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 4 maja, Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy świętowała uroczyste otwarcie nowej remizy i świetlicy. Podczas uroczystości 
uhonorowano zasłużonych druhów ochotników, a także podziękowano wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji 
inwestycji. Jak podkreślano, nowy obiekt będzie służył wszystkim mieszkańcom. Uroczystości połączone były z obchodami 
Gminnego Dnia Strażaka.

„Złoże Solne Wieliczki”
 Pod takim hasłem, 15 maja w Muzealnej Izbie Górnictwa 
Kruszcowego w Miedziance dokonano uroczystego otwarcia 
wystawy poświęconej złożu solnemu w Wieliczce. Inaugu-
racja połączona została z otwarciem sezonu geologiczno-tu-
rystycznego. Niezwykłą wystawę można będzie oglądać do 
końca listopada bieżącego roku.

Pobiegli
uliczkami Chęcin

 23 maja, Gmina Chęciny, już po raz kolejny, wzięła czynny 
udział w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. Do zawodów 
zgłosiło się ponad osiemdziesiąt osób. Biegi w ramach akcji 
„Polska biega” odbyły się w kilkuset miejscowościach w ca-
łym kraju. W sumie w akcji wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy 
osób. Warto przypomnieć, że Chęciny biorą udział w akcji od 
samego jej początku, czyli od 2007 roku. 

Uroczyste otwarcie
Budynku Wielofunkcyjnego w Wolicy
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...dla rozwoju województwa świętokrzyskiego...

 4 czerwca b.r. w godzinach wieczor-
nych odbyła się próba uruchomienia 
chęcińskiej fontanny. Pomimo trwające-
go remontu i dość późnej godziny, na 
Rynku Górnym nie zabrakło widzów, 
którzy podziwiali tryskającą paletą barw 
kaskadę wodną, usytuowaną przed bu-
dynkiem Urzędu Gminy i Miasta w Chę-
cinach.

Kolorowe fontanny na Rynku w Chęcinach
 Nowo powstała fontanna będzie za-
chwycać turystów i mieszkańców naszej 
gminy do późnych godzin wieczornych. 
Wzdłuż pierzei południowej rozstawio-
nych jest 11 dysz wodnych, z których 
różnymi wysokościami, przy podświe-
tlaniu kolorowymi światłami wypływa 
woda.
 Fontanna wykonywana jest w ramach 

realizacji zadania pn.: Kompleksowa re-
witalizacja historycznego centrum Chę-
cin, mająca na celu odbudowę i promo-
cję unikatowych walorów historycznych 
i kulturowych miasta dofinansowanego z 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2007-2013.

Renata Janusz
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Wielofunkcyjnego w Wolicy

 - Dla wszystkich Polaków majowe święto 
jest dniem szczególnym. Dzień 3 maja ustano-
wiono świętem narodowym w dowód pamięci 
o przodkach, którzy chcięli ocalić kraj przed 
upadkiem – mówił Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, witając wszystkich przybyłych na uro-
czystą Mszę Świętą, która odbyła się w Kościele 
Parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach, 
udział w niej wzięli Kombatanci ze Związku 
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych 

Obchody Święta
Konstytucji 3 maja w Chęcinach

 W tym roku przypada 223. rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. 
Dzień ten został uznany świętem w roku 1971. W całej Polsce organizowane są uro-
czystości, wspominające to wydarzenie. Tak było i w Chęcinach, gdzie tradycyjnie 
odbyła się uroczysta Msza Święta. Przedstawiono też montaż słowno-muzyczny.

RP Koło nr 54 w Chęcinach, druhowie straża-
cy z jednostek OSP z terenu Gminy i Miasta 
Chęcin, władze samorządowe, przedstawiciele 
policji oraz licznie przybyli mieszkańcy.  
 Uroczystości rozpoczęły się od występu 
uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Chęciach oraz Zespołu Szkół nr 2 w Chęci-
nach. Uroczystą mszę świętą poprowadził ks. 
dziekan Jan Kukowski.

Agnieszka Olech

Amerykanie z wizytą
w Gminie Chęciny

 6 maja br. Burmistrz Gminy i Miasta Chę-
ciny, Robert Jaworski gościł delegację z miasta 
Camas w stanie Waszyngton, USA. Do gmi-
ny przybyli burmistrz miasta Camas – Scott 
Higgins, wieloletni zarządca miasta – Lloyd 
Halverson oraz wójt Gminy Morawica Marian 
Buras.  Wizyta dotyczyła wymiany doświad-

czeń pracy w obszarze samorządu i ewentual-
nej współpracy z Gminą i Miastem Chęciny.
 Goście zwiedzili Ratusz, Kamienicę 
„Niemczówka”, Halę Widowiskowo-Spor-
tową oraz Regionalne Centrum Naukowo-
-Technologiczne w Podzamczu.

Monika Piotrowska
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 Obchody 70. rocznicy Pacyfikacji Wolicy rozpoczęły się uro-
czystą Mszą Św. w intencji pomordowanych w 1944 r. miesz-
kańców, koncelebrowaną przez księdza kanonika Jacka Dąbka, 
Proboszcza Parafii Wolica – Tokarnia. W homilii wygłoszonej 
do wiernych przywołano pamięć tragicznych wydarzeń z 1944 
roku, kiedy to w bestialski sposób pomordowano dziesiątki 
mieszkańców naszej gminy. Ksiądz Jacek Dąbek podkreślał, jak 
ważne jest poczucie własnej tożsamości narodowej, szacunek 
dla polskiego dziedzictwa, znajomość własnej historii i pamięć 
o swoich przodkach. 
 Po mszy odprawionej w kaplicy na cmentarzu w Wolicy 
przemaszerowano pod Pomnik Wdzięczności, gdzie składając 
kwiaty i zapalając znicze oddano hołd ofiarom reżimu hitle-
rowskiego. Wiązanki złożono również pod Pomnikiem Ofiar 
Pacyfikacji, który stoi przy Szkole Podstawowej w Wolicy. Uro-
czystość uświetniła prezentacja programu artystycznego w 
wykonaniu uczniów z Wolicy oraz prelekcja dr Tomasza Do-
mańskiego z Instytutu Pamięci Narodowej. W uroczystościach 
udział wzięli: mieszańcy, kombatanci, druhowie z jednostki 
OSP z Wolicy i Tokarni, radni, sołtysi, rodziny ofiar pomordo-
wanych, grono pedagogiczne z ZSO nr 2 w Wolicy, nauczyciele 
oraz młodzież szkolna, a także przedstawiciele władz powiato-
wych i gminnych.

Agnieszka Olech
Historia pacyfikacji wsi Wolica

 W dniu 26 maja 1944 roku, przed świtem, do Wolicy wje-
chało ponad 10 samochód i kilka motocykli z żandarmerią. Na 
odgłos syreny wielu strażaków stawiło się przed remizę, nie 
wiedząc, że jest to dla nich ostatnia zbiórka w życiu. Następ-
nie z domów wyciągano mieszkańców i gromadzono u sołtysa, 
gdzie dokonywano sprawdzenia tożsamości i porównywania z 
posiadaną listą sporządzoną w oparciu o zeznania od wcześniej 
aresztowanych, wymuszonych w czasie tortur, bądź zdradę 
miejscowego szpicla. Wśród aresztowanych był Aleksander Pie-
rzak, jeden z pierwszych organizatorów ruchu oporu, a także 

Uroczystości 70. rocznicy pacyfikacji wsi Wolica
 26 maja, w Szkole Podstawowej w Wolicy odbyły się uroczystości 70. rocznicy pacyfikacji wsi Wolica, dokonanej przez 
oddziały policji niemieckiej 26 maja 1944 r. W trakcie uroczystości wykład „Pacyfikacja Wolicy na tle represji niemieckich na 
Kielecczyźnie” wygłosi dr Tomasz Domański – historyk z Biura Edukacji Publicznej Delegatury IPN w Kielcach.

ówczesny kierownik działu w zakładach wapienniczych, gdzie 
przechowywano broń i amunicję. Prowadzony obok torów 
rzucił się pod nadjeżdżający pociąg. Szczątki jego ciała zebrała 
rodzina. Osoby aresztowane pod silną eskortą odwieziono na 
Gestapo w Kielcach, skąd wróciło 5 osób z 38 aresztowanych 
w czasie tej akcji. Według niesprawdzonych informacji część 
zamordowano w Kielcach, a pozostałych wysłano do obozów 
koncentracyjnych. Zaledwie kilka osób przeżyło obozy i wró-
ciło po wojnie. Dowódca placówki Jan Sieradza „Żbik” zginął 
w czasie wkraczania Armii Czerwonej w dniu 13 stycznia 1945 
roku. Straty ludzkie tej i okolicznych wsi dopełnił pożar stodół 
jesienią 1944 roku, wynikły z nieznanych przyczyn w obozie 
pracy przymusowej w Brzegach, gdzie żywcem zostali spale-
ni z Wolicy: Tadeusz Piwowarski, Wacław Skuciński i Tadeusz 
Kulczyki, a z Ostrowa: Michał Kaczor, Jan Żądecki, Władysław 
Fijołek, Stanisław Juszczyk, Władysław Piekarski, Augustyn 
Kurdek, Józef Szczepanem, Czesław Gibas, Marian Żądecki i 
Mikołaj Nadgłowski. Łącznie w Wolicy w czasie okupacji zginę-
ło 50 osób. Hołd i cześć ich pamięci.

 
 - Cały czas staramy się pozyskiwać środki na kolejne wodo-
ciągi i kanalizację – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski. - Jesteśmy tuż przed odebraniem gigantycz-
nej inwestycji, jaką jest rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, 
Przymiarkach i Starochęcinach. Zadanie kosztowało blisko 4 
miliony 400 tysięcy złotych, z czego 60% stanowi dofinanso-
wanie unijne. Realizacja tego zadania przede wszystkim przy-
czynia się do ochrony zasobów wody na terenie naszej gminy, 
z której przecież wszyscy chcemy korzystać. Ta inwestycja jest 
realizowana dla zaspokojenia podstawowych potrzeb wszyst-
kich mieszkańców. Jest to jedna z najważniejszych naszych in-
westycji i stanowi podstawę do rozbudowy kanalizacji na tere-
nie całej Gminy i Miasta Chęciny. Równie ważną potrzebą jest 

Będą kolejne wodociągi
 Gmina Chęciny złożyła wniosek o dofinansowanie unijne budowy kolejnych kilometrów sieci wodociągowej na terenie 
Gminy i Miasta Chęciny. Tym razem sieć ma powstać w pięciu miejscowościach gminy, a zadanie według szacunków będzie 
kosztować ponad milion złotych, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 770 tysięcy. 

budowa wodociągów na terenie gminy. Na tą inwestycję także 
staramy się pozyskać dofinansowanie unijne – tłumaczy Bur-
mistrz Jaworski.
 Gmina Chęciny właśnie złożyła wniosek na projekt budowy 
sieci wodociągowej w Gminie Chęciny, w miejscowościach: Polich-
no, Skiby, Ostrów oraz Wolica (ul. Słoneczna, 26 Maja i Chęcińska) 
i Chęciny (ul. Zelejowa) w ramach Działania 321 „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Szacunkowo wartość 
całkowita inwestycji wyniesie 1 265 003,25, a planowane dofinan-
sowanie - 771 343,00. – Mamy nadzieję, że nasz projekt zostanie 
rozpatrzony pozytywnie i niebawem powstaną kolejne kilometry 
sieci wodociągowej – podkreśla Burmistrz Robert Jaworski. War-
to podkreślić, że celem projektu jest poprawa infrastruktury tech-
nicznej i podniesienie komfortu życia mieszkańców. 

