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Laur Świętokrzyski 2017.
Chęciny znowu

w gronie najlepszych
 28 kwietnia, podczas uroczystej gali w Centrum Kongre-
sowym Targi Kielce po raz jedenasty w historii wręczono 
Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski”. Gmina Chęci-
ny otrzymała nominację do Nagrody Wojewody w kategorii 
„Gmina Miejska” i tym samym znalazła się jako jedna z za-
ledwie pięciu gmin województwa świętokrzyskiego w zacnym 
gronie nominowanych.

Punkt Konsultacyjny
w Chęcinach otwarty

 Porady psychologa, pedagoga, prawnika i mediatora, 
a wszystko to zupełnie bezpłatnie. Na terenie Gminy i Mia-
sta Chęciny właśnie ruszył Punkt Konsultacyjny dla miesz-
kańców. Porozumienie w tej sprawie swoimi podpisami 
sygnowali Starosta Powiatu Kieleckiego, Michał Godowski 
oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Straż z Ostrowa świętowała 
90-lecie swojego istnienia

 7 maja, w Ostrowie, odbyły się zorganizowane przez wła-
dze gminy oraz Zarząd OSP Ostrów obchody Dnia Strażaka 
połączone z 90-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostro-
wie. Przy tej okazji dokonano uroczystego poświęcenia i sym-
bolicznego otwarcia nowo wybudowanego budynku tutejszej 
remizy. Druhowie z OSP w Ostrowie otrzymali także nowy 
sztandar, który uroczyście poświęcono. Dokonano też wręcze-
nia odznaczeń dla wyróżniających się w służbie druhów.

 Gmina Chęciny w zacnym gronie 5 najlepszych gmin w województwie świętokrzyskim

Zalew w Lipowicy będzie
kolejną atrakcją Gminy Chęciny
 Dziś nie ma już wątpliwości – niebawem zbiornik wodny 
w Lipowicy będzie wyjątkowym miejscem nie tylko do wy-
poczynku i rekreacji, ale i do zamieszkania. Władze gminy 
Chęciny mają w planach rewitalizację zbiornika i terenu wo-
kół niego. Powstanie tu ścieżka rowerowa, spacerowa i edu-
kacyjna, molo, punkty widokowe, stylowe ławeczki i przy-
stanie dla wędkarzy. Na ten cel samorząd otrzymał unijną 
dotację. Koncepcja została już opracowana.

Zbiornik wodny w Lipowicy wraz z otaczającym terenem
zostanie zagospodarowany na cele edukacyjno-rekreacyjne

Prezes OSP Ostrów Kazimierz Łebek przekazuje druhom poczet sztandarowy
Podpisanie umowy od lewej: Członek Powiatu Kieleckiego, Bogdan Gierada; Starosta 

Kielecki Michał Godowski; Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski
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	 Tłumy	roześmianych	przedszkolaków	z	całej	Gminy	
Chęciny	 wraz	 	 zaproszonymi	 gośćmi	 przybyły	 do	 hali	
widowiskowo-sportowej	 “Pod	 Basztami”,	 gdzie	 odbył	
się	trzeci	w	historii	Gminny	Dzień	Przedszkolaka	zorga-
nizowany	 przez	 Zespół	 Twórczych	 Nauczycieli	 Eduka-
cji	Przedszkolnej	z	terenu	gminy	Chęciny.	W	tym	roku	
hasło	przewodnie	uroczystości	brzmiało:	„W	Bajkowych	
świecie	przedszkolaka”.

Przedszkolaki hucznie uczciły swoje święto
 O tym, jak wielki potencjał tkwi w przedszkolakach mogli przekonać się wszyscy ci, którzy wzięli udział w te-
gorocznych obchodach Dnia Przedszkolaka. Cykliczne już wydarzenie tym razem odbyło się pod hasłem „W Baj-
kowym świecie przedszkolaka”.

	 I	 trzeba	przyznać,	 że	 tego	dnia	było	naprawdę	baj-
kowo.	Maluchy	prezentowały	się	fantastycznie	w	swoich	
baśniowych	 strojach.	Wydarzenie	 poprowadziły	 dziew-
czynki	z	klas	IV	SP	w	Chęcinach,	witając	pięknie	przyby-
łych	gości	i	zapraszając	na	bajkową	scenę	kolejne		grupy.	
Jako	pierwsi	swoje	umiejętności	artystyczne	zaprezento-
wały	przedszkolaki	z	Polichna	w	tańcu	piosenki	„Witajcie	
w	naszej	bajce”	pod	kierunkiem	Małgorzaty	Habik.	Po	

 Przedszkolaki ze SP w Polichnie, z Oddziału Przedszkolnego w Wolicy, Bolmina, Starochęcin, z Przedszkola Samorządowego w Chęcinach oraz klasa „0” ze SP w Chęcinach
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W numerze:
• Przedszkolaki hucznie uczciły swoje 

święto
• Zalew w Lipowicy będzie kolejną 

atrakcją Gminy Chęciny
• Laur Świętokrzyski 2017. Chęciny 

znowu w gronie najlepszych
• Trwa budowa kanalizacji na Osiedlu 

Skiby
• Punkt Konsultacyjny w Chęcinach 

otwarty
• Gmina Chęciny podejmuje 

współpracę z kolejną uczelnią 
wyższą

• W Chęcinach rozbrzmiały Pieśni 
Maryjne

• Nowy odcinek drogi w Łukowej
• Gmina zdobyła środki z WFOŚiGW 

na realizację dwóch projektów 
dotyczących edukacji ekologicznej

• 35 000 turystów w Gminie Chęciny 
podczas Chęcińskiej Majówki

• II Gminny Konkurs Przyrodniczy
• XXXIV Międzynarodowy Kurs 

Obserwatorów Wojskowych ONZ 
w „Niemczówce”

• Poświęcono pomnik upamiętniający 
śp. por. Kazimierza Brauna

• Dni Otwarte Funduszy Europejskich 
w Chęcinach

• Planowane i zakończone 
dofinansowania przez LGD „Perły 
Czarnej Nidy”

• IV Gminny Turniej Gier i Zadań 
Logicznych

• Lotnicza przeszłość Polichna - 
wycieczka studentów Chęcińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod 
Pomnik Lotników w Polichnie

• VII edycja Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego

• Wspomnienie o Zbigniewie 
Wodeckim

• Modernizacja drogi w Ostrowie
• Pobiegli dla Krzysia w Miedziance
• Drużyny z Chęcin zwycięzcami 

w Międzyszkolnych Drużynowych 
Zawodach w Wędkarstwie 
Spławikowym

• V miejsce uczniów Gimnazjum nr 1 
w Chęcinach w Finale Wojewódzkim 
Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Drużynowych 
i Indywidualnych Biegach 
Przełajowych

• Wojewódzkie eliminacje do turnieju 
Piłkarska Kadra Czeka w Chęcinach

• Turniej Dzięcej Piłki Ręcznej 
w Chęcinach

• Straż z Ostrowa świętowała 90-lecie 
swojego istnienia

nich	 na	 scenę	 wyszły	 najprawdziw-
sze	smerfy,	w	rolę	których	wcieliły	się	
przedszkolaki	 z	 Przedszkola	 Samo-
rządowego	w	Chęcinach.	Ich	smerf-
ny	 taniec	 przygotowany	 pod	 czuj-
nym	okiem	Barbary	Zimoląg	i	Anny	
Woźniakiewicz,	 która	 odegrała	 rolę	
Papy	Smerfa,	zachwycił	publiczność.	
Następnie	 bajkę	 pt.	 Zamieszanie	
w	krainie	 bajek”	 przedstawiły	 dzie-
ci	 z	 Oddziału	 Przedszkolnego	 przy	
Szkole	 Podstawowej	 w	 Chęciach,	
które	przygotowała	Marzena	Łebek.	
Fantastyczne	 wiersze	 pt.	 „Skarga	
książki”	 i	 „W	 świecie	 bajki”	 przygo-
towały	dzieci	z	Oddziału	Przedszkol-
nego	z	Wolicy	pod	kierunkiem	Alicji	
Misiorek.	 Dzięki	 temu	 występowi	
wszystkie	 dzieci	 dowiedziały	 się	 jak	
szanować	 książki	 i	 przekonały	 się	
jednocześnie	 jak	 dużo	 ciekawych	
historii	 i	 przygód	 one	 kryją	 pod	
każdą	 okładką.	 Piosenką	 „Lubimy	
bajki”	 zachwyciły	 dzieci	 z	 Polichna	
pod	kierunkiem	Małgorzaty	Habik,	
a	 Iga	 Dudek	 z	 Bolmina	 wierszem	
pt.	 „Abecadło”,	 którą	 przygotowała	
Agata	Czaja.	Na	zakończenie	wystą-
piły	dzieci	ze	Starochęcin	z	wierszem	
pt.	 „Kwoka”	 przygotowanym	 pod	
czujnym	okiem	Iwony	Mazur.	W	we-
soły	nastrój	wprowadziły	 zebranych	
dzieci	 z	 klasy	 „O”	 ze	 Starochęcin,	
które	swoje	umiejętności	zdobywają	
pod	 kierunkiem	 Pani	 Jolanty	 Lat-
kowskiej.	 Zaprezentowały	 piosenkę	
pt.	 „Kaczka	 dziwaczka”,	 a	 śpiewała	
ją	 Aleksandra	 Nartowska.	 Wszyscy	
artyści	otrzymali	tego	dnia	gromkie	
brawa	 i	 oczywiście	 słodkie	 niespo-
dzianki.

