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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
wszystkim Mieszkańcom Gminy i Miasta Chęciny

życzymy radości z tradycji, prawdziwie rodzinnej atmosfery
przy świątecznym stole i obfitych Łask

od Jezusa Zmartwychwstałego. 
Niech ten czas będzie chwilą zadumy nad tajemnicą życia i śmierci,

który obudzi w Państwa sercach optymizm i pozytywne uczucia.
Życzymy Państwu beztroskich spotkań

i dyngusowego szaleństwa. 
Wesołego Alleluja! 

Bóg odrzucił ten kamień

Bóg odrzucił ten kamień jakby nic nie ważył

I wstał tak lekko z grobu,

że na twarzach straży

Nie było widać lęku i zdumienia

Może nie zobaczyli nawet,

że się świat odmienia

Bóg zmartwychwstał,

odwalił groby naszych domów

Gdzie tak już dobrze we śnie dusznym było

I nie przepuścił tej nocy nikomu

Spod ciepłych pierzyn wywlekał nas siłą

Bóg zmartwychwstał,

odwalił groby naszych domów

Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli

Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli

Ernest Bryll

z tomu „Golgota Jasnogórska”, 2001

Robert Jaworski
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

Danuta Mochocka
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chęcinach 
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Oto teraz czas upragniony, oto teraz czas zbawienia ...

Chęciński koncert
Pieśni Wielkopostnych za nami

 Wspólne śpiewanie pieśni pasyjnych i wielkopostnych idealnie wpisujących się w klimat Wielkiego Postu – tak mieszkańcy 
gminy Chęciny przygotowują się do nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Z tej okazji 6 marca w Hali „Pod Basztami” w Chę-
cinach odbył się Koncert Pieśni Wielkopostnych.

	 Święta	 Wielkanocne	 to	 najważniej-
sze	 wydarzenie	 w	 kalendarzu	 każdego	
katolika,	 które	niesie	 ze	 sobą	wyjątkowe	
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W numerze:
• Chęciński koncert Pieśni 

Wielkopostnych za nami

• W Chęcinach obchodzono 
Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”

• Gimbusy dla szkół z terenu 
Gminy Chęciny

• Nowe oznakowanie ulic

• W Ostrowie powstanie nowy 
budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej

• Przeszli do etapu ogólnopolskiego

• Zebranie sprawozdawczo – wyborcze 
Stowarzyszenia Wspierającego 
Rozwój Kultury i Sportu w Tokarni

• Kolejne sukcesy wychowanków 
„Znicza”

• Odbyły się konsultacje społeczne 
dotyczące tworzenia nowej mapy 
zagrożeń Gminy i Miasta Chęciny

• XVII Szkolny Tydzień Kultury 
Języka

• Rozmawiali o unijnych dotacjach 
dla przedsiębiorców

• Walne zebranie sołtysów

• Eliminacje gminne do 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej

• Odświętnie podczas tegorocznych 
uroczystości z okazji Dnia Kobiet

• Konkurs „Karmnik dla ptaków”

• Gminni Mistrzowie Ortografii

• Kogiel i Mogiel ratują las, czyli 
Teatr Quadro w Chęcinach

• Grupa cyrkowa „SZOK” odwiedziła 
ZSO w Wolicy

• „W świecie mitów”

• WYKAZ LEKARZY 
PRACUJĄCYCH W OŚRODKACH 
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU 
PODSTAWOWEJ OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W CHĘCINACH

• Chęciny sportem stoją - V Gminna 
Gala Mistrzów Sportu za nami

• Zwycięstwo dziewcząt i chłopców 
z Gimnazjum nr 1 w Chęcinach 
w Rejonowych Zawodach Piłki 
Siatkowej

• Dzień Kobiet w Chęcinach 
w klimacie włoskim

przeżycia	duchowe.	Z	tej	okazji	w	Chęci-
nach	po	raz	kolejny	został	zorganizowa-
ny	Koncert	Pieśni	Wielkopostnych.	–	To	
wydarzenie	ma	zupełnie	inny	charakter	
niż	 wszystkie	 wydarzenia	 kulturalne,	
jakie	 odbywają	 się	 w	Chęcinach.	Okres	
Wielkiego	Postu	to	czas	zadumy	i	reflek-
sji.	To	czas,	w	którym	porządkujemy	na-
sze	wnętrza	i	nasze	serca	-	podkreślał	Ro-
bert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	
Chęciny.	 -	 Koncert	 Pieśni	 Wielkopost-
nych,	który	kolejny	rok	z	rzędu	organi-
zujemy	w	 okresie	Wielkiego	 Postu,	 jest	
dla	 nas	 wyjątkowym	 czasem.	 To	 wyda-
rzenie	wywołuje	w	nas	głeboką	refleksję	
nad	 sensem	 życia,	 cierpienia	 i	 krzyża,	
który	jest	ważnym	symbolem	tego	świę-
ta.	 –	Koncert	Wilekopostny	 od	 samego	
początku	 został	 bardzo	 ciepło	 przyjęty	
przez	 mieszkańców	 naszej	 gminy,	 dla-
tego	 już	 na	 stałe	 wpisał	 się	 w	 tutejszy	
kalendarz	wydarzeń	 –	 dodał	Burmistrz	
Jaworski,	 a	 ojciec	 Aleksy	 Płatek,	 Kape-
lan	Sióstr	Bernardynek,	wygłosił	ważne	
słowa	przesłania.	 -	Proszę	każdego,	aby	
kochał	 krzyż.	 Kto	 jest	 z	 Chrystusem,	
ten	jest	bezpieczny.	Kiedyś	wszyscy	spo-
tkamy	się	w	niebie.	Tutaj	jesteśmy	tylko	
przechodniami	 -	 wypowiedział	 słowa,	

które	bez	wątpienia	 trafiły	do	 serc	każ-
dego	z	obecnych.		
	 Podobnie	 jak	 pieśni	 wielkopost-
ne	 w	 wykonaniu	 chęcińskich	 artystów.	
W	Koncercie	wzięli	udział:	Koło	Gospo-
dyń	 Wiejskich	 „Ostrowianki”,	 Ośrodek	
Leczenia	 Uzależnień	 „San	 Damiano”,	
Koło	 Gospodyń	 Wiejskich	 „Siedlce”,	
Koło	 Gospodyń	 Wiejskich	 „Bolminian-
ki”,	 „Zelejowianie”,	 Antonina	 Gorze-
lak,	 Piotr	 Gorzelak	 i	 Koło	 Gospodyń	
Wiejskich	 „Lipowiczanie”.	 Artyści	 do-
łożyli	 wszelkich	 starań,	 aby	 koncert	 był	
niezapomnianym	 wydarzeniem,	 które	
wprowadzi	uczestników	w	niepowtarzal-
ny	 klimat	 Świąt	Wielkiej	Nocy.	 -	 Pieśni	
wielkopostne	 przybliżają	 nam	 mękę,	
cierpienie	 i	 śmierć	Pana	 Jezusa.	To	 jest	
ta	ofiara,	jaką	Pan	Jezus	poniósł,	aby	nas	
zbawić	 i	 otworzyć	 Niebo.	 Jesteśmy	 mu	
za	 to	 bardzo	wdzięczni.	 Te	 pieśni	 śpie-
wamy	przed	cały	Wielki	Post,	począwszy	
od	 Środy	 Popielcowej,	 aż	 do	 Wielkiej	
Soboty,	 przez	 czterdzieści	 dni,	 tak	 jak	
Pan	Jezus	czterdzieści	dni	przebywał	na	
pustyni,	gdzie	pościł,	modlił	się,	tam	też	
był	kuszony	przez	Szatana	–	powiedział	
ojciec	Aleksy	Płatek.	 –	Trudno	wyobra-
zić	sobie	Święta	Wielkanocne	bez	odpo-
wiedniego	 przeżycia	 okresu	 Wielkiego	
Postu.	Dla	każdego	katolika	 jest	 to	 czas	
zadumy,	zwolnienia	tempa	życia	i	posta-
nowień	 –	 powiedział	 Burmistrz	 Robert	
Jaworski.	 –	 To	 także	 doskonała	 okazja	
do	pielęgnowania	tradycji	pieśni	wielko-
postnych	 i	 przekazywania	 ich	kolejnym	
pokoleniom	–	podkreślił	Burmistrz.
	 Zainteresowanie	 koncertem	 było	
ogromne,	co	świadczy	o	potrzebie	takich	
spotkań.	Dlatego	zwyczaj	wielkanocnego	
śpiewania	już	na	stałe	wpisał	się	w	kalen-
darz	wydarzeń	kulturalnych	gminy	Chę-
ciny.	 Kolejne	 Wielkopostne	 spotkanie	
już	za	rok!

Agnieszka Olech



Z ŻYCIA GMINY

4

	 Narodowy	 Dzień	 Pamięci	 „Żołnierzy	 Wyklętych”	 w	 Chę-
cinach	 obchodzony	 jest	 ku	 upamiętnieniu	 losów	 żołnierzy	
sprzeciwiających	się	władzy	ludowej,	którzy	działali	w	antyko-
munistycznym	 i	 niepodległościowym	podziemiu.	 Tegoroczne	
uroczystości	rozpoczęto	w	sobotę,	27	lutego	w	Hali	„Pod	Basz-
tami”,	gdzie	odbył	się	Otwarty	Turniej	Piłki	Siatkowej	Drużyn	
Mieszanych	 o	 Puchar	 Burmistrza	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny.	
Jego	uczestnicy	upamiętnili	w	ten	sposób	losy	„Żołnierzy	Wy-
klętych”.	W	rywalizacji	udział	wzięło	sześć	zespołów	w	tym	dwa	
spoza	gminy	Chęciny:	SRH	Jodła	oraz	Prima	Sort	Bilcza.	Staw-
kę	uzupełniły	drużyny	z	naszego	regionu:	FC	Chęciny,	Gimna-
zjalni	Chęciny,	Lisu	Chęciny	oraz	SOS	Chęciny.	

W Chęcinach obchodzono
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

 Turniej piłki siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny pamięci „Żołnierzy Wyklętych” uroczysta Msza Świę-
ta, złożenie kwiatów pod pomnikiem i tablicą ofiar II wojny światowej oraz liczne programy artystyczne przeplatane opowie-
ściami opartymi na faktach historycznych – tak 27 i 28 lutego w Chęcinach obchodzono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”, czyli tych, którzy walczyli z komunistycznym reżimem.

	 Niedzielne	uroczystości	rozpoczęły	się	Mszą	Świętą	odpra-
wioną	w	Kościele	Parafialnym	p.w.	Św.	Bartłomieja	w	Chęci-
nach.Następnie	uczestnicy	obchodów	wraz	z	grupami	rekon-
strukcyjnymi	przemaszerowali	przed	pomnik	przy	ulicy	Mało-
goskiej	w	Chęcinach,	który	upamiętnienia	ofiary	II	wojny	świa-
towej,	gdzie	w	uroczystym	nastroju	złożono	kwiaty	i	zapalono	
znicze.–Obchody	Narodowego	Dnia	Pamięci	„Żołnierzy	Wyklę-
tych”	w	Chęcinach	to	nasz	wyraz	szacunku	dla	osób	zaangażo-

Prima Sort zwycięzcą Turnieju Piłki Siatkowej pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

wanych	w	czynną	walkę	z	komunistycznym	reżimem	–	podkre-
ślił	Robert	 Jaworski,	Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny.	–To	
swoisty	hołd	dla	niezłomnej	postawy	patriotycznej	 obrońców	
tożsamości	narodowej	i	niepodległości	naszego	państwa.	Przez	
wiele	lat	nie	pamiętano	o	walczących	po	II	Wojnie	Światowej,	
a	przecież	ponieśli	oni	ogromną	ofiarę	dla	dobra	ogółu.	Dlate-
go	Narodowy	Dzień	Pamięci	o	„Żołnierzach	Wyklętych”	powi-
nien	na	stałe	wpisać	się	w	kalendarz	państwowych	obchodów	
patriotycznych	–	dodał	Burmistrz	Jaworski.	
	 Dalsza	część	uroczystości	miała	miejsce	w	Hali	„Pod	Basz-
tami”	 w	Centrum	Kultury	 i	 Sportu	w	Chęcinach.	 Zostały	 tu	
zaprezentowane	 programy	 artystyczne	 przygotowane	 przez	
uczniów	szkół	 z	 terenu	gminy	Chęciny.	Zebrani	goście	mogli	
wysłuchać	 także	 opowieści	 historycznych	 o	 „Żołnierzach	Wy-
klętych”	 w	 wykonaniu	 grupy	 rekonstrukcyjnej	 i	 Dionizego	
Krawczyńskiego	 ze	 Stowarzyszenia	 Rekonstrukcji	 Historycz-
nych	„Jodła”.
	 Organizatorami	 chęcińskich	 obchodów	 byli:	 Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski	oraz	Stowarzyszenie	
Rekonstrukcji	Historycznych	„Jodła”.		

