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Wielkanocny pacierz

Nie umiem być srebrnym aniołem -
Ni gorejącym krzakiem -
Tyle Zmartwychwstań już przeszło-
A serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami -
Tyle już alleluja -
A moja świętość dziurawa
Na ćwiartce włoska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy -
Jak na koślawej fujarce -
Żeby choć papież spojrzał
Na mnie - przez białe swe palce.

Żeby choć Matka Boska
Przez chmur zabite wciąż deski -
Uśmiech mi Swój zesłała
Jak ptaszka we mgle niebieskiej.

I wiem, gdy łzę swoją trzymam
Jak złoty kamyk z procy -
Zrozumie mnie mały Baranek
Z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek położy na ręku -
Sumienia wywróci podszewkę -
Serca mojego ocali 

ks. Jan Twardowski

Niech te Święta Wielkanocne będą pełne nadziei i wiary,
niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie

wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, 

rodzinnego ciepła, radosnych spotkań przy wielkanocnym stole 
oraz smacznego święconego jajka

życzą

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski 
wraz z Radą Miejską w Chęcinach, 
Sołtysami i Pracownikami Urzędu

„Dzisiaj wstał z grobu Zbawiciel,
Waszego świata Odkupiciel,

Więc niech będzie koniec złemu
i oddajmy hołd Jemu  

Alleluja, Alleluja!”

Wesołych Świąt Wielkanocnych
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 Debata została zorganizowana wspólnie z Fundacją Rozwo-
ju Dzieci im. J. A. Komeńskiego oraz Konwentem Marszałków, 
który we wrześniu 2013 r. poparł prezydencki Program Polity-
ki Rodzinnej i zadeklarował włączenie się w jego realizację.
  Prezydent Bronisław Komorowski dziękował za dotychcza-
sowe osiągnięcia w zakresie budowania dobrego klimatu dla 
polskiej rodziny. - Staramy się ten klimat tworzyć na różne spo-
soby i upowszechniać działanie - zaznaczył. 
  Dziękował Marszałkom Województw i wszystkim przedsta-
wicielom samorządów, bo to dzięki nim w znacznej mierze uda-
ło się potwierdzić dobry klimat m.in. coraz szerszą akcją przyj-
mowania Kart Dużej Rodziny, zarówno na poziomie gminnym, 
jak i na poziomie miejskim, regionalnym. Dziękował też orga-
nizacjom pozarządowym, fundacjom. 

O polityce rodzinnej
podczas debaty w Pałacu Prezydenckim

 „Partycypacja, różnorodność, kompleksowość – rozwój usług dla rodzin” - pod takim hasłem w Pałacu Prezydenckim 
w piątek, 28 marca odbyło się Forum Debaty Publicznej współorganizowane przez Konwent Marszałków Województw RP oraz 
Fundację Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego. W spotkaniu uczestniczyli Bronisław Komorowski Prezydent RP z Małżonką 
przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz marszałkowie województw, wśród nich Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Adam Jarubas. Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta, prelegentem podczas debaty był Robert Jaworski, 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny.

  Prezydent podkreślał, że polityka rodzinna ma wymiar 
strategiczny. I dodał, że dotyczy praktycznie każdego obywate-
la, ale wpływa także na bezpieczeństwo całego państwa, rozwój 
gospodarczy kraju, zdolność funkcjonowania społeczeństwa. 
Jak dodał, widać wyraźnie, że także dla wielu samorządów kwe-
stia polityki prorodzinnej staje się elementem strategii rozwoju 
regionu, rozwoju gmin i miast. – To utwierdza nas w przekona-
niu, że należy te wysiłki kontynuować. 
Bronisław Komorowski dziękował samorządom, które zdecy-
dowały się wprowadzić Kartę Dużej Rodziny. Liczy także, że 
zapowiadana przez rząd Ogólnopolska Karta Dużych Rodzin 
będzie swoistym zwieńczeniem tego systemu. Prezydent wska-
zywał także na inne kwestie niezbędne dla całościowego pro-
jektu, kompleksowej polityki ułatwiającej funkcjonowanie ro-
dzinom z dziećmi, które znalazły się także wśród rekomendacji 
w programie „Dobry Klimat dla Rodziny”. Wymienił m.in. 
ustanowienie kwoty wolnej od podatku uzależnionej od liczby 
dzieci w rodzinie. 

źródło: www.prezydent.pl
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W numerze:
• O polityce rodzinnej podczas debaty 

w Pałacu Prezydenckim

• Siłownia w hali już doposażona

• 3 maja będzie można honorowo 
oddać krew

• Wznowiono prace rewitalizacyjne 
na Zamku w Chęcinach

• Przyznano stypendia sportowe

• Decyzje podatkowe - informacja

• Święto Wielkiej Nocy

• Elokwencja ciała w przestrzeni, etiudy 
teatralne, pantomima – te pojęcia 
poznajemy w teorii i praktyce

• Eliminacje gminne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

• Prace przy budowie kanalizacji na 
ul. Radkowskiej w Chęcinach trwają

• Niezwykłe spotkanie z Henrykiem 
Borkiem

• Gimnazjaliści z Chęcin wzięli udział 
w badaniu PISA

• Teatralnie i koncertowo na Dzień 
Kobiet w Chęcinach

• Sukcesy uczniów Gimnazjum 
w Wolicy w konkursach recytatorskich

• Demografia

• Wiosenny Turniej z Klasą, Cuda 
Wianki z Marzanną

• Dzień Kobiet w świetlicach w 
Łukowej, Tokarni, Siedlcach i w 
Miedziance

• „Syria w ogniu” wystawa 
fotograficzna

• XV Szkolny Tydzień Kultury Języka

• Wolność poprzez „romans” 
z książką, czyli o tym jak nakarmić 
swoją pasję

• W szpitalu w Czerwonej Górze 
działa e-rejestracja

• Wizyta Ambasadora 
Nadzwyczajnego i Pełnomocnego 
Republiki Kazachstanu w Gminie 
Chęciny

• Enter Your Future – AIESEC 2014 
w ZSO w Chęcinach

• Kadry z życia szkolnej „zerówki”…

• Pierwszy Koncert Wielkopostny 
w Chęcinach

 Realizacja projektu pozwoliła na wy-
konanie dwóch dodatkowych boisk do 
piłki siatkowej na głównej arenie hali  
oraz doposażenie sal siłowni w nowy, 
specjalistyczny sprzęt sportowy. Zaku-
piono m.in.: ławki na mięśnie brzucha, 
rowery treningowe, bieżnie, ławki na 
mięśnie grzbietu,  przyrząd dynamicz-
nego treningu funkcjonalnego Jumper 
Togu i wiele innych niezbędnych urzą-
dzeń.

Siłownia w hali już doposażona
 W ostatnich dniach Gmina Chęciny realizując projekt pn. „Doposażenie Hali 
Widowiskowo – Sportowej w Chęcinach przy Centrum Kultury i Sportu” zakupiła 
nowy sprzęt do siłowni oraz wykonała dwa dodatkowe boiska do piłki siatkowej. 
Zadanie jest realizowane z działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla 
operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Od-
nowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. 

 Zakupiony sprzęt zwiększy ofertę 
hali dla mieszkańców oraz da możliwość 
sprawniejszego przeprowadzenia turnie-
jów siatkowych.Wykonawcą zadania jest 
firma Usługi Sportowe – Artur Osman 
Atlet Maraton Serwis.
 Siłownia już działa, a o szczegółowych 
zasadach jej funkcjonowania można 
przeczytać na stronach internetowych: 
www.checiny.pl oraz www.ckis.com.pl. 