	 Jak	 podkreślano	 podczas	Gmin-
nego	Dnia	Przedszkolaka,	 ideą	zor-
ganizowania	 tych	 obchodów	 było	
przekazanie	 owoców	 pracy	 twór-
czych	 nauczycieli	 poprzez	 nabyte	
wszechstronne	 umiejętności	 przed-
szkolaków	oraz	pokazanie	zalet	pro-
wadzenia	 zdrowego	 stylu	 życia	 nie	
tylko	dzieciom	 i	 rodzicom,	ale	rów-
nież	 wszystkim	 obecnym	 gościom.	
-	 Dzień	 Przedszkolaka	 to	 element	
bardzo	 pozytywny,	 integrujący	 śro-
dowisko	przedszkolne	z	terenu	gmi-
ny.	To	także	bardzo	dobra	okazja	do	
pokazania	 pracy	 przedszkoli.	 Fakt,	
że	wydarzenie	to	na	stałe	już	wpisało	
się	 w	 kalendarz	 wydarzeń	 w	naszej	
gminie	 pokazuje	 duży	 wkład	 na-
uczycieli,	 za	 co	 im	bardzo	dziękuję.	
Cała	 impreza	 bardzo	 logistycznie	
przemyślana,	 skoordynowana	 za-
sługuje	na	wielką	pochwałę.	 Jestem	
dumny,	 jako	 organ	 prowadzący,	 że	
na	tym	poziomie	edukacji	widać,	tak	
duży	 postęp.	Dzieci	 bardzo	 chętnie	
występują	 przed	 tak	 dużą	 publicz-
nością,	 przełamują	 stres,	 nabierają	
dużej	pewności	siebie.	Jest	to	ważne	
przedsięwzięcia	 w	 edukacji	 naszych	
najmłodszych	mieszkańców	 –	mówi	
Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	
Robert	 Jaworski,	 który	 gorąco	 do-
pingował	 wszystkich	 młodych	 arty-
stów	 i	 nagrodził	 przekazując	 kosze	
słodyczy,	 a	 na	 zakończenie	 podzię-
kował	 wszystkim	 zaangażowanym	
w	przygotowanie	 wydarzenia,	 pod-
czas	 którego	 można	 było	 przeko-
nać	 się	 jak	 wielki	 potencjał	 w	 tkwi	
w	przedszkolakach.

Agnieszka Olech

Bajkowe smerfy odwiedziły Święto Przedszkolaka
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Zalew w Lipowicy
będzie kolejną atrakcją Gminy Chęciny

 Dziś nie ma już wątpliwości – niebawem zbiornik wodny w Lipowicy będzie wyjątkowym miejscem nie tylko do wypoczyn-
ku i rekreacji, ale i do zamieszkania. Władze gminy Chęciny mają w planach rewitalizację zbiornika i terenu wokół niego. 
Powstanie tu ścieżka rowerowa, spacerowa i edukacyjna, molo, punkty widokowe, stylowe ławeczki i przystanie dla wędkarzy. 
Na ten cel samorząd otrzymał unijną dotację. Koncepcja została już opracowana.

Zbiornik w Lipowicy
zmieni swoje oblicze

	 -	Zbiornik	wodny	w	Lipowicy	to	jedno	z	najpiękniejszych	
i	 najbardziej	 urokliwych	miejsc	 na	 terenie	 gminy	 Chęciny.	
Opracowaliśmy	plan	zagospodarowania	przestrzennego,	bę-
dziemy	 też	 chcieli	 jak	 najszybciej	 zagospodarować	 zbiornik	
w	 ramach	 środków	 pochodzących	 z	 Kieleckiego	 Obszaru	
Funkcjonalnego.	Myślę,	że	w	przyszłości	powstanie	 tu	pięk-
ne	osiedle	mieszkaniowe,	a	może	nawet	hotele	 i	miejsce	do	
wypoczynku.	Zbiornik	w	Lipowicy	ma	potencjał,	który	chce-
my	wykorzystać	jak	najlepiej.	Niebawem	to	miejsce	zupełnie	
zmieni	swoje	oblicze	-	podkreśla	Burmistrz	Robert	Jaworski.

Będą ścieżki edukacyjne,
spacerowe i tarasy widokowe

	 Wszystko	wskazuje	na	 to,	 że	 zbiornik	w	Lipowicy	 stanie	
się	kolejną	wielką	atrakcją		Gminy	i	Miasta	Chęciny.	Znajduje	
się	on	około	czterech	kilometrów	od	Chęcin	i	 jest	położony	
w	niezwykle	urokliwym	miejscu,	skąd	rozciąga	się	widok	na	
zamek.	 Niebawem	 nabierze	 blasku	 i	 przejdzie	 gruntowną	
przemianę.	Wszystko	dzięki	pozyskanej	przez	władze	Gminy	
i	Miasta	Chęciny	unijnej	dotacji	na	realizację	zadania.	-	Wokół	
zalewu	w	Lipowicy	planujemy	wybudować	ścieżkę	rowerową,	
ścieżkę	spacerową,	a	także	ścieżkę	dydaktyczną.	Jest	to	obszar	
wyjątkowo	 cenny	przyrodniczo,	dlatego	 też	 staną	 tu	 tablice	
informacyjne	z	opisami	roślinności	i	zwierząt,	jakie	można	tu	
spotkać.	 Powstaną	 także	 punkty	widokowe	 i	 kładka	 z	 tara-
sem	widokowym	pozwalające	na	obserwację	gatunków	roślin	
i	zwierząt.	Wybudujemy	tu	również	altany	i	ustawimy	stylowe	
ławeczki.	Całość	będzie	oświetlona	i	monitorowana,	podobnie	
jak	parking,	który	także	tu	powstanie	–	wymienia	Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.

Są pieniądze unijne
na zagospodarowanie zalewu

	 Na	 zagospodarowanie	 zbiornika	 wodnego	 w	 Lipowicy	
władze	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny	 pozyskały	 dofinansowanie	
unijne	z	Kieleckiego	Obszaru	Funkcjonalnego	w	ramach	Zin-
tegrowanych	Inwestycji	Terytorialnych.	Zakończyły	się	prace	
nad	 koncepcją,	 a	 po	 jej	 zatwierdzeniu	 rozpoczną	 się	 prace	
przygotowawcze	do	opracowania	dokumentacji	projektowej.	
-	Dokumentacja	powinna	być	gotowa	jeszcze	w	tym	roku	–	za-
powiada	gospodarz	gminy,	Burmistrz	Robert	Jaworski.	War-
to	też	dodać,	że	w	ramach	zadania	powstanie	także	droga	do-
jazdowa	prowadząca	do	zalewu.	Całość	oszacowano	na	kwotę	

około	dwóch	milionów	złotych,	z	czego	ponad	1	milion	700	
tysięcy	złotych	pokryją	pozyskane	środki	unijne.

