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Chęciny w Stowarzyszeniu 
„GEOLAND

ŚWIĘTOKRZYSKI”
 W Centrum Geoedukacji w Kielcach odbyło się zebranie 
założycielskie Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzy-
ski”. Porozumienie swym podpisem sygnował Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny wraz z włodarzami czterech gminy, 
w tym Kielc, Morawicy, Piekoszowa i Sitkówki-Nowiny. Teraz 
wspólnie powalczą o wpisanie powstałego na tych terenach 
geoparku na listę Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

Przedszkole w Chęcinach 
z unijnym dofinansowaniem

 Samorząd chęciński pozyskał unijne dofinansowanie 
w wysokości dwóch i pół miliona złotych na budowę nowo-
czesnego przedszkola w Chęcinach. Pewne już jest, że dłu-
go wyczekiwana inwestycja budowy przedszkola i  żłobka, 
na którą przyznano władzom gminy dofinansowanie unijne 
w łącznej kwocie blisko 5 mln złotych, ruszy jeszcze w tym 
roku. W 2018 roku dzieci będą już miały nowoczesne przed-
szkole i żłobek na miarę XXI wieku.

Marszałek Adam Jarubas spotkał 
się z mieszkańcami gminy Chęciny
 Do Chęcin Marszałek Adam Jarubas przyjechał wraz 
z członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Pio-
trem Żołądkiem oraz Grzegorzem Gałuszką, radnym Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego. Z mieszkańcami rozmawiali 
na temat obecnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020 i związanych z nią założeniach wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Poruszono też temat najbliższych in-
westycji na terenie Gminy i Miasta Chęciny finansowanych 
z unijnych środków.

Strefa wypoczynku i rekreacji z siłownią zewnętrzną – wizualizacja

Wybrano koncepcję
Chęcińskiego Parku Miejskiego

 Wszystko wskazuje na to, że powstanie Chęcińskiego Parku 
Miejskiego jest coraz bliżej. Właśnie rozstrzygnięto konkurs 
na koncepcję urabistyczno-architektoniczną. Na realizację za-
dania władze gminy będą starały się pozyskać 75% dofinanso-
wanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jeżeli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem, to prace nad budową Chęcińskiego Parku 
Miejskiego ruszą już w 2018 roku.

Plac pod budowę przedszkola ze żłobkiem

Od lewej: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas,
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chęcinach Danuta Mochocka,

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, Radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski i Dyrektor Geoparku Kieleckiego 
Elżbieta Czajkowska podpisują porozumienie dot. Utworzenia Stowarzyszenia

gmin „Geoland Świętokrzyski
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Wybrano koncepcję
Chęcińskiego Parku Miejskiego

 Wszystko wskazuje na to, że powstanie Chęcińskiego Parku Miejskiego jest coraz bliżej. Właśnie rozstrzygnięto konkurs na 
koncepcję urabistyczno-architektoniczną. Na realizację zadania władze gminy będą starały się pozyskać 75% dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to prace nad budową Chęcińskiego Parku Miejskiego ruszą już w 2018 roku.

Plac z poidełkiem, ścieżką rowerową oraz budynkiem WC – wizualizacja

Skatepark – wizualizacja

Plac zabaw dla dzieci - wizualizacja

Oczko wodne z pomostem – wizualizacja

 Na blisko dwóch hektarach terenu usytuowanego 
w samym centrum Chęcin, będącego jednocześnie 
łącznikiem pomiędzy Osiedlem Północ a starym mia-
stem, powstanie wyjątkowe miejsce do wypoczynku 
i rekreacji. Chęciński Park Miejski ma być wizytówką 
miasta.

Projekt wyłoniono w konkursie
 Trzeba przyznać, że interesująco wygląda zwycię-
ska koncepcja Chęcińskiego Parku Miejskiego. Powo-

łani zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Chęci-
ny, Roberta Jaworskiego, członkowie komisji, w skład 
której weszli architekt, urbanista, przedstawiciel kon-
serwatora zabytków, radni, reprezentant mieszkań-
ców, pracownicy Urzędu, zgodnie uznali za najlepszą 
koncepcję projekt Pracowni Architektonicznej Ebe 

Studio Edyty Banachowskiej z Kielc. A ten zakłada, 
że w Chęcińskim Parku Miejskim będzie dużo ziele-
ni, drzew, krzewów i kwiatów, place zabaw dla dzieci, 
siłownia zewnętrzna dla nieco starszych, oczko wodne 
z kładką, altana, alejki, stylowe ławeczki i oświetlenie. 
Park będzie w pełni monitorowany, co ma zapobiec 
aktom wandalizmu i podnieść poziom bezpieczeństwa 
korzystających.

Wymarzone miejsce do wypoczynku
 Dla tego terenu były różne zamierzenia. Bez wątpie-
nia do reliktów przeszłości należą ciągle jeszcze znajdu-
jące się tu stare budynki po działającej niegdyś ubojni, 
które w ramach realizacji inwestycji zostaną wyburzone. 
Kiedyś był także plac zabaw, wybudowany ponad dwa-
dzieścia lat temu w czynie społecznym z inicjatywy fran-
ciszkanina ojca Mateusza. Gmina musiała zdemontować 
urządzenia, gdyż nie spełniały norm bezpieczeństwa. 
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Plac przy ul. Armii Krajowej, na którym ma powstać park miejski - stan obecny

Strefa wypoczynku, altana – wizualizacja

 Plac zabaw – wizualizacja

- Na tym zdegradowanym i częściowo 
podmokłym terenie, znajdującym się 
w samym centrum miasta, postanowi-
liśmy wybudować park miejski. Uzna-
liśmy, że ciągle rozwijające się Chęciny, 
z tak bogatą historią i pięknymi trady-
cjami, powinny mieć taką przestrzeń 
publiczną, gdzie mieszkańcy i turyści 
będą mogli się spotkać, posiedzieć, po-
rozmawiać, odpocząć i zrelaksować się 
w otoczeniu enklawy zieleni – mówi 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski.

Chęciński Park Miejski
wizytówką miasta

 Działka, na której ma znaleźć się 
park miejski, znajduje się w pobliżu 
ośrodka zdrowia, hali widowisko-
wo-sportowej i największych szkół 
w gminie. Już niebawem obok niej ma 
powstać także przedszkole i żłobek, 
wybudowane ze środków unijnych. 
- Miejsce wprost wymarzone na wy-
budowanie parku miejskiego – pod-
kreśla Burmistrz, Robert Jaworski 
i dodaje, że takiej oazy spokoju w roz-
wijających się Chęcinach po prostu 
brakuje. - Posadzimy tu nowe drze-
wa i kwiaty, powstaną alejki, oczko 
wodne, ustawimy też elementy małej 
architektury i oświetlenie – wymienia 
włodarz gminy. To jednak nie wszyst-
ko. - Wierzę, że najmłodszych ucieszy 
fakt powstania nowego placu zabaw, 
jaki będziemy chcieli tu wybudować 
i skatepark, a tych nieco starszych 
przyciągnie zewnętrzna siłownia. – 
przekonuje Burmistrz Jaworski.

Agnieszka Olech
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Przedszkole w Chęcinach
z unijnym dofinansowaniem

 Samorząd chęciński pozyskał unijne dofinansowanie w wysokości dwóch i pół miliona złotych na budowę nowoczesnego 
przedszkola w Chęcinach. Pewne już jest, że długo wyczekiwana inwestycja budowy przedszkola i  żłobka, na którą przyznano 
władzom gminy dofinansowanie unijne w łącznej kwocie blisko 5 mln złotych, ruszy jeszcze w tym roku. W 2018 roku dzieci 
będą już miały nowoczesne przedszkole i żłobek na miarę XXI wieku.

Teren pod budowę przedszkola ze żłobkiem

2 miliony 400 tysięcy złotych
dofinansowania na żłobek już jest

 Zarówno żłobek, jak i przedszkole 
będą się mieścić w jednym budynku, któ-
ry ma być nowoczesny i energooszczędny.  
Nowoczesny budynek zostanie wybu-
dowany na działce należącej do gminy, 
pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia w Chęci-
nach a Zespołem Szkół nr 2. Na unijne 
dofinansowanie inwestycji władze Gmi-
ny i Miasta Chęciny złożyły dwa wnio-
ski. Pierwszy z nich to wniosek o wspar-
cie budowy żłobka w Chęcinach, który 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 85 
procent kosztów całego zadania, co daje 
kwotę w wysokości 2 milionów 400 tysię-
cy złotych. Wszystko w ramach działania 
7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społecz-
na” Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020. 8 marca, w Centrum 
Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Święto-
krzyskich w Bielinach, Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny Robert Jaworski oraz 
Skarbnik Jadwiga Sinkiewicz podpisali 
z Marszałkiem Adamem Jarubasem oraz 
członkiem zarządu województwa Mar-
kiem Szczepanikiem preumowę na dofi-
nansowanie budowy żłobka w Chęcinach.

Przyznano 2,5 miliona złotych
dofinansowania na budowę przedszkola

 Unijne dofinansowanie władze gminy 
pozyskały także na budowę przedszkola. 
Decyzja o tym, które wnioski złożone do 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2014-
2020 w ramach działania 7.4 Rozwój in-
frastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, 
otrzymają dofinansowanie unijne właśnie 
zapadła. Jak się okazało, wśród nich zna-
lazł się i ten złożony przez Gminę i Miasto 
Chęciny. - To dla nas wspaniała wiado-
mość – mówi Burmistrz, Robert Jaworski. 
- Wnioskowaliśmy o 2,5 miliona złotych 
dofinansowania na budowę przedszkola. 

Jest to maksymalna kwota, o jaką można 
było się ubiegać w ramach tego konkur-
su – poinformował Burmistrz, Robert Ja-
worski.

Budynek przedszkola i żłobka będzie 
nowoczesny i energooszczędny

 Władze Gminy i Miasta Chęciny nie 
ukrywają, że o budowie przedszkola 
i żłobka na miarę naszych czasów marzy-
ły od dawna. - To jedna z najbardziej wy-
czekiwanych inwestycji na terenie naszej 
gminy. Budynek obecnego przedszkola 
nie do końca spełnia obecnie wymaga-
ne standardy. Jego lokalizacja jest mało 
komfortowa, brakuje dobrego dojazdu 
i parkingów. W sumie udało nam się 
pozyskać blisko 5 milionów złotych do-
finansowania na obie inwestycje. Nowe 
przedszkole i żłobek będą nowoczesne, 
komfortowe i w doskonałej lokalizacji – 
mówi Burmistrz, nie kryjąc zadowolenia 
z pozyskanego dofinansowania.

Inwestycja ruszy jeszcze w tym roku

 Wniosek o pozwolenie na budowę 
gmina złożyła pod koniec stycznia bie-
żącego roku. Po jego uzyskaniu ogłosi 
przetarg na zrealizowanie inwestycji. - 
Jesteśmy w fazie przygotowywania się do 
inwestycji. Tuż po uzyskaniu pozwolenia 
na budowę będziemy ogłaszać przetarg 
na realizację zadania. Zakładamy, że 

budowa ruszy w pierwszej połowie tego 
roku, a prace zakończą się w przyszłym 
roku. W 2018 roku dzieci będą już miały 
nowoczesne przedszkole i żłobek – zapo-
wiada Burmistrz, Robert Jaworski.
 Warto przypomnieć, że budynek zo-
stanie wykonany w nowoczesnej tech-
nologii o najwyższych standardach. 
Będą zainstalowane kolektory słonecz-
ne i pompa ciepła, co pozwoli na duże 
oszczędności, jeśli chodzi o utrzymanie 
przedszkola i żłobka. Wykończenie we-
wnętrzne i zewnętrzne budynku będzie 
dostosowane do potrzeb dzieci. Uży-
te materiały i technologie cechować się 
będą funkcjonalnością, redukcją pozio-
mu alergenów, trwałością i estetyką. Będą 
nowoczesne sale zabaw i sale spoczynku, 
sala do rehabilitacji, łazienki, pokój pielę-
gniarki, kuchnia i stołówka. Zarówno żło-
bek, jak i przedszkole, będą miały osobne 
wejścia i parkingi. Wewnątrz jednak będą 
ze sobą skorelowane.
 W ramach zagospodarowania ze-
wnętrznego na terenie przedszkola 
i żłobka przewidziano budowę parkin-
gów i placów zabaw dla dzieci, a także 
ogródków doświadczalnych. Całość tere-
nu będzie ogrodzona, oświetlona i moni-
torowana. 
 Już dziś wiadomo, że nowy budynek 
będzie zdecydowanie większy od obecne-
go przedszkola i przyjmie większą liczbę 
dzieci.