Renata Janusz

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

 

                                                                                           
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
    Rozwoju Obszarów Wiejskich 

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

 

                                                                                           
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
    Rozwoju Obszarów Wiejskich 
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Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi:
* Kwalifikowany jest przez lekarza do oddania krwi, osocza, 

zabiegów aferezy i innych zabiegów na podstawie oceny in-
formacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu dla daw-
ców krwi, wywiadu lekarskiego, badania przedmiotowego 
uwzględniającego wyniki pomocniczych badań diagnostycz-
nych,

* W obecności lekarza przed każdym zabiegiem pobrania krwi, 
osocza lub innym zabiegiem (w tym m. in. osocza metodą 
plazmaferezy, krwinek płytkowych i krwinek białych metodą 
aferezy automatycznej) wyraża w kwestionariuszu pisemną 
zgodę na określony zabieg.

* Dawca w każdej chwili podczas donacji może wycofać zgodę 
na oddanie krwi, a po oddaniu krwi może poinformować, że 
jego krew nie nadaje się do przetoczenia.

* Badanie lekarskie pozwala wykryć szereg sytuacji, w których 
oddawanie krwi jest przeciwwskazane. Przeciwwskazania 
mogą być bezwzględne, dyskwalifikujące badaną osobę na 
stałe lub względne dyskwalifikujące czasowo.

* Warunkiem zakwalifikowania badanej osoby do oddania krwi 
jest dobry stan zdrowia. Jeżeli badana osoba jest poddawana 
leczeniu lekarz wyraża zgodę na zakwalifikowanie jej do od-
dawania krwi po wnikliwej ocenie stanu zdrowia. W takim 
przypadku lekarz może zwrócić się z prośbą o przedstawienie 
opini od lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań do da-
wania krwi. 

* Badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandyda-
ta na dawcę krwi lub od dawcy krwi obejmuje:

- wywiad medyczny
- skrócone badanie przedmiotowe

WYWIAD MEDYCZNY
Wiek
* dawcą może być osoba w wieku od 18 do 65 lat
* w wyjątkowych przypadkach lekarz może wyrazić zgodę na 

oddanie krwi przez osobę powyżej 65 roku życia
* dawcy pierwszorazowi do 60 roku życia, powyżej tego wieku 

po uzyskaniu zgody lekarza w placówce służby krwi

BADANIE PRZEDMIOTOWE
Lekarz przeprowadza skrócone badanie przedmiotowe kandy-
data na dawcę lub dawcy krwi zwracając uwagę na:
1. Wygląd ogólny
Dyskwalifikuje się osoby, których wygląd ogólny może wska-

zywać na pozostawanie pod wpływem alkoholu, narkotyków 
lub leków oraz nadmierne pobudzenie psychiczne.

2. Ciężar ciała
Ciężar ciała nie powinien być mniejszy niż 50 kg
3. Temperatura ciała
Temperatura ciała, która mierzona jest pod pachą nie powinna 

przekraczać 37oC
4. Tętno
Tętno powinno być miarowe o częstotliwości od 50 do 100 ude-

rzeń na minutę
5. Ciśnienie tętnicze
Wartości ciśnienia tętniczego nie powinny przekraczać:
180 mm Hg dla ciśnienia skurczowego
100 mm Hg dla ciśnienia rozkurczowego
6. Węzły chłonne

3 maja będzie można honorowo oddać krew
 Podczas chęcińskiej majówki, organizowanej w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach w ramach Euro-
pejskich Dni Otwartych, będzie można honorowo oddać krew. Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych.   

Szczególną uwagę należy zwrócić na stan obwodowych węzłów 
chłonnych przede wszystkim szyjnych, karkowych, nadoboj-
czykowych i pachowych, powiększenie obwodowych węzłów 
chłonnych stanowi przeciwwskazanie do pobrania krwi aż do 
wyjaśnienia przyczyny ich powiększenia.

7. Zmiany skórne
Okolica miejsca wkłucia do żyły powinna być wolna od jakich-

kolwiek zmian chorobowych.

Tuż przed oddaniem krwi być:
- wypoczętym;
- po lekkim chudym posiłku (wykluczyć żółte sery; tłuste wędli-

ny, golonki, kiełbasy, pasztety, wyroby grillowane, śmietanę, 
kremy, lody) 

- w dniu poprzedzającym oddanie krwi NIE SPOŻYWAĆ AL-
KOHOLU;

- ograniczyć znacznie palenie papierosów;
- POSIADAĆ DOWÓD OSOBISTY LUB PASZPORT

Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne. 
Krew pobiera się zawsze sprzętem jednorazowego użytku!!!
W krwioobiegu dorosłego człowieka krąży ok. 5 - 6 l. krwi. 
Częstotliwość, rodzaj i objętość donacji ustala lekarz kierując 
się ogólnym stanem zdrowia dawcy.
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 Głównym celem Projektu jest zagospodarowanie Wzgórza 
Zamkowego poprzez: kompleksowe prace rewitalizacyjne w ra-
mach Górnego i Dolnego Dziedzińca Zamku; zwiększenie po-
wierzchni parkingu oraz przebudowa nawierzchni i ogrodze-
nie parkingu; pełną nocną iluminację Zamku oraz przebudowę 
oświetlenia ul. Jędrzejowskiej i dojść do Zamku.
 Efektem tych działań będzie stworzenie systemu, który po-
łączy ochronę najcenniejszych obszarów kulturowych i przy-
rodniczych, stanowiących dziedzictwo narodowe, z rozwojem 
infrastruktury turystycznej i będzie sprzyjać podnoszeniu ja-
kości życia mieszkańców oraz kształtowaniu pozytywnego wi-
zerunku regionu. Odbudowa i modernizacja infrastruktury 
okołoturystycznej w ramach Wzgórza Zamkowego poprzez 
modernizację parkingu, szlaków pieszych, utworzenie małej 
architektury, zdecydowanie poprawi warunki i bezpieczeń-
stwo zwiedzania Zamku Królewskiego. W ramach prowadzo-
nych prac zostanie odtworzone pomieszczenie dawnej kaplicy 
i skarbca, nastąpi odbudowa dawnych straganów handlowych, 
średniowiecznej studni, a także będzie udostępniona zachod-
nia wieża dla zwiedzających. Zagospodarowane i wypromowa-
ne Wzgórze Zamkowe stanie się wiodącą atrakcją turystyczną 
Chęcin jednocześnie zachęcającą turystów do zwiedzania licz-
nych innych atrakcji historycznych i przyrodniczych tej gminy.

Monika Piotrowska

Wznowiono prace rewitalizacyjne
na Zamku w Chęcinach

 Przypomnijmy Gmina Chęciny realizuje projekt pn. Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi 
Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia ”Oblę-
żenie Chęcińskiej Warowni”, w ramach Działania 2.3 – Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

...dla rozwoju województwa świętokrzyskiego...

Przyznano
stypendia sportowe

 Po raz kolejny Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny przy-
znał stypendia sportowe. Stypendia otrzymali zawodnicy LKS 
„ZNICZ” Podzamcze za osiąganie wysokich wyników sporto-
wych w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie.
 Stypendia przyznano dla: Krzysztofa Łazarskiego, Mał-
gorzaty Mierzwy, Justyny Staniak, Małgorzaty Król, Patrycji 
Rybak, Katarzyny Chłopek, Weroniki Rybak, Patrycji Sperka, 
Emilii Nartowskiej, Anny Król, Gabrieli Karyś oraz Natalii 
Rączki. Należy dodać, iż wyżej wymienieni stypendyści repre-
zentują Gminę i Miasto Chęciny zarówno na arenie krajowej, 
jak i międzynarodowej.
 Warto przypomnieć, że stypendia przyznawane są zgodnie 
z Uchwałą Nr 104/XIV/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 
12 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, 
trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości sty-
pendiów sportowych.

Monika Piotrowska

Decyzje podatkowe
- informacja

 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach  informuje,  że do Re-
feratu Finansowego – ds. podatków i opłat, zostały zwrócone 
decyzje podatkowe (nakazy płatnicze) ustalające podatek  na  
2014 rok, które w przypadku nieobecności  adresata nie zo-
stały doręczone w miejscu zamieszkania. Upoważniony pra-
cownik urzędu poprzez awizo dwukrotnie zawiadamiał adre-
sata  o miejscu odebrania przesyłki.  Po czym, jeżeli adresat nie 
odebrał pisma po okresie 14 dni, doręczenie zostało uznane za 
dokonane, a pismo pozostawiono w aktach sprawy tut. urzę-
du. W związku z powyższym osoby, które nie otrzymały decyzji 
i nie uregulowały I raty podatku ( termin minął  15.03.2014 r.) 
mogą odebrać decyzje osobiście w tut. Urzędzie – pok. Nr 117.

