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Święta Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,
czas odrodzenia się i wiary w siłę Chrystusa i człowieka.

Niech tegoroczna pamiątka Paschy
napełni Nas wszystkich wiarą i miłością 

Da siłę w pokonywaniu trudności i nadzieję,
by z ufnością patrzeć w przyszłość.

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,
spędzonych w gronie najbliższych w atmosferze refleksji,

pokoju i wzajemnej życzliwości.

Danuta Mochocka
Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Chęcinach

Robert Jaworski
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

Na zdjęciu uczestnicy spotkania: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski; 
członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski; rektor AGH, 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka; prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś; prof. Tadeusz 
Mikoś; mgr inż. Janusz Chmura oraz dr. Jan Urban z Polskiej Akademii Nauk.

Rozmawiali
o zagospodarowaniu

Góry Miedzianki.
Będzie list intencyjny 

w tej sprawie!
 19 marca, w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło 
się spotkanie władz województwa z władzami samorządu Gmi-
ny Chęciny oraz przedstawicielami Akademii Górniczo-Hutni-
czej i Polskiej Akademii Nauk w sprawie propozycji udostęp-
nienia Edukacyjnego Rezerwatu Przyrody Góra Miedzianka. 
Wszystko wskazuje na to, że w gminie Chęciny powstanie ko-
lejny geoturystyczny obiekt na skalę europejską. Jak wspólnie 
ustalono, na przełomie kwietnia i maja zostanie podpisany list 
intencyjny mówiący o realizacji projektu.

Trwa budowa
sieci wodociągowej

w Polichnie, Ostrowie, 
Wolicy i Chęcinach

 Pełną parą idą prace związane z budową sieci wodociągo-
wej w Gminie Chęciny, miejscowości: Polichno, Ostrów oraz 
Wolica (ul. Słoneczna, 26 Maja) i Chęciny (ul. Zelejowa). Na 
inwestycję gmina Chęciny pozyskała unijne dofinansowanie.

Wesołych Świąt Wielkanocnych
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	 Blisko	trzy	kilometry	nowej	sieci	wodociągowej	powstanie	
w	Chęcinach.	Władze	gminy	na	ten	cel	pozyskały	dofinansowa-
nie	w	ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich.	Nowe	
wodociągi	 powstaną	w	 czterech	miejscowościach,	 a	mianowi-
cie	w	Polichnie,	Ostrowie,	Wolicy	 i	Chęcinach	 (ul.	Zelejowa).	
–	W	związku	z	dynamicznie	rozwijającym	się	na	terenie	Gmi-
ny	Chęciny	budownictwem	mieszkaniowym	zachodzi	potrzeba	
rozbudowywania	 wodociągów.	 Stąd	 projekt	 obejmuje	 cztery	
miejscowości,	w	których	będą	dobudowywane	kolejne	nitki	wo-
dociągowe	do	tych	już	istniejących.	Nowym	mieszkańcom	sta-
ramy	się	zapewnić	pełną	infrastrukturę	–	podkreśla	Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.

Trwa budowa sieci wodociągowej w Polichnie, 
Ostrowie, Wolicy i Chęcinach

 Pełną parą idą prace związane z budową sieci wodociągowej w Gminie Chęciny, miejscowości: Polichno, Ostrów oraz 
Wolica (ul. Słoneczna, 26 Maja) i Chęciny (ul. Zelejowa). Na inwestycję gmina Chęciny pozyskała unijne dofinansowanie.

	 Prace	nad	budową	nowej	sieci	wodociągowej	już	trwają.	Ge-
neralnym	wykonawcą	 inwestycji	wyłonionym	w	drodze	prze-
targu	jest	firma	HYDROBUD	Krzysiek	Spółka	Jawna	z	siedzi-
bą	w	Kielcach.

Agnieszka Olech

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

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
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W numerze:
• Trwa budowa sieci wodociągowej 

w Polichnie, Ostrowie, Wolicy 
i Chęcinach

• Święto Wielkiej Nocy

• Rozmawiali o zagospodarowaniu 
Góry Miedzianki. Będzie list 
intencyjny w tej sprawie!

• Widziałeś? Dzwoń! 723 192 235

• Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 
ogłasza drugi przetarg ustny 
nieograniczony

• Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa

• W tym roku Chęciny przeżyją 
prawdziwe oblężenie turystów

• Stworzyć ośrodki zdrowia na 
najwyższym poziomie

• Zbigniew Masternak o sobie, pisaniu 
i reżyserowaniu

• Mistrzowie ortografii naszej gminy

• Rozwój Gminy Chęciny – to nasza 
wspólna sprawa

• Obradował Komitet Monitorujący 
Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Świętokrzyskiego

• Przedszkolaki z Przedszkola 
Samorządowego w Chęcinach 
powitały wiosnę

• Aktywni 50+ rozpoczęli treningi

• Święto Kobiet w Miedziance

• „Świat bez kobiet byłby jak ogród 
bez kwiatów”

• Eliminacje gminne do 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej

• W Chęcinach powstała akademia! 
Wychowają przyszłych mistrzów 
siatkówki?

• Dyrektor Zamku Królewskiego 
w Chęcinach ogłasza pierwsze 
przetargi ustne nieograniczone

• Sukcesy chęcińskich zespołów 
tanecznych

• V Gminny Konkurs Recytatorski

• Patrycja Sperka z kolejnym złotym 
medalem!!!

• Drużyna dziewcząt ze Starochęcin 
w finale wojewódzkim w tenisie 
stołowym

• Turniej na zakończenie projektu 
unijnego

	 Pierwszy	 dzień	 świąt	 wielkanoc-
nych	 to	 Niedziela	 Wielkanocna,	 na-
zywana	też	Wielką	Niedzielą,	czy	Nie-
dzielą	 Zmartwychwstania	 Pańskiego.	
Polskim	 zwyczajem	 jest	 odprawiana	
poranna	 rezurekcja	 (resurrectio	 łac.	
oznacza	 zmartwychwstanie).	 Podczas	
jej	 trwania	 kapłan	 udaje	 się	 do	 gro-
bu	 Pańskiego,	 skąd	 wyrusza	 uroczy-
sta	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	 wielkanoc-
nego	 śniadania.	 Na	 stole	 obok	 wiel-
kanocnych	 potraw,	 wśród	 których	
królują	barszcz,	żurek,	jajka,	wędliny,	
babki	 wielkanocne,	makowce	 i	 wiele	
innych,	stawia	się	koszyk	ze	święcon-
ką.	 W	 koszyczku	 wielkanocnym	 nie	
może	 zabraknąć	 przede	 wszystkim	
jajek,	 które	 symbolizują	 nowe	 życie.	
Zazwyczaj	znajdują	się	one	pod	posta-
cią	kolorowych	pisanek	–	wiele	z	nich	
to	 prawdziwe	 dzieła	 sztuki,	 które	
wykonywane	 są	 przez	 całe	 rodziny	
rożnymi	sposobami:	rysowanki,	skro-

Święto Wielkiej Nocy
 Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijań-
skim (obok Bożego Narodzenia) upamiętniającym śmierć i zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa. Świeto Paschy poprzedza Wielki Tydzień, 
który jest czasem wspominania najważniejszych wydarzeń dla wiary 
chrześcijańskiej. 

banki	 -	 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	 składa-
nia	 życzeń	 i	dzielenia	 poświęconymi	
pokarmami.	 Stoły	 są	 zwykle	dekoro-
wane	pierwszymi	wiosennymi	kwiata-
mi,	i	bukietami	z	bazi.	Pierwszy	dzień	
świąt	zwykle	spędza	się	w	rodzinnym	
gronie	w	domu.
	 Drugi	dzień	świąt	wielkanocnych	
to	tak	zwany	Lany	Poniedziałek.	Ten	
dzień	to	sama	radość	dla	wszystkich	
dzieci	 i	 wielu	 dorosłych.	 Tradycyj-
nym	 zwyczajem	 polewają	 wodą	 na-
wet	nieznajomych.	
	 Święto	Wielkiej	Nocy	to	czas	otu-
chy	 i	 nadziei.	 Czas	 odradzania	 się	
wiary	w	siłę	Chrystusa	i	w	siłę	człowie-
ka.	Życzymy,	aby	 święta	wielkanocne	
przyniosły	 radość,	 pokój	 oraz	 wza-
jemną	życzliwość.	By	stały	się	źródłem	
wzmacniania	ducha.

Agnieszka Olech

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 wszelkiej pomyślności 
w życiu zawodowym i osobistym

życzy
REDAKCJA
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	 Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	 prof.	 dr	 hab.	 inż.	
Tadeusz	Słomka,	rektor	Akademii	Górniczo-Hutniczej	 im.	
Stanisława	Staszica	w	Krakowie	wraz	z	współpracownikami:	
prof.	dr	hab.	inż.	Antonim	Tajdusiem;	prof.	Tadeuszem	Mi-
kosiem	oraz	mgr	 inż.	 Januszem	Chmurą,	 a	 także	 dr.	 Jan	
Urban	z	Polskiej	Akademii	Nauk,	spotkali	 się	w	gabinecie	
członka	 Zarządu	 Województwa	 Kazimierza	 Kotowskiego.	
Tutaj	 długo	 rozmawiano	na	 temat	 zawiązania	współpracy	

Rozmawiali o zagospodarowaniu
Góry Miedzianki. Będzie list intencyjny

w tej sprawie!
19 marca, w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach odbyło się spotkanie władz województwa z władzami samorządu 
Gminy Chęciny oraz przedstawicielami Akademii Górniczo-Hutniczej i Polskiej Akademii Nauk w sprawie propozycji 
udostępnienia Edukacyjnego Rezerwatu Przyrody Góra Miedzianka. Wszystko wskazuje na to, że w gminie Chęciny 
powstanie kolejny geoturystyczny obiekt na skalę europejską. Jak wspólnie ustalono, na przełomie kwietnia i maja zo-
stanie podpisany list intencyjny mówiący o realizacji projektu.

