plus	obowiązu-
jąca	stawka	podatku	VAT.
Przetargi ustne nieograniczone na nieruchomości położone 
w Siedlcach odbędą się w dniu 16.03.2016 roku.

Działka nr 325/5	o	powierzchni	0,0600 ha położona	w	Ostro-
wie	obr.	8,	Gmina	Chęciny,	według	ewidencji	gruntów	i	budyn-
ków	stanowi	sad	na	gruntach	rolnych	klasy	VI.	Cena	wywoław-
cza	do	przetargu	została	ustalona	na	kwotę	26	000,00	zł	plus	
obowiązująca	stawka	podatku	VAT.
Termin,	miejsce	 i	warunki	przetargu	ustnego	ograniczonego	
zostaną	podane	do	publicznej	wiadomości	w	odrębnym	ogło-
szeniu.	
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Działka nr 1135/1	o	powierzchni	0,1400 ha położona	w	Bol-
minie	 obr.	 2,	 Gmina	 Chęciny,	 według	 ewidencji	 gruntów	
i	budynków	 została	 sklasyfikowana	 jako	Br-R	 oraz	R	 klasy	
V.	Cena	wywoławcza	do	przetargu	została	ustalona	na	kwotę	
80	000,00	zł	plus	obowiązująca	stawka	podatku	VAT.
Termin,	miejsce	i	warunki	przetargu	ustnego	nieograniczo-
nego	zostaną	podane	do	publicznej	wiadomości	w	odrębnym	
ogłoszeniu.	
Działka nr 1135/2	o	powierzchni	0,1300 ha położona	w	Bol-
minie	obr.	2,	Gmina	Chęciny,	według	ewidencji	gruntów	i	bu-
dynków	została	sklasyfikowana	jako	R	klasy	V.	Cena	wywo-
ławcza	do	przetargu	została	ustalona	na	kwotę	70	000,00	zł	
plus	obowiązująca	stawka	podatku	VAT.
Termin,	miejsce	i	warunki	przetargu	ustnego	nieograniczo-
nego	zostaną	podane	do	publicznej	wiadomości	w	odrębnym	
ogłoszeniu.	

Działka nr 1244/2	o	powierzchni	0,7600 ha położona	w	Bolmi-
nie	obr.	2,	Gmina	Chęciny,	według	ewidencji	gruntów	i	budyn-
ków	została	sklasyfikowana	jako	R	klasy	V	i	VI.	Cena	wywoław-
cza	do	przetargu	została	ustalona	na	kwotę	150	000,00	zł	plus	
obowiązująca	stawka	podatku	VAT.
Termin,	 miejsce	 i	 warunki	 przetargu	 ustnego	 nieograniczo-
nego	zostaną	podane	do	publicznej	wiadomości	w	odrębnym	
ogłoszeniu.	

Działka nr 107	o	powierzchni	6,8723 ha położona	w	Mostach	
obr.	7,	Gmina	Chęciny,	według	ewidencji	gruntów	i	budynków	
została	sklasyfikowana	jako	R,	N,	Ps,	Ls	i	Ł	na	klasach	V	i	VI.	
Cena	wywoławcza	do	przetargu	została	ustalona	na	kwotę	180	
000,00	zł	plus	obowiązująca	stawka	podatku	VAT.
Termin,	 miejsce	 i	 warunki	 przetargu	 ustnego	 nieograniczo-
nego	zostaną	podane	do	publicznej	wiadomości	w	odrębnym	
ogłoszeniu.	
Działka nr 63	o	powierzchni	0,0740 ha położona	w	Mostach	
obr.	7,	Gmina	Chęciny,	według	ewidencji	gruntów	i	budynków	
została	sklasyfikowana	jako	R	na	klasie	IVb.	Cena	wywoławcza	
do	przetargu	została	ustalona	na	kwotę	12	000,00	zł	plus	obo-
wiązująca	stawka	podatku	VAT.
Termin,	 miejsce	 i	 warunki	 przetargu	 ustnego	 nieograniczo-
nego	zostaną	podane	do	publicznej	wiadomości	w	odrębnym	
ogłoszeniu.	

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 4 przy ulicy 
Czerwona Góra w Chęcinach. Powierzchnia	użytkowa	lokalu	
63,6	m2 m2. Cena	wywoławcza	do	przetargu	została	ustalona	na	
kwotę	107 000,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT.
Termin,	 miejsce	 i	 warunki	 przetargu	 ustnego	 nieograniczo-
nego	zostaną	podane	do	publicznej	wiadomości	w	odrębnym	
ogłoszeniu.

	 Szczegółowych	informacji	w	zakresie	sprzedaży	przedmioto-
wych	nieruchomości	 udziela	Referat	Gospodarki	Nieruchomo-
ściami,	Ochrony	Środowiska	i	Rolnictwa	Urzędu	Gminy	i	Miasta	
w	Chęcinach	Pl.	2	Czerwca	4,	pok.	113	i	114,	tel.	(41)	315	10	06		
wew.	113	i	114	lub	(41)	315	31	27,	(41)	315	31	28.
Więcej	informacji	w	sprawie	sprzedaży	nieruchomości	znajdu-
je	się	na	stronie	internetowej	tut.	Urzędu	www.checiny.pl.	

Chęciny,	dn.	2016.02.11

	 Klasa	I	Szkoły	Podstawowej	w	Wolicy	zajęła	III	miej-
sce	w	Powiecie	Kieleckim,	w	 konkursie	 organizowanym	
przez	Echo	Dnia	na	najsympatyczniejszą	klasę	pierwszą.	
O	uzyskaniu	miejsca	na	podium	decydowała	 liczba	gło-
sów	wysłanych	przez	sms	oraz	głosowanie	przez	Internet.	
W	nagrodę	uczniowie	pojadą	do	Parku	Miniatur	w	Kraj-
nie.	Serdecznie	dziękujemy	wszystkim,	którzy	przyczynili	
się	do	tego	sukcesu.