Agnieszka Olech
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W numerze:
• Wybrano koncepcję Chęcińskiego 

Parku Miejskiego
• Przedszkole w Chęcinach z unijnym 

dofinansowaniem
• Przebudowa ulicy 14-go Stycznia 

w Chęcinach zakończona
• Erygowanie i poświęcenie Drogi 

Krzyżowej w Sanktuarium św. 
Maksymiliana w Wolicy-Tokarni

• Marszałek Adam Jarubas spotkał się 
z mieszkańcami gminy Chęciny

• Będzie więcej połączeń. Gmina 
Chęciny ponownie na trasie linii 
autobusowej “T”

• Chęciny zmieniają się na lepsze
• Ogólnopolskie warsztaty geofizyczne 

GEOSFERA 2017
• Żołnierze z Białorusi z wizytą 

w Chęcinach
• Nowe oświetlenie przy ulicy 

Sitkówka w Chęcinach
• Nowe przystanki w Chęcinach
• Wzruszający Koncert Wielkopostny 

w Chęcinach
• Rozmawiali o rozwoju turystyki 

podczas targów Agrotravel
• Chęciny w Stowarzyszeniu 

„GEOLAND ŚWIĘTOKRZYSKI”
• Ruszyła budowa ronda przy wjeździe 

do Chęcin
•Gimnazjaliści z Wolicy uczcili 77 

rocznicę zbrodni katyńskiej
• II Miejsce Jakuba Nowaka ucznia 

Szkoły Podstawowej w Tokarni 
w Międzynarodowym Konkursie 
Plastyczno-Językowym

• Zespół folkowy Czeremszyna 
z Ukrainy wystąpił w Chęcinach

• Łączymy Pokolenia, czyli „Młodzież 
Seniorom – Seniorzy Młodzieży”

• Projekt Erasmus+ w Szkole 
Podstawowej w Bolminie

• INFORMACJA DOTYCZĄCA 
ZAJĘĆ ZAPLANOWANYCH NA 
- MAJ 2017-

• Wybrano nowe władze WLKS „Świt” 
Wolica

• Wiosna na matach zapaśniczych
• Po 20 latach triathloniści wracają 

do Chęcin!
• Prośba o wsparcie dla Łukasza Huka 

walczącego z chorobą złośliwego 
nowotworu mózgu

• Dopłaty do wymiany pieców, 
modernizację indywidualnych 
kotłowni, zakup i montaż 
odnawialnych źródeł energii oraz 
termomodernizację budynków

• Do Chęcin znów zjechała cała Polska

Przebudowa ulicy
14-go Stycznia w Chęcinach

zakończona
 Wykonanie odwodnienia i całkowita odbudowa drogi wraz z ułożeniem 
nawierzchni brukowej, nowe chodniki, a na odcinku łączącym ulice Staszi-
ca i Łokietka nowe, stylowe oświetlenie –końca dobiegły prace remontowe 
przy ul. 14-go Stycznia w Chęcinach. Jedna z położonych w samym cen-
trum uliczek została odnowiona. Na to zadanie Gmina Chęciny pozyskała 
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

 Po kompleksowej rewi-
talizacji centrum Chęcin uli-
ca 14-go stycznia była jedną 
z ostatnich uliczek w centrum 
miasta, która wymagała grun-
townego przebudowania. Na 
realizację tego zadania wła-
dze Gminy i Miasta Chęciny 
pozyskały w ramach nowej 
edycji Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020. - Udało nam się 
pozyskać unijne dofinanso-
wanie na remont tej uliczki. 
Podobnie jak, na nie tak daw-
no oddaną do użytku ulicę 
Kielecką. Były to uliczki, któ-
re wymagały gruntownego 
remontu – mówi Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny, Ro-
bert Jaworski. - Wykonanie 
ulicy 14-go Stycznia stanowi 
uzupełnienie zrewitalizowa-
nej części naszego miasta – 
podkreśla gospodarz gminy, 
Burmistrz Robert Jaworski.
 W ramach przebudowy 
ulicy 14-go Stycznia w Chęci-
nach zostało wykonane odwodnienie i podbudowa drogi, a nową nawierzchnię 
brukową z kamiennej kostki granitowej położono tu na długości 346 metrów. 
Powstały także chodniki i oczywiście zjazdy do posesji. Dodatkowo na odcinku 
łączącym ulice Staszica i Łokietka stanęły nowe stylowe słupy oświetleniowe. Cał-
kowita wartość zadania opiewała na kwotę 919 tysięcy złotych, z czego pozyska-
ne przez samorząd dofinansowanie wyniosło 585 tysięcy złotych, co stanowiło aż 
63% dofinansowania. Generalnym wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze 
przetargu była firma TRAKT S.A.
 Władze Gminy i Miasta Chęciny nie kryją, że bardzo zależało im na komplek-
sowym remoncie ulicy 14-go Stycznia. - Ulica ta była w fatalnym stanie i wyma-
gała remontu. Po kompleksowej rewitalizacji wpisuje się w klimat historycznego, 
średniowiecznego miasta – zaznacza Burmistrz, Robert Jaworski.

Agnieszka Olech

 Ulica 14-go Stycznia po remoncie
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Erygowanie i poświęcenie Drogi Krzyżowej
w Sanktuarium św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni

 W Niedzielę Palmową, w Sanktuarium Św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni Ksiądz Biskup Jan Piotrowski dokonał ery-
gowania i poświęcenia figur Drogi Krzyżowej, wykonanych z kamiennych głazów ustawionych wokół Sanktuarium. Pierwsze 
nabożeństwo przy stacjach odbyło się w Wielki Piątek.

 Wierni licznie uczestniczyli w uroczystościach erygowania i poświęcenia
figur Drogi Krzyżowej

Msza Św. pod przewodnictwem ks. Bp. Jana Piotrowskiego

Ks. Bp Jan Piotrowski w asyście ks. Kanonika Jacka Dąbka
dokonał erygowania i poświęcenia figur Drogi Krzyżowej

 Każdy z głazów ustawionych wokół Sanktuarium Św. Maksymi-
liana w Wolicy-Tokarni odpowiada jednej stacji Drogi Krzyżowej. Na 
każdym z nich umieszczono krzyż i oznaczającą poszczególne stacje 
tabliczkę z symbolicznym napisem, np. „Matka”, „Szymon”, „Weroni-
ka”, czy „Ukrzyżowanie”. - Te pojedyncze słowa pozwalają na zastano-
wienie się, co za nimi jest ukryte, zachęcając do refleksji przy każdej 
ze stacji – tłumaczy ks. Kanonik Jacek Dąbek, kustosz Sanktuarium Św. 
Maksymiliana. - Pomysł wybudowania Drogi Krzyżowej zrodził się tuż 
po ustanowieniu kościoła Diecezjalnym Sanktuarium Maksymiliana 
Marii Kolbego. Kamienne głazy dolomitowe są darem Świętokrzyskich 
Kopalni Surowców Mineralnych „Jaźwica”. Ustawione zostały dzięki 
specjalnemu dźwigowi. W pracach pomagali pracownicy Kopalni „Jaź-
wica” oraz mieszkańcy. To oni także zostali fundatorami krzyży i ta-
bliczek na poszczególnych stacjach. Sami wybierali sobie stację, którą 
chcą ufundować. Często kierowali się osobistymi przeżyciami.– mówi 
ks. Kanonik, Jacek Dąbek, pomysłodawca kamiennej Drogi Krzyżowej.

 Uroczystego erygowania i poświęcenia Drogi Krzyżowej wokół 
Sanktuarium Św. Maksymiliana w Wolicy-Tokarni Ks. bp Jan Piotrow-
ski dokonał 9 kwietnia, w Niedzielę Palmową. Mszę Święta współce-
lebrowali ks. Jan Kukowski dziekan dekanatu chęcińskiego, ks. Jacek 
Dąbek proboszcz i kustosz Sanktuarium oraz ks. Mariusz Rak, kapelan 

ks. Biskupa. - Dziś, kiedy dokonujemy erygowania Drogi Krzyżowej, 
odkryjmy prawdę wiary, czym jest Chrystus. Bo te czternaście cisów 
wykutych w kamieniu jest obrazem rzeczywistości stającym się w Nie-
dzielę Palmową wielką bramą do zbliżających się wydarzeń w kościele. 
Podobnie jak pierwsza Eucharystia, jaką sprawował Pan Jezus z ucznia-
mi stała się bramą do Wielkiego Tygodnia. Wielki Post jest czasem od-
krywania w sobie na nowo wiary w Boże Słowo, które jest listem Bożej 
miłości skierowanej do ludzi wszystkich czasów. Męka Pana Jezusa nie 
była sztuką teatralną jednego sezonu. To rzeczywistość, która trwa – 
mówił ks. Biskup Jan Piotrowski podczas eucharystii, przypominając 
jednocześnie o miłości Boga do człowieka.
 Na zakończenie uroczystości ksiądz proboszcz Jacek Dąbek, ku-
stosz Sanktuarium Św. Maksymiliana powiedział - Droga Krzyżowa ma 
nam pomóc, abyśmy wznieśli nasze serca ku niebu i rozważali mękę 
naszego Pana. A  następnie złożył podziękowania na ręce wszystkich 
tych, którzy przyczynili się do jej powstania. – To dzięki pomocy i zaan-
gażowaniu Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Roberta Jaworskiego 
udało się zrealizować pomysł utworzenia kamiennej Drogi Krzyżowej 
przy naszym Sanktuarium, za co mu serdecznie dziękuję. Bezintere-
sowną pomoc w kolejnych etapach budowy Drogi Krzyżowej okazali: 
mgr inż. Henryk Ciosmak Prezes Zarządu ŚKSM KIELCE, mgr inż. 
Paweł Podsiadło - Dyrektor Kopalni „JAŻWICA” oraz pracownicy ko-
palni Paweł i Czesław Kowalski, COINVEST Siedlce Jacek Wroński, 
Prezes Zarządu EKO-ROL Tokarnia Kopalni Piasku, Krzysztof Kuła-
gowski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chęciny. Ofiary złożyli 
Apostolat Maryjny, Koła Różańcowe, cztery rodziny z Wolicy i cztery 
rodziny z Tokarni. Niech Bóg błogosławi i strzeże wszystkich, którzy 
przyczynili się do budowy Drogi Krzyżowej – błogosławił i dziękował 
ks. Kanonik Jacek Dąbek. Specjalne podziękowania za erygowanie 
i poświęcenie Drogi Krzyżowej skierował także do księdza Biskupa 
Jana Piotrowskiego.
 Na zakończenie uroczystości głos zabrał również Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, podkreślając znaczenie Drogi 
Krzyżowej. - To nie tylko martwe kamienie, ale miejsce, gdzie przez 
długie lata będzie można przeżywać misterium męki Pańskiej – zazna-
czył Burmistrz, Robert Jaworski, podkreślając wagę inicjatywy księdza 
Kanonika Jacka Dąbka, w realizację której udało mu się zaangażować 
tak wiele osób.
 Pierwsze nabożeństwo przy stacjach odbyło się w Wielki Piątek. 
Warto zaznaczyć, że odprawiając Drogę Krzyżową w tym miejscu wier-
ni mogą uzyskać odpust zupełny.

Agnieszka Olech
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 Spotkanie odbyło się 19 kwietnia w hali widowiskowo-sporto-
wej “Pod Basztami” w Chęcinach. Gości powitał Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski wraz z Przewodniczącą Rady 
Miejskiej, Danutą Mochocką.

Marszałek Adam Jarubas spotkał się
z mieszkańcami gminy Chęciny

 Do Chęcin Marszałek Adam Jarubas przyjechał wraz z członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotrem Żołąd-
kiem oraz Grzegorzem Gałuszką, radnym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Z mieszkańcami rozmawiali na temat obec-
nej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i związanych z nią założeniach województwa świętokrzyskie-
go. Poruszono też temat najbliższych inwestycji na terenie Gminy i Miasta Chęciny finansowanych z unijnych środków.

ski. – Priorytetowymi inwestycjami są dla nas budowa przedszkola 
ze żłobkiem oraz przebudowa drogi nr 762. Planujemy również 
drugi etap  rewitalizacji Chęcin poprzez budowę parku miejskie-
go, modernizację obiektów po byłym SKR na utworzenie biblio-
teki publicznej oraz siedzibę organizacji społecznych. Z pewnością 
niebawem ruszy termomodernizacja placówek oświatowych na te-
renie całej gminy. Priorytetem jest także sukcesywna rozbudowa 
sieci wodno-kanalizacyjnej – powiedział gospodarz Gminy i Miasta 
Chęciny, Burmistrz Robert Jaworski.
 Podczas spotkania mieszkańcy mieli możliwość porozmawiania 
z władzami województwa na temat rozwoju przedsiębiorczości, czy 
możliwości rozwojowych dla stowarzyszeń. Poruszono także wiele 
innych tematów związanych z pozyskiwaniem dofinansowań unij-
nych.

