
Nr 5 (148) Maj 2016 Gazeta bezpłatna
ISSN 1640-0348

Setne
urodziny

Józefy
Baran

z Siedlec
 100 lat skończyła 
Józefa Baran z Siedlec. 
Jubilatka świętowała 
urodziny w otoczeniu 
rodziny i przyjaciół. 
Życzenia pani Józefie 
złożyli Burmistrz Gmi-
ny i   Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski wraz 
z Przewodniczącą Rady  
Miejskiej w Chęcinach, 
Danutą Mochocką.

Europejsko w Chęcinach
 Konkursy wiedzy o Unii Europejskiej, liczne występy 
i zabawy, a wśród nich gra miejska „Śladami Funduszy 
Europejskich w Chęcinach”, w której główną nagrodą 
było sześć laptopów dla zwycięskiej drużyny – te i wie-
le innych atrakcji czekało na wszystkich, którzy 15 maja 
przybyli do Chęcin, aby wziąć udział w Dniach Otwartych 
Funduszy Europejskich. Gwiazdą wydarzenia był zespół 
góralski „TatraChord”.

Na majówkę do Chęciny przyjechało blisko 11 tysięcy turystów

Chęcińska majówka za nami
 Rekonstrukcje historyczne, przedstawienia teatralne, po-
kazy ludowe w ekspozycji zagrody chłopskiej, liczne występy, 
konkursy oraz koncerty “OTHALAN”, Darka Bernatka i „Wol-
nej Grupy Bukowina”, a wszystko to w cieniu chęcińskiego 
zamku i niesamowitego klimatu królewskiego miasteczka. 
Działo się podczas tegorocznej majówki w Chęcinach, na którą 
przez cztery dni przyjechało blisko 11 tysięcy osób. Największą 
liczbę turystów odnotowano 1 maja, kiedy to zamek odwiedziło 
4 tysiące 160 turystów. 

Zbiornik w Lipowicy
stanie się kolejną atrakcją

Gminy Chęciny
 Wszystko wskazuje na to, że już niebawem zbiornik 
w Lipowicy stanie się nie tylko wyjątkowym miejscem do 
odpoczynku i rekreacji, ale też do zamieszkania. Gmina 
Chęciny opracowała plan zagospodarowania przestrzen-
nego, a chętnych do zainwestowania w tym miejscu jest 
coraz więcej.
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Zbiornik w Lipowicy stanie się
kolejną atrakcją Gminy Chęciny

 Wszystko wskazuje na to, że już niebawem zbiornik w Lipowicy stanie się wyjątkowym miejscem do odpoczynku i rekreacji, 
a tereny wokół niego idealnym miejscem do zamieszkania. Gmina Chęciny opracowała plan zagospodarowania przestrzenne-
go, a chętnych do zainwestowania w tym miejscu jest coraz więcej.

	 Proces	budowania	nowego	oświetlenia	ledowego	na	terenie	Gminy	i	Miasta	Chę-
ciny	nadal	trwa.	Nie	tak	dawno	zakończyła	się	budowa	14	energooszczędnych	lamp	
na	odcinku	od	 skrzyżowania	przy	Osiedlu	 Sosnówka	do	miejscowości	 Skiby.	Tutaj	
stanęło	nowe	oświetlenie	uliczne	na	długości	ponad	pół	kilometra.
	 Właśnie	dobiegły	końca	prace	przy	budowie	oświetlenia	ulicznego	przy	ulicy	Zelejo-
wa	w	Chęcinach.	W	ramach	inwestycji	został	dokończony	nieoświetlony	dotąd	odcinek	
od	drogi	wojewódzkiej	nr	762	w	kierunku	ulicy	Zelejowa	na	długości	700	metrów.	-	In-
westycje	te	z	pewnością	wpłyną	na	poprawę	bezpieczeństwa	–	dodaje	burmistrz.
	 Wszystko	wskazuje	na	to,	że	to	nie	koniec	energooszczędnych	inwestycji	na	tere-
nie	Gminy	Chęciny.	Planowane	są	kolejne	prace	związane	z	wymianą	niemal	całego	
istniejącego	oświetlenia	ulicznego	na	terenie	gminy	na	ledowe.	Wszystko	to	w	ramach	
Zintegrowanych	 Inwestycji	 Terytorialnych	 Kieleckiego	 Obszaru	 Funkcjonalnego.	
-	Gmina	Chęciny,	razem	z	miastem	Kielce	i	dziesięcioma	innymi	gminami	należy	do		
Kieleckiego	Obszaru	Funkcjonalnego,	w	ramach	którego	będziemy	między	 innymi	
wymieniać	 istniejące	stare	oświetlenie	na	 ledowe	na	 terenie	całej	gminy.	Realizację	
tej	jakże	ważnej	dla	nas	inwestycji	planujemy	zakończyć	w	2018	r.	–	mówi	Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech 

W Gminie Chęciny
przejdą z oświetlenia tradycyjnego na ledowe

 Na terenie Gminy i Miasta Chęciny zabłysną nowe ledowe latarnie. W Skibach i przy ulicy Zelejowa w Chęcinach już 
zakończono instalację ledowych opraw. Ponadto w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego, Gmina i Miasto Chęciny planuje przystąpić do dużej inwestycji wymiany prawie wszystkich istniejących 
latarni na oświetlenie ledowe. To oznacza, że na terenie całej gminy będzie nie tylko jaśniej, ale przede wszystkim oszczędniej. 

	 Nikt	nie	zaprzeczy	temu,	że	w	ostatnim	czasie	Gmina	Chęciny	
cieszy	się	coraz	większym	zainteresowaniem,	stając	się	powoli	tury-
styczną	kolebką	województwa	świętokrzyskiego	z	najwspanialszymi	
zabytkowymi	perełkami	turystycznymi.	Jak	się	jednak	okazuje,	żywo	
zainteresowani	gminą	są	nie	 tylko	 turyści,	ale	również	 inwestorzy.	
-	 Gmina	 Chęciny	 jest	 bardzo	 dobrze	 skomunikowana	 z	 główny-
mi	węzłami	drogowymi	 i	 jest	położona	w	niezwykle	malowniczym	
miejscu.	W	ostatnim	czasie	zaobserwowaliśmy	również	dosyć	szybko	
wzrastające	zainteresowanie	inwestorów,	którzy	właśnie	u	nas	chcą	
inwestować	w	różnego	rodzaju	usługi,	głównie	turystyczne	-	mówi	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	
	 Jednym	 z	 największych	 zainteresowań	 inwestorskich	 cieszy	
się	zbiornik	wodny	w	Lipowicy.	Władze	gminy	postanowiły	wyjść	
naprzeciw	oczekiwaniom	przyszłych	inwestorów	i	 już	opracowały	
plan	zagospodarowania	przestrzennego	wraz	z	wydzielonymi	tere-
nami	pod	budownictwo	mieszkaniowe,	ale	też	usługi	rekreacyjno-
-hotelowe.	–	Zbiornik	wodny	w	Lipowicy	 to	 jedno	z	najpiękniej-
szych	 i	najbardziej	urokliwych	miejsc	na	 terenie	gminy	Chęciny.	
Opracowaliśmy	 plan	 zagospodarowania	 przestrzennego,	 będzie-
my	też	chcieli	zagospodarować	zbiornik	w	ramach	środków	pocho-
dzących	z	Kieleckiego	Obszaru	Funkcjonalnego.	Myślę,	że	w	przy-
szłości	powstanie	 tu	piękne	osiedle	mieszkaniowe,	a	może	nawet	
hotele	i	cudowne	miejsce	do	wypoczynku.	Zbiornik	w	Lipowicy	ma	
potencjał,	który	chcemy	wykorzystać	jak	najlepiej	-	podkreśla	Bur-
mistrz	Robert	Jaworski.	

	 Gminę	Chęciny	w	ubiegłym	roku	odwiedziło	blisko	pół	miliona	
turystów,	a	w	tym	roku	tylko	w	długi	majowy	weekend	w	swoich	
progach	gościła	blisko	11	tysięcy	odwiedzających.	Jak	się	okazuje	
to	niezwykłe	miejsce	przyciąga	nie	tylko	turystów,	ale	też	nowych	
mieszkańców	 i	 inwestorów,	 którzy	 również	 dostrzegają	 potencjał	
tego	miejsca.	-	Gmina	Chęciny	ma	niezwykłe	walory	przyrodniczo-
-historyczny,	które	podkreślają	jej	unikatowość,	a	my	mamy	kolej-
ne	plany	na	jej	dalszy	rozwój	w	oparciu	o	potencjał,	który	w	sobie	
kryje	-	zapowiada	Burmistrz	Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech
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W numerze:
• Zbiornik w Lipowicy stanie się kolejną 

atrakcją Gminy Chęciny
• W Gminie Chęciny przejdą 

z oświetlenia tradycyjnego na ledowe
• Padł rekord popularności Zamku 

w Chęcinach
• Chęcińska majówka za nami
• Budowa remizy w Ostrowie idzie 

pełną parą
• Nowa linia autobusowa do Tokarni 

uruchomiona
• Chęciny w krajowej czołówce gmin 

w pozyskiwaniu środków unijnych
• Przychodnia w Wolicy po remoncie
• Umowa na realizację Lokalnej Strategii 

Rozwoju podpisana
• Pieśni Maryjne rozbrzmiały na 

chęcińskim rynku
• Setne urodziny Józefy Baran z Siedlec
• III Gminny Dzień Przedszkolaka 

- Na Ludową Nutę
• NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU 

ZAWODOWYM DARMOWE 
KWALIFIKACYJNE KURSY 
ZAWODOWE w Zespole Szkół Nr 2 
w Chęcinach

• Tydzień Bibliotek
• Trwa głosowanie na Podwórko Nivea!!! 

Głosujmy na plac zabaw w Chęcinach
• Odbyły się konsultacje społeczne 

dotyczące budowy kanalizacji przy 
ulicy Zelejowa

• Duże zainteresowanie seniorów 
powstaniem Stowarzyszenia Chęciński 
Uniwersytet Trzeciego Wieku

• Akcja „Sprzątanie Świata” w ramach 
Dni Ziemi

• Oddział przedszkolny wraca do Szkoły 
Podstawowej w Chęcinach

• Informacja o wysokości taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

• Strażacy podsumowali swoją pracę
• Siatkarze Effectora Kielce w Chęcinach 

podsumowali miniony sezon sportowy
• Awans Gimnazjum nr 1 Chęcinach do 

1/8 finału Mini Euro 2016 Echa Dnia 
i ŚZPN w Kielcach

• Rekord frekwencji podczas X Biegu 
uliczkami Chęcin

• Gwiazdy Vive Tauron w Szkole 
Podstawowej w Tokarni

• „Bieg z serca dla Michałka”
• Europejsko w Chęcinach

	 Tegoroczna	 majówka	
przyciągnęła	 do	 Chęcin	
prawdziwe	tłumy	turystów.	
Liczne	 koncerty,	 pokazy	
walk,	 rekonstrukcje	 histo-
ryczne	i	przedstawienia	te-
atralne	stały	się	prawdziwą	
gradką	 dla	 turystów.	 Ale	
nie	 tylko	 to	 było	 powo-
dem	 dosłownie	 „najazdu”	
turystów.	 Jak	 się	 okazuje,	
perełka	województwa	świę-
tokrzyskiego	 i	jedna	 z	naj-
większych	atrakcji	regionu,	
jaką	 jest	 Zamek	Królewski	
cieszy	się	niegasnącą	sławą.	-	W	tym	roku	
Zamek	 Królewski	 w	 Chęcinach	 bije	 re-
kordy	 popularności.	 Najwięcej	 turystów	
odnotowaliśmy	 na	 Zamku	 1	maja.	Tego	
dnia	przybyło	do	nas	4	tysiące	160	tury-
stów,	 a	w	 ciągu	 całej	majówki	warownię	
odwiedziło	blisko	11	tysięcy	osób	-	mówi	
Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Ro-
bert	Jaworski,	który	nie	kryje	zadowole-
nia.	-	Odrestaurowanie	zamku	było	praw-
dziwym	strzałem	w	dziesiątkę	-	mówi	wło-
darz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Burmistrz	
Robert	Jaworski.	 -	Od	momentu	rewita-
lizacji	zamku	liczba	turystów	stale	rośnie,	
ale	aż	takich	tłumów	nie	spodziewaliśmy	
się	-	przyznaje.	
	 Z	 całą	 pewnością	 to	 nie	 tylko	 sama	
magia	 Zamku	 Królewskiego	 w	 Chęci-
nach	powoduje,	że	jest	on	jednym	z	naj-
chętniej	 odwiedzanych	 obiektów	 tury-
stycznych	 w	 regionie	 świętokrzyskim.	
-	Cały	czas	wprowadzamy	coraz	to	now-

