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 25 kwietnia, podczas uroczystej gali 
w Centrum Konferencyjnym Targów 
Kielce po raz ósmy w historii wręczono 
Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzy-
ski”. Nominację do Nagrody Wojewody 
w kategorii „Cyfrowa Gmina” otrzymała 
Gmina Chęciny, i tym samym znalazła 
się w zacnym gronie nominowanych tuż 
obok takich miast i gmin jak: Kielce, 
Ostrowiec Świętokrzyski i Wiślica. Sta-
tuetki laureatom wręczyła wojewoda Bo-
żentyna Pałka-Koruba oraz wicewojewo-
da Grzegorz Dziubek. Gwiazdą wieczoru 
byli Anita Lipnicka i John Porter.

Najlepsze
zapaśniczki w kraju

walczyły w Chęcinach
 W pierwszy weekend kwietnia, w hali widowiskowo-sporto-
wej „Pod Basztami” w Chęcinach rozegrane zostały Mistrzostwa 
Polski Juniorek i I Puchar Polski Kadetek do lat 17 w zapasach 
kobiet. Zawody te, zgodnie z Regulaminem Imprez Polskiego 
Związku Zapaśniczego, stanowiły pierwszy tor eliminacji do 
finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Dolnośląskie 
2014. Jak się okazało, po zaciekłych walkach, na podium stanęła 
nasza wielce utytułowana zawodniczka z LKS „Znicz” Podzam-
cze, Anna Król. Zdobywając złoto zapewniła sobie reprezentowa-
nie Polski podczas mistrzostw Europy i Świata w Zapasach.

Kwiaty na setne urodziny

100. Urodziny Zofii Stokowiec 
z gminy Chęciny

 31 marca, 100 lat skończyła Zofia Stokowiec, która jest naj-
starszą mieszkanką Gminy Chęciny. Pomimo wieku nadal za-
dziwia żywotnością, całkiem dobrą pamięcią i pogodą ducha. 
Życzenia z okazji 100. urodzin jako pierwszy złożył szanownej 
jubilatce Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 

Gmina Chęciny po raz kolejny w gronie najlepszych

Statuetki „Laur Świętokrzyski” rozdane

Jubilatka wraz z rodziną
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 Warto dodać, że na inwestycję gmina pozyskała środ-
ki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z Działania 4.1 Rozwój 
infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Wyłonio-
nym w drodze przetargu generalnym wykonawcą zadania jest 
„CSK” Spółka z o. o., a nadzór inwestorski nad inwestycją spra-
wuje Konsorcjum Firm: „Grontmij Polska” Sp. z o.o z siedzibą 
w Poznaniu i Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST Krysty-
na Wiorek z siedzibą w Kielcach.

Joanna Łysak

...dla rozwoju województwa świętokrzyskiego...

Trwają prace przy modernizacji
oczyszczalni ścieków w Radkowicach

 Trwają prace przy realizacji jednego z najważniejszych projektów inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Chęciny – 
„Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Rozbudowa 
i modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, 
gmina Chęciny”. 
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 Nagrody „Laur Świętokrzyski” przy-
znawane są raz do roku przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego. Nagroda ma charak-
ter honorowy, a w tym roku przyznana 
została w pięciu kategoriach: „Przedsię-
biorstwo Odpowiedzialne Społecznie”, 
„Lider Tolerancji”, „Cyfrowa Gmina”, 
„Człowiek Roku” oraz „Fair Play”. - Sta-
ramy się nagradzać tych, którzy udowad-
niają, że w tym regionie można tworzyć, 
budować, rozwijać, się, że można wzajem-
nie się wspierać, a wszystkie te działania 
są zauważalne również poza granicami 
naszego regionu – podkreślała Bożentyna 
Pałka-Koruba, wojewoda świętokrzyski.
 Gmina Chęciny znalazła się w ścisłym 
gronie czwórki miast i gmin z terenu 
województwa świętokrzyskiego, które 
według Kapituły Konkursu są najlepiej 
rozwinięte pod względem cyfryzacji. No-
minację gmina Chęciny otrzymała w ka-
tegorii „Cyfrowa Gmina”. I chociaż Chę-
ciny nie zdobyły głównej statuetki w te-
gorocznej edycji, to, jak podkreślał Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski, już sama nominacja przyznana 
przez Kapitułę Konkursu daje powód do 
dumy. - To, że Gmina Chęciny znalazła 
się w ścisłej czołówce nominowanych do 
statuetki gmin jest dużym wyróżnieniem. 
Staramy rozwijać się w każdy, kierunku 
i dbać o zrównoważony rozwój naszej 
gminy. Stąd rewitalizując nasze przepięk-
ne zabytki celebrujemy przeszłość, która 
jest naszym najcenniejszym skarbem, ale 
nie zapominamy przy tym także o przy-
szłości, która jest tak samo ważno. Stawia-
my również na rozwój cyfrowy, który jest 
ogromnie ważną dziedziną – zaznaczył 
Burmistrz Robert Jaworski.  
 Na zakończenie gali odbył się wielki 
koncert, którego gwiazdą byli Anita Lip-
nicka i John Porter.
 Modernizacja oczyszczalni kosztu-
je blisko 4 miliony 400 tysięcy złotych, 
z czego 60% pochodzi z dofinansowania 
unijnego.

Agnieszka Olech

Gmina Chęciny po raz kolejny w gronie najlepszych

Statuetki
„Laur Świętokrzyski” rozdane

 25 kwietnia, podczas uroczystej gali w Centrum Konferencyjnym Targów Kiel-
ce po raz ósmy w historii wręczono Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski”. 
Nominację do Nagrody Wojewody w kategorii „Cyfrowa Gmina” otrzymała Gmi-
na Chęciny, i tym samym znalazła się w zacnym gronie nominowanych tuż obok 
takich miast i gmin jak: Kielce, Ostrowiec Świętokrzyski i Wiślica. Statuetki lau-
reatom wręczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba oraz wicewojewoda Grzegorz 
Dziubek. Gwiazdą wieczoru była Anita Lipnicka i John Porter.
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 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom turystów władze Gmi-
ny postanowiły wzbogacić ofertę turystyczną na Ziemi Chęciń-
skiej. Dzięki pozyskanym środkom zostaną zakupione rowery, 
kaski, kamizelki, foteliki dziecięce oraz multimedialny termi-
nal- i4nfokiosk. Uroczyste otwarcie Wypożyczalni Rowerów zo-
stanie zainaugurowane rajdem rowerowym pn. „Szlakiem Ry-
cerstwa Zamku Królewskiego”. Trasa rajdu będzie prowadziła z 
Chęcin do Miedzianki, gdzie uczestnicy zwiedzą Muzealną Izbę 

Niebawem ruszy wypożyczalnia rowerów
 Dzięki realizacji przez Gminę Chęciny projektu pn. „Utworzenie wypożyczalni rowerów zintegrowanej ze stroną interne-
tową” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 
2007- 2013, już wkrótce przy hali widowiskowo- sportowej „Pod Basztami” zostanie utworzona Wypożyczalnia Rowerów. 

Górnictwa Kruszcowego, następnie przejadą 
przez Zajączków do Bolmina i zakończą rajd 
w Chęcinach.
 O szczegółach realizacji projektu będzie-
my Państwa informować na bieżąco na stronach internetowych 
Gminy i Miasta Chęciny, Centrum Kultury i Sportu w Chęci-
nach oraz w gazecie lokalnej „Wiadomości Chęcińskie”.

Magdalena Siwiec

 Nasze przedszkolaki biorą czynny udział w wielu ogólno-
polskich konkursach plastycznych.
 W ogólnopolskim konkursie Ozdoby wielkanocne II miej-
sce zajęła Patrycja Bartkiewicz z gr. V STOKROTKI. Opiekun: 
Izabela Kuta, Barbara Zimoląg
 W ogólnopolskim konkursie  Ziemia - nasza planeta  I miej-
sce dla grupy STOKROTKI Opiekun: Barbara Zimoląg, Iza-
bela Kuta

Sukcesy przedszkolaków z przedszkola
Samorządowego w Chęcinach

 W ogólnopolskim konkursie  Wielkanocne ozdoby  II miej-
sce zajął Kacper Chwastek z gr. IV BIEDRONKI. Opiekun: 
Maria Chałat
 W ogólnopolskim konkursie  Najpiękniejsza ozdoba wiel-
kanocna  I miejsce zajęła Katarzyna Blady z gr. I ŻABKI. Opie-
kun: Małgorzata Kłys, Halina Stefańczyk
 W ogólnopolskim konkursie  Mój koszyczek wielkanocny  
II miejsce zajęła Nikola Wróbel z gr. III SŁONECZKA. Opie-
kun: Sylwia Mielczarz.
 GRATULUJEMY SUKCESÓW!

Izabela Kuta
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 W konkursie wzięli udział uczniowie szkół gimnazjalnych 
z terenu Województwa Świętokrzyskiego. Wśród zwycięzców 
znalazły się także uczennice Gimnazjum nr 1 w Chęcinach, 
które zajęły III miejsce, przygotowując prezentację, o tym 
jak zmienia się mowa człowieka w ciągu całego życia. Miejsce 
II zajęły uczennice z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 
w Kielcach, zaś zwycięzcą została uczennica Gimnazjum Nr 1 
w Końskich.
 Uroczystego wręczenia nagród dokonali: Jan Maćkowiak – 
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Robert Ja-

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficzno
– filmowego pn. „Nakręcamy się na zmiany”

  9 maja br. w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Podzamczu odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
zwycięzcom konkursu fotograficzno – filmowego pn. „Nakręcamy się na zmiany”.  

worski – Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny oraz Marcin Perz – 
Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego 
w Podzamczu.
 W tym dniu na uczestników czekało wiele atrakcji. Ucznio-
wie mogli zapoznać się z tajnikami wielu dziedzin nauki po-
przez udział w wielu ciekawych pokazach i warsztatach nauko-
wych, przeprowadzonych przez pracowników RCNT.