Podstawa prawna:
- art.144-154c Ordynacji podatkowej ( t.j. Dz.U. z 2012 r.. 
poz.749).

Bożena Chabik
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Elokwencja ciała w przestrzeni,
etiudy teatralne, pantomima

– te pojęcia poznajemy w teorii i praktyce 
 We wtorek, 18 marca, 
w hali „Pod Basztami” od-
były się pierwsze Warsztaty 
Teatralne prowadzone przez 
Aktorów Teatru Baza Zbożo-
wa.

 Młodzi uczestnicy zajęć 
poznali już zarys elementar-
nych podstaw gry aktorskiej 
oraz pantominy. Warsztaty 
odbyły się w wesołej i żywej 
atmosferze jak przystało na 
przyszłych aktorów.
 Zapraszamy wszystkie 
osoby jeszcze nie zdecydowa-
ne. Spotykamy się we wtorki 
o godzinie 16.00 w hali „Pod 
Basztami” sala nr 32. Koszt 
zajęć wynosi 50 zł miesięcznie.

CKiS

 Pierwszy dzień świąt wielkanocnych to Niedziela Wielka-
nocna, nazywana też Wielką Niedzielą, czy Niedzielą Zmar-
twychwstania Pańskiego. Polskim zwyczajem jest odprawiana 
poranna rezurekcja (resurrectio łac. oznacza zmartwychwsta-
nie). Podczas jej trwania kapłan udaje się do grobu Pańskiego, 
skąd wyrusza uroczysta procesja ze śpiewem „Wesoły nam dziś 
dzień nastał”, która obchodzi trzy razy świątynię, obwieszczając 
światu zwycięstwo Chrystusa.
 Tradycją jest już, że po powrocie do domu zasiada się do 
wielkanocnego śniadania. Na stole obok wielkanocnych po-
traw, wśród których królują barszcz, żurek, jajka, wędliny, bab-
ki wielkanocne, makowce i wiele innych, stawia się koszyk ze 
święconką. W koszyczku wielkanocnym nie może zabraknąć 
przede wszystkim jajek, które symbolizują nowe życie. Zazwy-
czaj znajdują się one pod postacią kolorowych pisanek – wiele 
z nich to prawdziwe dzieła sztuki, które wykonywane są przez 
całe rodziny rożnymi sposobami: rysowanki, skrobanki - jaja 
kunsztownie rzeźbione, wyklejanki, nalepianki. Do koszyczka 
wkładamy również baranka z cukru lub czekolady, który jest 
symbolem umęczonego Chrystusa. Poświecić trzeba też chleb, 
wędlinę, chrzan, sól i świąteczne ciasta. Wielkanocne śniadanie 
rozpoczyna się od składania życzeń i dzielenia poświęconymi 
pokarmami. Stoły są zwykle dekorowane pierwszymi wiosen-
nymi kwiatami, i bukietami z bazi. Pierwszy dzień świąt zwykle 
spędza się w rodzinnym gronie w domu.

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia 

wiosny i wiarą w sens życia. 
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu 

Zmartwychwstania Pańskiego 
oraz smacznego Święconego w gronie 

najbliższych osób
i wszelkiej pomyślności 

w życiu zawodowym i osobistym 

życzy REDAKCJA

Święto Wielkiej Nocy
 Wielkanoc (Pascha) jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim (obok Bożego Narodzenia) upamiętnia-
jącym śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wielkanoc poprzedza Wielki Tydzień, który jest czasem wspominania 
najważniejszych wydarzeń dla wiary chrześcijańskiej. 

Drugi dzień świąt wielkanocnych to tak zwany Lany Ponie-
działek. Ten dzień to sama radość dla wszystkich dzieci i wielu 
dorosłych. Tradycyjnym zwyczajem polewają wodą nawet nie-
znajomych. 
 Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odra-
dzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Życzymy, 
aby święta wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajem-
ną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Redakcja



Z ŻYCIA GMINY

8

 19 marca, w murach nowej świetlicy i strażnicy w Wolicy 
przeprowadzono eliminacje gminne 38. Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Organizatorem Turnieju był  Urząd Gminy i Miasta Chęciny 
przy udziale Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych w Chęcinach oraz Komendanta Gminnego OSP 
w Chęcinach. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. W Turnieju uczestniczyły 
reprezentacje szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych ze szkół z terenu gminy Chęciny.
 W pierwszym etapie zmagań uczestnicy turnieju rozwiązy-
wali składający się z 25 pytań test. Tutaj musieli wykazać się 
ogromną wiedzą z zakresu pożarnictwa. W szranki stanęło ze 
soną blisko czterdziestu uczniów. W roli obserwatorów uczest-
niczyli opiekunowie z poszczególnych szkół z terenu Gminy i 
Miasta Chęciny. Nad właściwym przeprowadzeniem turnieju 
czuwała komisja w składzie: Przewodniczący Komisji Kapitan 
Marek Dyk – Komenda Miejska PSP w Kielcach, kpt. Marcin 

Eliminacje gminne
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Blisko czterdziestu uczniów stanęło do rywalizacji w gminnych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Warto podkreślić, że tym razem turniej odbył się po raz pierwszy w historii 
w murach nowej świetlicy i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolicy. Po zaciętych bojach, w eliminacjach powiatowych 
Gminę i Miasto Chęciny reprezentować będą: w kategorii Szkół Podstawowych – Magdalena Wargocka SP Wolica, w kategorii 
gimnazjum – Aleksandra Wargocka ZSO Wolica, a w kategorii ponadgimnazjalnej – Tomasz Szczepanik ZS nr 2 w Chęcinach. 

Korytnicki oraz Jarosław Gruszczyński – Prezes Gminnego 
Związku OSP RP w Chęcinach.

Uczniowie wykazali się dużą wiedzą
 Turniej tradycyjnie już rozpoczęto od zapoznania uczest-
ników z regulaminem turnieju wiedzy pożarniczej. Następ-
nie rozdano pytania testowe i uczniowie mogli przystąpić do 
pracy. Jak się później okazało, wykazali się nie lada wiedzą. 
Po podliczeniu punktów, komisja wytypowała czołowe miejsca 
w poszczególnych grupach wiekowych. W bieżącym roku naj-
wyższym poziomem wiedzy w kategorii Szkół Podstawowych 
wykazała się Magdalena Wargocka z SP Wolica, zajmując tym 
samym pierwsze miejsce. Na miejscu drugim w tej kategorii 
uplasowała się Małgorzata Stępnik, a na miejscu trzecim Jaro-
sław Buda. W kategorii szkół gimnazjalnych na miejscu pierw-
szym znalazła się Aleksandra Wargocka z Gimnazjum w Wolicy. 
A tuż za laureatką pierwszego miejsca na miejscu drugim upla-
sował się Bartosz Jaszczykiewicz. Miejsce trzecie na podium 
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przypadło Aleksandrze Wierzbickiej. W kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych bezapelacyjnie wygrał Tomasz Stelmaszczyk 
z Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach. A tuż za nim na miejscu 
drugim znalazła się Mariola Stelmaszczyk z ZS nr 2 Chęciny. 
Na miejscu trzecim uplasował się Kamil Jędrykiewicz.
 Należy podkreślić, że wszyscy zdobywcy pierwszych miejsc 
w poszczególnych kategoriach będą reprezentować naszą gmi-
nę w eliminacjach powiatowych, które odbędą się już w kwiet-
niu. Następnie, zwycięzców czekać będą eliminacje wojewódz-
kie i w końcu ogólnopolskie. Miejmy nadzieję, że tegoroczni 
reprezentanci naszej gminy powtórzą sukces Romana Ozgi 
z Gminy Chęciny, który przed laty wielokrotnie znajdował się 
w ogólnopolskich finałach konkursu wiedzy o pożarnictwie. Za 
naszych mistrzów trzymamy kciuki i życzymy, aby znaleźli się 
na jak najwyższym podium.