Wychowawca, Dorota Słoma
SP w Wolicy

Sukces klasy I
Szkoły Podstawowej 

w Wolicy
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	 Tym	razem	w	nowo	powstałym	obiekcie	Europejskiego	Cen-
trum	Edukacji	Geologicznej	w	Chęcinach	spotkali	się	przewodni-
cy	 i	przedstawiciele	branży	turystycznej	z	całej	Polski.	W	ramach	
zjazdu	 uczestnicy	wzięli	 udział	w	 prelekcjach	 i	 warsztatach	 tere-
nowych	związanych	tematycznie	z	hasłem	przewodnim	konferen-
cji,	poświęconym	bioróżnorodności	i	różnorodności	przyrodniczej	
w	przewodnictwie.
	 Forum	zainaugurował	występ	Zespołu	“Nutki”	z	Polichna	oraz	
wystąpienia	organizatorów	 i	gości,	w	gronie	których	 znaleźli	 się:	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski,	Wicestarosta	
Powiatu	Kieleckiego,	Zenon	Janus,	Prezes	Regionalnej	Organizacji	
Turystycznej	 Województwa	 Świętokrzyskiego	 i	 Dyrektor	 Depar-
tamentu	 Promocji,	 Edukacji,	 Kultury,	 Sportu	 i	 Turystyki	 Urzę-
du	Marszałkowskiego,	Jacek	Kowalczyk,	Dyrektor	Europejskiego	
Centrum	 Edukacji	 Geologicznej	 w	 Chęcinach,	 Piotr	 Ziółkowski	
oraz	Dziekan	Dekanatu	Chęcińskiego,	Ksiądz	Jan	Kukowski.
	 Podczas	 konferencji	prelekcję	na	 temat	potencjału	 turystycz-
nego	oraz	geoturystycznego	Ziemi	Chęcińskiej	wygłosił	Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski,	który	w	swym	wystąpie-
niu	zaprezentował	szeroką	ofertę	atrakcji	turystycznych,	najbliższe	
plany	 związane	 z	 jej	 poszerzeniem,	 a	 także	 szczegółową	koncep-
cję	funkcjonowania	Chęcińskiego	Klastra	Turystycznego.	-	Gmina	
Chęciny	 to	 niewątpliwie	 pełna	 niezapomnianych	wrażeń	wypra-
wa	 szlakiem	 pięknej	 przyrody,	 historii	 i	 tradycji.	 Liczne	 obiekty	
dziedzictwa	 kulturowego	 czynią	 z	 niej	 niekwestionowaną	 ikonę	
regionu	 świętokrzyskiego.	 Świadczą	 o	 tym	 choćby	ostatnie	 staty-
styki	podsumowujące	natężenie	ruchu	turystycznego	w	roku	2015,	

Ogólnopolskie Forum Przewodników
Turystycznych w Chęcinach

 W dniach od 12-14  lutego, w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, odbyło się VI Ogólnopolskie 
Forum Przewodników Turystycznych połączone z XLV Zjazdem Przewodników Świętokrzyskich.

według	 których	 Gmina	 Chęciny,	 z	 wynikiem	 467	 685	 turystów,	
stała	 się	 niekwestionowanym	 liderem	 turystyki	 w	 województwie,	
a	Zamek	Królewski	w	Chęcinach	drugim	Najlepszym	Produktem	
Turystycznym	w	Polsce	w	 roku	2015	–	mówił	Burmistrz,	Robert	
Jaworski.	 -	 Zachęcam	Państwa	do	odkrywania	nowych	 zakątków	
Gminy	Chęciny.	Chcę	jednocześnie	zaprosić	Państwa,	wraz	z	kiero-
wanymi	przez	Was	grupami,	do	zwiedzania	zarówno	tych	dużych,	
wszystkim	 znanych	 atrakcji,	 ale	 także	 tych	 mniej	 popularnych,	
choć	równie	wyjątkowych	obiektów	znajdujących	się	w	ofercie	tu-
rystycznej	naszej	gminy	-	dodał	Burmistrz.
	 -	Chęciny	słyną	z	bogactwa	nie	tylko	geologicznego,	ale	także	
turystycznego,	 stając	 się	perełką	regionu	świętokrzyskiego,	która	
jest	jednym	z	najchętniej	odwiedzanych	miejsc	w	całym	wojewódz-
twie	-	podkreślał	Jacek	Kowalczyk,	Prezes	Regionalnej	Organizacji	
Turystycznej	 Województwa	 Świętokrzyskiego	 i	 Dyrektor	 Depar-
tamentu	Promocji,	Edukacji,	Kultury,	Sportu	i	Turystyki	Urzędu	
Marszałkowskiego.	-	Tu	warto	przyjeżdżać	i	zatrzymać	się	na	dłużej	
-	dodał	Wicestarosta	Kielecki,	Zenon	Janus.
	 Podczas	 wydarzenia	 wręczono	 również	 odznaczenia	 siedmiu	
nowo	mianowanym	przewodnikom,	którzy	w	ostatnim	czasie	naby-
li	uprawnienia	licencjonowanych	przewodników	świętokrzyskich.
	 Konferencję	poprowadził	Kazimierz	Micorek,	Prezes	Zarządu	
Samorządu	 Przewodników	Turystycznych	 PTTK.	 –	Nie	wyobra-
żam	sobie	lepszego	miejsca	na	organizację	tego	rodzaju	konferen-
cji	–	mówił	prezes,	Kazimierz	Micorek.	Bardzo	dziękuję	władzom	
samorządowym	oraz	Uniwersytetowi	Warszawskiemu	za	udostęp-
nienie	nam	obiektu	Europejskiego	Centrum	Edukacji	Geologicz-
nej	oraz	stworzenie	możliwości	prowadzenia	warsztatów	w	tak	wy-
jątkowym	otoczeniu	malowniczej	przyrody	oraz	licznych	obiektów	
dziedzictwa	kulturowego.

/Foto:P.Krzeszowski/
Magdalena JamrożekOGŁOSZENIE

Świętokrzyski	 Ośrodek	 Doradztwa	 Rolniczego	
w	Modliszewicach	 –	 Powiatowy	 Zespół	 Doradczy	 w	 Kielcach	
informuje	wszystkich	zainteresowanych	rolników,	że	w	okresie	
od	17 marca 2016 r. w holu Hali widowiskowo - sportowej 
w Chęcinach 	przy	ul.	Armii	Krajowej	18A	w	każdy	czwartek	
specjalista	ośrodka	będzie	wypełniał	wnioski	rolnikom	o	płat-
ności	bezpośrednie.
UWAGA!!!
W	tym	roku,	aby	dobrze	wypełnić	wniosek,	rolnik	musi posia-
dać ksero wniosku z 2014 roku	 (taki,	w	którym	podana	 jest	
całkowita	pow.	działek	ewidencyjnych).
ZAPRASZAMY:	w	czwartki		8:00	–	15:00
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Kalendarz planowanych najważniejszych wydarzeń – 2016

UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu bądź odwołanie wydarzenia. Informacje szczegółowe na temat 
ostatecznych terminów realizacji poszczególnych wydarzeń dostępne są na bieżąco na stronie www.checiny.pl

DATA	WYDARZENIA NAZWA	WYDARZENIA
MARZEC

06 marca Koncert	Pieśni	Wielkopostnych
11 marca Mecz	Plus	Ligi	Piłka	Siatkowa
13 marca Dzień	Kobiet

18-19 marca VII	Turniej	Wiosenny
20 marca Wielkanoc	w	malarstwie	i	sztuce	–	wystawa,	kiermasz	oraz	Dzień	Teatru

KWIECIEŃ
9-10 kwietnia Mistrzostwa	w	Zapasach
23 kwietnia Koncert	charytatywny
30 kwietnia Otwarcie sezonu turystycznego 

MAJ
01 maja Otwarcie	sezonu	turystycznego	
02 maja Koncert	Piosenki	Turystycznej–	Chęciny	2016
03 maja Uroczystości	Patriotyczne
07 maja Rajd	Rowerowy
15 maja Przegląd	Pieśni	Maryjnych
26 maja Uroczystości	religijno-patriotyczne	w	Wolicy

Maj Polska	Biega
maj II	Turniej	Piłki	Siatkowej	na	Boisku	Orlik	(eliminacje	Gminne	współorganizowane	z	Świętokrzyskim	Związkiem	Piłki	