Padł rekord popularności 
Zamku w Chęcinach

 W długiej kolejce trzeba było stać po bilet wstępu na chęciński Zamek w czasie 
tegorocznej majówki. Rekord dzienny padł 1 maja, kiedy to warownię odwiedziło 
4 tysiące 160 turystów. W ciągu całej majówki było tu blisko 11 tysięcy zwiedzają-
cych.

sze	atrakcje.	Chcemy,	żeby	Zamek	tętnił	
życiem	 i	 atrakcjami.	 Jestem	 ogromnie	
zadowolony,	że	wszystkie	nasze	działania	
są	tak	dobrze	odbierane	przez	turystów.	
Warto	podkreślić,	 że	 rosnąca	 liczba	od-
wiedzających	 Zamek	 napędza	 również	
klientów	dla	naszych	mieszkańców,	któ-
rzy	 coraz	 częściej	 decydują	 się	 na	 two-
rzenie	bazy	turystycznej.	Powstają	nowe	
miejsca	 noclegowe,	 punkty	 sprzedaży	
i	kawiarenki.	Kto	by	pomyślał	o	tym	jesz-
cze	kilka	lat	wstecz	-	pyta	włodarz	gminy.	
	 Warto	podkreślić,	że	30	kwietnia	na	
chęcińskim	Rynku	oficjalnie	zainauguro-
wano	sezon	turystyczny,	a	już	następne-
go	dnia	odnotowano	rekordową	 jak	do	
tej	 pory	 liczbę	 turystów.	 -	W	 ubiegłym	
roku	 chęcińskie	 atrakcje	 odwiedziło	
około	 pół	miliona	 turystów.	 Patrząc	 po	
danych	 odnotowanych	 już	 na	 początku	
sezonu,	wierzymy,	że	ten	rok	będzie	jesz-
cze	lepszy	od	poprzedniego	-	mówi	Bur-
mistrz	Robert	Jaworski.	

					Niesamowity	 kli-
mat	 królewskiego	
miasteczka	 i	 nieusta-
jące	 zainteresowanie	
turystów	 tylko	 po-
twierdza	atrakcyjność	
zarówno	 samych	
Chęcin,	 jak	 i	Zamku	
po	 przeprowadzo-
nym	 jego	 odrestau-
rowaniu.	 Dziś	 chę-
cińska	 warownia	 to	
jedna	z	największych	
atrakcji	 turystycz-
nych	regionu	święto-
krzyskiego.

Agnieszka Olech 
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	 Chęcińska	majówka	rozpoczęła	się	30	kwietnia	w	sobotę	in-
auguracją	sezonu	turystycznego.	O	godzinie	14:00	można	było	
obejrzeć	przedstawienie	pt.	“Królewskie	Miasto	Chęciny”	w	wy-
konaniu	młodych	i	niezwykle	utalentowanych	aktorów	Teatru	
Grodzkiego	“Pod	Basztami”.	Podziwialiśmy	także	niesamowite	
rekonstrukcje	historyczne	w	wykonaniu	Kieleckiego	Ochotni-
czego	Szwadronu	Kawalerii	im.	13	Pułku	Ułanów	Wileńskich,	
a	wszystko	to	było	przeplecione	występami	lokalnych	artystów.	
Na	zakończenie	odbył	się	koncert	“OTHALAN”.	Wystąpił	też	
Darek	Bernatek.	
	 Drugi	dzień	chęcińskiej	majówki	był	równie	bogaty	w	licz-
ne	atrakcje.	Chęciński	rynek	zamienił	się	w	prawdziwą	Ostoję	
Dworską.	Można	było	podziwiać	pokazy	 ludowe	w	ekspozycji	
zagrody	chłopskiej	w	kontekście	edukacyjnym	z	zakresu	dzie-
dzictwa	kultury	wsi,	tradycyjnych	zawodów,	rękodzieła	i	twór-
czości	 ludowych.	 Nie	 zabrakło	 też	 licznych	 gier,	 zabaw	 oraz	
konkursów	i	oczywiście	pokazów	walk	rycerskich.	
	 2	 maja,	 w	 Chęcinach	 wystąpiła	 prawdziwa	 gwiazda	 -	 ze-
spół	 “Wolna	Grupa	Bukowina”.	Tego	dnia	 o	 godzinie	 20:30	
rozpoczęła	się	pierwsza	w	tym	sezonie	turystycznym	NOC	NA	
ZAMKU	W	CHĘCINACH!	Organizatorzy	 zaprosili	na	nieza-
pomnianą	przygodę	pod	osłoną	nocy	w	otoczeniu	murów	za-
bytkowej	warowni	wszystkich	spragnionych	wrażeń.	A	emocji	
nie	 zabrakło.	 Głośne	 strzały	 z	 historycznej	 broni,	 magiczna	

Na majówkę do Chęciny przyjechało blisko 11 tysięcy odwiedzających 

Chęcińska majówka za nami
 Rekonstrukcje historyczne, przedstawienia teatralne, pokazy ludowe w ekspozycji zagrody chłopskiej, liczne występy, kon-
kursy oraz koncerty “OTHALAN”, Darka Bernatka i “Wolnej Grupy Bukowina”, a wszystko to w cieniu chęcińskiego zamku 
i niesamowitego klimatu królewskiego miasteczka. Działo się podczas tegorocznej majówki w Chęcinach, na którą przez cztery 
dni przyjechało blisko 11 tysięcy osób. Największą liczbę turystów odnotowano 1 maja, kiedy to zamek odwiedziło 4 tysiące 
160 turystów. 

iluminacja	świetlna	oraz	nuta	średniowiecznego	klimatu	stwo-
rzyły	wyjątkową	i	niezapomnianą	atmosferę!	-	Podczas	nocy	na	
zamku	mieliśmu	moc	atrakcji.	Przewodnik	zapoznał	wszystkich	
zwiedzających	z	historią	oraz	tajemnicami	zamku.	Przewidzie-
liśmy	także	niesamowity	pokaz	tańca	z	ogniem,	konkursy	i	za-
bawy.	 Zamek	pod	osłoną	nocy	 robi	 niezapomniane	wrażenie	
-	mówił	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.
	 3	maja,	tradycyjnie	już	w	Chęcinach	odbyły	się	uroczysto-
ści	 religijno-patriotyczne,	które	 rozpoczęły	 się	 już	o	godzinie	
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12:00	 uroczystą	mszą	 świętą	w	Kościele	 Parafialnym	pw.	 Św.	
Bartłomieja	 w	 Chęcinach.	 O	 godzinie	 15:30	 dla	 wszystkich	
przybłych	zagrał	na	rynku	zespół	Punkt	Widzenia,	a	następnie	
można	było	podziwiać	Teatr	Zbożowy	w	sztuce	pt.	“Poslestwo”.	
Na	zakończenie	wystąpił	Chór	Żołnierskie	Echa.
	 Przez	całą	majówkę	do	dyspozycji	przybyłych	były	także	wszyst-
kie	obiety	turystyczne.	Prawdziwą	gratką	dla	odwiedzających	z	całą	
pewnością	był	Zamek	Królewski	w	Chęcinach,	który	po	gruntow-
nej	rewitalizacji	zyskał	zupełnie	nowy	blask.	Warto	przypomnieć,	
że	wyremontowany	został	skarbiec	i	kaplica	zamkowa.	Dla	ruchu	

	 Dwie	 kondygnacje	 nadziemne,	 dwuspadowy	 dach,	 po-
wierzchnia	użytkowa	wynosząca	182	metry	kwadratowe,	dwie	
strefy	pożarowe,	garaż	i	dodatkowa	część	budynku,	instalacja	
alarmowa	i	monitoring	–	tak	będzie	wyglądała	nowa	siedziba	
Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Ostrowie	w	Gminie	Chęciny.
	 –	Druhowie	z	Ostrowa	długo	 i	cierpliwie	czekali	na	nową	
siedzibę.	 Dotychczasowa	 remiza	 liczyła	 sobie	 blisko	 sto	 lat	 –	
przypomina	Burmistrz	Robert	 Jaworski.	 -	Nowy	 obiekt	OSP	
w	Ostrowie	jest	potrzebą	niezaprzeczalną.	Jestem	przekonany,	
że	 dzięki	 niemu	 jednostka	 zapewni	 bezpieczeństwo	 nie	 tyl-
ko	 lokalnej	 społeczności,	 ale	 także	 stałą	 pomoc	 całej	 gminie.	
Chciałbym	 także,	 aby	 obiekt	 dobrze	 służył	 kolejnym	pokole-
niom	–	powiedział	Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	
Chęciny.	–	Będziemy	wreszcie	posiadali	obiekt,	na	który	cze-
kały	pokolenia	druhów	z	OSP	i	mieszkańcy	–	mówią	druhowie	
z	OSP	Ostrów.
	 Dobre	warunki	 w	 budynku	Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 to	
większe	bezpieczeństwo	mieszkańców	Ostrowa.	Straż	w	Ostrowie	
będzie	 obchodzić	 w	 przyszłym	 roku	 Jubileusz	 90-lecia.	 Jestem	
przekonany,	że	po	takim	czasie	strażacy	i	społeczeństwo	zasłużyli	
na	lepszą	i	godną	strażnicę		–	podkreślił	Robert	Jaworski.	

Budowa remizy w Ostrowie idzie pełną parą
 Trwają prace związane z wybudowaniem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie. Roboty idą szybko, a w chwili 
obecnej końca dobiegła budowa pierwszej kondygnacji przyszłej remizy strażackiej.

	 Wykonawca	 zobowiązał	 się	 do	wykonania	 zaplanowanych	
prac	do	końca	bieżącego	roku.	

Agnieszka Olech

turystycznego	została	udostępniona	także	kwadratowa	baszta,	któ-
ra	do	tej	pory	była	zamknięta.	Dzięki	dokładnej	renowacji	zmie-
niło	się	także	otoczenie	zabytku.	Dla	komfortu	zwiedzających	zo-
stał	przebudowany	parking	 i	drogi	prowadzące	do	zamku,	przy	
których	stanęły	 liczne	rzeźbione	postaci	związane	z	historią	mia-
sta.	Warto	podkreślić,	że	u	podnóża	Zamku	w	weekend	majowy	
otwarta	 została	nowa	 restauracja,	 a	 turyści	 już	mogą	dotrzeć	 tu	
melexem,	który	zabiera	wszystkich	chętnych	na	wycieczkę	po	Chę-
cinach	w	nietuzinkowy	i	niespotykany	dotąd	sposób.	

Agnieszka Olech
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	 Na	 terenie	Gminy	 i	Miasta	Chęciny	 sukcesywnie	 przeprowa-
dzane	 są	 remonty	ośrodków	zdrowia.	Tym	razem	przeobrażenie	
przeszedł	 oddział	 ośrodka	 zdrowia	w	Wolicy.	 Pomalowane	 zosta-
ły	drzwi	do	gabinetów	lekarskich,	a	także	ściany	w	poczekalniach,	
a	w	poczekalni	u	dzieci	namalowano	kolorowe	rysunki.	Prace	zo-

Przychodnia w Wolicy po remoncie
 Pomalowane drzwi do gabinetów lekarskich oraz ściany w poczekalniach, a także namalowane rysunki w poczekalni dla 
dzieci i wymienione ogrodzenie od strony ulicy oraz zagospodarowanie terenu - to prace remontowe, jakie wykonano w od-
dziale Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Wolicy.

 Od dnia 1 maja w każdą kolejną niedzielę aż do odwołania 
Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach uruchomił nową 
linię autobusową do Tokarni.

	 Nowa	linia	autobusowa	T	kursować	będzie	na	trasie:	Kiel-
ce	ul.	Bpa	Cz.	Kaczmarka	–	Armii	Krajowej	–	Żytnia	–	Grun-
waldzka	 –	 Jagiellońska	 –	 Krakowska	 –	 Górników	 Staszicow-
skich	–	Krakowska	–	Słowik	–	Zgórsko	–	Jaskinia	Raj	–	Sitkówka	
–	Chęciny	(przez	ul.	Szkolną	i	Radkowską)	–	Tokarnia.