Agnieszka Olech
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 W roku 2010 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski wraz z innymi konsorcjantami podpisał umowę poro-
zumienie na budowę Europejskiego Centrum Edukacji Geolo-
gicznej. Dzięki akceptacji Wspólnoty Mieszkańców w Korzec-
ku, Centrum zostanie zlokalizowane na Górze Beylina.
Kompleks ECEG będzie się składał z pięciu budynków: repre-
zentacyjnego budynku głównego, budynku dydaktycznego, 
laboratorium oraz trzech modułowych budynków hotelowych: 
dwóch dla studentów oraz jednego dla gości ośrodka oraz ka-

Przekazany plac budowy
pod Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej

 30 maja przekazany został plac pod budowę Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej, które powstanie w dawnym 
kamieniołomie Korzecko, na Górze Beylinie (potocznie zwanego Rzepką). O realizacji zadania zadecydowało konsorcjum na 
rzecz budowy ECEG, w skład którego wchodzą: Gmina Chęciny, Uniwersytet Warszawski, Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego oraz Powiat Kielecki. 

dry. W Centrum będą odbywać się praktyki studentów nauk 
przyrodniczych zarówno z kraju jak i z zagranicy.
 Po przekazaniu placu budowy w najbliższych dniach roz-
pocznie się realizacja jednej z największych i najbardziej pre-
stiżowych inwestycji na terenie Gminy i Miasta Chęciny. Wy-
konawcą zadania jest konsorcjum firm: Firma Budowlana 
Anna-Bud Sp. z o.o. – lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „Perfect” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe „Marcoterm” Sp. z o.o.

Renata Janusz

 Celem debaty było wskazanie na przykładzie miasta, w którym 
mieszkamy korzyści wynikających z przynależności do UE w takich 
dziedzinach jak: infrastruktura, kultura, nauka, edukacja, rekreacja.
 W debacie udział wzięli także uczniowie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Chęcinach. Dziewczęta z klasy II b: Iga Łebek, 
Klaudia Sołtys, Wiktoria Kuleta i Karolina Michalska przygotowa-
ły przepiękną 10 minutową prezentację multimedialną, w której 

Debata „10 lat Polski w Unii Europejskiej”
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach

 8 maja, w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach odbyła się debata z udziałem młodzieży ze szkól w Kielcach 
i powiatu „Moje miasto – miastem europejskim?”

ukazały walory naszego regionu, poruszając wykorzystanie fundu-
szy unijnych przy budowie czy przebudowie takich obiektów jak: 
CKiS, Niemczówka, Regionalne Centrum Naukowo Technologicz-
ne w Podzamczu Chęcińskim, reorganizacja Rynku Dolnego i Gór-
nego.
 Prezentacja i występ dziewcząt stały na bardzo wysokim po-
ziomie, na co zwrócili przede wszystkim uwagę eksperci: Czesław 
Siekierski – poseł do Parlamentu Europejskiego, Mieczysław Pa-
stuszko z Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 
Kielce, Aleksandra Woźniak – Kierownik Biura Innowacji Urzędu 
Marszałkowskiego i Jacek Wołowiec – Dyrektor ŚCDN w Kielcach.
 Debatę z kolei poprowadził Rafał Zajęcki – przedstawiciel Re-
gionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Kielcach. Dziew-
częta miały również silną grupę wsparcia – swoich kolegów i ko-
leżanki z klas Ia i Ib. Uczniowie ze szkół mogli zadawać pytania 
ekspertom - z czego oczywiście skorzystali.
Na zakończenie Pani  Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej i euro-
poseł Czesaąw Siekierski wręczyli uczestnikom drobne upominki i 
podziękowali za zainteresowanie tematem. Opiekunami dziewcząt 
były panie Agnieszka Skrobot i Magdalena Pobocha.

M. Pobocha, ZSO w Chęcinach
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 - Po długich rozmowach z Generalna Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad, aby rondo to wciągnięto do inwestycji budo-
wy drogi ekspresowej S7, w końcu udało nam się uzyskać zgo-
dę. To już pewne, że w ramach inwestycji powstanie również 
nowe rondo przy wjeździe do Chęcin – zapowiada Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – Długo przekony-
waliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, aby 
zadanie to zostało poszerzone o inwestycję, na której ogromnie 
nam zależy. Cieszę się, że nasze starania przyniosły oczekiwane 
efekty – dodaje Burmistrz Jaworski.
Obecnie zjazd do Chęcin pozostawia wiele do życzenia. Pomi-
mo, że kilka lat temu władze gminy postanowiły ustawić tu la-
tarnie, to nadal nie jest bezpiecznie. – Zjazd do Chęcin jest w 
coraz gorszym stanie – przyznaje Burmistrz Jaworski. – Długo 
walczyliśmy, aby wreszcie został zrobiony. W końcu udało się go 
wciągnąć do realizacji w ramach gigantycznej inwestycji, jaka 
jest budowa drogi ekspresowej S7. Powstane tu rondo, które 
będzie integralną częścią drogio ekspresowej – tłumaczy Bur-
mistrz Robert Jaworski. 
 Nowe rondo już zostało zaprojektowane. Zgodnie z zapo-
wiedziami jego budowa najprawdopodobniej ruszy jeszcze w 
tym roku.  

Rondo przy wjeździe
do Chęcin już zaprojektowane

 Ta wiadomości z całą pewnością ucieszy wszystkich mieszkańców Chęcin. Niebawem wjazd do miasta diametralnie zmieni 
swój charakter. Powstanie tu rondo z prawdziwego zdarzenia, z bezpiecznymi zjazdami i oświetleniem. Wszystko w ramach 
budowy drogi ekspresowej S7. 

Niebawem ruszy budowa węzła „Tokarnia” w gminie Chęciny
 Jedenaście wiaduktów, sześć mostów, trzy dwupoziomowe 
węzły drogowe, dwa miejsca obsługi podróżnych, tunel pieszo-
-rowerowy, trzy przejścia dla dużych zwierząt i przepusty dla 
mniejszych, a także sieć dróg dojazdowych – to wszystko na 21 
– kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S7 Chęciny - Ję-
drzejów, na realizację której już wydano zezwolenie. W ramach 
inwestycji powstanie między innymi węzeł „Tokarnia”.
 Nowa dwujezdniowa droga ekspresowa od węzła Chęci-
ny do węzła Jędrzejów będzie miała długość około 21,5 km i 
połączy wybudowaną obwodnicę Kielc z istniejącą obwodnicą 
wschodnią Jędrzejowa. W ramach inwestycji powstaną trzy 
dwupoziomowe węzły drogowe. Jeden z nich zostanie wybudo-
wany w Tokarni. Dodatkowo powstanie sieć dróg dojazdowych 
umożliwiająca obsługę przyległych nieruchomości. Będą wia-
dukty i przejścia dla zwierząt. W ramach inwestycji wykonawca 
przebuduje urządzenia techniczne, takie jak: linie telekomuni-
kacyjne, sieci i urządzenia elektroenergetyczne, gazociągi, sie-
ci wodociągowe, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, 
urządzenia melioracyjne, urządzenia infrastruktury kolejowej 
i oświetlenie. 

Agnieszka Olech



Z ŻYCIA GMINY

7

 Telewidzowie w całym kraju mieli szansę przekonać się o 
potencjale kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i gospo-
darczym naszego regionu. O podsumowanie unijnej dziesię-
ciolatki poproszono m.in.: Adama Jarubasa, marszałka woje-
wództwa świętokrzyskiego, prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka, 
rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, prof. dr hab. inż. 
Stanisława Adamczaka, rektora Politechniki Świętokrzyskiej, a 
także przedstawicieli świętokrzyskich instytucji kultury, otocze-
nia biznesu oraz organizacji i stowarzyszeń turystycznych.
 W „Poranku TVP Info” nie mogło zabraknąć chęcińskiego 
akcentu, gdyż nasza Gmina od lat jest liderem w pozyskiwa-
niu środków unijnych. Na antenie TVP INFO zaprezentowali 
się członkowie Drużyny Rycerskiej Ziemi Chęcińskiej „FERRO 

Gmina Chęciny w poranku w TVP INFO
 8 maja z Kielc nadawany był na żywo poranny program stacji TVP INFO. Program dotyczył 10 rocznicy przystąpienia 
Polski do UE i zmian, jakie w tym czasie zaszły w naszym regionie. Znane osoby z województwa świętokrzyskiego prezentowały 
na antenie największe inwestycje unijne realizowane w województwie świętokrzyskim.

AQUILLAE”, którzy opowiedzieli o rewitalizacji historycznego 
centrum Chęcin i pracach prowadzonych na Zamku Królew-
skim. Wizyta rycerzy, szlachty i dam dworu cieszyła się dużym 
zainteresowaniem ekipy telewizyjnej. Widzowie mogli obejrzeć 
również imponujący pokaz walki rycerskiej, a także podziwiać 
średniowieczne stroje.
 Sami członkowie Drużyny Rycerskiej przyznali, iż było 
to bardzo miłe wydarzenie. Spotkali nie tylko wiele ważnych 
i znanych osób, ale również wymienili się doświadczeniami z 
członkami innych organizacji kulturalnych z naszego woje-
wództwa.

 Magdalena Kręciała

 Pełną parą rozpoczęły się prace związane z przebudową 
istniejącej kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Chęcinach. W ramach dofinansowanej ze środków unijnych 
inwestycji wymieniona zostanie również instalacja c.o.

 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 już rozpoczął się remont, który w połowie dofinan-
sowany będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego.