Chcą tu inwestować
	 Nie	da	się	zaprzeczyć,	że	gmina	Chęciny	cieszy	się	w	ostat-
nim	czasie	ogromnym	zainteresowaniem,	stając	się	turystycz-
ną	 kolebką	 województwa	 świętokrzyskiego.	 -	 W	 ubiegłym	
roku	 naszą	 gminę	 odwiedziło	 ponad	 pół	miliona	 turystów.	
Prawdziwe	oblężenie	przeżyliśmy	podczas	majowego	weeken-
du,	gdzie	pomimo	złej	pogody	Zamek	Królewski	odwiedziło	
blisko	12	tysięcy	ludzi.	W	porównaniu	z	ubiegłym	rokiem	to	aż	
o	tysiąc	osób	więcej	–	mówi	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęci-
ny,	Robert	Jaworski.	Jak	się	jednak	okazuje	to	niezwykłe	miej-
sce	przyciąga	nie	tylko	turystów,	ale	też	nowych	mieszkańców	
i	inwestorów,	którzy	również	dostrzegają	potencjał	tego	miej-
sca.	-	W	ostatnim	czasie	widzimy	także	wzrost	zainteresowania	
nie	tylko	przedsiębiorców,	ale	i	prywatnych	inwestorów.	Gmi-
na	Chęciny	ma	niezwykłe	walory	przyrodniczo-historyczne,	
co	czyni	to	miejsce	prawdziwie	unikatowym.	Jesteśmy	dobrze	
skomunikowani	z	głównymi	węzłami	drogowymi,	a	do	tego	
jest	u	nas	niezwykle	malowniczo.	Ten	spokój	 i	unikatowość	
chociażby	Lipowicy	zaczynają	doceniać	ludzie	z	zewnątrz,	któ-
rzy	coraz	liczniej	chcą	się	tutaj	budować,	a	już	niebawem	to	
miejsce	po	całkowitej	rewitalizacji	nabierze	zupełnie	nowego	
wymiaru	–	zapowiada	Burmistrz	Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech

 Zalew w Lipowicy
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	 Nagroda	 Wojewody	 -	 Laur	 Świętokrzyski	 ma	 charakter	
honorowy.	Nominowani	i	Laureaci	tej	nagrody	nie	otrzymują	
z	tego	 tytułu	 jakichkolwiek	 gratyfikacji	 finansowych,	 ulg	 po-
datkowych,	 czy	 innych	 ułatwień	 w	prowadzeniu	 działalności.	
Laureaci	 otrzymują	 dyplom	 i	statuetkę	 od	Wojewody	 i	mają	
prawo	używać	we	wszelkich	materiałach	firmowych	i	reklamo-
wych	tytuł	„Laureat	Nagrody	Wojewody	Laur	Świętokrzyski”.
	 W	 XI	 edycji	 konkursu	 nominowano	 przedsiębiorstwa	
i	osoby	 fizyczne	w	sześciu	 kategoriach:	 „Przedsiębiorstwo	 od-
powiedzialne	społecznie”,	„Gmina	miejska”,	„Gmina	wiejska”,	
„Człowiek	 Roku”,	 „Lider	 dobroczynności”	 oraz	 „Osiągnięcie	
sportowe	 roku	 2016”.	 Przyznano	 też	 dwa	 Laury	 Specjalne.	
Wyniki	 trzymane	 były	w	ścisłej	 tajemnicy	 do	 ostatniej	 chwili.	
Statuetki	i	dyplomy	wręczała	laureatom	jedensatsej	edycji	na-
grody	 „Laur	Świętokrzyski”	wojewoda	Agata	Wojtyszek	wraz	
z	wicewojewodą	 Andrzejem	Bętkowskim.	 Tuż	 przed	 ogłosze-
niem	wyników	podkreślano,	że	już	sama	nominacja	do	„Lau-
ra	 Świętokrzyskiego”	 to	wyróżnienie	dla	 tych,	 którzy	wnoszą	
wkład	w	rozwój	 i	promocję	 regionu	 oraz	 przyczyniają	 się	 do	
budowania	pozytywnego	wizerunku	ziemi	świętokrzyskiej	nie	
tylko	w	Polsce,	ale	i	w	Europie.	-	Ta nagroda to ogromny zaszczyt, 
ale również olbrzymia odpowiedzialność społeczna. Serdecznie Państwu 
za to dziękuję. To właśnie laureaci są regionalnymi liderami w swoich 
dziedzinach, wyznaczają nowatorskie trendy, hołdując zarazem lokal-
nej tradycji. My, mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, jesteśmy 
dumni i darzymy szczególnym szacunkiem tak obywatelskie podejście do 
regionalnego patriotyzmu -	mówiła	wojewoda	Agata	Wojtyszek.
	 Tegoroczna	 nominacja	 do	 nagrody	 „Laur	 Świętokrzyski”	
była	 już	 kolejną	nominacją	dla	naszej	Gminy.	Kapituła	Kon-
kursu	 przyznała	 dla	 Chęcin	 tą	 nominację	 biorąc	 pod	 uwagę	
szybki	 i	widoczny	 rozwój	 gminy,	 jej	 pozytywny	 wizerunek,	

Laur Świętokrzyski 2017.
Chęciny znowu w gronie najlepszych

 28 kwietnia, podczas uroczystej gali w Centrum Kongresowym Targi Kielce po raz jedenasty w historii wręczono Nagrody 
Wojewody „Laur Świętokrzyski”. Gmina Chęciny otrzymała nominację do Nagrody Wojewody w kategorii „Gmina Miejska” 
i tym samym znalazła się jako jedna z zaledwie pięciu gmin województwa świętokrzyskiego w zacnym gronie nominowanych.

realizowane	 inwestycje	 oraz	umiejętność	 korzystania	 ze	środ-
ków	unijnych,	w	czym	Gmina	Chęciny	 jest	 jednym	z	liderów	
na	arenie	województwa.	-		Bardzo	się	cieszymy,	że	po	raz	ko-
lejny	doceniono	nasze	działania.	Znalezienie	się	w	tak	ścisłym	
gronie	najlepszych	gmin	województwa	świętokrzyskiego	to	dla	
nas	 wielkie	 wyróżnienie.	 Tegoroczna	 nominacja	 potwierdza	
tylko,	że	po	licznych	sukcesach	i	wykonanym	kroku	milowym	
w	kierunku	 rozwoju	 gminy,	 Chęciny	 nie	 osiadły	 na	 laurach.	
Poprzeczkę	postawiliśmy	sobie	bardzo	wysoko	od	samego	po-
czątku	i	cieszę	się,	że	udaje	nam	się	trzymać	ten	poziom	–	pod-
kreślał	 Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	 Robert	 Jaworski	
podczas	uroczystej	gali.

Agnieszka Olech

Zrównoważony rozwój Gminy Chęciny został dostrzeżony
przez kapitułę Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski”

Trwa budowa kanalizacji na Osiedlu Skiby
 Nowa sieć kanalizacyjna powstaje na Osiedlu Skiby. Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Technicz-
no-Produkcyjne „AGAMEX” oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KANRYD.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Skibach

	 Powstająca	 sieć	 kanalizacyjna	w	miejscowości	 Skiby	wy-
konywana	jest	systemem	grawitacyjno-	tłocznym.	W	ramach	
zadania	powstanie	2,4	km	bieżących	sieci.	Powstanie	 jedna	
przepompownia	ściekowa.	–	Jednym	z	priorytetów	w	naszej	
gminie	 jest	 budowa	 sieci	 kanalizacyjnej.	 Jest	 to	 niezwykle	
kosztowne	zadanie	i	trudne	do	przeprowadzenia.	Z	pewno-
ścią	 kanalizacja	 podnosi	 standard	 życia	 mieszkańców	 oraz	
wpływa	na	poprawę	jakości	wody.	Dlatego	też,	sukcesywnie	
staramy	się	budować	kolejne	odcinki	kanalizacji	–	powiedział	
Burmistrz,	Robert	Jaworski.
	 Zakończenie	 realizacji	 zdania	planowane	 jest	na	 koniec	
2017	roku.	

Renata Janusz
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W	punktach	konsultacyjnych	świadczona	będzie	specjalistycz-
na	pomoc	dla	rodzin	i	klientów	indywidualnych	w	zakresie:
•	poradnictwo	i	wsparcie	psychologiczne	w	sprawach	rodzin-
nych	oraz	wychowawczych,
•	pomoc	psychologiczna	dla	osób	przeżywających	kryzysy	ży-
ciowe,	trudności	przystosowawcze	lub	borykającymi	się	z	inny-
mi	trudnościami	wynikającymi	z	aktualnej	sytuacji	życiowej,
•	 diagnoza	 pojawiających	 się	 trudności	 w	 funkcjonowaniu	
dzieci	i	młodzieży,			
•	pomoc	dzieciom	i	młodzieży	w	zakresie	socjalizacji	w	szkole,
•	porady	 i	pomoc	dla	dzieci	 i	młodzieży	posiadającym	 trud-
ności	 w	 kontaktach	 rówieśniczych	 i	 środowiskowych,	 pomoc	
rodzicom/opiekunom	prawnym	w	rozwijaniu	kompetencji	ro-
dzicielskich	umiejętności,	w	rozpoznawaniu	i	rozwijaniu	indy-
widualnych	możliwości,	predyspozycji	i	uzdolnień	dzieci,
•	rozmowy	motywujące		i	wspierające,
•	pomoc	w	rozwiązywaniu	konfliktów	w	rodzinie,	w	sytuacjach	
kryzysowych	w	grupie	rówieśniczej,	po	traumie,	wszelkich	stre-
sach,	wyciszanie	konfliktów	małżeńskich,
•	prowadzenie	mediacji	rodzinnej,
•	 profilaktyka	 dla	 mieszkańców	 m.in.	 ukierunkowanych	 na	
rozwój	 umiejętności	 wychowawczych	 rodziców,	 profilaktyka	
zachowań,	agresywnych	wśród	dzieci	i	młodzieży,	prelekcje	na	
temat	mediacji	i	inne,
•	porady	prawne	w	zakresie	prawa	cywilnego	w	 tym:	prawo	
rodzinne,	prawo	pracy,	rzeczowe	i	inne,
•	pomoc	prawna	w	sporządzaniu	projektów,	pozwu,	wniosku	
oraz	innych	pism.