Anna Wrońska
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Podpisano umowę na przebudowę 
istniejącej kotłowni w ZSO w Chęcinach

 24 kwietnia, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, wraz ze Skarbnik Gminy i Miasta Chęciny, Jadwigą Sin-
kiewicz, podpisali umowę na realizację zadania pn.: Przebudowa istniejącej kotłowni oraz wymiana instalacji c.o. w budynku 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

 Przebudowa istniejącej kotłowni, wymiana instalacji cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, a także wymia-
na hydrantów i drzwi. W Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Chęcinach jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzony 
remont, który dofinansowany będzie Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
 Gmina i Miasto Chęciny pozyskała pięćdziesięcioprocen-
towe dofinansowanie na projekt pn. „Przebudowa istniejącej 
kotłowni na kotłownię olejową z wymianą instalacji centralne-
go ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach ul. Kielecka 20 oraz 
wykonanie prac związanych z dostosowaniem obiektu do aktu-
alnych przepisów” w ramach projektu „Przebudowa istniejącej 
kotłowni oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Chęcinach. 

Agnieszka Olech

...dla rozwoju województwa świętokrzyskiego...

 Pięcioosobowa ekipa spędziła czas odwiedzając najpiękniejsze 
zakątki Ziemi Chęcińskiej. Filmowcy zwiedzili Regionalne Centrum 
Naukowo – Technologiczne  w Podzamczu Chęcińskim, Jaskinię 
Raj, Park Etnograficzny w Tokarni i Halę widowiskowo – sportową 
w Chęcinach, gdzie czekał na Panów symulator spływu kajakowego. 
Filmowcy zachwycili się malowniczym krajobrazem  Doliny Czarnej 
Nidy i okolicami miejscowości Mosty. Przeprowadzili również wy-
wiad z Burmistrzem Gminy i Miasta Chęciny, Robertem Jaworskim, 
który starał się jak najbardziej wypromować naszą gminę, opowiada-
jąc o jej rozwoju i uroku.
 Ekipa telewizyjna wzbudzała wiele naturalnie pozytywnych 
emocji wszędzie gdzie się pojawiała, zwłaszcza że w jej składzie 
był gospodarz programu „Pozytywnie zakręceni” - znany dzienni-
karz telewizyjny Michał Adamczyk, który od 2001 roku związany 
jest z Telewizją Polską. Gościł w naszych domach prowadząc Tele-
express. Od 2011 pracuje w Wiadomościach. Był również gospoda-
rzem Info Dziennika w TVP Info. A obecnie prowadzi Serwisy Info.
 Uwieńczeniem dnia była wizyta na Zamku Królewskim oraz spo-
tkanie z Drużyną Rycerską i Białą Damą.  Ekipa Jedynki dotarła na 
Górę Zamkową już o wieczornej porze. U wrót zamku powitał ich 
członek Drużyny Rycerskiej ubrany w XVII – wieczny strój szlachec-
ki. Po krótkim oprowadzeniu po ruinach Zamku realizatorzy progra-
mu, w towarzystwie dam dworu, byli świadkami walki rycerskiej oraz 
pokazu strzelania z łuku tradycyjnego.  Panowie zadawali mnóstwo 
pytań i byli szczerze zadziwieni pasją jaka łączy członków bractwa ry-
cerskiego. Na koniec  w świetle zachodzącego słońca wysłuchali le-
gendy o królowej Bonie, która nawiedza ruiny Zamku Królewskiego 

Chęciny w TVP 1
 W ostatnich dniach gościliśmy w Gminie Chęciny ekipę telewizyjnej Jedynki.  Panowie przyjechali w nasze strony aby nakręcić 
materiał do wakacyjnego programu pt. „Pozytywnie zakręceni”,  w którym będą  przedstawiane ciekawe obszary objęte programem 
Natura 2000, nazywanego także „Europejską Siecią Ekologiczną.  Na terenie naszej Gminy obszary te stanowią dużą powierzchnię.

pod postacią Białej Damy. I jak widać, legenda jest wciąż żywa bo po 
zapadnięciu zmroku Biała Dama, krocząc  po murach  ukazała się 
obiektywom kamery.
 Twórcy programu pod koniec dnia byli bardzo zmęczeni ale 
i bardzo zadowoleni z pobytu w Chęcinach. Stwierdzili, iż udało im 
się nakręcić dużo dobrego materiału, który posłuży do zmontowa-
nia ciekawego odcinka.  Tak więc z niecierpliwością  czekamy na 
wakacyjny program „Pozytywnie zakręceni” w  TVP 1.

Magdalena Kręciała
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 Blisko 60 tysięcy złotych będzie kosztowała wymiana znisz-
czonej stolarki okiennej i wrót w zabytkowym Klasztorze SS. 

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

 

                                                                                           
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
    Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Wymiana okien i wrót drewnianych
w Klasztorze SS. Bernardynek

 Zabytkowy Klasztor SS. Bernardynek w Chęcinach doczeka się wreszcie wymiany zniszczonej stolarki okiennej i drewnia-
nych wrót. Wymiana zniszczonych elementów ma przyczynić sie do podniesienia walorów wizualnych obiektu. Warto przypo-
mnieć, że Klasztor odwiedza rocznie ponad 10 tysięcy osób. Zwieńczeniem prac restauratorskich, na które zostały pozyskane 
unijne środki, będzie koncert promujący nie tylko sam Klasztor, ale i cały region.

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

Bernardynek w Chęcinach. Na realizację zadania zostały po-
zyskane pieniądze unijne w kwocie ponad 48 tysięcy złotych. 
– W ostatnich latach udało nam się pozyskać spore kwoty do-
finansowania zarówno ministerialnego, z którego sfinansowa-
no wymianę dachu, jak i unijnego na renowację Klasztoru SS. 
Bernardynek. Dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Marszał-
kowskiego i Urzędu Gminy została odnowiona elewacja, odre-
staurowana dzwonnica, a także wykonano szereg innych prac. 
Teraz przyszła kolej na wymianę zniszczonej stolarki okiennej, 
a także dwóch par drewnianych wrót. Bacznie obserwujemy 
skąd można pozyskać kolejne środki unijne na odnowę zabyt-
ków i pomagamy przy aplikacji wniosków o dofinansowanie 
– przyznaje Burmistrz Jaworski. – Bez wątpienia, planowane 
kolejne prace podniosą nie tylko walory wizualne obiektu, ale 
przede wszystkim funkcje użytkowe – podkreśla Burmistrz.
Tym razem, dofinansowanie na realizację inwestycji zostało po-
zyskane z Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”. Po 
zakończeniu inwestycji odbędzie się koncert podsumowujący 
prace, a także promujący sam Klasztor oraz bogaty w historię 
region chęciński.    

Agnieszka Olech

Szkolne Dni Kariery
 W dniu 15 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół Nr 2 
w Chęcinach odbyły się Szkolne Dni Kariery  zorgani-
zowane w ramach realizacji projektu „PWP- Mój nowy 
zawód w zielonej gospodarce”. Przedsięwzięcie to  pro-
muje nowy kierunek kształcenia w zawodzie:  technik 
urządzeń i systemów energii odnawialnej.
 Zaproszonymi gośćmi byli absolwenci naszej szkoły 
Panowie: Tomasz Giemza i Piotr Nartowski. Opowiada-
li uczniom jak przebiegała ich kariera zawodowa, czym 
zajmują się zawodowo i jak z perspektywy czasu patrzą 
na szkołę  oraz jej kształcenie. Zaapelowali do uczniów 
o podjęcie samokształcenia, uczestnictwa w projektach 
i praktykach. Uzasadnili to tym, że młody człowiek bę-
dąc na praktykach zagranicznych ma możliwość pozna-
nia innej kultury i odmiennego spojrzenia na życie i dal-
sze kształcenie. Wizyta gości i ich wypowiedzi  wywarła  
na uczniach pozytywne wrażenie. R
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 Na koniec Pani Dyrektor Halina Kołodziejczyk po-
dziękowała gościom za udział w spotkaniu, podzielenie 
się wiedzą, a także  doświadczeniem z uczniami szkoły.

Koordynator projektu mgr inż. Tomasz Głogowski
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W trakcie spotkania z Burmistrzem Gminy i Miasta Chęciny 
goście zapoznali się także ze współcześnie realizowanymi pro-
jektami mającymi za zadanie ochronić dziedzictwo kulturowe 
Chęcin i okolic.  W trakcie wizyty delegacja z Finlandii zwie-
dziła zabytkową synagogę, „Niemczówkę”, a także cmentarz 
żydowski. Burmistrz dość wyraźnie poruszył problem stanu 
budynku i przyszłość chęcińskiej synagogi żydowskiej. Prowa-
dzono ożywioną dyskusję, celem szukania możliwości uregulo-
wania stanu prawnego i znalezienia środków finansowych na 
jej odrestaurowanie.
Ben Berl Zyskowicz jest fińskim politykiem i prawnikiem po-
chodzenia żydowskiego. Jest też wieloletnim deputowanym 
do fińskiego parlamentu – Eduskunty. W 2011 roku czasowo 
pełnił także funkcję jego przewodniczącego. Dziadkowie Bena 
Zyskowicza - Berek Zyskowicz i Brandla Zyskowicz z domu Ba-
szista mieszkali w Chęcinach. Ojciec Bena - Abraham Zysko-
wicz urodził się 2 sierpnia 1917 roku w Kielcach. Był więziony 
w Majdanku a potem w Sachsenhausen i poprzez Czerwony 
Krzyż trafił do Szwecji gdzie poznał swoją żonę, fińską Żydów-
kę - Ester Fridman. Ben Zyskowicz w 1973 zdał egzamin ma-
turalny, a w 1978 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie 
Helsińskim. W latach 80. prowadził własną praktykę prawni-
czą. Działał w partyjnej organizacji młodzieżowej, następnie 
przystąpił do Partii Koalicji Narodowej. W 1979 po raz pierw-
szy z jego ramienia został wybrany do fińskiego parlamentu, 
stając się pierwszym posłem pochodzenia żydowskiego W każ-
dych kolejnych wyborach od tej pory uzyskiwał reelekcję, kan-
dydując w stołecznym okręgu wyborczym. Od 1993 do 2006 
kierował klubem poselskim swojego ugrupowania. Po wybo-
rach w 2011 zastąpił Sauliego Niinistö na stanowisku przewod-
niczącego Eduskunty. Po podpisaniu umowy koalicyjnej ustąpił 
na rzecz Eero Heinäluomy.