Agnieszka Olech

Ruszyła przebudowa
istniejącej kotłowni w ZSO w Chęcinach
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 W Majówce uczestniczyły dzieci ze „Świetlicy Marzeń” w 
Tokarni występujące tego samego dnia podczas Msz Św. w 
kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Maksymiliana Ma-
rii Kolbego Wolica –Tokarnia. Dzieci śpiewały dla Papieża na-
zywanego Papieżem Rodziny podczas Dnia Rodziny oraz dla 
dzieci komunijnych z okazji rocznicy I Komunii Świętej. Pro-
gram poetycko-muzyczny bardzo się podobał czego mogli do-
świadczyć w drodze powrotnej Seniorzy gdyż dzieci zaśpiewały 
dla nich w autokarze piosenki o Janie Pawle II.
 Piękna pogoda wpłynęła na ogólne samopoczucie uczestni-
ków Majówki. Już dziś zapraszamy na kolejne spotkanie plene-
rowe  tym razem na wycieczkę, spacer i ognisko integracyjne w 
Parku Etnograficznym w Tokarni.

Edyta Jarząbek

Majówka z Klubem Seniora w Chęcinach
 Zainteresowanie było ogromne. Nowa generacja  Klubu Seniora to mieszkańcy  gminy w różnym wieku min. z: Chęcin, 
Tokarni, Skib, Podzamcza, Starochęcin i ul. Zelejowej. Seniorzy przypominali sobie i opowiadali nam jak wyglądała Jaskinia 
Raj 35 lat temu.

Najzdolniejszy wśród najzdolniejszych
 Miło nam poinformować, że uczeń I klasy technikum me-
chatronicznego w Chęcinach – Piotr Żurek uzyskał stypendium 
przeznaczone dla szczególnie uzdolnionej młodzieży w zakresie 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych. 

Jest ono finansowane ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Re-
gionalnego w ramach realizacji „Regionalnego programu sty-
pendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych wojewódz-
twa świętokrzyskiego”. 
 Opiekunem stypendysty jest pani dyrektor – Halina Koło-
dziejczyk. 
 Wychowawczyni Piotra – pani Iwona Kosztołowicz pod-
kreśla, że to dobrze wychowany, o nienagannych manierach i 
kulturalny młody człowiek. Cechuje go wewnętrzna dojrzałość, 
odwaga w wyrażaniu poglądów i umiejętność śmiałej ich obro-
ny. Jest poza tym bardzo oddany rodzinie, pełen szacunku dla 
rodziców i nauczycieli. Chętnie podnosi swoje umiejętności, 
zdobywa nowe doświadczenia i wiedzę.

 A oto, co Piotr mówi w rozmowie z nauczycielką języka pol-
skiego - Ewą Dziedzic:
Imię, nazwisko – Piotr Żurek
Data urodzenia  - 28.V. 1997
Zawód – uczeń pierwszej klasy technikum mechatronicznego 
w Chęcinach
Rodzeństwo – trzy młodsze siostry
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IQ – wysokie J
Zainteresowania – mechatronika, sport ( piłka ręczna- kibic 
Vive Targi Kielce, biegi, siłownia, najlepsi sportowcy – Rastko 
Stojkowic, Mariusz Pudzianowski), muzyka, książki (fantastycz-
ne, psychologiczne), gry komputerowe.

 Jaką muzykę lubisz?
 Piotr:  Jak dla sporej część ludzi w moim wieku najważniej-
szy jest dla mnie rap. Słucham przede wszystkim Paktofoniki, 
Hemp Gru i Diil Gangu. Próbuję pisać własne teksty. 
 Pokażesz je?
 Nie wiem, czy nadają się już do pokazania. Nie mam jeszcze 
takiej odwagi 
 Muzykę też wymyślasz?
 Z bitami jest problem, bo do ich tworzenia potrzebny jest 
odpowiedni sprzęt, a ja na razie takiego nie mam. 
 Czego nie lubisz?
 Podlizywania, donosicielstwa, oceniania innych po pozo-
rach, nietolerancji, szufladkowania ludzi, prostactwa i głupoty.
 Jakie wartości cenisz?
 Lojalność, miłość, przyjaźń, wiarę, prawość, szczerość. Mu-
szę wszystkie wymieniać…?
 Autorytet to…
 Osoba, mająca szereg zasad, które pozwalają dążyć do lep-
szego życia i zbliżać się do  Boga, do duchowości. Dla mnie 
autorytetami są rodzice, jest Bóg i św. Augustyn.  

 Dlaczego akurat te osoby?
 Ponieważ rodzice są dla mnie najważniejszymi ludźmi. Dali 
mi życie. Dbają o mój rozwój. Dlaczego św. Augustyn? Bo to 
normalny człowiek, pełen sprzeczności. Zbłądził, ale wrócił do 
wartości. Każdy więc, kto upada, ma szansę wstać. Trzeba tylko 
mieć dość siły – i to nie o siłę fizyczną tu chodzi, ale przede 
wszystkim o tę tkwiącą w nas, tę duchową. 
 Szukasz autorytetów?
 Teraz już nie szukam. Mam je. Powiem tylko, że chciałbym 
tak żyć, aby być kiedyś dla kogoś autorytetem. 
 Szkoła to…
 Miejsce, do którego przychodzę po to, żeby się rozwijać, 
zdobywać wiedzę, kształtować siebie. W mojej szkole cenię nie-
tuzinkowych nauczycieli, szczególną, niepowtarzalną  atmosfe-
rę, dobrych kolegów. Nie zmieniłbym jej.
 Na co przeznaczysz pieniądze ze stypendium?. Możesz nie 
odpowiadać J
 Część na pewno na książki, część na zrealizowanie marzeń – 
na dobry sprzęt elektroniczny dzięki któremu będę mógł two-
rzyć muzykę. Na pewno też przeznaczę na drobne upominki 
dla sióstr, no i na obóz do Chorwacji.
 Co sprawia Ci największą przyjemność?
 Moją największą przyjemnością jest muzyka….i czytanie.
 Dziękuję za przyjemność rozmowy z Tobą Piotr

Ewa Dziedzic

 Wystawa „Złoże Solne Wieliczki”, zaprezentowana w Mu-
zealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance, została 
opracowana przez Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. 
Wystawa stanowi przedstawienie geologicznej budowy złoża, 
którego obecność w zasadniczy sposób wpłynęła na historię 
nie tylko części Podkarpacia, ale również innych części naszego 
kraju. Jak podkreślano podczas otwarcia, umieszczenie wysta-
wy w Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance 
wydobywa wspólny aspekt wpływu zjawisk geologicznych na 
gospodarkę i losy ludzi w różnych regionach.
 Uroczystego otwarcia wystawy dokonał Burmistrz Gminy i 
Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Po powitaniu przybyłych go-
ści opowiedział o historii górnictwa w Miedziance. Podkreślał 
też, że geo-turystyka stała się w ostatnim czasie bardzo popu-

„Złoże Solne Wieliczki”
 Pod takim hasłem, 15 maja w Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance dokonano uroczystego otwarcia wy-
stawy poświęconej złożu solnemu w Wieliczce. Inauguracja połączona została z otwarciem sezonu geologiczno-turystycznego. 
Niezwykłą wystawę można będzie oglądać do końca listopada bieżącego roku.

larna. – Gmina Chęciny posiada ogromny potencjał nie tylko 
historyczny, ale też geologiczny. Przyjeżdżają tu nie tylko turyści, 
ale również naukowcy ze wszystkich zakątków świata. Niebawem 
powstanie u nas Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. 
Przybędzie wtedy jeszcze większa ilość ludzi ze świata nauki. My-
ślę, że miejsca takie jak to w Miedziance, przeżyją wtedy praw-
dziwe oblężenie – podkreślał Burmistrz, Robert Jaworski.
 A już dziś, dzięki wystawie pt. „Złoże Solne Wieliczki”, miło-
śnicy geologii mają okazję zapoznać się z genezą oraz budową 
geologiczną jednego z najwcześniej zagospodarowanych górni-
czo złóż w Polsce. Jak wyjaśnił Witold Kuc, Kierownik Działu 
Geologicznego w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, w 
oryginalnej i bardzo skomplikowanej formie złoża wielickiego 
utrwalonych zostało wiele procesów geologicznych. Witold Kuc 
był gościem, realizatorem i prelegentem wystawy, po której 
oprowadził przybyłych na uroczyste jej otwarcie samorządow-
ców, radnych, sołtysów, dyrektorów szkół, górników, emeryto-
wanych górników oraz mieszkańców miejscowości Miedzianka. 
- Ekspozycja przybliża genezę złoża, prezentując następstwo 
skał serii solnej w profilu złoża, rodzaje skał z uwzględnieniem 
ich tradycyjnych „górniczych” nazw, krótką ilustrację budowy 
wewnętrznej, wtórne mineralizacje, oraz skamieniałe i uwęglo-
ne ślady życia z przeszłości. Specjalny dodatek stanowi prezen-
tacja pierwszego w Polsce podziemnego rezerwatu, jakim są 
Groty Kryształowe – mówił Witold Kuc, Kierownik Działu Geo-
logicznego w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Warto 
dodać, że scenograficzną oprawę wystawy stanowią fotografie 
przyrodniczych motywów z wnętrza kopalni.
 Przypominamy, że wystawę będzie można oglądać do końca 
listopada 2014 roku. Serdecznie zapraszamy.

Agnieszka Olech
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 Najpiękniejsze pieśni maryjne w wykonaniu dwunastu pod-
miotów artystycznych, nie tylko z terenu Gminy i Miasta Chęci-
ny, ale też z gmin ościennych,  mogli wysłuchać licznie przybyli 
na koncert miłośnicy utworów związanych z kultem Matki Boskiej. 
Jak przypomniano podczas koncertu, pieśni maryjne były szcze-
gólnie istotne dla polskiej poezji religijnej epoki średniowiecza. 
Pierwszą ważną pieśnią śpiewaną w języku polskim, jaka powstała 
prawdopodobnie na przełomie XIII i XIV wieku była „Bogurodzi-
ca”, która została ułożona na część Maryi. Przez długi czas utwór 
ten pełnił rolę polskiego hymnu narodowego. Dziś do ulubionych 
polskich pieśni maryjnych należą m.in. dwie pieśni z XIX wieku: 
„Z dawna polski Tyś Królową” oraz „Chwalcie łąki umajone”. Te i 
wiele innych utworów można było usłyszeć podczas tego jedynego 
w swoim rodzaju koncertu.
 Przybyłych na koncert powitał w gościnnych progach Centrum 
Kultury i Sportu w Chęcinach Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 

Koncert Pieśni Maryjnych
 W hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach, po raz pierwszy w historii odbył się Koncert Pieśni Maryj-
nych”. Dwugodzinny koncert zakończono wspólnym odśpiewaniem „Barki”.