Punkt Konsultacyjny w Chęcinach otwarty
 Porady psychologa, pedagoga, prawnika i mediatora, a wszystko to zupełnie bezpłatnie. Na terenie Gminy i Miasta Chę-
ciny właśnie ruszył Punkt Konsultacyjny dla mieszkańców. Porozumienie w tej sprawie swoimi podpisami sygnowali Starosta 
Powiatu Kieleckiego, Michał Godowski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

	 Otwarty	Punk	Konsultacyjny,	który	powstał	dzięki	współ-
pracy	dwóch	samorządów	–	Powiatu	Kieleckiego	oraz	Gminy	
i	 Miasta	 Chęciny,	 mieści	 się	 w	 budynku	 Miejsko-Gminnego	
Ośrodka	Pomocy	w	Chęcinach.	Z	porad	prawnika,	mediatora,	
psychologa	i	pedagoga	będą	mogli	bezpłatnie	korzystać	miesz-
kańcy	Gminy	i	Miasta	Chęciny	znajdujący	się	w	trudnej	sytu-
acji	życiowej	i	rodzinnej.	-	Ludzkie	problemy	są	dla	nas	ważne.	
Chcemy,	 aby	punkty	konsultacyjne	były	miejscem,	w	którym	
mieszkańcy	poszczególnych	gmin	będą	mogli	przyjść	i	uzyskać	
fachową	oraz	bezpłatną	pomoc	–	podkreślał	podczas	otwarcia	
Punktu	Konsultacyjnego	w	Chęcinach,	Starosta	Powiatu	Kie-
leckiego,	Michał	Godowski.	-	Dziękuję	władzom	Gminy	i	Mia-
sta	Chęciny	za	otwartość	i	doskonałą	współpracę	w	tym	zakre-
sie	–	dziękował	starosta.	-	Punkty	Konsultacyjne	są	ogromnie	
potrzebne.	 Wiemy	 że	 ich	 zadaniem	 będzie	 wsparcie	 specja-
listów	 dla	 osób	 i	 rodzin	 będących	 w	 kryzysie	 oraz	 w	 innych	
trudnych	 sytuacjach	 życiowych	 dotyczących	 między	 innymi:	
przemocy,	konfliktów,	czy	problemów	opiekuńczo-wychowaw-
czych	z	dziećmi.	Znaleźliśmy	 się	w	 ścisłym	gronie	 tych	gmin,	
gdzie	 będzie	 działał	 taki	 punkt	 konsultacyjny.	 Jego	 otwarcie	
w	Chęcinach	jest	dowodem	na	dialog	i	partnerstwo	samorzą-
dów	różnych	szczebli	w	zakresie	pomocy	społecznej	–	zaznaczył	
Burmistrz,	 Robert	 Jaworski,	 składając	 w	 imieniu	 mieszkań-

W Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chęcinach - dyżury będą odbywać się
w trzeci (mediator, radca prawny) i czwarty ( psycholog, pedagog) wtorek miesiąca,

tel. 41 315 10 54.

Porad i konsultacji udzielać
będą pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kielcach:

• Psycholog- Lidia Świeboda-Toborek
Absolwentka	Uniwersytetu	Jagiellońskiego	w	Krakowie.	Czło-
nek	 Polskiego	 Towarzystwa	 Psychologicznego.	 Prowadzi	 po-
radnictwo	i	konsultacje	 	psychologiczne	dla	rodzin	oraz	osób	
indywidualnych.	 Realizuje	 działania	 z	 obszaru	 interwencji	
kryzysowej.	 Diagnozuje	 zaburzenia	 i	 trudności	 w	 funkcjono-
waniu	poznawczym,	społecznym	i	emocjonalnym	występujące	
u	dzieci	i	młodzieży.	Specjalizuje	się	w	problematyce	całościo-
wych	zaburzeń	rozwojowych,	w	tym	spektrum	autyzmu.	Posia-
da	doświadczenie	w	prowadzeniu	szkoleń,	grup	wsparcia	oraz	
warsztatów	psychoedukacyjnych	ukierunkowanych	na	rozwój	
osobisty,	kształtowanie	umiejętności	rodzicielskich	i	poszukiwa-
nie	rozwiązań	sytuacji	problemowych.

• Psycholog- Marcelina Jończyk- Król
Absolwentka	Wydziału	Filozoficznego	na	Uniwersytecie	Jagiel-
lońskim	w	Krakowie.	Członek	Polskiego	Towarzystwa	Psycho-
logicznego.	 Psycholog	 praktyk	 zajmujący	 się	 poradnictwem,	
wsparciem	oraz	diagnozą	psychologiczną	dla	pieczy	zastępczej	
oraz	mieszkańców	powiatu	kieleckiego.	Posiada	doświadczenie	
w	pracy	z	rodzinami	w	kryzysie	m.	in.	w	sytuacji	straty	osoby	
bliskiej.	Specjalizuje	się	w	pracy	z	dziećmi,	młodzieżą	oraz	ro-
dzinami	 borykającymi	 się	 z	 trudnościami	 opiekuńczo-wycho-
wawczymi.

ców	 i	 samorządu	Gminy	 i	Miasta	Chęciny	podziękowania	na	
ręce	Starosty	Michała	Godowskiego,	Członka	Zarządu	Powiatu	
Kieleckiego	 Bogdana	 Gierady,	 Anny	 Bielna,	 dyrektor	 PCPR	
w	Kielcach,	a	także	zaangażowanych	w	pomoc	społeczną	pra-
cowników	chęcińskiego	MGOPS	na	czele	z	kierownik	MGOPS	
w	Chęcinach	Ewą	Znojek	oraz	koordynatorem	punktu	konsul-
tacyjnego	w	Chęcinach,	Marceliną	Jończyk-Król.
	 Jak	podkreśliła	obecna	podczas	uroczystego	otwarcia	punk-
tu	konsultacyjnego	w	Chęcinach	Anna	Bielna,	dyrektor	PCPR	
w	 Kielcach,	 w	 ramach	 działalności	 punktu	 konsultacyjnego	
przewidziano	poradnictwo	 i	wsparcie	psychologiczne	w	spra-
wach	rodzinnych	oraz	wychowawczych,	pomoc	dla	osób	prze-
żywających	kryzysy	życiowe,	pomoc	dzieciom	i	młodzieży	w	za-
kresie	socjalizacji	w	szkole,	pomoc	w	rozwiązywaniu	konfliktów	
w	 rodzinie,	 wyciszanie	 konfliktów	małżeńskich,	 prowadzenie	
mediacji	rodzinnej,	profilaktykę	dla	mieszkańców,	m.in.	ukie-
runkowanych	na	 rozwój	 umiejętności	wychowawczych	 rodzi-
ców,	 profilaktykę	 zachowań	 agresywnych	wśród	dzieci	 i	mło-
dzieży,	 porady	 prawne	 w	 zakresie	 prawa	 cywilnego	 w	 tym:	
prawo	rodzinne,	prawo	pracy,	rzeczowe	i	inne,	a	także	pomoc	
prawną	w	sporządzaniu	projektów,	pozwu,	czy	wniosku.

Agnieszka Olech
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• Pedagog- Pani Justyna Kasperek
Absolwentka	pedagogiki	 i	resocjalizacji,	oligofrenopedagogiki	
oraz	terapii	pedagogicznej	mediator.	Dzięki	wieloletniemu	do-
świadczeniu	w	pracy	pedagoga	szkolnego,	zna	potrzeby	i	pro-
blemy	dzieci.	Specjalizuje	się			w	pomocy	dzieciom	i	młodzieży	
posiadającym	trudności	w	kontaktach	rówieśniczych	i	środowi-
skowych.	Prowadzi	konsultacje	dla	rodzin	mających	problemy		
wychowawcze	i	trudności	z	utrzymaniem	odpowiedniej	moty-
wacji	do	nauki	dzieci	i	młodzieży.	Prowadzi	działania	z	zakresu	
psychoedukacji	oraz	profilaktyki.