Agnieszka Olech

Nowa linia autobusowa do Tokarni uruchomiona

 Dane	 dotyczą	 podpisanych	 umów	 o	 dofinansowanie	 projek-
tów	 unijnych	 na	 dzień	 31	 grudnia	 2015	 r.,	 przy	 uwzględnieniu	
kosztów	niekwalifikowalnych.	Pod	uwagę	brane	były	fundusze	ze	
środków	UE	na	 lata	 2007-2013	dostępne	w	 ramach	programów	
operacyjnych	takich	jak:	Infrastruktura	i	Środowisko,	Innowacyj-
na	Gospodarka,	Kapitał	Ludzki,	Pomoc	Techniczna,	Rozwój	Polski	
Wschodniej,	a	także	poszczególnych	RPO.	Wartość	całkowita	pod-
pisanych	umów	o	dofinansowanie	wprojektów	 realizowanych	na	
tereni	Gminy	i	Miasta	Chęciny	w	latach	2007-2013	wyniosła	383	
960	261,13	złotych.	Te	informacje	pochodzą	z	Krajowego	Systemu	
Informatycznego	(KSI	SIMIK	07-13),	a	odnoszą	się	do	projektów	
przeprowadzanych	na	terenie	danej	jednostki	terytorialnej.
	 Z	 terenu	 województwa	 świętokrzyskiego	 Gminę	 Chęciny	
w	rankingu	 zdołały	 wyprzedzić	 tylko	 dużo	większe	miasta,	 takie	

 Chęciny w krajowej czołówce gmin
 w pozyskiwaniu środków unijnych
 Jak wynika z najnowszych danych dostępnych w Banku Danych Lokalnych GUS w rankingu projektów unijnych Gmina 
i Miasto Chęciny uplasowały się na 170 miejscu na 2479 gmin i miast w kraju.

jak	chociażby	Kielce,	natomiast	gmina	uplasowała	się	dużo	wyżej	
niż	wiele	innych	uznanych	samorządów	z	regionu	(Busko	Zdrój	-	
miejsce	190,	Morawica	-	miejsce	412,	Sandomierz	–	miejsce	474,	
Włoszczowa	 -	miejsce	393)	 .	 -	170	miejsce	na	2479	gmin	 i	miast	
w	całym	kraju	to	dla	nas	doskonały	wyniki	–	przyznaje	Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	-	Od	samego	początku	
postawiłem	na	pozyskiwanie	środków	unijnych,	bez	których	nasz	
budżet	nie	udźwignąłby	tylu	inwestycji,	dzięki	którym	gmina	zmie-
niła	się	przez	te	dziewięć	ostatnich	lat	diametralnie.	Nie	siadamy	
jednak	na	laurach.	Jest	jeszcze	wiele	do	zrobienia	i	już	przygotowu-
jemy	kolejne	wnioski	o	dofinansowania	z	funduszy	zewnętrznych	
–	zapowiedział	włodarz	gminy,	Burmistrz	Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech

stały	 przeprowadzone	 również	 na	 zewnątrz	 budynku.	 Tutaj	 wy-
mieniono	ogrodzenie	 od	 strony	ulicy,	 przy	 którym	uformowano	
skarpę	i	nasadzono	krzewy.
	 Ośrodek	zdrowia	w	Wolicy	jest	na	bieżąco	dostosowywany	do	po-
trzeb	pacjentów.	Chcemy	teraz	przygotować	się	do	jeszcze	większych	re-
montów	wszystkich	naszych	placówek	medycznych		-	mówi	Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	Stopniowo	będziemy	prze-
prowadzać	kolejne	prace	na	terenie	ośrodków	zdrowia,	aby	posiadały	
odpowiednie	na	dzisiejsze	czasy	standardy	–	dodaje	burmistrz.
	 W	chwili	obecnej	dobiega	końca	opracowanie	audytu	energe-
tycznego	 budynku	 przychodni	 w	Wolicy,	 który	 jest	 niezbędnym	
dokumentem	 do	 opracowania	 projektów	 technicznych.	 Celem	
opracowywanej	na	 zlecenie	 gminy	dokumentacji	 jest	 doprecyzo-
wanie	 stanu	 faktycznego	 obiektu,	 a	 następnie	 przeprowadzenie	
w	nim	 kompleksowej	 termomodernizacji,	 która	 w	 zależności	 od	
wyników	 audytu,	 	 obejmować	 może	 między	 innymi	 ocieplenie	
budynku,	wymianę	pokrycia	dachowego,	wymianę	instalacji	elek-
trycznej,	ciepłowniczej	oraz	wentylacji.	

Agnieszka Olech
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	 Maj	jest	miesiącem	Nabożeństw	Maryjnych,	a	w	katolickim	
kościele	to	miesiąc	poświęcony	Matce	Bożej.	Niezwykle	uczczo-
no	ten	czas	w	Chęcinach,	gdzie	tradycją	już	stał	się	koncert	Pie-
śni	Maryjnych.	Tegoroczny	koncert	był	pełen	wzruszeń	 i	po-
zytywnych	 emocji.	 -	Muzyka	 inspirowana	 duchem	może	 być	
prawdziwie	piękna,	 o	 czym	mogliśmy	przekonać	 się	 podczas	
dzisiejszego	niezwykłego	koncertu	–	mówił	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.		
	 Udział	w	koncercie	wzięły	liczne	zespoły	śpiewacze	z	terenu	
całej	gminy.	Aryści	zaprezentowali	utwory	religijne	nawiązują-
ce	 treściowo	do	kultu	Matki	Boskiej.	 -	Koncert	pieśni	maryj-

Pieśni Maryjne
rozbrzmiały na chęcińskim rynku

 Na stałe w kalendarz wydarzeń artystycznych Gminy i Miasta Chęciny wpisał się koncert Pieśni Maryjnych. Tym razem 
odbył się na chęcińskiej starówce.

nych	doskonale	wpisuje	 sie	w	pejzaż	naszej	historii	 i	 kultury	
–	podkreślał	Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chę-
ciny.	 -	Maj	 jest	miesiącem,	w	którym	mieszkańcy	gminy	gro-
madzą	 sie	 przy	 kapliczkach	Matki	Bożej,	 aby	 oddać	 jej	 hołd	
i	podziękować	za	otrzymane	łaski.	Cieszę	się,	że	potrafią	się	tak	
jednoczyć	ichętnie	biorą	udział	w	tak	niezmiernie	ważnych	wy-
darzeniach.	–	dodał.	
	 Na	zakończenie	przejmującego	koncertu	Burmistrz	podzię-
kował	wszystkim	artystom	za	wzięcie	udziału	w	przeglądzie.

Agnieszka Olech

	 Wśród	 nich	 znalazła	 się	 Lokalna	 Grupa	 Działania	 „Perły	
Czarnej	Nidy”	 reprezentowana	 przez	 prezesa	Marcina	Dzie-
więckiego	i	wiceprezes	Monikę	Piotrowską.	Zarząd	Wojewódz-
twa	Świętokrzyskiego	na	uroczystości	reprezentował	Piotr	Żo-
łądek.	 Strategia	 złożona	przez	naszą	LGD	uzyskała	w	ocenie	
189	punktów,	co	uplasowało	ją	na	trzecim	miejscu	na	19	grup,	
których	strategie	poddane	zostały	ocenie.
	 Jeszcze	w	bieżącym	roku	ogłoszone	zostaną	pierwsze	nabo-
ry	wniosków,	a	przypomnijmy,	że	do	rozdysponowania	mamy	
4,75	mln	zł.	Połowa	z	tej	kwoty	przeznaczona	zostanie	na	roz-
wój	 przedsiębiorczości	 na	 terenie	 Lokalnej	 Grupy	 Działania	
„Perły	Czarnej	Nidy”,	a	druga	część	na	działania	na	rzecz	lo-
kalnej	społeczności.	Więcej	szczegółów	na	temat	planowanych	
naborów	uzyskać	można	w	biurze	Lokalnej	Grupy	Działania	
„Perły	Czarnej	Nidy”	mieszczącym	się	w	Morawicy	na	ul.	Spa-
cerowej	7,	lub	pod	nr	tel.	41	311	46	91	wew.	304,	305.	Lokalna	
Strategia	Rozwoju,	w	której	znajdują	się	podstawowe	informa-
cje	o	 sposobie	działania	LGD	umieszczona	 została	na	 stronie	

Umowa na realizację
Lokalnej Strategii Rozwoju podpisana

 Lokalne Grupy Działania z terenu województwa Świętokrzyskiego już dokonały uroczystego podpisania umów o warun-
kach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

internetowej	www.perlycn.pl.	Zachęcamy	do	jej	śledzenia,	gdyż	
tam	zamieszczane	są	wszelkie	informacje	na	temat	podejmowa-
nych	działań.

Agnieszka Olech
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	 Życzenia	 z	 okazji	 setnych	 urodzin	 złożył	 Pani	 Józefie	 Baran	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Robert	Jaworski	wraz	z	Przewodniczącą	
Rady	Miejskiej	w	Chęcinach,	Danutą	Mochocką.	Włodarz	gminy	
w	imieniu	własnym	i	mieszkańców	wręczył	dostojnej	jubilatce	list	
uznania,	kwiaty	oraz	okolicznościowy	upominek.	–	Z	okazji	jubile-
uszu	setnych	urodzin	proszę	przyjąć	najserdeczniejsze	gratulacje	
oraz	 życzenia	 dobrego	 zdrowia,	 wszelkiej	 pomyślności	 i	 pogody	
ducha	na	dalsze	lata	życia,	a	także	wielu	radosnych	chwil	spędzo-
nych	w	klimacie	wdzięczności,	szacunku	i	życzliwości	najbliższych.	
–	życzył	Burmistrz,	Robert	Jaworski.	Życzenia	osobiście	złożyli	tak-
że	przedstawiciele	Zakładu	Ubezpieczeń	Społecznych	oraz	pełno-
mocnik	Wojewody	Świętokrzyskiego.	
	 Pani	Józefa	jest	rodowitą	mieszkanką	Gminy	Chęciny.	W	Siedl-
cach	mieszka	od	urodzenia.	Tu	także	mieszkała	całe	życie	ze	swoim	
mężem	i	piątką	dzieci	–	z	czterema	synami	i	jedną	córką.	Niestety,	
dwoje	z	nich	–	syn	i	córka	–	zmarli	w	dzieciństwie.	Pani	Józefa	do-
chowała	się	szóstki	wnuków	i	pięciorga	prawnuków.	Obecnie	miesz-
ka	z	synem	Stanisławem	Baranem.	Jej	usposobienie	i	dobroć	do	dziś	
ściąga	do	rodzinnego	domu	całą	rodzinę.	-	Wszyscy	bardzo	chętnie	
odwiedzają	babcię.	 Jest	bardzo	 troskliwą	osobą.	Zawsze	pyta	o	 in-
nych	i	do	tej	pory	doskonale	pamięta	o	wszystkich	datach	urodzin	
i	imienin	–	mówi	wnuczka	Agnieszka	Klimczak.	-	Babcia	w	ogóle	nie	
chorowała.	Przez	całe	swoje	życie	w	szpitalu	była	zaledwie	dwa	razy.	

Setne urodziny Józefy Baran z Siedlec
 100 lat skończyła Józefa Baran z Siedlec. Jubilatka świętowała urodziny w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Pani Józefa po-
chodzi z Gminy i Miasta Chęciny.