Robert Jaworski. – Życzę Państwu wielu niezapomnianych wrażeń 
i głębokich duchowych przeżyć – powiedział Burmistrz Jaworski 
tuż po uroczystym otwarciu koncertu. 
 Po oficjalnym wystąpieniu włodarza gminy Chęciny, roz-
brzmiały donośnie odnalezione w starych śpiewnikach pieśni sa-
kralne związane z kultem Matki Bożej. Śpiewały je lokalne zespoły 
ludowe „Łukowianki”, „Lipowczanie”, „Ostrowianki”, „Siedleccza-
nie”, „Bolminianki”, chóry m.in. Chór „Nowina” z Nowin, Chór 
Parafialny św. Bartłomieja, Schola przy Parafii Matki Bożej Aniel-
skiej w Polichnie oraz soliści Jacek Prokop, Anna Giemza, Stanisła-
wa Żądecka oraz Antonina Piłat. Dwugodzinny koncert był pełen 
zadumy  i refleksji. Na zakończenie wspólnie odśpiewano „Barkę”.

Agnieszka Olech 

 Trzydniowa konferencja „Człowiek w kosmosie” została ofi-
cjalnie wpisana w cykl międzynarodowych konferencji stowarzy-
szenia Mars Society Polska, organizatora zawodów ERC. Tematy-
ka konferencji skupiona będzie wokół człowieka, jako istotnego 
elementu planowanych misji kosmicznych. W trakcie licznych 
wystąpień i dyskusji panelowych poruszane będą tematy przy-
szłej eksploracji Marsa oraz zagadnienia dotyczące innowacyjno-
ści, przedsiębiorczości, medycyny czy edukacji.

Kosmiczne innowacje
już we wrześniu w Świętokrzyskiem

 Międzynarodowi eksperci ds. kosmosu, prelegenci konferencji popularno-naukowej oraz wystawcy Pikniku Naukowo-
-Technologicznego uświetnią Świętokrzyskie Dni Innowacji towarzyszące wrześniowym zawodom European Rover Challenge 
2014 w Podzamczu k. Chęcin. Zainteresowani prelegenci oraz wystawcy wciąż mogą zgłaszać się do Mars Society Polska, or-
ganizatora wydarzenia.

 Pełną parą ruszyła także rejestracja wystawców na Piknik Na-
ukowo-Technologiczny, który odbędzie się w dniach 6-7 września 
i będzie dodatkową atrakcją dla licznych odwiedzających teren 
pierwszych zawodów European Rover Challenge i otwieranego 
właśnie we wrześniu Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Do 
udziału w pikniku w roli wystawcy mogą zgłaszać się uczelnie, 
stowarzyszenia, fundacje, organizacje rządowe i pozarządowe, 
instytucje samorządowe oraz otoczenia biznesu a także przedsię-
biorstwa. Szczegóły dotyczące zgłoszeń zarówno dla prelegentów 
konferencji, jak i wystawców pikniku naukowo-technologicznego 
można znaleźć na stronie www.roverchallenge.eu.
 Organizatorem wydarzenia jest Mars Society Polska, we 
współpracy z agencją Planet PR, Urzędem Marszałkowskim Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego oraz Regionalnym Centrum Nauko-
wo-Technologicznym w Podzamczu k. Chęcin. Partnerami ERC 
2014 są Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości, Com Creation, Axis Communica-
tions, Austriackie Forum Kosmiczne oraz ABM Space Education.
 Patronat honorowy objęły Ministerstwo Gospodarki oraz 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

źródło: www.sejmik.kielce.pl
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 Przedsięwzięcie to promuje nowy kierunek kształcenia w 
zawodzie: technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.
 Zaproszonymi gośćmi byli absolwenci naszej szkoły Pano-
wie: Tomasz Giemza i Piotr Nartowski. Opowiadali uczniom 
jak przebiegała ich kariera zawodowa, czym zajmują się zawo-
dowo i jak z perspektywy czasu patrzą na szkołę oraz jej kształ-
cenie. Zaapelowali do uczniów o podjęcie samokształcenia, 
uczestnictwa w projektach i praktykach. Uzasadnili to tym, że 

Szkolne Dni Kariery zorganizowane
w ramach realizacji projektu

„PWP- Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”
 15 kwietnia, w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach odbyły się Szkolne Dni Kariery zorganizowane w ramach realizacji projek-
tu „PWP- Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”.

młody człowiek będąc na praktykach zagranicznych ma możli-
wość poznania innej kultury i odmiennego spojrzenia na życie 
i dalsze kształcenie. Wizyta gości i ich wypowiedzi wywarła na 
uczniach pozytywne wrażenie.
 Na koniec Pani Dyrektor Halina Kołodziejczyk podzięko-
wała gościom za udział w spotkaniu, podzielenie się wiedzą, a 
także doświadczeniem z uczniami szkoły.

Koordynator projektu mgr inż. Tomasz Głogowski

Uczniowie z Zespołu
Placówek Oświatowych 
w Zajączkowie zwiedzili 
Muzealną Izbę Górnictwa 

Kruszcowego w Miedziance
 W czwartkowy poranek 24 kwietnia br. Muzealną Izbę 
Górnictwa Kruszcowego w Miedziance zwiedziły dzieci z grup 
przedszkolnych oraz klas „0” z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Zajączkowie. Słuchając opowieści i ciekawostek dotyczących 
dawnego wydobywania rudy miedzi, uczniowie mieli okazję 
pomalować swoje „własne” zielone malachity oraz niebieskie 
azuryty. Nie zabrakło także wspólnego pieczenia kiełbasek nad 
ogniskiem.

 Dzieci obejrzały prezentację multimedialną oraz wysłuchały 
opowiadania, dzięki któremu poznały historię zamku chęcińskie-
go oraz ciekawostki z nim związane. Miały możliwość wypróbo-
wania swojej tężyzny fizycznej  podnosząc miecz rycerski jedną 
dłonią. Dowiedziały się jakich przedmiotów używano do karania 
winnych. Pan przewodnik oprowadził nas po obiekcie przekazu-
jąc informacje w sposób bardzo jasny i ciekawy dla dzieci.
 Po powrocie do szkoły dzieci zgodnie stwierdziły, że nie ma 
potrzeby szukać miejsc na organizowanie wycieczek w różne 
strony Polski aby poznawać i odkrywać historię jeśli mamy jej 
tyle wokół. Każdy z nas powinien wiedzieć wszystko o regionie 
w którym żyje i dawać świadectwo przywiązania do niego.

Małgorzata Habik, organizator wycieczki

„CUDZE CHWALICIE, 
SWEGO

NIE ZNACIE…”
 30 kwietnia uczniowie z klas I-III Szkoły Podstawowej w 
Polichnie wzięły udział w ciekawej lekcji historii, która miała 
miejsce w murach zabytkowej kamieniczki „Niemczówka” w 
Chęcinach.



Z ŻYCIA GMINY

12

 Była to już druga edycja akcji „Rozśpiewanej przerwy”. 
Pierwsza związana była z obchodami Święta Niepodległości i 
zgromadziła ponad 50 szkół z całej Polski. Wtedy to do akcji 
przystąpiły nie tylko szkoły z dużych miast, ale też z małych 
miasteczek i wsi, między innymi z Chęcin, Kielc, Tarnowa, 
Warszawy, Kazimierza Dolnego, Puław, Lublina, Wodzisławia 
Śląskiego, Krakowa. – W drugiej edycji spontaniczny śpiew na 
przerwach śródlekcyjnych rozbrzmiał w majowych klimatach, 
a także nawiązywał do 10-lecia obecności Polski w Unii Euro-
pejskiej – poinformowała pomysłodawczyni przedsięwzięcia 
nauczycielka Edyta Bobryk, Lider Animacji Muzycznej Stowa-
rzyszenia Nauczycieli Muzyki.

Rozśpiewana przerwa patriotyczna
 „Mazurek Dąbrowskiego”, „Mazurek 3 Maja”, „Rota”, czy „Pieśń konfederatów barskich” – te i wiele innych pieśni pa-
triotycznych rozbrzmiało w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach w ramach ogólnopolskiej akcji „Rozśpiewana 
przerwa – patriotyczne śpiewanie”, która odbyła się w chęcińskiej szkole. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była nauczy-
cielka Edyta Bobryk, Lider Animacji Muzycznej Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki. Akcję honorowym patronatem objęli: 
Wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł oraz Burmistrz Chęcin 
Robert Jaworski.

 Druga edycja akcji odbyła się 8 maja. W chęcińskiej szkole 
w czasie przerw rozbrzmiały pieśni patriotyczne takie jak: „Ma-
zurek Dąbrowskiego”, „Mazurek 3 Maja”, „Rota”, „Pieśń kon-
federatów barskich”, „Trzeci Maj”, „Jak długo w sercach na-
szych”, czy „Dzień dobry biały ptaku”, „Święta miłości kochanej 
ojczyzny”, czy „Boże coś Polskę”. Jak podkreślano, celem akcji 
jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznych 
wśród dzieci.
 Akcję, która odbyła się z inicjatywy Edyty Bobryk patrona-
tem objęli: Wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, 
Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł oraz Bur-
mistrz Chęcin Robert Jaworski.

Agnieszka Olech

 Obchody Święta Przedszkolaka rozpoczęły się spotkaniem 
przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Chęcinach oraz 
z grup przedszkolnych z terenu Gminy i Miasta Chęciny w go-
ścinnych murach hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w 
Chęcinach. Dzieciaki wspólnie zatańczyły poloneza, a powitał je 
włodarz gminy Chęciny, Burmistrz Robert Jaworski. - Bardzo się 
cieszę, że jesteście dziś tutaj w chęcińskiej hali, że się świetnie ba-
wicie. Życzę Wam wiele radości, wiele sukcesów, żeby w Waszych 
rodzinach działo się dobrze, żeby panowała atmosfera miłości, 
żeby niczego nie brakowało. Życzę też nauczycielom przedszko-
li i Waszym rodzicom, żebyście byli dla nich ogromną radością. 
Wszystkiego najlepszego - życzył włodarz Chęcin.
 Wydarzenie poprowadziła Marianna Gogół. Maluchy kolej-
no występowały, śpiewały i tańczyły. Widowiska były niezapo-
mniane, a maluchy wywołały niesamowite wrażenie na wszyst-
kich zaproszonych gościach nie tylko swoimi umiejętnościami 
aktorskimi, ale też pięknymi strojami.