• Mediator- Pani Teresa Jakubowska
Konsultant	 ds.	 Współpracy	 z	 Rodziną	 i	 Dzieckiem	 PCPR	
w	Kielcach.	Absolwentka	Akademii	Świętokrzyskiej	w	Kielcach,	
specjalność:	Resocjalizacja	 i	Profilaktyka	Społeczna	oraz	Aka-
demii	Pedagogiki	Specjalnej	w	Warszawie-	Instytut	Psycholo-
gii	 Stosowanej	 specjalność:	 Poradnictwo	Psychologiczne	 i	 In-
terwencja	Kryzysowa.	Mediator	wpisany	na	 listę	mediatorów	
Sądu	Okręgowego	w	Kielcach.	Mediator	 rodzinny	w	Caritas	

Diecezji		Kieleckiej-	Centrum	Interwencji	Kryzysowej	w	Kiel-
cach.	 Mediator-	 V-ce	 Prezes	 Stowarzyszenia	 Świętokrzyskich	
Mediatorów.	Realizuje	działania	z	obszaru	interwencji	kryzyso-
wej,	udziela	wsparcia	dla	osób	będących	w	przemocy	lub	zagro-
żonych	przemocą.	Poprzez	mediacje	rozwiązuje	konflikty		ro-
dzinne,	małżeńskie,	problemy	z	dziećmi	i	młodzieżą.	Prowadzi	
mediacje	sądowe	i	poza	sądowe.	Zajmuje	się	profilaktyką.

• Radca Prawny- Pani Anna Kangier
Absolwentka	Wydziału	Prawa	i	Administracji	Uniwersytetu	Ślą-
skiego.	W	2003	roku	ukończyła	aplikację	sędziowską	i	złożyła	
egzamin	sędziowski.	W	latach	1993-2010	pracowała	w	Sądzie	
Rejonowym	w	Kielcach.	W	2006	 roku	wpisana	 została	 na	 li-
stę	 radców	 prawnych	w	Okręgowej	 Izbie	 Radców	 Prawnych	
w	Kielcach,	pod	numerem	KL-	K	756.	Obecnie	pracuje	m.in.	
w	Powiatowym	Centrum	Pomocy	Rodzinie	w	Kielcach	świad-
cząc	pomoc	prawną	na	rzecz	mieszkańców	powiatu	Kieleckiego	
bez	względu	na	dochód.

	 12	 maja,	 z	 wizytą	 w	 Chęcinach	 gościli	 przedstawiciele	
Akademii	 Sztuk	 Pięknych	 im.	 Jana	Matejki	 w	 Krakowie	 –	
rektor	uczelni	prof.	 Stanisław	Tabisz	wraz	 z	prodziekanem	
wydziału	 rzeźby	 dr.	 Marcinem	 Nosko.	 Z	 władzami	 gminy	
omawiali	 szczegóły	 współpracy	 dotyczącej	 organizowania	
plenerów	 rzeźby	na	 terenie	Gminy	 i	Miasta	Chęciny.	 -	Od	
kilkunastu	 już	 lat	 na	 terenie	naszej	 gminy	 z	powodzeniem	
odbywają	 się	międzynarodowe	plenery	malarskie,	na	które	
zjeżdżają	artyści	nie	tylko	z	różnych	zakątków	Polski,	ale	też	
spoza	jej	granic.	W	tegorocznych	Plenerach	swój	udział	za-
powiedzieli	malarze	z	Anglii	i	Francji.	Malarze	utrwalają	na	
płótnie	najpiękniejsze	 zakątki	dynamicznie	 zmieniającej	 się	
na	 przestrzeni	 lat	 naszej	 gminy.	 Gmina	 Chęciny	 to	 gmina	
niemalże	wyrzeźbiona	w	kamieniu,	dlatego	postanowiliśmy	
poszerzyć	międzynarodowy	plener	malarski	o	plener	rzeźby	
–	poinformował	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski.	-	Chcieliśmy	zaprosić	do	współpracy	renomowaną	
uczelnię	oraz	cenionych	artystów	i	nadać	tym	samym	plene-
rowi	prestiżowy	charakter	–	tłumaczy	Burmistrz,	Robert	Ja-
worski.

	 Spotkanie	władz	gminy	z	przedstawicielami	krakowskiej	
ASP	w	sprawie	planów	powołania	do	życia	plenerów	rzeźby	
odbyło	się	w	Chęcinach.	-	Jesteśmy	zauroczeni	tym	miejscem.	
Ma	 ono	w	 sobie	 ogromny	 potencjał.	Myślę,	 że	 zachwyceni	
będą	też	przyjeżdżający	tu	w	przyszłości	rzeźbiarze	–	mówił	
podczas	spotkania	rektor	uczelni,	prof.	Stanisław	Tabisz,	któ-
ry	wraz	z	prodziekanem	wydziału	rzeźby,	dr.	Marcinem	No-
sko	w	towarzystwie	gospodarza	gminy	odwiedzili	najciekaw-
sze	miejsca	na	mapie	historyczno-kulturowej	Chęcin,	wśród	
których	znalazł	się	oczywiście	Zamek	Królewski,	renesanso-
wa	kamienica	Niemczówka,	Europejskie	Centrum	Edukacji	
Geologicznej	i	hala	widowiskowo-sportowa	“Pod	Basztami”.

Gmina Chęciny podejmuje współpracę
z kolejną uczelnią wyższą

 Wszystko wskazuje na to, że już w przyszłym roku w Chęcinach ruszą międzynarodowe plenery rzeźby. A to dzięki współ-
pracy władz Gminy i Miasta Chęciny z Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Podpisanie porozumienia 
w tej sprawie pomiędzy obiema instytucjami już w czerwcu.

	 Po	 zapoznaniu	 władz	 krakowskiej	 uczelni	 z	 walorami	
Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny,	 Burmistrz	 przeprowadził	 szcze-
gółową	 rozmowę	 dotyczącą	 współpracy.	 Jak	 poinformowa-
no,	umowa	dotycząca	współpracy	gminy	z	ASP	w	Krakowie	
zostanie	podpisana	 już	w	czerwcu.	 -	Chcemy,	aby	pierwsze	
plenery	 rzeźby	 ruszyły	 już	 w	 przyszłym	 roku.	 Wierzę,	 że	
Chęciny	 staną	 się	ważnym	miejscem	nie	 tylko	dla	malarzy,	
ale	i	dla	rzeźbiarzy,	a	planowane	plenery	będą	dla	nich	nie-
powtarzalną	okazją	nie	 tylko	do	wymiany	doświadczeń,	ale	
także	do	zdobywania	i	kształtowania	umiejętności	w	zakresie	
prac	w	kamieniu,	którego	w	Gminie	Chęciny	mamy	przecież	
pod	dostatkiem	–	podkreśla	Burmistrz,	Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech

Burmistrz Robert Jaworski spotkał
się z Rektorem ASP w Krakowie, prof. dr. hab. Stanisławem Tabisz

oraz Prodziekanem Wydziału Rzeźby, dr. Marcinem Nosko
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Nowy odcinek drogi
w Łukowej

 Mieszkańcy Lukowej mogą mieć powód do zadowolenia. 
Zakończyły się prace związane z budową kolejnego odcinka 
drogi w ich miejscowości. 

	 Nowy	dywanik	asfaltowy	na	 jednym	z	odcinków	dróg	położo-
nych	w	miejscowości	Łukowa	został	położony	na	długości	blisko	200	
metrów.	Poza	nową	nawierzchnią	asfaltową	w	tym	miejscu	zagospo-
darowano	także	pobocza.	Dzięki	nowej	drodze	w	tym	miejsce	będzie	
zdecydowanie	bardziej	bezpiecznie	nie	tylko	dla	poruszających	się	
tędy	pieszych,	ale	i	dla	kierowców.	