Kiedy	miała	90	lat	przeszła	zabieg	wycięcia	wyrostka,	a	w	wieku	99	
lat	trafiła	do	szpitala	z	powodu	kłopotów	z	krążeniem.	Babcia	jest	
bardzo	silną	kobietą	–	dodaje	wnuczka	Dorota	Baran.
	 Józefa	Baran	całe	życie	pracowała	na	roli,	prowadząc	gospo-
darstwo,	ale	też	pracując	u	innych.	-	Babcia	cale	życie	miała	wiele	
zapału	do	pracy.	Wszystko	musiało	być	dopięte	na	ostatni	guzik.	
Musiała	mieć	zawsze	ostatnie	 słowo	 i	 tak	 jest	do	 tej	pory.	Gdyby	
miała	ogródek,	to	pewnie	poszłaby	jeszcze	do	niego	plewić.	Ostat-
nio	nie	dała	nam	zmienić	firanek.	Wszystko	najchętniej	 robiłaby	
sama	i	sama	o	wszystkim	decydowała	–	podkreślają	obie	wnuczki	
i	dodają,	że	babcia	 jest	cudowną	osobą.	 -	Do	tej	pory	zawsze	ma	
schowane	 słodycze	 dla	 wnuków	 jak	 przyjadą.	 O	 wszystkich	 pa-
mięta	 i	o	wszystkich	się	troszczy.	Dla	niej	rodzina	zawsze	była	na	
pierwszym	miejscu.	Wpoiła	nam	wiele	wartości	–	dodają	wnuczki	
Jubilatki,	a	rodzina	potwierdziła,	że	Pani	Józefa	to	dusza	człowiek.	
–	Zawsze	wesoła,	lubiana	przez	wszystkich,	ceniona	przez	ludzi.	Dla	
wszystkich	zawsze	chce	jak	najlepiej.	Taka	jest	nasza	babcia	–	mó-
wili	 licznie	 zgromadzeni	 na	uroczystości	 setnych	urodzin	 goście.	
Rodzina	pytana	o	sekret	długowieczności	szacownej	jubilatki	mó-
wiła,	że	najprawdopodobniej	tkwi	on	nie	tylko	w	genach,	ale	także	
w	zdrowym	stylu	życia	i	aktywności	i	fizycznej.
	 Z	okazji	ukończenia	100	lat	życia	składamy	Pani	Józefie	Baran	
gratulacje	i	życzenia	dalszych	lat	w	zdrowiu	i	pomyślności.
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III Gminny Dzień Przedszkolaka
- Na Ludową Nutę

 Piękne ludowe stroje zaprezentowały chęcińskie przedszkolaki podczas III Gminnego Dnia Przedszkolaka, który odbył 
się w tym roku „Na Ludową Nutę”. Jednak nie tylko stroje zachwyciły licznie przybyłych gości. Maluchy zaprezentowały też 
wspaniałe talenty artystyczne. Nie zabrakło ludowych przyśpiewek i tańców, a wszystko to oczywiście w rytm ludowej muzyki.  

	 Spotkanie	przyciągnęło	tłumy	do	hali	„Pod	Basztami”.	Ro-
dziny	mogły	wziąć	udział	w	wielkim	wydarzeniu	i	tym	samym	
podziwiać	talenty	swoich	dzieci.	Bez	wątpienia	były	to	niezapo-
mniane	chwile	dla	wszystkich.	Gościem	specjalnym	spotkania	
był	znany,	ceniony	i	wielokrotnie	nagradzany	na	polu	ogólno-
polskim	Zespół	Ludowy	„Siedlecczanie”	oraz	rodzinny	zespół	
muzyków,	który	na	koniec	zaprosił	wszystkich	do	tańca.	

	 Gminny	Dzień	Przedszkolaka	jest	niewątpliwie	przykładem	
dobrej	 i	 efektywnej	 współpracy	 zespołów	 metodycznych	 na-
uczycieli	edukacji	wczesnoszkolnej	funkcjonujących	w	ramach	
placówek	oświatowych,	dla	których	organem	prowadzącym	jest	
Gmina	Chęciny.	

Agnieszka Olech

	 Gminny	Dzień	Przedszkolaka	w	Chę-
cinach	stał	 się	 już	 tradycją.	Po	raz	 trzeci	
maluchy	 spotkały	 się	w	 gościnnych	mu-
rach	 hali	 widowiskowo-sportowej	 „Pod	
Basztami”	 w	 Chęcinach,	 aby	 wspólnie	
uczcić	swoje	święto.		

	 W	 tym	 roku	 hasło	 przewodnie	 uro-
czystości	 brzmiało:	 „Na	 Ludową	 Nutę”.	
Celem	 spotkania	 było	 propagowanie	
i	kultywowanie	tradycji	ludowych.	Wzięły	
w	nim	udział	przedszkolaki	z	całego	tere-
nu	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	Impreza	była	
też	świetną	okazją	do	integracji	środowisk	
nauczycieli	wychowania	przedszkolnego.	
Mogli	 tu	 wymienić	 swoje	 doświadczenia	
i	spostrzeżenia	 na	 temat	 pracy	 i	 wycho-
wania	najmłodszych.	–	Dzień	Przedszko-
laka	 to	element	bardzo	pozytywny,	 inte-
grujący	 środowisko	 przedszkolne	 z	te-
renu	 gminy.	W	 tegorocznej	 edycji	 Dnia	
Przedszkolaka	skupiliśmy	się	na	kulturze	
ludowej.	 Tradycja	 naszych	 przodków	
winna	być	zaszczepiana	od	najmłodszych	
lat.	 Cieszę	 się,	 że	 nasi	 pedagodzy	 przy-
wiązują	do	 tego	dużą	wagę	 -	podkreślał	
Robert	 Jaworski	 –	 Duma	 rozpiera	 nas	
wszystkich,	 patrząc	 na	 talenty	 naszych	
maluchów.	Widać,	że	dzieci	bardzo	chęt-
nie	występują	przed	tak	dużą	publiczno-
ścią,	 przełamują	 stres	 i	 nabierają	 dużej	
pewności	 siebie.	 Cieszy	 również	 fakt,	 że	
nasi	nauczyciele	 tak	mocno	angażują	się	
w	wydarzenia	 takie	 jak	 dzisiejsze.	 Udo-
wadniają	 tym	 samym,	 że	 warto	 jest	 wy-
chodzić	 poza	 ramy	 wychowania	 przed-
szkolnego	 i	zachęcać	 maluchy	 do	 zajęć	
dodatkowych	-	dodał	burmistrz.	
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	 W	tych	dniach	gościliśmy	w	bibliotece	najmłodszych	miesz-
kańców	naszej	gminy	i	miasta.	Odwiedziły	nas	dzieci	ze	Szkoły	
Podstawowej	 z	Korzecka	 i	przedszkolaki	 z	Przedszkola	 Samo-
rządowego	w	Chęcinach.	Dla	większości	z	nich	była	to	pierwsza	
wizyta	 w	bibliotece,	 dlatego	 oprowadziliśmy	 naszych	 miłych	
gości	po	bibliotecznych	pomieszczeniach,	opowiedzieliśmy	na	
czym	polega	nasza	praca	i	dlaczego	warto	czytać	książki.	Przed-

Tydzień Bibliotek
 Maj jest miesiącem szczególnym dla promocji czytelnictwa i biblioteki. Już po raz XIII obchodziliśmy Tydzień Bibliotek, 
który w tym roku odbywał się pod hasłem „Biblioteka inspiruje”. Ta ogólnopolska akcja, promująca czytelnictwo, ma na celu 
zwrócenie uwagi na rolę bibliotek w środowisku oraz życiu kulturalnym i społecznym mieszkańców.

szkolaki	z	zaciekawieniem	wysłuchały	również	bajek	czytanych	
przez	bibliotekarkę.
	 Mam	 nadzieję,	 że	 dla	 wszystkich	 przedszkolaków	 były	 to	
niezapomniane	 chwile,	 a	dzieci,	 oczarowane	 światem	 bajek	
i	opowieści,	wkrótce	złożą	nam	kolejną	wizytę.

Barbara Woś

Skorzystaj	z	naszej	oferty,	jeżeli	chcesz:
•	uzyskać	nowe	kwalifikacje	zawodowe,
•	zdobyć	nowy	zawód,
•	zwiększyć	szansę	przy	poszukiwaniu	zatrudnienia,
•	rozpocząć	własną	działalność	gospodarczą.
W	roku	szkolnym	2016/2017	Zespół	Szkół	Nr	2	w	Chęcinach	
prowadzi	nabór	na	Kwalifikacyjne	Kursy	Zawodowe	w	nastę-
pujących	kwalifikacjach:
•	M.19.	Użytkowanie	obrabiarek	skrawających
•	E.18.	Eksploatacja	urządzeń	i	systemów	mechatronicznych
•	E.03.	Montaż	urządzeń	i	systemów	mechatronicznych
•	 E.12.	 Montaż	 i	 eksploatacja	 komputerów	 osobistych	 oraz	
urządzeń	peryferyjnych
•	E.14.	Tworzenie	 aplikacji	 internetowych	 i	 baz	danych	oraz	
administrowanie	bazami
•	A.62.	Wykonywanie	zabiegów	kosmetycznych	twarzy	lub	cia-
ła,	dłoni	i	stóp
Czym są kwalifikacyjne kursy zawodowe?
Zgodnie	z	reformą	szkolnictwa	zawodowego	wprowadzoną	od	
września	2012	r.	w	system	oświaty	zostały	włączone	kwalifika-
cyjne	kursy	zawodowe	dla	osób	dorosłych.
Kwalifikacyjne	kursy	zawodowe,	to	kursy	prowadzone	według	
programu	 nauczania	 uwzględniającego	 nową	 podstawę	 pro-
gramową	kształcenia	zawodowego.
Uczestnik	kursu	otrzymuje	zaświadczenie	o	ukończeniu	kwali-
fikacyjnego	kursu	zawodowego.	Ukończenie	kursu	umożliwia	

NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
DARMOWE KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach

przystąpienie	do	egzaminu	potwierdzającego	kwalifikacje	w	za-
wodzie,	w	zakresie	danej	kwalifikacji	przeprowadzanego	przez	
Okręgową	Komisję	 Egzaminacyjną	 (OKE).	Osoba,	 która	 zda	
pozytywnie	 egzamin	 potwierdzający	 kwalifikacje	 w	 zawodzie	
w	 zakresie	danej	 kwalifikacji,	 otrzymuje	 świadectwo	potwier-
dzające	kwalifikacje	w	danym	zawodzie,	co	daje	uprawnienia 
państwowe do wykonywania tego zawodu.
Zdobycie wszystkich kwalifikacji	(dwóch lub trzech)	w obrębie 
danego zawodu wraz z potwierdzeniem średniego poziomu 
wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika 
w danym zawodzie.
Kto może uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodo-
wym?
W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć 
wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie:
•	 szkoła	podstawowa	–	w	 tym	dawna,	8-letnia	 szkoła	podsta-
wowa,
•	gimnazjum,
•	zasadnicza	szkoła	zawodowa,
•	technikum,
•	liceum	ogólnokształcące,
•	wyższa	uczelnia

ZAPRASZAMY
DOROSŁYCH	UCZNIÓW	NASZEJ	SZKOŁY

ORAZ	OSOBY	Z	TERENU	GMINY	CHĘCINY!!!
ZS Nr 2 w Chęcinach
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	 W	lokalizacjach,	które	otrzymają	naj-
więcej	 głosów	 powstanie	 40	 podwórek	
Nivea	z	nowoczesnymi	urządzeniami	do	
zabawy	dla	dzieci.

Trwa głosowanie na Podwórko Nivea!!!
Głosujmy na plac zabaw w Chęcinach

 Do 30 czerwca trwa głosowanie internetowe w ogólnopolskim konkursie na budowę Podwórka Nivea. Gmina Chęciny 
podobnie jak w latach ubiegłych zgłosiła swój udział. W naszej Gminie podwórko miałoby powstać na placu obok Samorządo-
wego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach Os. Północ.

	 Głosowanie	 rozpoczę-
ło	 się	 z	dniem	5	maja	2016	
roku	 o	 godz.	 9:00	 i	 kończy	
się	z	dniem	30	czerwca	2016	
roku	 o	 godzinie	 23.59.59.	
Głosowanie	 zostanie	 podzie-
lone	na	II	tury,	odpowiednio:
a)	 I	 tura:	 5	maja–1	 czerw-
ca	 2016	 roku	 (głosowanie	
w	 I	 turze	 rozpoczyna	 się	
z	dniem	 5maja	 2016	 roku	
o	 godz.	 9:00	 i	 kończy	 się	
z	dniem	 1	 czerwca	 2016	
roku	o	godz.23.59.59),
b)	 II	 tura:2–30	 czerwca	
2016	 roku	 (głosowanie	
w	II	turze	rozpoczyna	się	z	dniem	2	czerwca	
2016	roku	o	godz.	0:00	i	kończy	się	z	dniem	
30	czerwca	2016	roku	o	godz.	23.59.59).
	 Z	 każdej	 tury	 głosowania	 wyłonio-
nych	zostanie	20	zwycięskich	lokalizacji,	
które	 otrzymają	 największą	 liczbę	 gło-
sów.	Sprawmy,	aby	w	tej	20	znalazla	się	
Gmina	Chęciny!!!
	 Mając	na	uwadze	dobro	naszych	naj-
młodszych	mieszkańców	gorąco	zachęca-
my	do	wzięcia	udziału	w	głosowaniu!!!