Agnieszka Olech

 Marszałek Adam Jarubas przedstawił mieszkańcom najważ-
niejsze plany i inwestycje w województwie świętokrzyskim. Mówił 
również o przebudowie drogi wojewódzkiej nr 762. - Inwestycja 
ruszy niebawem. Jest to też dużą zasługą samorządu chęcińskiego, 
który za własne środki opracował dokumentację techniczną, aby 
przyśpieszyć realizację tego zadania - podkreślił marszałek, Adam 
Jarubas. Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr 
Żołądek, mówił o środkach pochodzących z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
zachęcając jednocześnie przedsiębiorców do korzystania ze środ-
ków unijnych. - Już uruchamiamy kolejne programy na otwarcie 
i rozwój działalności. Zachęcam do korzystania z nich, bo warto - 
przekonywał członek Zarządu Województwa, Piotr Żołądek.   Sło-
wa uznania, pod adresem samorządu Chęciny, za rozwój turystyki, 
wyraził Radny Sejmiku, Grzegorz Gałuszka.
 Spotkanie stało się doskonałą okazją do podsumowania działań 
samorządów województwa świętokrzyskiego oraz Gminy i Miasta 
Chęciny w ostatnich latach. - Chęciny prężnie się rozwijają i to 
ogromnie cieszy. Władze gminy od lat ambitnie sięgają po środki 
unijne – mówił Marszałek. - Obecna perspektywa finansowa jest 
dużo trudniejsza niż poprzednia. Dokładamy jednak wszelkich 
starań, aby podobnie jak w poprzednich rozdaniach unijnych 
wykorzystać wszystkie szanse - zapewnił Burmistrz, Robert Jawor-

 W związku z rozpoczynającym się sezonem letnim Zarząd 
Transportu Miejskiego w Kiecach we współpracy z Gminą Chęciny 
uruchomił dodatkową linię połączeń na trasie Kielce-Gmina Chę-
ciny. Będzie więcej połączeń szczególnie w niedzielę i dni świątecz-
ne.
 Nowa linia została uruchomiona od niedzieli 30 kwietnia, kiedy 
to Gmina Chęciny zainaugurowała tegoroczny sezon turystyczny 
i kursować będzie w każdą kolejną niedzielę sezonu letniego, aż do 

Będzie więcej połączeń. Gmina Chęciny ponownie
na trasie linii autobusowej “T”

odwołania.Będzie kursowała również 01 czerwca i 12 lipca, a także 
15 czerwca (Boże Ciało) i 15 sierpnia (Wniebowzięcie NMP)
 Trasa przejazdu linii T: ul. Bpa Cz. Kaczmarka – ul. Armii Kra-
jowej – ul. Żytnia – ul. Grunwaldzka – ul. Jagiellońska – ul. Kra-
kowska – ul. Górników Staszicowskich - ul. Krakowska – Słowik 
- Zgórsko - Jaskinia Raj - Sitkówka - Chęciny (przez ulice Szkolną 
i Radkowską) - Tokarnia.

Magdalena Jamrożek

 Marszałek Adam Jarubas podczas spotkania mówił m.in.
 o możliwościach finansowych z RPOWŚ na lata 2014-2020

Burmistrz Robert Jaworski przedstawił najbliższe plany rozwojowe Gminy Chęciny

Mieszkańcy licznie przybyli na spotkanie
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 Wyniki XIII konkursu „Zrównoważony rozwój jed-
nostek samorządu terytorialnego” ogłosił prof. dr hab. 
Eugeniusz Sobczak z Wydziału Administracji i Nauk 
Społecznych Politechniki Warszawskiej 
podczas konferencji, która odbyła się 
27 kwietnia w gmachu Filharmonii 
Świętokrzyskiej. - Badamy wszystkie 
gminy w Polsce, diagnozując ich roz-
wój. Prowadzimy analizę porównawczą, 
identyfikujemy mocne oraz słabe stro-
ny - podkreślał Eugeniusz Sobczak - Ich 
wyniki mają sprzyjać zarządom i spo-
łecznościom regionów i gmin w zarzą-
dzaniu rozwojem oraz podejmowaniu 
decyzji o alokacji środków z funduszy 
strukturalnych – dodał.

 Laureatami rankingu zostali przed-
stawiciele najdynamiczniej rozwijają-
cych się miejscowości regionu święto-
krzyskiego, którzy zostali uhonorowani 
dyplomami. Po raz pierwszy nagrodze-
ni zostali także Ci, którzy odnieśli naj-
większy sukces w kształtowaniu miejsc 
pracy. I tak, w kategorii gmin miejsko-
-wiejskich wyróżnienie przyznano dla 
Gminy Chęciny.

 Po wręczeniu nagród i wyróżnień, 
podczas konferencji dyskutowano tak-
że na temat czynników stymulujących 
i ograniczających zrównoważony roz-
wój województwa świętokrzyskiego».

Agnieszka Olech

Chęciny
zmieniają się na lepsze

 Według analizy społeczno-gospodarczej w regionie 
świętokrzyskim w ostatnim czasie nastąpił spadek bezro-
bocia, wzrosła liczba podmiotów gospodarczych, popra-
wiła się jakość infrastruktury, a nawet stan zdrowia miesz-
kańców. Na podstawie analizy przeprowadzonej w ramach 
XIII edycji konkursu „Zrównoważonego rozwoju jedno-
stek samorządu terytorialnego” okazało się, że Gmina 
Chęciny uplasowała się na piątym miejscu w wojewódz-
twie świętokrzyskim w kategorii gmin miejsko-wiejskich 
pod względem kształtowania miejsc pracy.

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny zaprasza na Święto Chęcin

18 czerwca 2017 r.
Rynek Górny w Chęcinach

12.00 Msza Św. w Kościele Parafialnym 
        w Chęcinach z udziałem 
        rycerstwa, mieszkańców 
        oraz zaproszonych gości
14.00 „Scena dla Ciebie”, 
        czyli prezentacja lokalnych 
        artystów
15.00 Pokazy StrongMan
15.30 „Scena dla Ciebie”, 
        czyli prezentacja lokalnych 
        artystów
16.00 Koncert zespołu Maraquja Show
16.45 Powitanie uczestników imprezy 
        przez Burmistrza Gminy i Miasta 
        Chęciny, Roberta Jaworskiego
17.00 Inscenizacja grup 
rekonstrukcyjnych
17.30 Koncert zespołu Maraquja Show
18.15 Pokazy StrongMan
18.45 Występ zespołu z muzyką 
        średniowieczną Bohemian Bards
19.30 Inscenizacja grup 
        rekonstrukcyjnych
20.00 Koncert Zespołu Tacy Sami
21.00 Koncert zespołu Long&Junior
22.00 Zakończenie

PATRONAT MEDIALNY
PATRONAT HONOROWY

Wojewoda Świętokrzyski Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Starosta Kielecki

GWIAZDA WIECZORU
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Ogólnopolskie warsztaty geofizyczne
GEOSFERA 2017

 20 kwietnia br, w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach zainaugurowano otwarcie dziesiątych, jubile-
uszowych Ogólnopolskich Warsztatów Geofizycznych GEOSFERA 2017. Czterodniowe warsztaty ściągnęły do Chęcin studen-
tów z całej Polski. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Geofizyków Uniwersytetu Śląskiego. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert 
Jaworski, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 Burmistrz Robert Jaworski w swym wystąpieniu zachęcał studentów geofizyki
do odbywania praktyk oraz badań terenowych na terenie Ziemi Chęcińskiej

zwanej „rajem dla geologów”

 Na ogólnopolskie warsztaty GEOSFERA 2017 zjechali studenci wydziałów geofizyki
z całego kraju

 Ponad stu najlepszych studentów nauk o Ziemi z całej Pol-
ski, zacne grono profesorów, wykładowców nie tylko z kraju, ale 
również spoza jego granic, jak chociażby z Norwegii, a wśród 
nich prawdziwe geologiczne sławy – wszyscy zjechali do raju 
geologicznego, jakim są Chęciny. To właśnie tu, w Europejskim 
Centrum Edukacji Geologicznej odbywają się jubileuszowe 
Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA 2017.

 Jubileusz X Ogólnopolskich Warsztatów Geofizycznych 
GEOSFERA 2017 to nie tylko powód do dumy i satysfakcji, 
ale to przede wszystkim dowód na to, że nauka się rozwija, 
a młodzi ludzie wciąż są ciekawi nieodkrytych zjawisk obserwo-
wanych w Ziemi. Gmina Chęciny od wielu lat jest poligonem 
doświadczalnym dla studentów nauk przyrodniczych. Liczne 
wychodnie skał pochodzących z różnych okresów budowy Zie-

mi spowodowały, że od wieków przyjeżdżają tu naukowcy, aby 
badać zjawiska zachodzące w Ziemi. Jestem przekonany, że 
czas spędzony w naszej Gminie pozwoli nie tylko na wymia-
nę doświadczeń i poglądów pasjonatów geofizyki, zapoznanie 
się z ofertami firm z branży, ale będzie to również możliwość 
prezentacji własnych badań i osiągnięć naukowych. Zachęcam 
również do badań terenowych, które dla wielu mogą być po-
czątkiem niezwykłej geologicznej przygody – zachęcał Bur-
mistrz Robert Jaworski, gratulując organizacji tak prestiżowych 
warsztatów naukowych, jakim są GEOSFERA 2017. - Życzę 
wielu twórczych badań naukowych dających satysfakcję i roz-
wój polskiej nauce w dziedzinie geofizyki – życzył gospodarz 
Gminy i Miasta Chęciny, Burmistrz Robert Jaworski zachęcając 
jednocześnie przybyłych do zwiedzania królewskiego miastecz-
ka i jego okolic.

Agnieszka Olech

 6 kwietnia, z wizytą roboczą, przybyli do Chęcin żołnierze 
z Białorusi. Delegacja przedstawicielI sił zbrojnych, biorąca 
udział w wizycie roboczej  w Centrum Przygotowań do Misji 
Zagranicznych w Kielcach, odbyła spotkanie z Burmistrzem 
Robertem Jaworskim oraz kierownictwem Urzędu Gminy 
i Miasta w Chęcinach.

 Przebywająca w naszym regionie delegacja miała możliwość 
zapoznania się z zadaniami, infrastrukturą, warunkami pracy 
żołnierzy i bazą szkoleniową w Centrum Przygotowań do Mi-
sji Zagranicznych w Kielcach, a także ze sposobem współpracy 
polskich żołnierzy z władzami lokalnymi w zakresie szkolenia 
specjalistów współpracy cywilno-wojskowej.

Magdalena Jamrożek

Żołnierze z Białorusi z wizytą w Chęcinach

Burmistrz Robert Jaworski spotkał się z żołnierzami z Białorusi
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 Kolejne inwestycje na terenie Gminy i Miasta Chęciny za-
kończone. Tym razem mieszkańcy ulicy Sitkówka w Chęcinach 
mogą cieszyć się nowo powstałym, energooszczędnym oświetle-
niem ulicznym. Już dokonano odbioru technicznego przepro-
wadzonej inwestycji. Teraz jest tu jaśniej i bezpieczniej.
 Zakres prac obejmował budowę słupów oświetleniowych 
wraz z montażem opraw typu LED oraz nowych linii oświe-
tleniowych i fragmentów linii napowietrznej. Władze gminy 
podkreślają, że dzięki tej inwestycji gmina ma możliwość świad-
czenia usługi oświetlenia w miejscu, gdzie dotychczas lamp bra-
kowało. - To kolejny już etap działań w zakresie poprawy infra-
struktury oświetleniowej na terenie Gminy i Miasta Chęciny. 
To bardzo ważne zadanie z punktu widzenia bezpieczeństwa 
mieszkańców i użytkowników dróg. Przeprowadzona inwe-
stycja bez wątpienia wpłynie na podniesienie komfortu życia 
– mówi Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Agnieszka Olech

Nowe oświetlenie
przy ulicy Sitkówka w Chęcinach

 Zakończyły się prace przy montażu nowych ledowych opraw przy ulicy Sitkówka w Chęcinach. Energooszczędne oprawy 
zamontowano na nieoświetlonym dotychczas odcinku ulicy przy wiadukcie.