Agnieszka Olech 

Gminny Dzień Przedszkolaka – Przedszkolak na 102
 Pod takim hasłem odbył się w tym roku Gminny Dzień Przedszkolaka.  Przedszkolaki  wraz ze swoimi opiekunami, władza-
mi gminy i rodzicami spotkali się w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, aby uczcić swoje święto. 
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„Miękki jest silniejszy niż twardy, woda silniejsza niż skała, 
miłość silniejsza aniżeli przemoc.”
(Hermann Hesse)

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewa-
gę sił działanie skierowane przeciwko członkowi rodziny, które 
narusza prawa i dobra osobiste powodując cierpienie i szkody 
fizyczne, psychiczne, ekonomiczne, seksualne oraz zaniedba-
nie.
Wymienia się następujące rodzaje przemocy:
- przemoc fizyczna: popychanie, szturchanie, wykręcanie rąk, 

bicie ręką, przedmiotami, kopanie, duszenie, szczypanie, 
oparzanie, nieudzielanie koniecznej pomocy;

- przemoc psychiczna: wyśmiewanie poglądów, wyglądu, re-
ligii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, stała 
krytyka, kontrolowanie i ograniczenie kontaktów z innymi 
osobami, wmawianie  choroby psychicznej, domaganie się 
posłuszeństwa, ograniczanie pożywiania i snu, wyzywanie, 
poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie, stosowanie gróźb;

- przemoc seksualna: wymuszanie seksu, wymuszanie nieak-
ceptowanych praktyk seksualnych, wykorzystywanie seksual-
ne dzieci;

- przemoc ekonomiczna: odbieranie zarobionych pieniędzy, 
uniemożliwienie podjęcia pracy grożąc negatywnymi konse-
kwencjami, niezaspokojenie podstawowych potrzeb material-
nych w rodzinie, okradanie, zmuszanie do zaciągania kredy-
tów bądź pożyczek wbrew woli np. współmałżonka. 

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem i nic jej nie usprawie-
dliwia! Przemoc nie kończy się sama. Pierwszym krokiem do 
jej przerwania jest przełamanie milczenia. 
Warto wiedzieć, że po pomoc można zgłosić się w każdym 
momencie życia i może to zrobić zarówno ofiara przemocy, 
sprawca przemocy, jak i świadek przemocy w rodzinie.
Skuteczne i efektywne pomaganie, przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie dają powstałe Zespoły Interdyscyplinarne w gmi-

Co warto wiedzieć o przemocy w rodzinie
nach, które skupiają w swoich strukturach specjalistów z róż-
nych dziedzin.     
 Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chęciny został po-
wołany zarządzeniem Nr 0050.122.2011 Burmistrza Gminy i 
Miasta Chęciny z dnia 19.10.2011. Zespół Interdyscyplinarny 
ma siedzibę w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Chęcinach (adres: ul. Białego Zagłębia 1, Chęciny, tel: 
41 3151054) i składa się z przedstawicieli jednostki pomocy 
społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alko-
holowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji poza-
rządowych oraz kuratorów sądowych a także prokuratury oraz 
przedstawiciela PCPR .
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy: 
- realizowanie zadań określonych w gminnym programie prze-

ciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony rodzin;
- diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie;
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą 

w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą 

w rodzinie;
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możli-

wościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc 

w rodzinie.
Gdzie szukać pomocy?
- policja 997, 112, Komisariat Policji w Chęcinach 41 3151007;
- prokuratura, sąd;
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Ro-

dzinie: Kielce, ul. 1-go Maja 196 (budynek przychodni zdro-
wia), tel.: 41 3683344, 41 36611052;

- Poradnia telefoniczna „Niebieska Linia”  tel: 22 6687000; 
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach, 

który jest czynny: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w 
godz. 7:15-15:15, wtorek 7:15-18:30, tel. 41 3151054.

Aneta Ciosek MGOPS w Chęcinach.

 26 maja, w Szkole Podstawowej w Starochęcinach odby-
ła się uroczystość środowiskowa  z okazji Dnia Mamy. Roz-
poczęło ją wystąpienie Pani dyrektor Joanny Dudek, która 
powitała wszystkie przybyłe na akademię Mamy. Wyjątkowo 
uroczysty nastrój tego spotkania podkreślały galowe stroje 
małych artystów oraz dekoracje: bukiety kolorowych kwia-
tów i serduszka. Uczniowie zaprezentowali Mamom program 
artystyczny. Piękne piosenki i wzruszające wiersze podobały 
się zaproszonym gościom. Świadczyły o tym ich uśmiechy i 
długie brawa.   

 Na zakończenie uroczystości wystąpiła ponownie pani dy-
rektor Joanna Dudek. Podziękowała Mamom za przybycie, 
artystom za występy, nauczycielom za przygotowanie  i prze-
prowadzenie akademii.
Ewa Woś

Beata Dobrowolska

„Dzień Mamy
w Szkole Podstawowej w Starochęcinach”
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Propagować zdrowy tryb życia
 Miasto i Gmina Chęciny po raz pierwszy włączyły się w 
ogólnopolską akcję propagującą zdrowy i aktywny tryb życia 
w 2007 roku. Biegacze mieli wtedy do pokonania dystans o 
długości 3,5 kilometrów, który prowadził leśnymi ścieżkami w 
pobliżu Góry Zelejowa. W tym roku, trasą, która prowadziła 
gminnymi uliczkami Chęcin biegali młodsi i starsi, biegały całe 
rodziny. - Zaangażowaliśmy się w ogólnopolską akcję, aby zmo-
bilizować mieszkańców do prowadzenia zdrowego trybu życia. 
Cieszę się, że z roku na rok zainteresowanie bieganiem wzra-
sta. Mam nadzieję, że zarazimy mieszkańców pasją biegania, 
które może być wspaniałym sposobem na aktywne i zdrowe 
spędzanie czasu – powiedział otwierając bieg Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Chęciny Robert Jaworski, który od jakiegoś cza-
su sam biega. – Faktycznie, biegam kiedy tylko mogę. Staram 
się biegać codziennie – przyznał Burmistrz Robert Jaworski. 
– Polecam gorąco ten rodzaj aktywności. Poprzez bieganie nie 
tylko można wzmocnić swoją wytrzymałość i poprawić kondy-
cję, ale przede wszystkim doskonale się odstresować i odprężyć 
– przekonywał Burmistrz Jaworski, zachęcając wszystkich do 
codziennych treningów.   

Biegały całe rodziny
 Uczestnicy tegorocznej akcji „Polska Biega” mieli do poko-
nania różne dystanse, w zależności od kategorii, a tych było 
aż pięć. Jak się okazało, uczestnicy byli doskonale przygoto-
wani. Byli też tacy, którzy postanowili pobiec jeszcze raz, w 
starszej kategorii wiekowej, po to, aby zmierzyć się nie tylko 
ze swoimi rówieśnikami. Po ciężkich zmaganiach, uczestnicy 

Pobiegli uliczkami Chęcin
 23 maja, Gmina Chęciny, już po raz kolejny, wzięła czynny udział w ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. Do zawodów zgło-
siło się ponad osiemdziesiąt osób. Biegi w ramach akcji „Polska biega” odbyły się w kilkuset miejscowościach w całym kraju. 
W sumie w akcji wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Warto przypomnieć, że Chęciny biorą udział w akcji od samego jej 
początku, czyli od 2007 roku. 

kolejno wbiegali na metę. I tak, w kategorii pierwszej (rocz-
nik2004 i młodszy) wśród dziewcząt najlepsza okazała się Dia-
na Gajos. Na miejscu drugim uplasowała się Maja Gacek, a 
na miejscu trzecim Gabriela Tosnowiec. Wśród chłopców na 
miejscu pierwszym znalazł się Jakub Kotwica. Miejsce drugie 
na podium należało do Kacpra Wilka, a na miejscu trzecim 
uplasował się Bartłomiej Korban. W kategorii II (rocznik 2001 
– 2003) wśród dziewcząt bezapelacyjnie najlepsza okazała się 
Patrycja Polit. Miejsce drugie zdobyła Angelika Chwastek, a 
miejsce trzecie Karolina Myśliwiec. Wśród chłopców na miej-
scu pierwszym znalazł się Igor Ogonowski. Miejsce drugie na 
podium przypadło Adrianowi Wróblowi, a miejsce trzecie Kac-
prowi Kluzek. W kategorii III (rocznik 1998 – 2000) wśród 
dziewcząt zwyciężyła Ewa Karbownik. Na miejscu drugim zna-
lazła się Karolina Papińska, a na miejscu trzecim Kinga Gó-
ralska. Wśród chłopców miejsce pierwsze zajął Michał Rybus, 
miejsce drugie Norbert Jaworski, a miejsce trzecie Marcin Ja-
kóbczyk. W kategorii IV pobiegli tylko panowie. I tak, najlep-
szy okazał się Dawid Jaworski, zajmując miejsce pierwsze na 
podium. Na miejscu drugim uplasował się Jakub Majewski, a 
na miejscu trzecim Mateusz Kaczor. W biegu głównym kobiet 
(rocznik 1994 i wyżej) wygrała Olga Pierzak. Miejsce drugie za-
jęła Natalia Habik, a miejsce trzecie Katarzyna Dudek. W kate-
gorii mężczyzn (rocznik 1994 i wyżej) w najdłuższym z biegów 
wygrał Patryk Wypych. Na drugim miejscu uplasował się Piotr 
Kaczor, a miejsce trzecie Rafał Sinkiewicz.  
 Na zakończenie ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”, której 
celem jest przekonanie Polaków do biegania oraz propagowa-
nie zdrowego i aktywnego trybu życia, włodarz gminy Chęciny, 
Burmistrz Robert Jaworski wręczył puchary i dyplomy dla naj-
lepszych. 
 Pucharem uhonorowano również najmłodszego uczestnika 
zawodów, którym okazała się Małgosia Miśkiewicz i najstarsze-
go zawodnika, którym był Kazimierz Sinkiewicz. Specjalny pu-
char dostała również szkoła, która wystawiła najliczniejszą gru-
pę zawodników. Tą szkołą okazała się być Szkoła Podstawowa w 
Chęcinach. Warto też dodać, że wszyscy uczestnicy biegu otrzy-
mali pamiątkowe medale. Nad bezpieczeństwem zawodników 
czuwały służby medyczne, policja oraz druhowie z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Siedlcach. Wszystkim im złożono serdeczne 
podziękowania.