CITiH

Fiński parlamentarzysta z wizytą w Chęcinach
 16 kwietnia, gościliśmy w Chęcinach wysokiego rangą parlamentarzystę fińskiego Bena Zyskowicza wraz z małżonką oraz 
prezesa EPRD - Biura Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego pana Tadeusza Pęczka. Celem wizyty pana Zyskowicza 
było poznanie losów swoich przodków pochodzących z Chęcin, zebranie informacji dotyczących dziejów chęcińskich Żydów 
i ich dziedzictwa kulturowego. 

 5 kwietnia, w Hali Sportowej Politechniki Świętokrzyskiej 
w Kielcach odbył się po raz kolejny Harcmundial. Organizato-
rem tego wydarzenia sportowego był Hufiec ZHP Kielce Mia-
sto. W rozgrywkach sportowych brało udział około 200 har-
cerzy z Kielc oraz zaproszeni harcerze z Hufca Kielce-Miasto, 
którego reprezentowali nasi harcerze-czyli 6 drużyna „Młode 
Jastrzębie” ze Szkoły Podstawowej w Tokarni. Nasza drużyna 
brała udział w meczu piłki nożnej. Nad czystością rozgrywek 
czuwali profesjonalni sędziowie. Całość wydarzenia uświetnił 
I skład Korony Kielce. Piłkarze Korony składali swoje autogra-
fy naszym harcerzom, a na koniec zrobili wspólne pamiątkowe 
zdjęcie.

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj
opiekun drużyny dh mgr Krzysztof Pierzak.

6 drużyna ,,Młode Jastrzębie” ze Szkoły Podsta-
wowej w Tokarni wzięła udział w Harcmundialu
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 Wybudowanie nowego chodnika wokół  kościoła wraz 
z oświetleniem i renowacja schodów prowadzących do świątyni 
to kolejny etap prac związanych z rewitalizacją zabytkowego 
kościoła. W 2012 roku parafia, również z Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Perły Czarnej Nidy” pozyskała blisko 25 tysięcy złotych 
na projekt pod nazwą „Uzupełnienia tynków oraz malowanie 
elewacji Kościoła p.w. Narodzenia NMP w Bolminie”. Reali-
zacja tego zadania przyczyniła się do zabezpieczenia kościoła 
przed negatywnymi czynnikami atmosferycznymi, a także do 
podniesienia walorów estetycznych obiektu i do zachowania 
dziedzictwa kulturowego. 

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

 

                                                                                           
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
    Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Nowe schody i chodnik
przy bolmińskim kościele

 Zniszczone schody, stary chodnik przy kościele parafialnym p.w. Narodzenia NMP w Bolminie – ten obraz już niebawem 
się zmieni. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu unijnemu wokół bolmińskiej parafii zostanie wybudowany nowy chodnik, 
stanie też nowe oświetlenie, a schody prowadzące do kościoła nabiorą nowego blasku.

 Tym razem, renowacji doczekają się schody i chodnik wo-
kół kościoła. – Śledzimy kolejne programy unijne i wyszuku-
jemy wszelkich możliwych źródeł dofinansowania, z których 
parafie mogłyby czerpać pomoc. Staramy się im pomagać przy 
aplikacji wniosków. Ogromnie się cieszę, że parafia w Bolminie 
pozyskała kolejne pieniądze, tym razem na odbudowę scho-
dów i chodnika wokół kościoła. Dzięki realizacji tego zadania 
bolmińska parafia zyska na wizerunku, ale przede wszystkim 
na funkcjonalności. Mieszkańcy będą mogli bezpiecznie dojść 
do kościoła – podkreśla Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Ro-
bert Jaworski. Należy podkreślić, że dotacje mogą być udziela-
ne tylko i wyłącznie kościołom wpisanym do rejestru zabytków. 

Agnieszka Olech

 Lekcje w-fu nie muszą być nudne. I z pewnością w Chęci-
nach nie są. To widać podczas zajęć prowadzonych w hali przez 
nauczycieli wychowania fizycznego. Zarówno prowadzący jak 
i uczniowie są zadowoleni z warunków i możliwości jakie daje 
nowoczesny obiekt. Pełnowymiarowe, kompletne boiska do pił-
ki siatkowej wytyczone w osobnych sektorach, dają możliwość 
rozgrywania trzech meczy w jednym czasie. Wierzymy, że dba-
nie o sprawność fizyczną tak ważne dla każdego człowieka sta-
nie się dla wielu stylem życia i sposobem na aktywne spędzanie 
czasu.

Karolina Dudek

Doposażona w nowe boiska do piłki siatkowej 
hala „Pod Basztami” tętni życiem

 Trzy nowe boiska do piłki siatkowej powstałe dzięki funduszom pozyskanym przez Gminę Chęciny w ramach projektu 
pn. „Doposażenie Hali Widowiskowo – Sportowej w Chęcinach przy Centrum Kultury i Sportu” już od godzin porannych są 
w pełni użytkowane przez uczniów szkół z terenu Gminy Chęciny  w ramach zajęć z wychowania fizycznego.
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 - Na terenie gminy Chęciny od 2007 roku staramy się 
sukcesywnie odrestaurowywać nie tylko zabytki świeckie, 
ale również sakralne. Nie możemy odnowić wszystkiego od 
razu ze względów finansowych. Mamy wiele zabytków i szu-
kamy cały czas źródeł dofinansowań. Często podpowiadamy 
parafiom skąd pozyskać pieniądze na różnego rodzaju prace 
i pomagamy w pisaniu wniosków – tłumaczy Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – Wyszukujemy często 
zewnętrznych źródeł dofinansowania, piszemy projekty i pa-
rafie stają się beneficjentami. Dzięki temu, udało nam się już 
odnowić wiele zabytków zarówno świeckich, jak i sakralnych. 
Są one przecież naszą dumą i chlubą, dlatego musimy o nie 
dbać i robimy to, głównie za pieniądze unijne – podkreśla 
Burmistrz Jaworski.
Tym razem, wniosek na remont elewacji kościoła i dwóch 
dzwonnic złożyła parafia p.w. Św. Stanisława w Starochę-
cinach. Planowany do prac remontowych kościół to obiekt „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 

                                                                                           
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
    Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Kościół w Starochęcinach
wraz z dzwonnicami zyska nowy blask

 Parafia p.w. Św. Stanisława w Starochęcinach już niebawem zyska nową elewację. Odmalowane zostaną także dwie dzwon-
nice. Wszystko dzięki pozyskanemu dofinansowaniu unijnemu.

o bardzo ważnym znaczeniu historycznym, ponieważ powstał 
pod koniec XVII wieku (w latach 1680-1690) i najprawdopo-
dobniej został ufundowany przez starostę chęcińskiego i kasz-
telana sandomierskiego Stefana Bidzińskiego. Prawdopodob-
nie miała to być jego kaplica grobowa. Niewielki barokowy 
kościółek, został ukończony ostatecznie w 1718 roku. Stoi on 
w miejscu dawnego cmentarza. Otoczony jest starym murem 
w kształcie ośmioboku. Po bokach świątyni znajdują się dwie 
symetrycznie ustawione dzwonnice. Budynek kościelny jest 
ewenementem w skali regionalnej, ponieważ został on jako 
jeden z nielicznych wybudowany na planie krzyża greckiego 
o czterech krótkich jednoprzęsłowych ramionach. 
 Niestety, zły stan zabytkowego obiektu znacząco ogranicza 
możliwość wykorzystania go jako lokalnej atrakcji turystycz-
nej i promocji miejsca. W świetle dużej destrukcji elewacji ko-
ścioła oraz wieloletniego niedoinwestowania konieczne stało 
się wykonanie kompleksowych prac remontowo-konserwa-
torskich, aby zahamować proces degradacji obiektu. - Pla-
nowane działania pozwolą na zabezpieczenie cennego zabyt-
kowego obiektu przed utratą wartości – wyjaśnia Burmistrz, 
Robert Jaworski. Warto też dodać, że przeprowadzone prace 
zdecydowanie poprawią jego stan techniczny, co z pewnością 
stanie się kolejną atrakcją turystyczną dla przybywających tu-
rystów, poszukujących różnorodnych form spędzania czasu 
wolnego. – Jestem przekonany, że dzięki planowanym do wy-
konania pracom konserwatorskim kościół stanie się przepięk-
nym obiektem sakralnym naszego regionu. Odrestaurowany 
kościół stanie się atrakcją nie tylko dla mieszkańców gminy, 
ale także dla wszystkich odwiedzających nasz region. To jest 
nasze dziedzictwo kulturowe, o które musimy dbać – zaznacza 
Burmistrz Jaworski.

Agnieszka Olech
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 27 kwietnia, w Watykanie, dwaj błogosławieni papieże: Jan 
Paweł II oraz Jan XXIII, zostali ogłoszeni świętymi Kościoła 
katolickiego.
 2 kwietnia minęła 9. rocznica śmierci papieża Jana Paw-
ła II. Jego pontyfikat zmienił świat, wywierając jednocześnie 
ogromny wpływ na losy Kościoła i ludzkości. Trzy lata temu, 
sześć lat po śmierci Jana Pawła II, byliśmy świadkami Jego be-
atyfikacji, której dokonał papież Benedykt XVI. Od tej pory 
Jan Paweł II jest błogosławionym Kościoła katolickiego.
 Jan Paweł II był człowiekiem niezwykłym w dziejach chrze-
ścijaństwa i w dziejach świata. Zawsze wrażliwy na ludzką 
krzywdę, na ludzkie cierpienie, a jednocześnie pogodny, doda-
jący otuchy i skory do żartów. Wybitny filozof i myśliciel, wielki 

W niedzielę 27 kwietnia odbyła się
kanonizacja Jana Pawła II

 Dziewięć lat po śmierci i trzy lata po beatyfikacji Jana Pawła II, niedzielę 27 kwietnia w Watykanie, odbyła się kanonizacja 
Papieża Polaka. Wraz z Janem Pawłem II, pół wieku po śmierci i trzynaście lat po beatyfikacji, kanonizowany został Jan XXIII. 
Będzie to nie tylko pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku, ale też pierwsza kanonizacja głowy Kościoła od 1954 
roku, czyli od czasu kanonizacji Piusa X.