 Z ponad miesięcznym wyprzedzeniem dobiegły końca pra-
ce przy realizacji inwestycji, której zakończenie zgodnie z umo-
wą przewidziano na 30 maja. Przy ulicy Kieleckiej w Chęcinach 
stanęła nowa wiata przystankowa. Wybudowano także zatoczkę 
autobusową, dzięki której zatrzymujące się w tym miejscu auto-
busy i busy nie utrudniają już przejazdu innym użytkownikom 
drogi. - Teraz jest tu zdecydowanie bezpieczniej i komfortowo 
zarówno dla pasażerów komunikacji miejskiej, jak i pozosta-
łych kierowców – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski.
 Nowa zatoczka autobusowa stanęła nieopodal Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach. Zgodnie z wykona-

Nowe przystanki w Chęcinach
 Budowa nowej zatoczki autobusowej wraz z funkcjonalną wiatą przystankową przy ulicy Kieleckiej w Chęcinach już do-
biegła końca. W tym miejscu przebudowano także chodnik, a jezdnia została poszerzona. Dzięki temu, jest tu zdecydowanie 
bezpieczniej zarówno dla korzystających z komunikacji miejskiej, jak i pozostałych użytkowników drogi.

ną przez Gminę Chęciny stosowną dokumentacją projektową 
wykonano tu szereg prac ziemnych i brukarskich związanych 
z zagospodarowaniem terenu. W ramach inwestycji przebudo-
wano chodnik i poszerzono jezdnię. Powstała także funkcjonal-
na wiata przystankowa. Podróżujący mogą więc już bezpiecznie 
korzystać z komunikacji miejskiej przy ulicy Kieleckiej.
 Na tym jednak nie koniec prac. Przy ulicy Kieleckiej, po 
stronie wyjazdowej z Chęcin, stanęła jeszcze jedna nowa wiata. 
Zlokalizowana została w miejscu istniejącego od dawna przy-
stanku. - Stara wiata została wymieniona na nową i zdecydo-
wanie bardziej funkcjonalną.– mówi Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski. Warto podkreślić, że nowy przy-
stanek został nieco odsunięty od jezdni z myślą stworzenia tu 
w przyszłości zatoczki autobusowej.

Agnieszka Olech

Nowa wiata przystankowa przy ul. Kieleckiej obok DINO

Nowe ledowe oprawy przy ul. Sitkówka w Chęcinach

Nowa wiata przystankowa przy wyjeździe z Chęcin
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 Święta Wielkanocne to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu 
każdego katolika, które niesie ze sobą wyjątkowe przeżycia duchowe. 
Z tej okazji w Chęcinach po raz czwarty został zorganizowany Koncert 
Pieśni Wielkopostnych. Tym razem odbył się w Kościele pw. Święte-
go Bartłomieja w Chęcinach. – Koncert Wielkopostny to wydarzenie, 
które wywołuje w nas głęboką refleksję nad sensem życia, cierpienia 
i krzyża, który dla katolików jest ważnym symbolem. Idea organizacji 
Koncertu Wielkopostnego od samego początku została bardzo ciepło 
przyjęta przez mieszkańców naszej gminy, dlatego już na stałe koncert 
wpisał się w tutejszy kalendarz wydarzeń kulturalnych – dodał Bur-
mistrz Jaworski, który otworzył Koncert Pieśni Wielkopostnych wraz 
z księdzem Dziekanem Janem Kukowskim, proboszczem parafii pw. 
Św. Bartłomieja w Chęcinach. - Wielki Post to czas przygotowywania się 
do Świąt Wielkanocnych. W tym czasie przygotowujemy się duchowo 
do godnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, najwięk-
szych i najważniejszych świąt chrześcijańskich związanych z wydarze-
niami męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Aby móc należycie 
przeżywać Święta Wielkanocne, należy się właściwie do nich przygo-
tować. Myślę, że dzisiejszy koncert pozwoli zagłębić się w tajemnicę 
Zmartwychwstania Pańskiego i w głębokiej refleksji wprowadzi nas 
wszystkich w ostatni tydzień Wielkiego Postu – podkreślał ks. Dziekan 
Jan Kukowski podczas otwarcia Koncertu Wielkopostnego. 
 Trzeba przyznać, że pieśni wielkopostne i pasyjne wyjątkowo za-
brzmiały w chęcińskim kościele. Artyści z terenu gminy oraz młodzież 
zaprezentowali piękne utwory o melodiach nawiązujących do tradycji 
chorału gregoriańskiego. - Bo takie właśnie są pieśni wielkopostne. 
Wiele z nich jest starszych niż kolędy – mówili artyści, przypomina-
jąc jednocześnie, że najstarsze polskie pieśni pasyjne pochodzą z XV 
wieku. Nie wszystkie jednak są nam obce. Wiele z nich jest wciąż zna-
nych i śpiewanych przez wiernych w kościołach podczas mszy odpra-
wianych w czasie Wielkiego Postu, jak na przykład „Ludu mój, ludu” 
czy „Ach mój Jezu jak ty klęczysz”. W trakcie tegorocznego Koncertu 
Pieśni Wielkopostnych można też było usłyszeć utwory mniej znane, 
a nawet specjalnie napisane z okazji uczczenia okresu Wielkiego Postu. 
- Poza głęboką zadumą i refleksją, jaką zapewne każdy z nas przeżywał, 
wydarzenie to z całą pewnością było także jedną z nielicznych okazji, 
by wiele pieśni pasyjnych, wykonywanych w Wielkim Poście w ogóle 
poznać, albowiem tradycja ich śpiewania i słuchania niestety zanika. 
My chcemy ją podtrzymywać i z tego miejsca pragnę złożyć serdeczne 
podziękowania naszym artystom, którzy z taką pieczołowitością podjęli 
się próby przekazania szerokiej publiczności naszych tradycji – dzięko-
wał Burmistrz Robert Jaworski.

Wzruszający Koncert Wielkopostny
w Chęcinach

 W głębokiej zadumie wsłuchiwano się w pieśni wielkopostne i pasyjne rozbrzmiewające w parafialnym Kościele pw. Św. 
Bartłomieja w Chęcinach w Niedzielę Palmową. I nie ma się czemu dziwić, bo utwory pięknie wykonane przez artystów i mło-
dzież z terenu Gminy Chęciny pokazały oryginalne świadectwo bogatej kultury ludowej, zachęcając przy tym do muzycznych 
kontemplacji.

 Podczas tegorocznego Koncertu Wielkopostnego wystąpiło kil-
kudziesięciu artystów z terenu Gminy i Miasta Chęciny. Wśród nich 
znaleźli się przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, zespoły dziecięce 
i senioralne, chóry i schole, a także soliści. Dla publiczności wystąpili: 
„Bolminianki”, „Lipowiczanie”, „Ostrowianki”, „Siedlecczanie”, „Zele-
jowianie”, Studio Piosenki działające przy Centrum Kultury i Sportu 
w Chęcinach, Chór Parafialny z Kościoła pw. Św. Bartłomieja w Chęci-
nach, Schola Polichno, Grupa Śpiewacza Sekcji Emerytów Nauczycieli, 
Chór Oremus, przedstawiciele San Damiano oraz solistki: Antonina 
Gorzelak, Jadwiga Wojda i Stanisława Żądecka. Artyści dołożyli wszel-
kich starań, aby koncert był niezapomnianym wydarzeniem, które 
wprowadzi uczestników w niepowtarzalny klimat Świąt Wielkiej Nocy.
 Wyśpiewane w Chęcinach pieśni wielkopostne i pasyjne przybliży-
ły zebranym mękę, cierpienie i śmierć Pana Jezusa, jako ofiarę, którą 
poniósł, aby zbawić ludzi. – Trudno wyobrazić sobie Święta Wielkanoc-
ne bez odpowiedniego przeżycia okresu Wielkiego Postu. Dla każdego 
katolika jest to czas zadumy, zwolnienia tempa życia i ważnych posta-
nowień – mówi Burmistrz Robert Jaworski. – Okres czterdziestu dni 
duchowych przygotowań do Świąt jest idealnym czasem na wspólne 
śpiewanie pieśni wielkopostnych, które dla wszystkich jego uczestni-
ków jest bardzo głębokim przeżyciem. To także doskonała okazja do 
pielęgnowania tradycji i przekazywania ich kolejnym pokoleniom – 
podkreślił Burmistrz Jaworski. 

Agnieszka Olech Uczestnicy w zamyśleniu wysłuchali koncertu Pieśni Wielkopostnych

Organizatorami koncertu byli: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski
oraz Ks. Dziekan Jan Kukowski

 Podczas koncertu zaprezentowało się czternastu wykonawców
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 W dniach od 7 do 9 kwietnia, w Targach Kielce, odbyły 
IX Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGROTRAVEL oraz II Międzynarodowe Targi Zdrowia i Urody 
HEALTH & BEAUTY. Na zwiedzających tradycyjnie już czekało 
wiele atrakcji, wśród których można wymienić chociażby prezen-
tacje artystyczne zespołów ludowych, degustacje potraw regional-
nych, a także jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych. 
Jednak jednym z najmocniejszych punktów tegorocznych targów 
“Agrotravel” 2017 bez wątpienia była konferencja naukowa „Tu-
rystyka prozdrowotna na obszarach wiejskich”, inaugurująca to 
ogólnopolskie wydarzenie. Tematyka konferencji skupiła się głów-
nie na tworzeniu i komercjalizowaniu marek turystycznych.

Rozmawiali o rozwoju turystyki
podczas targów Agrotravel

 Swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze budowy potencjału branży turystycznej podzielił się Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski, który został zaproszony do grona panelistów podczas jednej z konferencji inaugurujących tegorocz-
ne targi “Agrotravel” 2017, a odbywających się pod hasłem “Turystyka prozdrowotna na obszarach wiejskich”.

Kieleckiej. - Chęciny są jedną z turystycznych perełek na mapie 
województwa świętokrzyskiego – podkreślano podczas konferencji 
naukowej, a Burmistrz Robert Jaworski opowiedział o zrealizowa-
nych inwestycjach, które pobudziły do życia królewskie miastecz-
ko i całą gminą. - Bez wątpienia największą atrakcją turystyczną 
jest Zamek Królewski w Chęcinach, który tylko w ubiegłym roku 
odwiedziło ponad 200 tysięcy turystów. W całej gminie mieliśmy 
ponad pół miliona turystów w 2016 roku i to był absolutny rekord 
– mówił Burmistrz, Robert Jaworski. - Stawiamy na turystykę i jej 
rozwój. Udało nam się zrealizować szereg wielomilionowych inwe-
stycji głównie dzięki pozyskanym środkom unijnym. Rewitalizacja 
Zamku w Chęcinach była strzałem w dziesiątkę – zaznaczył gospo-
darz Gminy i Miasta Chęciny, Burmistrz Robert Jaworski, podkre-
ślając, że gmina na laurach nie osiada i ma szerokie plany rozwoju 
nie tylko w branży turystycznej.
 W ramach konferencji naukowej odbył się także panel doty-
czący najnowszych trendów w zakresie leczenia uzdrowiskowego, 
a zagadnienia związane z dotacjami na rozwój turystyki i zacho-
wanie dziedzictwa kulturowego stanowiły doskonałe uzupełnienie 
konferencji.

Agnieszka Olech

 W ramach konferencji, 7 kwietnia, w Centrum Kongresowym 
Targów Kielce, odbył się panel dyskusyjny na temat “Projektów 
turystycznych finansowanych z funduszy europejskich w woje-
wództwie świętokrzyskim – dobre praktyki, zamierzenia na przy-
szłość”. Jednym z zaproszonych do dyskusji ekspertów w tej dzie-
dzinie był Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, 
obok którego zasiedli także: Sławomir Kopacz Wójt Gminy Bieliny, 
Waldemar Sikora Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Artur 
Cygan zastępca Wójta Solec-Zdrój, Katarzyna Zioło Asystent Bur-
mistrza Sandomierza, Aleksander Pietrow właściciel Pałacu Dzięki 
w Wiązownicy Kolonii oraz Mariusz Masny Dyrektor Muzeum Wsi 

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
zaprasza

Gmina i Miasto
Chęciny

27 maja 2017 r. Rynek Górny 
w Chęcinach

Dziecka
Dzień

Święto Rodziny
15.00 Uroczyste otwarcie Gminnego Dnia Dziecka 
           przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Roberta Jaworskiego
15.15  Spektakl TV MUPP SHOW
16.00 Występ zespołu taneczno-akrobatycznego Zamkowe Duszki
16.05 Występ zespołu taneczno-akrobatycznego Zamkowe Duszki Tokarnia
16.10 Chęciński Teatr Grodzki „Pod Basztami” – grupa młodsza 
16.20 Studio Piosenki działające przy CKiS w Chęcinach
16.30 Chęciński Teatr Grodzki „Pod Basztami” – grupa młodsza 
16.40 Studio Piosenki działające przy CKiS w Chęcinach
16.50 Chęciński Teatr Grodzki „Pod Basztami” – grupa młodsza 
17.00 Studio Piosenki działające przy CKiS w Chęcinach
17.10  Widowisko „W bajkowym świecie przedszkolaka”
18.00 Pokaz tańca HIP HOP w wykonaniu zespołu tanecznego FRESH
18.05 Prezentacja grupy tanecznej MINI LAZUR z Miedzianki
18.10  Występ zespołu taneczno-akrobatycznego Zamkowe Duszki 
18.30 Zakończenie
Dodatkowo w programie:
- malowanie twarzy, stoisko z balonami, dmuchane zjeżdżalnie,
- wata, kołacze
- chodzące maskotki, szczudlarze na sprężynach, klaun
- stoisko warsztatowe (wielkie bańki)

 Burmistrz Robert Jaworski w gronie panelistów na konferencji inaugurującej 
AGROTRAVEL 2017
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 Pięć gmin wspólnie powalczy o wpisanie na listę Świa-
towej Sieci Geoparków UNESCO utworzonego geoparku. 
Będzie się on znajdował na terenie Gminy i Miasta Chęciny, 
Miasta i Gminy Morawica, gminy Piekoszów i Sitkówka-No-
winy, a także na terenie miasta Kielce. Jak podkreślała pod-
czas spotkania dyrektor Geoparku Kielce, Elżbieta Czaj-
kowska, to właśnie to terytorium obejmuje szeroką gamę 
fenomenów geologicznych, co sprawia, że jest prawdziwym 
podręcznikiem geologii i rajem dla geologów. Warto pod-
kreślić, że Geoland Świętokrzyski byłby pierwszym polskim 
geoparkiem wpisanym na listę sieci geoparków europej-
skich oraz pierwszym widniejącym na światowej liście geo-
parków UNESCO. Dzięki temu geologiczne bogactwo ziemi 
świętokrzyskiej zyska rozgłos nie tylko na arenie krajowej, 
ale również europejskiej.