Siatkowej)
29 maja Święto	Rodziny

CZERWIEC
02 czerwca Uroczystości	religijno-patriotyczne	w	Chęcinach
05 czerwca Przegląd	Muzyki	Klezmerskiej	
11 czerwca Gminny	Festiwal	Piosenki	Dziecięcej
19 czerwca Średniowieczne	Chęciny
26 czerwca Bieg	Królewski	w	Chęcinach
czerwiec III	Turniej	Tenisa	Ziemnego	o	Puchar	Burmistrza	GiMCH
czerwiec Finały	Wojewódzkie	Piłka	Ręczna	na	Orliku	-Dziewcząt	i	Chłopców	(trzecia	edycja	turnieju	współorganizowana	przez	

Świętokrzyski	Związek	Piki	Ręcznej)
LIPIEC

01-31 lipca Wakacje	w	Mieście
24 lipca Na	ludową	nutę

SIERPIEŃ
06 sierpnia Nocne	Zwiedzanie	Zabytków	Chęcin
11 sierpnia Marsz	Szlakiem	I	Kompanii	Kadrowej

sierpnia Dożynki	Gminne
07 sierpnia-20 sierpnia Plener	Malarski

28 sierpnia Piknik	Górniczy	w	Miedziance
sierpień Nocny	Turniej	Piłki	Nożnej	o	Puchar	Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny

WRZESIEŃ
04 września Narodowe	Czytanie
11 września Piknik	Historyczny
17 września Rajd	Rowerowy
18	września Uroczystości	religijno-patriotyczne	w	Polichnie
18 września 70–lecie	Miejsko-Gminnej	Biblioteki	Publicznej	Światowy	Dzień	Książki	–	spotkanie	autorskie	i	mini	koncert	muzyczny

wrzesień III	Jesienny	Turniej	Piłki	Siatkowej	Kobiet	i	Mężczyzn	o	Puchar	Burmistrza	Gminy	I	Miasta	Chęciny
PAŹDZIERNIK

01 października Dzień	Seniora
16 października Koncert	Papieski

październik Turniej	Premiera	(eliminacje	Gminne)
LISTOPAD

11 listopada Święto	Niepodległości	–	koncert	pieśni	patriotycznych
20 listopada III	Gminny	Mam	Talent

GRUDZIEŃ
grudzień Barbórka	w	Miedziance

04 grudnia Mikołajki	dla	dzieci
11 grudnia Świąteczny	Przegląd	Małych	form	teatralnych
18 grudnia Kiermasz	Bożonarodzeniowy	na	Rynku	i	Koncert	Kolęd
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	 Gmina	 Chęciny	 zdominowała	 tanecznie	 Konkurs	 Chore-
ograficzny	„PASJE	I	TALENTY”	2016,	który	odbył	się	w	Kie-
leckim	Centrum	Kultury	w	dniach:	26-28	stycznia	2016	r.	Poni-
żej	podajemy	miejsca,	które	zdobyli	nasi	podopieczni	z	zespo-
łów	Fresh,	Junior	Fresh	oraz	Zamkowe	Duszki
W	kategorii	SOLO	9	–	10	lat
I	miejsce-	Zuzanna	Habik	(Junior	Fresh)
III	miejsce-	Wiktoria	Siarek	(Zamkowe	Duszki)
W	kategorii	SOLO	powyżej	11	lat
II	miejsce	–	Magdalena	Wcisło	(Zamkowe	Duszki)
W	kategorii	DUETY	OPEN	powyżej	12	lat
I	miejsce	–	Patrycja	Janus,	Klaudia	Ziętek	(Fresh)
II	miejsce	–	Kinga	Bielecka,	Julita	Woźniczko	(Zamkowe	Duszki)
W	kategorii	FORMACJE
I	miejsce	–	FRESH	JUNIOR

CKiS w Chęcinach

Gmina Chęciny
zdominowała tanecznie

tegoroczne
„Pasje i Talenty 2016”

	 Uczestnictwo	w	Programie	Wiarygodna	Firma	w	kategorii	Szko-
ła	oraz	otrzymanie	prestiżowego	wyróżnienia,	jakim	jest	Certyfikat	
Wiarygodności,	 to	 dowód	 na	 to,	 że	 szkoła	 posiada	 odpowiednie	
standardy	w	zakresie	edukacji,	wychowania	i	bezpieczeństwa.
	 Kategoria	Wiarygodna	Szkoła	Podstawowa	jest	Programem	wy-
różniającym	szkoły	podstawowe	spełniające	przede	wszystkim	wyso-
kie	standardy	edukacyjne.	Są	to	szkoły,	które	mogą	pochwalić	się	cie-
kawą	bazą	dydaktyczną	ale	także	w	pełni	zapewniają	bezpieczeństwo	
swoim	uczniom,	tak	ważne	dla	każdego	rodzica.
	 Projekt	ma	na	celu	pomoc	rodzicom	w	wybraniu	właściwej	dla	
swoich	pociech	placówki.	Z	całą	pewnością	posiadanie	certyfikatu	
Wiarygodnej	Szkoły	sprzyja	budowaniu	jej	pozytywnego	wizerun-
ku	zarówno	w	gminie,	powiecie,	jak	i	w	całym	regionie.	Dzięki	Cer-
tyfikatowi	 szkoła	wzmacnia	 również	 swoja	 pozycję	wśród	 innych	
szkół,	jako	wiarygodny	partner	w	edukacji	oraz	podkreśla	prestiż	
szkoły,	bezpieczeństwo	jej	uczniów	oraz	fakt,	że	jest	ona	prowadzo-
na	na	wysokim	poziomie.

Agnieszka Olech 

Szkoła w Korzecku 
z certyfikatem

„Wiarygodnej Szkoły”
 Właściwy poziom dydaktyczny, wychowawczy i bezpie-
czeństwo w Szkole - tym wszystkim, zgodnie ze szczegółową 
weryfikacją przeprowadzoną w ramach Ogólnopolskiego Pro-
gramu Wiarygodna Szkoła, może poszczycić się Publiczna 
Szkoła z Korzecka, która właśnie otrzymała certyfikat „Wiary-
godnej Szkoły.   
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	 Mieszkańcy	 gminy	 Chęciny	 wspólnie	 świętowali	 pięć	 lat	
funkcjonowania	Świetlicy	Marzeń	w	Tokarni.	Przy	tak	wyjątko-
wym	święcie	nie	mogło	zabraknąć	gospodarza	gminy	Roberta	
Jaworskiego,	który	miał	dla	zebranych	wyjątkową	niespodzian-
kę.	–	Przy	tej	niecodziennej	okazji,	czyli	piątej	rocznicy	istnie-
nia	obiektu	chciałbym	podziękować	za	bardzo	ciepłe	przyjęcie	
–	powiedział	Burmistrz	Jaworski.	–	To	wyjątkowe	miejsce	za-
sługuje	na	wiele	słów	uznania,	ponieważ	jest	ogniwem	scalają-
cym	tutejszą	społeczność	 i	 jest	 integralną	częścią	naszej	małej	
ojczyzny.	 Szczególne	 podziękowania	 kieruję	 do	 osoby,	 która	
jest	motorem	napędowym	świetlicy,	która	wkłada	tu	mnóstwo	
zaangażowania	i	serca,	czyli	do	pani	Edyty	Jarząbek.	Dobrym	
duchem	tego	miejsca	jest	także	sołtys	Tokarni,	Jan	Orawiecki,	