Polak, patriota, obrońca sprawiedliwości i pokoju. Nauczyciel 
nas wszystkich. Niestrudzony pielgrzym, niosący narodowi na-
dzieję i pokój. Wielki autorytet, którego nauki na zawsze już 
będą dawały ludziom nadzieję, miłość i dobroć. Jako ciekawost-
kę warto przypomnieć, że podczas swojego pontyfikatu Jan Pa-
weł II odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, wygłosił 2400 prze-
mówień, udzielił 1020 audiencji generalnych i przyjął 1350 
osobistości politycznych. Twórczość Ojca Świętego zebrana na 
papierze zajmuje łącznie aż 80 tysięcy stron tekstu. Dorobek 
pisarki Papieża składa się na: 14 encyklik, 45 listów, 15 ad-
hortacji, 28 monografii, 11 konstytucji, 3300 przemówień na 
pielgrzymkach, 1000 przemówień okolicznościowych, 3 książki 
oraz tomik poetycki „Tryptyk Rzymski”.
 Obyśmy nie poprzestali jedynie na wspominaniu słów 
i świętości Jana Pawła II, ale przede wszystkim mieli odwagę 
naśladować Go, wcielając w życie wartości, jakich nas uczył. Nie 
zapominajmy o słowach, które nam zostawił, a które są bardzo 
mądre i aktualne do dziś. Nie pozwólmy, żeby odeszło w za-
pomnienie to, co nam zostawił, to kim był. I tak jak nas uczył, 
pamiętajmy, że: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi”.
Agnieszka Olech

 „…dzisiaj jesteście małym płomykiem,
ale dzięki łasce Bożej 
możecie się stać płonącą pochodnią,
niosącą światło Ewangelii
i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni
wszystkim rodakom”

Jan Paweł II

 Konkurs ma na celu popularyzowanie przepisów i kształto-
wanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ra-
townictwa i ochrony przeciwpożarowej. O godz. 11.00 na start 
stanęli najlepsi zawodnicy etapów gminnych w kategoriach 
- szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne ze 
wszystkich gmin powiatu kieleckiego oraz Kielc. 

Eliminacje do Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 11 kwietnia, w budynku Miejskiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyły się powiatowe eliminacje do Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod nazwą „Młodzież zapobiega pożarom”.

 Gminę Chęciny reprezentowały uczennice: Magdalena 
Wargocka ze Szkoły Podstawowej w Wolicy i Aleksandra War-
gocka uczennica Gimnazjum Publicznego nr 2 w Wolicy- zwy-
ciężczynie etapu gminnego, który miał miejsce w OSP w Wolicy 
– 19 marca 204r. Dziewczynki zostały przygotowane do w/w 
turnieju przez p. Agnieszkę Gajos. Wszyscy zawodnicy mieli 
do rozwiązania test, składający się z dwudziestu pytań doty-
czący zagadnień pożarniczych, a następnie grupa najlepszych 
uczniów przystąpiła do rywalizacji ustnej. Do etapu wojewódz-
kiego przeszli uczniowie z Pierzchnicy zarówno w kategorii 
szkół podstawowych jak i gimnazjów.
 Zmaganiom zawodników przyglądali się Michał Godowski - 
członek Zarządu Powiatu w Kielcach oraz Ireneusz Żak - radny 
powiatowy i szef powiatowego OSP.
 Wszystkim uczestnikom gratulacje złożył Ireneusz Żak, który 
szczególne podziękowania skierował na ręce nauczycieli, rodzi-
ców, komendantów i prezesów OSP, przygotowujących młodzież 
do zawodów. Do życzeń dołączył się także Krzysztof Janicki - ko-
mendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Agnieszka Gajos, n-el w Wolicy
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Prace na Zamku
i wokół Zamku trwają

 Trwa realizacja projektu pn. „Zamek Królewski w Chę-
cinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej 
– kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i or-
ganizacja ponadregionalnego wydarzenia Oblężenie Chęciń-
skiej Warowni”. Gmina Chęciny na wykonanie zaplanowa-
nych działań pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2007-2013.

 Obecnie prace skupiają się wokół parkingu oraz Alei Lipo-
wej. Trwa przebudowa nawierzchni parkingu oraz prace wy-
kończeniowe w budynku mini kawiarni i szaletu. Jeszcze w tym 
roku będziemy mieli okazję podziwiać efekty prac wykonanych 
w ramach projektu. Zakończenie inwestycji przewidziane jest 
na drugą połowę 2014r.

Anna Wrońska

...dla rozwoju województwa świętokrzyskiego...

Spotkanie
Klubu Seniora

z Burmistrzem Gminy 
i Miasta Chęciny

 24 kwietnia, w hali widowiskowo-sportowej „Pod Baszta-
mi” odbyło się spotkanie Klubu Seniora z Burmistrzem Gmi-
ny i Miasta Chęciny Robertem Jaworskim.

 Na spotkaniu omówiono i zatwierdzono plan spotkań i wy-
jazdów Klubu Seniora na 2014 rok. Spotkania będą odbywały 
się dwa razy w miesiącu w Centrum Kultury i Sportu w Chęci-
nach ul. Armii Krajowej 18A, w pokoju nr 32.
Kontakt: 41 315 10 97

Planowane wycieczki:
1. Jaskinia „Raj” i Centrum Neandertalczyka
2. Jaskinie Kadzielni
3. Pielgrzymka do Częstochowy
4. Warszawa-Ogród Botaniczny oraz Centrum Papieskie
5. Ognisko w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni
6. Siedlce-wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego „Gród” 
Osada Średniowieczna u Pana Andrzeja Pędzika

CKiS

„Wszyscy na tym
wygramy, gdy świat 

posprzątamy”
 Pod hasłem „Wszyscy na tym wygramy, gdy świat posprzą-
tamy” wyruszyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Korzecku na 
tegoroczne sprzątanie. Celem akcji nie było tylko doraźne usu-
nięcie śmieci z naszej okolicy, ale głównie uświadomienie dzieci 
i młodzieży, o potrzebie zmian w myśleniu i zachowaniu. Nasze 
działania zmierzają do poprawy środowiska naturalnego.

Opiekun akcji Justyna Pękalska
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 Pani Zofia nie kryła łez wzruszenia, kiedy odśpiewano jej 
„200 lat”. Nie mogła wprost uwierzyć, że specjalnie dla niej 
przygotowano tak wspaniałą uroczystość. Kolejka z życzeniami 
nie miała końca. Życzenia osobiście przyjechał jej złożyć Bur-
mistrz Robert Jaworski wraz z Przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Chęcinach, Cezarym Mielczarzem i przedstawicielami 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Z okazji wyjątkowego 
jubileuszu, jakim są 100. urodziny pragnę złożyć Pani w imie-
niu władz samorządowych Gminy i Miasta Chęciny najserdecz-
niejsze gratulacje. Proszę przyjąć życzenia wielu kolejnych lat 
życia w zdrowiu, spokoju oraz pomyślności w życiu osobistym 
i rodzinnym. Boża Opatrzność pozwoliła Pani osiągnąć wiek, 
którego życzymy sobie wzajemnie w szczególnie uroczystych 
chwilach – mówił Burmistrz Robert Jaworski. - Swym długolet-
nim życiem wpisała się Pani na karty historii Gminy Chęciny. 
Jubileusz ten jest okazją do podziękowania Pani za pracę na 
rzecz społeczności lokalnej naszej Małej Ojczyzny. Życzę, aby 
kolejne lata mijały Pani wśród najbliższych, w atmosferze mi-
łości i wsparcia. Niech szczęście, jakim obdarzył Panią los przy-
niesie wiele radości z życia codziennego – życzył Burmistrz Ja-
worski. Najserdeczniejsze życzenia na ręce jubilatki przekazał 
także Przewodniczący Rady Miejskiej, Cezary Mielczarz - Życzę 
wiele sił, zdrowia oraz jak najwięcej powodów do radości – po-
wiedział, wręczając kwiaty na ręce szacownej jubilatki. 
 Do życzeń przyłączyli się wszyscy obecni wraz z licznie przy-
byłą rodziną jubilatki. Kolejka z życzeniami nie miała końca. 
Był wspaniały tort, piękne kwiaty i prezenty. Specjalne listy 
gratulacyjne przesłano z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz z Urzędu Marszałkowskiego 
w Kielcach. Premier Donald Tusk w imieniu własnym i całe-
go Rządu Rzeczpospolitej Polskiej przekazał jubilatce listowne 
życzenia zdrowia i pogody ducha na kolejne lata oraz podzię-
kowania za wszelkie trudy i owoce minionych lat. Natomiast 
Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba napisała: 
- Dziękuję, że daje Pani młodym pokoleniom przykład pięk-