w	celu	realizacji	projektu	otwarcia	dla	turystów	sztolni	„Zo-
fia”	i	„Teresa”.	-	Studenci,	którzy	przyjadą	do	Europejskie-
go	Centrum	Edukacji	Geologicznej	z	całą	pewnością	będą	
chcieli	zobaczyć	te	sztolnie.	Tym	bardziej,	że	to	właśnie	tu-
taj	mamy	najstarsze	ślady	górnictwa	kruszcowego	w	Polsce.	
Jest	to	rzecz	unikatowa	i	zachowanie	jej	jest	bardzo	ważne	
-	podkreślał	podczas	prezentacji	koncepcji	zagospodarowa-
nia	Góry	Miedziana	prof.	dr	hab.	inż.	Tadeusz	Słomka,	rek-
tor	 Akademii	 Górniczo-Hutniczej	 im.	 Stanisława	 Staszica	
w	Krakowie.
	 Słowa	 rektora	 potwierdził	 Burmistrz	 Gminy	 i	 Miasta	
Chęciny,	 Robert	 Jaworski.	 –	 Nasza	 gmina	 to	 prawdziwy	
„raj	dla	geologów”.	Nie	bez	przyczyny	utworzyliśmy	w	2008	
roku	 Muzealną	 Izbę	 Górnictwa	 Kruszcowego,	 a	 następie	
przystąpiliśmy	do	partnerstwa	budowy	Europejskiego	Cen-
trum	Edukacji	Geologicznej.	Zdaję	sobie	sprawę,	że	zago-
spodarowanie	podziemi	Góry	Miedzianka	pozwoliłoby	na	
stworzenie	nietuzinkowego	produktu	turystycznego,	które-
go	głównym	celem	byłaby	jednak	edukacja	górnicza	i	geolo-
giczna	o	walorach	tego	miejsca.	Jestem	przekonany,	że	przy	
wsparciu	 tak	dużego	ośrodka	naukowego	 jakim	 jest	AGH	
w	Krakowie,	uda	nam	się	przeprowadzić	kompleksowe	za-
gospodarowanie	 tego	 unikatowego	 miejsca	 –	 powiedział	
Burmistrz	Jaworski.	–	Wspólnie	chcemy	stworzyć	turystycz-

ną	trasę	podziemnymi	korytarzami	Góry	Miedzianka	–	po-
informował	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Ja-
worski.	–	Z	całą	pewnością	będzie	to	niesamowita	gratka	nie	
tylko	dla	miłośników	geologii,	ale	również	dla	pozostałych	
turystów	–	podkreślał	Burmistrz	Jaworski.	
	 Pod	wrażeniem	pomysłu	zagospodarowania	Miedzianki	
był	członek	Zarządu	Województwa	Świętokrzyskiego,	Kazi-
mierz	Kotowski.	-	Gmina	Chęciny	umiejętnie	łączy	dbałość	
o	zabytki	historii	tej	naziemnej	jak	i	podziemnej,	stając	się	
tym	samym	perłą	turystyczną	regionu.	Wszystko	wskazuje	
na	to,	że	szykuje	się	nam	kolejne	ważne	miejsce	na	mapie	
turystycznej	 województwa.	 Otwarcie	 sztolni	 ukrytych	 we	
wnętrzu	Miedzianki	będzie	kontynuacją	działań	związanych	
z	atrakcyjnością	tego	regionu.	Jestem	przekonany,	że	nasza	
współpraca	pójdzie	w	dobrym	kierunku.	Będziemy	 starać	
się	udzielić	wsparcia	finansowego	ze	środków	zewnętrznych	
na	realizację	tej	inwestycji	–	zadeklarował	członek	Zarządu	
Województwa	Kazimierz	Kotowski.
	 Jak	wspólnie	ustalono	podczas	spotkania,	na	przełomie	
kwietnia	i	maja	zostanie	podpisany	list	intencyjny	dotyczący	
współpracy	na	rzecz	realizacji	 inwestycji,	w	ramach	której	
założono	 stworzenie	 turystycznej	 trasy	 powierzchniowej	
w	rezerwacie,	 udostępnienie	 dwóch	 sztolni,	 rozbudowę	
Muzeum	Tradycji	Górnictwa	Kruszcowego		oraz	komplek-
sowy	remont	wieży	szybowej.

Agnieszka Olech

Niebawem zapraszamy na rowery

Od	01	kwietnia	rozpoczynamy	sezon	rowerowy.

Godziny	otwarcia:

Poniedziałek	–	piątek	09.00	–	18.00
(zwrot	rowerów	do	godz.	20.00)

Sobota	–	niedziela	10.00	–	16.00
(zwrot	rowerów	do	godz.	18.00)
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Przypominamy numer interwencyjny na policję

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

	 Dzwoniąc	 pod	 ten	 numer	 można	 uzyskać	 bezpośrednią	
łączności	z	załogą	radiowozu,	szczególnie	wtedy,	gdy	policjanci	
z	Komisariatu	Policji	w	Chęcinach	znajdują	się	w	terenie.
	 Przypominamy,	 że	 możliwość	 szybkiego	 kontaktu	 telefo-
nicznego	 z	 patrolem	 policyjnym	 z	 chęcińskiego	 komisariatu	
pod	numerem	723-192-235	 istnieje	dzięki	przekazaniu	przez	
Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny	do	dyspozycji	Komisariatu	
Policji	 w	Chęcinach	 aparatu	 komórkowego.	W	pilnych	 spra-

wach	można	również	dzwonić	na	numer	alarmowy	Policji	997.	
–	Apelujemy	do	wszystkich,	którym	leży	na	sercu	dobro	gmi-
ny.	Jeżeli	będziecie	świadkami	łamania	prawa,	to	dzwońcie	jak	
najszybciej	pod	wskazany	telefon.	Nie	przechodźcie	obojętnie	
obok	zjawiska	chuligaństwa	i	wandalizmu.	Po	prostu	reagujcie	
–	nawołuje	Burmistrz,	Robert	Jaworski.			

Agnieszka Olech

Wyciąg	z	ogłoszenia	o	przetargu:	

Znak:	GNOŚR-V.	6840.4.2014.AG
Chęciny,	dnia	2015.03.20

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na	sprzedaż	nieruchomości	o	łącznej	powierzchni	31,0600 ha	składającej	się	z	działek	oznaczonych	w	ewidencji	gruntów	i	bu-
dynków	numerami:	1570/2 o	powierzchni	1,3100	ha, 1570/3 o	powierzchni 0,3700	ha, 1570/4 o	powierzchni 1,6600	ha, 1571 
o	powierzchni 2,0200	ha, 1564/2 o	powierzchni 5,0500	ha, 1564/3 o	powierzchni 15,6500	ha, 1564/4 o	powierzchni 2,3800	
ha i 1564/5 o	powierzchni 2,6200	ha,	położonych	w	Bolminie	obr.	2,	Gmina	Chęciny,	powiat	kielecki,	woj.	świętokrzyskie	przy	
drodze	wojewódzkiej	nr	762	relacji	Kielce-Małogoszcz.	Przedmiotowe	nieruchomości	stanowią	zbiornik	wodny	wraz	z	tere-
nem	przyległym.
Działki	nr	1570/4,	1570/2,	1570/3,	1571	mają	urządzoną	księgę	wieczystą	KI1L/00036108/5,	działka	nr	1564/2	ma	urzą-
dzoną	księgę	wieczystą	KI1L/00051621/8,	działka	nr	1564/3	ma	urządzoną	księgę	wieczystą	KI1L/00008884/3,	działka	
nr	1564/5	ma	urządzoną	księgę	wieczystą	KI1L/00007626/0.	Działy	III	i	IV	ww.	ksiąg	wieczystych	wpisów	nie	zawierają.

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 2 810 000,00 zł brutto.
Sprzedaż	nieruchomości	podlega	zwolnieniu	z	podatku	VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 maja 2015 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach 
Pl. 2 Czerwca 4, pokój nr 114.
Warunkiem	przystąpienia	do	przetargu	jest	wpłacenie	wadium	w	wysokości	562	000,00	zł	do	dnia	20	maja	2015	
roku,	na	konto	depozytowe	Urzędu	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach	Nr	77849300040050087254240006	BS	Kielce	
O/Chęciny.
Ogłoszenie	o	przetargu	zostało	opublikowane	na	stronie	internetowej	Urzędu	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach,	na	
stronie	Biuletynu	Informacji	Publicznej	Urzędu	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach	www.bip.checiny.pl oraz wywieszone 
na	tablicach	ogłoszeń	w	siedzibie	Urzędu	i	w	miejscowości	Bolmin.	

Szczegółowych	informacji	w	tym	zakresie	udziela	Referat	Gospodarki	Nieruchomościami,	Ochrony	Środowiska	i	Rolnictwa	
Urzędu	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach,	Pl.	2	Czerwca	4,	pokój	nr	113	i		114,	tel.	41/	315	10	06	wew.	113	i	114	lub	41/	31	53	127,	
31	53	128.

GNOŚR
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	 Spotkanie	 rozpoczął	 Burmistrz,	
Robert	Jaworski,	który	w	swym	wystą-
pieniu	 podziękował	 Sołtysom	 i	 Prze-
wodniczącym	 Zarządów	 Osiedlowych	
za	 udaną	 współpracę	 z	 samorządem	
gminnym,	a	 także	 za	ogromny	wkład	
pracy	oraz	podejmowanie	i	skuteczne	
realizowanie	 działań	 służących	 roz-
wojowi	 całej	 gminy.	 -	 Bycie	 sołtysem	
to	niezwykle	zaszczytna,	ale	i	zarazem	
trudna	funkcja,	wymagająca	wielkiego	
zaangażowania	 i	 wrażliwości	 społecz-
nej	–	mówił	Burmistrz	doceniając	tym	
samym	 rolę	 sołtysa	 w	 środowisku	 lo-
kalnym.
	 Następnie	gospodarz	gminy	złożył	
wszystkim	zebranym	najserdeczniejsze	
życzenia	 z	okazji	obchodów	„Ogólno-
polskiego	 Dnia	 Sołtysa”	 -	 Życzę	 po-
zytywnej	 energii	 oraz	 zadowolenia	
z	pełnienia	tej	zaszczytnej	funkcji	spo-
łecznej.	 Aby	 mandat	 zaufania	 jakim	
obdarzyli	Państwa	mieszkańcy,	był	mo-
torem	do	działania,	które	zaprocentu-
je	wspólnymi	 sukcesami	 –	 powiedział	
Burmistrz,	Robert	Jaworski.
	 W	spotkaniu	uczestniczyli	również	
Zastępca	Burmistrza,	Mariusz	Nowak,	
Skarbnik	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Ja-
dwiga	 Sinkiewicz,	 a	 także	 Sekretarz	
Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Paweł	Brola	
oraz	Kierownik	Biura	Rady	Miejskiej,	
Teodozja	Nowak.
	 Podczas	spotkania	poruszono	rów-
nież	 bieżące	 sprawy	 związane	 z	 obec-
nie	prowadzonymi	oraz	planowanymi	
inwestycjami.