Chęciny w Stowarzyszeniu
„GEOLAND ŚWIĘTOKRZYSKI”

 W Centrum Geoedukacji w Kielcach odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski”. 
Porozumienie swym podpisem sygnował Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny wraz z włodarzami czterech gminy, w tym Kielc, 
Morawicy, Piekoszowa i Sitkówki-Nowiny. Teraz wspólnie powalczą o wpisanie powstałego na tych terenach geoparku na listę 
Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

mistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – Patrząc 
na powstałe w Chęcinach Europejskie Centrum Edukacji 
Geologicznej, gdzie już zjeżdżają naukowcy z całego świata, 
a także na ogromne zainteresowanie tematem odkrywania 
historii Ziemi przez turystów, wiem, że ta gałąź turystyczna 
ma ogromny potencjał. Szczególnie na obszarze partnerów 
podpisanego porozumienia. Mamy tu prawdziwy raj dla 
geologów, który wspólnie dzięki podpisanemu porozumie-
niu możemy rozsławić jeszcze bardziej, a także rozbudować. 
Jestem przekonany, że planowane zagospodarowanie przez 
nas sztolni w Miedziance i udostępnienie ich dla turystów 
idealnie wpisze się w ten projekt – mówi Burmistrz Jawor-
ski. - Chęciny od lat słyną ze swojego potencjału geologicz-
nego. Myślę jednak, że wspólne działania kilku gmin w ob-
szarze geoparku pozwolą na stworzenie mocnego produktu 
turystycznego, stanowiącego silną konkurencję dla innych 
ważnych geologicznie miejsc już nie tylko na arenie naszego 
kraju, ale i na arenie europejskiej – dodaje Burmistrz, Ro-
bert Jaworski.
  Spotkaniu przewodniczyła Dyrektor Geoparku Kielce, 
Elżbieta Czajkowska, a udział w nim wzięli włodarze po-
szczególnych gmin, w tym Wojciech Lubawski - Prezydent 
Miasta Kielce), Robert Jaworski - Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Marian Buras - Burmistrz Miasta i Gminy Mora-
wica, Zbigniew Piątek - Wójt Gminy Piekoszów oraz Łukasz 
Barwinek - Zastępca Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny. Na ze-
braniu obecni również byli pracownicy gmin, wchodzących 
w skład „Geolandu Świętokrzyskiego”. W trakcie spotkania 
podjęte zostały uchwały powołujące m.in. Komitet Założy-
cielski, Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną. I tak, 
w skład Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Gmin 
„Geoland Świętokrzyski” weszli: Elżbieta Czajkowska, re-
prezentująca Gminę Kielce, Robert Jaworski, reprezentu-
jący Gminę Chęciny, Marian Buras, reprezentujący Gminę 
Morawica, Zbigniew Piątek, reprezentujący Gminę Pieko-
szów oraz Łukasz Barwinek, reprezentujący Gminę Sitków-
ka-Nowiny.
 Podczas spotkania podjęto uchwały niezbędne do zareje-
strowania stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Omówiono także sprawy związane z dalszym funkcjonowa-
niem stowarzyszenia, które ma przede wszystkim wspierać 
wszelkiego rodzaju działania na rzecz rozwoju geoturystyki, 
promować dziedzictwo geologiczne i kulturowe gmin wcho-
dzących w jego skład, a także mobilizować i angażować spo-
łeczności lokalne do aktywnego udziału w procesie funkcjo-
nowania obszarowego produktu geoturystycznego „Geo-
land Świętokrzyski”. Poruszono również kwestie robocze 
z zakresu tworzenia identyfikacji wizualnej dla geolandu. 
W wyniku tych prac ustalono, że w nowym logo znajdzie się 
również motyw Zamku Królewskiego w Chęcinach.  

Agnieszka Olech

  Warto przypomnieć, że porozumienie w sprawie powo-
łania Geolandu Świętokrzyskiego i wpisania go do sieci geo-
parków krajowych i europejskich, a także na listę geopar-
ków UNESCO podpisali 5 października 2015 roku włoda-
rze Miasta Kielce, Gminy i Miasta Chęciny, Miasta i Gminy 
Morawica, gminy Piekoszów i Sitkówka-Nowiny. Teraz po-
wołano Stowarzyszenie “Geoland Świętokrzyski”. - Kolejne 
kroki przed nami – zapowiada Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski, który zaznacza, że walory geo-
logiczne i kulturowe gminy warte są tego, aby wyjść z nimi 
poza granice państwa. - Podpisując porozumienie zrobili-
śmy pierwszy krok do tego, żeby znaleźć się w Europejskim 
Konsorcjum Parków Geologicznych i wpisać nasz geopark 
na listę geoparków UNESCO. Nie ma co kryć, że geotury-
styka staje się coraz bardziej popularna – przyznaje Bur-

Od lewej: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, Prezydent Miasta Kielc 
Wojciech Lubawski, Dyrektor Geoparku Kielce Elżbieta Czajkowska,

Burmistrz Gminy Morawica Marian Buras, WójtGminy Piekoszów Zbigniew Piątek, 
Zastępca Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny Łukasz Barwinek
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 Uczniowie wraz z kilkoma grupami rekonstrukcyjnymi przed-
stawiającymi polskich jeńców wojennych prowadzonych przez żoł-
nierzy Armii Czerwonej oraz Orkiestry Reprezentacyjnej Policji 
przemaszerowali na Rynek. Na Rynku odbyły się główne uroczy-
stości: powitanie wszystkich uczestników marszu, okolicznościowe 
przemówienia oraz rys historyczny przypominający o tamtych tra-
gicznych dla oficerów polskich wydarzeniach.
 Do zbrodni katyńskiej doszło wiosną 1940 roku w lesie koło 
Katynia (dzisiejsza Rosja). Jej ofiarami byli oficerowie, podofice-
rowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, częściowo pochodzący 
z rezerwy, a więc między innymi lekarze, nauczyciele i urzędnicy, 
którzy po agresji Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 
na Polskę zostali po 17 września 1939 roku w różnych okoliczno-
ściach rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej jako jeńcy wojenni. Decyzję o ich 
zamordowaniu podjęły najwyższe władze ZSRR, które uznały 
polskich obywateli za wrogów władzy sowieckiej (rozkaz podpisał 
osobiście Józef Stalin). Radziecka policja polityczna NKWD czyli 

Gimnazjaliści z Wolicy
uczcili 77 rocznicę zbrodni katyńskiej

 24 kwietnia w Kielcach na ul. Henryka Sienkiewicza odbył się IV Marsz Katyński inaugurując tym samym obchody „Tygo-
dnia Katyńskiego”. W tych podniosłych uroczystościach uczestniczyła dwudziestoosobowa grupa gimnazjalistów w Wolicy.

Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych zamordowała strzałem 
w tył głowy  prawie 22 tysiące osób, w tym ponad 2300 związanych 
z kielecczyzną.
 Głos zabrał między innymi dyrektor Instytutu Pamięci Na-
rodowej Jarosław Szarek  - mówiąc, że: „…musimy przypominać 
o tym, co wydarzyło się wiosną 1940 roku, aby głosić prawdę. 
Trzeba czcić pamięć ofiar, poległych w imię Ojczyzny”. Po uroczy-
stym wciągnięciu flagi narodowej na maszt oraz odśpiewaniu przy 
akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Policji  Hymnu Pol-
skiego uroczystości na Rynku zakończyły się
 Nasi uczniowie następnie zwiedzili plenerową wystawę poświę-
coną tamtym wydarzeniom przygotowaną przez Muzeum Katyń-
skie w Warszawie pod jakże wymownym tytułem „ZBRODNIA 
1940”. Tą swoistą „żywą lekcję historii” bardzo wysoko ocenili za-
równo uczniowie Gimnazjum nr 2 w Wolicy jak i ich opiekun na-
uczyciel historii mgr Rafał Gajos.

Rafał Gajos

 Na tę zmianę mieszkańcy Chęcin długo czekali. Przy wjeź-
dzie do Chęcin powstanie nowe rondo bezpieczne i estetycz-
ne, które zostanie wybudowane w ramach kolejnego etapu 
inwestycji budowy drogi ekspresowej S7. W związku z rozpo-

Ruszyła budowa ronda przy wjeździe do Chęcin
 W związku z  budową nowego ronda przy wjeździe do Chęcin, od 27 kwietnia wprowadzone zostały zmiany w organizacji 
ruchu drogowego w tym miejscu. Kierowców prosimy o ostrożność. 

częciem prac przy budowie ronda przy wjeździe do Chęcin 
wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu. Wszystkich 
kierowców prosimy więc o zachowanie ostrożności w tym miej-
scu i wyrozumiałość.
 Warto przypomnieć, że inwestycja budowy ronda została 
wciągnięta do budowy drogi ekspresowej S7 po długich stara-
niach i negocjacjach chęcińskich władz samorządowych prowa-
dzonych z  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 
W efekcie czego budowa chęcińskiego ronda stała się częścią 
takiej inwestycji jak budowy kolejnego odcinka drogi ekspreso-
wej S7, którego długość ogółem wyniesie 21,5 km i połączy wy-
budowaną obwodnicę Kielc z istniejącą obwodnicą wschodnią 
Jędrzejowa. W ramach inwestycji powstaną trzy dwupoziomo-
we węzły drogowe, między innymi węzeł „Tokarnia”. Poza tym, 
zostanie wybudowana sieć infrastruktury i dróg dojazdowych 
umożliwiająca obsługę przyległych nieruchomości.

Agnieszka OlechRuszyła budowa ronda przy wjeździe do Chęcin
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 Bardzo miło nam poinformować, że Jakub Nowak - uczeń 
Szkoły Podstawowej w Tokarni uzyskał II miejsce w Międzynaro-
dowym Konkursie Plastyczno-Językowym “RODZINA”. Konkurs 
ten zorganizowany został przez Młodzieżowy Dom Kultury “Dom 
Harcerza” w Krakowie. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac 
z całego kraju i z zagranicy. Kuba wykonał przepiękną pracę w ka-
tegorii IV-VI klasa, która uzyskała uznanie jury.
 Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 31 marca 2017 r. 
w MDK w Krakowie. Kuba otrzymał dyplom i wspaniałe nagro-
dy - książkę w języku angielskim z płytą CD oraz zestaw fiszek do 
nauki języka angielskiego oraz drobne gadżety.
 Gratulujemy Kubie wygranej i życzymy kolejnych sukcesów!

Joanna Kowalczyk
SP w Tokarni

II Miejsce Jakuba Nowaka ucznia Szkoły
Podstawowej w Tokarni w Międzynarodowym

Konkursie Plastyczno-Językowym

 Z całą pewnością nie pożałowali ci, którzy przyszli do hali wi-
dowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach, aby posłu-
chać koncertu ukraińskiego zespołu Czeremszyna. Grają ze sobą 
dopiero od dwóch lat, ale każdy ma już ponad dziesięcioletnie do-
świadczenie estradowe. Koncertują nie tylko w Polsce i na Ukra-
inie, ale w całej Europie. Śpiewają w języku polskim, ukraińskim, 
gruzińskim, mołdawskim, brazylijskim i angielskim. Podczas wy-
stępu prezentują z ogromnym kunsztem tańce narodowe. - Po raz 
pierwszy zespół zaprezentował się w Chęcinach, ale myślę, że ich 
doskonały śpiew i taniec nie raz zagoszczą jeszcze podczas naszych 
wydarzeń – powiedział Burmistrz, Robert Jaworski.
 - Nogi same rwały się do tańca – przyznawali zgodnie uczest-
nicy koncertu, po którym wyszli w świetnych nastrojach. - To mu-
zyka pobudzająca do życia i bardzo radosna. Warto było przyjść 
– mówiono tuż po koncercie Czeremszyny.

Agnieszka Olech

Zespół folkowy Czeremszyna z Ukrainy
wystąpił w Chęcinach

 Niezwykle porywająco i zachwycająco było podczas koncertu zespołu Czeremszyna z Ukrainy w hali „Pod Basztami” 
w Chęcinach. 