Kwiaty na setne urodziny

100. Urodziny Zofii Stokowiec z gminy Chęciny
 31 marca, 100 lat skończyła Zofia Stokowiec, która jest najstarszą mieszkanką Gminy Chęciny. Pomimo wieku nadal za-
dziwia żywotnością, całkiem dobrą pamięcią i pogodą ducha. Życzenia z okazji 100. urodzin jako pierwszy złożył szanownej 
jubilatce Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 

nego i dobrego życia. Taka postawa dowodzi wewnętrznej siły, 
dojrzałości i niezwykłej wrażliwości na drugiego człowieka.     
 Jak podkreślała podczas uroczystości najbliższa rodzina, 
Pani Zofia pomimo ukończonych 100 lat nie raz zadziwia do-
mowników ogromną energią. – Mama całe życie ciężko pra-
cowała. Jej mąż zginął we wrześniu 1939 roku. Miesiąc póź-
niej urodziła drugą córkę, która zmarła – opowiadała Barbara 
Kwas, córka Pani Zofii, opiekująca się mamą. Warto dodać, że 
Pani Zofia miała dwie córki, ma sześcioro wnuków i dwanaścio-
ro prawnuków. – Babcia ma bardzo błyskotliwy umysł – mówiła 
obecna na spotkaniu urodzinowym Agata Kwas, prawnuczka 
Pani Zofii. – Kiedy babcia miała 95 lat, sama pojechała pocią-
giem do Warszawy w odwiedziny do wnuczka i na jego wese-
le. Zadziwiła nas też, Kidy w ubiegłym roku sama na piechotę 
przyszła z cmentarza z Chęcin do Korzecka. Szla polami, robi-
ła przystanki, ale doszła. Pewnie nie jedna osoba w młodszym 
wieku miałaby z tym problem – zastanawiała się wnuczka Pani 
Zofii. - Babcia całe życie musiała radzić sobie sama. Pracowa-
ła i wykształciła córki. Był czas, kiedy zajmowała się handlem. 
Była bardzo operatywna. Potrafiła sprzedać wszystko, co sama 
wyhodowała. Do tego przez dwadzieścia lat ciężko pracowała 
przy oczyszczaniu dróg, m.in. przy odśnieżaniu.
 Domownicy przyznali, że nie pamiętają, żeby Pani Zofia 
chorowała. – Nigdy nie używała żadnej chemii. Myła się sza-
rym mydłem, pościel krochmaliła. Jedyne leki, jakie stosowała 
to był ocet, sól i rumianek – opowiadała Barbara Kwas. – Mama 
zawsze była bardzo ciepłą i rodzinną osobą. Była też bardzo to-
warzyska, uczynna, pomocna i mało konfliktowa – podkreślała, 
córka jubilatki.    
 Rodzina pytana o receptę na długowieczność Pani Zofii Sto-
kowiec zgodnie stwierdziła, że szacowna jubilatka zawsze była 
pogodna i zaradna. – Dużo pracowała, wszędzie chodziła na 
piechotę. Uwielbiała ruch, nie stosowała żadnych leków, ani 
chemii, a jej zasadą życiową było kochać, szanować i pracować. 
Może w tym tkwi tajemnica – zastanawiała się Barbara Kwas.     

 Z okazji ukończenia 100 lat życia składamy Pani Zofii Stokowiec 
gratulacje i życzymy dalszych długich lat w zdrowiu i pomyślności.

Agnieszka OlechJubilatka Zofia Stokowiec
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 Zmodernizowane centrum Chęcin zdecydowanie podnie-
sienie poziom atrakcyjność turystyczną i osadniczą miasta, eks-
ponując ich unikatowe walory historyczno-kulturowe. Kom-
pleksowa rewitalizacja centrum zdecydowane poprawi jakość 
życia mieszkańców i odwiedzających.
 Przypomnijmy, że realizowana przez Gminę inwestycja 
polega na kompleksowej rewitalizacji Rynku Górnego, Dolne-
go i ul. Łokietka w Chęcinach, a szczególności: ułożenie na-
wierzchni z kostki betonowej, montaż stylowego oświetlenia 
ulicznego, zmiana organizacji ruchu, modernizacja studni, bu-
dowa fontanny, montaż małej architektury, parking na Placu 
Żeromskiego, likwidacja napowietrznych linii energetycznych, 
przebudowa i budowa nowego systemu odprowadzania wód 
opadowych, poprzez dokonanie niezbędnej przebudowy sieci 
instalacyjnej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Joanna Łysak

Trwają prace związane z realizacją zadania 
„Kompleksowa rewitalizacja historycznego 
centrum Chęcin, mająca na celu odbudowę

i promocję unikatowych walorów
historycznych i kulturowych miasta”

 Trwa budowa jednej z największych, a zarazem najważniejszej inwestycji, która diametralnie zmienia oblicze centrum 
Chęcin, czyli kompleksowa rewitalizacja Rynku Górnego, Dolnego i ul. Łokietka w Chęcinach. W ostatnim czasie na Placu 
Żeromskiego nastąpił montaż elementów małej architektury w postaci stylowych ławek miejskich oraz koszy na śmieci. 

...dla rozwoju województwa świętokrzyskiego...

 Jednym z nadrzędnych celów projektu było utrwalanie 
w uczniach właściwych nawyków  spędzania wolnego czasu 
oraz zachęcanie do jak najczęstszego podejmowania różnorod-
nych form aktywności ruchowej, sprzyjającej zarówno zdrowiu 
psychicznemu, jak i fizycznemu.
 Podczas akademii uczniowie klasy II -  pod opieką pani Be-
aty Pawińskiej oraz uczniowie klasy O – pod opieką pani Ma-
rianny Gogół  zaprezentowali barwny i urozmaicony program 
artystyczny,  oprawiony elementami  tańca i propozycji zabaw 
ruchowych.Popisy artystyczne bardzo się  podobały licznie zgro-
madzonej widowni, którą w większości stanowili rodzice oraz 
dziadowie uczniów, i zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Marianna Gogół
Beata Pawińska

„Szkoła w ruchu - W zdrowym ciele, zdrowy duch”
 Pod takim hasłem  w Szkole Podstawowej w Starochęcinach odbyła się w dniu 10 kwietnia 2014 roku uroczystość,  stano-
wiąca podsumowanie  i dopełnienie działań podejmowanych w naszej placówce, w trakcie realizacji ogólnopolskiego projektu  
„Szkoła w ruchu”.

Z ŻYCIA GMINY
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 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach, powo-
li dobiega końca. Gmina Chęciny realizuje zadanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2007-2013 pn. „Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji 
w: Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny”. 
Wykonawcą inwestycji jest „CSK” Spółka z o.o. 
 - Bez wątpienia podstawą do budowy sieci kanalizacyjnej 
na terenie Gminy i Miasta Chęciny jest rozbudowa oczyszczal-
ni i dostosowanie jej do obecnych standardów. Realizacja tego 
zadania przede wszystkim przyczynia się do ochrony zasobów 
wody na terenie naszej gminy, z której przecież wszyscy chce-
my korzystać. Ta inwestycja jest realizowana dla zaspokojenia 
podstawowych potrzeb wszystkich mieszkańców. Jest to jedna 
z najważniejszych naszych inwestycji i stanowi podstawę do 
rozbudowy kanalizacji na terenie całej Gminy i Miasta Chęciny 
– podkreślał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jawor-
ski, podczas spotkania na oczyszczalni ścieków w Radkowicach.
 Władze gminy, radni i sołtysi przyjrzeli się dokładnie realizo-
wanej z unijnych pieniędzy inwestycji. O wszystkich technicznych 
sprawach związanych z rozbudową i modernizacją oczyszczalni 

Obejrzeli modernizację oczyszczalni
 Jednym z punktów ostatniego posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Chęcinach był wspólny wyjazd obradujących do oczysz-
czalni ścieków w Radkowicach. Władze gminy, radni i sołtysi mogli dokładnie przyjrzeć się realizacji jednej z najważniejszych 
i najdroższych inwestycji na terenie Gminy i Miasta Chęciny. 

ścieków w Radkowicach opowiedział ze szczegółami Leopold 
Chwastek, kierownik oczyszczalni ścieków. Radni z uwagą przyj-
rzeli się procesowi inwestycyjnemu i zapoznali się z pełną auto-
matyką i całą nitka technologiczną oczyszczalni, modernizowanej 
z myślą o przyszłości gminy i komforcie mieszkańców. Zgodnie 
podkreślano, że jest to jedna z najważniejszych inwestycji.
 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków kosztowała 
blisko 4 miliony 400 tysięcy złotych, z czego 60% stanowi do-
finansowanie unijne. Tak kosztowna inwestycja według wielu 
realizowana w oddali, jest niezbędna do dalszej rozbudowy ka-
nalizacji w gminie. 
 Warto przypomnieć, że na inwestycję gmina pozyskała 
środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 z Działania 4.1 Roz-
wój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Wyło-
nionym w drodze przetargu generalnym wykonawcą zadania 
jest „CSK” Spółka z o. o., a nadzór inwestorski nad inwestycją 
sprawować będzie Konsorcjum Firm: „Grontmij Polska” Sp. 
z o.o z siedzibą w Poznaniu i Zakład Obsługi Inwestycji EKO 
INWEST Krystyna Wiorek z siedzibą w Kielcach. 

Agnieszka Olech

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
Związek Kombatantów RP i BWP Koło nr 54 w Chęcinach

Dyrekcja ZSO w Wolicy
serdecznie zapraszają na uroczystości religijno-patriotyczne

upamiętniające 70. Rocznicę Pacyfikacji Wolicy
16 maja 2014 r. godz. 10.00
Kościół Parafialny w Wolicy

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
Związek Kombatantów RP i BWP Koło nr 54 w Chęcinach
serdecznie zapraszają na uroczystości religijno-patriotyczne

upamiętniające 70. Rocznicę Pacyfikacji Chęcin
02 czerwca 2014 r. godz. 11.00
Kościół Parafialny w Chęcinach
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 Podczas wizyty Burmistrz, Robert Jaworski podjął roz-
mowy z Ministrem Sportu i Turystyki, Andrzejem Biernatem 
oraz władzami Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Siatkar-
skich Ośrodków Szkolnych mające na celu utworzenie takiego 
ośrodka przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach 
oraz o możliwości pozyskania środków finansowych do reali-
zacji tych zadań. Umożliwiłoby to rozwinięcie gry w siatkówkę 
uczniów na wyższym poziomie poprzez utworzenie klas sporto-
wych ze specjalistycznym siatkarskim wychowaniem fizycznym.

Rozmowy na temat Siatkarskiego Ośrodka 
Sportowego w Chęcinach

 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski wraz z Dariuszem Daszkiewiczem, trenerem Effectora Kielce oraz ko-
ordynatorem Siatkarskich Ośrodków Siatkarskich na terenie województwa świętokrzyskiego, wziął udział w konferencji „Siat-
karskie Ośrodki Szkolne – udział Samorządu w realizacji zadania upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w piłce 
siatkowej”, która odbyła się w piątek 4 kwietnia na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie.