Świetlica Marzeń w Tokarni ma już pięć lat!
 Liczne występy artystyczne, śpiew, taniec, pokaz rozgrzewki zapaśniczej i koncert piosenki turystycznej – tak 30 stycznia 
mieszkańcy gminy Chęciny świętowali pięć lat istnienia świetlicy w Tokarni. Z tej wyjątkowej okazji Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny przekazał na jej rzecz prezent, który z pewnością będzie tu dobrze wykorzystany.

który	jest	człowiekiem	zawsze	chętnym	do	pomocy,	życzliwym	
i	żywo	uczestniczącym	w	życiu	zarówno	świetlicy,	jak	i	całej	wsi.	
Podziękowania	należą	się	również	Marianowi	Sikorze,	prezeso-
wi	Stowarzyszenia	Rozwoju	Kultury	i	Sportu	w	Tokarni,	stra-
żakom	oraz	paniom	 z	 koła	 gospodyń	wiejskich.	Te	wszystkie	
osoby	 robią	 fantastyczne	 rzeczy,	 wspierają	 liczne	 wydarzenia	
kulturalne,	pielęgnują	tutejsze	tradycje	i	sprawiają,	że	Świetli-
ca	Marzeń	jest	wyjątkowym	miejscem.	Za	to	im	wszystkim	ser-
decznie	dziękuję!	–	podsumował	Burmistrz	Robert	Jaworski.	
	 Włodarz	gminy	Robert	 Jaworski	przekazał	na	 rzecz	 świe-
tlicy	 sprzęt	 nagłaśniający,	 kolumny	 i	 mikrofon.	 –	 Świetlice	
funkcjonujące	na	terenie	gminy	Chęciny	są	niezwykle	ważny-
mi	ośrodkami	krzewiącymi	kulturę	i	tradycje	naszego	regionu,	
dlatego	dokładamy	wszelkich	starań,	aby	zapewnić	im	należyte	
wyposażenie	–	podkreślił	Burmistrz.	–	Jestem	przekonany,	że	
podarowany	sprzęt	będzie	wam	dobrze	służył.	Mam	nadzieję,	
że	 dzięki	 niemu	 tutejsza	 świetlica	 będzie	 trampoliną	 do	 dal-
szych	 sukcesów	 wokalnych	 i	 tanecznych	 jej	 podopiecznych	 -	
dodał.
	 Przy	tak	niecodziennym	święcie	podopieczni	Świetlicy	Ma-
rzeń	 zaprezentowali	 niezwykle	 bogaty	 program	 artystyczny.	
Był	on	przeglądem	wyjątkowych	 i	 różnorakich	 talentów,	któ-
rych	w	Tokarni	i	całej	gminie	Chęciny	nie	brakuje.	Zebrani	go-
ście	mogli	wsłuchiwać	się	w	występy	wokalistów,	oglądać	kunszt	
taneczny	młodych	artystów,	a	 także	zapoznać	 się	 z	 rozgrzew-
ką	 zapaśniczą.	 To	 był	 wyjątkowy	 i	 pełen	wzruszeń	 dzień	 dla	
wszystkich	osób	zaangażowanych	w	 funkcjonowanie	Świetlicy	
Marzeń,	 którzy	 są	 przekonani,	 że	 przed	 placówką	 kolejne,	
huczne	jubileusze.

Agnieszka Olech

	 Piękne	lalki,	muzyka,		scenografia	przykuwały	uwagę	dzie-
ci.	Przedstawienie	ukazało	nam,	czym	jest	przyjaźń	i	jak	warto	

„Bezcenna przyjaźń” - przedstawienie
teatralne w Szkole Podstawowej w Wolicy

 Dnia 11 lutego 2016 r. w Szkole Podstawowej w Wolicy odbyło się przedstawienie teatralne w wykonaniu Teatru kukiełko-
wego „Tomcio” z Nowego Sącza. Uczniowie klas 0-VI mieli świetną okazję obejrzeć pouczającą bajkę pt. „Bezcenna przyjaźń”.

o	nią	dbać.	Główny	bohater	bajki	Dziadek	hodował		zwierzęta	
–	myszkę,	koguta	i	świnkę.	Jego	przywiązanie	do	swych	przy-
jaciół	zniknęło	w	momencie,	gdy	przyjechał	do	wsi	handlarz.	
W	zamian	za	znikomej	wartości	przedmioty,	gospodarz	sprze-
dał	zwierzęta.	Staruszek	po	pewnym	czasie	zrozumiał	swój	błąd	
i	 wyruszył	 w	 drogę,	 aby	 odnaleźć	 swoich	 przyjaciół.	 Podczas	
swojej	 wędrówki	 napotkał	 śmierć,	 która	 wytłumaczyła	 mu	
jaki	wielki	błąd	popełnił	 sprzedając	 swoje	 zwierzęta.	Dziadek	
oddał	fajkę,	nożyk	i	zegarek	w	zamian	kostucha	wskazała	mu	
miejsce	gdzie	 znajdują	 się	 zwierzęta.	Myszka,	 kogut	 i	 świnka	
były	zaskoczone	wizytą	i	skruchą	swojego	właściciela.	Dziadek	
ich	przeprosiła	a	one	od	razu	mu	wybaczyły	i	poszły	z	nim	do	
domu.	Przedstawienie	ukazało	nam	co	w	życiu	jest	najważniej-
sze	–	nie	rzeczy	materialne	tylko	PRZYJAŹŃ.

Alicja Misiorek
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	 6	lutego,	w	Centrum	Kultury	i	Spor-
tu	w	Chęcinach,	dziesięć	zespołów	przy-
stąpiło	 do	 rywalizacji	 w	 III	 Turnieju	
Piłki	Siatkowej	Kobiet	i	Mężczyzn	o	Pu-
char	Burmistrza	Gminy	 i	Miasta	Chęci-
ny.	 W	kategorii	 kobiet	 zgłosiły	 się	 trzy	
zespoły:	 dwie	 drużyny	 reprezentujące	
Gimnazjum	 w	 Chęcinach	 oraz	 Volley	
Chęciny,	 a	 pojedynki	 rozgrywane	 były	
systemem,,każdy	 z	 każdym”	 do	 dwóch	
wygranych	 setów.	W	 turnieju	mężczyzn	
wystąpiło	siedem	drużyn:	All	Stars	Chę-
ciny,	Ikar	Polichno,	Team	Chęciny,	Gim-
nazjum	 Nr	 1	 Chęciny,	 SOS	 Chęciny,	
Agresywny	Plaster	oraz	Play	4	Fun	Chę-
ciny.	 Zanim	 rozpoczęto	 pojedynki	 gru-
powe	 otwarcia	 zawodów	 dokonał	 Bur-
mistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski.	 Mecze	 rozgrywane	 jednocze-
śnie	na	trzech	boiskach	przyniosły	wiele	
emocji,	 a	większość	 z	nich	 rozstrzygana	
była	w	dodatkowym	trzecim	secie.