Agnieszka Olech

	 Każdy	z	wykonawców	zaprezentował	kilka	utworów	religijnych	
nawiązujących	do	kultu	Matki	Boskiej.	-	Koncert	Pieśni	Maryjnych	
doskonale	wpisuje	się	w	pejzaż	naszej	historii	i	kultury	–	powiedział	
Robert	 Jaworski,	 Burmistrz	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny.	 -	 W	 wielu	
miejscach	mieszkańcy	gminy	gromadzą	się	przy	przydrożnych	ka-
pliczkach	Matki	Bożej,	aby	oddać	jej	hołd	i	podziękować	za	otrzy-
mane	łaski.	Cieszę	się,	że	potrafią	się	tak	jednoczyć	i	chętnie	biorą	
udział	w	tak	niezmiernie	ważnych	wydarzeniach	–	dodał	Burmistrz,	
dziękując	 jednocześnie	 wszystkim	 artystom	 za	 wzięcie	 udziału	
w	przeglądzie	–	Życzę	wielu	niezapomnianych	przeżyć	duchowych	
i	artystycznych	–	życzył	gospodarz	gminy,	a	do	życzeń	przyłączył	się	
proboszcz	parafii	ksiądz	dziekan	Jan	Kukowski.	–	Niemal	w	każdym	
kościele	i	przy	przydrożnych	kapliczkach,	przez	cały	maj	ludzie	się	
gromadzą,	by	modlić	się	do	Boga	za	wstawiennictwem	Matki	Naj-
świętszej.	Dziękuję,	że	dziś	w	naszym	kościele	będziemy	modlić	się	
poprzez	śpiew.
	 Jako	 pierwszy	 wystąpił	 Zespół	 „Zelejowianie”.	 Wykonał	 dwie	
pieśni:	 „Po	 górach,	 dolinach”	 i	 „Śpiewa	mi	 słowiczek	 na	 rajskim	
dworze”.	„Uczyńcie,	co	wam	mówi	Syn”,	„O	Niepokalana”	wykona-
ła	solistka	Stanisława	Żądecka.	Podczas	niezwykłego	koncertu	wystą-
pili	także:	Chór	Parafialny	(„Ślubowanie”	i	„Zawierzenie”),	Bolmi-
nianki	(„O	Maryjo	piękna	Pani”	i		„Dobra	Matko	i	Królowo	z	Jasnej	
Góry”),	Koło	Gospodyń	i	Gospodarzy	Wiejskich	Wolicczanie	(„Pie-
śnią	wesela	witamy	o	Maryjo”	 i	 „Tam	za	 lasem	niedaleko”),	Chór	
Oremus	(„O	złóżmy	Naszej	Pani”	i	„Magnificat”),	Grupa	Śpiewacza	
Sekcji	Emerytów	Nauczycieli	(„Zdrowaś	Maryjo”	i	„O	Wszechpotęż-
na	Pani	Świata”),	Ostrowianki	(„Radością	niebo	brzmi”	i	„Zaufaj	bez	

W Chęcinach rozbrzmiały Pieśni Maryjne
 14 maja, w kościele parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach odbył się Koncert Pieśni Maryjnych. Udział w nim 
wzięli soliści, zespoły oraz chóry. Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski oraz 
Proboszcz Parafii w Chęcinach, ks. dziekan Jan Kukowski.

reszty	Maryi”),	solistka	Jadwiga	Wojda	zaprezentowała	się	w	utwo-
rze	„Wśród	tylu	dróg”,	a	San	Damiano	zaprezentował	„Byłaś	 tak	
cicha”,	„Pozdrawiam	Ciebie	Matko”	i	„Obudź	mnie”.
	 Jak	podkreślano	podczas	niezwykłego	koncertu,	 słynne	„ma-
jówki”	-	nabożeństwa,	odprawiane	wieczorami	w	kościołach,	przy	
grotach,	kapliczkach	i	przydrożnych	figurach,	na	stałe	wpisały	się	
w	krajobraz	Polski.	-	Jest	to	nasze	dziedzictwo	kulturowe,	regional-
ne,	wyrosłe	z	tradycji	chrześcijańskiej,	przenoszone	z	pokolenia	na	
pokolenie	–	podkreślali	na	zakończenie	Burmistrz	wraz	z	ks.	Dzie-
kanem.	Zaprezentowane	pieśni	maryjne	pokazały	fenomen	muzy-
ki	religijnej	i	ukazały	piękno	muzyki	inspirowanej	duchem	praw-
dy,	piękna	i	miłości	do	Boga	i	ludzi.

Agnieszka Olech

 Pieśni Maryjne zachęciły uczestników koncertu do wspólnego śpiewania

Organizatorami koncertu byli: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski
oraz ks. Dziekan, Jan Kukowski Proboszcz Parafii w Chęcinach

Grupa San Damiano w radosnych rytmach oddała cześć Matce Bożej

W Łukowej powstał nowy odcinek drogi
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	 Wszystko	 w	ramach	 ogłoszonego	
przez	 Wojewódzki	 Fundusz	 Ochrony	
Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Kiel-
cach	naboru	dla	gmin	województwa	świę-
tokrzyskiego	 w	zakresie	 ochrony	 środo-
wiska	i	edukacji	ekologicznej.
	 Uroczyste	 podpisanie	 umów	 z	gmi-
nami	odbyło	sięw	Korytnicy	k.	Szydłowa.	
Umowy	podpisali	przedstawiciele	72	gmin	z	terenu	wojewódz-
twa	świętokrzyskiego,	a	Zarząd	WFOŚ	przeznaczył	na	nie	łącz-
nie	2	miliony	160	 tysięcy	złotych.	Warto	dodać,	że	w	ramach	
ogłoszonego	w	styczniu	2017	 roku	naboru,	 gminy	 złożyły	do	
Funduszu	79	wniosków.	Do	dofinansowania	zgłoszono	łącznie	
108	szkół	podstawowych.Z	terenu	Gminy	i	Miasta	Chęciny	zło-
żono	dwa	wnioski.	
	 Realizacja	pierwszego,	w	ramach	Priorytetu	Rozwój	 infra-
struktury	 służącej	 edukacji	 ekologicznej,	 pn.	 Pracownia edu-
kacji ekologiczno – przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gmi-

Gmina zdobyła środki z WFOŚiGW na realizację
dwóch projektów dotyczących edukacji ekologicznej

 Mowa o pozyskaniu przez gminę 40 tysięcy złotych na doposażenie dwóch pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej 
w Szkołach Podstawowych w Chęcinach i w Łukowej oraz blisko 6 tysięcy złotych na organizację wyjazdu na zieloną szkołę 
uczniów Gimnazjum im. K. Fodygi w Chęcinach. Umowę na obydwa projekty Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Ja-
worski podpisał z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Gmina i Miasto 
Chęciny

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
zaprasza

24 czerwca 2017 r. godz. 19.00
Rynek w Chęcinach

Koncert zespołu JĘDRUSIE
Spektakl Teatru Grodzkigo Pod Basztami

Jędrusiekapela

nie Chęciny,	 pozwoli	 dokonać	 zakupu	 doposażenia	 do	 dwóch	
pracowni	 przyrodniczych.	 Zakupione	 pomoce	 dydaktyczne	
posłużą	 głównie	 badaniu	 oraz	 wykonywaniu	 pomiarów	 i	ob-
serwacji	różnych	elementów	środowiska:	powietrza,	wód,	gleb,	
powierzchni	ziemi,	 siedlisk	 i	biocenoz,	a	także	przeprowadza-
niu	doświadczeń,	obserwacji	i	demonstracji	z	zakresu	ochrony	
środowiska,	przede	wszystkim	w	obszarach	tematycznych:	od-
nawialne	źródła	energii,	biodegradacja,	recykling,	filtrowanie,	
oczyszczanie	 i	uzdatnianie	 wody.	 Prowadzenie	 edukacji	 eko-
logicznej	 wśród	 dzieci	 i	młodzieży	 to	 najważniejszy	 segment	
działań	edukacyjnych.	Dzięki	wyrobieniu	w	nich	nawyków	wła-
ściwego	postępowania	w	zakresie	szeroko	rozumianej	ochrony	
środowiska,	można	się	spodziewać,	że	wprowadzane	inwestycje	
i	zmiany	będą	znajdowały	przychylniejsze	przyzwolenie	społe-
czeństwa.
	 W	 ramach	 tego	 zadania	 odbędzie	 się	 także	 szkolenie	 dla	
nauczycieli.	Celem	szkolenia	jest	zwiększenie	kompetencji	na-
uczycieli	przedmiotów	przyrodniczych	w	zakresie	podnoszenia	
świadomości	 ekologicznej	 oraz	 rozwijania	 u	uczniów	 postaw	
i	umiejętności	badawczych	z	wykorzystaniem	zakupionych	po-
mocy	dydaktycznych.
	 Drugi	 projekt,	 dofinansowany	 w	ramach	 priorytetu	 Pro-
pagowanie	 i	wymiana	 wiedzy	 w	obszarze	 różnorodności	 bio-
logicznej,	 ochrony	 środowiska	 i	efektywnego	 wykorzystania	
jego	zasobów	oraz	zrównoważonego	rozwoju,	ze	szczególnym	
uwzględnieniem	ochrony	powietrza	i	klimatu,	pn.	Wyjazd przy-
rodniczo – krajoznawczy uczniów ZSO w Chęcinach na Zieloną Szkołę, 
ma	na	celu	min.	kształtowanie	u	młodzieży	umiejętności	oceny	
zmian	 zachodzących	 w	środowisku	 przyrodniczym	 w	wyniku	
działalności	 człowieka.	 Projekt	 obejmuje	 57	 uczniów	 gimna-
zjum,	którzy	na	zielonej	szkole	zdobędą	wiedzę	w	obszarze	róż-
norodności	 biologicznej,	 ochrony	 środowiska	 i	efektywnego	
wykorzystania	 jego	 zasobów	 oraz	 zrównoważonego	 rozwoju,	
ze	szczególnym	uwzględnieniem	ochrony	powietrza	i	klimatu.