Agnieszka Olech
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	 O	tym	jak	ważne	są	tabliczki,	nie	trzeba	przekonywać	niko-
go,	kto	choć	raz	próbował	trafić	pod	konkretny	adres.	W	szcze-
gólności,	problem	dostrzegamy	na	osiedlach,	gdzie	numeracja	
posesji	jest	często	nieregularna	i	trudno	się	w	niej	odnaleźć.
	 Ułatwieniem	są	tabliczki	z	nazwami	ulic	i	numeracją	posesji.	
Takie	oznakowanie	 to	 jeden	z	niezbędnych	elementów	 infor-
macji	miejsko-gminnej,	którą	chęcińskie	władze	starają	się	re-

Nowe oznakowanie ulic
 W Chęcinach zakończył się kolejny etap związany z montażem tabliczek z nazwami ulic i numerami posesji. Nowe oznako-
wanie pojawiło się w ostatnim czasie m.in. na Osiedlu Zelejowa i Osiedlu Północ.

	 Warto	zaznaczyć,	że	Gmina	Chęciny	zapewnia	codziennie	
dowóz	 kilkudziesięciu	 uczniów	 z	Bolmina,	 Korzecka,	 Pod-
zamcza,	 Starochęcin,	 Przymiarek,	 Lipowicy	 i	Radkowic	 do	

Gimbusy dla szkół z terenu Gminy Chęciny
 Gmina Chęciny zakupiła dwa używane autobusy do przewozu dzieci i młodzieży do szkół znajdujących się na jej terenie. 
Nowozakupione gimbusy to autobus marki Mercedes-Benz, posiadający 58 miejsc siedzących i 22 miejsca stojące oraz 16 oso-
bowy bus marki Renault Master z 4 dodatkowymi miejscami stojącymi.

Gimnazjum	w	Chęcinach,	a	także	dzieci	ze	Skib	i	ul.	Zelejowej	
dowożonych	do	Szkoły	Podstawowej	w	Chęcinach.	Ponadto	na	
co	 dzień	 potrzebny	 jest	 również	mniejszy	 środek	 transportu	
służący	do	dowozu	dzieci	uczęszczających	na	 różnego	 rodza-
ju	zajęcia	dodatkowe,	konkursy,	zawody	oraz	inne	wydarzenia	
sportowo-edukacyjne.
	 Stąd	wzięła	się	potrzeba	związana	z	zakupem	nowych	aut.	
Właśnie	po	to,	by	zapewnić	bezpieczną	i	odpowiednią	logisty-
kę	młodzieży	 szkolnej.	Wysłużony	dotychczasowy	gimbus	nie	
spełniał	już	dostatecznych	standardów	i		wymagał	stałych,	bie-
żących	napraw,	co	wiązało	się	również	z	dużymi	kosztami.	A	na	
ciągłe	 awarie	nie	można	 było	pozwolić,	 ponieważ	 codziennie	
na	dowóz	do	szkoły	oczekuje	kilkudziesięciu	uczniów	z	terenu	
całej	gminy.	Udało	się	więc	wygospodarować	środki	finansowe,	
które	przeznaczono	na	zakup	dwóch	pojazdów.
	 Nowonabyte	przez	Gminę	gimbusy	posiadają	podwyższony	
standard	wyposażenia,	jak	chociażby	klimatyzację,	dodatkowe	
ogrzewanie,	a	także	nowoczesne	systemy	bezpieczeństwa	jazdy.		
Wszystko	po	to,	by	bezpieczeństwo	i	komfort	przewozu	dzieci	
i	młodzieży	były	na	jak	najwyższym	poziomie.

Magdalena Jamrożek

alizować	na	terenie	całej	gminy,	szczególnie	w	miejscach,	gdzie	
brak	oznakowania	powoduje	 jakiekolwiek	problemy	komuni-
kacyjne.		
	 Wszystkie	 dotychczas	 wykonane	 na	 terenie	 gminy	 tablice	
wyróżnia	jednolity	nadruk	z	herbem	gminy.

Magdalena Jamrożek
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	 Dwie	kondygnacje	nadziemne,	dwuspadowy	dach,	powierzchnia	użytkowa	
wynosząca	 182	 metry	 kwadratowe,	 dwie	 strefy	 pożarowe,	 garaż	 i	 dodatkowa	
część	budynku,	 instalacja	alarmowa	 i	monitoring	–	 tak	będzie	wyglądała	nowa	
siedziba	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Ostrowie	w	Gminie	Chęciny.	9	marca	to	
z	pewnością	ważna	data	w	historii	Ostrowa.	To	właśnie	tego	dnia	została	podpi-
sana	umowa	z	wykonawcą,	który	wygrał	przetarg	na	budowę	nowego	budynku	
Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Ostrowie.	Umowę	z	wyłonionym	w	drodze	prze-
targu	wykonawcą	–	firmą	„KOMPLEXBUD”	podpisał	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	
Chęciny,	Robert	Jaworski	wraz	ze	Skarbnik	Gminy,	Jadwigą	Sinkiewicz.	Podpis	
na	umowie	ze	strony	wykonawcy	złożył	właściciel	firmy	„KOMPLEXBUD”	Łu-
kasz	Heinich.	Podczas	historycznej	chwili	obecni	byli	także	przedstawiciele	straży	
w	osobach	prezesa	OSP	Ostrów	Kazimierza	Łebka	i	Radosława	Stolarskiego,	na-
czelnika	OSP	Ostrów.	
	 –	Druhowie	z	Ostrowa	długo	i	cierpliwie	czekali	na	nową	siedzibę.	Dotych-
czasowa	remiza	 liczyła	sobie	blisko	sto	 lat	–	przypomniał	Burmistrz	Robert	Ja-
worski.	 -	Nowy	 obiekt	OSP	w	Ostrowie	 jest	 potrzebą	 niezaprzeczalną.	 Jestem	
przekonany,	że	dzięki	niemu	jednostka	zapewni	bezpieczeństwo	nie	tylko	lokal-
nej	społeczności,	ale	także	stałą	pomoc	całej	gminie.	Chciałbym	także,	aby	obiekt	
dobrze	 służył	 kolejnym	 pokoleniom	 –	 powiedział	 Robert	 Jaworski,	 Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny.	–	Będziemy	wreszcie	posiadali	obiekt,	na	który	czekały	
pokolenia	druhów	z	OSP	 i	mieszkańcy	–	powiedzieli	druhowie	z	OSP	Ostrów,	
obecni	podczas	podpisania	umowy.
	 Warto	 podkreślić,	 że	 wykonawcę	 inwestycji	 wybrano	 w	 drodze	 przetargu	
nieograniczonego.	Został	nim	Łukasz	Heinich	prowadzący	działalność	gospodar-
czą	pod	nazwą	„KOMPLEXBUD”	z	siedzibą	w	Kielcach.	–	W	dniu	dzisiejszym	

Już podpisano umowę z wykonawcą

W Ostrowie powstanie nowy budynek 
Ochotniczej Straży Pożarnej

 9 marca, w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą na wybudowanie bu-
dynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie. Jest to z pewnością ważna chwila nie tylko dla Strażaków OSP, ale 
i mieszkańców Ostrowa. Prace ruszą lada dzień.     

nastąpiła	bardzo	ważna	dla	realizacji	inwestycji	chwila,	czyli	podpisanie	umowy	
z	wykonawcą.	Termin	przekazania	placu	budowy	nastąpi	w	ciągu	siedmiu	dni,	
a	więc	prace	budowlane	ruszą	niebawem	–	powiedział	Burmistrz	Jaworski.	-	Za-
kres	 robót	 budowlanych	 będzie	 bardzo	 duży,	 ponieważ	 nowa	 remiza	 zostanie	
wybudowana	od	podstaw.	Jej	powierzchnia	użytkowa	wyniesie	182	metry	kwa-
dratowe.	Prace	rozbiórkowe	starego	budynku,	który	już	się	rozpadał,	zostały	już	
wykonane,	a	 teren	wyrównany.	Dobre	warunki	w	budynku	Ochotniczej	Straży	
Pożarnej	to	większe	bezpieczeństwo	mieszkańców	Ostrowa.	Straż	w	Ostrowie	bę-
dzie	obchodzić	w	przyszłym	roku	Jubileusz	90-lecia.	Jestem	przekonany,	że	po	
takim	czasie	strażacy	i	społeczeństwo	zasłużyli	na	lepszą	i	godną	strażnice		–	pod-
kreślił	Robert	Jaworski.	
	 -	Strażacy	to	nie	tylko	pożary,	czy	inne		tragedie,	z	którymi	ich	często	utożsa-
miamy.	Ale	to	codzienna	pomoc	społeczna,	czy	też	kultywowanie	pięknej	tradycji	
w	imię	głoszonego	hasła:	Bogu	i	Ludziom	na	ratunek.	Swoją	służbą	uczą	patrioty-
zmu	i	umiłowania	Ojczyzny.	Nie	bacząc	na	porę	dnia,	czy	porę	roku,	zostawiając	
rodzinę,	 na	 sygnał	 syreny	 biegną	nieść	 pomoc	potrzebującym.	Dlatego	myślę,	
że	 ta	 remiza	ma	 służyć	nie	 tylko	 strażakom,	ale	 całej	 lokalnej	 społeczności.	Po	
90-latach	trudnej	służby	zasłużyli	na	godne	warunki	dla	swojej	działalności.	Tak	
jak	i	wszyscy	inni	strażacy	z	terenu	naszej	gminy.	Teraz	w	okresie	Świąt	Wielkiej	
Nocy	 asystują	przy	grobie	Pana	 Jezusa	wyznając	dewizę	 „Bogu	na	 chwałę,	 lu-
dziom	na	pożytek”.	Mając	na	uwadze	ich	służbę	i	nieocenioną	pomoc	jaką	niosą	
naszym	mieszkańcom	samorząd	podjął	decyzję	o	budowie	tej	strażnicy	–	dodał	
Burmistrz.
	 Wykonawca	zobowiązał	się	do	wykonania	zaplanowanych	prac	do	końca	bie-
żącego	roku.	Wtedy	remiza	zostanie	oddana	do	użytku.	Koszt	inwestycji	wyniesie	
691873,77	zł

Agnieszka Olech  

	 Wiktor	 Kostecki	 i	 Agnieszka	 Kochańska	 z	 Zespołu	 Szkół	
Ogólnokształcących	w	Wolicy	zajęli	kolejno	pierwsze	 i	drugie	
miejsce,	trzecie	miejsce	zajęła	Natalia	Maj	z	Publicznego	Gim-
nazjum	w	Czyżowicach,	ktorej	opiekunem	jest	ks.	dr	Przemy-
sław	Filipkiewicz	z	parafii	Bejsce.	Dwóch	najlepszych	uczniów	
przygotowywał	ks.	Łukasz	Biś	z	parafii	Wolica	-	Tokarnia.
	 Gratulujemy	 najlepszej	 trójce	 i	 życzymy	 powodzenia	 na	
etapie	ogólnopolskim!

źródło:
http://www.diecezja.kielce.pl/przeszli-do-etapu-ogolnopolskiego

Przeszli do etapu ogólnopolskiego
 W czwartek, 3 marca 2016 r. w klasztorze Ojców Franciszkanów w Skarżysku Kamiennej odbył sie etap diecezjalny X Olim-
piady z wiedzy o św. Maksymilianie Marii Kolbe. Do etapu ogólnopolskiego dostały się trzy osoby z naszej diecezji z najwięk-
szą ilością punktów.
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	 W	 zebraniu	 wzięli	 udział	 członkowie	 Stowarzyszenia,	 za-
proszeni	goście	w	osobach:	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	
Robert	Jaworski,	Dyrektor	Szkoły,	Monika	Krzysztofek,	Sołtys	
Jan	Orawiecki,	Naczelnik	OSP	Tokarnia-	Michał	Wcisło.
	 Spotkanie	 otworzył	 prezes	 Stowarzyszenia	 Marian	 Siko-
ra,	który	serdecznie	powitał	wszystkich	zebranych.	W	imieniu	
Zarządu	Prezes	przedstawił	obszerne	 sprawozdanie	rzeczowo	
-	finansowe	z	działalności	Stowarzyszenia	w	latach	2014-2015.	
Podkreślił,	 że	 kończąca	 się	 kadencja	 była	 czasem	 aktywnej	
i	systematycznej	pracy	wszystkich	członków	Stowarzyszenia	na	
rzecz	lokalnej	społeczności.	Podziękował	również	za	współpra-
cę	i	wsparcie	ze	strony	Gminy	Chęciny.
	 Sprawozdanie	Komisji	Rewizyjnej	odczytał	 jej	przewodni-
czący	Stanisław	Chałat.
	 Następnie	 dokonano	 wyboru	 członków	 nowego	 Zarządu	
SWRKiS	w	Tokarni	na	lata	2016	i	2017.	W	skład	nowo	wybra-

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze
Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Kultury 

i Sportu w Tokarni
 27 lutego 2016 r., w budynku Szkoły Podstawowej w Tokarni,odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze Stowarzysze-
nia Wspierającego Rozwój Kultury i Sportu w Tokarni. Podczas spotkania podsumowano działalność organizacji za lata 2014 
i 2015 oraz dokonano wyboru władz na kolejną dwuletnią kadencję.

nego	Zarządu	weszli:
Prezes	–	Marian	Sikora
Wiceprezes	–	Tomasz	Dziurzyński
Wiceprezes	–	Stanisław	Wojtasiński
Sekretarz	–	Ryszard	Wroński
Skarbnik	–	Marek	Tarach

	 Doceniając	pracę	SWRKiS	w	Tokarni	głos	zabrał	Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.
	 Burmistrz	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny	 w	 ciepłych	 słowach,	
podziękował	 ustępującemu	 Zarządowi	 za	 ofiarną	 pracę	 i	 za-
angażowanie	w	krzewieniu	kultury	i	promowaniu	sportu	oraz	
wszelkiej	aktywności	fizycznej.	Pogratulował	nowo	wybranemu	
Zarządowi	i	życzył	dalszych	sukcesów	w	pracy	na	rzecz	miejsco-
wej	społeczności.