Wyniki Turnieju Kobiet:

	Gimnazjum	Nr	1	Chęciny	I	–	Gimnazjum	
Nr	1	Chęciny	II	1:2	(	25:23,15:25,13:15)
Gimnazjum	 Nr	 1	 Chęciny	 II	 –	 Volley	
Chęciny	1:2	(	22:25,	25:22,10:15)
Gimnazjum	 Nr	 1	 Chęciny	 I	 –	 Volley	
Chęciny	2:0	(	29:27,25:22)

 Kolejność turnieju:
Gimnazjum	Nr	1	Chęciny	I	–	4	punkty,	
sety	3:2

All Stars i Gimnazjum z Chęcin zwycięzcami
III Turnieju Piłki Siatkowej

o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
Gimnazjum	Nr	1	Chęciny	II	–	3	punkty,	sety	3:3
Volley	Chęciny	–	2	punkty,	sety	2:3

Wyniki Turnieju Mężczyzn:

Grupa	I
All	 Stars	 Chęciny	 –	 SOS	 Chęciny	 2:1	
(8:15,	15:2,15:7)
Play	4	Fun	Chęciny	–	Agresywny	Plaster	
2:1	(15:12,	11:15,15:12)
All	 Stars	 Chęciny	 –	 Agresywny	 Plaster	
2:0	(15:3,15:6)
SOS	Chęciny	–	Play	4	Fun	Chęciny	1:2	
(15:7,12:15,10:15)
All	Stars	Chęciny	–	Play	4	Fun	Chęciny	
2:0	(	15:6,	15:8)
Agresywny	 Plaster	 –	 SOS	 Chęciny	 2:1	
(15:12,12:15,	19:17)

Tabela grupy I:
All	Stars	Chęciny	–	8	punktów,	sety	6:1
Play	4	Fun	Chęciny	–	4	punkty,	3:5
Agresywny	Plaster	–	3	punkty,	3:5
SOS	Chęciny	–	3	punkty,	3:6

Grupa II
Ikar	Polichno	–	Gimnazjum	Nr	1	Chęci-
ny	2:0	(15:5,	15:10)
Team	Chęciny	-	Gimnazjum	Nr	1	Chęci-
ny	2:0	(	15:10,15:6)
Ikar	 Polichno	 –	 Team	 Chęciny	 2:1	
(13:15,15:12,15:13)

Tabela grupy II:
Ikar	Polichno	–	5	punktów,	sety	4:1

Team	Chęciny	–	4	punkty,3:2
Gimnazjum	Nr	1	Chęciny	–	0	punktów,	
0:4

Pojedynki półfinałowe:
All	 Stars	 Chęciny	 –	 Team	 Chęciny	 2:1	
(25:20,23:25,	15:9)
Ikar	Polichno	–	Play	4	Fun	Chęciny	2:0	
(	25:19,25:16)
 Mecz o III miejsce:
Team	Chęciny	-	Play	4	Fun	Chęciny	2:0	
(25:12,	26:24)
Mecz o I miejsce:
All	 Stars	 Chęciny	 –	 Ikar	 Polichno	 2:1	
(	28:26,	21:25,	15:8)
Kolejność turnieju mężczyzn:
All	Stars	Chęciny
Ikar	Polichno
Team	Chęciny
Play	4	Fun	Chęciny

Wyróżnienia indywidualne
turnieju kobiet:

Najlepsza	zawodniczka	–	MVP	–	Gołuch	
Paulina	(	Gimnazjum	Nr	1	Chęciny	I	)
Najlepsza	atakująca:	Juzuń	Julia	(Gimna-
zjum	Nr	1	Chęciny	II)
Najlepsza	rozgrywająca:	Kułagowska	Ka-
tarzyna	(Volley	Chęciny)

Wyróżnienia indywidualne
turnieju mężczyzn:

Najlepszy	 zawodnik:	 Wątorek	 Tomasz	
(Ikar	Polichno)
Najlepszy	atakujący:	Konrad	Stępień	(All	
Stars	Chęciny)
Najlepszy	rozgrywający:	Radosław	Soboń	
(Team	Chęciny)

Obsługa	sędziowska:	Habik	Monika,	Ha-
bik	 Krzysztof,	 Kruk	 Piotr,	 Gajos	 Rafał,	
Smutek	Dariusz.

Obsługa	medyczna:	p.	Agnieszka	Molen-
da	 -	 Samorządowy	 Zakład	 Podstawowej	
Opieki	Zdrowotnej	w	Chęcinach.

	 Podsumowania	 turnieju	 dokonał	
Burmistrz	 Robert	 Jaworski	 wręczając	
najlepszym	drużynom	i	wyróżnionym	za-
wodnikom	puchary	oraz	statuetki.	
 

Robert Skrobot
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	 Na	parkiecie	naszej	hali	ponownie	mieliśmy	okazję	podziwiać	
obecnych	 i	 byłych	 reprezentantów	Polski	w	piłce	Siatkowej:	Ma-
teusz	Bieniek,	Kuba	 Jarosz,	Michał	Ruciak.	 Zawodnicy	 stworzyli	
widowiska	na	wysokim	sportowym	poziomie,	które	mogli	oglądać	
kibice	w	całym	kraju	poprzez	 transmisje	 telewizyjną,	którą	prze-
prowadziła	 na	 żywo	 telewizja	 Polsat	 Sport.	 Komentujący	 mecz	
w	telewizji		podkreślili	w	swej	relacji,	iż	mecze	Effectora	poza	ich	
własnym	 obiektem	 są	 wspaniałą	 forma	 popularyzacji	 siatkówki	
w	 regionie.	 Niejednokrotnie	 również	 zwrócili	 uwagę	 na	 walory	
i	funkcjonalność		Hali	„Pod	Basztami”.
	 Wszystkich	 kibiców	 zapraszamy	 na	 kolejne	 mecze	 Effectora	
w	Chęcinach	

CKiS w Chęcinach

Głośno i kolorowo
w Hali „Pod Basztami”
 Tradycją się stało, iż podczas meczy Plus Ligi chęcińska 
hala wypełnia się kibicami, którzy tworzą fantastycznaą at-
mosferę podczas meczy siatkówki. Do całkowitego zadowo-
lenia zabrakło tylko zwycięstwa w decydującym secie meczu 
Effector Kielce - Łuczniczka Bydgoszcz. Porażkę tę zespół Ef-
fektora odrobił jednak w meczu z Cuprum Lublin, pokonując 
przeciwników 3:2.

Gmina Chęciny i LKS „Znicz” z Chęcin
wyróżnione na świętokrzyskiej arenie sportowej!

 11 stycznia odbyło się spotkanie z wojewódzkimi stowarzyszeniami sportowymi, na którym podsumowano dokonania 
w dziedzinie sportu w skali województwa świętokrzyskiego. Wyróżniono na nim najbardziej usportowione gminy i kluby z 
największym dorobkiem sportowym. Wśród laureatów plebiscytu znalazła się gmina Chęciny i LKS „Znicz” z Chęcin.