Magdalena Jamrożek

Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa
 11 marca w zabytkowej Kamienicy „Niemczówka” w Chęcinach, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski spo-
tkał się z Sołtysami i Przewodniczącymi Zarządów Osiedlowych z terenu gminy. 
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	 Trzeba	 przyznać,	 że	 Zamek	 Królewski	 w	 Chęcinach	 po	
gruntownym	odrestaurowaniu	wygląda	 iście	bajkowo.	–	Wie-
rzę,	że	klimat	 jaki	udało	nam	się	stworzyć	na	Zamku	i	wokół	
niego	 spodoba	 się	 odwiedzającym	 go	 turystom	 –	mówi	Bur-
mistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	
	 Prace	 na	 chęcińskim	 zamku,	 warte	 8	 milionów	 złotych	
trwają	od	wiosny	2013	roku.	–	Prace	rewitalizacyjne	zostały	po-
przedzone	badaniami	archeologów,	którzy	odkryli	m.in.	wieżę	
z	czasów	króla	Czeskiego	Wacława	II.	Na	realizację	inwestycji	
udało	 nam	 się	 pozyskać	 w	 poprzednim	 programie	 finanso-
wania	unijnego	80	procent	dotacji	 ze	 środków	zewnętrznych	
Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Województwa	Święto-
krzyskiego.	Gdyby	nie	 to,	nigdy	nie	byłoby	nas	 stać	na	prze-
prowadzenie	tak	gruntownej	rewitalizacji	–	poinformował	Bur-
mistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.		
	 W	ramach	inwestycji	udostępniono	turystom	do	zwiedzania	
drugą,	czworoboczną	zachodnią	basztę	Zamku,	skąd	rozpoście-
ra	się	niesamowity	widok.	–	Do	tej	pory	można	było	wejść	jedy-
nie	na	jedną	z	trzech	baszt	zamkowych.	Postanowiliśmy	odre-
staurować	również	zachodnią	basztę.	Widok	z	niej	jest	napraw-
dę	wyjątkowy.	Można	 stąd	podziwiać	 panoramę	Chęcin	 oraz	
okolic,	a	nawet	dostrzec	oddalone	o	wiele	kilometrów	pasma	
górskie.	Trzeba	po	prostu	samemu	to	zobaczyć	–	przekonuje	

W tym roku Chęciny przeżyją
 prawdziwe oblężenie turystów

 Patrząc na zwiększające się z dnia na dzień zainteresowanie turystów, wszystko wskazuje na to, że ten rok będzie dla Chęcin 
rekordowy pod względem odwiedzających. Wszystko oczywiście za sprawą Zamku Królewskiego w Chęcinach, który po prawie 
dwuletniej przerwie wraca na turystyczną mapę regionu. Już od 1 kwietnia turyści będą mogli zobaczyć obiekt w zupełnie 
innym zagospodarowaniu. 

włodarz	Chęcin,	Burmistrz	Robert	Jaworski.	A	będzie	przez	co	
oglądać	widoki,	bo	na	murach	zamontowano	lunety	obserwa-
cyjne.	
	 W	ramach	inwestycji	zagospodarowano	górny	i	dolny	dzie-
dziniec	zamkowy.	Wyremontowano	studnię,	zamkową	kaplicę,	
skarbiec,	powstał	tu	też	mały	amfiteatr	i	stragany	w	prawdziwie	
średniowiecznym	stylu.	 Jedna	z	komnat	została	zabudowana,	
a	w	niej	zaplanowano	kawiarnię	letnią.	Zbocze	góry	zamkowej	
oczyszczono	 z	 samosiejek	 i	 wykonano	 nowe,	 stylowe	 dojścia,	
a	wszystko	to	oczywiście	oświetlone	stylowymi	lampami.	Usta-
wiono	tu	też	armaty	i	rzeźby	królów.	Śmiało	można	stwierdzić,	
że	mała	architektura,	która	tu	stanęła	po	prostu	zachwyca.	Przy	
parkingu	u	podnóża	Góry	Zamkowej	wybudowano	budynek	
obsługi	 ruchu	 turystycznego.	 To	 tutaj	 powstanie	 kawiarnia	
i	mała	gastronomia.
	 Wszystko	wskazuje	na	to,	że	jeden	z	najbardziej	rozpozna-
walnych	zabytków	regionu	świętokrzyskiego	ma	szansę	w	tym	
roku	na	rekordową	frekwencję.
	 Warto	dodać,	że	pomimo	gruntownych	prac	remontowych	
zamek	nadal	będzie	sklasyfikowany	jako	„trwała	ruina”.

Agnieszka Olech

Od kwietnia nowe godziny 
otwarcia siłowni

Centrum	Kultury	i	Sportu	w	Chęcinach
informuje,

iż	od	dnia	11.04.2015r.	siłownia	i	bieżnie
w	Hali		„Pod	Basztami”

w	soboty	i	niedziele	będą	dostępne
w	godz.	od	10.00	do	godz.	18.00.
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	 -	 Połączenie	 ośrodków	 zdrowia	 będzie	 fundamentem	 do	
podniesienia	jakości	usług	medycznych	i	stworzenia	jak	najlep-

Stworzyć ośrodki zdrowia
na najwyższym poziomie

 Zgodnie z Uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Chęcinach dokonano połączenia Samorządowego Zakładu Podstawo-
wej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach oraz Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wolicy. Dzięki temu, 
władze gminy chcą stworzyć na terenie Gminy i Miasta Chęciny ośrodek usług medycznych  na  poziomie  odpowiadającym  
aspiracjom i oczekiwaniom  mieszkańców.

szych	warunków	do	korzystania	ze	świadczeń	medycznych	na	
terenie	Gminy	Miasta	Chęciny	–	przekonuje	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	
	 Warto	podkreślić,	że	włączenie	organizacyjne	SZPOZ	w	Wo-
licy	do	SZPOZ	w	Chęcinach	pozwoli	nie	tylko	podnieść	poziom	
świadczeń	 medycznych	 wykonywanych	 przez	 personel,	 ale	
również	ograniczyć	koszty	funkcjonowania	placówek.	-	Po	po-
łączeniu	obu	placówek	medycznych	koszty	zostaną	ograniczo-
ne	poprzez	konsolidację	zadań	administracyjnych,	możliwość	
wspólnego	zakupu	towarów	i	usług,	np.	leków.	W	ten		sposób		
wygenerowane	 	 dodatkowe	 	 środki	 	 finansowe	 	mogą	 zostać	
przeznaczone		na	podniesienie		jakości	świadczeń	medycznych	
poprzez	zatrudnienie	dodatkowych	lekarzy	podstawowej	opie-
ki	zdrowotnej,	ale	również	lekarzy	specjalistów	oraz	poprawę	
wyposażenia	–	mówi	Burmistrz	Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech
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	 Bohatera	 spotkania	 przywitał	 Burmistrz	 Gminy	 i	 Miasta	
Chęciny,	 Robert	 Jaworski,	 który	 podziękował	 za	 przybycie	
i	chęć	podzielenia	się	własnymi	doświadczeniami,	z	którymi	na	
co	dzień	zmagają	się	ludzie	kultury	i	nauki.	Pisarz	opowiadał,	
jakim	miłym	zaskoczeniem	było	odkrycie,	po	kilku	latach,	Chę-
cin	na	nowo.	–	Ostatni	raz	widziałem	to	miejsce	w	2008r.	i	dziś	
nie	mogę	uwierzyć	jak	wiele	pozytywnych	zmian	w	nim	zaszło.	
Jak	wypiękniały.	Dziś	to	takie	prowansalskie	miasteczko.	Gra-
tuluję,	bo	widać,	 że	wiele	 się	u	was	dzieje	–	mówił	Zbigniew	
Masternak.

Zbigniew Masternak
o sobie, pisaniu i reżyserowaniu

 20 marca w zabytkowej kamienicy „Niemczówka” odbyło się spotkanie autorskie z prozaikiem, pisarzem i scenarzystą, 
Zbigniewem Masternakiem. Organizatorem wydarzenia był Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny oraz Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna w Kielcach.

	 Autor	wielokrotnie	podczas	spotkania	podkreślał	potrzebę	
kontaktu	z	ludźmi	w	życiu	pisarza	–	jadąc	pociągiem,	tramwa-
jem	otrzymuję	gotowe	scenariusze	na	książkę	czy	film.	Życie,	
bohatera	spotkania,	od	początku	związane	było	z	piłką	nożną,	
która	była	wielkim	marzeniem,	 jak	również	pisanie,	które	do	
dziś	jest	pasją.	-	Błędem	jest	traktowanie	literatury	i	sportu	jako	
zjawisk	odległych,	a	nawet	przeciwstawnych.	Stereotyp	wychu-
dzonego	pisarza,	piszącego	gdzieś	w	odosobnieniu,	który	 jak	
ognia	unika	rywalizacji	sportowej	oraz	światła	słonecznego,	jest	
nie	tylko	krzywdzący,	ale	i	nieprawdziwy.	Żeby	tworzyć,	trzeba	
być	między	ludźmi	–	podkreślał	Zbigniew	Masternak.
	 Masternak	 od	 samego	 początku	 swojego	 pisania	 tworzy	
autobiograficzny	cykl	powieściowy	„Księstwo”.	Rozpoczęły	go	
dwa	 opowiadania	 wydrukowane	 w	 2000	 roku	 -	 „Niech	 żyje	
wolność”	i	„Posąg	Emeryka”,	które	potem	weszły	do	księgi	dru-
giej	cyklu.	Celem	autora	 jest	opisać	swoje	życie	od	momentu	
narodzin	po	śmierć,	czyli	jak	sam	mówi	do	90-tki.
	 Na	zakończenie	spotkania	Burmistrz	podziękował	pisarzo-
wi,	za	spotkanie	i	wiele	ciepłych	słów	o	Gminie	i	Mieście	Chę-
ciny.	 Spotkanie	prowadziła	Barbara	Woś,	 starszy	bibliotekarz		
Miejsko-Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Chęcinach.

CKiS

INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń
dotyczących awarii oświetlenia

ulicznego na terenie Gminy Chęciny

Urząd	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach	informuje,
że	z	wybranym	w	ramach	przetargu	wykonawcą
tj.	PHU	WIK.WOLT.	zawarł	dnia	16.01.2015r.	

umowę
na	konserwację	sieci	oświetlenia	ulicznego

 na terenie
Gminy	i	Miasta	Chęciny	na	2015	rok.

Wszelkie	zgłoszenia	o	awariach	należy	kierować
do	Referatu	Inwestycji,	Budownictwa

	i	Drogownictwa
pod	numer	tel.	41	31	51	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/
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	 Uczestnicy	 Konkursu	
zmierzyli	 się	 z	 trudnym	 tek-
stem	 dyktanda,	 pełnym	 or-
tograficznych	pułapek.	Efekt	
zaskoczył	członków	Jury,	któ-
rzy	 sprawdzali	 konkursowe	
prace.	Wszyscy	uczniowie	wy-
kazali	 się	 bowiem	doskonałą	
znajomością	 zasad	 ortogra-
ficznych	 oraz	 umiejętnością	
poprawnego	pisania.