Wręczenie cennych nagród
 Na zakończenie Turnieju Burmistrz Gminy i Miasta Chę-
ciny Robert Jaworski pogratulował laureatom oraz wszystkim 
uczestnikom turnieju, a ich opiekunom złożył podziękowania 
za trud włożony w przygotowanie swoich wychowanków. Po-
dziękowania na ręce organizatorów i władz Gminy i Miasta 
Chęciny za wsparcie jednostek na terenie gminy złożył Kapi-
tan Marek Dyk z Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. Kapi-

tan Marek Dyk pogratulował również wszystkim zwycięzcom. 
Uczestnicy turnieju otrzymali honorowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe. 
 Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych suk-
cesów w kolejnych eliminacjach.

Agnieszka Olech

Pełną parą trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Chęciny ul. Radkowska. Inwestycja jest re-
alizowana w ramach projektu pn. „Budowa sieci wodociągo-
wej w miejscowości Skiby oraz budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Chęciny ul. Radkowska”. 

 Wykonawcą zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Chęciny ul. Radkowska,” w ramach pro-
jektu: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Skiby oraz 
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chęciny ul. Rad-
kowska” jest wyłoniona w drodze przetargu firma Usługi In-

Prace przy budowie kanalizacji
na ul. Radkowskiej w Chęcinach trwają

stalacyjno - Budowlane KOMPENS Ignacy Majewski z Kielc. 
Warto przypomnieć, że gmina pozyskała na realizację zadania 
unijne dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w ramach działania: „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej”.

Agnieszka Olech



Z ŻYCIA GMINY

10

 Podczas spotkania przedstawiono życiorys i sylwetkę Hen-
ryka Borka. Przez 20 lat (do lat 70- tych) klubem sportowym 
Piast Chęciny kierował ojciec Pana Henryka - Jan Borek. Hen-
ryk Borek uczęszczał do szkoły w Radomiu i tam, zimą, treno-
wał boks. Latem w tejże szkole trenował na stadionie lekkoatle-
tykę. W biegach miał najlepsze wyniki w szkole. Z sukcesami 
brał udział w spartakiadach. W 1956 roku rozpoczął naukę 
w trzyletnim Technikum Mechanicznym w Kielcach. Nadal 
kontynuował uprawianie sportu w Klubie Sportowym Piast 
Chęciny. Uprawiał biegi na 100 m. Był typowany w 1958 roku 
na mistrzostwa polski. - Niestety miałem złe oceny i ojciec nie 
pozwolił mu wziąć w nich udziału – przyznał Pan Henryk pod-
czas spotkania. W 1959 roku zaczął uprawiać piłkę nożną, za-
czynają od Klasy B. -Trenowałem również narciarstwo biegowe 
– poinformował zebranych Pan Henryk, który przez lata dzia-
łał w Klubie Piast Chęciny i w Okręgowym Związku Kolarskim. 
Przez wiele lat był także członkiem Kolegium Sędziowskiego. 
Jest sędzią kolarskim i szosowym. Sędziował Międzynarodowe 
Zawody Kolarskie w Lublinie, Radomiu i w Kielcach. Był Kie-
rownikiem drużyny piłkarskiej – w Klubie Piast Chęciny.
 Spotkanie z niezwykłym człowiekiem, działaczem sporto-
wym Henrykiem Borkiem, odbyło się w murach renesansowej 
kamienicy „Niemczówka” i przebiegło w miłej i przyjaznej at-
mosferze. Prezentacja multimedialna pozwoliła zebranym na 
poznanie sylwetki Henryka Borka. On sam z chęcią opowiadał 
o swoim życiu i zamiłowaniu do sportu. 
 Na zakończenie, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski, złożył na ręce bohatera niezwykłego spotkania po-
dziękowania za zaangażowanie w krzewienie sportowej aktyw-

Niezwykłe spotkanie z Henrykiem Borkiem
 „Niezwykli ludzie, niecodzienne spotkania” - pod takim hasłem, 28 lutego, w renesansowej kamienicy „Niemczówka” 
rozpoczął się nowy cykl spotkań poświęcony niezwykłym ludziom. Spotkania odbywają się cyklicznie waz w miesiącu, a ich 
celem jest poznanie sylwetek wyjątkowych osób z terenu Gminy i Miasta Chęciny. Bohaterem pierwszego z nich był Henryk 
Borek, sportowiec, trener i działacz sportowy. 

ności wśród mieszkańców Gminy i Miasta Chęciny. – Dziękuję 
Panu za lata wspaniałej i pełnej poświęcenia aktywnej pracy na 
rzecz zaszczepienia w mieszkańcach ducha sportowego – pod-
kreślał Burmistrz Robert Jaworski, wręczając honorowemu bo-
haterowi dyplom oraz kwiaty.

Agnieszka Olech

Zmiana wysokości kosztów
upomnienia za zaległości

w podatkach i opłatach za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi

 Referat Finansowy Urzędu Gminy i Miasta w Chę-
cinach informuje, że od 1 lutego 2014 r. wzrosły koszty 
upomnienia, które w przypadku nieterminowej wpłaty 
podatków i opłat pokrywa podatnik. Dotychczas koszty 
upomnienia wynosiły 8,80 zł, od 1 lutego 11,60 zł. W celu 
uniknięcia dodatkowych kosztów prosimy o terminowe re-
gulowanie należności.
Przypominamy terminy płatności:
- raty podatków to: 15.03, 15.05, 15.09, 15.11.2014 r.
- za gospodarowanie odpadami: 15.01, 15.04, 15.07, 15.10 

2014 r.
 Płatności można dokonywać przelewem bankowym na 
konto nr 18 8493 0004 0050 0872 5424 0001, lub w kasie 
Urzędu Gminy w godz. od 800 do 1430
Podstawa prawna:
- § 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysoko-
ści kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do 
zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyj-
nej z dnia 27 listopada 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 
1543),
- Uchwała nr 4/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. Zarządu 
Poczty Polskiej S.A.

Bożena Chabik



Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei  i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół

oraz Wesołego Alleluja
życzy

Piotr Żołądek
Członek Zarządu

Województwa Świętokrzyskiego
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Gimnazjaliści
z Chęcin

wzięli udział
w badaniu PISA

 PISA to skrót nazwy Programu Międzynarodowej Oceny 
Umiejętności Uczniów (Programme for International Student 
Assessment) – międzynarodowego badania koordynowane-
go przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD). Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych 
o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia 
w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edu-
kacyjnych.
 Chęcińskie Gimnazjum im. Kacpra Fodygi zostało wy-
losowane do udziału w tegorocznej edycji badania. Spośród 
uczniów urodzonych w 1998r. - również drogą losowania - wy-
typowanych do udziału w teście zostało 43 uczniów. Badanie 
zostało przeprowadzone 12 marca przez pracowników Insty-
tutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.
 Program PISA powstał w 1997 roku. PISA bada umiejęt-
ności i wiedzę ważną z perspektywy wyzwań, przed jakimi 
15-latkowie staną w swym dorosłym życiu. Narzędzia badaw-
cze ukierunkowane są na zbadanie umiejętności praktycznego 
kojarzenia i wykorzystania wiedzy i umiejętności z różnych 
dziedzin.
 Treść zadań jest w możliwie dużym stopniu osadzona w co-
dziennych sytuacjach życiowych. Testy PISA różnią się więc od 
typowych zadań szkolnych związanych z konkretnymi progra-
mami nauczania. Badanie realizowane jest regularnie co trzy 
lata, począwszy od 2000 r.
 W badaniu PISA badano trzy podstawowe dziedziny: czy-
tanie i interpretację tekstu (ang. reading literacy), matematy-
kę (mathematical literacy) i rozumowanie w naukach przyrod-
niczych (scientific literacy).  Każdy z uczniów biorących udział 
w badaniu wypełniał zeszyt testowy, zawierający zadania z py-
taniami. Następnie uczniowie wypełniali kwestionariusz.
 W tegorocznej edycji po raz pierwszy badane były także 
umiejętności ekonomiczne małej grupki uczniów.
 Nadmienić należy, że w badaniu PISA 2012, Polska znala-
zła się w gronie 10 państw, w którym uczniowie zdobyli naj-
wyższy wynik.
 Mamy nadzieję, że rozpoczęte w tym roku badanie, któ-
re zakończy się dopiero w przyszłym roku, przyniesie co naj-
mniej równie dobre wyniki 
 Organizatorzy badania oraz dyrekcja szkoły bardzo dzię-
kują uczestniczącym w teście uczniom i ich rodzicom za znako-
mitą postawę i zaangażowanie.