Agnieszka Olech
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 Dzieci wprowadziły wszystkich w uroczysty nastrój, a pre-
zentacja i dekoracja przypomniała wszystkim Karola Wojtyłę 
- człowieka, który został papieżem. Łza się w oku kręciła i uro-
czysty nastrój panował w świetlicy. Barkę zaśpiewali wszyscy. 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny wręczył dzieciom słodki 
upominek a Ks. kanonik Jacek Dąbek zaprosił dzieci na kolej-

Wieczorek Papieski na świetlicy w Tokarni
i w kościele parafialnym Wolica-Tokarnia

 23 kwietnia 2014 roku dzieci i młodzież ze „Świetlicy Marzeń” w Tokarni chcąc uczestniczyć w ogromnym przedsięwzięciu 
jakim jest Kanonizacja Jana Pawła II przygotowały –Wieczorek Papieski czyli 45 minutowy program poetycko –muzyczny 
poświecony Wielkiemu Papieżowi Polakowi. 

ny występ do kościoła parafialnego w dniu 18 maja 2014.
 Wystąpili: Żaneta Woźniczko, Dawid Nawrot, Paweł Ja-
chowicz, Ewa Górnik, Sara Czwartos, Julita Woźniczko, Daria 
Kura, Madzia Wcisło, Ola Galanek, Wojtek Wcisło, Dawid Ku-
rek, Maja Grajek, Adrian Słodkiewicz ,Wiktoria Siarek oraz 
„Bączusie”
 18 maja 2014 dzieci i młodzież ze „Świetlicy Marzeń” w 
Tokarni po raz kolejny wystąpiły podczas uroczystej Mszy św. 
w Kościele Parafialnym Wolica –Tokarnia z okazji „Dnia Ro-
dziny” oraz Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej. Występ był 
wspomnieniem Wielkiego Papieża Polaka - świętego. Przy-
pomnieliśmy sobie jakim człowiekiem był Karol Wojtyła i jak 
bardzo nam go brakuje. W niejednym oku łezka się kręciła a 
dzieci śpiewały…. „taki maly taki duży może świętym być….”
 Wystąpili: Żaneta Woźniczko, Ewa Górnik, Sara Czwartos, 
Julita Woźniczko, Daria Kura, Madzia Wcisło, Ola Galanek, 
Wojtek Wcisło, Dawid Kurek, Maja Grajek, Adrian Słodkie-
wicz, Wiktoria Siarek oraz „Bączusie”.

Edyta Jarząbek

 Wiele atrakcji czekało na wszystkich przybyłych do hali 
widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach na zor-
ganizowaną tu po raz pierwszy w historii chęcińską majówkę. 
Impreza odbyła się w ramach Europejskich Dni Otwartych, 
ogólnopolskiej akcji organizowanej w całej Polsce w związku z 
jubileuszem dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europej-
skiej. 
 W chęcińskiej hali gości powitał Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski, który podsumował inwestycje i dzia-
łania zrealizowane na terenie naszej Gminy dzięki środkom z 
Unii Europejskiej. 
 Podczas tego wydarzenia można było wysłuchać koncertu z 
cyklu Europa da się lubić. Wysłuchano znanych włoskich, an-
gielskich i francuskich przebojów. Nie zabrakło też fantastycz-
nych pokazów tanecznych. Poza tym, można było zwiedzić halę 

Europejskie Dni Otwarte - Chęcińska Majówka
 Koncert Europa da się lubić, a w tym znane włoskie, angielskie i francuskie przeboje, pokazy taneczne, i liczne konkursy 
o Unii Europejskiej. Chęciny świętowały Europejskie Dni Dziedzictwa podczas chęcińskiej majówki.

i kamienicę „Niemczówka”, jako doskonały przykład inwestycji 
przeprowadzonych dzięki pozyskaniu funduszy Europejskich. 
Zorganizowano także różnego rodzaju konkursy, dotyczące 
głównie Unii Europejskiej. W ramach „europejskiej akcji” za-
proszono również wszystkich do honorowego oddania krwi. 
Wśród honorowych dawców rozlosowano drobne upominki.
Organizatorzy wydarzenia składają serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom, bez których ta impreza nie mogłaby 
się odbyć: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., 
Ubezpieczenia LuCasco, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłu-
gowe Krzysztof Kułagoski, PUH ROMANO, Zakład Kamie-
niarski Przywała, BIKO-SERWIS Sp. J., Apteka Kaweccy, TA-
WOL oraz Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Ryszard 
Pniewski.  

Agnieszka Olech
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 31.05.2014r uczniowie Gimnazjum nr 2 w Wolicy: Patrycja 
Bierońska, Dawid Szymkiewicz, Aneta Myślińska, Dominika 
Kulczycka pod opieką p. Agnieszki Gajos reprezentowali szkołę 
w VII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, która organizowana 
była przez Ligę Ochrony Przyrody w Kielcach. Po części pisem-
nej, w której brało udział 53 uczniów z województwa święto-
krzyskiego do egzaminu ustnego przeszło 8 uczestników, w tym 
Dawid Szymkiewicz. 
  Dawid w finale uzyskał VI miejsce i tytuł Laureata oraz cen-
ne nagrody. Gratulujemy!

Agnieszka Gajos

 5 czerwca 2014r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów 
i nagród za udział w konkursie na rymowankę antytytoniową 
pod hasłem: „Nie pal przy mnie, proszę”. Konkurs miał zasięg 
wojewódzki. Organizatorem konkursu byli: Świętokrzyski Pań-
stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wraz ze Świętokrzy-
skim Centrum Onkologii. Patronat honorowy nad konkursem 
objął Świętokrzyski Kurator Oświaty. Na konkurs zgłoszono 
408 rymowanek, wśród których znalazła się wyróżniona autor-
stwa uczennicy kl. I ze Szkoły Podstawowej im.gen. Stanisława 
Skalskiego w Polichnie Zuzanny Habik. Uroczystość wręczenia 
nagród rozpoczęła się barwnym korowodem, który przema-
szerował od pomnika H. Sienkiewicza w Kielcach do Teatru 
„Kubuś”, gdzie laureatom wręczono pamiątkowe dyplomy i 
nagrody.

SP Polichno

 Formacja taneczna Zamkowe Duszki-Moc, zatańczyła nowy 
układ pt. „Wesoły Hula -Hop” podczas XIII Ogólnopolskie-
go Festiwalu Zespołów Tanecznych - Skarżysko 2014  r., który 
odbył się 24 maja 2014 r. w Skarżysku Kamiennej.

Uczeń Gimnazjum nr 2 w Wolicy Dawid Szymkiewicz 
Laureatem VII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Wyróżnienie dla uczennicy SP w Polichnie za udział 
w konkursie wojewódzkim „Nie pal przy mnie, proszę”

Zamkowe Duszki
w Skarżysku

 Kolorowe stroje, wspaniałe umiejętności akrobatyczne 
Zamkowych Duszków zachwyciły całą publiczność. Zapraszamy 
do magii tańca akrobatycznego i na kolejne występy zespołu.

Edyta Jarząbekfot. Serwis Informacyjny TSK24

fot. Serwis Informacyjny TSK24
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Chęcińscy
śpiewacze i muzycy

w Finale XXXVIII Buskich 
Spotkań Folklorem 

2014 r.
 W sobotę 17.maja 2014 r. w Domu Kultury w Busku Zdroju 
odbył się Finał XXXVIII Buskich Spotkań Folklorem 2014 .

 Spośród zakwalifikowanych 73 wykonawców do udziału w 
wymienionym Finale, a byli to; soliści instrumentaliści, soliści 
śpiewający, zespoły śpiewacze, zespoły pieśni i tańca - nasz Ze-
spół Śpiewaczy „BOLMINIANKI” został przez dość liczną Ko-
misję  wyróżniony za wykonanie gwarą piosenek: „Stoi dąb nad 
wodo”, „Jo do ciebie” oraz „Stoje sobie w gonku”.
 Pan Dariusz Adamczyk muzyk-instrumentalista znalazł się 
w gronie laureatów i wystąpi w Parku Miejskim w Kielcach w 
dniu 15 czerwca 2014 r.
 Gratulujemy naszym ZWYCIĘZCOM !!!

Maria Kropisz

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

Adres redakcji: Plac 2 Czerwca 4

tel. 041 315 10 06, wewn. 005

e-mail: agnieszkaolech@o2.pl

Redaktor Naczelny: Agnieszka Olech-Mońska

Skład i druk: Digital Art Studio Gała Przemysław

Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada

Demografia
za okres od dnia 09.05.2014 roku do dnia 05.06.2014 roku

URODZENIA

DZIEWCZYNKI
1. Anna
2. Natalia
3. Natalia
4. Kinga
5. Martyna
6. Lena
7. Julia

CHŁOPCY
1. Aleksander
2. Wojciech
3. Jan
4. Mateusz
5. Szymon

MAŁŻEŃSTWA
Na ślubnym kobiercu stanęło 6 par.

ZGONY
Wnuk Cecylia  08.05.2014r.  Charężów
Polit Józef   05.05.2014r.  Podpolichno
Duda Lech  09.05.2014r.  Bolmin
Karwas Zofia  12.05.2014r.  Chęciny
Kurdek Kazimiera  09.05.2014r.  Wolica
Wilk Helena  13.05.2014r.  Jedlnica
Błaszczyk Zbigniew  12.05.2014r.  Siedlce
Mijał Maria  13.05.2014r.  Siedlce
Bogusz Henryk  15.05.2014r.  Wolica
Kopeć Tadeusz  25.05.2014r.  Polichno
Ubożak Serafin  26.05.2014r.  Polichno
Różalska Janina  22.05.2014r.  Gościniec
Gibas Henryka  29.05.2014r.  Wolica
Podsiadło Artur  30.05.2014r.  Chęciny
Gogół Jan   26.05.2014r.  Bolmin
Janecki Władysław  03.06.2014r.  Chęciny 