	 Pamiętajmy,	 iż	 codzienna	 dawka	 ru-
chu	 na	 świeżym	 powietrzu,	 zwłaszcza	
w	słoneczne	dni,	to	moc	korzyści	dla	na-
szego	organizmu.	Nie	tylko	dbamy	o	na-
szą	sylwetkę	 i	kondycję,	ale	zapewniamy	
sobie	 szybką	 poprawę	 nastroju	 i	 odpo-
wiednie	dotlenienie.
	 Głosuj	niezależnie	gdzie	jesteś	korzy-
stając	 z	 aplikacji	 http://www.nivea.pl/Po-
rady/ext/pl-PL/podworko2016

Redakcja

	 Mieszkańcy	Chęcin,	a	 także	 inne	 zainteresowane	 osoby	
spotkały	się	z	Burmistrzem,	Robertem	Jaworskim,	przedstawi-

Odbyły się konsultacje społeczne dotyczące
budowy kanalizacji przy ulicy Zelejowa

 18 maja, w Hali “Pod Basztami”, odbyło się spotkanie dotyczące planowania kolejnej inwestycji na terenie Gminy 
Chęciny.

cielem	Rady	Miejskiej	i	pracownikami	urzędu	oraz	projektan-
tami,	aby	rozmawiać	o	kwestiach	związanych	z	opracowaniem	
projektu	budowlanego	na	wykonanie	kanalizacji	sanitarnej.
	 Podczas	spotkania	zaprezentowano	plany	związane	z	reali-
zacją	tej	i	wielu	innych	inwestycji	na	terenie	miasta.	Mieszkańcy	
mieli	okazję	zapoznać	się	szczegółowo	z	założeniami	projekto-
wymi	 oraz	 procedurami	 związanymi	 z	 opracowaniem	 doku-
mentacji	projektowej	na	budowę	kanalizacji	na	całym	obszarze	
objętym	planem	inwestycji	od	ulicy	Kieleckiej	do	ulicy	Zelejo-
wa	wraz	z	terenem	przyległym.
	 Warto	nadmienić,	że	prowadzone	konsultacje	oraz	rozpo-
częte	 prace	 projektowe	 są	 związane	 z	 trwającymi	 staraniami	
gminy	o	pozyskanie	środków	unijnych	na	realizację	tej	ważnej	
inwestycji.

Magdalena Jamrożek
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	 -	 Szanowni	 Państwo	 widząc	 Wasze	 zaangażowanie	 w	wielu	
obszarach,	 jako	 samorząd,	 postanowiliśmy	 zainicjować	 spotkanie	
zmierzające	 do	 utworzenia	 Stowarzyszenia	 Chęciński	 Uniwersy-
tet	Trzeciego	Wieku.	Chcielibyśmy,	aby	była	 to	organizacja	Wam	
służąca	i	spełniająca	Wasze	oczekiwania,	a	osiągnięcie	tego	możli-
we	 jest	 tylko	dzięki	Waszemu	osobistemu	zaangażowaniu.	Dzięki	
nowo	powstałemu	Stowarzyszeniu	skierowanemu	na	rozwój	i	wy-
korzystanie	 potencjału	 osób	 starszych	 chcielibyśmy	 podnieść	 ak-
tywność	 seniorów	 w	Gminie	 i	Mieście	 Chęciny,	 a	także	 stworzyć	
możliwość	 wszechstronnego	 ich	 rozwoju.	 Dzięki	 stowarzyszeniu	
z	pewnością	będziemy	mieli	większe	możliwośi	pozyskiwania	środ-
ków	zewnętrznych	na	realizację	różnego	rodzaju	zajęć	i	inicjatyw,	
jak	również	brać	udział	w	wydarzeniach	ogólnopolskich.	Ze	 swej	
strony	dołożę	wszelkich	starań,	aby	spotkania	organizowane	w	ra-
mach	Chęcińskiego	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku	odbywały	 się	
z	ciekawymi	 i	znanymi	 osobami.	 Życzę,	 aby	 dziś	 podjęte	 decyzje	
przyczyniły	 się	do	powstania	nowej	organizacji,	dzięki	której	bę-
dziecie	mogli	 realizować	 swoje	 plany	 i	zamierzenia	 –	 powiedział	
rozpoczynając	zebranie	Burmistrz,	Robert	Jaworski.
	 Spotkaniu	przewodniczyła	Zofia	Stokowiec,	natomiast	Sekreta-
rzem	zebrania	została	wybrana	Barbara	Woś.	Podczas	obrad	senio-
rzy	uchwalili	Statut	CHUTW,	a	także	wybrali	swoje	władze.

Duże zainteresowanie seniorów powstaniem
Stowarzyszenia Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku

 17 maja w Hali „Pod Basztami” z inicjatywy Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Roberta Jaworskiego odbyło się spotka-
nie założycielskie Stowarzyszenia Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W	skład	Zarządu	weszli:
Przewodnicząca	Zarządu	–Zenona	Dołęgowska
Wiceprzewodnicząca	–Anna	Bęben
Sekretarz	–Zofia	Stokowiec
Skarbnik	–Lucyna	Krzysztofik
Członkowie:	 Zbigniew	 Kluzek,	 Bartłomiej	 Gruszczyński,	 Wanda	
Rypin,	Zofia	Gajos,	Danuta	Stępniewska
Komisja	Rewizyjna:
Przewodnicząca	–	Zdzisława	Zegadło
Członek	–	Jerzy	Wójcikowski
Członek	–	Marcel	Badowski
	 Wybrany	na	spotkaniu	Komitet	Założycielski	w	osobach:	Zeno-
na	Dołęgowska,	Lucyna	Krzysztofik	i	Zofia	Stokowiec	upoważnio-
ny	został	do	 sporządzenia	dokumentacji	 i	złożenia	wniosku	o	re-
jestrację	Stowarzyszenia	w	Krajowym	Rejestrze	Sądowym	w	Kiel-
cach.
	 Trzymajmy	 kciuki	 za	 powodzenie	 działania	 Stowarzyszenia	
Chęciński	Uniwersytet	Trzeciego	Wieku	i	na	pierwszy	Gaudeamus,	
który	zabrzmi	na	rozpoczęcie	roku	akademickiego	2016/2017.

Renata Janusz

	 W	 dniach	 25-26	 kwietnia	 2016	 roku	 na	 terenie	 Gminy	
i	Miasta	 Chęciny	 przeprowadzono	Akcję	 „Sprzątanie	 Świata”	
w	ramach	Dni	Ziemi	2016.	W	tegorocznej	Akcji	udział	wzięli	
uczniowie	wszystkich	szkół	zlokalizowanych	na	 terenie	naszej	
gminy	oraz	wychowankowie	Młodzieżowego	Ośrodka	Wycho-

Akcja „Sprzątanie Świata” w ramach Dni Ziemi 
wawczego	w	Podzamczu.	Akcja	została	zakończona	sukcesem,	
ponieważ	 dzięki	 współpracy	 z	 Zakładem	Gospodarki	 Komu-
nalnej	w	Chęcinach	łącznie	zebrano	ponad	6	ton	odpadów.	
	 Urząd	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach	składa	serdecznie	po-
dziękowania	 za	 zaangażowanie	 Dyrektorom	 wszystkich	 pla-
cówek,	które	wzięły	udział	w	tegorocznej	Akcji	oraz	uczniom,	
dzięki	którym	uprzątnięta	została	nasza	gmina.	Wyrażamy	głę-
boką	nadzieję,	że	tego	typu	działania	edukacyjno	-	ekologicz-
ne	przyczynią	się	do	zmiany	postawy	społeczeństwa	w	zakresie	
prawidłowego	pozbywania	się	odpadów.
	 W	ramach	tegorocznej	Akcji	przeprowadzono	konkurs	fo-
tograficzny	dokumentujący	sprzątanie	świata.	Pierwsze	miejsce	
w	przedmiotowym	konkursie	zajęła	Szkoła	Podstawowa	w	Rad-
kowicach	–	tytuł	pracy:	„Swoją	wieś	kochamy,	więc	sprzątamy	
i	o	nią	dbamy”.	Zwycięzcy	serdecznie	gratulujemy.	Poniżej	za-
mieszczamy	zwycięskie	fotografie.

Anna Nowaczek
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	 Szkolna	„zerówka”	posiada	jeszcze	wolne	miejsca	dla	dzieci	
sześcioletnich,	które	obecnie	mają	obowiązek	rocznego	wycho-
wania	przedszkolnego.
	 Czekamy	 na	 dzieci,	 które	 ten	 obowiązek	 chcą	 połączyć	
z	przyjemnością!
	 Nasze	dotychczasowe	doświadczenia	dowodzą,	że	w	szkol-
nej	 zerówce	 dziecko	 łatwiej	 wdraża	 się	 do	 nauki,	 a	to	 dzięki	
temu,	 że	 całe	 otoczenie	 bardziej	 przypomina	 szkołę	 (sala	 do	
zajęć	z	kolorową	przestrzenią	do	zabawy,	układ	zajęć,	kontakt	
z	innymi	 uczniami,	 czy	 nauczycielami,	 itp.).	 Poza	 tym	 nasi	
wychowankowie	 czują	 się	 bardziej	 zmotywowani	 do	 nauki,	
a	wcześniejsze	chodzenie	„do	szkoły”	ułatwia	później	aklimaty-
zację	w	klasie	pierwszej.
Realizując	 podstawę	 programową	 wychowania	 przedszkol-
nego,	dzieci	mają	czas	i	na	zabawę	i	na	naukę.	Gry	edukacyj-
ne,	 zabawki	 i	pomoce	dydaktyczne	 są	dostosowane	do	wieku	
dzieci	 i	zapewniają	 im	 wszechstronny	 rozwój,	 poparty	 pracą	
doświadczonej	nauczycielki.	Przed	zajęciami	i	po	ich	zakończe-
niu,	milusińscy	mogą	korzystać	z	opieki	świetlicy	szkolnej	dla	
młodszych	uczniów.	Pozwala	to	nie	tylko	doskonalić	sprawności	
i	umiejętności,	ale	także	integrować	się	ze	„starszymi”	kolegami	
i	koleżankami,	którzy	uczą	się	w	klasach	I	–	III	szkoły	podsta-
wowej.	A	to	dzieci	wprost	uwielbiają!	Świetlica	zapewnia	opiekę	
w	godzinach	6.30	–	16.30.
	 W	nadchodzącym	roku	szkolnym,	zgodnie	z	naszymi	najlep-
szymi	doświadczeniami,	proponujemy	dla	sześciolatków	bezpłat-
ne	zajęcia	dodatkowe:	sportowe	(piłka	nożna	dla	chłopców,	akro-
batyka	dla	dziewczynek),	naukę	gry	w	szachy,	zajęcia	artystyczne	
oraz	inne	–	jeśli	pojawi	się	propozycja	ze	strony	Rodziców.

Oddział przedszkolny wraca
do Szkoły Podstawowej w Chęcinach

Zdjęcie z archiwum SP w Chęcinach – rok szkolny 2014 i 2015

	 Dodajmy,	że	w	szkole	funkcjonuje	kuchnia,	a	smaczne	śnia-
dania	 i	obiady	przynoszą	 zadowolenie	wymagającym	podnie-
bieniom	maluchów.	 Zachęcamy	więc	 do	 zapisów	 do	 szkolnej	
„zerówki”.
	 Rodzice,	dajcie	swoim	dzieciom	szansę	i	możliwość	rozbu-
dzania	naturalnych	potrzeb	rozwojowych	i	zawsze	wspierajcie	
dziecko	 w	podejmowaniu	 nowych	 wyzwań.	Wspólnie	 wycho-
wamy	mądre	i	twórcze	dzieci!

Dyrekcja i grono pedagogiczne
SP w Chęcinach

Zdjęcie z archiwum SP w Chęcinach – rok szkolny 2014 i 2015

INFORMACJA
ws. wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych 

Urząd	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach	informuje,	że	płatność	
stypendiów	szkolnych	i	zasiłków	szkolnych	nastąpi	w		ter-
minie	od		20	do	22	czerwca	2016r.	

Szczegółowy	harmonogram	wypłat	zostanie	udostępniony	 
na	 stronie	 internetowej	 gminy	 i	 na	 tablicach	 ogłoszeń. 