Agnieszka Olech

Burmistrz, Robert Jaworski podpisuje umowę
na dofinansowanie projektów dla gimnazjalistów
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Blisko 12 tysięcy turystów odwiedziło chęcińską warownię
	 Tegoroczna	majówka	 przyciągnęła	 do	 Chęcin	 prawdziwe	
tłumy	turystów.	Trzeba	przyznać,	że	koncerty,	pokazy	walk,	re-
konstrukcje	historyczne	i	przedstawienia	teatralne	były	praw-
dziwą	 gratką	 dla	 odwiedzających.	 Największą	 i	niegasnącą	
sławą	cieszy	się	perełka	województwa	świętokrzyskiego	i	jedna	
z	największych	atrakcji	regionu,	jaką	jest	Zamek	Królewski.	Re-
kordowa	liczba	turystów,	odwiedzających	Zamek	w	Chęcinach	
zjechała	 do	 królewskiego	miasteczka	 1	maja.	 -	Tego	dnia	 na	
Zamek	 weszło	 blisko	 4	 tysiące	 turystów	 i	to	 niewątpliwie	 był	
rekord	podczas	całej	majówki.	W	sumie	w	długi	weekend	chę-
cińską	warownię	odwiedziło	blisko	12	tysięcy	turystów	–	poin-
formował	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski,	
przyznając,	 że	 to	 imponująca	 liczba.	 -	 Szacujemy,	 że	 w	całej	
gminie	 turystów	 było	 dużo	 więcej,	 bo	 blisko	 35	 tysięcy.	 Jeśli	
chodzi	 o	Zamek,	 to	 faktycznie	 padł	 rekord.	 W	stosunku	 do	
roku	ubiegłego	przyjechało	do	nas	aż	o	tysiąc	turystów	więcej	
–	podkreśla	gospodarz	gminy.	-	Odrestaurowanie	zamku	było	
prawdziwym	strzałem	w	dziesiątkę.	Od	momentu	rewitalizacji	
liczba	turystów	stale	rośnie,	ale	aż	takich	tłumów	nie	spodzie-
waliśmy	się	–	przyznaje	Burmistrz,	Robert	Jaworski.

35 000 turystów w Gminie Chęciny
podczas Chęcińskiej Majówki

 W długi majowy weekend Chęciny przeżyły prawdziwe oblężenie turystów. Pomimo złej pogody sam Zamek Królewski od-
wiedziło blisko 12 tysięcy osób. W porównaniu z ubiegłym rokiem to aż o tysiąc osób więcej. Europejskie Centrum Edukacji 
Geologicznej w Chęcinach w ramach laboratoriów i warsztatów naukowych gościło ponad setkę osób. Tłumy turystów przy-
ciągnął Park Etnograficzny w Tokarni, gdzie zawitało ponad 17 tysięcy zwiedzających oraz Jaskinia Raj, gdzie odnotowano 
blisko 3 tysiące zwiedzających. Dużym zainteresowaniem podczas tegorocznej majówki cieszyło się także Regionalne Centrum 
Naukowo Technologiczne w Podzamczu z wynikiem 2,5 tysiąca zwiedzających.  

Sezon turystyczny w Chęcinach oficjalnie otwarty
	 I	nie	ma	 się	 co	 dziwić,	 bo	 działo	 się	 podczas	 tegorocznej	
majówki	w	Chęcinach.	A	ta	rozpoczęła	się	 już	29	kwietnia	 in-
auguracją	 sezonu	 turystycznego,	 którego	 uroczyście	 dokonał	
gospodarz	 gminy,	 Burmistrz	 Robert	 Jaworski.	 -	W	ubiegłym	
roku	 chęcińskie	 atrakcje	odwiedziło	ponad	pół	miliona	 tury-
stów.	Życiem	tętni	Zamek,	który	w	ubiegłym	roku	gościł	ponad	
200	 tysięcy	 turystów.	Patrząc	na	 tegoroczny	początek	 sezonu	
turystycznego	i	po	danych	odnotowanych	już	na	początku	se-
zonu,	wierzymy,	że	ten	rok	będzie	jeszcze	lepszy	od	poprzed-
niego,	 a	turystyczna	gałąź	gospodarcza	będzie	 rosła	w	siłę	na	
naszym	terenie	-	mówi	Burmistrz	Robert	Jaworski,	który	pod-
czas	uroczystego	otwarcia	sezonu	turystycznego	życzył	tłumnie	
przybyłym	gościom	udanej	 zabawy.	A	ta,	 jak	 się	 okazało	była	
znakomita.	 Już	 pierwszego	 dnia	 do	 Chęcin	 zjechały	 grupy	
rekonstrukcyjne,	 które	 przedstawiły	 pokazy	 dawnych	 walk	
i	musztry	wojskowej,	a	także		tańców	i	obyczajów.	Było	też	wie-
le	 dobrego	 humoru	 i	doskonałej	 zabawy,	 którą	 zapewnił	wy-
stęp	Kapeli	 Świętokrzyskiej	 oraz	Leszka	Wawrzyły,	 zdobywcy	
ogólnopolskiego	 tytułu	„Chłopa	Roku”	oraz	Człowieka	Roku	
2016	 „Echa	Dnia”	w	kategorii	Rolnictwo.	 Podczas	 Inaugura-
cji	wystąpiły	również:	Dominika	Wrońska	i	Jagoda	Chowaniec.	
Na	 zakończenie	gości	do	 zabawy	porwał	 zespół	NewX,	dając	
jak	zwykle	niezapomniany	koncert.

Pobiegli dla Krzysia
	 Drugi	dzień	chęcińskiej	majówki	był	równie	bogaty	w	liczne	
atrakcje.	Trzygodzinna	Biesiada	Sarmacka,	okraszona	dowci-
pem	i	humorem,	prezentowanym	przez	wodzireja	i	konferan-
sjera	 Leonarda	 Marczuka,	 wraz	 ze	śpiewakami	 z	Zamościa,	
była	główną	atrakcją	tego	dnia.	Oprócz	biesiady	na	scenie	za-
prezentowały	 się:	Kasia	Wrońska,	Karolina	 Szymczyk,	Marta	
Kruzel.	 Duże	 brawa	 za	 występ	 otrzymała	 Łucja	 Jastrzębska.	
1	maja,	na	Rynku	Górnym	odbył	się	Koncert	Orkiestry	Dętej,	
a	w	Miedziance	już	po	raz	czwarty	zorganizowano	Bieg	z	Serca	
dla	Krzysia,	w	którym	udział	wzięło	ponad	500	osób.	-	Po	raz	

Chór Collegium Musicum wystąpił w Chęcinach

Burmistrz, Robert Jaworski dokonał uroczystego otwarcia sezonu turystycznego

Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu zachwyciło chęcińską publiczność swym pokazem
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	 Otwarcia	konkursu	dokonała	p.	Halina	Król-Kruk	dyrek-
tor	SP	w		Bolminie,	która	przywitała	wszystkich	i	życzyła	„po-
łamania	 piór”	 uczestnikom	 konkursu.	 W	tegorocznej	 edycji	
konkursu	wzięło	udział	19	uczniów	z	7		placówek	oświatowych	
z	terenu	Gminy	i	Miasta	Chęciny	(SP	Bolmin,	SP	Chęciny,	SP	
Korzecko,	 SP		 Łukowa,	 SP		 Starochęciny,	 SP	 Tokarnia	 i	SP	
Wolica.)	 Uczestnicy	 rozwiązywali	 test,	 składający	 się	 z	zadań	
otwartych	 i	zamkniętych	 o	różnym	 stopniu	 trudności.	 Kon-
kurs	przebiegał	w	miłej	i	przyjaznej	atmosferze.	Po	godzinnych	
zmaganiach	z	testem	uczniowie	wraz	z	opiekunami	udali	się	na	
poczęstunek	 przygotowany	 przez	 Radę	 Rodziców	 działającą	
przy	SP	Bolminie.
	 W	oczekiwaniu	na	wyniki	uczniowie	wysłuchali	bardzo	in-
teresującej	prelekcji	na	temat		lasu	(gospodarki	leśnej,	ochro-
ny	 lasu,	 zwierzyny	 leśnej,	pracy	 leśnika…)	 	przeprowadzonej	
przez		pana	leśniczego	Andrzeja	Kota-pasjonata	lasu	i	miłośni-
ka	przyrody.	Była	to	niecodzienna	lekcja	przyrody,	która	nie-
wątpliwie	pozwoliła	odkryć	tajemnice	lasu.
	 Wszyscy	uczestnicy	prezentowali	wyrównany	poziom	i	wy-
kazali	 się	 dużą	 wiedzą	 przyrodniczą.	 Cieszymy	 się	 że	 udział	
w	konkursie	był	dla	dzieci	nie	tylko	możliwością	do	sprawdze-
nia	swoich	wiadomości,	 	ale	także	okazją	do	zawarcia	nowych	
znajomości	oraz		integracji	międzyszkolnej.
Laureatami	tegorocznego	konkursu		zostali:
I miejsce    Paulina Skucińska  z SP Chęciny, 
II miejsce   Karol Molenda z SP Bolmin, 
III miejsce  Kacper Zawadka z SP Chęciny. 