Tomasz Dziurzyński

	 W	Osielsku	koło	Bydgoszczy	odbyły	 się	Młodzieżowe	Mi-
strzostwa	Polski	U-23.	 -	Na	Mistrzostwach	Polski	 bardzo	do-
brze	zaprezentował	nas	Łukasz	Król.	Zdobył	wysokie	 siódme	
miejsce	i	dzięki	temu	uzyskał	5	punktów	Ministerstwa	Sportu	
i	Turystyki	–	powiedział	trener	Czesław	Zaborski.
	 W	tym	samym	terminie	odbyły	 się	Mistrzostwa	Polski	 Ju-
niorek	w	Siedlcach.	–	Na	Mistrzostwach	Polski	zaprezentowała	
się	między	innymi	Anna	Król,	która	w	kategorii	48	kilogramów	
stanęła	na	podium	zdobywając	drugie	miejsce	–	powiedział	tre-
ner	Zaborski.	–	W	kategorii	59	kilogramów	walczyła	Gabriela	
Karyś,	która	uzyskała	wysokie	piąte	miejsce.	W	tej	samej	kate-
gorii	reprezentowała	nas	również	Natalia	Rączka,	która	wywal-

Kolejne sukcesy wychowanków „Znicza”
 4 - 5 marca był bardzo intensywnym czasem dla podopiecznych Klubu Sportowego „Znicz” Chęciny. W tym czasie odbyły 
się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w zapasach w stylu wolnym, Mistrzostwa Polski Juniorek oraz I Puchar Polski Kadetek. 
Młodzi kadeci zdobyli wysokie miejsca i punkty Ministerstwa Sportu i Turystyki.

czyła	dwunastą	 lokatę.	Natomiast	w	kategorii	 67	kilogramów	
swoje	umiejętności	pokazała	Emilia	Nartowska,	która	 stanęła	
na	podium	zdobywając	trzecie	miejsce	–	dodał	trener.
	 W	 tym	 samym	 terminie,	 również	 w	Siedlcach,	 odbył	 się	
I	Puchar	Polski	Kadetek	w	wieku	15-17	lat.	Jest	to	I	Tor	elimi-
nacji	do	Ogólnopolskiej	Olimpiady	Młodzieży.	„Znicz”	Chęciny	
prezentowała	Weronika	 Karyś,	 która	 w	kategorii	 65	 kilogra-
mów	zdobyła	piątą	lokatę.
	 Warto	 dodać,	 że	 II	 Puchar	 Polski	 Kadetek	 odbędzie	 się	
w	Chęcinach.	 Po	 nim	 zostaną	 wyłonieni	 zawodnicy,	 którzy	
przejdą	do	Finału	Ogólnopolskiej	Olimpiady	Młodzieży.

Agnieszka Olech
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	 Organizatorem	 spotkania	 był	 Burmistrz	 Gminy	 i	 Miasta	
Chęciny,	Robert	Jaworski	oraz	Komendant	Komisariatu	Poli-
cji	w	Chęcinach,	Łukasz	Sarna,	którzy	osobiście	wzięli	udział	
w	spotkaniu	z	mieszkańcami.	Celem	zorganizowanych		konsul-
tacji	było	zebranie	opinii	dotyczących	rodzaju	i	miejsc	występo-
wania	zagrożeń	na	terenie	Gminy	i	Miasta	Chęciny.

Odbyły się konsultacje społeczne
dotyczące tworzenia nowej mapy zagrożeń 

Gminy i Miasta Chęciny
 Pod hasłem „Razem Bezpieczniej”, 25 lutego, w Hali „Pod Basztami” w Chęcinach, odbyły się konsultacje społeczne do-
tyczące tworzenia nowej mapy zagrożeń Gminy i Miasta Chęciny.

	 Podczas	czwartkowych	konsultacji	policjanci	poinformowali	
zebranych	o	aktualnym	stanie	bezpieczeństwa	na	terenie	gmi-
ny.	Ponadto	uczestnicy	spotkania	mogli	zgłosić	swoje	sugestie	
dotyczące	miejsc	niebezpiecznych	oraz	sytuacji,	które	sprawia-
ją,	że	czują	się	zagrożeni.	Na	tej	podstawie	policjanci	sprawdzą	
każdą	ze	zgłoszonych	informacji,	a	zdobyta	wiedza	będzie	sta-
nowiła	nieocenioną	pomoc	w	pracach	na	podniesieniem	pozio-
mu	bezpieczeństwa	 na	 terenie	 całej	 gminy.	 Ponadto	 zgłoszo-
ne	sugestie	będą	niezbędne	oraz	przy	projektowaniu	finalnej	
mapy	zagrożeń.
	 Moderatorem	spotkania	była	Pani	Naczelnik	Wydziału	Pre-
wencji	 Komendy	 Miejskiej	 Policji	 w	 Kielcach,	 podinspektor	
Aneta	Litwin.
	 W	 konsultacjach	 wzięli	 również	 udział	 Przewodnicząca	
Rady	Miejskiej	w	Chęcinach	Danuta	Mochocka,	Z-ca	Burmi-
strza	Gminy	i	Miasta	Chęciny	Mariusz	Nowak,	a	także	licznie	
zgromadzeni	 radni,	 sołtysi,	 przedstawiciele	 jednostek	 oraz	
mieszkańcy	z	terenu	całej	gminy.

Magdalena Jamrożek
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	 W	poniedziałek	07	marca	odbył	się	już	XXII Wojewódzki 
Turniej Krasomówczy „O Laur Demostenesa”	 ,	 współorga-
nizatorem	którego	był	Zespół	Szkół	Nr	2	im.	Władysława	Ło-
kietka	 w	Chęcinach.	 Reprezentacja	 naszej	 szkoły	 w	 składzie:	
Jachimowska	Izabela,	Iwona	Zaleśna	i	Piotr	Szczepanik	spisała	
się	rewelacyjnie.	Iwona	Zaleśna	już	po	raz	drugi	obroniła	tytuł	
Złotoustego	uzyskując	I	miejsce,	natomiast	uczeń	klasy	pierw-
szej	Piotr	Szczepanik	otrzymał	wyróżnienie.	Opiekunem	Złoto-
ustych	była	Pani	Teresa	Jakubowska.	
	 Nagrody	 książkowe	 ufundowali:	 Starosta	Kielecki	Michał	
Godowski	oraz	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny	Robert	Ja-
worski.	 Natomiast	 fundatorem	 przepięknych	 pucharów	 była	
Rada	Rodziców	przy	ZS	Nr	2	i	Dyrekcja	Szkoły	–Pani	Halina	
Kołodziejczyk.	
	 W	dniu	08	marca	miał	miejsce	VII Powiatowy Konkurs Recy-
tatorski „ECCE HOMO”.	Do	konkursu	przystąpiło	39	uczniów,	
którzy	byli	oceniani	przez	zacne	jury	w	składzie:	Pani	Edyta	Ja-
rząbek	-	radna	oraz	pracownik	Centrum	Kultury	i	Sportu	w	Chę-
cinach,	 Pani	Alicja	 Stradomska	 –	Matczak	 nauczyciel,	 teatrolog	
w	KCP	do	Misji	Zagranicznych	w	Kielcach	i	Pan	Waldemar	Trep-
ka	–	nauczyciel	bibliotekarz	i	znawca	klasycznej	recytacji.	Kapituła	
Konkursowa	oceniała	przede	wszystkim:	dobór	repertuaru,	kul-
turę	słowa,	 interpretację	utworu	oraz	ogólny	wyraz	artystyczny.	
Poziom	tegorocznego	konkursu	był	bardzo	wysoki.	

Laureatami w kategorii recytacja zostali :

I	miejsce:	Milena	Kasperek	(	ZS	w	Gnieździskach	,	)Natalia	To-
masik	(Gim.	w	Brynicy)
II	miejsce:	Magdalena	Ganczarek		(Gim.	w	Nowinach),	Magda-
lena	Wcisło	(Gim.	w	Nowinach	)
III	miejsce:	Alicja	Barańska	(	ZSO	w	Chęcinach	),	Aleksandra	
Giemza	 (ZS	w	Gnieździskach),	 Agnieszka	Ciepielewska	 (ZSO	
w	Chęcinach)
WYRÓŻNIENIA	otrzymali:	Marta	Boczkowska	(Gim.	Zającz-
ków),	Cęcek	Aleksandra	(Gim.	w	Nowinach)	oraz	Kwas	Agata	
(ZSO	Chęciny).

Szkoły ponadgimnazjalne:
I	 miejsce:	 Marta	 Witeska	 (ZSL	 w	 Zagnańsku),	 Piotr	 Żurek	
(Technikum	Nr	1	im.	Władysława	Łokietka)
II	miejsce:	Karol	Zawisza	(ZSL	w	Zagnańsku,	Weronika	Mier-
nik	 (LO	 im.	Władysława	Łokietka	w	Chęcinach),	Aleksandra	
Żurek	(LO	im.	Władysława	Łokietka	w	Chęcinach)
III	 miejsce:	 Piotr	 Szczepanik	 (LO	 im.	Władysława	 Łokietka	
w	Chęcinach)	Kalina	Ambur		(ZSP	Nr5	w	Łopusznie),	Patrycja	
Czarnecka	(LO	im.	Władysława	Łokietka	w	Chęcinach)
WYRÓŻNIENIE	uzyskali:	Maria	Walczyńska	i	Satalecka	Maria	
z	ZSP	w	Łopusznie	oraz	Kamila	Gryz	z	LO	w	Chęcinach.

W kategorii poezja śpiewana	:	
	 Nagrodę	GRAND PRIX	 ufundowaną	 przez	 Radę	Rodzi-
ców	 ZS	Nr	 2	w	Chęcinach	 oraz	 Stowarzyszenie	 „Razem	mo-
żemy	więcej”	 	otrzymał	uczeń	klasy	 trzeciej	LO	Wojciech	Li-
sowicz.	I miejsce:	Barbara Winkler	(Klub Centrum Przygoto-
wań do Misji Zagranicznych w Kielcach)	i  Małgorzata Zaława 
(Gim.	w Brynicy)

XVII Szkolny Tydzień Kultury Języka
 Kolejny, bo już  XVII Szkolny Tydzień Kultury Języka, odbył się w dniach od 07 do 12 marca 2016 roku,  w Zespole Szkół 
Nr 2 im. Władysława Łokietka w Chęcinach. Honorowy Patronat nad cyklem imprez objęli Starosta Kielecki Michał Godowski 
oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski.