Mistrzami Ortografii - naj-
lepszymi w Gminie – okazali 
się:
	-	Wiktor	Wnuk,	uczeń	Szko-
ły	 Podstawowej	 	 w	 Polich-
nie	(przygotowany	przez	p.	
Bożenę	Nowosielską)	–	I	miejsce;
-	 	 Julia	 Dziedzic,	 uczennica	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Tokarni	
(przygotowana	przez	p.	Ilonę	Goldę)	–	II	miejsce;
-	Magdalena	Rozpara,	 uczennica	 Szkoły	 Podstawowej	w	 Sta-
rochęcinach	(przygotowana	przez	p.	Agnieszkę	Mazur)	–	III	
miejsce.
	 Każdy	 z	 uczestników	 Konkursu	 otrzymał	 pamiątkowy	
dyplom,	 zaś	 	 Zwycięzcy	 	 również	nagrody	 książkowe.	Gratu-
lujemy	 Zwycięzcom	 sukcesu,	 wszystkim	 uczniom,	 biorącym	

Mistrzowie ortografii naszej gminy
 „Dbamy o język – piszemy bezbłędnie”  - pod takim hasłem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach 12  marca 
2015 roku odbył się I Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Chę-
ciny. W ortograficznych potyczkach zorganizowanych w ramach XXIII Tygodnia Kultury Języka udział wzięli reprezentanci 
Szkoły Podstawowej w: Bolminie, Chęcinach, Korzecku, Polichnie, Radkowicach, Siedlcach, Starochęcinach i Tokarni.
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udział	w	tej	trudnej	i	wyrównanej	rywalizacji	–	rozległej	wiedzy	
i	umiejętności.
	 Szczególne	 podziękowania	 kierujemy	 do	 nauczycieli	 –	 po-
lonistów,	 którzy	 umiejętnie	 wprowadzili	 swych	 podopiecznych	
w	tajniki	ortografii	i	rozbudzili	w	nich	poznawczą	ciekawość.	Pa-
niom:	Małgorzacie	Drabik,	Ilonie	Goldzie,	Agnieszce	Mazur,	Jo-
lancie	Mróz,		Bożenie	Nowosielskiej,	Justynie	Pękalskiej,	Dorocie	
Świebodzie	serdecznie	dziękujemy	za	przygotowanie	uczniów	do	

udziału	w		Konkursie	oraz	owocną	współpracę.
					O	tym,	iż	ortografia	nie	ma	przed	uczniami	naszej	
Gminy	tajemnic	świadczą	także	sukcesy	uczniów	Gim-
nazjum	nr	1	im.	Kacpra	Fodygi	w	Chęcinach.	W	Gim-
nazjalnym	 Konkursie	 Ortograficznym,	 który	 odbył	
się	12	marca	2015	r.		budynku	ZSO	w	Chęcinach	po	
zaciekłej	i	wyrównanej	walce	zwyciężyli:
	 -	 Przemysław	 Ciesek,	 uczeń	 kl.	 II	 b	 (nauczyciel	 –	
p.	Agnieszka	Skrobot)	–	I	miejsce;
-	 Paulina	 Gołuch,	 uczennica	 kl.	 II	 a	 (nauczyciel	 –	
p.	Agnieszka	Skrobot	–	II	miejsce);
-	Wiktoria	 Kuleta,	 uczennica	 kl.	 III	 b	 (nauczyciel	 –	
p.	Magdalena	Pobocha	–	III	miejsce).
					Gratulujemy	świetnej	znajomości	polskiej	ortografii	i	
życzymy	dalszych	sukcesów.
	To	jednak	nie	koniec	powodów	do	radości….
						Przemysław	 Ciesek,	 jako	 reprezentant	 naszego	
Gimnazjum,	11	marca	2015	r.	wziął	także	udział	w	Po-
wiatowym	 Konkursie	 Ortograficznym,	 zorganizowa-
nym	 przez	 Zespół	 Szkół	 nr	 2	 w	 Chęcinach.	 Uczeń	
pokonał	 silnych	 konkurentów	 przybyłych	 ze	 szkół	
z	powiatu	kieleckiego	 i	 	 zajął	 zaszczytne	III	miejsce.	
Przemku,	tak	trzymajJ
						Tydzień	 Kultury	 Języka	 trwa	 tylko	 siedem	 dni.	
Jednakże	naszym	obowiązkiem	jest	dbałość	o	piękno	
i	kulturę	słowa	także	przez	pozostałe	dni	roku.

Organizatorzy:
Marzena Kundys – Rewucka

Agnieszka Skrobot
Justyna Ramiączek



Z ŻYCIA GMINY

11

R
EK

LA
M

A
 P

Ł
AT

N
A

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/
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	 Trwa	 okres	 rozliczeń	 z	fiskusem	 za	 2014	 rok.	 Składając	
swoje	roczne	zeznanie	podatkowe	należy	pamiętać,	że	niemal	
połowa	 podatku	 „PIT”,	 który	 odprowadzasz,	 wraca	 na	 stałe	
do	gminy	Twojego	zameldowania.	Zasila	 jej	budżet	 i	pozwala	
lokalnym	władzom	na	podejmowanie	działań	dla	dobra	wspól-
noty	i	poprawy	warunków	życia.	Jeśli	więc	w	formularzu	NIP,	
a	 następnie	 PIT	 wpiszesz	 tylko	 miejsce	 zameldowania	 np.	
w	Kielcach,	to	właśnie	tam	trafiają	Twoje	podatki.	Jeżeli	nato-
miast	zamiast	miejsca	zameldowania	wskażesz	miejsce	swojego	
faktycznego	zamieszkania	-	Gminę	Chęciny,	wtedy	podatek	zo-
stanie	przekazany	na	jej	rzecz.

Co należy zrobić jeśli chcesz
 aby część z podatku dochodowego, który płacisz

trafiało do budżetu gminy Chęciny?
Zamelduj się.
	 Warto	 się	 meldować,	 a	 tym	 samym	 przyczyniać	 się	 do	
zwiększenia	budżetu	gminy,	w	której	mieszkasz.	
Zrób to zanim się zameldujesz. 
	 Możesz	 to	 zrobić	 również	 bez	 konieczności	 dokonywania	
meldunku	w	sytuacji,	w	której	z	jakiegokolwiek	powodu	masz	
trudności	z	dopełnieniem	obowiązku	meldunkowego	w	naszej	
Gminie,	 albo	 rozważasz	 tę	 decyzję.	Wystarczy,	 że	 zaktualizu-
jesz	 swój	 adres	 zamieszkania	we	właściwym	urzędzie	 skarbo-
wym,	a	40-procentowa	część	podatku	zostanie	przekazana	do	
budżetu	Gminy	Chęciny.	Zgłoszenie	nowego	miejsca	zamiesz-
kania	w	urzędzie	nie	wiąże	 się	 z	 żadnymi	niedogodnościami.	
Nie	wymaga	zmiany	zameldowania,	wymiany	dokumentów	czy	
załatwiania	 innych	spraw	urzędowych.	Jedyną	zmianą	będzie	
zmiana	właściwości	urzędu	skarbowego.	Wszystkich	mieszkań-
ców	Gminy	Chęciny	obsługuje	bowiem	Drugi	Urząd	Skarbowy,	
mający	swoją	siedzibę	przy	ulicy	Częstochowskiej	w	Kielcach.	
Wypełnienie	formularza	(ZAP-3)	jest	proste	i	nic	nie	kosztuje.	

Rozwój Gminy Chęciny
– to nasza wspólna sprawa

 Podatki od osób fizycznych to jedno z największych źródeł dochodów każdej polskiej gminy.  Ponad 40 procent podatku 
„PIT”, który płacisz wraca bowiem na stałe do lokalnego samorządu. Płacąc podatek dochodowy zgodnie z miejscem zamiesz-
kania, zwiększamy więc możliwości inwestycyjne naszej Gminy.

Zgłoszenie	aktualizacyjne	to	tylko	jeden	dokument.	Jego	złoże-
nie	nie	podlega	opłacie	skarbowej.	Co	ważne	możesz	go	wysłać	
razem	z	rocznym	zeznaniem	podatkowym	„PIT”.	Formularze	
zgłoszenia	 aktualizacyjnego	 dostępne	 są	 w	każdym	 urzędzie	
skarbowym.	
Wskaż faktyczne miejsce zamieszkania	 w	swoim	 zeznaniu	
rocznym	za	2014	rok.	
	 Możesz	również	zasilić	budżet	gminy	częścią	swojego	podatku	
wskazując	w	zeznaniu	rocznym	za	2014,	jako	miejsce	zamieszka-
nia	Gminę	Chęciny	i	przesłać	lub	dostarczyć	osobiście	zeznanie	
roczne	do	właściwego	Urzędu	Skarbowego	do	30	kwietnia	br.
Gmina	jest	naszą	wspólną	wartością.	To	od	nas	wszystkich	zale-
ży	jak	będzie	się	rozwijać.	Zadbajmy	więc	o	to	by	wskazana	część	
odprowadzanego	przez	nas	podatku	dochodowego,	wpływała	
właśnie	na	rzecz	Gminy	Chęciny,	stwarzając	większe	możliwości	
dla	rozwoju	naszej	małej	Ojczyzny.	

Magdalena Jamrożek

	 Komitet	 Monitorujący	 Regionalny	 Program	 Operacyjny	
Województwa	Świętokrzyskiego	na	 lata	2007-2013	na	obradach	
w	Kielcach	spotkał	się	już	po	raz	25.	I	pomimo,	że	dobiega	on	już	
końca,	a	samorząd	województwa	przygotowuje	się	do	procedury	
konkursowej	w	ramach	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	
Województwa	Świętokrzyskiego	na	lata	2014-2020,	to	do	rozdy-
sponowania	 są	 jeszcze	 środki	 z	 poprzedniego	 programowania	
unijnego.	Na	to	dofinansowanie	będą	mogły	ubiegać	się	projekty	
z	tak	zwanej	listy	rezerwowej.
	 Warto	 przypomnieć,	 że	 poprzednie	 unijne	 programowa-
nie	 stawiało	przede	wszystkim	na	projekty	 infrastrukturalne.	
–	Udało	nam	się	maksymalnie	wykorzystać	nasze	pięć	minut	

Obradował Komitet Monitorujący Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego

 13 marca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach obradował Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski, który jak już wcześniej informowaliśmy, został stałym członkiem komitetu.

w	poprzednim	finansowaniu	unijnym	w	ramach	RPO.	Na	wie-
le	projektów,	które	zrealizowaliśmy	za	gigantyczne	pieniądze,	
w	tym	programowaniu	unijnym	nie	udałoby	się	ich	pozyskać	
–	podkreślał	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jawor-
ski,	który	jest	członkiem	Komitetu	Monitorującego	Regionalny	
Program	Operacyjny	Województwa	 Świętokrzyskiego	 na	 lata	
2007-2013.
	 Nowy	Regionalny	Program	Operacyjny	będzie	nastawiony	
głównie	na	pomoc	przedsiębiorcom	i	poprawę	sytuacji	na	ryn-
ku	pracy.	Pierwsze	nabory	ruszą	w	ostatnim	kwartale	bieżącego	
roku.	