 Publiczność żywo reagowała na występy Czeremszyny

Barwne i efektowne tańce w wykonaniu artystów z Ukrainy

Tańce narodowe, gra na unikatowych instrumentach, śpiew i taniec
zapewniły wspaniały nastrój podczas koncertu
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 Jak wiadomo, Szkoła Podstawowa w Bolminie w latach 2016-
2018 jest uczestnikiem międzynarodowej współpracy szkół. Celem 
przedsięwzięcia jest promocja tradycji, kultury, sztuki, obyczajów 
oraz historii wśród dzieci. Duży nacisk jest położony na naukę ję-
zyków obcych, zwłaszcza języka angielskiego.

Projekt Erasmus+
w Szkole Podstawowej w Bolminie

 Jak staropolski obyczaj nakazuje, chlebem i solą zostali powitani nauczyciele i dyrektorzy szkół z partnerskich krajów, 
którzy przybyli do szkoły w Bolminie w ramach projektu Erasmus+.

 1 kwietnia, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach, mia-
ło miejsce piękne wydarzenie. Owoc pracy aktorów Szkolnego Teatru 
„Fraszka”, a także pań polonistek – przedstawienie „Mały Książę”, mo-
gli podziwiać wspaniali studenci Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku oraz członkowie Koła Teatralnego z Miedzianej Góry, którzy 
później sami wystąpili z przygotowanym przez siebie repertuarem, „za-
rażając” wszystkich obecnych pozytywną energią. Nie było widza, któ-
ry, przypatrując się tym zabawnym scenkom („Mowa gwarą, czyli jak to 
dawniej bywało”) i przysłuchując radosnym piosenkom ludowym, nie 
poderwałby się z krzesła i nie przyłączył do zabawy.
 Na wydarzenie przybyli także Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny 
– Robert Jaworski, Państwo Dorota i Artur Anyżowie z Chęcińskiego 
Teatru Grodzkiego, przedstawiciele Klubu Seniora. Pan Burmistrz na 
zakończenie uroczystości podziękował wszystkim za przygotowanie 

Łączymy Pokolenia,
czyli „Młodzież Seniorom – Seniorzy Młodzieży”

wspaniałego widowiska. Kiedy sceniczne zmagania aktorów dobiegły 
końca, wszyscy zgromadzeni udali się na słodki poczęstunek, gdzie 
można było wymienić się wrażeniami.
 Sądzimy, że dzień poświęcony ,,Małemu Księciu” pozostanie na 
długo w pamięci nas wszystkich. Było to niewątpliwie ciekawe, ale jed-
nocześnie pouczające przeżycie dla widzów i aktorów, którzy przyswo-
ili sobie wartości zawarte na kartach opowieści o przybyszu z planety 
B612. Dla starszej części publiczności była to również okazja powrotu 
do młodzieńczych lat i wielu związanych z nimi wspomnień, o czym 
mówiła m.in. prezes zarządu Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku – Pani Zenona Dołęgowska.
 Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas i „łączność poko-
leń”!

Natalia Krzepecka – kl. III b
Agnieszka Kaczyńska – Kl. III b

Gimnazjum im. K. Fodygi w Chęcinach
Burmistrz, Robert Jaworski pogratulował młodym artystom występu
i wyraził słowa uznania za inicjatywę wydarzeń łączących pokolenia

Członkinie Koła Teatralnego z Miedzianej Góry

Aktorzy Szkolnego Teatru „Fraszka”

Prezes CHUTW, Zenona Dołęgowska podziękowała uczniom za występ

 Tytuł wspólnego projektu to TREE – Traditions, Reality, En-
tertainment, Education, a kraje partnerskie to Węgry, Turcja, Buł-
garia, Rumunia, Litwa oraz Polska. Pierwsze wspólne spotkanie 
odbyło się w miejscowości Ruse w Bułgarii, gdzie partnerzy zapo-
znali się, przedstawili swoje szkoły, regiony i kraje.
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Władze samorządowe i szkolne
z partnerami projektu z Węgier, Turcji, Bułgarii, Rumunii i Litwy

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 
zaprasza

Chęciny 2017

Gmina i Miasto 
Chęciny

2 czerwca 2017 r. - CHĘCINY

CHĘCIŃSKI SZTETL
 9.00 Powitanie uczniów przy Hali „Pod Basztami” 
      przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, 
      Roberta Jaworskiego 

 9.30 Marsz szlakiem żydowskich miejsc pamięci 
      w Chęcinach

3 czerwca 2017 r. RYNEK GÓRNY

FILMOWO I TEATRALNIE
18.30 „Gęsi na chęcińskim sztetlu” – spektakl 
      teatralny w wykonaniu Teatru Zbożowego 
      w Kielcach

19.15 Koncert TRIO MOSSO

20.00 Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu 
      poświęconego historii Żydów w Gminie Chęciny 
      pn. „Zamknięci w Historii - Żyjący w Pamięci”

20.30 Projekcja nagrodzonych filmów konkursowych

4 czerwca 2017 r. RYNEK GÓRNY

W MUZYCZNYM KLIMACIE
16.30 Prezentacja lokalnych artystów

16.45 Koncert zespołu BERBERYS

17.45 Powitanie gości przez Burmistrza Gminy 
      i Miasta Chęciny Roberta Jaworskiego

18.00 Pokaz tańca izraelskiego w wykonaniu grupy 
      KACHOL 

18.30 Występ zespołu SAM CYMES

19.30 Koncert zespołu SHALOM

21.00 Zakończenie   
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Wojewoda Świętokrzyski Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego Starosta Kielecki

 Szkoła w Bolminie jako pierwsza placówka przyjmowała zagra-
nicznych gości w ramach pobytu tygodniowego, warsztatowego. 
Było to wielkie wyzwanie dla całej społeczności szkolnej, wymagało 
to wielkiego zaangażowania, wielu przygotowań i organizacji, ale 
chyba daliśmy radę….
 W dniu 03 kwietnia, czternastu nauczycieli przybyło do Bol-
mina. Powitały ich kolorowe flagi w oknach całej szkoły, specjalne 
stoiska informujące o każdym kraju oraz ogromne drzewo, symbol 
wspólnych działań. Przybyłych gości powitała dyrektorka szkoły, 
mgr Halina Król-Kruk, radny miejscowości Bolmin - pan Jaro-
sław Idziak, sołtys Cezary Włodarczyk, nauczyciele, rodzice i dzie-
ci. Wszyscy życzyli im miłego pobytu i niezapomnianych wrażeń. 
Specjalnie na tą uroczystość młodzież przygotowała wyjątkowy 
program artystyczny. Pani Zdzisława Mazur, wspólnie z klasą 0, 
przedstawiła tradycje i zwyczaje wielkanocne, a największą atrak-
cją ich występu był śmigus-dyngus. Śmiechu było co nie miara, gdy 
zagraniczni goście byli oblewani wodą! Wielkie poruszenie wśród 
obecnych wywołał występ „Bolmińskich Aniołków” – dziewczynki 
z klasy IV zatańczyły do utworu Hallelujah.I wreszcie na koniec 
klasa VI powitała wszystkich zebranych tańcem polonez, przygoto-

wanym przez nich tylko i wyłącznie na tą okazję. Było i kolorowo, 
i patriotycznie. Goście zza granicy byli pod wielkim wrażeniem po-
witania w Bolminie, dali temu wyraz dziękując wszystkim za wspa-
niałą oprawę, muzykę i choreografię.

 Kolejny dzień pobytu partnerów to 
spotkanie w Chęcinach w Niemczówce 
z Burmistrzem Gminy i Miasta Chęciny, 
Robertem Jaworskim oraz Sekretarzem 
Gminy i Miasta Chęciny, Pawłem Brolą. 
Gospodarze ziemi chęcińskiej powitali go-
ści prezentując dokonania gminy Chęciny, 
zmiany we wszystkich obszarach życia oraz 
plany na przyszłość. Następnie nauczyciele 
zwiedzili zamek w Chęcinach, rynek oraz 
Europejskie Centrum Edukacji Geologicz-
nej, które wywarło na nich duże wrażenie.
 Wizyty partnerskie w ramach pro-
jektu Erasmus+ to również ciężka pra-
ca, dyskusje, organizacja warsztatów dla 
dzieci, młodzieży oraz nauczycieli. I rów-
nież takie warsztaty odbyły się w kolej-
nym dniu pobytu w Bolminie.
 Nauczyciele zza granicy zaprezen-
towali swoje szkoły, tradycje wiosenne 
i wielkanocne. Wiele nas łączy, ale rów-
nież wiele możemy się od siebie nauczyć.
 Wielką atrakcją dla najmłodszych 
dzieci w Bolminie było spotkanie z klasą 
0, odbyły się wspólne warsztaty i zabawy 
językowe oraz gry dydaktyczne. Nauka 
języków poprzez zabawę to naprawdę 
świetny pomysł. Dzieci otrzymały wspa-
niałe prezenty i słodycze.
 Wizyta w szkole w Bolminie oraz pobyt 
na ziemi chęcińskiej minęły bardzo szybko. 
Pozostało wiele miłych wspomnień, wspólne 
zdjęcia oraz dokonania. Wręczając certyfi-
katy uczestnictwa, Burmistrz Gminy i Mia-
sta Chęciny Robert Jaworski podziękował 
wszystkim za przybycie, wyraził nadzieję, 
że projekt będzie dużym sukcesem i zapro-
sił przybyłych gości do odwiedzenia naszej 
„małej ojczyzny” ponownie.
 Nasi goście na pewno opuścili Bolmin 
z dobrymi wspomnieniami, a my wszyscy 
w Bolminie nigdy nie zapomnimy tej wizyty. 
Wszyscy nauczyciele i dzieci stanęli na wyso-
kości zadania i nie mamy się czego wstydzić. 
Wielkie podziękowania dla nich! A nad ca-
łością czuwał i planował wszelkie działania 
Dariusz Smutek, nauczyciel języka angiel-
skiego, twórca i koordynator projektu.

SP Bolmin
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INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ ZAPLANOWANYCH NA 
- MAJ 2017-

/WYKŁADY - sala na parterze hali – czwartki,  godz. 16.00/ 
18 maja  – Turystyka województwa świętokrzyskiego 
                             – Małgorzata Wilk-Grzywna - Dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej
25 maja  – Historia II Wojny Światowej w regionie 
                             – Dionizy Krawczyński - Prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”

/PROMOCJA ZDROWIA - sala nr 100 na I piętrze hali - godz. 16.00/
17 maja   – Współczesne zagrożenia dla osób dorosłych 
                   – mgr Arleta Kempa

31 maja   – Łagodny przerost prostaty 
                  – lek. med. Małgorzata Wojtczak Przychodnia Zdrowia

 
/GRUPA TURYSTYCZNA/

/odpowiedzialna - starosta Krystyna Wilk/ 
24 maja  –  Wycieczka do Muzeum Żeromskiego i do Ciekot – Szklany Dom 
                              – mgr Joanna Kwiecień i starosta grupy Krystyna Wilk

/GIMNASTYKA W WODZIE - Basen Perła w Nowinach/
poniedziałki godz. 10.00

środy godz. 9.40

/JĘZYK ANGIELSKI - sala nr 100 na I piętrze hali - godz. 16.00/
prowadzi mgr Justyna Ramiączek

/ UNIWERSYTECKI ZESPÓŁ WOKALNY/
pod opieką Przemysława Gruszki

Próby – w każdy CZWARTEK po wykładzie 

	 W	Biesku	Białej	urodziła	się	myśl,	przednia myśl,	wybiegają-
ca	naprzeciw	„naszym	czasom”,	kiedy	to	komercja	i	siła	pieniądza	
wzięła	górę	nad	 rozsądkiem	 i	wrażliwością	na	 ludzką	biedę,	na	
nieporadność,	brak	opieki,	która	przed	laty	w	jakiś	sposób,	przy-
najmniej	dla	niektórych,	była	sprawowana.	Ludzie	starsi	pamię-
tają	pewne	nie	istniejące	już	zawody,	takie	jak: pielęgniarka śro-
dowiskowa, pielęgniarka przyszpitalna,	 pracownik socjalny 
w różnych resortach, czy hospitalizację z przyczyn społecznych 
–	dla	 ludzi	nie	mających	opieki	w	swoim	środowisku,	 czy	choć-
by	z	racji	wieku	i	schorzeń,	z	którymi	trudno	sobie	poradzić.	Dziś	
niepostrzeżenie,	przynajmniej	dla	mnie,	która	od	pewnego	czasu	
dość	 sporadycznie	 korzystam	 z	 pomocy	 medycznej,	 weszliśmy	
w	świat	 bezduszności,	 braku	 empatii,	 niewrażliwości	 dla	 słab-
szych.	Nie	chcę	 tu	generalizować	 i	 twierdzić,	 że	wszystko	w	na-
szym	życiu	się	zdewaluowało,	ale	są	sfery	życia,	z	którymi	jakoś	
sobie	 nie	 radzimy:	 my	 potrzebujący	 opieki,	 lub	 my,	 którzyśmy	
winni	jej	udzielać.
Często	myślę,	 jakby	tu	pomóc	mojej	 leciwej	„przyłatanej”	ciotce,	
mieszkającej	setki	kilometrów	ode	mnie,	która	została	już	sama,	
wśród	 równie	nieporadnych	 sąsiadów,	 z	 daleka	od	bliskich,	 ko-
chających,	 ale	 zabieganych,	 przemęczonych	 i	 bezradnych.	 Czło-
wiek	samotny	i	nieporadny	w	sytuacji	wiecznie	zmieniających	się	
opiekunek,	do	których	na	nowo	trzeba	się	przyzwyczajać,	resztki	
energii	traci	na	szukanie	dojścia	do	specjalistów,	do	gabinetów	re-
habilitacji,		na	wieczną	wojnę	z	aptekami,	a	w	nich	lekami	o	różnej	
nazwie	i	cenie	choć	chodzi	o	ten	sam	środek,	a	także	na	codzien-
ne	zakupy,	które	kosztują,	ale	też	i	ważą,	a	siły	za	grosz…	Do	tego	