Urząd	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach
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1. Cena za m3 pobranej wody

Lp Grupa Taryfowa grupa odbiorców usługi
zaopatrzenia w wodę

Cena wody
netto (zł/m3)

zgodnie z Uchwałą
Nr	154/

XXVI/2016
Rady	Miejskiej
w	Chęcinach

Stawka dopłaty 
zgodnie z Uchwałą

 Nr	155/
XXVI/2016
Rady	Miejskiej
w	Chęcinach

Cena wody
netto (zł/m3)
jaką zapłaci
Odbiorca

Cena wody
brutto (zł/m3)
jaką zapłaci
Odbiorca

(cena netto-
*8%VAT)

1 I

Gospodarstwa	domowe,	 jednostki	 sektora	finansów	publicz-
nych,	 stowarzyszenia,	 fundacje,	 osoby	 prawne	 i	jednostki	
organizacyjne	działające	na	podstawie	przepisów	o	stosunku	
Państwa	 do	 Kościoła	 Katolickiego	 w	Rzeczypospolitej	 Pol-
skiej,	 o	stosunku	 Państwa	 do	 innych	 kościołów	 i	związków	
wyznaniowych	 oraz	 o	gwarancjach	 wolności	 sumienia	 i	wy-
znania,	u	których	naliczanie	opłat	za	pobór	wody	następuje	
na	podstawie	wodomierzy.

3,10 0,20 2,90 3,13

2 II

Gospodarstwa	domowe,	 jednostki	 sektora	finansów	publicz-
nych,	 stowarzyszenia,	 fundacje,	 osoby	 prawne	 i	jednostki	
organizacyjne	działające	na	podstawie	przepisów	o	stosunku	
Państwa	 do	 Kościoła	 Katolickiego	 w	Rzeczypospolitej	 Pol-
skiej,	 o	stosunku	 Państwa	 do	 innych	 kościołów	 i	związków	
wyznaniowych	 oraz	 o	gwarancjach	 wolności	 sumienia	 i	wy-
znania,	u	których	naliczanie	opłat	za	pobór	wody	następuje	
w	oparciu	o	obowiązujące	normy	zużycia.

3,10 0,00 3,10 3,35

3 III Pozostali	odbiorcy	niezależnie	od	sposobu	naliczania	opłat	za	
pobór	wody 3,10 0,00 3,10 3,35

Cena za m3 odprowadzonych ścieków

Lp Grupa Taryfowa grupa odbiorców
usługi odprowadzania ścieków

Cena za ścieki
netto (zł/m3)

zgodnie z Uchwałą
Nr	154/

XXVI/2016
Rady	Miejskiej
w	Chęcinach

Stawka dopłaty
zgodnie z Uchwałą 

Nr	155/
XXVI/2016		Rady	

Miejskiej	
w	Chęcinach

Cena za ścieki
netto (zł/m3)
jaką zapłaci
Odbiorca

Cena za ścieki
brutto (zł/m3)
jaką zapłaci
Odbiorca

(cena netto-
*8%VAT)

1 I

Gospodarstwa	domowe,	 jednostki	 sektora	finansów	publicz-
nych,	 stowarzyszenia,	 fundacje,	 osoby	 prawne	 i	jednostki	
organizacyjne	działające	na	podstawie	przepisów	o	stosunku	
Państwa	 do	 Kościoła	 Katolickiego	 w	Rzeczypospolitej	 Pol-
skiej,	o	stosunku	Państwa	do	innych	kościołów	i	związków	wy-
znaniowych	 oraz	 o	gwarancjach	wolności	 sumienia	 i	wyzna-
nia,	u	których	ścieki	odprowadzane	są	grawitacyjnie

7,59 1,89 5,70 6,16

2 II

Gospodarstwa	domowe,	 jednostki	 sektora	finansów	publicz-
nych,	 stowarzyszenia,	 fundacje,	 osoby	 prawne	 i	jednostki	
organizacyjne	działające	na	podstawie	przepisów	o	stosunku	
Państwa	do	Kościoła	Katolickiego	w	Rzeczypospolitej	Polskiej,	
o	stosunku	Państwa	do	 innych	kościołów	 i	związków	wyzna-
niowych	 oraz	 o	gwarancjach	 wolności	 sumienia	 i	wyznania,	
u	których	ścieki	odprowadzane	są	systemem	ciśnieniowym.

7,59 2,04 5,55 5,99

3 III Pozostali	 odbiorcy	 niezależnie	 od	 sposobu	 odprowadzania	
ścieków 7,59 0,00 7,59 8,20

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzenia wodociągowego i kanalizacyjnego

Lp Rodzaj stawki

Stawka opłaty  
netto (zł) zgodnie 
z Uchwałą Nr	54/
XXVI/2016
Rady	Miejskiej	
w	Chęcinach

Stawka opłaty  
brutto (zł)

(cena netto-
*8%VAT)

1 2 3 4
1 Stawka za przyłączenie do urządzenia wodociągowego,	będącego	w	posiadaniu	Gminy	Chęciny,	wynikająca	z	kosz-

tów	przeprowadzenia	prób	technicznych	przyłącza	wybudowanego	przez	odbiorcę	usług. 150,00 162,00

2 Stawka za przyłączenie do urządzenia kanalizacyjnego,	będącego	w	posiadaniu	Gminy	Chęciny,	wynikająca	z	kosz-
tów	przeprowadzenia	prób	technicznych	przyłącza	wybudowanego	przez	odbiorcę	usług. 150,00 162,00

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach

Informacja o wysokości taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Chęcinach		informuje,	iż	zgodnie	z		Uchwałą	Nr	154/XXVI/2016	Rady	Miejskiej	w	Chęcinach	z	dnia	29	kwietnia	2016,	zostały	
zatwierdzone	taryfy	dla	zbiorowego	zaopatrzenia	w	wodę	i	zbiorowego	odprowadzania	ścieków	na	okres	od	1	czerwca	2016r.	do	dnia	31	maja	2017r.

Jednocześnie,	Uchwałą	Nr	155/XXVI/2016		Rady	Miejskiej	w	Chęcinach	z	dnia	29	kwietnia	2016	wprowadzona	została	dopłata	do	każdego	1m³	sprzedanej	wody	
dla	taryfowej	grupy	odbiorców	Nr1	oraz	każdego	1m³	odprowadzonych	ścieków	taryfowej	grupy	odbiorców	Nr1	oraz	Nr	2,	która	będzie	obowiązywała	od	1czerwca	
2016r.	do	dnia	31	maja	2017r.
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	 Celem	 spotkań	 było	 podsumowanie	 działalności	 jednostek	
w	minionym	roku,	udzielenie	absolutorium	zarządowi	oraz	uchwa-
lenie	planów	na	2016	r.	Podczas	zebrań	we	wszystkich	jednostkach	
szczegółowo	 przedstawiono	 sprawozdania	 z	 działalności	 bojowej	
oraz	 sprawozdania	finansowe.	Po	przeprowadzeniu	kontroli	 jed-
nostek	 przez	Komisje	Rewizyjne	 okazało	 się,	 że	wszystkie	 doku-
mentacje	prowadzone	są	prawidłowo,	a	działalność	statutowa	nie	
budzi	zastrzeżeń.	Dokonano	również	wyborów	nowych	Zarządów.
	 Według	analiz	działalności	OSP	z	terenu	naszej	gminy	okazuje	
się,	że	nasi	druhowie	nie	tylko	biorą	udział	w	akcjach	ratowniczo-
-gaśniczych,	ale	również	aktywnie	uczestniczą	w	życiu	kulturalnym	
i	społecznym	gminy,	za	co	podczas	zebrań	sprawozdawczych	osobi-
ście	podziękował	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	Nasi	strażacy	
chętnie	uczestniczą	w	różnego	rodzaju	przedsięwzięciach,	podczas	
których	dbają	o	bezpieczeństwo	mieszkańców	sprawując	ochronę	
i	zabezpieczenie.	-	Wyjeżdżając	do	akcji	ratowniczo-gaśniczych	czę-
sto	ryzykują	zdrowiem	i	życiem.	Za	to	im	wszystkim	składamy	ser-
deczne	podziękowania	–	mówił	Burmistrz	Robert	Jaworski,	dzię-
kując	wszystkim	strażakom	za	ich	pracę.		

Agnieszka Olech

Poniżej przedstawiamy składy osobowe poszczególnych
Zarządów wybranych podczas zebrań strażackich

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Tokarni 
24.01.2016 r.:
Zarząd:
Prezes	-	Michał	Wcisło 
Wiceprezes/Naczelnik	–	Jacek	Wcisło
Sekretarz	–	Łukasz	Wcisło 
Skarbnik	–	Waldemar	Kobiec 
Gospodarz	–	Jacek	Szcześniak 
Członek	zarządu	-	Grzegorz	Gałuszka 
Członek	zarządu	–	Artur	Fendrych
Komisja	rewizyjna:
Przewodniczący	–	Daniel	Dewerenda 
Członek	–	Dariusz	Budkiewicz 
Członek	–	Andrzej	Baranowski

Strażacy podsumowali swoją pracę
 Każdego roku przychodzi czas podsumowania całorocznej pracy strażaków podczas cyklu walnych zebrań sprawozdaw-
czych poszczególnych jednostek. Podsumowania i rozliczenia minionego roku dokonali już wszyscy druhowie z jednostek na 
terenie Gminy i Miasta Chęciny. 

Skarbnik	-	Żaneta	Cebula-Zychowicz 
Kronikarz	-	Ślusarczyk	Wioletta	 
Komisja	Rewizyjna	 
Przewodniczący	-	Gabryś	Krzysztof 
V-ce	przewodniczący	-	Jakubczyk	Szymon 
Sekretarz	-	Zychowicz		Jerzy

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Chęcinach
06.02.2016 r.: 
Zarząd 
Prezes	-	Gruszczyński	Jarosław 
V-ce	Prezes	i	Naczelnik	-	Dudek	Robert 
Z-ca	naczelnika	-	Gruszczyński	Michał 
Sekretarz	-	Czwartosz	Izabela 
Skarbnik	-	Kopciński	Mariusz 
Członek	-	Bartkiewicz	Marcin 
Członek	-	Bęben	Ignacy	 
Komisja	Rewizyjna	 
Przewodniczący	-	Titkin	Damian 
V-ce	przewodniczący	-	Mikulska	Małgorzata 
Sekretarz	-	Bartkiewicz	Krzysztof

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Siedlcach
31.01.2016 r.:
Zarząd 
Prezes	-	Wojsa	Łukasz 
V-ce	Prezes	-	Chabik	Artur 
Naczelnik	-	Wojcieszyński	Marcin 
Z-ca	naczelnika	-	Iwański	Andrzej 
Sekretarz	-	Mucha	Tomasz 

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Radkowicach 
07.02.2016 r.:
Zarząd 
Prezes	-	Prędota	Kamil 
V-ce	Prezes	-	Podsiadło	Zdzisław	 
Naczelnik	-	Gajos	Łukasz 
Sekretarz	-	Przepióra	Piotr 
Skarbnik	-	Karyś	Michał 
Komisja	Rewizyjna	 
Przewodniczący	-	Rączka	Mateusz 
V-ce	przewodniczący	-	Pawłowski	Piotr 
Sekretarz	-	Majchrzyk	Jerzy	
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Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Wolicy 
20.02.2016 r.:
Zarząd
Prezes	–	Stanisław	Papka 
Wiceprezes-Naczelnik	–	Mirosław	Cielibała 
Wiceprezes	–	Marcin	Gondorek 
Zastępca	Naczelnika	–	Grzegorz	Papka 
Sekretarz	–	Bartosz	Zegadło 
Skarbnik	–	Dorota	Pietrus 
Gospodarz	–	Aleksandra	Zapała 
Kronikarz	–	Małgorzata	Iwańska 
Członek	zarządu	–	Arkadiusz	Mielczarz 
Komisja	Rewizyjna
Przewodniczący	–	Mariusz	Jasiński 
Sekretarz	–	Jarosław	Pietrus 
Członek	–	Kamil	Radoszewski

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Łukowej 
27.02.2016 r.: 
Zarząd
Prezes	–	Korban	Marek 
Naczelnik	–	Kubicki	Krzysztof 
V-ce	prezes	–	Waligóra	Marcin 
Z-ca	naczelnika	–	Dziwosz	Szczepan 

Sekretarz-skarbnik	–	Ślusarczyk	Mateusz 
Członek	zarządu	–	Kubicki	Piotr 
Członek	zarządu	–	Polit	Mateusz
Komisja	Rewizyjna
Przewodniczący	–	Woźnicki	Piotr 
Sekretarz	–	Polit	Dawid 
Członek	komisji	–	Witasiak	Dawid