Agnieszka Olech
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	 Rankiem	19.03.2015r.		dzieci	z	Przedszkola	Samorządowe-
go	w	Chęcinach	wspólnie	 ze	 swoimi	 opiekunkami	wyruszyły	
uroczystym,	barwnym,	pięknym		korowodem	w	poszukiwaniu	
wiosny.	Przedszkolaki	wyposażone	w	transparenty	oraz	koloro-
we	kwiaty,	niosąc	zrobioną	własnoręcznie	Marzannę	-	dumnie	
kroczyły	ulicami	Chęcin	wznosząc	okrzyki	oraz	śpiewając	pio-
senki.	Wszyscy:	przechodnie,	kierowcy	oraz		mieszkańcy	reago-
wali	 uśmiechem	 na	 widok	 tak	 rozśpiewanej	 gromady	 dzieci,	
a	niektórzy	nawet	zdecydowali	się	dołączyć	do	wspólnej	zabawy.	
Uroczysty	przemarsz	poprowadziła	sama	pani	Wiosna	(Małgo-

Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego 
w Chęcinach powitały wiosnę

i	zainteresowań	 naszych	 wychowanków.	 Kadra	 współpracuje	
i	realizuje	wszelkie	pomysły	tak,	aby	każdego	dnia	dzieci	chęt-
nie	 przychodziły	 do	 naszego	 przedszkola,	 były	 uśmiechnięte	
i	zadowolone	–	bo	każdy	kolejny	dzień	może	przynieść	coś	no-
wego…	innego.”
	 Pani	Joanna	Chwastek,	mama	Kacpra,	biorąca	udział	w	ko-
rowodzie,	 dodała:	 „Nasze	 przedszkole	 działa	 prężnie.	 Ciągle	
dzieje	się	tu	wiele	ciekawych	rzeczy.	Teraz	pozostaje	czekać,	aż	
wiosna	zagości	u	nas	na	dobre.”

Sylwia Mielczarz

Aktywni 50+
rozpoczęli treningi

	 17	marca	po	raz	pierwszy	nasi	Seniorzy	spotkali	się	na	ćwi-
czeniach	„Aktywni	50+”.	Z	dozą	nieśmiałości,	ale	dużą	chęcią	
aktywności	 rozpoczęli	 pierwszy	 trening.	 Zapraszamy	 wszyst-
kich,	 jeszcze	niezdecydowanych,	do	dołączenia	do	grupy	 ak-
tywnych	seniorów	w	Gminie	Chęciny.	Bezpłatne	treningi,	pod	
okiem	wykwalifikowanego	 trenera	Mariusza	 Skuty,	 odbywają	
się	w	każdy	wtorek	i	czwartek	o	godz.	10.00	w	Hali	„Pod	Basz-
tami”.	Prosimy	zabrać	ze	sobą:	zmienne	obuwie	i	wygodny	strój	
do	ćwiczeń	i	karimatę.	Serdecznie	zapraszamy.

rzata	Kłys)	oraz	miś	Stefan,	tytułowa	maskotka	realizowanego	
w	przedszkolu	projektu	edukacyjnego	„Podróże	z	misiem	Ste-
fanem”	 (Eliza	 Futer).	 Dzięki	 współpracy	 z	 ZSO	w	Chęcinach	
i	 przychylności	 pani	 dyrektor	 Iwony	 Samburskiej,	 udało	 się	
zorganizować	przewóz	naszych	najmłodszych	grup	przedszkol-
nych	–	przez	co	składamy	jej	serdeczne	podziękowania.
	 Wszyscy	 zebrali	 się	 w	 punkcie	 docelowym	 -	 na	 Górnym	
Rynku	w	Chęcinach,	gdzie	przedszkolaki	pięknie	zaprezento-
wały	wiosenne	piosenki	oraz	wiersze.	Wesołe	okrzyki	wzbudziły	
wiele	radości	i	śmiechu.	Pani	Wiosna	uroczyście	obiecała,	że	już	
zostanie	z	nami	na	długo.
	 Pani	 Lidia	 Adamczyk,	 dyrektor	 Przedszkola	 Samorządo-
wego	w	Chęcinach	 podkreśliła,	 że:	 „Powitanie	Wiosny	 przez	
przedszkolaków	to	inicjatywa	pozwalająca	zaistnieć	nam	w	śro-
dowisku	lokalnym.	Nauczycielki	chętnie	podejmują	różnorod-
ne	 działania	 mające	 na	 celu	 rozwój	 wszelakich	 umiejętności	
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	 Uroczystości	 otworzył	 Burmistrz,	 Robert	 Jaworski	 życząc	
wszystkim	Paniom	 zdrowia,	wszelkiej	 pomyślności,	 uśmiechu	
na	co	dzień	i	szacunku	ze	strony	najbliższych.	Ciepłe	życzenia	
spełnienia	 marzeń	 osobistych	 i	 zawodowych,	 wszystkim	 Pa-
niom,	złożył	również	Radny	Rady	Miejskiej	w	Chęcinach,	Rafał	
Gajos.
	 W	 niezwykle	 humorystycznej	 reżyserii	 dzieci	 ze	 świetlicy	
przedstawiły	 widowisko	 „Rzepka”	 Juliana	 Tuwima,	 zachwy-

Święto Kobiet w Miedziance
 12 marca w świetlicy w Miedziance Panie uroczyście obchodziły Dzień Kobiet. W obchodach udział wzięli: Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski; Radny miejscowości Miedzianka, Rafał Gajos; Dyrektor SP w Polichnie Joanna 
Jawornika; Dyrektor CKiS w Chęcinach, Renata Janusz; sołtys sołectwa Polichno, Halina Nartowska oraz sołtys sołectwa Pod-
polichno-Charężów, Danuta Różalska.
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cając	 swoją	 grą	 aktorską.	 Doskonały	 popis	 umiejętności	 in-
strumentalnych	i	wokalnych	zaprezentowali	Karol	Krzywicki,	
Magdalena	Nartowska,	Piotr	Lisowicz	i	Wojtek	Lisowicz.
	 Nie	zabrakło	prezentacji	 tanecznych	w	wykonaniu	przed-
stawicieli	formacji	tanecznych	Lazur	I	Mini	Lazur.
	 Wiele	emocji	 i	 radości	 sprawił	występ	 zespołu	 folklorystycz-
nego	„Bolminianki”,	które	przypomniały	piękne	ludowe	utwory,	
a	także	wspólnie	z	całą	salą	odśpiewały	Sto	Lat	dla	wszystkich	Pań.

CKiS
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	 Tradycyjnie	 już	 Dzień	Kobiet	 w	 Chęcinach	 zorganizowano	
w	 hali	 widowiskowo-sportowej	 „Pod	 Basztami”.	 Wystrój,	 jaki	
przygotowano,	 wprowadził	 zebranych	 w	 iście	 paryski	 klimat.	
I	tak	 też,	 jak	prawdzie	paryskie	damy	 tego	dnia	mogły	poczuć	
się	wszystkie	Panie.	–	Uroczyste	obchody	Dnia	Kobiet	to	w	na-
szej	 gminie	 tradycja.	W	 tym	dniu	 zapraszamy	wszystkie	 panie	
na	specjalnie	dla	nich	przygotowane	występy,	składamy	życzenia	
i	wręczamy	drobne	upominki.	Doceniamy	kobiety	za	to,	co	ro-
bią,	za	to	jakie	są	i	jak	wspierają	nas	mężczyzn	w	podejmowaniu	
najważniejszych	decyzji.	Nie	wyobrażam	sobie	świata	bez	kobiet.	
To	one	 są	 jego	 ozdobą	 –	podkreśla	Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	
Chęciny,	Robert	Jaworski.
	 W	tym	roku	władze	gminy	Chęciny	sprawiły	Paniom	wyjąt-
kową	 niespodziankę.	 Zebrane	 w	 hali	 Panie	 powitał	 Burmistrz	
Gminy	 i	Chęciny,	Robert	 Jaworski,	 składając	 najserdeczniejsze	
życzenia	 i	 zapowiadając,	 przygotowany	 specjalnie	dla	nich,	 re-
pertuar.	–	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.

„Świat bez kobiet
byłby jak ogród bez kwiatów”

 Pod takim hasłem w tym roku uczczono w Chęcinach międzynarodowy Dzień Kobiet. Tym razem było naprawdę wyjątko-
wo. Panie świętowały w klimacie paryskim.

	 Jak	się	okazało,	święto	kobiet	uczczono	w	tym	roku	nie	tylko	te-
atralnie,	ale	i	koncertowo.	Wystawiono	bowiem	wspaniały	spektakl	
pt.	„Serenada”	Sławomira	Mrożka	w	reżyserii	Doroty	Anyż.	Sztu-
ka	opowiadająca	o	fałszu,	intrygach,	zdradzie	i	pożądaniu,	w	które	

grają	dorośli	udając	miłość	wzbudziła	ogromne	zainte-
resowanie.	Trzeba	przyznać,	że	spektakl	zagrano	z	hu-
morem,	dużą	odwagą,	pewnością	i	dojrzałością.
	 	 	 	Dla	 zebranych	wystąpiły	 też	 laureatki	 	Karaoke	
Summer	Festiwal:	Łucja	Jastrzębska,	Aneta	Zielińska	
i	Monika	Pyczek	pod	czujnym	okiem	Edyty	Bobryk.	
Na	 zakończenie	 odbył	 się	 koncert	 Anny	 Hameli,	
której	 towarzyszyli	 uznanej	 klasy	muzycy	Krzysztof	
Korban	i	Sebastian	Kalwat.	Niezwykle	romantyczne,	
francuskie	utwory	w	wykonaniu	wokalistki	zdecydo-
wanie	porwały	chęcińską	publiczność.	
				Na	zakończenie	uroczystości	Burmistrz	podzięko-
wał	wszystkim	artystom	za	wspaniałe	występy	i	jesz-
cze	 raz	 złożył	 życzenia	 wszystkim	 Paniom.	 Te	 nie	
pozostały	 mu	 dłużne	 i	 odśpiewały	 tradycyjne	 „100	
lat...”,	bowiem	tego	dnia	Burmistrz	Robert	Jaworski	
obchodził	swoje	urodziny.	

Agnieszka Olech



Z ŻYCIA GMINY

16

	 Do	 rywalizacji	 na	 szczeblu	 gminnym	 stanęło	 33	 uczniów	
z	 terenu	Gminy	 Chęciny,	 wyłonionych	 uprzednio	 w	 ramach	
eliminacji	szkolny.	Uczestnicy	zostali	podzieleni	na	trzy	grupy	
wiekowe	 -	 ze	 szkół	podstawowych,	gimnazjów	oraz	 szkół	po-
nadgimnazjalnych.		Konkurs	miał	charakter	pisemnego	testu,	
jednak	 w	 dogrywce	 finaliści	 ustnie	 odpowiadali	 na	 pytania	
z	dziedziny	pożarnictwa.	Podczas	przerwy	i	w	oczekiwaniu	na	
ostateczne	wyniki	turnieju	wszystkim	zgromadzonym	czas	umi-
lił	występ	artystyczny	uczniów	Szkoły	Podstawowej	w	Łukowej.