Iwona Samburska
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 Panie przybyłe na Dzień Kobiet, tego dnia mogły poczuć 
się naprawdę wyjątkowo. Zebranych powitał Burmistrz Gminy 
i Chęciny, Robert Jaworski, składając najserdeczniejsze życze-
nia dla wszystkich kobiet i zapowiadając, przygotowany spe-
cjalnie dla Pań, repertuar. Jak się okazało, święto kobiet uczczo-
no nie tylko teatralnie, ale i koncertowo. Wystawiono bowiem 
wspaniały spektakl pt. „Mały Książe” w reżyserii Ewy Dziedzic 
i Teresy Jakubowskiej, a w bloku z cyklu „Z kobietami o kobie-
tach” wystąpiły panie z zespołów folklorystycznych w terenu 
Gminy i Miasta Chęciny. Na zakończenie z koncertem wystąpił 
zespół „The Dreams”. Wszyscy artyści otrzymali za swoje talen-
ty aktorskie gromkie owacje. 

Teatralnie i koncertowo
na Dzień Kobiet w Chęcinach

 Wspaniałe występy, niezwykłe podarunki, a przy okazji wielkiego święta przekazane przez wszystkie Panie życzenia dla 
Burmistrza Roberta Jaworskiego z okazji jego urodzin - wyjątkowo uroczyście uczczono w tym roku Dzień Kobiet, który odbył 
się w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach.

 Podczas uroczystości, każdej z Pań wręczono ręcznie robio-
ny, oryginalny kwiat, a  życzenia złożył włodarz Gminy i Mia-
sta Chęciny, Robert Jaworski. – Wszystkim Paniom w dniu ich 
święta życzę spełnienia najskrytszych marzeń, jak najmniej 
kłopotów i zmartwień, aby każdy dzień był świętem, a radość 
i uśmiech nigdy nie znikały z twarzy. Aby Panowie Was kochali 
i zawsze doceniali – życzył Burmistrz Robert Jaworski.

 Spotkanie z okazji Dnia Kobiet w hali widowiskowo-spor-
towej w Chęcinach stało się również okazją do przekazania 
przez obecne panie życzeń dla burmistrza Roberta Jaworskiego 
z okazji jego urodzin.
 Na zakończenie uroczystego Dnia Kobiet zaproszono Panie 
na słodki poczęstunek, gdzie przy kawie długo jeszcze rozma-
wiano o znaczeniu i roli kobiet. 

Agnieszka Olech



Z ŻYCIA GMINY

13

 12 marca w ZSP w Nowinach odbywał się konkurs recyta-
torski pod hasłem „Bliżej Żeromskiego”. Naszą szkołę repre-
zentowali: Weronika Baran, przygotowywana przez nauczy-
ciela języka polskiego p. Renatę Sowińską oraz Karolina Woś, 
Julita Seweryn i Marcelina Wojda, przygotowywane przez po-

Sukcesy uczniów Gimnazjum w Wolicy
w konkursach recytatorskich

 Tegoroczny, XXII Tydzień Kultury Języka Polskiego, obchodzony w całym kraju, ponownie spotkał się z dużym zaintere-
sowaniem ze strony uczniów i nauczycieli naszej gminy. Uczniowie Gimnazjum w Wolicy z powodzeniem brali udział w orga-
nizowanych w jego ramach zmaganiach konkursowych.

lonistę p. Tomasza Żelichowskiego. Uczniowie recytowali frag-
menty utworów Stefana Żeromskiego, którego 150. rocznicę 
urodzin obchodzimy w tym roku. Marcelina Wojda recytowała 
fragment utworu „Rozdziobią nas kruki, wrony...”  i zajęła II 
miejsce w konkursie. Z kolei 13. marca w ZS nr 2 w Chęcinach 
odbył się IV Powiatowy Konkurs Recytatorski „Ecce Homo”. 
W konkursie tym ponownie wzięły udział uczennice gimna-
zjum w Wolicy: Karolina, Julita i Marcelina. Karolina Woś zo-
stała wyróżniona przez jury za recytację fragmentów powieści 
„Wierna rzeka”. Także prezentacja  Marceliny Wojdy spotkała 
się z uznaniem komisji konkursowej i zaowocowała przyzna-
niem uczennicy III miejsca. Obie laureatki do konkursu przy-
gotował Tomasz Żelichowski. Dodatkowo, w kategorii poezja 
śpiewana, szkołę reprezentował uczeń klasy IIB Dawid Na-
wrot, przygotowywany przez nauczyciela muzyki p. Przemy-
sława Gruszkę. Jego brawurowe wykonanie piosenek z reper-
tuaru Starego Dobrego Małżeństwa przyniosło mu I miejsce 
w konkursie. Laureatom gratulujemy.

Redakcja

Demografia
za okres od dnia 29.01.2014 roku do dnia 18.02.2014 roku

URODZENIA
DZIEWCZYNKI
1. Weronika
2. Oliwia
3. Urszula

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

MAŁŻEŃSTWA
Na ślubnym  kobiercu  stanęła 1  para.

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

Sporządziła: Mirosława Woźniak
Chęciny, dnia  18.02.2014r.
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 - To już szósta edycja Wiosennego Turnieju z Klasą – po-
twierdza Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 
– 21 marca tradycyjnie obchodzimy święto powitania wiosny. 
Postanowiliśmy ciekawie zagospodarować uczniom ten czas 

Wiosenny Turniej z Klasą,
Cuda Wianki z Marzanną

 Pod takim hasłem, 21 marca, w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach odbył się turniej z okazji Pierw-
szego Dnia Wiosny. W zmaganiach turniejowych wzięły udział szkoły podstawowe z terenu Gminy i Miasta Chęciny oraz 
Gminy Sitkówka-Nowiny. Warto podkreślić, że to już szósta edycja Wiosennego Turnieju z Klasą.

i sprawić, aby żegnali zimę i witali wiosnę biorąc udział w tur-
nieju sportowo-edukacyjnym – wyjaśnia Burmistrz Jaworski. 
Jak się okazało, Wiosenny Turniej z Klasą – czyli Cuda Wian-
ki z Marzanną stał się doskonałą formą spędzenia pierwszego 
dnia wiosny.
 Na trybunach hali widowiskowo-sportowej w Chęcinach 
zasiadło ponad czterystu uczniów, z dziewięciu szkół podsta-
wowych z terenu dwóch gmin: Gminy i Miasta Chęciny oraz 
Gminy Sitkówka-Nowiny. Z terenu Gminy i Miasta Chęciny 
wystartowało siedem szkół: Bolmin, Chęciny, Łukowa, Po-
lichno, Starochęciny, Tokarnia i Wolica. Natomiast, z terenu 
gminy Sitkówka-Nowiny w turnieju udział wzięły dwie szkoły, 
z Bolechowic i Nowin. Uczniowie mieli możliwość rywalizacji, 
m.in. w konkurencjach sportowych, takich jak: tor przeszkód 
z rakietami tenisowymi, rzut do kosza po obiegnięciu pachoł-
ka, czy slalom parami z piłką rehabilitacyjną. W quizie popisali 
się natomiast doskonałą wiedzą o obu gminach, a w scenkach 
kabaretowych zachwycili pomysłowością.
 - Byliśmy zachwyceni poczuciem humoru u dzieci, a także 
umiejętnościami aktorskimi – przyznaje wiceprzewodnicząca 
Rady Miejskiej w Chęcinach, Bogumiła Wrońska, która była 
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jednym z członków jury. Tuż obok niej, w komisji oceniającej 
uczniowskie zmagania zasiedli także: Zdzisław Treliński, prze-
wodniczący Rady Osiedla Sosnówka w Chęcinach, Izabela Le-
sik, pracownik Urzędy Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Magda-
lena Świąder z Gminnego Ośrodka Kultury w Nowinach.  
 Podczas szóstej edycji Turnieju z Klasą uczniowie popisali 
się nie tylko wspaniałą wiedzą, ale też umiejętnościami aktor-
skimi, sprawnościowymi, a nawet plastycznymi, bo każda ze 
szkół musiała własnoręcznie przygotować Marzannę. Jak zgod-
nie podkreślali, konkurencja była wysoka i bardzo wyrównana.