 Siatkarskie Ośrodki Szkolne to obecnie ponad 4500 dziew-
cząt i chłopców, szkolonych przez kompetentnych ponad 300 
nauczycieli w zaledwie 136 szkołach gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych. W Polsce program SOS trwa niespełna dwa lata 
i oparty jest na trzech filarach: Ministerstwo Sportu i Turysty-
ki, Polski Związek Piłki Siatkowej i władze samorządowe. Jest 
to jedyny systematyczny i uporządkowany program szkolenia 
w grach zespołowych realizowany na terenie naszego kraju, 
który już przynosi ogromne rezultaty.

Mariusz Skuta

 Parafia p.w. Św. Bartłomieja w Chęcinach pozyskała blisko 
80 tysięcy unijnego dofinansowania na wybudowanie nowych 
alejek na Cmentarzu Parafialnym w Chęcinach. Całość zada-
nia kosztować będzie blisko 100 tysięcy złotych. – Jeszcze w tym 
roku zdecydowanie poprawi się wygląd Cmentarza Parafial-
nego w Chęcinach. Wszystko dzięki wybudowaniu nowych 
alejek. Niebawem mieszkańcy będą mogli komfortowo odwie-
dzać swoich bliskich zmarłych. Będzie schludnie i bezpiecznie 
– mówi Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 
Prace nad wnioskiem o dofinansowanie inwestycji złożonym 
przez chęcińską parafię koordynowała gmina Chęciny.

Agnieszka Olech

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

 

                                                                                           
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
    Rozwoju Obszarów Wiejskich 

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

Będą nowe alejki
na Cmentarzu Parafialnym w Chęcinach

 Kolejna ważna inwestycja parafii p.w. Św. Bartłomieja w Chęcinach niebawem wejdzie do realizacji. Tym razem, poprawio-
ny zostanie stan infrastruktury na Cmentarzu Parafialnym. W finansowaniu inwestycji pomogą unijne środki. 

Minister Sportu i Turystyki, Andrzej Biernat z Burmistrzem Robertem Jaworskim
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Demografia
za okres od dnia 18.02.2014 roku do dnia 09.05.2014 roku

URODZENIA

DZIEWCZYNKI
1. Gabriela
2. Maria
3. Anna
4. Zuzanna
5. Michalina
6. Maria
7. Zuzanna
8. Matylda
9. Amelia
10. Jagoda
11. Julia
12. Aleksandra
13. Anna
14. Roksana

CHŁOPCY
1. Wojciech  
2. Paweł
3. Bartosz
4. Jakub
5. Marcel
6. Wojciech    
7. Mateusz
8. Mateusz 
9. Sebastian

MAŁŻEŃSTWA
Na ślubnym  kobiercu  stanęło  12  par.

ZGONY
Dąbrowski Zdzisław  11.02.2014r.   Chęciny
Włodarczyk Edward  19.02.2014r.   Chęciny
Ćwiek Tadeusz  26.02.2014r.  Chęciny  
Baran Dyonizy  02.03.2014r.   Tokarnia
Pokutyńska Leonia  01.03.2014r.   Wolica
Kaźmierczyk Alina  04.03.2014r.   Chęciny
Tomczyk Anna  07.03.2014r.   Bolmin  
Nartowska Leokadi a 08.03.2014r.   Korzecko
Wijas Lucyna  13.03.2014r.   Polichno
 Cielibała Igor  15.03.2014r.   Wolica
Rylski Aleksander  15.03.2014r.    Chęciny
Nowak Adolf  21.03.2014r.   Chęciny
Mikulska Maria  24.03.2014r.   Miedzianka     
Krzeszowska Genowefa 30.03.2014r.   Bolmin
Dudek Marianna  31.03.2014r.   Chęciny
Kędzioła Weronika  31.03.2014r.   Tokarnia
Bielicz Bronisław  05.04.2014r.   Radkowice
Majcher Jan  07.04.2014r.   Chęciny
Szymoniak Helena  08.04.2014r.   Chęciny
Sobczyk Józef  17.04.2014r.   Tokarnia
Chabior Jan  15.04.2014r.   Tokarnia
Nartowski Mieczysław 19.04.2014r.   Polichno
Stępień Władysława  20.04.2014r.   Bolmin
Podlejska Halina  22.04.2014r.   Chęciny
Cielibała Tadeusz  17.04.2014r.   Tokarnia
Skrzyniarz Lidia  24.04.2014r.   Wolica
Kopeć Władysław  24.04.2014r.   Ostrów
Krawczyk Maria  22.04.2014r.   Wolica
Stępniewska Natalia  25.04.2014r.   Chęciny
Czupryński Józef  25.04.2014r.   Tokarnia
Smolec Sylwester  26.04.2014r.   Tokarnia
Dziewięcka Marianna  28.04.2014r.   Ostrów
Kubicki Lech  07.05.2014r.   Łukowa
Pinda Aniela  07.05.2014r.   Miedzianka

Sporządziła: Mirosława Woźniak
Chęciny, dnia  09.05.2014r.

Dbaj o język i mów poprawnie, ładnie, wyraźnie oraz dokładnie, 
bo kto nie ćwiczy często języka, ten się w mówieniu potem potyka.
 Dnia 09.04.2014r. wszystkie przedszkolaki spotkały się na 
uroczystości z okazji Dnia Języka Ojczystego. Każda grupa 
przygotowała inscenizację do wiersza wybranego autora.

Dzień Języka Ojczystego u przedszkolaków
z Przedszkola Samorządowego w Chęcinach

 Tak oto grupa I ŻABKI przedstawiła wiersz Tańcowała igła 
z nitką, II MOTYLKI – Tęcza, III SŁONECZKA – Na straga-
nie, IV BIEDRONKI – Leń, V STOKROTKI – Kwoka, VI JA-
GÓDKI – Biedronka. Wszystkie dzieci w barwnych strojach 
pięknie się prezentowały. Zakończeniem było spotkanie w gru-
pach z babciami, dziadkami oraz rodzicami i czytanie dla na-
szych podopiecznych wierszy i bajek. Dziękujemy za obecność 
i zaangażowanie.

Izabela Kuta, www.pscheciny.az.pl



Z ŻYCIA GMINY

18

 W rekordowym 2012 roku na terenie powiatu kieleckie-
go i miasta Kielce strażacy gasili 1803 pożary traw, które spo-
wodowały ogromne straty. W 2013 roku na skutek długiej 
zimy pożarów traw było mniej, bo 779. W bieżącym roku 
do 14 marca kieleccy strażacy gasili już ponad 400 pożarów 
traw. Ponad 94 % pożarów traw powstaje na skutek podpa-
leń. Wśród wielu osób panuje przekonanie, że wypalenie 
trawy poprawi jakość gleby, spowoduje szybszy i bujniejszy 
odrost młodej trawy oraz przyczyni się do zwalczania chwa-
stów. Nic bardziej błędnego. Ziemia wyjaławia się, zahamo-
wany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek 
roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery 
przedostaje się szereg związków chemicznych będących tru-
ciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Ginie wiele gatun-
ków pożytecznych zwierząt i mikroorganizmów, niszczone są 
ich miejsca lęgowe, palą się gniazda ptaków. Giną zwierzęta 
domowe, które przypadkowo znajdą się w zasięgu pożaru. 
Pożary traw często wymykają się spod kontroli i przenoszą się 
na obszary leśne oraz zabudowania gospodarcze powodując 
ogromne straty materialne. Niejednokrotnie w takich poża-
rach ludzie tracą dobytek całego życia. Podczas pożaru po-
wstaje także duże zadymienie, które jest szczególnie groźne 
dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miej-
sca zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Pożary traw 
powodują ponadto zmniejszenie widoczności na drogach, co 
może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji 
i wypadków drogowych. Występuje również bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co roku w Polsce, w po-
żarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym pod-
palacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!!!. Każdy pożar to 
interwencja straży pożarnej, która sporo kosztuje, a koszty 
tych działań ponosi całe społeczeństwo. Pamiętajmy również, 
że kiedy strażacy gaszą pożary traw, łąk i nieużytków mogą 
być potrzebni w innym miejscu, gdzie zagrożone jest zdro-

Apel w sprawie zaniechania wypalania traw
i pozostałości roślinnych!!!

 Od wielu lat przełom zimy i wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw, łąk i nie-
użytków. Spowodowane jest to, niestety wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Zeszłoroczna roślinność zostaje wysuszona 
i stanowi doskonałe podłoże palne. Co roku na terenie powiatu kieleckiego i miasta Kielce odnotowujemy kilkaset pożarów 
samych traw. 

wie i życie ludzkie. Może się zdarzyć, że przez bezmyślność 
tych, którzy wypalają trawy nie dojadą z pomocą na czas tam, 
gdzie będą naprawdę niezbędni.
Wypalanie traw jest naprawdę niebezpieczne,ale też zabro-
nione.
 Określa to m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 
z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, 
nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejo-
wych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131: „Kto...wypala 
łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kole-
jowe, trzcinowiska lub szuwary…- podlega karze aresztu albo 
grzywny”. Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); \”w la-
sach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości 
do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności 
mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. Rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego 

celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. 
2. Korzystania z otwartego płomienia.
3. Wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. 
 Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 
ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany 
lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wyno-
sić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. 
zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu 
lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, 
mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10”. W walkę ze zjawiskiem wiosennego wypa-
lania traw włączyła się także Unia Europejska. Założenia poli-
tyki rolnej UE regulują między innymi zagadnienia ochrony 
środowiska w rolnictwie. Jednym z narzędzi umożliwiających 
dokonywanie pozytywnych przemian w tym sektorze jest sys-
tem dopłat bezpośrednich. Ta forma wsparcia unijnego, zo-
bowiązuje użytkownika gruntów do ich utrzymania zgodnie 
z normami tzn. w dobrej kulturze rolnej - art. 7 ust. 1 pkt 2a 
Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach 
systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, 
poz. 1051 z późn. zm.). 
 W ślad za Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa, należy stwierdzić, że wypalanie traw jest nie dość, że 
środowiskowo szkodliwe, ale także surowo zabronione. Za 
wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych np. przez 
policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe na-
kładane przez Agencję w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, 
a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wyso-
kości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok. 
 Nie wypalaj traw - nie niszcz środowiska naturalnego, 
mienia oraz zdrowia i życia ludzkiego.