Eliminacje gminne do Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 13 marca w Szkole Podstawowej w Łukowej odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej. Tegoroczny turniej przebiega pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Konkurs rozpoczął powitaniem gości oraz 
uczestników Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski oraz Komendant Gminny Zarządu OSP RP w Chęcinach, 
Jarosław Idziak.

	 Prace	uczestników	oceniało	jury	w	składzie:	st.	kpt.	Mariusz	
Stolarczyk	 z	Komendy	Miejskiej	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej	
w	Kielcach,	 Jarosław	 Idziak	 -	 Komendant	 Gminny	 Związku	
OSP	 RP	 w	 Chęcinach	 oraz	 Grażyna	 Podsiadło	 –	 Inspektor	
ds.	bezpieczeństwa	w	Urzędzie	Gminy	 i	Miasta	w	Chęcinach.		
W	komisji	nadzorującej	przebieg	 turnieju	znaleźli	 się	ponad-
to:	 kpt.	Marcin	Korytnicki	 z	Komendy	Miejskiej	 Państwowej	
Straży	Pożarnej	w	Kielcach,	Jarosław	Gruszczyński	-	Prezes	Za-
rządu	Miejsko	-	Gminnego	OSP	RP	w	Chęcinach	oraz	Marek	
Korban	-	Prezes	OSP	Łukowa.

	 W	pierwszej	grupie	wiekowej	 szkól	podstawowych	na	po-
dium	stanęli:	Kwiecień	Katarzyna	z	SP	Tokarnia	–	I	miejsce,	
Reglińska	Aleksandra		z	SP	Tokarnia	–	II	miejsce	oraz		Stęp-
nik	Małgorzata	 z	SP	Wolica	–	 III	miejsce.	Wśród	gimnazjali-
stów	I	miejsce	zajął	Jaszczykiewicz	Bartosz	z	Gimnazjum	nr	2	
w	Wolicy,	na	II	miejscu	uplasowała	 się	Wargocka	Aleksandra	
z	Gimnazjum	nr	2	w	Wolicy,	a	na	III	miejscu	rywalizację	ukoń-
czyła		Wargocka	Magdalena,	również	uczennica	Gimnazjum	nr	
2	w	Wolicy.	W	ostatniej	 grupie	wiekowej	 szkół	 ponadgimna-
zjalnych	 najlepsi	 okazali	 się:	 Szczepanik	Tomasz	 –	 I	miejsce,	
Łazarski	Grzegorz	–	II	miejsce	oraz	Bojko	Marta	–	III	miejsce,	
uczniowie	ZS	nr	2	w	Chęcinach.
Wszyscy	 laureaci	 otrzymali	 nagrody	 ufundowane	 przez	Bur-
mistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny	oraz	Komendanta	Gminnego	
Zarządu	OSP	RP	Jarosława	Idziaka.	Zwycięzcy	dzisiejszego	tur-
nieju	wezmą	również	udział	w	eliminacjach	szczebla	powiato-
wego,	które	odbędą	się	już	15	kwietnia	br.	w	Komendzie	Miej-
skiej	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Kielcach.
	 Zwycięzcom	serdecznie	gratulujemy	i	życzymy	sukcesów	na	
dalszych	etapach	turnieju.		

Magdalena Jamrożek
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	 W	 Zespole	 Szkół	 w	 Chęcinach	 od	
września	ubiegłego	roku	działa	Siarkar-
ski	Ośrodek	 Szkolny	 powołany	 z	inicja-
tywy	 Polskiego	 Związku	 Piłki	 Siatkowej	
oraz	 Ministerstwa	 Sportu	 i	 Turystyki	
przy	 współpracy	 z	 samrządami	 teryto-
rialnymi.	W	klasie	 czwartej	 oraz	pierw-
szej	 gimnazjum	 	 skupione	 jest	 grono	
uczniów,	którzy	kochają	siatkówkę	i	mają	
po	10	godzin	wychowania	fizycznego	ty-
godniowo.	 Teraz	 duże	 szanse	 na	 spor-
towe	sukcesy	mają	także	 inni	uczniowie	
szkół	w	gminie	Chęciny.	W	skład	powo-
łanej	 Akademii	 Siatkarskiego	 Ośrodka	
Szkolnego	weszły	4	 szkoły	podstawowe:	
z	 Polichna,	 Bolmina,	 Starochęcin	 i	 To-
karni.	 -	Akademia	umożliwi	współpracę	
nauczycieli,	 a	 uzdolnionym	 sportowo		
uczniom	 stworzy	 możliwość	 kontynu-
owania	 edukacji	 siatkarskiej	 po	 zakoń-
czeniu	 nauki	 w	 szkole	 podstawowej	
w	 Gimnazjum	 numer	 1	 w	 Chęcinach	
-	 wyjaśnia	 Iwona	 Samburska,	 dyrektor	
szkoły.	 Dodaje,	 że	 placówka	 zapewnia	
małym	 sportowcom	 zrzeszonym	w	 aka-
demii	organizację	turniejów	piłki	siatko-
wej	dla	dziewcząt	i	chłopców,		możliwość	
udziału	w	treningach	pokazowych,	pro-
wadzonych	 przez	 trenerów	 Siatkarskie-
go	Ośrodka	 Szkolnego	 dla	 uzdolnionej	
sportowo	 młodzieży	 oraz	 preferencje	
punktowe	przy	przyjęciu	do	klasy	spor-
towej	w	gimnazjum	w	Chęcinach.	
	 Z	dumą	o	powstaniu	akademii	mówi	
Burmistrz	 Miasta	 i	 Gminy	 Chęciny	
Robert	 Jaworski.	 I	 trudno	 się	 dziwić,	
bo	 powołanie	 Siatkarskiego	 Ośrodka	

W Chęcinach powstała akademia!
Wychowają przyszłych mistrzów siatkówki?

 W gminie Chęciny powołano Akademię Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego. Teraz szkoły podstawowe będą ze sobą ściśle 
współpracować, żeby wytrenować najlepszych sportowców w kraju, a może i na świecie. Uroczystość inauguracyjna odbyła 
się w hali „Pod Basztami” w Chęcinach, podczas której sportowcy z Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego w Chęcinach odbyli 
pokazowy trening. 

Szkolnego	 zaczęło	 się	 od	 jego	wyjazdu	
z	Dariuszem	Daszkiewiczem,	 trenerem	
Effectora	Kielce,	a	zarazem	koordynato-
rem	Siatkarskich	Ośrodków	Szkolnych,	
na	 konferencję	 na	 terenie	 Stadionu	
Narodowego	 w	 Warszawie.	 Burmistrz	
podjął	 wtedy	 rozmowy	 z	 Ministrem	
Sportu	 i	Turystyki,	Andrzejem	Bierna-
tem	 oraz	 władzami	 Polskiego	 Związku	
Piłki	Siatkowej	i	Siatkarskich	Ośrodków	
Szkolnych	 na	 temat	 utworzenia	 takie-
go	 ośrodka	 przy	 Zespole	 Szkół	 Ogól-
nokształcących	 w	 Chęcinach.	 Panowie	
rozmawiali	wtedy	również	o	możliwości	
pozyskania	pieniędzy	do	realizacji	tego	
zadania	i	 jak	widać	się	udało.	Mimo	że	
ośrodek		w	Chęcinach	działa	dopiero	od	
września	 to	 już	 otrzymał	 od	 Polskiego	
Związku	 Piłki	 Siatkowej	 profesjonalny	
sprzęt	do	treningów	warty	około	60	ty-
sięcy	złotych.	-	Niewątpliwie	cieszy	fakt,	

jak	duże	postępy	widać	w	umiejętnościach	
naszych	 starszych	 i	 młodszych	 siatkarzy.	
Dzięki	powołaniu	akademii	będziemy	mo-
gli	 zaszczepiać	 w	 najmłodszych	 uczniach	
miłość	 do	 siatkówki	 i	 oczywiście	 łatwiej	
będzie	nam	dostrzec	wśród	nich	prawdzi-
we	perełki	tego	sportu	–	mówił	burmistrz	
Jaworski.	 Osobiście	 już	 widzę	 w	 klasach	
sportowych	dobrze	rokujące	osoby.	Jestem	
przekonany,	że	kiedyś	wyrosną	z	nich	za-
wodnicy	ekstraklasy	–	z	uśmiechem	dodał	
włodarz	Chęcin.	
	 W	Siatkarskich	Ośrodkach	Szkolnych	
uczy	 się	 i	 trenuje	 ponad	 4500	 dziewcząt	
i	 chłopców.	 Działają	 one	 w	 136	 szko-
łach	 gimnazjalnych	 i	 ponadgimnazjal-
nych	w	całej	Polsce.	Program	nauki	 trwa	
niespełna	 dwa	 lata.	 Ośrodki	 skupiają	
uczniów,	którzy	w	siatkówkę	grają	na	wyż-
szym	poziomie.

Agnieszka Olech



Wyciąg	z	ogłoszeń	o	przetargach
Chęciny,	dnia	2015.03.24

Dyrektor Zamku Królewskiego w Chęcinach
ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone
1. na	najem	4	kiosków	(budek),	stanowiących	własność	Gminy	Chęciny,	położonych	w	Chęcinach	obr.	02	na	nieruchomości	
oznaczonej	w	ewidencji	gruntów	i	budynków	numerem	działki	2193/4,	znajdujących	się	w	obrębie	zabytkowych	ruin	Zamku	
Królewskiego	w	Chęcinach	na	tzw.	Wzgórzu	Zamkowym	na okres do dnia 31 grudnia 2015 roku.	Wszystkie	kioski	przezna-
czone	są	pod	działalność	handlową	tj.	sprzedaż	pamiątek	i	wyrobów	regionalnych,	książek,	prasy,	przewodników	i	informato-
rów	turystycznych,	art.	fotograficznych,	zabawek	itp.
Nieruchomość	nr	2193/4	o	powierzchni	ogólnej	15,6556	ha	położona	w	Chęcinach,	na	której	znajdują	się	przeznaczone	do	
najmu	kioski	posiada	urządzoną	księgę	wieczystą	KI1L/00036716/0	i	nie	jest	obciążona	ciężarami	i	hipotekami	i	nie	toczy	się	
w	stosunku	do	niej	żadne	postępowanie.	
Dla obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza do przetargu za cały okres najmu została ustalona na kwotę 15 000,00 zł plus obowiązująca stawka po-
datku VAT za każdy z kiosków oddzielnie.

Przetarg	na	kiosk nr 1	odbędzie	się	w	dniu	28 kwietnia 2015 roku o godz. 900.
Przetarg	na	kiosk nr 2 odbędzie	się	w	dniu 28 kwietnia 2015 roku o godz. 1000.
Przetarg	na	kiosk nr 3 odbędzie	się	w	dniu 28 kwietnia 2015 roku o godz. 1100.
Przetarg	na	kiosk nr 4 odbędzie	się	w	dniu 28 kwietnia 2015 roku o godz. 1200.