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Bolminie 
05.03.2016 r.: 
Zarząd:	
Prezes	–	Jarosław	Idziak
V-ce	prezes	/Naczelnik	–	Kuchta	Karol
V-ce	prezes	–	Stępień	Jan
Z-ca	naczelnika/skarbnik	–	Stępień	Konrad
Sekretarz	–	Kuchta	Artur
Członek	zarządu	–	Michalski	Krzysztof
Członek	zarządu	–	Foksa	Jakub
Komisja	rewizyjna:
Przewodniczący	–	Stępień	Grzegorz
Sekretarz	–	Glita	Rafał
Członek	komisji	–	Krzeszowski	Adrian

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Ostrowie 
12.03.2016 r.:
Zarząd
Prezes	–	Kazimierz	Łebek 
V-ce	Prezes,	Naczelnik	–	Radosław	Stolarski	 
V-ce	Prezes,	Z-ca	naczelnika	–	Sebastian	Stolarski
Sekretarz	–	Jan	Seweryn 
Skarbnik	-	Rafał	Podsiadło	 
Kronikarz	-	Dominik	Łebek 
Członek	zarządu	–	Sylwester	Stolarski 
Gospodarz	-	Stefan	Nagłowski
Komisja	Rewizyjna
Stefan	Kwas 
Tomasz	Piekarski	 
Wiesław	Gabryś
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Awans Gimnazjum nr 1 Chęcinach do 1/8 finału
Mini Euro 2016 Echa Dnia i ŚZPN w Kielcach

	 W	 	Strawczynku	 odbyły	 się	 kolejne	 spotkania	 turnieju	
„Mini	 Euro	 2016”.	W	grupie	B	 gdzie	występuje	Gimnazjum	
nr	1	Chęciny	(turniejowa	Walia)	padły	następujące	wyniki:
Gimnazjum	Chęciny	(Walia)	-	Gimnazjum	Strawczyn	(Anglia)	
2:2	Cezary	Nawrot,	Igor	Ogonowski.
Gimnazjum	 Skarżysko-Kamienna(Rosja)-Gimnazjum	 Mnió-
w(Słowacja)	5:1
Gimnazjum	 Chęciny-Gimnazjum	 Skarżysko-Kamienna	
2:6	Wiktor	Wnuk	2
Gimnazjum	Mniów-	Gimnazjum	Strawczyn	0:1
Końcowa	tabela	grupy	B:
	 1.	 Gimnazjum	Skarżysko-Kamienna	3	9	16-3
	 2.	 Gimnazjum	nr	1	Chęciny	3	4	12-8
	 3.	 Gimnazjum	Strawczyn	3	4	4-9
	 4.	 Gimnazjum	Mniów	3	0	1-14

Do	1/8	finału	awansowały	Rosja	(Skarżysko-Kamienna)	i	Walia	
(Chęciny).

Kolejny	 mecz	 w	1/8	 finału	 zespół	 z	Chęcin	 rozegra	 24	 maja	
z	drużyną,	która	zajmie	2	miejsce	w	grupie	F.
Walia	 (Gimnazjum	 nr	 1	 Chęciny):	 Kacper	 Kluzek,	 Mateusz	
Ziara,	Sebastian	Kamiński,	Adrian	Pałys,	Grzegorz	Filipowicz,	
Bartłomiej	Król,	 Igor	Ogonowski,	 Patryk	Nartowski,	 Cezary	
Nawrot,	Adrian	Wróbel,	Wiktor	Wnuk,	Wiktor	Babiarski,	Ma-
riusz	 Chrabąszcz,	 Radosław	 Kuchta,	 Wojciech	 Bęben,	 Jakub	
Cyndrowski.

Najlepsi	 strzelcy:	7	 -	Kamil	Uciński	 (Rosja),	4	 -	Damian	Par-
szewski	 (Rosja),	 3	 -	Ernest	Banasik	 (Niemcy),	Maksym	Kacz-
marski	 (Portugalia),	 Igor	Ogonowski	 (Walia),	Cezary	Nawrot	
(Walia),	Jakub	Świercz	(Rosja).

Tomasz Hańćko

	 Działacze	 sportowi,	 siatkarze,	 sponsorzy	 i	sympatycy	 Ef-
fectora	Kielce	wspólnie	podsumowali	kolejny	sezon	sportowy	
w	PlusLidze	 w	malowniczej	 scenerii	 Europejskiego	 Centrum	
Edukacji	 Geologicznej	 w	Chęcinach.	 Było	 rycerstwo,	 turniej	
łuczniczy	i	tańce	dworskie.

Siatkarze Effectora Kielce w Chęcinach
podsumowali miniony sezon sportowy

	 W	 uroczystej	 gali	 podsumowującej	 wyniki	 sportowe	 mi-
nionego	sezonu	wzięli	również	udział	Senator	Krzysztof	Słoń,	
Burmistrz	Robert	Jaworski	oraz	radni	i	przedstawiciele	jedno-
stek	z	terenu	gminy.	

Magdalena Jamrożek

Wyrazy	szczerego	współczucia
dla

Lek.	med.	Doroty	Stępień
z	powodu	śmierci

TATY
składają	

Dyrekcja	wraz	z	pracownikami	
Samorządowego	Zakładu	Podstawowej
Opieki	Zdrowotnej	w	Chęcinach.
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	 Po	 raz	dziesiąty	w	Chęcinach	pobiegliśmy	w	ramach	akcji	
„Polska	Biega”	i	jak	wskazuje	frekwencja	aktywne	formy	spę-
dzania	 czasu	 wolnego	 przez	 naszych	 mieszkańców	 cieszą	 się	
coraz	 większym	 zainteresowaniem.	 Po	 uroczystym	 otwarciu	
zawodów	przez	Burmistrza	Gminy	 i	Miasta	Chęciny	Roberta	
Jaworskiego	 chęcińskimi	 uliczkami	 pobiegło	 ponad	 170	 za-
wodników.	 Zawodnicy	 rywalizowali	 w	różnych	 kategoriach	
wiekowych	na	dystansach	od	300m	do	4km.
	 Po	 zakończonej	 rywalizacji	 sportowej	 najlepsi	 zawodni-
cy	 odebrali	 z	rąk	 Burmistrza	 puchary	 a	pozostali	 uczestnicy	
pamiątkowe	 medale.	 Wyróżniony	 został	 również	 najmłodszy	
uczestnik	 biegu,	 którym	 okazał	 się	 Hubert	 Siudyk	 (półtora-
roczny	 biegacz)	 oraz	 najstarszy	 uczestnik	 zmagań	 biegowych	

Rekord frekwencji podczas X Biegu
uliczkami Chęcin

Pan	Czesław	Iwan.	W	ramach	Akcji	Polska	Biega	w	całym	kraju	
odbyło	się	blisko	500	biegów	w	których	wzięło	udział	ok.	100	
tysięcy	uczestników.	Wszystkim	serdecznie	gratulujemy.
Dziewczęta	rocznik	2006	i	mł.
	 1.	 Wiktoria	Kopeć
	 2.	 Alicja	Hańćko
	 3.	 Roksana	Buda
Chłopcy	rocznik	2006	i	mł.
	 1.	 Karol	Stelmaszczyk
	 2.	 Paweł	Łysak
	 3.	 Adam	Hańcko
Dziewczęta	rocznik	2003	-2005
	 1.	 Natalia	Kaczor
	 2.	 Paulina	Walas
	 3.	 Wiktoria	Wróbel
Chłopcy	rocznik	2003	-2005
	 1.	 Alan	Pitula
	 2.	 Szymon	Pękalski
	 3.	 Aleksander	Kostecki
Dziewczęta	rocznik	2000-2002
	 1.	 Marcelina	Drej
	 2.	 Patrycja	Pałys
	 3.	 Dominika	Wróbel
Chłopcy	rocznik	2000-2002
	 1.	 Maciej	Hańćko
	 2.	 Piotr	Wojsa
	 3.	 Adrian	Pałys
Chłopcy	rocznik	1997-1999
	 1.	 Adrian	Ciski
	 2.	 Bartłomiej	Hawryluk
	 3.	 Tomasz	Radomski
Bieg	główny	Kobiet
	 1.	 Olga	Pierzak
	 2.	 Katarzyna	Pawłowska
	 3.	 Monika	Pobocha
Bieg	Główny	Mężczyzn
	 1.	 Patryk	Wypych
	 2.	 Robert	Bielecki
	 3.	 Krzysztof	Walas
Najmłodszy	uczestnik	biegu:	Hubert	Siudek
Najstarszy	uczestnik	biegu:	Czesław	Iwan

CKiS 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
Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada
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	 Szczególne	wydarzenie	miało	miejsce	 	w	Szkole	Podstawowej	
w	Tokarni.	Gościliśmy		piłkarzy	i	specjalistę	do	spraw	marketingu	
drużyny	VIVE	Tauron	Kielce.	Od	dawna	zapowiadana	i	wyczeki-
wana	wizyta	stała	się	ogromnym	przeżyciem	dla	całej	społeczności	
szkolnej.	W	zorganizowanie	spotkania	zaangażowani	byli	rodzice,	
uczniowie,	 nauczyciele	 i	 dyrekcja	 szkoły	 oraz	 ,,Świetlica	Marzeń	
w	Tokarni”	na	czele	z	Panią	Edytą	Jarząbek.	
	 W	 spotkaniu	małych	kibiców	 z	zawodnikami	 jednego	najlep-
szych	 w	Polsce	 zespołów	 piłki	 ręcznej	 wziął	 również	 udział	 Bur-
mistrz	 Robert	 Jaworski.	 Pan	 Burmistrz	 zaprosił	 sportowców	 do	
zwiedzania	 malowniczej	 Gminy	 Chęciny,	 obdarował	 folderami	
prezentującymi	perełki	naszej	Małej	Ojczyzny,	a	szczególnie	zapro-
sił	na	chęcińską	majówkę.
	 Do	 Tokarni	 przyjechali:	 urodzony	 w	 Strzelcach	 Opolskich,	
kluczowa	postać	reprezentacji	Polski,	zawodnik	Vive	Tauron	Kiel-
ce	 grający	na	pozycji	 bramkarza,	 posiadacz	 3	medali	Mistrzostw	
Świata	–	z	numerem	1-	SŁAWOMIR	SZMAL;	polski	piłkarz	ręczny,	
prawy	rozgrywający,	 zawodnik	Vive	Tauron	Kielce	 grający	 z	 nu-
merem	22-	PAWEŁ	PACZKOWSKI	oraz	specjalista	do	spraw	mar-
ketingu	grupy	Vive	Tauron	Kielce		Sebastian	Kozubek.	

Gwiazdy Vive Tauron w Szkole Podstawowej w Tokarni

	 Na	 spotkanie	 z	 piłkarzami	 w	 szkole	 przygotowana	 została	
sceneria	nawiązująca	do	barw	klubu.	Uczniowie,	barwnie	ubrani	
w	stroje	klubowe,	z	umalowanymi	w	kolory	klubowe	 i	narodowe	
twarzami	przywitali	sportowców.	Przygotowany	został	z	tej	okazji	
program	 wokalno-taneczno-akrobatyczny	 w	 wykonaniu	 zespołu	
ZAMKOWE	DUSZKI	MIX,	braci	Wojtka,	Karola	i	Bartka	Wcisło	
oraz	grupę	cheerleaderek	z	Tokarni.	Napisana	specjalnie	dla	pił-
karzy	przez	Wojtka	i	Karola	piosenka	zachwyciła	wszystkich	zgro-
madzonych	 oraz	 sportowców.	 Piłkarze	 w	 prezencie	 od	 Świetlicy	
Marzeń	 otrzymali	 biało-czerwone	 wianki-talizmanki,	 które	 mają	
im	 przynosić	 sukcesy	 w	 dalszych	 rozgrywkach,	 a	 szczególnie	 na	
olimpiadzie	w	Rio	de	Janeiro.	
		 Uczniowie	mieli		okazję	zapytać	gości	o	ich	karierę	sportową,	
treningi	oraz	o	 to,	 jak	 spędzają	wolny	 czas,	 co	 lubią	 jeść.	W	od-
powiedzi	usłyszeli,	że	zarówno	dla	sportowców,	jak	i	dla	młodych	
ludzi	dużą	wagę	ma	prawidłowe	odżywianie	oraz	ruch	na	świeżym	
powietrzu.	Sławomir	Szmal	podkreślił,	że	zarówno	dla	sportowców,	
jak	i	dla	uczniów	ważna	jest	wytężona	praca	i	codzienny	trening,	
bo	bez	nich	nikt	nie	jest	w	stanie	osiągnąć	sukcesu,	ani	sportowego,	
ani	sukcesów	w	nauce.	Była	to	szczególnie	ważna	wskazówka	z	ust	
sportowca	o	międzynarodowej	sławie.	
	 Goście	obdarowali	wszystkich	plakatami	zespołu	Vive	Tauron	
Kielce,	 fotografiami	oraz	autografami.	Szczególnie	miłym	akcen-
tem	spotkania	była	sesja	 fotograficzna	–	każdy	miał	okazję	sfoto-
grafować	się	z	gwiazdami	sportu.	Na	koniec	rozegrany	został	tur-
niej	rzutów	karnych,	na	bramce	oczywiście	stanął	Sławomir	Szmal.	
Z	pewnością	kilku	uczniów	z	naszej	szkoły,	którym	udało	się	strzelić	
bramkę,	zapamięta	tę	chwilę	na	długo.		