Autor: bryg. Robert Sabat
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 260 laureatów konkursów z 11 przedmiotów odebrało  me-
dale i zaświadczenia zwalniające ich z egzaminu gimnazjalnego. 
Wśród najlepszych byli uczniowie Gimnazjum nr 2 w Wolicy: 
Dawid Szymkiewicz i Radosław  Zegadło. Dawid Szymkiewicz 
uczeń klasy IIIb został Laureatem XI  Konkursu Biologiczne-
go. Radosław Zegadło uczeń klasy IIIa- Laureatem  Konkursu 
Informatycznego.
 Chłopcom podczas wręczenia nagród towarzyszyli: wicedy-
rektor Mirosława Szymańska, Wiesława Szymkiewicz - mama 
Dawida Szymkiewicza, Agnieszka Gajos - nauczyciel biologii, 
Marcin Górnicki nauczyciel informatyki oraz Jevgienija Kul-
czycka.
 Najlepszym uczniom w województwie i ich nauczycielom, 
dyrektorom szkół gratulowali: wicekurator oświaty - Grzegorz  

Wielki sukces uczniów Gimnazjum
Publicznego nr 2 w Wolicy! Dawid Szymkiewicz 
i Radosław Zegadło, Laureatami konkursów 

przedmiotowych dla gimnazjalistów
 Konkursy organizowane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach to jedne z najbardziej prestiżowych zmagań w jakich mogą 
uczestniczyć uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych. W środę, 09 kwietnia 2014r podczas uroczystej gali  w Centrum 
Wystawienniczo Kongresowym Targi Kielce,  odbyło się  podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla szkół 
gimnazjalnych. 

Bień, Jacek Wołowiec - dyrektor Świętokrzyskiego Centrum 
Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli.
Podczas środowej uroczystości  przedstawiono główne zało-
żenia, formę i termin realizacji - „Fascynujący świat nauki” 
przeznaczony dla finalistów i laureatów konkursów przedmio-
towych. Jest on realizowany wspólnie przez Świętokrzyskie 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Uniwer-
sytetem Jana Kochanowskiego.
 Gratulujemy serdecznie Dawidowi Szymkiewiczowi tytułu 
Laureata konkursu z Biologii, a Radosławowi  Zegadło tytułu 
Laureata z Informatyk Życzymy dalszych sukcesów i nowych 
wielkich osiągnięć!

tekst: Agnieszka Gajos, 
Foto: p. Jevgienija Kulczycka
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 Uczestnictwo w akcji ,,Sprzątania świata” ma na celu bu-
dzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej uczniów oraz 
odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 Co roku dzięki takim inicjatywom zbiera się setki ton śmie-
ci – liczba ich nie maleje, na miejsce zebranych wyrzucane są 
nowe. Rozwiązaniem problemu nie jest coroczna zbiórka śmie-
ci lecz zmiana nawyków w codziennym życiu polegająca na od-
powiednim gospodarowaniu odpadami.
 Klasa szósta  w porozumieniu z Prezesem Koła Wędkar-
skiego Nr 5 w Chęcinach   sprzątała tereny wokół zbiornika 
wodnego w Lipowicy. Uczniów  na miejscu przywitali  panowie  
Grzegorz Chłopek i Sebastian Blicharski reprezentujący Za-
rząd Koła Wędkarskiego, którzy  zapoznali z zasadami obowią-
zującymi przebywających nad wodą i zaprosili do „Sprzątania 
Świata”. Poprzednia podobna akcja  przeprowadzona była we 
wrześniu ubiegłego roku, a uczniowie zebrali wtedy 11 pełnych 
worków śmieci. Niestety  sprzątający nie mogli uwierzyć w to 
co ujrzeli nad wodą. Sterty śmieci, butelek, opakowań po zanę-
tach wędkarskich, plastikowych wiaderek nie przynosi chluby 
korzystającym ze zbiornika.  Jak widać, nie do wszystkich węd-
karzy dotarł apel, aby dbać o swoje środowisko. Pewnie upły-
nie jeszcze wiele czasu, nim ludzie zrozumieją, jak ważnym ele-
mentem jest dbanie o czystość otoczenia i jakie mogą być tego 
skutki w przyszłości. Uczniowie w ciągu czterech godzin zebrali 
łącznie 35 pełnych worków śmieci, z czego 22 nad zbiornikiem, 
a więc dokładnie dwa razy tyle co podczas ostatniego poby-
tu. Podczas ,,akcji” skorzystała  nie tylko ziemia, drzewa czy 
zwierzęta, ale przede wszystkim korzystający z zalewu wędka-
rze, którzy w czystości mogą oddawać się swojej pasji. Panowie 
wędkarze poszanujcie przynajmniej  pracę tych, dla których 
sprzątanie niekoniecznie było  przyjemnością.

,,Sprzątanie świata” na zbiorniku w Lipowicy
 W kolejnej akcji ,,Sprzątania świata” uczniowie Szkoły Podstawowej w Starochęcinach udział wzięli w dniu 9 kwietnia. Uczestni-
czyło w niej ponad 50 uczniów klas 0 – VI wraz ze swoimi opiekunami. Obszar, na którym przeprowadzono akcję to przede wszyst-
kim tereny wokół przystanków autobusowych, tereny przyległe do chodników, pobocza dróg wraz z rowami w miejscowościach 
Starochęciny, Przymiarki, Lipowica, Podzamcze. Strategicznym miejscem sprzątanym przez najstarszych uczniów był kolejny już 
raz zbiornik wodny w Lipowicy. Akcja rozpoczęła się o godzinie 9.00, uczniów podzielono na grupy i wyznaczono trasy sprzątania. 
Każdy uczestnik otrzymał parę rękawiczek oraz worek foliowy, które zapewniały bezpieczeństwo podczas zbierania śmieci.

 W nagrodę za ciężką i wyczerpującą, ale dającą satysfakcję 
pracę dzieci czekała niespodzianka – rożno z pysznymi kiełba-
skami  przygotowane przez Zarząd Koła Wędkarskiego Nr 5 
w Chęcinach. W ramach relaksu dla uczniów odbyły się spławi-
kowe zawody wędkarskie.   
 Akcja „Sprzątanie Świata” uczy odpowiedzialności za ota-
czający nas Świat, pobudza do działania w ramach ekologii,  
jest pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego 
pokolenia, choć sądząc po zebranych workach śmieci, niestety 
również powinna być edukacją dla dorosłych.
 Wszyscy uczestnicy tegorocznej akcji wyrazili również na-
dzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne, a mieszkańcy, węd-
karze i korzystający ze zbiornika w Lipowicy, zwrócą większą 
uwagę  i sami zadbają o czystość w swojej najbliższej okolicy. Za-
rząd Koła Wędkarskiego w Chęcinach specjalne podziękowania 
skierował na ręce wszystkich uczniów, opiekunów oraz pani Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Starochęcinach za oddelegowanie  
grupy  dzieci do przeprowadzenia tak pożytecznej akcji.

Robert Skrobot

 Wszystkich zebranych powitał Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski przedstawiając walory turystyczne 

Konferencja „W geologicznym raju”
 25 kwietnia 2014 w Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej „Niemczówka” odbyła się konferencja pt. ”W Geo-
logicznym Raju”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele schronisk młodzieżowych z terenu całej Polski min: z Olsztyna, 
Zakopanego, Gdańska, Łodzi, Szczecina, Bydgoszczy. Celem spotkania było przedstawienie i omówienie działalności placó-
wek w aspekcie przyjmowania wycieczek szkolnych oraz osób prywatnych.

i kulturowe Gminy Chęciny. Pozostali referenci przedstawili 
swoje prezentacje, ze szczególnym naciskiem na obszar geolo-
giczny Gór Świętokrzyskich.

Izabela Rogula
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 W kategorii do lat 7 4 miejsce zdobył Jakub Mieloszyński. 
W kategorii do lat 8 nasi tenisiści odnotowali bardzo dobre 3 
miejsce Antoś Siwiec i 4 miejsce Patrycja Petelicka. W zawo-

Pierwszy występ najmłodszych tenisistów
i tenisistek w Mistrzostwach Województwa 

Świętokrzyskiego w tenisie dzieci do lat 7 i 8
 W sobotę 26 kwietnia, w hali do mini tenisa MUKS Gemik w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Województwa Świętokrzy-
skiego w tenisie dzieci do lat 7 i 8. Chęcińską Akademię Tenisa reprezentowali: Patrycja Petelicka, Pola Charaziak, Jakub 
Mieloszyński oraz Antoni Siwiec. To był bardzo udany występ najmłodszych tenisistów Chęcińskiej Akademii Tenisa.

dach wystartowały dzieci z województwa świętokrzyskiego. Był 
to pierwszy, ale bardzo udany występ naszych najmłodszych te-
nisistów, którzy na co dzień trenują pod okiem Pani Magdaleny 
Siwiec w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. Uczestnicy 
turnieju grali w dwóch kategoriach: niebieskiej do lat 7 i czer-
wonej do lat 8. Mecze były rozgrywane zgodnie z przepisami 
Tenis10 w dwóch grupach wiekowych każdy z każdym, 4 za-
wodników z największą ilością punktów weszło do pół finału 
i rozgrywało mecze o miejsca na podium. Patrycja Petelicka 
i Antoni Siwiec rozegrali bardzo dobry mecz o trzecie miejsce, 
tym razem wygrał Antoni. Warto dodać, że dziewczęta i chłop-
cy grali w jednej grupie i Patrycja była najwyżej sklasyfikowaną 
dziewczynką (4 miejsce) w grupie czerwonej. Specjalne wyróż-
nienie należy się Poli Charaziak, gdyż była najmłodszą uczest-
niczką turnieju i Jakubowi Mieloszyńskiemu, który w meczu 
o trzecie miejsce przegrał tylko 7-9 w bardzo wyrównanym po-
jedynku.
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Magdalena Siwiec

 Gości oraz rodziców i dzieci powitał Burmistrz Gminy i Mia-
sta Chęciny, Robert Jaworski, który wyraził również nadzieję, 
że dzięki rozwijającej się bazie sportowej w naszej gminie uda 
nam się zachęcić dzieci i młodzież do uprawiania aktywności 
fizycznej.
 Podczas otwarcia dzieci wzięły udział w mini treningu, 
a także miały okazję do skorzystania z porad zawodników Klu-
bu Korona Kielce. Pierwsze spotkanie zakończyło się wspól-
nym, pamiątkowym zdjęciem. 