PONADCZASOWOŚĆ
Spotkanie z Jarosławem Kamińskim, przedstawicielem Firmy Abakus Systemy Teleinformatyczne 

wszystkiego	doskwiera	samotność,	poczucie	opuszczenia	i	świa-
domość,	że	może	być	tylko	gorzej!	I	ta	myśl	–	do	domu	opieki	się	
nie	nadaję,	bo	bardzo	nie	chcę,	wolę	tu,	na	stojąco…	ale	-	samemu	
nie	da	się	żyć!...
I	w	 tej	sytuacji	znaleźli	 się	 ludzie,	którzy	zobaczyli	 ten	problem	
może	 wyraźniej	 od	 innych	 i	 znaleźli	 w	 swej	 głowie	 pomysł	 na	
zminimalizowanie	 tego	 społecznego	 problemu.	 Wymyślili	 sys-
tem	szybkiego	reagowania	na	ludzkie	potrzeby.	Stworzyli	usługę	
zdalnego	nadzoru	i	wzywania	pomocy,	która	działa	24	godziny	na	
dobę,	7	dni	w	tygodniu,	365	dni	w	roku,	a	czasem	i	366	pod	nazwą	
OPOS24.
System	oparty	jest	na	współdziałaniu:
• Telefon – w celu wezwania pomocy;
• Całodobowe Telecentrum Opieki – gdzie ulokowane są 
wszelkie niezbędne dane o podopiecznym, by wzywana pomoc 
była w jak najkrótszym czasie i naj skuteczniej realizowana;
• Innowacyjny system obsługi podopiecznych, dzięki które-
mu każde zgłoszenia jest obsługiwane szybko i profesjonalnie. 
Dzięki takiej organizacji prośba o pomoc dociera do Centrum, 
które poprzez wszelkie procedury dociera do specjalistów, a ci 
dzięki zachowanych danych o podopiecznym, w najkrótszym 
czasie udzielają skutecznej pomocy. W ten sposób wzywana jest 
służba ratunkowa, służba pierwszej pomocy czy kontakt z opie-
kunem lub rodziną.
OPOS24 jest przeznaczony dla seniorów i ludzi niesamodziel-
nych, stworzony przez firmę: Abakus.st www.abakus.net.pl     

Elżbieta Dudek-Nicewiczówna
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Poniżej przedstawiamy osiągnięcia klubowiczów:
I Puchar Polski Kadetów we Włodawie 10-12.03.2017r 
46 - Krzemiński Bartłomiej XV 
76 - Paweł Prokop XXV 
85 - Kurek Kamil XXI 
100 - Czarnota Gabriel XXI
 Mistrzostwa Polski Juniorek Zamość 17-18.03.2017r. 
51 - Ślusarczyk Klaudia X 
59 - Nartowska Emilia V 
63 - Rączka Natalia XI 
67 - Karyś Weronika VIII 
I Puchar Polski Kadetek w Zamościu 17-18.03.2017r. 
60 - Skóra Weronika X 
65 - Walas Gabriela XII
 II Puchar Polski Kadetek Gniew 07-08.04.2017r. 
60 - Weronika Skóra XVIII 
65 - Klaudia Król XV
Mistrzostwa Polski Juniorów Staszów 07-09.04.2017r. 
74 - Kamil Kabała XVIII
II Puchar Polski Kadetów Staszów 07-08.04.2017r. 
46 - Krzemiński Bartłomiej XII 
58 - Stępień Michał XX 
76 - Paweł Prokop XIV 
85 - Kurek Kamil XVI 
100 - Czarnota Gabriel XVIII
 Ogólnopolski Turniej kwalifikacyjny Młodziczek 21-
22.04.2017r. 
32 - Wiktoria Huk III 
37 - Patrycja Wilk III 
44 - Karolina Krzysztofek X 
48 – Sieczka Karolina XV 

Wiosna na matach zapaśniczych
 Nie próżnują podopieczni LKS „ZNICZ” Chęciny. Zarówno zapaśnicy, jak i zapaśniczki po zimowej przerwie powrócili na 
krajowe maty promując tym samym Gminę Chęciny.

Dziedzic Dominika XVI 
Gładyś AleksandraXVIII 
57 – Przeździk Natalia V 
62 – Gibalska Zuzanna III
Ogólnopolski Turniej kwalifikacyjny Młodzików styl Klasyczny 
21-22.04.2017r  
38 -Artur Mnoyan XVI 
53 - Klamka Jakub XXIII 
59 - Smalec Kacper XIV 
Smalec Maciek XX
Przypomnijmy, iż treningi odbywają się codziennie w Hali „Pod 
Basztami”, w świetlicy w Ostrowie oraz w Tokarni. Wszystkich 
chętnych gorąco zapraszamy. Szkolenia prowadzą: Czesław Zabor-
ski, Bogdan Kabała, Ewa Gibalska, Anna Wawrzycka, Małgorzata 
Król.
Serdecznie gratulujemy naszym podopiecznym oraz trenerom!!! 
Mamy nadzieję, iż najbliższe turnieje przyniosą kolejne zwycię-
stwa!!! Powodzenia!!!

LKS „ZNICZ”

 W zebraniu uczestniczyli członkowie Rady oraz zaproszeni go-
ście w osobach: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jawor-
ski, Prezes Świętokrzyskiej Federacji Sportu Grzegorz Budziosz, 
Przewodniczący Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS Jerzy Kula, Wice-
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach Cezary Miel-
czarz, Dyrektor ZSO w Wolicy Nina Budziosz, Sołtys Sołectwa Wo-
lica Paweł Żurek.
 Podczas zebrania przedstawiono bieżącą sytuację  i funkcjono-
wanie klubu. Po zatwierdzeniu sprawozdań członkowie klubu jed-
nogłośnie udzielili absolutorium ustępującej Radzie, a następnie 
wybrali nowe władze. Nowym Przewodniczącym jednogłośnie wy-
brano wieloletniego szkoleniowca WLKS „Świt” Wolica Dariusza 
Gorzelaka.

Wybrano nowe władze WLKS „Świt” Wolica
 W Wolicy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Wolickiego Ludowego Klubu Sportowego „Świt” 
Wolica. Celem zebrania było przedstawienie sprawozdań z działalności Klubu i wybór nowej Rady.

 -Piłka ręczna jest moją pasją dlatego gdy zgłoszono moje nazwisko, bez 
wahania zgodziłem się - mówi nowy przewodniczący WLKS „Świt” 
Wolica. – Powierzone zadanie traktuję jako nowe wyzwanie, chciałbym 
kontynuować, to co jest już rozpoczęte. Priorytetem będzie praca z dziećmi 
i młodzieżą, budowa nowego zespołu oraz udział w rozgrywkach klubowych 
na szczeblu wojewódzkim. Serdecznie dziękuję Burmistrzowi Gminy i Mia-
sta Robertowi Jaworskiemu za wsparcie finansowe udzielane Klubowi, bez 
tych środków funkcjonowanie klubu byłoby niemożliwe. 
 Zaproszeni goście życzyli nowej Radzie owocnej pracy oraz 
wielu sukcesów sportowych.
Skład Rady WLKS „Świt” Wolica”:
Przewodniczący Rady – Dariusz Gorzelak 
Sekretarz – Marta Knap 
Skarbnik – Tomasz Dziurzyński
Członek - Paweł Żurek 
Członek - Hubert Stefaniec
Komisja rewizyjna: 
Przewodniczący - Włodzimierz Chatys 
Członek - Anna Smolikowska 
Członek - Andrzej Chodur
Wybranej Radzie gratulujemy i życzymy samych sukcesów!

WLKS „Świt” Wolica
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 „Chęciny Triathlon 2017” to jedno z ogólnopolskich wyda-
rzeń mających na celu promocję Triathlonu i propagowanie 
zdrowego trybu życia oraz aktywnego wypoczynku i rekreacji. 
Po dwudziestu latach ta wielka impreza sportowa powraca do 
Chęcin. Warto przypomnieć, że 27 kwietnia 1997 roku w Chę-
cinach blisko stu zawodników stanęło na starcie Grand Prix 
Polski w Duathlonie. Zwycięzcą został wtedy wielokrotny me-
dalista Mistrzostw Polski w duathlonie i triathlonie, wieloletni 
członek kadry narodowej, zawodnik TS Akwedukt Kielce, Ma-
rek Kalwat.
 Takich sław podczas „Chęciny Triathlon 2017” będzie moż-
na spotkać więcej. Pojawią się między innymi: Sylwester Ku-
ster – Mistrz Polski i Europy, od 2003 roku reprezentant kadry 
narodowej, Marek Kacprzak – dziennikarz głównego wydania 
Polsat News, kulturoznawca i maratończyk, a nawet Generał 
Roman Polko – były dowódca GROMu. Gościem wydarzenia 
będzie także jedna z aktorek Karolina Gorczyca lub Joanna Ja-
błczyńska.
 Sportowy weekend w Chęcinach rozpocznie się 14 lipca 
prelekcją Łukasza Grassa na temat dziesięciu najczęstszych 
błędów, jakie popełniają triathloniści podczas zawodów. Łu-
kasz Grass opowie o tym jak wyglądają przygotowania, jak po-
winien się odżywiać zawodnik przed, podczas i po zawodach, 
a także o czym należy pamiętać podczas wyścigu.
 Warto podkreślić, że Łukasz Grass jest dziennikarzem ra-
diowym i telewizyjnym. Dziennikarz Onetu, organizator i twór-

Po 20 latach triathloniści wracają do Chęcin!
 Wielki festiwal sportowy rozpocznie się 15 lipca w Królewskich Chęcinach u podnóża Królewskiego Zamku Chęcińskiego. 
To właśnie tu zjadą ludzie z całej Polski, aby zmierzyć się ze sobą w trzech konkurencjach, takich jak: pływanie, bieganie i jaz-
da na rowerze. Swoją obecność zapowiedzieli już znani dziennikarze, aktorzy i sportowcy, a także Generał Roman Polko, były 
dowódca GROMu. 

ca Gali Triathlonu, współzałożyciel i redaktor naczelny Akade-
mii Triathlonu, największego w Polsce portalu internetowego 
dla amatorów, trenujących tę dyscyplinę sportu. Sam również 
jest triathlonistą, startującym głównie na dystansach Ironman 
70.3 (2km pływania, 90km jazdy rowerem i 21km biegu) oraz 
Ironman (prawie 4km pływania, 180km jazdy rowerem i 42km 
biegu).
 Wszystko wskazuje na to, że „Chęciny Triathlon 2017” bę-
dzie połączeniem sportowej rywalizacji z rekreacją. Zawodni-
cy będą pływać w zbiorniku wodnym w Bolminie na dystansie 
950 metrów, przejadą rowerem 40 kilometrów i pobiegną 10 
kilometrów. Na dzień dzisiejszy już zgłosiło się nieco ponad 
150 triathlonistów. Jak zapowiadają organizatorzy, miejsc jest 
400. - Cieszymy się, że do Chęcin po raz kolejny tak licznie 
zjadą ludzie z całej Polski, aby zmierzyć się ze sobą w trzech 
dyscyplinach sportowych. To będzie weekend pełen wrażeń 
z prawdziwymi sławami.
 Już dzisiaj serdecznie wszystkich zapraszam zarówno do 
wzięcia udziału w triathlonie, jak i do kibicowania – zaprasza 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, który 
objął patronat honorowy nad ogólnopolską imprezą sportową 
Chęciny Triathlon 2017.
 Więcej informacji o „Chęciny Triathlon 2017” a także o tra-
sach i zapisach dostępne jest na stronie www.checinytriathlon.pl

Agnieszka Olech

Prośba o wsparcie dla Łukasza Huka
walczącego z chorobą złośliwego nowotworu mózgu