	 W	 dniu	 09	marca	miał	 miejsce	VII Powiatowy Konkurs 
Ortograficzny.	Młodzi	ludzie	zmierzyli	się	z	tekstem	dyktanda	
pt.	 „Niepotwornie	o	morskich	potworach”-	 	przygotowanego		
przez	 Pana	Waldemara	 Trepkę,	 a	 dyktowanego	 przez	 Panią	
Ewę	Dziedzic.
 Do konkursu przystąpiło 36 osób ze szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych.
W kategorii gimnazjum zwyciężyli:
I	 miejsce:	 Kacper	 Kwiatkowski	 –	 Gimnazjum	 w	 Chęcinach,	
Weronika	Kaczmarczyk-		Gimnazjum	w	Nowinach
II	miejsce:	Małgorzata	Stępnik	–	Gimnazjum	w	Wolicy,	Alek-
sandra	Knap	-	Gimnazjum	w	Chęcinach
III	miejsce:	Andżelika	Wicher	-	Gimnazjum	w	Nowinach,	Bar-
tosz	Szewczyk	-	Gimnazjum	w	Wolicy
W kategorii szkół średnich zwycięzcami zostali:
I miejsce:	Ludwik Wesołowski	–	ZS Nr 3 Chmielnik,	II miejsce 
:	Oliwia Bielecka - ZS Nr 3 Chmielnik,	III miejsce:	Hubert Pe-
trus - LO w Łopusznie,	Patrycja Czarnecka	–	LO w Chęcinach

	 W	dniu	10	marca	odbyła	się	VI Literacka Wieża Babel – 
Maraton Czytelniczy,	podczas	którego	zarówno	uczniowie	jak	
i	nauczyciele	czytali	swoje	ulubione	teksty-		powieści	kryminal-
ne,	obyczajowe,	baśnie,	bajki,	satyry,	a	także	reportaże.
Dnia	 11	 marca	 miało	 miejsce	 uroczyste	 podsumowanie IV 
Świętokrzyskiego Turnieju Sprawności Językowej w Ośrodku 
Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w	Kielcach.	Dwie	drużyny,	
jedna	z	liceum	–	Aleksandra	Żurek	i	Aleksandra	Piwowar,	dru-
ga	z	technikum	–	Piotr	Żurek	i	Patryk	Trela	zmierzyła	się	z	te-
stem	językowym.	W	tym	samym	dniu	uczniowie	liceum	wzięli	
udział	w	następnych	dwóch	konkursach.	Pierwszy	 to	VII	Po-
wiatowy	 Konkurs	 Recytatorski	 „Bliżej	 Mickiewicza”,	 w	któ-
rym	godnie	nas	 	reprezentowali:	Piotr	Szczepanik	 i	Wojciech	
Lisowicz.	Wojtek	w	kategorii	poezja	śpiewana	zajął	I	miejsce.	
Drugi	 konkurs	 to	X	Wojewódzki	Turniej	 Sprawności	 Języko-
wej.	W	turnieju	udział	wzięły	uczennice	klasy	trzeciej	liceum:	
Czarnecka	Patrycja,	Chrabąszcz	Magdalena,	Giemza	Klaudia	
i	Cegła	Daria.	W	kategorii	„Czytam,	więc	rozumiem”	Patrycja	
Czarnecka	uplasowała	się	na	III	miejscu.
Serdecznie	dziękujemy	za	udział	i	zapraszamy	za	rok!

Zespół Szkół Nr 2 
im. Władysława Łokietka 

w Chęcinach
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Rozmawiali o unijnych dotacjach
dla przedsiębiorców

 O wsparciu rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020 
rozmawiano podczas informacyjnego spotkania dla przedsiębiorców z ekspertami oraz władzami Gminy i Miasta Chęciny, 
które odbyło się w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

	 Już	po	raz	kolejny	otwiera	się	szansa	
na	dofinansowania	unijne	nie	 tylko	dla	
przedsiębiorców,	którzy	chcą	inwestować	
w	 rozwój	 swoich	 firm,	 ale	 również	 dla	
tych,	którzy	ze	swoim	własnym	biznesem	
chcą	wystartować.	 -	 Jednym	z	prioryte-
tów	 rozwoju	 samorządu	 jest	 ożywienie	
gospodarcze	 na	 jego	 terenie.	 Dlatego	
też,	 stojąc	 u	 progu	 nowej	 perspektywy	
unijnej	 na	 lata	 2014-2020,	 chcieliby-
śmy	przybliżyć	Państwu	możliwości	sko-
rzystania	 z	 unijnego	 dofinansowania.	
Fundusze	 Europejskie	 dają	 szanse	 po-
zyskania	 środków	 na	 założenie	 własnej	
firmy,	ale	także	na	rozwój	już	istniejącej.	
Warto	 skorzystać	 z	 unijnych	propozycji	
dla	 przedsiębiorców,	 stąd	 też	 dzisiejsze	
spotkanie	z	ekspertami		-	poinformował	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Ro-
bert	Jaworski.	

Fundusze Europejskie szansą rozwoju 
dla przedsiębiorców

	 Jak	 podkreślano	 podczas	 spotkania	
w	Europejskim	Centrum	Edukacji	Geo-
logicznej	w	Chęcinach,	Fundusze	Euro-
pejskie	są	po	to,	aby	pomagać	przedsię-
biorcom	w	rozwoju	własnej	działalności.	
-	Obszarów,	w	których	można	pozyskać	
dofinansowanie	jest	bardzo	dużo.	W	za-
leżności	 od	 potrzeb	 branży,	 czy	 poten-
cjału	 firmy	można	 korzystać	 z	 różnych	
form	 wsparcia.	 Fundusze	 Europejskie	
starają	 się	 odpowiadać	 na	 potrzeby	
przedsiębiorców.	 Należy	 jednak	 pamię-
tać	o	wnikliwym	zapoznaniu	się	z	warun-
kami	 uzyskania	 wsparcia,	 bo	 nie	 każdy	

wydatek	 może	 zostać	 sfinansowany	 ze	
środków	unijnych	-	podkreślał	Grzegorz	
Orawiec,	 dyrektor	 Departamentu	 Poli-
tyki	 Regionalnej	 Urzędu	 Marszałkow-
skiego	 Województwa	 Świętokrzyskiego,	
który	podczas	spotkania	mówił	o	możli-
wościach	pozyskania	środków	na	wspar-
cie	 rozwoju	 mikro,	 małych	 i	 średnich	
przedsiębiorstw	w	ramach	Regionalnego	
Programu	 Operacyjnego	 Województwa	
Świętokrzyskiego.	 O	 wsparciu	 dla	 tych	
przedsiębiorstw	 w	 ramach	 Programu	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	mówił	Łu-
kasz	 Skórski,	 zastępca	 kierownika	 Biu-
ra	PROW	ds.	obsługi	wniosków.	Można	
było	 się	 także	 dowiedzieć	 wszystkiego	
o	 Krajowym	 Funduszu	 Szkoleniowym	
wspierającym	 pracodawców	 i	 ich	 pra-
cowników.	Ten	temat	dokładnie	przybli-
żył	Cezary	Mielczarz,	zastępca	dyrektora	
Wojewódzkiego	Urzędu	Pracy.	O	wspar-
ciu	 pracodawców	 i	 pracowników	 w	 ra-
mach	 programów	 realizowanych	 przez	
Powiatowy	Urząd	Pracy	mówiła	dyrektor	

tej	placówki,	Małgorzata	Stanioch,	a	Pa-
weł	Lulek,	kierownik	Zespołu	ds.	Infor-
macji,	Promocji	Wojewódzkiego	Urzędu	
Pracy	i	Współpracy	z	Partnerami	Rynku	
Pracy	mówił	 o	 Rejestrze	Usług	Rozwo-
jowych	 (RUR),	 czyli	 nowej	 platformie	
wsparcia	kompetencji	przedsiębiorców.

Warto odwiedzić Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich

	 Spotkanie	w	ECEG	w	Chęcinach	do-
tyczące	 możliwości	 dofinansowań	 unij-
nych	dla	przedsiębiorców	bez	wątpienia	
było	 dobrym	wprowadzeniem	w	zagad-
nienia	 unijnych	 	 dotacji.	 -	 O	 szczegóły	
możliwości	 dofinansowania	 swoich	 po-
mysłów	 można	 pytać	 w	 naszych	 punk-
tach	konsultacyjnych.	Wszelkie	informa-
cje	 i	porady	można	 tam	uzyskać	 zupeł-
nie	 za	darmo.	 Jesteśmy	 tam	po	 to,	 aby	
pomagać	-	zaznaczył	Grzegorz	Orawiec,	
dyrektor	Departamentu	Polityki	Regio-
nalnej	Urzędu	Marszałkowskiego	Woje-
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	 W	zebraniu	wziął	udział	Burmistrz,	Robert	Jaworski,	któ-
ry	otwierając	obrady	wraz	z	Prezesem,	Kazimierzem	Łebkiem	
i	wszystkimi	uczestnikami	minutą	ciszy	uczcili	pamięć	o	Śp.	Bo-
gusławie	Nartowskiej,	długoletniej	Sołtys	Korzecka,	dotychczas	
pełniącej	funkcję	członka	zarządu	i	skarbnika	Koła	Gminnego	
Stowarzyszenia	Sołtysów	Ziemi	Kieleckiej.
	 W	 wyniku	 przeprowadzonych	 wyborów	 nowym	 skarbni-
kiem	Koła	Gminnego	został	Paweł	Żurek,	Sołtys	miejscowości	
Wolica.
	 W	spotkaniu	wzięli	również	udział	przedstawiciele	święto-
krzyskich	oddziałów	Państwowej	Inspekcji	Pracy	i	KRUS.

Magdalena Jamrożek

Walne zebranie sołtysów
 26 lutego, w kamienicy „Niemczówka”, w Chęcinach, odbyło się walne zebranie członków Koła Gminnego Stowarzyszenia 
Sołtysów Ziemi Kieleckiej, które miało na celu dokonanie wyborów uzupełniających funkcję skarbnika w zarządzie chęciń-
skiego koła.

wództwa	Świętokrzyskiego,	który	dzięko-
wał	władzom	Gminy	i	Miasta	Chęciny	za	
dobrą	współpracę	i	stworzenie	możliwości	
przeprowadzenia	 spotkania	 informacyj-
nego	 dla	 przedsiębiorców.	 -	 Zapraszam	
wszystkich	 potencjalnych	 beneficjentów	
do	odwiedzenia	naszego	punktu	konsul-
tacyjnego	w	celu	uzyskania	szczegółowych	
informacji	 -	 zachęcał	 dyrektor	Grzegorz	
Orawiec.	Warto	 dodać,	 że	 Punkt	 Infor-
macyjny	 Funduszy	 Europejskich	 w	 wo-
jewództwie	 świętokrzyskim	 znajduje	 się	
przy	ul.	Św.	Leonarda	1	w	Kielcach.

Diagnoza potrzeb pozwoli poszukać 
właściwego źródła dofinansowania

	 -	 Pomimo,	 że	 wszystkie	 niezbędne	
informacje	 znajdują	 się	 na	 oficjalnych	
serwisach	 programowych,	 warto	 skon-
taktować	się	z	pracującymi	w	sieci	specja-
listami	ds.	funduszy	europejskich,	którzy	
pomogą	znaleźć	 indywidualne	rozwiąza-

nia.	Rozmowa	ze	 specjalistą	zaoszczędzi	
cenny	 czas	 i	 pozwoli	 szybko	 zrozumieć	
zasady	działania	Funduszy	Europejskich	
-	podkreślała	 Justyna	Gołębiewska,	kie-
rownik	głównego	Punktu	Informacyjne-
go	Funduszy	Europejskich	w	wojewódz-
twie	 świętokrzyskim.	 -	 Fundusze	 Euro-
pejskie	są	pojęciem	tak	szerokim,	że	tyl-
ko	właściwie	 przeprowadzona	diagnoza	
potrzeb	osoby	zainteresowanej,	pozwala	
na	 znalezienie	 odpowiedniego	 źródła	
dofinansowania,	szkolenia	czy	projektu,	
w	którym	można	wziąć	udział	-	dodała.	

W Chęcinach będą pomagać
przyszłym beneficjentom

	 Na	zakończenie	spotkania	Burmistrz	
Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jawor-
ski,	 złożył	 podziękowania	 za	 przybycie	
wszystkim	 prelegentom,	 którzy	 przed-
stawili	perspektywy	dla	rozwoju	działal-
ności	 gospodarczych	 i	 przedsiębiorstw	

przy	wykorzystaniu	środków	dostępnych	
w	ramach	nowej	perspektywy	finansowej	
na	lata	2014-2020.	-	Dziękuję	za	udziele-
nie	wszelkich	niezbędnych	informacji.	Li-
czę,	że	dzięki	nowej	perspektywie	unijnej	
przedsiębiorcy	 z	 terenu	Gminy	 i	Miasta	
Chęciny	 będą	 mieli	 kolejne	 możliwości	
rozwoju.	Przy	pomocy	ekspertów	na	na-
szej	 stronie	 internetowej	 uruchomimy	
specjalną	 zakładkę	 informującą	 przed-
siębiorców	 o	 możliwościach	 korzystania	
z	 unijnych	 dofinansowań	 i	 terminach	
składania	 wniosków	 w	 ramach	 poszcze-
gólnych	programów.	Dołożymy	wszelkich	
starań,	aby	w	naszej	gminie	odbywały	się	
cykliczne	spotkania	z	ekspertami,	którzy	
będą	służyć	informacjami	z	zakresu	moż-
liwości	 skorzystania	 z	 środków	 unijnych		
jak	 najszerszej	 liczbie	 zainteresowanych		
-	zapowiedział	Burmistrz,	Robert	Jawor-
ski.

Agnieszka Olech
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	 Konkurs	 rozpoczął	 powitaniem	 gości	 oraz	 uczestników	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny	Robert	Jaworski,	Komen-
dant	Gminny	Zarządu	OSP	RP	w	Chęcinach	Jarosław	Idziak	
oraz	Dyrektor	ZS	Nr	2	Halina	Kołodziejczyk.	