	 Organizatorem	 noworocznego	 spotkania	 był	 Urząd	Mar-
szałkowski	w	Kielcach	wraz	ze	Świętokrzyską	Federacją	Spor-
tu.	Z	terenu	gminy	Chęciny	zaproszenie	otrzymali:	Stanisław	
Gorzelak,	prezes	LKS	„Znicz”	Chęciny	oraz	Czesław	Zaborski,	
trener	„Znicza”.	–	Jesteśmy	bardzo	dumni,	że	już	od	szeregu	
lat,	dzięki	chęcińskiemu	klubowi	„Znicz”	i	prowadzonych	tam	
profesjonalnych	 treningów	 zapaśniczych	 oraz	 dzięki	 licznym	
sukcesom	 jego	 podopiecznych,	 nasza	 gmina	 i	 klub	 zawsze	
klasyfikowane	 są	 obok	 największych	 i	 najmocniejszych	 spor-
towo	jednostek	–	podkreślił	Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gmi-
ny	 i	Miasta	Chęciny.	 –	Aktywność	fizyczna	 jest	 bardzo	ważna	

w	życiu	młodych	ludzi,	dlatego	cieszy	fakt,	że	na	terenie	naszej	
gminy	 jest	 tak	dobrze	 funkcjonujący	 klub	 i	 tylu	wspaniałych	
sportowców,	osób	którzy	odnoszą	sukcesy	w	skali	kraju	i	świata	
–	dodał	Burmistrz.
	 Wyróżnienia	były	wręczane	w	kilku	kategoriach.	W	pierw-
szej	z	nich,	kategorii	„Najlepszy	Klub”	sklasyfikowano	91	klu-
bów	punktujących	w	systemie	współzawodnictwa	dzieci	i	mło-
dzieży	 Ministerstwa	 Sportu	 i	 Turystyki.	 Tutaj	 Klub	 „Znicz”	
uplasował	się	na	bardzo	wysokim,	szóstym	miejscu!	W	katego-
rii	„najbardziej	usportowiona	gmina”	sklasyfikowano	30	gmin.	
Gmina	Chęciny	zajęła	zaszczytne,	piąte	miejsce!
	 Gmina	Chęciny	została	także	wyróżniona	w	kategorii	„Naj-
lepiej	zorganizowana	impreza	sportowa	roku”.	Nagrodzony	tu	
został	Świętokrzyski	Okręgowy	Związek	Zapaśniczy	za	organi-
zację	 „Pucharu	 Polski	 Juniorek	 i	Kadetek”	właśnie	w	Chęci-
nach.
	 Jak	widać	w	gminie	Chęciny	przysłowie	„sport	to	zdrowie”	
nie	jest	pustym	frazesem,	a	konkretnymi	działaniami	wprowa-
dzanymi	w	życie	z	pełnym	zaangażowaniem	zarówno	władz	sa-
morządowych,	trenerów,	jak	i	samych	sportowców.

Agnieszka Olech

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 
oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

serdecznie zapraszają na Akcję Honorowego Oddawania Krwi, 
która odbędzie się 20 marca w godz. 10.00 - 15.30                                 

w Hali „Pod Basztami” w Chęcinach.

ZAPRASZAMY
Po lekkostrawnym posiłku, wraz z dokumentem stwierdzającym 
tożsamość i numerem pesel

ZOSTAŃ HONOROWYM 
DAWCĄ KRWI !

PODZIEL SIĘ, 
bo krwi nie da się wyprodukować.

NA TWOJĄ KREW CZEKAJĄ CHORZY.

Gmina Chęciny
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Z	wielkim	smutkiem		zawiadamiamy,	że	30	stycznia	2016	r. 
rodzina,	przyjaciele,	sąsiedzi	oraz	społeczność	Chęcin 

pożegnali

Pana Sylwestra Chabika

Pan	Sylwester	Chabik	zmarł	w	wieku	92	lat.	Był	niezwykle	zasłużonym	mieszkańcem	Gminy	i	Miasta	Chęciny.
Były	aktywny	żołnierz	Armii	Krajowej,	a	po	II	Wojnie	Światowej	żołnierz	walczący	w	szeregach	Narodowych	Sił	Zbrojnych.	

„Żołnierz	wyklęty”,	który	dzieląc	losy	innych	walczących	o	wolność	narodu	za	patriotyczną	postawę	wobec	ojczyzny
został	osądzony	przez	rządy	komunistyczne	i	skazany	na	10	lat	więzienia	politycznego.	Po	odbyciu	5	lat	kary
wyszedł	na	wolność,	lecz	dopiero	w	latach	dziewięćdziesiątych,	po	ustąpieniu	władzy	komunistycznej	w	kraju,

został	przez	sąd	w	Poznaniu	oczyszczony	z	zarzutów	uprzedniego	systemu.	
Był	weteranem	i	wieloletnim	członkiem	Związku	Kombatantów	RP	i	Byłych	Więźniów	Politycznych	w	Kielcach.
Za	swe	liczne	zasługi	dla	Ojczyzny	został	nagrodzony	wieloma	odznaczeniami	z	czego	do	najważniejszych

można	zaliczyć	choćby	nadanie	mu	w	2010	roku	przez	Prezydenta	Rzeczpospolitej	Polskiej	Krzyża	Kawalerskiego
Orderu	Odrodzenia	Polski.

Z	rodziną	i	najbliższymi	łączymy	się	w	bólu	i	smutku	oraz	przekazujemy	najgłębsze	wyrazy	współczucia,	 
łącząc	się	w	bólu	po	Jego	stracie.	

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 
wraz z Pracownikami Urzędu

oraz Radni i Sołtysi z terenu Gminy i Miasta Chęciny

	 	 30	stycznia	w	Hali	„Pod	Baszta-
mi”,	odbył	się	po	raz	trzeci	Noworoczny	
Turniej	 Futsalu	 o	 Puchar	 Burmistrza	
Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny.	 W	 turnieju	
wzięło	udział	 siedem	zespołów	z	 terenu	
Gminy	 Chęciny	 oraz	 zaprzyjaźnionych	
gmin	 Jędrzejów	 i	 Sitkówki	 Nowiny.	 Po	
uroczystym	otwarciu	turnieju	przez	Bur-
mistrza	Roberta	Jaworskiego	przystąpio-
no	 do	meczy	 grupowych	wyłaniających	
cztery	 najlepsze	 zespoły,	 które	 rywali-
zowały	o	zwycięstwo	w	turnieju.	W	me-
czach	finałowych	zmierzyły	się	drużyny:
Mecze półfinałowe:
Cannabinios-	Doświadczeni	2-1
Bakart	–	SWRKiS	Tokarnia	2-1
Mecze finałowe:
O	miejsce	3
SWRKiS	Tokarnia	–	Doświadczeni	2-1
Mecz finałowy
Bakart	 –	 Cannabinios	 0-0	 (po	 rzutach	
karnych	3-2)

Bakart zwycięzcą III Noworocznego Turnieju Futsalu 
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Kolejność końcowa turnieju:
Bakart
Cannabinios
SWRKiS	Tokarnia
Doświadczeni
Crazy	Sport	Jedrzejów
Ikar	Polichno
Ciasteczko	Team
	 Wszystkie	 drużyny	 otrzymały	 z	 rąk	
Burmistrza	 Roberta	 Jaworskiego	 pa-

miątkowe	 puchary	 wraz	 z	 dyplomami.	
Wybrano	 również	 najlepszego	 strzelca	
turnieju,	którym	okazał	się	Lurzyński	Ka-
rol	(Cannabinios)	oraz	najlepszego	bram-
karza	 zawodnika	 zespołu	Bakart	Karola	
Mastelarza.	Wyróżnieni	zawodnicy	otrzy-
mali	pamiątkowe	puchary,	dyplomy	oraz	
nagrody	rzeczowe.