Piłkarska Akademia Korony w Chęcinach
 W niedzielę 13 kwietnia, w hali „Pod Basztami” w Chęcinach odbyło się otwarcie Akademii Piłkarskiej Korona Kielce. 
W spotkaniu wzięli udział: Prezes Stowarzyszenia Fair Play Korona, Dominik Fiuk, Dyrektor Klubu Korona Kielce, Andrzej 
Jung, Hiszpański trener Jose Rojo Martin oraz zawodnicy: Jacek Kiełb i Kamil Kuzera. 

 Zapraszamy chętne dzieci i młodzież na zajęcia, które będą 
odbywały się na terenie Centrum Kultury i Sportu w Chęci-
nach.
Harmonogram zajęć Akademii Korona Kielce w Chęcinach:
2003 i starsi - wtorek godzina 17:00 boisko Orlik
2004-2005-wtorek godzina 18:00 boisko Orlik
2006-2007 - czwartek 16:00 hala „Pod Basztami”
2008 i młodsi - czwartek 17:00 hala „Pod Basztami”

Karolina Dudek, CKiS
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 - Turniej o Puchar Prezesa fir-
my „KONSTAL” organizujemy już od 
siedmiu lat. Ogromnie się cieszymy, że 
w tym roku możemy rozegrać go w ta-
kich wspaniałych warunkach w hali 
widowiskowo-sportowej w Chęcinach. 
Mam nadzieję, że z roku na rok turniej 
będzie się rozrastał i przyciągał większą 
liczbę uczestników, a także widzów – po-
wiedział Cezary Mielczarz, główny orga-
nizator Turnieju.
 Głównym sponsorem organizowanego 
od siedmiu lat turnieju jest Jerzy Kaczor, 
Prezes firmy KONSTAL. Jak sam podkre-
ślał, tego typu rozgrywki zdecydowanie 
warto i trzeba organizować. – Zaczęliśmy 
organizować turniej, żeby ruszyć ludzi 
sprzed telewizora. Chcemy pokazać, że 
sport amatorski, dla przyjemności, może 
uprawiać każdy. Tego typu rozgrywki do 
doskonała okazja do spędzenia sportowe-
go przedpołudnia, w duchu zdrowej ry-
walizacji. Z całą pewnością będziemy kon-
tynuować naszą tradycję – zapewnił Jerzy 
Kaczor, prezes firmy KONSTAL.
 W tegorocznej edycji turnieju wy-
startowało sześć drużyn. Jak podkreślali 
zawodnicy, z roku rok poziom jest coraz 
wyższy. – Widać, że każdego roku uczest-
nicy Turnieju przygotowują się coraz to 

VII PIŁKARSKI TURNIEJ
O PUCHAR PREZESA FIRMY „KONSTAL”

 30 marca, odbył się VII Piłkarski Turniej o Puchar Prezesa firmy „KONSTAL”. Mecze turniejowe po raz pierwszy rozegra-
no w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach. Organizatorem rozgrywek był Cezary Mielczarz   

bardziej skrupulatnie, wkładając wiele 
wysiłku  przygotowania. Poziom jest wy-
równany i bardzo wysoki – przyznał Ma-
riusz Jasiński, jeden z zawodników.
 Wysoki poziom zawodów, jaki po-
twierdził sędzia główny, Tomasz Dziu-
rzyński, spowodował, że mecze ogląda-
no z zapartym tchem, a każdej bramce 
towarzyszyły duże emocje. Po zaciętych 
rozgrywkach, miejsce pierwsze na po-
dium wywalczyła sobie drużyna Ciem-
na Strefa Korzecko, zdobywając puchar 
i czek na tysiąc złotych do wykorzystania 
w sklepie sportowym na zakup sprzętu 
sportowego. Miejsce drugie zajęła dru-
żyna z Wolicy, a miejsce trzecie drużyna 
z Łukowej.

 Chęcińską sekcje KKKK reprezentowali: Mateusz Pękalski, 
Szymon Pękalski, Mateusz Lasa, Aleksander Kostecki, Jakub 
Chabik oraz Jakub Kotwica. W turnieju udział wzięło 150 za-

Chęcińscy karatecy zajęli wysokie miejsca
 12 kwietnia w Rawie Mazowieckiej podczas III Ogólnopolskiego Turnieju Karate kyokushin dzieci i młodzieży chęcińska 
sekcja Kieleckiego Klubu Karate Kyokushin pod wodzą sensei Arkadiusza Chamery wywalczyła wysokie lokaty.

wodników i zawodniczek. Ciężka praca na treningach została 
nagrodzona dużym sukcesem. Chłopcy wywalczyli sobie 4 złote 
medale oraz 1 srebrny.
 W kategorii Kata chłopców rocznik 2003 złoty medal zdo-
był Jakub Chabik, oprócz tego otrzymał wyróżnienie i puchar 
najlepszego technika turnieju.
 Złoty medal w kategorii kumite (walka) rocznik 2005 wy-
walczył Szymon Pękalski oraz został wyróżniony i okrzyknięty 
najlepszym zawodnikiem (fighterem) turnieju, wszystkie walki 
wygrał przez ippon (celne trafienie w głowę). Szymon zdobył 
również srebrny medal w kategorii Kata chłopców. Brat Szy-
mona Mateusz zdobył złoty medal w kategorii Kata rocznik 
2002. Jakub Kotwica (były to dla niego pierwsze tak poważne 
zawody) zdobył złoty medal w kategorii kumite (walka). Bardzo 
dobrze walczyli również Mateusz Lasa oraz Aleksander Kostec-
ki, uplasowali się tuż poza podium.
 Serdecznie gratuluję moim wojownikom.

sensei Arkadiusz Chamera

 Najlepszym bramkarzem Turnieju 
został Grzegorz Pierzak z Wolicy, a naj-
lepszym zawodnikiem Turnieju okrzyk-
nięto jego kolegę z drużyny, Mariusza 
Palucha. Obaj panowie otrzymali w na-
grodę czeki po 250 zł każdy do wyko-
rzystania w sklepie sportowym na zakup 
sprzętu sportowego. Nagrody wręczał 
Jerzy Kaczor, Prezes firmy KONSTAL 
oraz Cezary Mielczarz, główny organi-
zator. Warto podkreślić, że trzy pierwsze 
drużyny otrzymały pamiątkowe puchary. 
Organizatorzy tradycyjnie też nagrodzili 
wszystkie drużyny piłkami i dyplomami. 
Obsługę medyczną Turnieju sprawowała 
Joanna Dziurzyńska.
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Najlepsze zapaśniczki w kraju
walczyły w Chęcinach

 W pierwszy weekend kwietnia, w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach rozegrane zostały Mistrzostwa 
Polski Juniorek i I Puchar Polski Kadetek do lat 17 w zapasach kobiet. Zawody te, zgodnie z Regulaminem Imprez Polskiego 
Związku Zapaśniczego, stanowiły pierwszy tor eliminacji do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży - Dolnośląskie 
2014. 

 Cieszy fakt, że zdobywczynią złotego medalu w Pucharze 
Polski Kadetek została Ania Król z Ludowego Klubu Sporto-
wego „Znicz” Podzamcze, działającego już od 38 lat na tere-
nie gminy Chęciny. Ania będzie reprezentować Polskę podczas 
mistrzostw Europy i Świata. Organizatorem wydarzenia był 
Urząd Gminy i Miasta Chęciny oraz Świętokrzyski Okręgowy 
Związek Zapaśniczy w Kielcach.
 Jak się okazało, po zaciekłych walkach, na podium stanęła 
nasza wielce utytułowana zawodniczka z LKS „Znicz” Podzam-
cze, Anna Król. Zdobywając złoto zapewniła sobie reprezento-
wanie Polski podczas mistrzostw Europy i Świata w Zapasach. – 
Teraz czekają mnie wzmożone treningi. Zrobię wszystko, żeby 
nie zawieść – obiecywała Ania Król tuż po odebraniu złota. 
 Zawodniczki LKS Znicz Podzamcze Chęcińskie mają praw-
dziwe powody do dumy. Oprócz złota zdobyły też trzy brązy. 
I tak, brązowe medale z rywalizacji juniorek wywalczyły: Pa-
trycja Sperka w kategorii 72 i Weronika Rybak kategoria 67. 
W Pucharze Polski Kadetek złoty medal zdobyła Anna Król 
kategoria 49, a Emilia Nartowska brąz w kategorii 65.
 Zadowolenia z sukcesów swoich podopiecznych nie krył 
trener LKS „Znicz” Podzamcze, Czesław Zaborski. – Jestem 
dumny ze swoich podopiecznych. Dziewczyny włożyły wiele 
pracy w przygotowania do zawodów i jak widać opłaciło się – 
komentował Czesław Zaborski, trener LKS „Znicz” Podzamcze.
 Pod wrażeniem samych walk oraz zdobycia tak wysokich 
tytułów przez nasze rodzime zawodniczki był Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – Dumą napawa fakt, że na 
terenie naszej Gminy mamy tak utalentowane zawodniczki – 
mówił Burmistrz Robert Jaworski. – LKS „Znicz” Podzamcze 
zawsze odnosił światowe sukcesy, a my jako gmina staramy się 
wspierać działania Zarządu Klubu, trenera Czesława Zabor-
skiego i jego podopiecznych. W miarę możliwości wspieramy 
sport, stąd ogromnie się cieszymy, że nasze złote medalistki 
obecne i przyszłe mogą teraz trenować w godnych warunkach 
w hali widowisko-sportowej, której nie powstydziłyby się naj-
większe kluby świata – podkreślał Burmistrz Jaworski.    
 Na zakończenie Mistrzostw Polski Juniorek oraz pierwsze-
go Pucharu Polski Kadetek wręczono medale i drobne upo-
minki dla najlepszych zawodniczek. 
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