Eliminacje gminne
do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 3 marca, w Zespole Szkół Nr 2 im. Władysława Łokietka w Chęcinach, odbyły się gminne eliminacje do tegorocznego 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, przebiegającego pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

	 Do	rywalizacji	na	szczeblu	gminnym	stanęli		uczniowie	z	te-
renu	Gminy	Chęciny,	wyłonieni	uprzednio	w	ramach	elimina-
cji	szkolny.	Uczestnicy	zostali	podzieleni	na	trzy	grupy	wiekowe	
-	ze	szkół	podstawowych,	gimnazjów	oraz	szkół	ponadgimna-
zjalnych.	 	 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	umilił	występ	
artystyczny	 uczniów	 Zespołu	 Szkół	 Ogólnokształcących	 im.	
Władysława	Łokietka	w	Chęcinach.
	 Prace	uczestników	oceniało	jury	w	składzie:	st.	kpt.	Mariusz	
Stolarczyk	 z	Komendy	Miejskiej	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej	
w	Kielcach,	kpt.	Marek	Dyk	-	Dowódca	Jednostki	Ratowniczo	
Gaśniczej	PSP	w	Kielcach	oraz	Jarosław	Idziak	 -	Komendant	
Gminny	Związku	OSP	RP	w	Chęcinach.		W	komisji	nadzoru-
jącej	 przebieg	 turnieju	 znaleźli	 się	 ponadto:	 Jarosław	Grusz-
czyński	-	Prezes	Zarządu	Miejsko	-	Gminnego	OSP	RP	w	Chę-
cinach	oraz	Grażyna	Podsiadło	–	Inspektor	ds.	bezpieczeństwa	
w	Urzędzie	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach.

	 W	pierwszej	grupie	wiekowej	szkół	podstawowych	na	po-
dium	stanęli:	Angelika	Wojsa	z	SP	Siedlce	–	I	miejsce,	Laura	
Maciejewska		z	SP	Starochęciny	–	II	miejsce	oraz		Małgorzata	
Gościniewicz	 z	 SP	 Starochęciny	 –	 III	miejsce.	Wśród	 gimna-
zjalistów	I	miejsce	zajął	Piotr	Piotrowski	z	ZSO	w	Chęcinach,	
na	II	miejscu	uplasowała	się	Natalia	Karbownik	z	ZSO	w	Chę-
cinach,	a	na	III	miejscu	rywalizację	ukończył	Bartosz	Jaszczy-
kiewicz,	uczeń	Gimnazjum	nr	2	w	Wolicy.	W	ostatniej	grupie	
wiekowej	szkół	ponadgimnazjalnych	najlepsi	okazali	się:	Szcze-
panik	Tomasz	z	ZS	nr	2	w	Chęcinach	–	I	miejsce,	Adrian	Ciski	
z	ZSZ	w	Podzamczu	–	II	miejsce	oraz	Konrad	Łabędzki	z	ZS	
nr	2	w	Chęcinach	–	III	miejsce.	
	 Wszyscy	 laureaci	 otrzymali	 nagrody	 ufundowane	 przez	
Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny	oraz	Komendanta	Gmin-
nego	 Zarządu	OSP	 RP	 Jarosława	 Idziaka.	 Zwycięzcy	 dzisiej-
szego	turnieju	wezmą	również	udział	w	eliminacjach	szczebla	
powiatowego,	które	odbędą	się	już	niebawem.
	 Zwycięzcom	serdecznie	gratulujemy	i	życzymy	sukcesów	na	
dalszych	etapach	turnieju.	

Magdalena Jamrożek
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Miejscowości Data

Milechowy,	Bolmin,	Wymysłów,	Mosty,	Jedlnica,	Miedzianka	–	cała	miejscowość,	Skiby,	Charężów,
Zacisze,	Podpolichno,	Polichno,	Gościniec,	Korzecko,	CHĘCINY:	Os.	Północ,	Al.	Partyzantów,	ul.	Armii	
Krajowej,	ul.	Piłsudskiego,	ul.	Zatropie,	ul.	Gen.	Skalskiego,	ul.	Powstania	Styczniowego		

2016-04-30

Tokarnia,	Wrzosy,	RADKOWICE	15A,	RADKOWICE	11D,	Siedlce	–	cała	miejscowość,	Ostrów,	Wolica,	
Podzamcze	–	cała	miejscowość,	Łukowa,	Wojkowiec,	Lelusin,	Starochęciny,	 2016-04-29

Lipowica,	Przymiarki,	Radkowice,	CHĘCINY:	ul.	Radkowska,	ul.	Sitkówka,	ul.	Panek.	ul.	Zelejowa,
ul.	Tadeusza.	Kościuszki,	ul.	Dobrzączka,	ul.	Kasztelańska,	ul.	Jana	Pawła	II,	ul.	Królowej	Jadwigi,
ul.	Jana	III	Sobieskiego,	ul.	Henryka	Sienkiewicza,	ul.	Kielecka,	ul.	Szkolna,	ul.	Stanisława	Branickiego,	
ul.	Wołodyjowskiego,	ul.	Władysława	Jagiełły,	Pl.	Żeromskiego,	ul.	Długa,	ul.	Krzywa,	ul.	Spokojna,
ul.	Władysława	Łokietka,	ul.	Małogoska,	ul.	Spacerowa,	ul.	Mała,	ul.	Ogrodowa,	ul.	Jędrzejowska,
ul.	Fodygi,	Pl.	2	Czerwca,	ul.		Kazimierza	Wielkiego,	ul.	Staszica,	ul.	14	Stycznia,	ul.	Strażacka,
ul.	Przedborska,	ul.	Floriańska,	ul.	Franciszkańska,	Os.	Sosnówka,	Os.	Czerwona	Góra

2016-04-23

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
ogłasza bezpłatną zbiórkę

 GABARYTÓW, ELEKTROŚMIECI i OPON
którą przeprowadzi firma „Fart-Bis” Sp. z o. o.

według szczegółowego harmonogramu zamieszczonego poniżej:

Wobec powyższego prosimy mieszkańców o zgłoszenia odbioru  
w terminie do dnia 21.04.2016 roku 

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, Referat Gospodarki
Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 11, tel. (41) 31 53 113, Anna Nowaczek.

Odpady należy wystawić w wyznaczonym terminie przed posesję do godziny 7:00 rano.
Odpady będą odbierane tylko ze zgłoszonych wcześniej miejsc.

Odpady wystawione po podanym wyżej terminie i czasie nie będą odbierane.

UWAGA!
GABARYTY: np. meble, tapczany, materace, wykładziny, dywany, wózki dziecięce, rowery

ELEKTROŚMIECI: np. telewizory, pralki, lodówki, komputery,
zabawki elektroniczne, baterie, świetlówki, żarówki energooszczędne

Anna Nowaczek

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia 
masy odpadów ulegających biodegradacji - 2015 rok

Szanowni Mieszkańcy,
	 Zgodnie	z	art.	3	ust.	2	pkt	9	lit.	c	ustawy	z	dnia	13	września	1996r.	o	utrzymaniu	czystości	i	porządku	w	gminach	(tekst	
jednolity	Dz.	U.	z	2013	r.	poz.	1399	z	późn.	zm.)	Urząd	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach	informuje,	że	w	2015	roku	Gmina	
Chęciny	osiągnęła	następujące	poziomy	recyklingu	oraz	ograniczenia	masy	odpadów	ulegających	biodegradacji:
•	poziom	ograniczenia	masy	odpadów	komunalnych	ulegających	biodegradacji	kierowanych	do	składowania	–	4,37	%,
•	poziom	recyklingu,	przygotowania	do	ponownego	użycia	następujących	frakcji	odpadów	komunalnych:	papieru,	metali,	
tworzyw	sztucznych	i	szkła	–	38,52	%,
•	poziom	recyklingu,	przygotowania	do	ponownego	użycia	i	odzysku	innymi	metodami	innych	niż	niebezpieczne	odpadów	
budowlanych	i	rozbiórkowych	–	100	%.

Anna Nowaczek
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	 Święto	Pań	niezwykle	uroczyście	obchodzono	w	tym	roku	
w	świetlicach	wiejskich	na	terenie	Gminy	Chęciny.	Uroczystości	
zorganizowano	nie	tylko	w	Chęcinach.	Odbyły	się	one	również		
miedzy	innymi	w	świetlicach	w	Ostrowie,	Miedziance	i	Tokarni.	
	 Dzieci	i	młodzież	pod	okiem	opiekunek	przygotowały	i	za-
prezentowały	 piękne	 programy	 artystyczne,	 prezentując	 swe	

Odświętnie podczas tegorocznych
uroczystości z okazji Dnia Kobiet 

 Piękne występy, życzenia i wierszyki przygotowano dla Pań i wszystkich, którzy zechcieli przybyć na uroczystości z okazji 
Dnia Kobiet.  

Dzień Kobiet w świetlicy w Ostrowie,

Uroczystości w świetlicy w Miedziance. 

Upominki dla Pań wręczyli w Tokarni panowie strażacy

Wszystkim paniom serdeczne życzenia składał Burmistrz, Robert Jaworski. 

zdolności	aktorskie	i	wokalne.	Paniom	składano	ciepłe	życzenia	
i	wręczono	drobne	upominki.	
	 W	 uroczystościach	 licznie	 uczestniczyli	 panowie	 na	 czele	
z	Burmistrzem	 Robertem	 Jaworskim.	 W	 organizację	 chętnie	
włączyli	się	również	strażacy,	panowie	sołtysi	i	radni	oraz	licznie	
przybyli	do	świetlic	mieszkańcy.		

Magdalena Jamrożek 
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	 ZSO	w	Chęcinach	 jest	 jedną	 z	 18	 placówek	 oświatowych	
w	naszym	 województwie	 inicjujących	 działania	 edukacyjne	
w	ramach	Tygodnia	Kultury	Języka.	10	marca	2016	roku	w	bu-
dynku	Szkoły	odbyły	się	dwa	konkursy	ortograficzne:
II	 Gminny	 Konkurs	 Ortograficzny	 dla	 uczniów	 klas	 IV-VI	
szkoły	podstawowej,
I	Gminny	Konkurs	Ortograficzny	dla	uczniów	klas	I-III	gim-
nazjum.
	 Honorowy	 patronat	 nad	 konkursami,	 jak	 co	 roku,	 objął	
Burmistrz	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny,	 Robert	 Jaworski.	 Bur-
mistrz	podkreślił,	 jak	cenna	w	dzisiejszych	czasach	jest	umie-
jętność	bezbłędnego	pisania	tekstów	w	ojczystym	języku.
	 W	 ortograficznych	 potyczkach	 udział	 wzięło	 18	 uczniów	
Szkół	Podstawowych	 z	Bolmina,	Chęcin,	Polichna,	 Starochę-
cin,	Tokarni,	Wolicy	oraz	6	gimnazjalistów	z	Chęcin	i	Wolicy.	
Wszyscy	uczestnicy	konkursów	wykazali	 się	doskonałą	 znajo-

Gminni Mistrzowie Ortografii
 
 Już po raz dwudziesty czwarty w województwie świętokrzyskim uroczyście obchodzony jest Tydzień Kultury Języka (7-12 
marca br.). Tradycję tę podtrzymują uczniowie i nauczyciele szkół znajdujących się na terenie Gminy i Miasta Chęciny, którzy 
wykorzystują każdą możliwość,by włączyć się w różnorodne formy obchodów Tygodnia zaproponowanych przez jego Twórców.

mością	reguł	ortograficznych.	Zwycięzcami	zostali:
Julia	Nawrot	-	SP	Bolmin	(I	miejsce),
Jakub	Więckowski	-	SP	Wolica	(II	miejsce),
Katarzyna	Kwiecień	-	SP	Tokarnia	(III	miejsce).
Natalia	Krzepecka	-	Gimnazjum	Chęciny	(I	miejsce).
Małgorzata	Stępnik	-	Gimnazjum	Wolica	(II	miejsce),
Cezary	Nawrot	-	Gimnazjum	Chęciny	(III	miejsce).
	 Każdy	uczestnik	konkursów	otrzymał	pamiątkowy	dyplom	
oraz	upominki	ufundowane	przez	Urząd	Gminy	i	Miasta	Chę-
ciny	oraz	Urząd	Marszałkowski	Województwa	Świętokrzyskie-
go,	zaś	zwycięzcy	także	nagrody	książkowe.
	 Gratulujemy	uczniom	oraz	ich	nauczycielom.	Dziękujemy	
za	wspólne	przeżycie	przygody,	jaką	stała	się	podróż	po	krainie	
ortografii	języka	polskiego.