Warunkiem	dopuszczenia	do	któregokolwiek	z	przetargów	jest	wpłacenie	wadium	w	wysokości	3000,00 zł	do	dnia	23	kwietnia	
2015	roku,	na	konto	depozytowe	jednostki	Zamek	Królewski	w	Chęcinach	Nr	60 84930004 0050 0800 0114 0002		BS	Kielce	
O/Chęciny,	przy	czym	uczestnik	przystępujący	do	więcej	niż	jednego	przetargu	zobowiązany	jest	do	wniesienia	wadium	w	po-
danej	wyżej	wysokości	za	każdy	przetarg,	do	którego	przystąpi.

2.	na	dzierżawę	na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku budynku	handlowo	usługowego	o	powierzchni	115	m2	wraz	z	grun-
tem	o	powierzchni	110	m2	stanowiących	własność	Gminy	Chęciny,	położonych	na	nieruchomościach	oznaczonych	w	ewidencji	
gruntów	i	budynków	numerami	działek	22	i	23	znajdujących	się	w	obrębie	geodezyjnym	Starochęciny	obr.	14,	u	podnóża	
Wzgórza	Zamkowego.
Nieruchomość	 oznaczona	 numerami	 działek	 22	 o	 powierzchni	 ogólnej	 0,3500	 ha	 i	 23	 o	powierzchni	 ogólnej	 0,2600	 ha,	
położona	w	Starochęcinach,	na	której	znajdują	się	przeznaczone	do	dzierżawy	obiekty	posiada	urządzoną	księgę	wieczystą	
KI1L/00010603/7	i	nie	jest	obciążona	ciężarami	i	hipotekami	i	nie	toczy	się	w	stosunku	do	niej	żadne	postępowanie.	Przed-
miotowe	działki	położone	są	na	terenie	przedpola	historycznego	układu	urbanistyczno-krajobrazowego	i	objęte	są	wpisem	
w	rejestrze	zabytków.
Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 6000,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT za 1 miesiąc.

Przetarg	na	dzierżawę	przedmiotowych	obiektów	odbędzie	się	w	dniu	28 kwietnia 2015 roku o godz. 1300.

Warunkiem	dopuszczenia	do	przetargu	jest	wpłacenie	wadium	w	wysokości	1200,00 zł	do	dnia	23	kwietnia	2015	roku,	na	
konto	depozytowe	jednostki	Zamek	Królewski	w	Chęcinach	Nr	60 84930004 0050 0800 0114 0002	BS	Kielce	O/Chęciny.
Na dowodzie wpłaty wadium należy podać, że wadium dotyczy przetargu na dzierżawę budynku posadowionego na dział-
kach 22 i 23 w Starochęcinach. 

Wszystkie	przetargi	odbędą	się	w	siedzibie	Zamku	Królewskiego	w	Chęcinach	przy	ulicy	Armii	Krajowej	18A	w	Chęcinach.
Ogłoszenia	o	przetargach	zostały	opublikowane	na	stronie	internetowej	Urzędu	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach,	na	stronie	Biu-
letynu	Informacji	Publicznej	Urzędu	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach	www.bip.checiny.pl	oraz	wywieszone	na	tablicach	ogłoszeń	
w	siedzibach	Urzędu	oraz	Zamku	Królewskiego	w	Chęcinach	i	w	miejscowościach,	w	których	znajdują	się	przeznaczone	do	
najmu	nieruchomości.	

Szczegółowych	informacji	w	tym	zakresie	udziela	jednostka	organizacyjna	Gminy	Chęciny-Zamek	Królewski	w	Chęcinach,	
ul.	Armii	Krajowej	18A	w	Chęcinach,	pokój	nr	21,	tel.	41/	308	00	48.

Zastrzega	się	prawo	unieważnienia	przetargu	jedynie	z	ważnych	powodów.
GNOŚR
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Zespół	FRESH	Czerwona	Góra	w	kategorii	14	lat	i	powyżej		za-
jął	pierwsze	miejsce.	Poniżej	szczegółowa	klasyfikacja	turnieju:
ZESPOŁY
	-	10-14	LAT
III	miejsce	Zamkowe	Duszki,	Centrum	Kultury	i	Sportu	Chę-
ciny
	-	POWYŻEJ	14	LAT
I	miejsce	Fresh,	Szkoła	Tańca	 „Go	4	dance”	Czerwona	Góra	
przy	Centrum	Kultury	i	Sportu	w	Chęcinach
SOLIŚCI
	-	DO	10	LAT
I	miejsce	Habik	Zuzanna,	„Go	4	dance”	Szkoła	Tańca	Centrum	
Kultury	i	Sportu	w	Chęcinach

Sukcesy chęcińskich zespołów tanecznych
 15 marca zespoły taneczne: „FRESH” „JUNIOR FRESH” i  „ZAMKOWE DUSZKI”  wzięły udział w III Otwartym Turnie-
ju Tanecznym w Pińczowie. Swoim talentem i umiejętnościami zachwycili jurorów i widownię zdobywając najlepsze miejsca.
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10-14	LAT
II	miejsce	Woźniczko	Julita,	Centrum	Kultury	i	Sportu	w	Chę-
cinach
III	 miejsce	 Wcisło	 Magdalena,	 Centrum	 Kultury	 i	 Sportu	
w	Chęcinach
	-POWYŻEJ	14	LAT
I	miejsce		Klusek	Lorena,	Kielce	CKIS	w	CHĘCINACH
Występy	 konkursowe	 oceniało	 jury	 w	 składzie:	 Aleksandra	
Kwapisz,	 Sławomir	Haczek,	Marek	Łupiński	 i	 Iwona	Sende-
rowska.

Grzegorz Porzucek
FRESH i JUNIOR FRESH
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	 Do	konkursu	przystąpiło	27	uczniów	z	kl.	I-III	Szkół	Pod-
stawowych	z	 terenu	Gminy	 i	Miasta.	Występy	dzieci	oceniało	
profesjonalne	Jury,	w	skład	którego	weszli:	p.	Grażyna	Podsia-
dło,	p.	Andrzej	Kadłubek	oraz	p.	Błażeja	Wawszczyk	–	ekspert	
z	Teatru	„Kubuś”	w	Kielcach.
	 Uczniowie	 recytowali	 wiersze	 znanych	 polskich	 poetów	 –	
twórców	literatury	dziecięcej:	Jana	Brzechwy,	Juliana	Tuwima,	
Marii	Konopnickiej.	Jury	miało	trudne	zadanie	do	wykonania.	
Uczestnicy	zachwycali	wszystkich	aktorskimi	kreacjami,	wspa-
niałą	dykcją,	intonacją	oraz	ogólnym	wyrazem	artystycznym.
W tej zaciętej i wyrównanej „poetyckiej” rywalizacji wygrali:
I	Klaudia	Nartowska	-	Polichno
II	Karolina	Babiarska	-	Chęciny
III	Zuzanna	Szcześniak	-	Tokarnia
Wyróżnienia:
1.	Klaudia	Polit	-	Polichno
2.	Antonina	Bukowska	-	Polichno
3.	Konrad	Krzemiński	-	Chęciny
4.	Miłosz	Czesak	-	Chęciny
5.	Maja	Włodarczyk	-	Chęciny
	 Uczestnicy	konkursu	oraz	ich	opiekunowie	i	kibicujący	im	
członkowie	 rodzin	 docenili	 także	 organizacyjną	 sprawność,	
z	jaką	przygotowano	kolejną	edycję	konkursu.
	 Konkurs	zorganizowały	 i	przeprowadziły	p.	M.Kurbańska	
i	M.Łebek	ZSO	w	Chęcinach

ZSO w Chęcinach

V Gminny Konkurs Recytatorski
 W naszej Gminie wrażliwość na piękno literatury z każdym rokiem rośnie. Świadczy o tym wysoki poziom recytacji uczest-
ników V Gminnego Konkursu Recytatorskiego zorganizowanego 18 marca 2015r w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chę-
cinach. Patronat nad imprezą, jak co roku, objął Burmistrz Gminy i Miasta – Robert Jaworski.
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	 Podczas	Mistrzostw	Polski	Juniorek	w	Siedlcach	zawodnicz-
ka	LKS	„ZNICZ”	wywalczyła	złoty	medal.	W	kat.	67	kg	pokona-
ła	Annę	Urodę.	Zawodniczka	z	Ukrainy,	„adoptowana”	przez	
klub	z	Kołobrzegu	miała	być	numerem	1	na	najbliższe	100	lat	
w	zapasach-wyjaśnia	trener	Czesław	Zaborski.	Patrycja	wrzuci-
ła	jej	4:0	i	jeszcze	położyła	na	łopatki	i	w	ten	sposób	skończyły	
się	marzenia	niektórych	trenerów,	aby	podokuczać	niektórym.	
Patrycja	 dostała	 owacje	 na	 stojąco	 –	 kontynuuje	 trener	 LKS	
„ZNICZ”.	Po	drodze	pokonała	również	Aleksandrę	Kotlewską	
z	Wiking	Wolin	4:1,	by	w	walce	finałowej	pokonać	zawodniczkę	
ZKS	Slavia	Ruda	Śląsk	Alicję	Kubaty	wynikiem	7:1
	 Tym	 samym	 Patrycja	 Sperka	 została	 zakwalifikowana	 do	
Mistrzostw	Europy	i	Młodzieżowych	Mistrzostw	Świata	w	Bra-
zylii,	które	będą	miały	miejsce	jeszcze	w	tym	roku.

Patrycja Sperka z kolejnym złotym medalem!!!

	 Na	tych	samych	Mistrzostwach	Emilia	Nartowska	wygrywa-
jąc	 dwie	walki	 w	 kat.	 63	 kg	 zajęła	V	miejsce.	 LKS	 „ZNICZ”	
podczas	tego	turnieju	zdobył	również	pokaźną	sumę	punktów	
Ministerstwa	Sportu	i	Turystyki	–	21	oraz	w	klasyfikacji	druży-
nowej	na	32	kluby	był	IV.
	 To	jeszcze	nie	koniec	dobrych	wiadomości	z	mat.	Już	rosną	
następczynie	Patrycji.
	 Podczas	 I	 Pucharu	 Polski	 Kadetek	 kolejne	 podopieczne	
LKS	„ZNICZ”	stanęły	na	podium.
	 I	tak	Gabriela	Karyś	zdobyła	brązowy	medal	w	kat.	56	kg,	
Jej	koleżanka	Natalia	Rączka	zajęła	VII	miejsce,	Izabela	Rybak	
(siostra	 Patrycji	 i	Weroniki,	 które	 również	 trenowały	 zapasy)	
zajęła	XVII	miejsce	w	tej	samej	kategorii.
	 Podczas	tego	Pucharu	w	kat.	65	kg	kolejna	reprezentantka	
LKS	„ZNICZ”	Weronika	Karyś	zajęła	XI	miejsce.
I	Puchar	jest	pierwszą	droga	do	eliminacji	do	Ogólnopolskiej	
Olimpiady	 Młodzieży.	 Pierwsze	 8	 miejsc	 w	 każdej	 kategorii	
jest	 już	w	 finałach.	Niebawem	odbędą	 się	 kolejne	 eliminacje	
w	osielsku,	gdzie	pierwsza	szóstka	zakwalifikuje	się	do	Ogólno-
polskiej	Olimpiady	Młodzieży.	Miejsce	nie	 jest	 jeszcze	znane-	
wyjaśnia	trener	Czesław	Zaborski.