 Po długich zmaganiach jury udało się na obrady, aby zliczyć 
punktację. Jak się okazało, miejsce pierwsze zajęła SP z Polich-
na. Na miejscu drugim uplasowała się SP z Wolicy, a na miejscu 
trzecim SP ze Starochęcin. Trzy najlepsze szkoły wzięły udział 
w sobotę przez cały dzień w grach i zabawach na basenie „Per-
ła” w Nowinach.
 Organizatorami wydarzenia było Centrum Kultury i Spor-
tu w Chęcinach oraz Gminny Ośrodek Kultury „Perła” w No-
winach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli włodarze 
obu gmin: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski 
oraz Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny, Stanisław Barycki. 

Agnieszka Olech



Z ŻYCIA GMINY

16

Dzień Kobiet w świetlicach w Łukowej,
Tokarni, Siedlcach i w Miedziance

 O tym, jak prężnie działają świetlice w Łukowej, Tokarni, Siedlcach i w Miedziance można było się przekonać podczas 
uroczystości odbywających się z okazji Dnia Kobiet. 

 Uczestniczące w spotkaniach świetlicowych dzie-
ci wraz z opiekunami przygotowały dla wszystkich 
Pań z okazji Dnia Kobiet wspaniałe niespodzianki. 
Były niezwykłe występy, kwiaty i moc życzeń dla 
wszystkich Pań. – Z okazji Dnia Kobiet pragnę ży-
czyć wszystkim Paniom samych pięknych chwil, 
zadowolenia z życia i spełnienia najskrytszych ma-
rzeń. Oby każdy dzień był dla Was Dniem Kobiet 
– życzył obecny podczas spotkań Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 

Agnieszka Olech

 „Syria w ogniu” to tytuł wystawy fotograficznej, którą moż-
na oglądać w Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej 
„Niemczówka” od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. 
To bardzo interesująca kolekcja o wyjątkowym charakterze 
edukacyjnym. Stanowi zbiór 140 zdjęć wykonanych przez wie-
loletniego pracownika Polskiego Czerwonego Krzyża i żołnie-
rza – pana Stanisława Jerzego Dzikowskiego w ogarniętej woj-
ną domową Syrii. Zdjęcia dokumentują nie tylko ludzką trage-
dię, lecz także prozę życia codziennego w niełatwych czasach 
terroru. Stanowią doskonałą lekcję pokory i szacunku wzglę-
dem takich wartości, jak wolność czy ludzkie Zycie. Autorskie 
zdjęcia Stanisława Dzikowskiego pochodzą z różnych miast Sy-
rii i mówią o tragicznych, niewyobrażalnych doświadczeniach 
niewinnych ludzi - szczególnie dzieci.

Centrum Informacji Turystycznej
i Historycznej

„Syria w ogniu” wystawa fotograficzna
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 Dnia 10 marca w XX Wojewódzkim Turnieju Krasomówczym 
„O Laur Demostenesa” naszą szkołę reprezentowały 2 osoby. Iwo-
na Zaleśna uczennica pierwszej klasy liceum  zajęła II miejsce, 
a Izabela Jachimowska otrzymała wyróżnienie. Turniej uświetnił 
występ uzdolnionej muzycznie młodzieży:  Marty Bojko, Aleksan-
dry Giemzy i Wojciecha Lisowicza. Konkurs uroczyście rozpoczęła 
Pani Dyrektor naszej szkoły Halina Kołodziejczyk, która ciepło 
i serdecznie powitała uczestników oraz ich opiekunów. 
 W dniu 11 marca odbył się V Powiatowy Konkurs Ortogra-
ficzny. Młodzi ludzie zmierzyli się z dyktandem pt. „ Nowoczesne 
rozważania o czasach zamierzchłych” przygotowane przez pana 
Waldemara Trepkę. Do konkursu przystąpiły 24 osoby reprezen-
tujące szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne:
- Gimnazjum Nr 1 im. Kacpra Fodygi w Chęcinach
- Gimnazjum w Nowinach
- Publiczne Gimnazjum w Zajączkowie
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Wolicy
- Liceum Ogólnokształcące w Nowinach
- I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie
- Liceum Ogólnokształcące w Łopusznie
-Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Powstania Styczniowe-
go w Małogoszczu
- Zespół Szkół Nr 2 w Chęcinach

XV Szkolny Tydzień Kultury Języka
 W dniach 10.03.2014r.-14.03.2013r.  w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach odbył się XV Szkolny Tydzień Kultury Języka, nad 
którym honorowy patronat objęli: Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski.

W kategorii gimnazjum zwyciężyli:
I miejsce: Daria Domagała- Gimnazjum w Nowinach
II miejsce: Przemysław Ciesek - - Gimnazjum Nr 1 im. Kacpra 
Fodygi w Chęcinach
III miejsce: Emil Szmalec- - Gimnazjum w Nowinach
W kategorii szkół średnich zwycięzcami  zostali:
I miejsce: Agnieszka Smoręda- LO Małogoszcz
II miejsce : Marta Pawlak - LO  w Łopusznie 
III miejsce: Magdalena Janus- LO w Łopusznie

 Dnia 12 marca uczniowie klas pierwszych liceum i technikum 
uczestniczyli w lekcji teatralnej w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” 
w Kielcach. Opiekunem młodzieży była pani Ewa Dziedzic. W tym 
samym dniu odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Bliżej Że-
romskiego” w Nowinach, w którym naszą szkołę reprezentowało 
5 osób. Klaudia Seweryn zajęła III miejsce, a Patrycja Czarnecka 
otrzymała wyróżnienie. Do konkursu uczennice zostały przygoto-
wane przez panią Teresę Jakubowską.
 W dniu 13 marca odbył się V Powiatowy Konkurs Recytator-
ski „ ECCE HOMO „, do którego przystąpiło 20 uczniów. Recy-
tatorów oceniało zacne jury w składzie: Pani Irena Wawrzczak 
instruktor, teatrolog z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, 
Pani Barbara Woś - pracownik Miejskiej Publicznej Biblioteki 
w Chęcinach oraz Pani Edyta Jarząbek- radna i pracownik Cen-
trum Kultury i Sportu w Chęcinach. Jury oceniało przede wszyst-
kim: dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację utworu oraz 
ogólny wyraz artystyczny. Poziom tegorocznego konkursu był 
bardzo wysoki. Pani przewodnicząca jury Irena Wawrzczak w te-
gorocznej edycji konkursu przyznała wyróżnienie nauczycielowi, 
który przygotował najwięcej osób do konkursów recytatorskich. 
Wyróżnienie to otrzymała pani Teresa Jakubowska. 
Laureatami w kategorii recytacja zostali:
SZKOŁY GIMNAZJALNE:
I miejsce: Aleksandra Biernat (PG w Gnieździskach )
II miejsce: Aldona Molenda  ( ZSO w Chęcinach )
III miejsce: Marcelina Wojda ( ZSO w Wolicy )
 WYRÓŻNIENIA otrzymali: Karolina Woś ( ZSO Wolica ) oraz 
Filip Kubicki (ZSP w Nowinach)

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
I miejsce: Marta Bojko ( LO Chęciny )
II miejsce: Patrycja Gołuch(LO w Łopusznie )
III miejsce: Klaudia Seweryn ( LO Chęciny )
WYRÓŻNIENIE uzyskała uczennica pierwszej klasy liceum 
w Chęcinach Patrycja Czarnecka.