Organizatorzy:
Nauczyciele języka polskiego

ZSO w Chęcinach

	 Dzieci	 z	 oddziału	 przedszkolnego	 w	 SP	 w	 Wolicy	 wzięły	
udzial	 w	 konkursie	 pt.	 „Karmnik	 dla	 ptaków”	 zorganizowa-
nym	 przez	 opiekuna.	 Celem	 konkursu	 było:	 uwrażliwienie	
dzieci	na	pomoc	ptakom	w	okresie	zimowym,	rozbudzenie	za-
interesowań	 życiem	 i	 znaczeniem	 ptaków	w	 przyrodzie,	 roz-
wijanie	 wyobraźni	 przestrzennej	 i	 umiejętności	 manualnych,	
kształtowanie	 postaw	 proekologicznych.	Do	 konkursu	 zgłosi-
ły	 się	wszystkie	dzieci	wraz	 z	 rodzicami.	Wykonane	karmniki	
zaskoczyły	jury	swoim	wyglądem	i	pomysłowością	w	projekcie	

Konkurs „Karmnik dla ptaków”
i	wykonaniu.	Dziękuję	bardzo	za	pomoc	w	wykonaniu	karmni-
ków	rodzicom.	Postanowiliśmy	więc,	że	wszystkie	przedszkola-
mi	zajmą	I	miejsce.	Dzieci	dostały	piękne	dyplomy	i	nagrody,	
które	wręczyła	pani	dyrektor	Nina	Budziosz.	Wszystkie	karm-
niki	powiesiliśmy	na	drzewach	przy	szkole	-	dziękujemy	bardzo	
za	pomoc	panu	Andrzejowi.	Uczniowie	chętnie	wsypywali	do	
karmników	ziarno.	Wielką	radość	sprawiło	im	także	obserwo-
wanie	przylatujących	do	karmników	ptaków.

SP w Wolicy Alicja Misiorek
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	 Ukraińska	 objazdowa	 grupa	 cyrkowa	 „SZOK”	 odwiedzi-
ła	 naszą	 szkołę	 2	 marca.	 Program	 obejrzeli	 z	 entuzjazmem	
uczniowie	 Zespołu	 Szkół	 Ogólnokształcących	 w	 Wolicy	 i	 ich	
rodzice.	Mogli	oni	zobaczyć	pokaz	żonglerki,	akrobacje,	magię	
i	iluzję	oraz	węża.	Dzieciom	najbardziej	podobał	się	wąż,	któ-
rego	mogły	nawet	dotknąć.	Uczniowie	byli	nie	tylko	widzami,	
ale	również	próbowali	swych	talentów	cyrkowych	włączając	się	
czynnie	do	 zabawy.	Pełni	 zapału	próbowali	 dotrzymać	kroku	
zawodowcom,	co	często	wzbudzało	ogólną	radość.	Występ	cyr-
kowców	nagrodzono	gromkimi	brawami.

Alicja Misiorek

Grupa cyrkowa „SZOK” 
odwiedziła ZSO

w Wolicy

 Najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy, wraz z tytułowymi 
bohaterami, ratowali las. 
	 Krasnale,	które	wraz	z	dziadkiem	Poziomką	stoją	na	straży	
bezpieczeństwa	 i	 porządku	w	Bukowym	Borze.	 Jednak	pew-

Kogiel i Mogiel ratują las,
czyli Teatr Quadro w Chęcinach

nego	słonecznego	dnia,	za	sprawą	nieodpowiedzialnych	ludzi,	
w	lesie	 wybucha	 pożar.	 Ogień	 niesie	 ze	 sobą	 wiele	 zniszczeń	
i	jest	wielkim	zagrożeniem	dla	mieszkańców	Na	szczęście,	Ko-
giel	i	Mogiel	mogą	liczyć	na	pomoc	przyjaciół.	Wraz	z	muzykal-
ną	Sową,	 energicznym	zajączkiem	Kicusiem	oraz	 trzmielami:	
Bzykiem	i	Bzzzykiem	ruszają	na	ratunek.

Monika Piotrowska
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	 W	I	Edycji	Konkursu	wzięli	udziały	
udział	reprezentanci		szkół	podstawo-
wych	 	z	miejscowości:	Bolmin,	Chęci-
ny,	 Korzecko,	 	 Łukowa,	 Siedlce,	 Po-
lichno,	Starochęciny	i	Tokarnia.	Łącz-
nie	 w	 „mitologicznych	 potyczkach”	
uczestniczyło	23	uczniów.

	 W	 etapie	międzyszkolnym	 wszyst-
kie	 zgłoszone	 do	 konkursu	 drużyny	
rozwiązywały	 test	 wyboru,	 w	 którym	
łącznie	można	było	zdobyć	100	punk-
tów.	 Część	 ustna	 konkursu	 	 polegała	
na	 zaprezentowaniu	 wylosowanego	
boga.	Drużyny	musiały	opisać	wybra-
ną	postać	 oraz	narysować	 ilustrację	 –	
portret	 boga.	 Wybrany	 przez	 zespół	

„W świecie mitów”
 23 lutego 2016 r., w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach, odbył się I Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny dla 
uczniów Szkół Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Chęciny, zorganizowany pod honorowym patronatem pana Burmistrza 
Roberta Jaworskiego.

reprezentant	przedstawiał		wynik	pra-
cy	drużyny.	Za	tę	część	uczestnicy	kon-
kursowych	zmagań	mogli	otrzymać	40	
punktów.

	 Oczekując	na	wyniki,	uczniowie	mie-
li	okazję	się	zrelaksować,	oglądając	wy-
stęp	 kabaretu	Bez	Nazwy,	 który	 działa	
przy	Gimnazjum	nr	1	w	Chęcinach.

	 Jury	(w	składzie:	pani	Grażyna	Sta-
szek,	pani	Monika	Gugulska	oraz	pani	
Agnieszka	 Skrobot)	 było	 pod	 ogrom-
nym	 wrażeniem	 wiedzy,	 jaką	 zapre-
zentowały	 wszystkie	 drużyny.	 Uczest-
nicy	 konkursu	 wykazali	 się	 bowiem	
doskonała	znajomością	mitów.	

	 Pan	 Burmistrz	 Robert	 Jaworski,	
gratulując	 zwycięzcom,	 podkreślił,	 że	
mitologia	grecka	stanowi		kolebkę	kul-
tury	europejskiej	i	jest	do	dziś	źródłem	
inspiracji	dla	twórców		z	wielu	dziedzin	
sztuki.	

	 Prawdziwymi	 ekspertami	 –	 znaw-
cami	 mitologii–	 okazały	 się	 uczniowie	
reprezentujący:

-	 Szkołę	Podstawową	w	Tokarni		(Natalia	
Czwartosz,	 Aleksandra	 Reglińska,	 Oli-
wia	Napora)–	I	miejsce;

-	 Szkołę	Podstawową	w	Siedlcach	(Cezary	
Buła,	Angelika	Wojsa)	–	II	miejsce;

-	 Szkołę	Podstawową	w	Chęcinach	(Julia	
Góralska,	Konrad	Kuleta	 i	 Jakub	Mo-
chocki)–	III	miejsce.

	 Każdy	 z	 uczestników	 Konkursu	
otrzymał	 pamiątkowy	 dyplom	 oraz		
upominek,	zaś		zwycięzcy		również	na-
grody	książkowe.

	 Organizatorzy	pragną	także	pogra-
tulować	oraz	podziękować	za	współpra-
cę	paniom	–	nauczycielkom	j.	polskie-
go,	które	przygotowywały	uczniów	do	
konkursu.
	 Do	zobaczenia	za	rok	

Organizatorzy:
Poloniści ZSO w Chęcinach

Damian Chaja
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WYKAZ LEKARZY PRACUJĄCYCH W OŚRODKACH SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHĘCINACH

Przychodnia w Chęcinach, Os. Północ 10
(tel. (41) 315 10 45, (41) 315 15 10, (41) 315 15 13, (41) 315 15 15)

Lek.med. MAŁGORZATA WOJTCZAK 
(pediatra, nefrolog)
Poniedziałek
Środa	 	 8.00	–	12.00
Czwartek

Lek.med. KRYSTYNA CZEKAJSKA-BEM 
(choroby wewnętrzne, reumatolog)
Środa	 	 13.00	–	18.00
Czwartek	
Piątek																						8.00	–	13.00

Lek.med. ROMAN BASTOW
Wtorek	 8.00	–	15.00
Piątek	 	 12.00	–	18.00

Lek.med. JACEK BIJAK 
(medycyna ogólna, medycyna rodzinna)
Poniedziałek	 	 8.00	–	15.00
Czwartek	 	 13.00	–	18.00
Piątek	 	 	 8.00	–	15.00

Lek.med. MARZANNA KULA-WŁODARCZYK (choroby 
płuc)
Poniedziałek	 	 15.00	–	18.00
Środa

Lek.med. EDYTA STAROŃ
Poniedziałek	 	 14.00	–	18.00
Wtorek

Lek.med. IWONA JANOWSKA-MOLENDA 
(choroby wewnętrzne)
Wtorek	 15.00	–	18.00

Lek.med.	WIESŁAW	BRĄGLEWICZ	(pediatra)
Poniedziałek
Wtorek
Środa	 	 	 8.00	–	14.00
Piątek

Lek.med. MARIA ROGÓŻ
(pediatra, choroby zakaźne)
Poniedziałek	 	 12.00	–	18.00
Wtorek	 	 12.00	–	18.00
Czwartek	 	 8.00	–	14.00
Piątek	 	 	 12.00	–	18.00

Lek.med. BEATA PAWEŁCZYK-MISIOREK (ginekolog)

Wtorek		14.00	–	17.00
Czwartek		 8.00	–	11.00

CHIRURG Lek.med. ANTONI CHODKOWSKI 
(chirurgia ogólna)
Poniedziałki	od	godz.	14.30	–	zapisy

KARDIOLOG Lek.med. WIESŁAW TRZNADEL (choroby 
wewnętrzne, kardiolog)
(wizyta	płatna)	Środy	od	godz.	13.30	–	zapisy

USG Lek.med. MAŁGORZATA ZAPAŁA
(spec. radiologii i diagnostyki obrazowej, chirurg dziecięcy)
dwa	razy	w	m-cu	–	poniedziałki	godz.	13.00	–	zapisy

Przychodnia w Wolicy, ul. Szkolna 29 
tel.: 41 315 40 09

Lek.med. ROMAN BASTOW

Poniedziałek	 8.00	–	15.00
Środa	 	 12.00	–	18.00

Lek.med. BEATA MOGIELSKA 
(pediatra, diabetolog)
Wtorek
Środa	 	 8.00	–	14.00	
Czwartek

Lek. med. KAMILA BALICKA
Wtorek
											 														15.00	–	18.00
Czwartek

Punkt Lekarski w Łukowej
tel.: 41 315 55 99

Lek.	med.	BEATA	MOGIELSKA
(pediatra,	diabetolog)
Poniedziałek	 	 	
                                    8.00 – 14.00
Piątek

Lek.med. DOROTA STĘPIEŃ
Wtorek
	 	 															14.00	–	18.00
Czwartek

Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Chęcinach
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Otwarcie Gali i podsumowanie
najważniejszych sportowych wydarzeń 2015 roku

	 Trzeba	przyznać,	że	piąta	Gala	Mistrzów	Sportu	w	Chęci-
nach	przyciągnęła	prawdziwe	tłumy	gości.	Wśród	nich	znalazły	
się	„gwiazdy”	naszego	rodzimego	sportu,	które	na	czas	uroczy-
stości	zamieniły	służbowe	i	wygodne	dresy	na	piękne	wieczoro-
we	stroje.	Byli	znakomici	sportowcy,	sędziowie,	trenerzy,	koor-
dynatorzy	i	animatorzy	sportu,	prezesi	i	opiekunowie	klubów	
sportowych	z	terenu	Gminy	Chęciny	oraz	zasłużeni	działacze	
sportowi.	Nie	 zabrakło	 również	kibiców	 i	miłośników	 sportu,	
a	 także	 opiekunów	 medycznych,	 dyrektorów	 szkół,	 radnych	
i	sołtysów	Gminy	i	Miasta	Chęciny	na	czele	z	władzami	gmin-
nymi	 i	 powiatowymi.	 Gościm	 specjalnym	 Gali	 był	 Mateusz	
Bieniek,	zawodnik	Effectora	Kielce	 i	 	środkowy	reprezentacji	
Polski	w	 piłce	 siatkowej,	 wielokrotnie	 tytułowany	m.in.	 jako:		
najlepszy	 „środkowy”	 	Turnieju	Kwalifikacyjnego	do	 Igrzysk	
Olimpijskich	2016	oraz	Najlepszy	Sportowiec	2015	r.	w	Woje-
wództwie	Świętokrzyskim.		
	 Zainaugurowaną	 po	 raz	 pierwszy	 w	 2009	 roku	 Galę	Mi-
strzów	 Sportu	 otworzył	 gospodarz	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny,	
Burmistrz	Robert	Jaworski.	-	V	Gminna	Gala	Mistrzów	Sportu	

Chęciny sportem stoją
- V Gminna Gala Mistrzów Sportu za nami

 - Sport czynią nie tylko obiekty, ale przede wszystkim ludzie, którzy go uprawiają - podkreślał Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny Robert Jaworski podczas otwarcia piątej edycji Gminnej Gali Mistrzów Sportu, odbywającej się po raz pierwszy w hali 
widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach”, której to otwarcie - jak podkreślano - rozpoczęło nowy bieg historii 
Gminy i Miasta Chęciny.