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

	 Jesteśmy	bardzo	dumni	z	osiągnięć	Zawodniczek.	Składa-
my	 wyrazy	 uznania	 trenerowi	 Czesławowi	 Zaborskiemu,	 jak	
i	całemu	Zarządowi	LKS	„ZNICZ”.
	 Gratulujemy	dotychczasowych	osiągnięć	i	trzymamy	kciuki	
za kolejne!!!

Monika Piotrowska
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	 Ogromny	 sukces	 odniosły	 dziewczęta	 ze	 Szkoły	 Podsta-
wowej	w	Starochęcinach	awansując	do	finału	wojewódzkiego	
w	Drużynowym	Turnieju	Tenisa	Stołowego.	W	piątek	20	mar-
ca	w	Szkole	Podstawowej	Nr	7	w	Kielcach	odbył	się	 	półfinał	
wojewódzki	 	w	tenisie	stołowym	dziewcząt.	W	zawodach	star-
towało	sześć	drużyn:	SP	Starochęciny,	SP	Czostków,	SP	Fałków,	
SP	Krasocin,	 SP	31	Kielce	 i	 gospodarz	 turnieju	SP	7	Kielce.	
Dziewczęta	ze	Starochęcin	okazały	się	bezkonkurencyjne	poko-
nując	wszystkie	zespoły	w	identycznym	stosunku	3:0,	nie	tra-
cąc	w	całym	turnieju	żadnego	seta.	Zajmując	pierwsze	miejsce	
będą	reprezentować	powiat	kielecki	w	 	finale	 	wojewódzkim,	
który	 odbędzie	 się	 9	 kwietnia	 w	 Bilczy.	 Zespół	 dziewcząt	 ze	
Starochęcin	reprezentowały	Dziedzic	Milena,	Rozpara	Magda,	
Zielińska	Patrycja	oraz	Włodarczyk	Paulina,	która	ze	względu	
na	chorobę	nie	mogła	uczestniczyć	w	turnieju	w	Kielcach.
	 Droga	do	 turnieju	finałowego	 była	 	 długa	 i	 trudna.	Naj-
pierw	dziewczęta	w	listopadzie	w	zawodach	gminnych		zajęły	
pierwsze	miejsce	 pokonując	 wszystkie	 drużyny,	 a	 w	 decydu-
jącym	 pojedynku	 okazały	 się	 lepsze	 od	 swoich	 rówieśniczek	
z	Tokarni.	Właśnie	te	dwie	ekipy	reprezentowały	naszą	gminę	
w	mistrzostwach	powiatu	kieleckiego,	które	odbyły	się	w	Chę-
cinach	 pod	 koniec	 stycznia.	 W	 gronie	 jedenastu	 	 zespołów	
drugie	miejsce	zajęły	dziewczęta	ze	Starochęcin,	a	trzecie	z	To-
karni	 zapewniając	 sobie	 awans	 do	 półfinałów	 wojewódzkich.	
Po	awansie	uczennic	ze	Starochęcin	do	finału	wojewódzkiego		

Drużyna dziewcząt ze Starochęcin
w finale wojewódzkim w tenisie stołowym

trzymamy	 kciuki	 za	 drużynę	 z	 Tokarni,	 która	 w	 najbliższym	
czasie	stanie	do	rywalizacji	sportowej	w	Busku	Zdroju.
	 Zawodniczki	 ze	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Starochęcinach	
w	obecnym	roku	szkolnym	osiągnęły	już	wiele	sukcesów.	W	li-
stopadzie	w	nieoficjalnych	mistrzostwach	województwa	–	Tur-
nieju	o	Puchar	Posła	Lucjana	Pietrzczyka	w	Bilczy	Madga	Roz-
para	zajęła	drugie	miejsce,	a	Milena	Dziedzic	uplasowała	się	na	
trzeciej	 pozycji.	Dziewczęta	 startują	 również	w	Wojewódzkiej	
Lidze	Tenisa	Stołowego	i	w	swojej	kategorii	wiekowej	po	trzech	
rundach	w	ogólnej	klasyfikacji	plasują	 się	w	pierwszej	 trójce.	
W	okresie	ferii	zimowych	Magda	i	Milena	okazały	się	najlepsze	
w	Indywidualnym	Turnieju	Tenisa	Stołowego	o	Puchar	Burmi-
strza	Gminy	i	Miasta	Chęciny,,Profilaktyka	na	sportowo”.
	 Awans	 do	 finału	wojewódzkiego	 to	 niewątpliwie	 nagroda	
dla	 dziewcząt	 za	 ich	 systematyczność	 i	 wytrwałość.	 Ponadto	
udowodniły	 iż	 dzięki	 ciężkiej	 pracy	 będąc	 uczennicami	 wiej-
skiej	szkoły	można	też	rywalizować	z	najlepszymi	zawodniczka-
mi	z	całego	województwa	i	spełniać	swoje	marzenia.	Dziewczę-
tom	życzymy	w	turnieju	finałowym		sukcesu	na	miarę	swoich	
umiejętności	i	ambicji,	bo	i	tak	bardzo	dużo	już	osiągnęły.	Po-
wodzenia.

Robert SkrobotR
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	 Warto	przypomnieć,	 że	10	 lutego	w	 siedzibie	Świętokrzy-
skiego	Biura	Rozwoju	Regionalnego	w	Kielcach	została	pod-
pisana	 umowa	 o	 dofinansowanie	 na	 realizację	 zadania	 pn.	
„Modernizacja	 boiska	 sportowego	w	Łukowej,	 zakup	 strojów	
sportowych	dla	członków	klubów	sportowych	z	terenu	Gminy	
Chęciny	oraz	organizacja	turnieju	piłki	nożnej”.	Na	to	zadanie	
Gmina	Chęciny	pozyskała	dofinansowanie	ze	środków	Progra-
mu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2007-2013	w	ramach	
działania	413	Wdrażanie	lokalnych	strategii	rozwoju.	
	 W	 ramach	 realizacji	 zadania	 zakupiono	 i	 zamontowano	
piłkochwyty	 na	 boisku	 w	 miejscowości	 Łukowa.	 –	 Jednym	
z	priorytetów	 lokalnego	 samorządu	 jest	 tworzenie	warunków	
oraz	dbanie	o	właściwy	rozwój	młodego	pokolenia.	Dzięki	tej	
inwestycji	wzrośnie	przede	wszystkim	poziom	bezpieczeństwa	
osób	korzystających	z	infrastruktury	sportowej.	Liczymy	na	to,	
że	unowocześnione	boisko	przyciągnie	większą	liczbę	jego	ak-
tywnych	użytkowników	–	podkreśla	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	
Chęciny,	Robert	Jaworski.	

Turniej na zakończenie projektu unijnego 
 Blisko 30 tysięcy złotych Gmina Chęciny pozyskała na modernizację obiektu sportowego w Łukowej oraz zakup strojów dla 
członków klubów sportowych z terenu Gminy Chęciny. Uroczyste zakończenie projektu i wręczenie strojów odbyło się w Hali 
widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach. Podsumowaniem projektu był turniej piłki nożnej, do którego zgłosiło 
się aż dziesięć drużyn. Mecze zawodnicy rozegrali już w nowych strojach.

	 W	 ramach	 projektu	 zakupiono	 również	 stroje	 sportowe	
z	 logo	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny	 dla	 lokalnych	 klubów:	 Piast	
Chęciny,	UKS	Chęciny	 oraz	 LKS	Bolmin.	 –	Kluby	 sportowe	
reprezentują	naszą	gminę	na	wielu	turniejach.	Poprzez	zakup	
nowych	strojów	chcieliśmy	docenić	ich	wkład	i	zaangażowanie	
w	kształtowanie	pozytywnego	wizerunku	naszej	gminy.	Wierzę,	
że	realizacja	projektu	pozwoli	także	zmotywować	młodzież	do	
aktywnego	spędzania	czasu	wolnego	–	mówi	Burmistrz	Robert	
Jaworski.	
	 Podsumowaniem	 projektu	 był	 turniej	 piłki	 nożnej,	 który	
odbył	się	w	hali	widowiskowo-sortowej	„Pod	Basztami”	w	Chę-

cinach.	do	turnieju	zgłosiło	się	aż	dziesięć	drużyn.	Zanim	jed-
nak	 rozpoczęły	 się	 rozgrywki	 dokonano	uroczystego	 przeka-
zania	strojów.	Sportowcy	odebrali	je	kolejno	z	rąk	Burmistrza	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Roberta	Jaworskiego.	-	Stroje	są	jak	
najbardziej	 trafione.	 Przypominają	 gminę	Chęciny	 i	 jak	 naj-
więcej	 będziemy	 robić	w	 tym	kierunku	 –	 powiedział	Tomasz	
Szczepanik,	radny	Rady	Miejskiej	w	Chęcinach.
	 Gmina	Chęciny	nie	tylko	zabytkami,	ale	również	i	sportem	
stoi.	To	tutaj,	niemalże	w	każdy	weekend	odbywają	się	 liczne	
turnieje	sportowe	w	różnych	dziedzinach	sportowych,	a	władze	
gminy	rozwijają	infrastrukturę	sportową.	-	W	ostatnich	latach	
zdecydowanie	w	naszej	gminie	zmieniły	się	warunki	sportowe.	
Mamy	piękną	halę,	brakuje	nam	jeszcze	boiska.	Mamy	nadzie-
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ję,	 że	powstanie	ono	w	najbliższych	 latach	–	wyraził	nadzieję	
Kazimierz	Rylski,	zastępca	prezesa	UKS	Chęciny.
	 O	tym,	że	nowe	boisko	powstanie	mówił	Burmistrz	Robert	
Jaworski.	–	Chcemy	cały	czas	rozwijać	 i	rozbudowywać	 infra-
strukturę	sportową	na	terenie	gminy	Chęciny.	Wierzę,	że	uda	
nam	się	wybudować	boisko	z	prawdziwego	zdarzenia.	Będzie-
my	starać	się	pozyskać	na	nie	dofinansowanie	unijne	–	zapo-
wiedział	Burmistrz	Jaworski.
	 Na	 zakończenie	 turnieju	 podsumowującego	 projekt	 wrę-
czono	zawodnikom	puchary	i	pamiątkowe	dyplomy.

Agnieszka Olech 