W kategorii poezja śpiewana:
I miejsce zajęli: 
Dawid Nawrot (ZSO Wolica)
Justyna Szymkiewicz (LO Łopuszno) 
Marta Bojko (LO Chęciny)
Aleksandra Giemza, Wojciech Lisowicz (duet LO Chęciny)

 Dnia 14 marca miało miejsce uroczyste podsumowanie 
II Świętokrzyskiego Turnieju Sprawności Językowej w Ośrod-
ku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach. Naszą szkołę 
reprezentowali: Barbara Dudek, Klaudia Seweryn, Piotr Żurek 
i Grzegorz Gancarski.
 Serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy za rok!

Dyrekcja
Zespołu Szkół Nr 2 w Chęcinach
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 Dzięki Dyskusyjnemu Klubowi Książki w Chęcinach, do 
którego mam przyjemność należeć od trzech okrągłych lat, 
jestem regularnie zaopatrzana w najwyższej klasy literaturę, 
świeżusieńką, jeszcze pachnącą farbą drukarską. Można rzec, 
że moja pasja ma stałe źródło zasilania. I co ważne oprócz 
lektury DKK zapewnia komfort dyskusji na temat aktualnie 
przeczytanej pozycji. A ową dyskusję, rozmowę, wzajemną 
wymianę opinii gwarantuje istnienie fantastycznej grupy 
osób tak samo zakochanych w książce jak ja.  Wspomnę jesz-
cze o przytulnej sali bibliotecznej wypełnionej półkami peł-
nymi książek, elegancko nakrytym stole, na którym co mie-
siąc czeka na nas coś słodkiego, kawa, herbata kusząc swoim 
aromatem i smakiem.  Czy można chcieć czegoś więcej?  No 
może ewentualnie zamarzyłoby się nam spotkać i porozma-
wiać o książce z jej autorem. Ale to też już dostaliśmy.  I to nie 
raz! Przykładem niech będzie spotkanie autorskie ze znako-
mita pisarką Barbarą Kosmowską. Niewiarygodnie skromną, 
ale mądrą i dowcipną osobą.  Przeżycie nie do zapomnienia.  
Kto nie był – wiele stracił!
 Nasza noblistka, Wisława Szymborska, stwierdziła kiedyś 
słusznie, iż czytelnictwo to „najpiękniejsza zabawa jaką so-
bie ludzkość wymyśliła”. Przebywanie w świecie książki daje 
poczucie wolności. Czytając możemy śmiać się lub wzruszać, 
kiedy tylko poczujemy na to ochotę i nikt nam tego nie za-
broni. Co przeczytamy to nasze. Możemy również na chwilę 
się zatrzymać, kiedy trafimy na słowa, które spowodują w nas 
„wewnętrzne trzęsienie ziemi”, po czym zapadną w pamięć 
na całe życie.  A przenoszenie się w czasie i do najbardziej 
niesamowitych miejsc na globie? Ba, nawet we wszechświe-
cie? Mimo rewolucji technicznej takie możliwości daje tyl-
ko książka. Już nie wspomnę o nagłym wyłączeniu prądu 
– książka nadal będzie „działać”…
 Plik równo przyciętych prostokątnych kartek połączonych 
ze sobą technicznie(klejem lub zszywkami) i merytorycznie 
(treścią, fabułą) to nic innego jak mój zdrowy narkotyk, lek 
na wrogą, szarą rzeczywistość. Kiedyś próbując oddać słowa-
mi swoją czytelniczą pasję pomyślałam, że obcowanie ze sło-
wem pisanym można porównać do takich przyjemności jak 
pochłanianie lodów śmietankowych w gorący upalny dzień, 
albo do momentu odchodzenia uporczywego bólu zęba.  No, 
bo jak mogłoby być inaczej, skoro wśród książek czuję się 

Wolność poprzez „romans” z książką,
czyli o tym jak nakarmić swoją pasję

jak ryba w wodzie. Uwielbiam uczucie błogostanu, którego 
doznaję mogąc zatopić się w nierzeczywistym świecie wycza-
rowanym przez mądrego autora.  Lubię poszukiwać, tropić 
ciekawe - czasem zabawne, czasem dramatyczne, ale zawsze 
wyjątkowo barwne historie podane pięknym językiem, ople-
cione uczuciami i emocjami bohaterów. Najlepiej takie, któ-
re pobudzą mnie do refleksji, czegoś nauczą, coś ważnego 
uświadomią. 
 Na koniec chciałabym wyróżnić kilku głównych boha-
terów naszych klubowych spotkań – czyli konkretne tytuły. 
Było ich strasznie dużo! Nie dam rady wymienić wszystkich. 
Jednak o kilku muszę wspomnieć, bo wryły mi się potężnie 
w pamięć i raczej nigdy już o nich nie zapomnę. Do nich na-
leżą: „Zamknięte drzwi” Magdy Szabó, „Między nami” Chri-
sa Cleave’a, „Dzienniki kołymskie” Jacka Hugo-Badera, „Zie-
mia kłamstw” A.B. Ragde, „Saturn” Jacka Dehnela, „Roz-
wiązła” Janusza Kamińskiego, „Wybór Marty” Lidii Witek. 
Polecam je szczerze zapewniając jednocześnie, iż czytanie ich 
nie tylko nie boli, ale wręcz przeciwnie - sprawia ogromną 
przyjemność.

Jolanta Domagała
Dyskusyjny Klub Książki

W szpitalu
w Czerwonej Górze
działa e-rejestracja

 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała 
w Czerwonej Górze, wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom pacjenta, stworzył e – rejestrację. Daje to możliwość 
rezerwacji terminu wizyty do poradni specjalistycznych 
drogą elektroniczną. Celem tego projektu jest zwiększe-
nie dostępności do usług medycznych oraz oszczędzenie 
cennego czasu. 
 Szczegółowe informacje dostępne są na stronie szpi-
tala: www.czerwonagora.pl

Redakcja
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 Z wizytą na terenie Gminy i Miasta Chęciny przebywał 
Jego Ekscelencja Yerik Utembayev, Ambasador Nadzwyczaj-
ny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu w Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz Denis Yessentayev, Radca Ambasady Kazachsta-
nu w Rzeczypospolitej Polskiej.

 Delegaci podczas swojego pobytu na terenie województwa 
świętokrzyskiego prowadzili rozmowy z najwyższymi władzami 
województwa na temat możliwości współpracy gospodarczej 
województwa świętokrzyskiego z Kazachstanem. W ramach 
wizyty delegaci odwiedzili Regionalne Centrum Naukowo-
-Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim, gdzie przewidzia-
no spotkanie z przedstawicielami świętokrzyskich firm. Tutaj, 
znamienitych gości powitał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski. 
 Podczas pobytu delegacja z Kazachstanu zapoznała się 
z ofertą gospodarczą regionu, Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Starachowicach oraz Kieleckiego Parku Technologicznego.