CKiS w Chęcinach

„Fresh” podbił
tanecznie Rybnik

	 Z	 wielką	 przyjemnością	 informujemy,	 że	 zespół	 tanecz-
ny	„Fresh”	 z	Chęcin	 zdobył	 I	miejsce	w	kategorii	małe	grupy	
STREET	16+	I	liga		w	Otwartych	Mistrzostwach	Województwa	
Śląskiego	O	puchar	Prezydenta	Miasta	Rybnika	Piotra	Kuczery.

CKiS w Chęcinach 



Z ŻYCIA GMINY

21

INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń dotyczących awarii

wodno-kanalizacyjnych
na terenie Gminy Chęciny

Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Chęcinach
podaje	informację	na	temat	telefonów	alarmowych
do	kontaktu	w	sprawach	związanych	z	awariami	sieci

wodociągowej	i	kanalizacyjnej
występującymi	na	terenie	Gminy	Chęciny:

-	w	godz.	od	7.15	do	15.15
(od	poniedziałku	do	piątku)

tel.	41/	31-51-095	lub	41/	31-52-502

Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Chęcinach
ul.	Małogoska	13	–	Dział	Techniczny
lub	-	całodobowo	tel.	604	984	497

	Oczyszczalnia	Ścieków	w	Radkowicach.

/Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Chęcinach/

INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń dotyczących awarii 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny
Wszelkie	zgłoszenia	o	awariach	należy	kierować	do 
Referatu	Inwestycji,	Budownictwa	i	Drogownictwa

pod	numer	tel.	41	31	53	118	lub	na	adres
e-mail:	gmina@checiny.pl	w	godzinach	pracy	Urzędu,

natomiast	w	nagłych	przypadkach	zgłaszać
	pod	numerem	bezpośrednim	do	konserwatora:

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

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:	m.jamrozek@checiny.pl

Redaktor Naczelny:	Magdalena	Jamrożek
Redaktor:	Agnieszka	Olech-Mońska

Skład i druk:	Digital	Art	Studio	Gała	Przemysław
Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada
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Szanowni Państwo,
Informujemy, że w przychodni Centrum Medycznego „Zdro-
wie” przy ul. Karczówkowskiej 45 w Kielcach, w ramach umowy 
z NFZ świadczymy usługi z zakresu:

Ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci,	w	którym	komplekso-
wą	pomoc	oferują:
•  psycholog
•  pedagog
•  lekarz rehabilitacji
•  fizjoterapeuci
•  neurologopedzi i logopedzi

Jeśli Twoja pociecha rozwija się nieprawidłowo
lub coś niepokoi Cię w jej zachowaniu- przyjdź do nas pomoże-

my Tobie i Twojemu dziecku!

OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI
ul. Karczówkowska 45

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
w godz. 10.00-18.00

Szczegółowe informacje i rejestracja
w godz. 10.00- 18.00

tel. 41 314 20 27

Aby zostać naszym Pacjentem wymagane jest skierowanie. 
Zatytułowane:	Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci.
Może	być	na	druku	do	poradni	specjalistycznej	z	następującymi	
informacjami:
•		 dane	pacjenta,
•		 pieczątka	poradni,	oddziału	i	numer	umowy	z	NFZ,
•		 pieczątka	lekarza	kierującego,
•		 jednostka	chorobowa.

Do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci kierują	 lekarze	
POZ	oraz	lekarze	następujących	oddziałów	szpitalnych	i	poradni	
specjalistycznych:
•		 neonatologicznej,
•		 rehabilitacyjnej,
•		 ortopedii,
•		 neurologicznej,
•		 reumatologicznej,
•		 chirurgii	dziecięcej.

Centrum Medyczne „Zdrowie”

INFORMACJA 

Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Chęcinach,	zwraca	się
z	prośbą	do	wszystkich	użytkowników	korzystających

z	sieci	i	przyłączy	kanalizacyjnych	na	terenie	Gminy	i	Miasta	
Chęciny	o	prawidłowe	i	zgodne	z	umową	ich	eksploatowanie.
Prosimy	o	zwrócenie	szczególnej	uwagi	na	to	co	wrzucamy

do	kanalizacji	sanitarnej.	Pamiętajmy,	że	rzeczy	nie	podlegające	
rozdrobnieniu,	powodują	zator	kanalizacji	sanitarnej

i	zatkanie	pomp	ściekowych.
Powoduje	to	awarie	systemu	kanalizacji	sanitarnej

oraz	wzrost	opłat	za	odbiór	ścieków.
Każdy	z	Państwa	może	pomóc	w	niezawodnym

funkcjonowaniu	kanalizacji.

Wystarczy do toalet i innych urządzeń sanitarnych nie wrzucać:
chusteczek nawilżanych i higienicznych, ręczników

papierowych, szmat, ścierek, waty, podpasek, tamponów, pie-
luch, gazet, włosów, resztek jedzenia, leków, środków ochrony 

roślin, gruzu, kamieni, piachu i innych resztek
po budowlanych, farb, lakierów  i innych rzecz

 powodujących niedrożność rur kanalizacyjnych.

Mając	powyższe	na	uwadze	jeszcze	raz	zwracamy	się	z	ogromną	
prośbą	do	mieszkańców	o	użytkowanie	instalacji	kanalizacyjnej,	

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

 ZGK w Chęcinach

INFORMACJA
	 Urząd	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach	informuje,	iż	trwa	wyda-
wanie	decyzji	–	nakazów	płatniczych	za	rok	2016	z	terenu	mia-
sta	Chęciny.	W	przypadku	niemożności	doręczenia	decyzji	przez	
pracownika	Urzędu,	dokument	będzie	można	odebrać	w	Urzę-
dzie	–	Punkcie	Informacji	Turystycznej	(	budynek	Niemczówki),	
ul.	Małogoska	7	w	Chęcinach	od	poniedziałku	do	soboty	w	godzi-
nach	od	9:00	–	17:00.
	 Po	upływie	14	dni	bezskutecznej	próby	doręczenia	i		pozosta-
wienia	awiza	 (zawiadomienia)	przez	pracownika,	decyzję	uważa	
się	za	doręczoną	pozostawiając	ją	w	aktach	Urzędu.
	 Przypomina	 się,	 iż	 termin	 zapłaty	 I	 raty	 zobowiązania	 pie-
niężnego	upływa	w	dniu	15	marca	2016	r.
	 Informuje	się	ponadto,	iż	w	związku	z	nowelizacją	ustaw	re-
gulujących	konstrukcję	podatku	od	nieruchomości,	rolnego	i	le-
śnego,	która	weszła	w	życie	od	1	stycznia	2016	roku	–	w	przypad-
ku	gdy	kwota	podatku	nie	przekracza	100	zł,	podatek	jest	płatny	
jednorazowo	w	terminie	płatności	pierwszej	raty.	Natomiast,	jeże-
li	wysokość	zobowiązania	podatkowego	jest	niższa	niż	7	zł,	organ	
podatkowy	nie	wszczyna	postępowania	i	nie	wydaje	decyzji.	