	 Spotkanie	na	długo	pozostanie	w	pamięci	wszystkich,	 którzy	
wzięli	w	nim	udział.	Szczególnie	miły	był	fakt,	że	sportowcy	doce-
nili	przygotowanie	uczniów,	organizację	oraz	atmosferę	spotkania.	
Zapewnili,	że	jest	to	dopiero	początek	naszej	współpracy.
	 Cała	społeczność	szkolna	składa	szczególne	podziękowania	Ra-
dzie	Rodziców	oraz	Radnej	wsi	Tokarnia	Pani	Edycie	Jarząbek	za	
determinację,	z	jaką	dążyli	do	tego,	aby	sportowcy	zagościli	w	SP	
w	Tokarni.

Dyrektor SP w Tokarni
Monika Krzysztofek
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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

INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń dotyczących awarii

wodno-kanalizacyjnych
na terenie Gminy Chęciny

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

wodociągowej	i	kanalizacyjnej
występującymi	na	terenie	Gminy	Chęciny:

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

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

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

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

INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń dotyczących awarii
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny
Wszelkie	zgłoszenia	o	awariach	należy	kierować	do
Referatu	Inwestycji,	Budownictwa	i	Drogownictwa
pod	numer	tel.	41	31	53	118	lub	na	adres	e-mail:
gmina@checiny.pl	w	godzinach	pracy	Urzędu,
natomiast	w	nagłych	przypadkach	zgłaszać

pod	numerem	bezpośrednim	do	konserwatora:
603	706	465	lub	603	100	113.

/Urząd	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach/

SPRZEDAM
działkę	rolną	o	powierzchni	12	450	m2  

z	przeznaczeniem	pod	budownictwo	jednorodzinne.

Działka	położona	jest	w	miejscowości	Ostrów
Wymysłów	gm.	Chęciny	woj.	Świętokrzyskie,
w	pobliżu	trasy	przelotowej	Kielce-Kraków.

Cena	:	200	000,00	PLN
Tel:	514	478	363
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Tel.	785-546-695
ZAPRASZAMY!!!

KOWALEK
  	Oferuje:
•	Balustrady
•	Ogrodzenia	
•	Bramy
•	Konstrukcje	stalowe
•	Meble	ogrodowe,	altany
•	Piaskowanie	i	malowanie	felg	

Kowalski	Łukasz
Skiby	1

26-060	Chęciny
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	 Szczytny	 cel	 oraz	 wspaniała	 pogoda	 zgromadziły	 w	dniu	
1	maja	2016	r.	w	Miedziance	biegaczy,	którzy	czynnie	włączyli	
się	w	akcję	charytatywną	pod	hasłem	„Bieg	z	serca	dla	Michał-
ka”.	Michałek	Nartowski	od	dwóch	lat	choruje	na	rdzeniowy	
zanik	mięśni	(SMA)	typu	1.
	 Organizatorami,	a	zarazem	pomysłodawcami	imprezy	byli	
Angelika	Gogół	oraz	Rafał	Zimoch.	Patronat	honorowy	biegu	
objęli:	 Marszałek	 Województwa	 Świętokrzyskiego	 Adam	 Ja-
rubas,	 Starosta	Kielecki	Michał	Godowski,	 Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny	Robert	Jaworski,	Europarlamentarzysta	Bog-
dan	Wenta.	Patronat	medialny	Echo	Dnia	i	Radio	Fama.
	 W	biegu,	którego	trasa	liczyła	około	4	kilometry	wystarto-
wała	rekordowa	liczba	350	uczestników,	w	tym	również	ponad	

„Bieg z serca dla Michałka”

60	uczniów	z	ZSO	w	Wolicy.	Trasa	biegu	była	trudna	z	licznymi	
podbiegami.	 Start	 i	meta	 znajdowały	 się	 na	 terenie	Muzeum	
Górnictwa	Kruszcowego	w	Miedziance.	Uczestnicy	biegli	przez	
miejscowość	 Miedzianka	 w	kierunku	 Zajączkowa,	 u	podnóża	
Góry	Miedzianka.	W	tym	dniu	nie	liczyło	się	zwycięstwo,	lecz	
udział	i	wsparcie	finansowe	dla	potrzebującego	chłopca.	Poko-
nując	 linię	mety	wszyscy	biegacze	otrzymali	z	rąk	organizato-
rów	pamiątkowy	medal.
	 Środki	 finansowe	 uzyskane	 z	wpisowego	 i	licytacji	 przed-
miotów	zostaną	przeznaczone	na	rehabilitację	i	leczenie	chłop-
ca.
	 Niestety	w	tym	dniu	Michałek	nie	mógł	osobiście	podzięko-
wać	wszystkim	uczestnikom	za	wsparcie,	ponieważ	przebywał	
w	szpitalu.	W	jego	imieniu	uczynili	to	rodzice	dziękując	za	oka-
zaną	pomoc	i	życzliwość.
	 Życzymy	Michałkowi	 szybkiego	 powrotu	 do	 zdrowia	 i	za-
pewniamy,	że	zawsze	może	liczyć	na	nasze	wsparcie.

ZSO w Wolicy
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Europejsko w Chęcinach
 Konkursy wiedzy o Unii Europejskiej, liczne występy i zabawy, a wśród nich gra miejska „Śladami Funduszy Europejskich 
w Chęcinach”, w której główną nagrodą było sześć laptopów dla zwycięskiej drużyny – te i wiele innych atrakcji czekało na 
wszystkich, którzy 15 maja przybyli do Chęcin, aby wziąć udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich. Gwiazdą wyda-
rzenia był zespół góralski „TatraChord”.

	 Działo	się	nie	tylko	na	chęcińskim	rynku,	ale	i	w	całym	kró-
lewskim	miasteczku	podczas	ogólnopolskiej	 akcji	Dni	Otwar-
tych	Funduszy	Europejskich,	polegającej	na	promocji	efektów	
realizacji	projektów	zrealizowanych	przy	udziale	środków	Unii	
Europejskiej.	
	 Chęciny	to	gmina,	która	od	lat	z	sukcesem	sięga	po	środki	
z	funduszy	europejskich.	Nic	dziwnego,	że	podczas	Dni	Otwar-
tych	Funduszy	Europejskich	to	właśnie	tu	Urząd	Marszałkow-
ski	 Województwa	 Świętokrzyskiego	 wspólnie	 z	 	 chęcińskim	

samorządem	 zorganizował	 wydarzenie	 promujące	 inwestycje	
i	 inicjatywy	 zrealizowane	 przy	 wsparciu	 środków	 unijnych.	
Do	udziału	w	grze	miejskie	„Śladami	Funduszy	Europejskich”	
zgłosiło	się	pięć	sześcioosobowych	drużyn,	które	wystartowały	
punktualnie	o	godzinie	12:00	z	Rynku	w	Chęcinach.	Uczest-
ników	czekało	spotkanie	z	Białą	Damą,	Mnichem	i	bractwem	
rycerskim.	 Gracze	 musieli	 zgodnie	 z	 odszukiwanymi	 wska-
zówkami	odwiedzić	ważne	historycznie	punkty	miasta	i	wspól-
nie	 stawić	czoła	zagadkom	logicznym	oraz	 licznym	zadaniom	
sprawnościowym.	Najlepszej	drużynie	wręczono	tablety.
	 Jak	 się	 okazuje,	 śladów	 funduszy	 europejskich	 zarówno	
w	królewskim	 miasteczku,	 jak	 i	 w	 całej	 gminie	 można	 wiele	
odszukać.	 -	 Dzięki	 milionowym	 pozyskanym	 środkom	 unij-
nym	udało	się	zrealizować	wiele	inwestycji,	które	zwiększyły	jej	
atrakcyjność,	 bezpieczeństwo,	 a	 także	 podniosły	 jakość	 życia.	
Poprawiła	się	też	infrastruktura	wodno-kanalizacyjna		i	drogo-
wa,	udało	się	odnowić	zabytkowe	obiekty,	w	tym	również	sakral-
ne,	a	sympatyków	sportu	i	kultury	przyciąga	nowoczesna	hala	
widowiskowo-sportowa	„Pod	Basztami”.	Ważnym	obiektem,	do	
którego	 zjeżdżają	 naukowcy	 z	 całego	 świata	 jest	 Europejskie	



Z ŻYCIA GMINY

23

Centrum	Edukacji	Geologicznej,	wybudowane	również	dzięki	
unijnemu	dofinansowaniu	-	zaznaczył	Burmistrz	Gminy	i	Mia-
sta	 Chęciny	 Robert	 Jaworski	 podczas	 uroczystej	 inauguracji	
Dni	Otwartych	Funduszy	Europejskich	w	Chęcinach.	-	W	na-
szej	gminie	przeszłość	wyznacza	kierunki	teraźniejszości	i	przy-
szłości	–	podkreślał	gospodarz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	przy-
pominając	jednocześnie,	że	w	ubiegłym	roku	gminne	atrakcje	
odwiedziło	około	pół	miliona	osób.	-	Wierzymy,	że	tegoroczne	
statystyki	będą	zdecydowanie	wyższe,	biorąc	pod	uwagę	 fakt,	
że	tylko	w	miniony	weekend	Zamek	zwiedziło	prawie	11	tysięcy	
turystów.	Chęcińska	warownia	 uległa	 całkowitemu	przeobra-
żeniu	właśnie	 dzięki	 środkom	unijnym,	 stając	 się	 prawdziwą	
perełką	województwa	świętokrzyskiego	–	powiedział	Burmistrz	
Jaworski	 i	 jednocześnie	 zapowiedział,	 że	 gmina	Chęciny	 stoi	
przed	kolejną	szansą	pozyskania	środków	zewnętrznych	w	no-
wej	perspektywie	unijnej.	-	Dużo	udało	nam	się	do	tej	pory	zro-
bić	dzięki	pozyskanemu	dofinansowaniu	unijnemu,	ale	przed	
nami	jeszcze	wiele	do	zrobienia.	Plany	mamy	bardzo	ambitne	

i	z	całą	pewnością	będziemy	aplikować	o	kolejne	fundusze	eu-
ropejskie	–	zapowiedział	gospodarz	Gminy	i	Miasta	Chęciny.		
	 Po	powitaniu	licznie	przybyłych	gości	przez	Burmistrza	Ro-
berta	Jaworskiego	i	odśpiewaniu	„Ody	do	Radości”	przez	Chór	
Cantata	pod	kierunkiem	Przemysława	Gruszki	wystąpiły	dzieci	
z	Samorządowego	Przedszkola	w	Chęcinach,	które	zaprezento-
wały	poszczególne	kraje.	Przed	licznie	zgromadzoną	publiczno-
ścią	występy	dali	także	lokalni	artyści,	a	wśród	nich:	Paweł	Rydz	
i	Bartłomiej	Wawrzeńczyk,	uczniowie	z	ZSO	w	Chęcinach.	Na	
chęcińskim	 rynku	 specjalnie	 dla	 najmłodszych	 stanęła	 strefa	
gier	i	zabaw,	gdzie	można	było	uczestniczyć	w	grach	logicznych	
i	zabawach	z	animatorami,	a	nawet	pomalować	sobie	buzię.	Na	
zakończenie	zabrzmiały	góralskie	rytmy	w	wykonaniu	zespołu	
„TatraChord”.	Wieczorem,	Zamek	Królewski	w	Chęcinach	roz-
błysnął	różnobarwną	iluminacją.

Agnieszka Olech