Sporządziła: Mirosława Woźniak
Chęciny, dnia 05.06.2014r.
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 Już niebawem piętnastu członków Koła Gospodyń Wiej-
skich „Lipowiczanie” zyska nowe stroje, a promować swoją 
twórczość będzie mogło poprzez piękny nowy folder promo-
cyjny. Zadanie to zostanie zrealizowane dzięki środkom unij-
nym. Całość kosztować będzie nieco ponad 47 tysięcy złotych, 
z czego ponad 38 tysięcy pochodzić będzie z unijnych środków 
zewnętrznych pozyskanych na ten cel przez gminę.   
 Należy podkreślić, że Gmina Chęciny wspiera i kultywuje 
twórczość ludową. - Wspomagamy rozwijanie grup i zespołów 
ludowych, promocję i prezentację twórczości artystycznej oraz 
kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów – 
wymienia Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jawor-
ski. – Organizujemy różnego rodzaju przeglądy artystyczne na 
terenie naszej gminy, koncerty i spotkania. W miarę możliwości 
staramy się też wspierać artystów. Wiem jak ogromne potrzeby 
mają. Stąd postanowiliśmy szukać wszelkich możliwych źródeł 
dofinansowania unijnego, z których możemy wspomagać w ten 
sposób ich rozwój – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski.    
 Tym razem, gmina Chęciny pozyskała ponad 38 tysięcy 
złotych z pieniędzy unijnej na realizację projektu pod nazwą: 
„Kultura ludowa identyfikacją regionu - wyposażenie Koła Go-
spodyń Wiejskich „Lipowiczanie” w regionalne stroje ludowe i 
wydanie folderu promocyjnego”. W ramach projektu powsta-
nie piętnaście nowych strojów ludowych dla członków Koła 
Gospodyń Wiejskich „Lipowiczanie”,  tym dwanaście komple-
tów damskich i trzy komplety męskie. - Części strojów zosta-
ną odtworzone na podstawie oryginalnych elementów stroju 
kobiecego i męskiego na podstawie wytycznych przekazanych 
przez przedstawiciela Muzeum Narodowego w Kielcach z Dzia-
łu Sztuki Ludowej – poinformował Burmistrz Robert Jaworski. 
Stroje te to Kielecka odmiana stroju ludowego. W skład każ-
dego kompletu damskiego wykonanego na zamówienie wej-
dzie para butów skórzanych czarnych do pół łydki, haftowana 
koszula, gorset zapinany na guziki, letnia spódnica, wełniana 
zapaska przedsobna; fartuch letni gładki lub prążkowany; za-
paska naramienna, kwiecista chusta na głowę, a także korale 
trzyrzędowe. Natomiast, w skład każdego kompletu męskiego 
wykonanego na zamówienie wejdzie para butów męskich typu 
oficerki, koszula, czerwona wstążeczka, spodnie, rzemienny 
pas, lejbik lub spancer oraz granatowa maciejówka na głowę.
 W ramach projektu zostanie wydany także folder promo-
cyjny z okazji pierwszej rocznicy działalności KGW. Folder uka-
że się w nakładzie 500 sztuk i będzie nosić tytuł „Lipowiczanie 
– tradycja i zwyczaje”. Folder wykonany w ramach projektu 
stanowić będzie nie tylko element promocji samego KGW, ale 
również zwyczajów, tradycji i historii regionu. Będzie on za-
wierał szczegółowy opis zakupionego stroju wraz ze zdjęciami, 
tradycjami, zwyczajów, czy dawnych przepisów związanych z 
regionem, a także opis atrakcji regionu, co pozwoli przybliżyć 
osobom czytającym jego historię.
 Warto przypomnieć, że Koło Gospodyń Wiejskich „Lipo-
wiczanie” oficjalnie zawiązało swoją działalność w 2012 roku 
z inicjatywy sołtysa wsi Lipowica i jest najmłodszym KGW na 
terenie gminy Chęciny. Integrację mieszkańców wsi rozpoczęła 
piękna tradycja przygotowania wieńca dożynkowego, za który 
zostali uhonorowani nie tylko na terenie gminy, ale też na are-
nie Powiatu Kieleckiego, zajmując zaszczytne drugie miejsce. 

KGW „Lipowiczanie” będą mieć nowe stroje
 Koło Gospodyń Wiejskich „Lipowiczanie” będzie miało nowe stroje ludowe. Powstanie także folder promocyjny o arty-
stach. Wszystko dzięki pozyskanym przez gminę funduszom unijnym na realizację projektu.  

Członkowie Koła wspierają również akcje charytatywne np. 
„Szlachetna paczka”. - Aby KGW mogło brać czynny udział w 
festiwalach, kiermaszach, konkursach, targach czy festynach 
niezbędny jest zakup strojów ludowych, dzięki którym wiedza 
na temat tradycji regionu dotrze do szerokiego grona osób – 
tłumaczy Burmistrz Robert Jaworski i już zapowiada kolejne 
wnioski o dofinansowania unijne na rzecz rodzimych artystów.

Agnieszka Olech
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 Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Terapeutyczno – Wy-
chowawczy Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem przy ul. Krakow-
skiej w Kielcach istnieje od 01.09.2003 jako placówka niepublicz-
na powołana przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu O/Kielce. 

Podopieczni ZSO w Chęcinach
podczas koncertu „Dzieci-dzieciom”

3 maja z okazji dziesięciolecia istnienia Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Terapeutyczno – Wychowawczego Dla Dzieci 
i Młodzieży z Autyzmem w Kielcach odbył się koncert jubileuszowy, w którym zaprezentowali się wychowankowie placówki i 
goście reprezentujący zaprzyjaźnione jednostki. Do udziału w koncercie „Dzieci – Dzieciom” zostali zaproszeni reprezentanci 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach. Dla zebranych gości zaśpiewały: Agnieszka Kaczyńska, Kinga Białacka i 
Dominika Wrońska, a Krzysztof Jaros popisał się swoim brawurowym tańcem.

Nadzór Pedagogiczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Kura-
torium Oświaty w Kielcach. W 2005 roku Polskie Stowarzyszenie 
Terapii Behawioralnej w Krakowie objęło Ośrodek patronatem 
merytorycznym.
 Ośrodek przeznaczony dla dzieci i młodzieży mających spe-
cjalne potrzeby edukacyjne, z autyzmem dziecięcym oraz innymi 
całościowymi i sprzężonymi zaburzeniami rozwoju. Uczniowie 
spełniają w Ośrodku obowiązkowe roczne przygotowanie przed-
szkolne i obowiązek szkolny.
 Ośrodek jest miejscem, gdzie rodzice i opiekunowie dzieci z 
autyzmem mogą uzyskać rzetelną informację na temat autyzmu 
i odpowiedniej terapii, skonsultować się ze specjalistą, a w razie 
potrzeb i możliwości, włączyć dziecko w dostępne programy tera-
peutyczne i wspomaganie rozwoju.
 Wychowankom ośrodka i kadrze terapeutyczno-pedago-
gicznej życzymy wytrwałości w tej trudnej, ale jakże potrzebnej 
działalności, radości z pokonywanych codziennie trudności oraz 
wszystkiego najlepszego!
www.zsocheciny.szkolnastrona.pl

 28 maja 2014 roku w Centrum Kultury i Sportu w Chęci-
nach odbył się I Turniej Gier i Zadań Logicznych dla uczniów z 
Gminy i Miasta Chęciny. Z relacji nauczycieli matematyki wyni-
ka, ze eliminacje szkolne cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
W gminnych zmaganiach tęgich umysłów wzięło udział dziewięć 
trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych z Bolmina, Chę-
cin, Korzecka,  Łukowej, Polichna, Siedlec, Starochęcin,  Tokar-
ni i Wolicy.  Uczestników turnieju zaszczycił swoją obecnością 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski. Podkreślił, 
że matematyka jest bardzo ważnym przedmiotem i wysiłek umy-
słowy jest tak samo istoty jak wysiłek fizyczny. Burmistrz zazna-
czył również, że wszyscy uczestnicy konkursu mogą już na starcie 
czuć się dumni, że biorą w nim udział.
 Turniej odbywał się w trzech etapach. Pierwszym było ukła-
danie tangramów, kolejnym rozwiązywanie łamigłówki – SUDO-
KU, a ostatnim test zadań logicznych. Z tangramami  i zada-
niami logicznymi wszyscy uczniowie poradzili sobie wyśmienicie. 
Decydującymi okazały się zmagania z SUDOKU.

I Gminny Turniej Gier i Zadań Logicznych
 W wyniku zaciętej rywalizacji oceniające zmagania uczniów 
panie: Dorota Chrabąszcz, Ewa Krajewska,  Mirosława Mazur i 
koordynator Zespołu Nauczycieli Matematyki Monika Krzysz-
tofek wyłoniły zwycięzców: I miejsce Szkoła Podstawowa w Po-
lichnie, II miejsce Szkoła Podstawowa w Łukowej i III miejsce 
Szkoła Podstawowa w Bolminie. Zwycięzcy i pozostali uczestnicy 
otrzymali  nagrody i upominki ufundowane i wręczone osobiście 
przez Burmistrza Roberta Jaworskiego. Są one dowodem na to, 
iż warto wytężać umysł i brać udział w konkursach.
Wszyscy uczestnicy otrzymali różnorodne i bardzo ciekawe ukła-
danki logiczne: puzzle przestrzenne, magiczne sześciany, smycz-
ki, łamigłówki – mosty, zakładki. Dla ciała był słodki poczęstu-
nek.
 Nauczyciele, obserwując rywalizację uczniów i przeglądając 
wyniki zmagań, wyciągnęli wnioski na przyszłość. Wiedzą już, 
co należy udoskonalić w organizacji konkursu, co okazało się 
dla uczestników proste, a co sprawiło trudność, jak pracować z 
uczniami i zachęcić ich do wysiłku umysłowego.
Zespół Nauczycieli Matematyki Szkół Podstawowych i Gimna-
zjów Gminy i Miasta Chęciny oraz uczniowie biorący udział w 
Turnieju Gier i Zadań Logicznych składają serdeczne podzięko-
wania Burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu za poparcie inicja-
tywy turnieju, pomoc w jego przeprowadzeniu oraz za nagrody 
i upominki.
 Podziękowania składamy również Radom Rodziców Szkół 
Podstawowych z Bolmina, Chęcin, Korzecka,  Łukowej, Polich-
na, Siedlec, Starochęcin,  Tokarni i Wolicy za finansowe wsparcie 
Turnieju Gier i Zadań Logicznych.

mgr Monika Krzysztofek - nauczyciel matematyki
w Szkole Podstawowej w Tokarni,

koordynator Zespołu Nauczycieli Matematyki
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 W Małogoszczy rywalizowały cztery zespoły: gospodarz- 
Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Gimnazjum Ma-
łogoszcz, Gimnazjum nr 1 Chęciny, Gimnazjum Nowiny oraz 
Zespół Placówek Oświatowych Nagłowice.Turniej rozegrano 
systemem „każdy z każdym” 2x12 minut.
Wyniki poszczególnych spotkań:
Gimnazjum Nr 1 Chęciny- Gimnazjum Małogoszcz 1:2
Gimnazjum Nowiny- Gimnazjum Nagłowice 0:1
Gimnazjum Nr 1 Chęciny- Gimnazjum Nowiny 2:0
Gimnazjum Małogoszcz- Gimnazjum Nagłowice 2:2
Gimnazjum Nagłowice- Gimnazjum Chęciny 2:4
Gimnazjum Nowiny- Gimnazjum Małogoszcz 0:3

Tomasz Hańćko

II miejsce Drużyny Chłopców Gimnazjum nr 1
w Chęcinach w II Rundzie Ogólnopolskiego 
Turnieju Piłki Nożnej Coca-Cola Cap 2014 r.

 29.04.2014r. na boisku sportowym MKS „Wierna” Małogoszcz odbyła się II Runda Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej 
Coca-Cola Cap 2014 Szkół Gimnazjalnych w piłce nożnej chłopców.