Referat Finansowy 
Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach

Pani	
Małgorzacie Pniewskiej

wyrazy	głębokiego	współczucia
i	żalu	z	powodu	śmierci

Mamy

składają 

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 
wraz z Pracownikami Urzędu

oraz Radni i Sołtysi z terenu Gminy i Miasta Chęciny

S P O T K A N I E
ws. nowych form wsparcia dla właścicieli 
gospodarstw rolnych i młodych rolników 
Informujemy,	że	w	dniu	17 marca, o godzinie 10.00, w Kamieni-
cy „Niemczówka” w Chęcinach	(ul.	Małogoska	7),	odbędzie	się	
spotkanie informacyjno-szkoleniowe	dotyczące:
Wsparcia inwestycji w gospodarstwach rolnych		w	ramach	ope-
racji	pn.	 „Modernizacja	gospodarstw	 rolnych”	w	następujących	
obszarach:
-	racjonalizacja	 technologii	produkcji,	wprowadzania	 innowacji,	
zmiany	profilu	produkcji,	zwiększenia	produkcji,	poprawy	jako-
ści	produkcji	lub	zwiększenia	wartości	dodanej	produktu
-	produkcja	prosiąt,	produkcja	mleka	krowiego	oraz	hodowli	bydła.
Pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz mło-
dych rolników	w	ramach	operacji	pn.	„Premie	dla	młodych	rol-
ników”.
Wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia 
bezpośredniego na	rok	2016.
Spotkanie	poprowadzi	przedstawiciel	Biura	Powiatowego	Agencji	
Restrukturyzacji	i	Modernizacji	Rolnictwa,	który	zapozna	zainte-
resowanych	mieszkańców	z	terenu	Gminy	i	Miasta	Chęciny	z	za-
sadami	przyznawania	pomocy	w	ramach	w/w	programów.	

UGiM w Chęcinach
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	 Echa	 miłości	 -	 pod	 takim	 tytułem,	
14	 lutego,	 w	 hali	 widowiskowo-sporto-
wej	 „Pod	 Basztami”	 w	 Chęcinach	 od-
był	 się	 niezapomniany	 koncert	 walen-
tynkowy,	 podczas	 którego	 rozbrzmiały	
najpiękniejsze	 utwory	 Anny	 German.	
W	 wykonaniu	 artystki	 Beaty	Marczew-
skiej	 usłyszeliśmy	 piosenki	 takie	 jak:	
„Tańczące	 Eurydyki”,	 „Człowieczy	 los”,	
„Być	może”,	„Człowieczy	 los”,	„Greckie	
wino”,	 „List	do	Chopina”,	 „Żeby	 szczę-
śliwym	 być”,	 „Coś	mi	 się	 wydaje”	 oraz	
wiele	 innych	 przepięknych	 i	 wyjątko-
wych	utworów	znakomitej	 artystki,	które	 idealnie	wpisały	 się	
w	atmosferę	walentynek.	 A	 tą	 dało	 się	wyraźnie	wyczuć	 tego	
dnia	za	sprawą	romantycznego	wystroju	hali,	blasku	świec,	czy	
zapachu	ciasteczek	wypieczonych	w	kształcie	serc	i	aromatycz-
nej	kawy.			

	 Chęcińska	hala	„Pod	Basztami”	wypełniona	była	niemalże	
po	 brzegi.	Koncert	 spotkał	 się	 z	 dużym	uznaniem	przybyłej	
publiczności.	Romantyczne	i	wyjątkowe	utwory	Anny	German	
przeplatane	były	z	fragmentami	wspomnień	męża	artystki,	ak-
tora	Jarosława	Tyrana.	-	Spośród	bogatego	zbioru	twórczości	
niezapomnianej	 Anny	German	 wybrane	 zostały	 utwory	 naj-
bardziej	 popularne	 i	 charakterystyczne	 dla	 artystki	 -	 mówił	
na	 zakończenie	 recitalu	 Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	
Robert	 Jaworski.	 -	 Dzisiejszy	 walentynkowy	 wieczór	 z	 całą	
pewnością	pozostanie	niezapomniany	za	sprawą	wspaniałych	
artystów,	którym	w	imieniu	przybyłej	publiczności	pragnę	zło-
żyć	serdeczne	podziękowania	-	dziękował	na	zakończenie	kon-
certu	 gospodarz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Burmistrz	Robert	
Jaworski.

Agnieszka Olech 

 Anna German nie śpiewa już dla nas od przeszło 20 lat, lecz jej 
liryczny sopran i nastrojowe piosenki wciąż pozostają w naszej pamięci. 
Piosenkarka i kompozytorka. Wylansowała wiele przebojów. Na scenie 
debiutowała w 1960 we wrocławskim „Kalamburze”. Na Festiwalu 
w Sopocie zdobyła II nagrodę za wykonanie utworu „Tak mi z tym źle”. 
Po festiwalu w Opolu w 1964 r., gdzie wykonała piosenkę „Tańczące Eu-
rydyki”, cała Polska mówiła o zjawisku, jakim stała się Anna German.
 Nagrała w sumie 12 płyt, koncertowała w kraju i za granicą: we 
Włoszech, USA, Wielkiej Brytanii, ZSRR, NRD, CSRS, Kanadzie, 
Australii. W 1966 r. podpisała kontrakt z włoską firmą fonograficzną 
CDI, co w tamtych czasach było czymś wyjątkowym dla artysty zza „że-
laznej kurtyny”.

 Pasmo jej sukcesów we Włoszech przerwał tragiczny wypadek sa-
mochodowy, który na 3 lata wyeliminował ją z czynnego życia. Nie 
pokazywała się publicznie, nie występowała, nie śpiewała.

 Na estradę powróciła w 1970 roku piosenką „Człowieczy los”, za 
która na KFPP w Opolu w otrzymała nagrodę publiczności. W następ-

Koncert walentynkowy
z piosenkami Anny German

 O miłości, i miłości, i miłości... śpiewała Beata Marczewska w recitalu z przebojami Anny German przy akompaniamencie 
i w aranżacjach pianisty Adama Mazonia. 

nych latach skomponowała 10 pieśni do Oratorium Oświęcimskiego, 
napisała książkę pt. „Wróć do Sorento” oraz zagrała w filmie Andrzeja 
Wajdy „Krajobraz po bitwie”. Ostatnie jej recitale odbyły się w Teatrze 
Żydowskim jesienią 1980 roku. Wtedy nastąpił nawrót choroby. Dwa 
lata później zmarła w wieku 46 lat.
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