Redakcja 

Wizyta Ambasadora Nadzwyczajnego
i Pełnomocnego Republiki Kazachstanu

w Gminie Chęciny
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 W dniach 17-21 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Chęcinach odbywały się zajęcia w języku angielskim prowa-
dzone przez Keigo Kondo – studenta z Japonii i wolontariusza 
programu AIESEC.
 AIESEC to największa międzynarodowa organizacja stu-
dencka, której głównym założeniem jest poszerzanie świado-
mości międzykulturowej. Keigo, 20-letni mieszkaniec Tokyo, 

Enter Your Future
– AIESEC 2014 w ZSO w Chęcinach

prowadził zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Lekcje miały na celu przybliżenie naszej młodzieży kul-
tury Japonii – obyczajów, tradycji i charakterystycznych zacho-
wań. Uczniowie mieli okazję poznać tajniki kuchni japońskiej 
oraz zapoznać się bliżej z bardzo trudną sztuką pisania. Każdy 
z uczniów miał możliwość obejrzeć na żywo japońskie książki, 
walutę, dokumenty, a nawet nauczyć się poprawnego trzyma-
nia pałeczek do jedzenia. 
 Zajęcia okazały się niezwykle interesujące dla wszystkich 
grup wiekowych. Dzieci i młodzież bardzo chętnie włączali się 
do rozmowy i wykazywali duże zainteresowanie kulturą Japo-
nii. Pytania uczniów dotyczyły głównie życia nastolatków w Ja-
ponii, jak i różnic dzielących nasze kraje. 
 Keigo, z początku bardzo nieśmiały młody człowiek, wniósł 
do zajęć dużo spontaniczności, którą zaraził naszych uczniów. 
Lekcje wypadły bardzo naturalnie, a młodzież nie czuła na za-
jęciach onieśmielenia. Nawiązanie kontaktu w języku angiel-
skim z człowiekiem pochodzącym z bardzo odległego, nie tylko 
w sensie kilometrów, ale przede wszystkim kulturowo kraju, 
okazało się być dla naszych uczniów ciekawym doświadczeniem 
i niecodziennym wyzwaniem!
 Thank you, Keigo!

M. Skadłubowicz, A. Mikołajczyk, K. Lulek
ZSO w Chęcinach 
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 Z nieskrywaną radością przedstawiamy dziś Państwu krót-
ką relację i fotografie z części ich zajęć, spotkań i uroczysto-
ści. Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim osobom, 
zaangażowanym w życie grupy zerowej, szczególnie zaś ro-
dzicom i dziadkom, którzy tworzą niepowtarzalną atmosferę 
współpracy…
 Dzieci z ochotą przeżywają bowiem wspólnie różne święta 
religijne i osobiste. Są wdrażane do odpowiedniego zachowa-
nia i celebrowania ważnych momentów życia, kulturalnego za-
chowania, dbania o siebie i środowisko.
 Od października dzieci uczestniczą w akcji „Poczytaj Brat-
kowi”, której celem jest pomoc w adaptacji do szkoły. Ucznio-
wie klas trzecich SP czytają swoim młodszym kolegom krótkie 
opowiadania, a maluchy kolorują rysunki związane z tym tek-
stem, odpowiadają na pytania. Kibicuje im pluszowa maskotka 
– Bratek, który jest też przewodnikiem dzieci podczas trwania 
akcji.
 Dotychczas odbyło się także kilka spotkań dotyczących 
dbania o zdrowie, właściwe odżywianie, czy bezpieczeństwo na 
drogach.

Kadry z życia szkolnej „zerówki”…
 Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Chęcinach liczy 25 osób, które rozpoczynały swoją szkolną karierę w wieku 
5 i 6 lat. Wszyscy z sympatią nazywamy ich „maluchami”, ale z dumą obserwujemy, jak wspaniale się rozwijają, by już niedłu-
go stać się uczniami klasy pierwszej. Opiekunką tej żywiołowej grupy jest pani Katarzyna Kotwica, a wspomaga ją w codzien-
nej pracy pani Agnieszka Kucała.

 Z wielkim entuzjazmem dzieci przyjęły także propozycję 
dodatkowych zajęć sportowych. Dla grupy dziewczynek or-
ganizowane są zajęcia akrobatyczno-taneczne, natomiast dla 
chłopców „treningi” piłki nożnej.
 Wszystkie dzieci uczestniczą w zajęciach rytmiki, plastyki, 
języka angielskiego i religii. Dla dzieci organizowane są także 
zajęcia logopedyczne i pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 
Po zajęciach na chętnych czeka świetlica szkolna, pozwalająca 
rozwijać zdolności i talenty…
Razem ze starszymi kolegami z klas I-III, maluchy wyjeżdżają 
do teatru „Kubuś”, biorą udział w przedstawieniach organizo-
wanych na terenie szkoły i w hali sportowej „Pod Basztami”.
 Ciekawą inicjatywą są wspólne spotkania dzieci z rodzicami, 
podczas których zabawy ruchowe, relaksacyjne i integracyjne 
pokazują, jakie znaczenie dla rozwoju każdego dziecka ma czas 
i uwaga, które najbliżsi poświęcają dziecku.
 Szkolne życie „zerówkowicza” jest więc kolorowe, pełne wy-
zwań, ale przede wszystkim ciekawe!
 Zachęcamy do odwiedzenia szkolnej strony internetowej, 
gdzie znajduje się więcej informacji i zdjęć.
 Zapraszamy! www.zsocheciny.szkolnastrona.pl

Iwona Samburska
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 Okres Wielkiego Postu to idealny czas, aby z rozwagą spojrzeć 
na kolejny etap wielkopostnego skupienia. To szczególny czas 
w życiu katolików. Czas intensywnego życia duchowego, pokuty, 
i walki z własnymi słabościami. Jest to także czas przygotowania 
do Wielkanocy. Koncert Wielkopostny stał się doskonałą okazją 
do refleksji nad życiem człowieka i dialogu z Bogiem.  
 Podczas niedzielnego koncertu, mogliśmy usłyszeć pieśni 
wielkopostne oraz utwory współczesne napisane do tekstów sta-
ropolskich związanych ze świętami wielkanocnymi. Zaprezento-
wano utwory polskie i łacińskie, upamiętniające mękę i śmierć 
Pana Jezusa, a także mówiące o czasie oczekiwania na Zmar-
twychwstanie.
 Przed licznie zgromadzoną w chęcińskiej hali publicznością 
zaprezentowali się artyści z terenu Gminy i Miasta Chęciny. Wiel-
kopostne pieśni zaśpiewali soliści: Jacek Prokop, podopieczny 
Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach oraz Antonina Piłat, 
przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich „Łukowianki”. Nie za-
brakło też, Chóru Parafialnego i Chóru „OREMUS”, działających 
przy parafii Św. Bartłomieja w Chęcinach pod kierunkiem Piotra 
Łukowskiego, a także Chóru „San Damiano”, którego opieku-
nem jest Anna Chojnecka. 
 Wystąpiły także zespoły śpiewacze, a wśród nich: „Bolminian-
ki”, „Lipowiczanie”, „Łukowianki”, „Ostrowianki” i „Siedlec-
czanie”. Koncertowi bacznie przyglądała się Karolina Opałko-
-Moćko, instruktor z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, 
a zarazem główny organizator wojewódzkiego Festiwalu Pieśni 
Wielkopostnych. 
 Jak podkreślano, koncert posiadał charakter rekolekcyjny 
i bez wątpienia nastroił zgromadzonych do głębszego zasłuchania 
się w wielowymiarowe przesłanie płynące z wielkopostnych pieśni. 
Jak zapowiedzieli organizatorzy, Koncert Wielkopostny z całą pew-
nością na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń gminnych. 

Agnieszka Olech 

Pierwszy Koncert Wielkopostny w Chęcinach
 16 marca, w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach odbył się pierwszy w historii Koncert Wielkopost-
ny. Organizatorem wydarzenia był Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.
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25-211 KIELCE
ul. Wrzosowa 25
tel./fax 41 361-61-71
tel.       41 348-18-20
kielce@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-18.00
           sobota 8.00-15.00

26-052 Nowiny
SZEWCE, ul. Dewońska 27
tel./fax 41 346-52-05
tel. kom. 785-015-884
szewce@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-17.00
           sobota 8.00-15.00

26-617 RADOM
ul. Warszawska 115
tel./fax 48 333-27-00
tel. kom. 601-207-585
radom@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-17.00
           sobota 8.00-13.00

39-400 TARNOBRZEG
ul. H. Sienkiewicza 90
tel./fax 15 823-10-00
tel. kom. 668-314-044
tarnobrzeg@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-18.00
           sobota 8.00-15.00
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