Wizyta Strażaków
 5 maja 2014r. w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława 
Skalskiego w Polichnie gościli strażacy z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Chęcinach.
 Druhowie: Jarosław Gruszczyński, Michał Gruszczyński, 
Izabela Dudek, Piotr Titkin, Damian Titkin i Tomasz Szczepa-
nik przekazali wiele ciekawych informacji związanych z pracą 
strażaka. Przedstawiana prezentacja multimedialna przybliżyła 
uczniom dzieje OSP w Chęcinach. Dzieci z klas 0 –VI  uczest-
niczyły w ewakuacji, pokazie pomocy przedmedycznej oraz 
obejrzały wyposażenie wozu strażackiego. Dużą atrakcją była 
możliwość przymierzenia hełmu strażackiego.
 Uczniowie uświadomili sobie, że praca strażaka polega nie 
tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy 
podczas powodzi i wypadków.
 Strażacy przypomnieli zasady dotyczące bezpieczeństwa i 
zwrócili uwagę na znajomość numerów telefonów alarmowych.
 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie szkoły są 
wdzięczni strażakom z OSP w Chęcinach  za poświecony czas 
oraz przekazanie cennych rad i wskazówek.

Agnieszka Januszek

 12.05.2014 roku na „Orliku” w Strawczynie  odbyły się mistrzostwa 
Powiatu Kieleckiego Dziewcząt w Piłce Nożnej. Dziewczęta z Wolicy 
rywalizowały z drużynami z Promnika, Łopuszna i Brynicy. Zwycię-
żając w pięknym stylu całą rywalizację zdobyły Mistrzostwo Powiatu 
Kieleckiego i odebrały puchar ufundowany przez Starostę Kieleckiego 
Zdzisława Wrzałkę.
 Gimnazjum w Wolicy będzie reprezentowało nasz powiat w pół-
finałach wojewódzkich, które odbędą się 20.05.2014 r. w Radoszy-
cach. Gimnazjum Publiczne nr 2 w Wolicy reprezentowały: Samanta 
Sosnowska, Wiktoria Lech, Wiktoria Sosnowska, Wiktoria Kamińska, 
Olga Domagała, Martyna Kościołek, Paulina Pękalska, Agata Foksa i 
Aleksandra Koźbiał. Gratulacje dla całej drużyny składa opiekun dru-
żyny Rafał Gajos.

Rafał Gajos

Dziewczęta z Gimnazjum 
Publicznego nr 2

w Wolicy MISTRZYNIAMI
POWIATU KIELECKIEGO

w piłce nożnej !
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 W dniu 24 maja na zbiorniku wodnym 
w Bolminie odbyły się Spławikowe Zawo-
dy Wędkarskie dla szkół podstawowych i 
gimnazjalnych. W zawodach wzięło udział 
siedem trzyosobowych drużyn ze szkół 
podstawowych z Bolmina, Chęcin, Łuko-
wej, Polichna, Starochęcin, Tokarni, Wo-
licy oraz po jednym zespole z Gimnazjum 
w Chęcinach i Wolicy. Zawody miały odbyć 
się w Lipowicy, jednak ze względu na duży 
stan wody na tym zbiorniku rywalizację 
przeniesiono do Bolmina.
 Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał 
Prezes i Zastępca prezesa Koła Wędkar-
skiego Nr 5 w Chęcinach witając wszystkich 
uczestników, opiekunów i rodziców, życzyli 
dobrych „brań” i przyjemnego spędzenia 
czasu nad wodą.
Panowie z Koła Wędkarskiego Nr 5 w Chę-
cinach przedstawili regulamin, omówili 
ogolne zasady bezpieczeństwa i przebieg 
zawodów. Sędzią głównym był Pan Zbi-

Szkolne zawody wędkarskie
gniew Majewski.
 Po dwugodzinnym łowieniu nastąpiło 
ważenie złowionych ryb, po czym ryby wró-
ciły do wody. Po przeliczeniu i zsumowaniu 
punktów okazało się że wśród „podstawó-
wek” najlepsza okazała się szkoła z Polich-
na, wśród gimnazjów uczniowie z Chęcin.
Wyniki drużynowego turnieju szkół pod-
stawowych:
SP Polichno – 460 pkt.
SP Chęciny – 380 pkt.
SP Starochęciny – 195 pkt.
SP Tokarnia – 160 pkt.
SP Bolmin – 70 pkt.
SP Łukowa – 45 pkt.
SP Wolica – 40 pkt.
Wyniki drużynowego turnieju szkół gim-
nazjalnych:
1. Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach – 285 pkt.
2. Gimnazjum Nr 2 w Wolicy – 190 pkt.
Wyniki indywidualnego turnieju szkół 
podstawowych i gimnazjalnych:

1. Piotrowski Maciej ( SP Chęciny ) – 255 pkt.
2. Grudzińska Julia ( SP Polichno ) – 220 pkt.
3. Kur Bartłomiej ( SP Starochęciny ) – 195 pkt. 
 Ostatnim punktem wspólnego przeby-
wania nad wodą był wspólny posiłek przy-
gotowany przez Zarząd Koła i uhonorowa-
nie zwycięzców. Po zakończeniu połowów 
dokonano uroczystego wręczenia pucharów 
i nagród rzeczowych w postaci sprzętu węd-
karskiego, których fundatorem byli Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny oraz Koło 
Nr 5 w Chęcinach.
 Na zakończenie Prezes Koła Wędkar-
skiego zaprosił wszystkich chętnych uczniów 
do uczestnictwa w zawodach wędkarskich z 
okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca rów-
nież do Bolmina. 

Robert Skrobot

 Celem lekcji było podzielenie się wiedzą i zdobytym w toku 
wieloletniej pracy doświadczeniem oraz umożliwienie obserwują-

Lekcja pokazowa z wychowania fizycznego
 W dniu 13 maja 2014 roku w hali sportowej Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach w ramach pracy Zespołu Przedmioto-
wego Nauczycieli Wychowania Fizycznego odbyła się lekcja otwarta z gimnastyki, którą przeprowadziła pani Monika Habik, 
nauczycielka ZSO Chęciny.

cym nauczycielom wymiany doświadczeń, dla wzbogacenia własne-
go warsztatu pracy.
 Tematem zajęć było „Doskonalenie skoku kucznego przez 
skrzynię”, a przeprowadzone zostały z grupą dziewcząt z klas 
pierwszych Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach.
 Lekcję otwartą oprócz nauczycieli wychowania fizycznego z 
wszystkich szkół z terenu gminy Chęciny obserwowali inni peda-
godzy, jak również Dyrekcja ZSO Chęciny w osobach pań Iwony 
Samburskiej i Grażyny Staszek.
 Lekcje otwarte nie są zwykłymi lekcjami, a spełniają szczególne 
funkcje, podnoszą poziom nie tylko nauczyciela prowadzącego, ale 
również obserwujących.
 Po skończonych zajęciach odbyła się dyskusja w gronie obser-
watorów, gdzie wyjaśniono wszelkie wątpliwości oraz szczegółowo 
omówiono przeprowadzoną lekcję.

Robert Skrobot
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Kolejność zawodów:
SP Tokarnia
SP Wolica
SP Bolmin
SP Łukowa
SP Chęciny
SP Polichno
SP Siedlce
 Uroczystego zakończenia turnieju dokonał Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Chęciny, Robert Jaworski dekorując wszystkie szko-
ły dyplomami, statuetkami, a najlepsze trzy pucharami oraz 
medalami. Specjalne podziękowania skierował do zawodników 
reprezentujących swoje placówki, a także licznie zgromadzo-
nym na trybunach rodziców.
 Obsługa medyczna: SZPOZ w Chęcinach.

Robert Skrobot

Wyniki Gminnego Turnieju Gier i Zabaw
12 kwietnia 2014 roku w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach odbył się Gminny Turniej Gier i Zabaw dla Szkół Podstawo-
wych klas I – III w kategorii dziewcząt i chłopców. Do zawodów zgłosiło się 162 zawodników z siedmiu szkół z terenu gminy 
Chęciny: SP Bolmin, SP Chęciny, SP Łukowa, SP Polichno, SP Siedlce, SP Tokarnia, SP Wolica. Uczestnicy zawodów mieli do 
wykonania cztery zabawy szybkościowe, rzutne oraz skocznościowe.

Wyniki turnieju dziewcząt:
Mecz o I miejsce: SP Wolica – SP Tokarnia 9:1
Mecz o III miejsce: SP Łukowa – SP Starochęciny 4:3
Mecz o I miejsce: SP Tokarnia – SP Wolica 10:6
Mecz o III miejsce: SP Chęciny – SP Starochęciny 2:1 

Kolejność turnieju:
Dziewczęta:  Chłopcy:
1. SP Wolica  1. SP Tokarnia
2. SP Tokarnia  2. SP Wolica
3. SP Łukowa  3. SP Chęciny
4. SP Starochęciny 4. SP Starochęciny
    5. SP Łukowa
    6. SP Polichno

Turnieje mini piłki ręcznej
dziewcząt i chłopców szkół podstawowych

 26 kwietnia, w ZSO Wolica odbył się Gminny Turniej Mini Piłki Ręcznej dla Szkół Podstawowych w kategorii dziewcząt 
i chłopców. Do zawodów zgłosiło się 38 zawodniczek i 60 zawodników z sześciu szkół z terenu gminy Chęciny: SP Chęci-
ny (chłopcy), SP Łukowa (dziewczęta, chłopcy), SP Polichno (chłopcy), SP Starochęciny (dziewczęta, chłopcy), SP Tokarnia 
(dziewczęta, chłopcy), SP Wolica (dziewczęta, chłopcy). 

 Do zawodów powiatowych awansowała wśród dziewcząt 
drużyna dziewcząt z Wolicy, natomiast wśród chłopców zespół 
ze Szkoły Podstawowej z Tokarni. 

Robert Skrobot
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 Na realizację zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnego 
budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w 
Wolicy (gm. Chęciny), Gmina pozyskała dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. No-
woczesny, wielofunkcyjny budynek obejmuje świetlicę wiejską 

Uroczyste otwarcie
Budynku Wielofunkcyjnego w Wolicy

 4 maja, Ochotnicza Straż Pożarna w Wolicy świętowała uroczyste otwarcie nowej remizy i świetlicy. Podczas uroczystości 
uhonorowano zasłużonych druhów ochotników, a także podziękowano wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji 
inwestycji. Jak podkreślano, nowy obiekt będzie służył wszystkim mieszkańcom. Uroczystości połączone były z obchodami 
Gminnego Dnia Strażaka.

oraz remizę OSP w Wolicy wraz z niezbędnymi urządzeniami 
techniczno-budowlanymi, w tym z drogami wewnętrznymi i 
parkingami.

Agnieszka Olech
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