 Nazywam się Łukasz Huk, mam 
31 lat i jestem mieszkańcem Skrobo-
wa gmina Lubartów woj. Lubelskie. 
Wychowałem się w Korzecku  gdzie 
mieszkałem 25 lat, tu chodziłem do 
szkoły.
 Jeszcze kilka lat temu wiodłem 
życie ciche, spokojne i szczęśliwe. 
Niestety, wszystko zaczęło się rozpa-
dać, gdy okazało się, że choruję na 
złośliwy nowotwór mózgu – glejak 
wielopostaciowy IV stopnia.
 Prawda jest straszna i tak bole-
sna, że nie wiem co mam począć, co zrobić, do kogo i gdzie się udać 
w poszukiwaniu pomocy i nadziei. Różne myśli wypełniły mą głowę, 
strach, zwątpienie, rozpacz, ból… Co począć, kiedy widzę łzy mojej 
żony i synka, jak przyjąć do serca, że wszystko może się skończyć szyb-
ciej niż mi się wydaje?! Boże, co począć…!
 Aż trudno jest znaleźć ślad Boga wśród życia jakie widzimy, wśród 
tego zadowolonego, tak bardzo mieszczańskiego i bezdusznego czasu. 
Przez chorobę stałem się pustelnikiem pośrodku świata, którego celów 
nie podzielam, którego radości są mi obce. Wszystko się zmieniło, prze-
wartościowało i nabrało innego kształtu, ale teraz wiem, że wszystko 
jest możliwe, a moja Rodzina robi wspaniałą robotę.
 Niestety pomimo jej tak ogromnego zaangażowania w ratowanie 
mojego życia środki jakie zebraliśmy na moje leczenie okazują się być 
wciąż zbyt skromne. Dlatego chowając honor i wstyd do kieszeni  bła-

gamy ludzi dobrej woli o  wsparcie i modlitwę w mojej walce z nowo-
tworem.
 Proszę zatem o to, abym mógł własnymi oczami obserwować jak 
dorasta mój synek, jak uśmiecha się moja żona, jak wspaniała jest moja 
Rodzina i ludzie, pośród których przyszło mi żyć. To wartość niewy-
mierna, to szczęście, którego chciałbym być częścią i świadkiem. Zbyt 
szybko mi czas ucieka, a na jego ostateczność tak zwyczajnie po ludzku 
nie ma mojej zgody!
 Póki mam odrodzoną nadzieję stoję wyprostowany – nie pozwólcie 
mi upaść i ją stracić! Nie chcę wierzyć bezdusznym statystykom, które 
nie wnoszą optymizmu w walkę tą straszną chorobą! Nie chcę umrzeć, 
chcę patrzeć jak dorasta mój syn Hubert!  
 W imieniu moim, mojej żony i całej mojej rodziny proszę z całego 
serca wszystkich ludzi dobrej woli  o wsparcie i pomoc, która jest dla 
mnie tak  niezmiernie ważna.

Z wyrazami wdzięczności 
Łukasz Huk 

Poniżej przedstawiamy linki do stron internetowych za pośrednictwem 
których można wesprzeć Łukasza w walce z chorobą: 
Strona pomagam.pl
https://pomagam.pl/cttmdsiw 
Nr Konta: 65 1140 2004 0000 3502 7674 8484 
- z dopiskiem: „Dla Łukasza”
Strona Fundacji Alivia
https://skarbonka.alivia.org.pl/lukasz-huk
Konto Fundacji Alivia: 24 2490 0005 0000 4600 5154 7831  
- z dopiskiem „Darowizna dla Łukasza Huk 110575” 



Z ŻYCIA GMINY

21

R
EK

LA
M

A
 P

Ł
AT

N
A

Dopłaty do wymiany pieców, modernizację indywidualnych kotłowni, zakup 
i montaż odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizację budynków

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, od 1 marca br., uruchomił nabór wniosków dla 
osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych 
kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków. 

Wszystkie niezbędne dokumenty, szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dla tego i innych programów dostępnych w ramach WFOSiGW 
w Kielcach  dostępne są na stronie www.wfos.com.pl.

Więcej informacji na temat poszczególnych programów dofinasowania dla osób fizycznych udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25–155 Kielce, tel. sekretariat 41366 15 12, 41 333 52 20; fax 41366 09 05 tel. 
biuro obsługi 41 368 02 13, 41 333 52 21, e-mail: biuro@wfos.com.pl. 

UGiM

PROFILAKTYKA JASKRY 

BADANIE WZROKU
I POMIAR

CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO 
W dniu: 25 maja 2017 r. w Ośrodku Zdrowia os. Północ 
10 w Chęcinach w godzinach od 08:00 do 10:00 odbędą 
się komputerowe badania wzroku oraz pomiar ciśnienia 
śródgałkowego dla Mieszkańców gminy

Zapisy telefonicznie (41)315-10-45

Koszt badania ostrości wzroku – Koszt 5zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego – Koszt 10zł 
(Badanie Dodatkowe)

Zapisy prowadzone będą do dnia 25.05.2017r.
Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na kon-
sultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korek-
cyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powy-
żej 16-go roku życia)

Serdecznie zapraszamy
OKO-LUX

Ulgowe bilety wstępu
do Parku Etnograficznego
dla mieszkańców Tokarni

 Decyzją Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej, 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej 
społeczności, wprowadzono do oferty cenowej 
Muzeum ulgowe bilety wstępu do Parku Etno-
graficznego dla mieszkańców Tokarni w cenie 3 zł.
 Bilet taki można nabyć jedynie po okazaniu przygotowanej 
przez Muzeum karty rabatowej, która wydawana jest mieszkań-
com przez sołtysa wsi Tokarnia p. Jana Orawieckiego.
 Karta upoważnia do zakupu jednego biletu każdego dnia.
 Karty uprawniające do nabycia biletu ulgowego ważne są do 
dnia 31 stycznia 2018 roku.

MWK
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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

Miesięcznik „WIADOMOŚCI CHĘCIŃSKIE”
Pismo lokalne. Wydawca: Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach

Adres redakcji: Plac 2 Czerwca 4
tel. 41 315 10 06, wewn. 005

e-mail: m.jamrozek@checiny.pl
Redaktor Naczelny: Magdalena Jamrożek

Redaktor: Agnieszka Olech-Mońska
Skład i druk: Digital Art Studio Gała Przemysław
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TELEFONY ALARMOWE 
do Zakładu Gospodarki Komunalnej

w sprawie awarii sieci wodociągowych,
kanalizacji sanitarnej, 

oraz przydomowych przepompowni ścieków,
kotłowni olejowej ul. Czerwona Góra 8:

- po godzinach pracy Zakładu  i całodobowo w dni wolne 
od pracy - 604 984 497 - Oczyszczalnia Ścieków w Radko-
wicach.
- od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 do 15.15  
• 784 027 762  - Dyrektor Zakładu
• 728 540 135  - Chwastek Leopold (w sprawie oczyszczalni 
ścieków)
• 41 3151 095  - biuro Zakładu
• 694 935 046  - Nowacka Jolanta (w sprawie awarii sieci wo-
dociągowych i kanalizacji sanitarnej)
• 604 984 496  - Pałyga Andrzej (w sprawie mieszkań i bu-
dynków komunalnych)
• 500 575 137  - obsługa kotłowni ul. Czerwona Góra 8

Wojciech Ziach
Dyrektor ZGK w Chęcinach
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 Dwudniowe wydarzenie sportowe do Chęcin ściągnęło 
łącznie ponad 830 zawodników, którym licznie towarzyszyły 
również ich rodziny. W sobotę, 1 kwietnia, na starcie stanęli 
biegacze, a było ich ponad 230. Uczestnicy do wyboru mieli 
dystans 10 kilometrów oraz półmaraton, czyli 21 kilometrów. 
Start i meta obu dystansów znajdowała się na Rynku w Chęci-
nach. – Cieszę się, że to właśnie u nas rozpoczyna się ten cykl 
imprez sportowych i że do Chęcin zjechało tak dużo zawod-

Do Chęcin znów zjechała cała Polska
 Wszystko w związku z organizowanym w pierwszy weekend cyklem zawodów sportowych pn. Cross Run i MTB Cross Ma-
raton. Na starcie dwudniowych zawodów stanęło ponad 230 biegaczy i 600 rowerzystów z całego kraju. Zawodnicy mieli do 
wyboru różne poziomy trudności tras, wszystkie były jednak wytyczone tak, by móc podziwiać piękno chęcińskiej przyrody.

Stowarzyszenia Kolarstwa Górskiego. – Już po raz trzeci rozpo-
częliśmy cykl biegów terenowych CrossRun. Jest to świętokrzy-
skie grand prix w biegach górskich. Robimy to po to, aby nie 
tylko wyciągnąć ludzi z domów, ale przede wszystkim pokazać 
im najpiękniejsze zakątki naszego kraju. Oprócz Chęcin, po-
dobne zawody odbędą się jeszcze w dziewięciu gminach nasze-
go województwa – poinformował Jacek Wiatrowski, współorga-
nizator imprezy.
 Jak podkreślali uczestnicy biegów, trasa była dość trudna, 
a podbiegi dawały się we znaki. Jako pierwszy na metę wbiegł 
Dariusz Listopada z Lublina. – Zupełnie nie spodziewałem się, 
że wygram. Bieg nie był łatwy. Początek poszedłem spacerem 
i nawet nie marzyłem o takim wyniku – przyznał Dariusz Listo-
pada, a Piotr Brzoza, który wygrał półmaraton podkreślał, że 
podbiegi były bardzo trudne.
 Niedziela była drugim dniem MTBCrossMaraton zorgani-
zowanym w Chęcinach. Tym razem na starcie stanęli cykliści. 
Kilkaset zakręconych rowerowo ludzi walczyło na trzech dy-
stansach. Najdłuższy, koronny dystans Master to 76 km i 1765 
metrów przewyższeń, średni to Fan 46 km i 1088 metrów prze-
wyższeń i najkrótszy Family – 23 km i 558 metrów przewyż-
szeń. Trasa była bardzo urozmaicona i obfitowała w liczne pod-
jazdy i zjazdy, pozwalając cieszyć się zawodnikom wspaniałymi 
widokami. Blisko 600 rowerzystów walczyło o tytuł mistrzowski 
tej rundy. – Widać, że organizowane u nas wydarzenie spor-
towe z roku na rok coraz bardziej się rozwija. Wszyscy byli za-
uroczeni naszą piękną okolicą i wspaniałymi terenami do jazdy 

ników z całej Polski. Pogoda jest idealna do biegania, więc ży-
czę miłych wrażeń i przyjemnej sportowej rywalizacji w duchu 
fair play. – mówił Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski, otwierając zawody i życząc jednocześnie, aby obok 
sportowych emocji uczestnicy dali się wciągnąć w niezwykły kli-
mat urokliwego królewskiego miasteczka i niezapomnianych 
walorów kulturowo-przyrodniczych jego okolic.
 Podczas pierwszego w tym roku maratonu z cyklu Cros-
sRun organizowanego przez Bogdana Maziejuka i Jacka Wia-
trowskiego trasę o długości 10 kilometrów wybrało 150 osób, 
a półmaraton postanowiło przebiec 80 biegaczy. – Wielu bie-
gaczy przyjechało do nas z Lublina czy Warszawy, rowerzyści 
przyjechali między innymi z Białostockiego, z Olsztyna, Łodzi, 
Krakowa i oczywiście ze Świętokrzyskiego. Wszystkich przycią-
gnęły urokliwe tereny, przez które przebiegają trasy zarówno 
zawodów Cross-Run, jak i MTBCrossMaraton. Trasy ułożone 
są tak, aby pokazać jak piękny jest nasz region – tłumaczył 
organizator zawodów, Bogdan Maziejuk ze Świętokrzyskiego 
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na rowerze, Zamkiem Królewskim i zabytkami Chęcin – powie-
dział po dekoracji zwycięzców Burmistrz, Robert Jaworski.
 Zarówno biegacze, jak i użytkownicy jednośladów swoje 
zmagania kończyli w urokliwym miejscu – na chęcińskim Ryn-
ku, który w pierszy weekend kwietnia dosłownie tętnił życiem. 
– Pomimo, że jeszcze oficjalnie nie rozpoczęliśmy sezonu tu-
rystycznego, to okoliczni przedsiębiorcy z całą pewnością nie 
mogą narzekać na marazm. Kawiarenki i restauracje przeży-
wały prawdziwe oblężenie, podobnie jak Zamek w Chęcinach, 
który tylko w ten weekend zwiedziło blisko 2,5 tysiąca turystów 
– poinformował Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Ja-
worski, ciesząc się, że organizowane w Chęcinach sportowe wy-
darzenia na skalę ogólnopolską powodują nie tylko ożywienie 
turystyczne, ale i gospodarcze mieszkańców.

Agnieszka Olech