2015	jest	podsumowaniem	wydarzeń	sportowych	Gminy	i	Mia-
sta	Chęciny,	działalności	klubów	sportowych	w	zakresie	sportu,	
jak	 i	 osiągnięć	 ich	 podopiecznych	 -	mówił	Burmistrz	Robert	
Jaworski,	witając	 licznie	przybyłych	miłośników	 sportu.	Wło-
darz	 gminy	w	 swojej	 prezentacji	 przypomniał	 o	 zasłużonych	
działaczach	sportowych,	których	nie	ma	już	wśród	nas.	Minutą	
ciszy	uczczono	pamięć	Śp.	Mariana	Budziosza	oraz	Śp.	Stani-
sława	Biernata.	Następnie	Burmistrz	Jaworski	przedstawił	naj-
ważniejsze	wydarzenia	sportowe	mające	miejsce	w	2015	roku	
na	terenie	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	-	Otwarcie	hali	widowisko-
wo-sportowej	w	Chęcinach	dało	nowe	możliwości	i	rozpoczęło	
nowy	bieg	historii	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	To	tu	odbywają	się	
najważniejsze	wydarzenia	 kulturalne	 i	 sportowe	na	 skalę	 nie	
tylko	ogólnopolską,	ale	i	europejską.	Są	one	nawet	transmito-
wane	na	żywo	prosto	z	Chęcin	przez	największe	krajowe	stacje	
telewizyjne	–	zaznaczył	Burmistrz	Jaworski.	
	 Zanim	nastąpił	punkt	kulminacyjny	uroczystej	Gali	zapro-
szono	zebranych	na	pokaz	brazylijskiej	sztuki	walki,	która	za-
wiera	w	sobie	elementy	muzyki,	tańca	oraz	akrobatyki	w	wyko-
naniu	Kieleckiego	Klubu	Sportowego	Capoeira.
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Najlepsi odznaczeni
	 Po	 niezwykłej	 chwili	 wspomnień	 i	 emocjach	 związanych	
z	pokazem	 przyszedł	 czas	 na	 przedstawienie	 wyników,	 prze-
prowadzonego	w	pięciu	 kategoriach,	plebiscytu	 internetowe-
go:	Sportowiec	Roku,	Debiut	Roku,	Trener	Roku,	Klub	Roku	
oraz	Wydarzenie	Roku.	
	 I	tak,	w	kategorii	Trener	Roku	nominowano	trzech	trene-
rów:	Pawał	Nowaczka,	Karola	Mochockiego	oraz	Czesława	Za-
borskiego.	Jak	się	okazało	zaszczytny	tytuł	Trenera	Roku	przy-
padł	dla	Pawła	Nowaczka.	W	kategorii	 Sportowiec	Roku	no-
minowani	byli:	Bartłomiej	Pasiek,	Aleksander	Kuśpak,	Adam	
Ogonowski,	 Mateusz	 Jastrzębski,	 Małgorzata	 Król,	 Szymon	
Błaszczyk,	 Oskar	 Kanas,	 Patrycja	 Sperka	 oraz	 Piotr	 Wnuk.	
Sportowcem	Roku	został	Bartłomiej	Pasiek.	W	kategorii	Klub	
Roku	 nominowano	 sześć	 klubów	 sportowych,	 a	 wśród	 nich:	
KS	„ŚWIT”	Wolica,	KS	„PIAST”	Chęciny,	LKS	„ZNICZ”	Pod-
zamcze,	LUKKS	Chęciny,	Koło	PZW	Nr.	5	w	Chęcinach	oraz	
Stowarzyszenie	Wspierające	Rozwój	Kultury	i	Sportu	w	Tokar-
ni.	Klubem	Roku	został	KS	„Świt”	Wolica.	W	kategorii	Debiut	
Roku	2015	nominowani	byli:	Przemysław	Stelmaszczyk,	Nata-
lia	Syska,	Grzegorz	Włosiński,	Norbert	Jaworski,	Cezary	Stę-
pień,	 Jakub	Klamka,	 Jakub	Gad,	Dominika	Dziedzic,	Maciej	
Sztandera	oraz	Mateusz	Kaczmarski.	Tytuł	Debiut	Roku	przy-
padł	dla	Przemysława	Stelmaszczyka.	W	kategorii	Wydarzenie	
Sportowe	 nominowano:	 Finał	 MTB	 Cross	 Maraton,	 Nocny	
Turniej	Piłki	Nożnej,	Gminny	Turniej	Szachowy,	Puchar	Polski	
Juniorek	i	Kadetek,	Mecze	Siatkarskie,	Polska	Biega,	Gminne	
Zawody	Wędkarskie	oraz	IV	Turniej	Tenisa	Stołowego.	Wyrze-
niem	Sportowym	został	Finał	MTB	Cross	Maraton.
	 Po	wręczeniu	nagród	 laureaci	wszystkich	pięciu	kategorii	
zostali	 dodatkowo	 uhonorowani	 przez	 Wicestarostę	 Powiatu	
Kieleckiego	Zenona	Janusa	oraz	Przewodniczącego	Rady	Po-
wiatu	Jana	Cedro	specjalnymi	dyplomami	oraz	upominkami.	
Obaj	 Panowie	 gratulowali	 nagrodzonym	 w	 imieniu	 Starosty	
Powiatu	Kieleckiego,	Michała	Godowskiego.	

Dodatkowe wyróżnienia
Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

	 Podczas	sportowej	gali	w	Chęcinach	wręczono	również	do-
datkowe	wyróżnienia	Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny	w	ka-
tegorii	Sport	Szkolny	dla	medalistów	Mistrzostw	Województwa.	
I	tak,	wyróżnienia	otrzymał	Zespół	dziewcząt	Szkoły	Podstawo-
wej	w	Starochęcinach	za	II	miejsce	i	srebrny	medal	w	Finale	Wo-
jewódzkim	Świętokrzyskich	Igrzysk	Młodzieży	Szkolnej	w		Dru-
żynowym	Turnieju	Tenisa	Stołowego	w	Bilczy,	w	dniu	9	kwietnia	
2015	roku.	Szkołę	 reprezentowały:	Dziedzic	Milena	 i	Rozpara	
Magdalena,	 a	 ich	opiekunem	był	Robert	Skrobot.	W	 tej	 kate-
gorii	wyróżniono	również	drużynę	dziewcząt	Gimnazjum	Nr	2	
w	Wolicy	 za	 III	miejsce	 i	brązowy	medal	w	Finale	Wojewódz-
kim	Świętokrzyskich	Igrzysk	Młodzieży	Szkolnej	w	Piłce	Nożnej	
Dziewcząt	Szkół	Gimnazjalnych	w	Łopusznie,	w	dniu	6	czerwca	
2015	roku.	Szkołę	reprezentowały:	Wiktoria	Lech,	Wiktoria	Ka-
mińska,	Martyna	Kościołek,	Sara	Stokowiec,	Wiktoria	Sosnow-
ska,	Paulina	Domagała,	Paulina	Malarczyk,	Karolina	Myśliwiec,	
Zuzanna	Żurek,	Zuzanna	Szewczyk,	Wiktoria	Ciechańska,	Ka-
rolina	Woś	i	Alicja	Serafin.	Ich	opiekunem	był	Rafał	Gajos.	Aby	
zakwalifikować	 się	 do	 finałów	 wojewódzkich,	 każda	 z	drużyn	
musiała		zwyciężyć	w	zawodach	na	szczeblu	gminnym,	powiato-
wym	oraz	wygrać	półfinały	wojewódzkie.
	 Specjalne	wyróżnienia	wręczono	 także	dla	nadziei	 sportu	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	którymi	to	okrzyknięto:	Jakuba	Sto-
larczyka	i	Mateusza	Jakubowskiego.

Podziękowania dla sponsorów
	 Władze	Gminy	i	Miasta	Chęciny	podziękowały	również	oso-
bom	i	przedsiębiorcom,	wskazanym	przez	kluby	sportowe,	jako	
Ci,	którzy	na	co	dzień	wspierają	rozwój	sportu	na	terenie	Gmi-

ny	 i	Miasta	Chęciny.	 Podziękowania	 trafiły	do	następujących	
firm	 i	 osób:	Magdalena	 Ziopaja	 (InstalMax),	Marcin	 Ziopaja	
(ZioMax),	Łukasz	Kwieciński	(TampoStudio),	Dominik	Jawor-
ski	 (Pizzeria	 u	 Dominika),	 Mirosław	 Zawadzki	 (Ternol),	 Łu-
kasz	Znojek	(LuCasco),	Jacek	Nawrot	(Nawroplast),	Anna	Kot,	
Bartłomiej	Kot	(LiBar),	Ryszard	i	Jacek	Ramiączek	(Cukiernia	
Ramiączek),	 Władysław	 Kołkiewicz	 ZWP	 MOSTY,	 Zbigniew	
Grudzień,	 Rafał	 Przygodzki	 RAF-BUD,	 Stanisław	 Nartowski	
-	Stacja	paliw	Koliber,	Krzysztof	Podsiadło	-	Przedsiębiorstwo	
Przewozowe	LUKAR	Bolmin,	Ryszard	Bernad	i	Ryszard	Mły-
narski	 -	Hurtownia	 spożywcza	R&R,	 Stanisław	Chałat	 Firma	
„Piast”,	Marceli	Bajek,	Cezary	Bajek,	Darosław	Piegza	-	Firma	
„Tawol”,	 Jacek	Wroński-	Firma	„EKO	 -	ROL”,	Dariusz	Koło-
dziejczyk	 -	Firma	 „Usługi	Transportowe”	 i	Adam	Regliński	 -	
Firma	„Euro	-	Dachy”.
	 Na	 zakończenie	Burmistrz	Robert	 Jaworski	 złożył	 jeszcze	
raz	 podziękowania	 dla	wszystkich	 zaangażowanych	w	 rozwój	
i	propagowanie	sportu	na	terenie	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	
	 Galę	poprowadzili	konferansjerzy:	Monika	Habik	i	Robert	
Skrobot,	a	uroczystość	uświetniły	występy	lokalnych	zespołów	
tanecznych	FRESH	i	LAZUR	oraz	występ	wokalny	Moniki	Py-
czek.	
	 Na	zakończenie	na	uczestników	V	Gminnej	Gali	Mistrzów	
Sportu	 czekał	 słodki	 tort,	 ufundowany	 przez	 Cukiernię	 R.J.	
Ramiączek.	

Agnieszka Olech



Z ŻYCIA GMINY

21

R
EK

LA
M

A
 P

Ł
AT

N
A

R
EK

LA
M

A
 P

Ł
AT

N
A

R
EK

LA
M

A
 P

Ł
AT

N
A

R
EK

LA
M

A
 P

Ł
AT

N
A

INFORMACJA
Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Chęcinach,
zwraca	się	z	prośbą	do	wszystkich	użytkowników
korzystających	z	sieci	i	przyłączy	kanalizacyjnych
na	terenie	Gminy	i	Miasta	Chęciny	o	prawidłowe

i	zgodne	z	umową	ich	eksploatowanie.
Prosimy	o	zwrócenie	szczególnej	uwagi	na	to

co	wrzucamy	do	kanalizacji	sanitarnej.	Pamiętajmy,	że	
rzeczy	nie	podlegające	rozdrobnieniu,	powodują	zator	
kanalizacji	sanitarnej	i	zatkanie	pomp	ściekowych.
Powoduje	to	awarie	systemu	kanalizacji	sanitarnej

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

funkcjonowaniu	kanalizacji.
Wystarczy do toalet i innych urządzeń sanitarnych

nie wrzucać:
chusteczek nawilżanych i higienicznych, ręczników

papierowych, szmat, ścierek, waty, podpasek,
tamponów, pieluch, gazet, włosów, resztek jedzenia, leków, 
środków ochrony roślin, gruzu, kamieni, piachu i innych 

resztek po budowlanych, farb, lakierów i innych rzecz 
powodujących niedrożność rur kanalizacyjnych.

Mając	powyższe	na	uwadze	jeszcze	raz	zwracamy	się
z	ogromną	prośbą	do	mieszkańców	o	użytkowanie
instalacji	kanalizacyjnej,	zgodnie	z	jej	przeznaczeniem
co	zniweluje	do	minimum	koszty	jej	udrażniania.

ZGK	w	Chęcinach

INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń dotyczących awarii

wodno-kanalizacyjnych
na terenie Gminy Chęciny

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

wodociągowej	i	kanalizacyjnej
występującymi	na	terenie	Gminy	Chęciny:

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

tel.	41/	31-51-095	lub	41/	31-52-502
Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Chęcinach

ul.	Małogoska	13	–	Dział	Techniczny
lub	-	całodobowo	tel.	604	984	497

Oczyszczalnia	Ścieków	w	Radkowicach.
/Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Chęcinach/

INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń dotyczących awarii
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny
Wszelkie	zgłoszenia	o	awariach	należy	kierować

do	Referatu	Inwestycji,	Budownictwa	i	Drogownictwa

pod	numer	tel.	41	31	53	118	lub	na	adres

e-mail:	gmina@checiny.pl	w	godzinach	pracy	Urzędu,

natomiast	w	nagłych	przypadkach	zgłaszać

pod	numerem	bezpośrednim	do	konserwatora:

603	706	465	lub	603	100	113.

/Urząd	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach/
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Zwycięstwo dziewcząt i chłopców z Gimnazjum nr 1
w Chęcinach w Rejonowych Zawodach Piłki Siatkowej

 19 lutego, w hali sportowe j Zespołu Szkół w Bilczy, odbyły się Rejonowe Zawody w Piłce Siatkowej Szkół Gimnazjalnych 
w kategorii dziewcząt i chłopców.

	 Do	 zawodów	 dziewcząt	 przystąpiły	 trzy	 drużyny:	Gimna-
zjum	Bilcza,	Gimnazjum	Piekoszów	i	Gimnazjum	nr	1	Chęciny	
Zawody	rozegrano	systemem	„każdy	z	każdym”	do	dwóch	wy-
granych	 setów.	Uczennice	Gimnazjum	nr	1	w	Chęcinach	nie	
miały	 sobie	 równych,	 wygrywając	 swoje	 spotkania	 bez	 straty	
seta.	Zajmując	pierwsze	miejsce	w	turnieju	uzyskały	jednocze-
śnie	awans	do	Finału	Powiatu.

Wyniki zawodów dziewcząt:
Gimnazjum	Chęciny	–	Gimnazjum	Piekoszów	2:0
Gimnazjum	Bilcza	–	Gimnazjum	Piekoszów	2:0
Gimnazjum	Chęciny	–	Gimnazjum	Bilcza	2:0

	 Awans	do	Finału	Powiatu	uzyskały	szkoły	z	Chęcin	i	Bilczy.
	 Drużynę	dziewcząt	Gimnazjum	nr	1w	Chęcinach	reprezen-
towały:Karolina	 Wijas,	 Paulina	 Gołuch,	 Dominika	 Wrońska,	
Klaudia	Polit,	Julia	Juzuń,	Marcelina	Drej,	Patrycja	Janus,	Ewa	
Karbownik.
	 Do	 zawodów	 chłopców	 zgłoszone	 zostały	 trzy	 drużyny:	
Gimnazjum	Morawica,	Gimnazjum	Nowiny	i	Gimnazjum	nr	1	
Chęciny.	 Zawody	 rozegrano	 systemem	 „każdy	 z	 każdym”	do	
dwóch	wygranych	setów.	Chłopcy	z	Gimnazjum	nr	1	w	Chęci-
nach	bez	większych	problemów	wygrali	swoje	mecze	zajmując	
pierwsze	miejsce.	Tym	samym	zapewnili	sobie	awans	do	Finału	
Powiatu.

Wyniki zawodów chłopców:
Gimnazjum	Chęciny	–	Gimnazjum	Morawica	2:0
Gimnazjum	Morawica	–	Gimnazjum	Nowiny	2:0
Gimnazjum	Chęciny	–	Gimnazjum	Nowiny	2:0
	 Awans	do	Finału	Powiatu	uzyskały	szkoły	z	Chęcin	i	Mora-
wicy.
	 Drużynę	chłopców	Gimnazjum	nr	1w	Chęcinach	reprezen-
towali:	 Cezary	 Nawrot,	 Wiktor	 Wnuk,	 Grzegorz	 Filipowicz,	
Kacper	Kluzek,	Mateusz	Pękalski,	Adrian	Pałys,	Wojciech	Lu-
dwicki.

Opiekunowie:
Piotr Kruk, Tomasz Wątorek
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Alberto Amati porwał chęcińską publiczność
	 Takich	 tłumów	podczas	gminnego	Dnia	Kobiet	hala	widowi-
skowo-sportowa	 “Pod	 Basztami”	 w	Chęcinach	 z	całą	 pewnością	
jeszcze	nie	widziała.	A	to	zapewne	za	sprawą	znanego,	 lubianego	
i	utalentowanego	 artysty	 włoskiego	 pochodzenia	 Alberto	 Amati.	
Największe	włoskie	szlagiery	ostatnich	dziesięcioleci	właśnie	w	jego	
wykonaniu	porwały	publiczność	do	tańca,	bo	któż	nie	zna	takich	
włoskich	 przebojów	 jak:	 Azzurro,	 Quando	 Quando	 Quando,	
Felicità,	 Volare,	Marina,	 L’Italiano,	 Ci	 Sara’,	 Tornero’,	 Susanna,	
Acapulco,	Ciao	Ciao	Bambina,	Buonasera	Signorina	czy	Mamma	
Maria.	 Chęcińska	 publiczność	 śpiewała	 razem	 z	artystą,	 a	nawet	
tańczyła.	-	Nogi	same	rwą	się	do	tańca	-	zgodnie	mówiły	przybyłe	
na	swoje	święto	Panie.
	 Warto	 podkreślić,	 że	 niezwykle	 utalentowany	 Alberto	 Amati	
odkrył	 zamiłowanie	 do	 śpiewu	 uczęszczając	 do	 konserwatorium	
im.	 Giuseppe	 Verdi	 w	Ravennie,	 gdzie	 początkowo	 chodził	 do	
klasy	 fortepianu.	W	latach	90-tych	zauważył	 jego	możliwości	wo-
kalne	Maestro	Franco	Segurini	-	nauczyciel	muzyki,	kompozytor,	
dyrygent	 i	Dyrektor	Orkiestry	 „La	 corale	 di	 San	 Severo”	 w	Ra-
vennie	i	wspomagał	go	w	rozwoju.	Alberto	brał	udział	w	różnych	
imprezach	artystycznych,	konkursach	i	festiwalach	piosenki,	m.in.	
„Stalattite	d’oro”,	„Festival	de	L’unita”,	współpracował	ze	studiem	
nagrań	Vallemania	Recording	Studio,	występował	we	włoskiej	tele-
wizji	Tele	San	Marino,	Video	Regione,	Rete1	Faenza.	Użyczał	gło-
su	w	spotach	radiowych	 i	telewizyjnych,	wystąpił	 jako	statysta	we	
włoskich	produkcjach	filmowych”	Jolly	blu”,	reż:	Stefano	Salvati,	
czy	”Fine	secolo”,	reż:	Gianni	Lepre.	W	Polsce	jest	od	2011	roku,	
gdzie	koncertuje	z	największymi	włoskimi	przebojami.

Było wiele niespodzianek
	 Panie	przybyłe	na	„Święto	Kobiet”	witane	były	kwiatami	wrę-
czanymi	przez	przystojnych	Włochów,	których	role	wspaniale	ode-
grali	uczniowie	ZS	Nr	2	w	Chęcinach.	Podczas	niedzielnego	wystę-
pu	Alberto	Amati	bisom	dosłownie	nie	było	końca,	a	rozbawiona	
publika	nie	chciała	wypuścić	artysty.	Po	zaśpiewaniu	popularnego	
szlagieru	 Franka	 Sinatry	 “New	 York,	 New	 York”	 zakończyła	 się	
pierwsza	część	koncertu	z	okazji	Dnia	Kobiet.	Podziękowania	ar-
tyście	w	imieniu	tłumnie	przybyłej	publiczności	złożył	Burmisytrz	
Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	 Robert	 Jaworski,	 zapowiadając	 jedno-
cześnie	kolejne	niespodzianki.	Tego	dnia	wszystkie	Panie	dostały	
kwiaty	oraz	drobny	upominek.

Emocjonujący spektakl w wykonaniu Teatru Grodzkiego 
“Pod Basztami”

	 Niezwykły	prezent	wszystkim	przybyłym	sprawił	Teatr	Grodzki	
“Pod	Basztami”.	Artyści	 tym	razem	wystawili	spektakl	“Goplana”	
w	reżyserii	Doroty	i	Artura	Anyż.	-	Jest	to	zapowiedź	czerwcowego	
spektaklu,	jaki	przygotowujemy	pt.	“Balladyna”	-	poinformowała	
Dorota	Anyż,	reżyser.	-	Na	dzisiejszy	wieczór	wybraliśmy	fragment	
Balladyny,	mówiący	 o	tym,	 że	 każda	 kobieta,	 czy	 to	 fikcyjna	 czy	
realna	pragnie	miłości,	bo	dzisiaj	 jest	przecież	wieczór	dla	Pań	 -	
dodała	reżyser	niezwykłego	spektaklu,	w	którym	zagrało	trzynastu	
młodych	 aktorów.	W	rolę	Goplany	 fantastycznie	wcieliła	 się	Mo-
nika	Kaczmarczyk.	Skierkę	zagrał	Grzegorz	Zieliński,	Chochlika	-	
Adam	Szkopiak,	w	rolę	Grabca	wcielił	się	Tomasz	Pękalski,	a	Nimfy	
-	Nina	Jagusztyn.	Animatorami	byli:	Agata	Kwas,	Jowita	Sobczyń-
ska,	Agnieszka	Ciepielewska,	Dawid	Pękalski,	Gabrysia	Wilk,	Julia	
Janusz,	Michał	Janusz,	Luiza	Soboń,	Mateusz	Piotrowski,	Maciej	
Piotrowski,	Aleksandra	Pawłowska	oraz	Nikola	Krajewska.	Wszy-

Dzień Kobiet w Chęcinach w klimacie włoskim
 Felicità, Mamma Maria, Che sarà, Azzurro, czy Nel blu dipinto di blu - te i wiele innych włoskich szlagierów kilku ostat-
nich dziesięcioleci można było usłyszeć podczas obchodów Dnia Kobiet w Chęcinach, na które tym razem przybyło ponad 
kilkaset osób. Specjalnie dla wszystkich gości wystąpił znany, lubiany i utalentowany artysta włoskiego pochodzenia Alberto 
Amati, a Teatr Grodzki “Pod Basztami” wystawił Zwiastum Balladyny. Nie zabrakło też jeziora łabędziego w wykonaniu mę-
skiego baletu druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarni. 

scy	dali	pokaz	niesamowitego	kunsztu	aktorskiego.	Po	zakończeniu	
spektaklu	owacjom	nie	było	końca.

Druhowie zatańczyli jezioro łabędzie 
	 Emocjonujący	wieczór	jednak	nie	zakończył	się	wraz	z	końcem	
spektaklu.	Specjalnie	dla	wszystkich	Pań	w	dniu	ich	święta	wystąpili	
na	 zakończenie	 druhowie	 z	Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	w	Tokar-
ni:	Michał	Wcisło	 (Prezes	OSP),	Łukasz	Wcisło,	Paweł	Ziółkowski,	
Jacek	Szcześniak,	Adam	Kuchta,	Jakub	Kościołek.	Sześciu	wspania-
łych	i	odważnych	strażaków	wystąpiło	w	białych	tiulowych	spódnicz-
kach	i	w	białych	rajstopach.	Panowie	w	jeziorze	łabędzim	poruszali	
się	z	niezwykłą	grację.	Ubawiona	do	łez	publiczność	nagrodziła	ich	
gromkimi	 brawami.	 -	To	 był	 porywający	występ	 -	 stwierdził	 Bur-
mistrz	Robert	 Jaworski.	Nie	każdy	mężczyzna	miałby	odwagę	 tak	
wystąpić.	Jak	widać	nasi	druhowie	są	odważni	nie	tylko	wtedy,	kiedy	
jadą	do	akcji,	ale	także	za	udział	w	życiu	artystycznym	gminy	i	za	co	
serdecznie	im	dziękuję	w	imieniu	wszystkich	tu	obecnych	i	całej	spo-
łeczności	-	dziękował	strażakom	za	profesjonalny	występ	Burmistrz	
Robert	Jaworski,	który	na	zakończenie	sam	został	mile	zaskoczony	
przygotowanymi	specjalnie	dla	niego	życzeniami	i	kwiatami	z	okazji	
obchodzonych	w	dniu	8	marca	urodzin.	Zgromadzona	publiczność	
włodarzowi	gminy	odśpiewała	gromkie	“Sto	lat”.
	 Po	 wszystkich	 tych	 niezwykłych	 niespodziankach	 goście	 zo-
stali	zaproszeni	na	kawę	i	herbatę,	gdzie	długo	jeszcze	rozmawia-
no	o	tegorocznym	Dniu	Kobiet,	który	z	całą	pewnością	na	długo	
utkwi	w	pamięci	przybyłych.

Agnieszka Olech 
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