II Gminny Konkurs Przyrodniczy
 W dniu 4 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej w Bolminie odbył się II Gminny Konkurs Przyrodniczy, pod hasłem: 
„Świat roślin i zwierząt. Formy ochrony przyrody”. Organizatorami konkursu były  p. Urszula Orkisz-Wiącek ZSO Chęciny 
oraz p. Anita Hańćko z SP Bolmin. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny pan Robert Jaworski.

	 Każdy	 uczestnik	 konkursu,	 otrzymał	 nagrodę	 książkową,	
drobny	upominek	oraz	pamiątkowy	dyplom.
Gratulujemy!!!
	 Fundatorami	nagród	w	II	Gminnym	Konkursie	 Przyrod-
niczym	 	byli:	 Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny	 pan	Robert	
Jaworski,	Rada	Rodziców	przy	SP	w	Bolminie,	Zakład	Kamie-
niarski	„Przywała	Stones”	z	Zelejowej	 sponsor	nagrody	głów-
nej	(tableta).
	 Wszystkim,	którzy		przyczynili	 się	 	do	organizacji	 i	spraw-
nego	przebiegu	II	Gminnego	Konkursu	Przyrodniczego	skła-
damy	serdeczne	podziękowania!!!

Anita Hańćko 
SP Bolmin

czwarty	zbieramy	na	leczenie	dla	chorego	dziecka,	w	tym	roku	
dla	Krzysia	Nartowskiego	z	Polichna.	To	szlachetna	idea,	która	
skupia	wielu	 ludzi	 o	wielkich	 sercach.	 Z	tego	miejsca	 pragnę	
im	wszystkim	 serdecznie	podziękować	 za	wsparcie	 i	pomoc	–	
dziękował	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski,	
podczas	uroczystego	otwarcia	biegu.	Całemu	wydarzeniu	bacz-
nie	przyglądał	się	sześcioletni	Krzyś	Nartowski	wraz	z	rodzica-
mi	Agnieszką	i	Szymonem	Nartowskimi.	-	Dziękujemy	pięknie	
wszystkim	za	wsparcie	akcji	leczenia	Krzysia	–	dziękowali	wzru-
szeni	rodzice.

Noc na Zamku ściągnęła tłumy
	 	 Na	 tym	 jednak	 nie	 było	 koniec	 emocji.	 Jeszcze	 tego	 sa-
mego	 dnia,	 o	godzinie	 20:30	 rozpoczęła	 się	 pierwsza	 w	tym	
sezonie	 turystycznym	 NOC	 NA	 ZAMKU	 W	CHĘCINACH!	
Organizatorzy	zaprosili	na	niezapomnianą	przygodę	pod	osło-
ną	 nocy	 w	otoczeniu	murów	 zabytkowej	 warowni	 wszystkich	
spragnionych	 wrażeń.	 A	emocji	 nie	 zabrakło.	 Głośne	 strzały	
z	historycznej	 broni,	magiczna	 iluminacja	 świetlna	 oraz	 nuta	
średniowiecznego	klimatu	stworzyły	wyjątkową	i	niezapomnia-
ną	atmosferę.	 -	Podczas	nocy	na	zamku	mieliśmy	moc	atrak-
cji.	 Przewodnik	 zapoznał	 wszystkich	 zwiedzających	 z	historią	
oraz	 tajemnicami	 zamku.	 Przewidzieliśmy	 także	 pokaz	 tańca	
z	ogniem,	 konkursy	 i	zabawy.	 Zamek	 pod	 osłoną	 nocy	 robi	
piorunujące	wrażenie.	Trzeba	tu	po	prostu	być,	żeby	się	o	tym	
przekonać	-	mówił	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski.
 Kolejne	 majówkowe	 wolne	 dni	 w	Chęcinach	 przyniosły	
równie	 dużo	 atrakcji.	 2	 maja,	 na	 Rynku	 Górnym	 w	Chęci-

nach	wystąpili	uczniowie	Szkoły	Podstawowej	z	Łukowej	oraz	
uczniowie	 Zespołu	 Szkół	 Ogólnokształcących	 w	Chęcinach	
w	sztuce	 „Mały	Książę”.	 3	maja,	 tradycyjnie	 już	w	Chęcinach	
odbyły	się	uroczystości	religijno-patriotyczne,	które	rozpoczęły	
się	 już	o	godzinie	10:30	uroczystą	mszą	świętą	w	Kościele	Pa-
rafialnym	pw.	Św.	Bartłomieja	w	Chęcinach.	O	godzinie	16:00	
dla	wszystkich	przybyłych	wystąpił	chóru	Collegium	Musicum	
Uniwersytetu	Warszawskiego	i	Studio	Piosenki	działające	przy	
Centrum	Kultury	i	Sportu	w	Chęcinach.
	 Trzeba	przyznać,	że	tegoroczna	majówka	w	Chęcinach	była	
niezapomniana.	Liczne	koncerty,	występy,	rekonstrukcje	histo-
ryczne	i	wydarzenia	sportowe	ściągnęły	tu	tłumy	turystów.

Agnieszka Olech

Grupa „Biesiada Sarmacka” zaprezentowała znane i lubiane przeboje

 „Świat roślin i zwierząt. Formy ochrony przyrody”
pod takim hasłem odbyła się tegoroczna edycja konkursu
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Poświęcono pomnik upamiętniający
śp. por. Kazimierza Brauna

 13 maja, odbyła się uroczystość poświęcenia odbudowanego w 2016 roku krzyża lotniczego wzniesionego w 1935 roku dla 
upamiętnienia śp. por. Kazimierza Brauna, wojennego bohatera. Pomnik został zlokalizowany w szczytowej partii Góry Mile-
chowy.

	 Śp.	porucznik	Kazimierz	Braun,	Kawaler	Orderu	Virtuti	Mi-
litari,	zginął	w	Przemyślu	21	grudnia	1920	roku	w	wieku	21	lat.	

Został	 pochowany	 na	 cmentarzu	 w	 Wieliczce.	 W	 1935	 roku,	
jego	brat	prof.	Juliusz	Braun,	przywiózł	krzyż	lotniczy	z	mogi-
ły	porucznika	Kazimierza	Brauna	do	Milechowy.	-	Krzyż	stanął	
właśnie	 tutaj,	 ponieważ	mój	 tata,	 kiedy	osiadł	w	Milechowach	
przed	drugą	wojną	światową,	pragnął	nawiązać	do	historii	rodzi-
ny	–	wyjaśnił	znany	kielczanin	Juliusz	Braun,	pełniący	niegdyś	
funkcję	przewodniczącego	Krajowej	Rady	Radiofonii	i	Telewizji,	
prezesa	Telewizji	Polskiej,	a	także	posła	na	Sejm.	To	właśnie	jego	
ojciec,	 znany	regionalista,	wielki	 społecznik	 i	naukowiec,	prof.	
Juliusz	 Braun	 był	 bratem	 bohatera	 wojennego,	 śp.	por.	 Kazi-
mierza	 Brauna.	 -	 Zginął	 w	 katastrofie	 lotniczej	 w	Przemyślu,	
a	pochowany	został	w	Wieliczce,	skąd	mój	tata	przeniósł	krzyż	
na	 Górę	 Milechowską	 –	 poinformował	 Juliusz	 Braun,	 doda-
jąc,	że	w	zapomnieniu	przetrwał	tu	hitlerowską	okupację.	-	Po	
roku	1945	nie	było	klimatu	do	upamiętniania	walczących	z	bol-
szewikami.	Miejsce	popadło	w	ruinę,	a	w	ostatnich	latach	Koło	
Przewodników	Świętokrzyskich	wraz	z	nieżyjącym	już	przewod-
nikiem	 i	znanym	 regionalistą	 Tomaszem	Wągrowskim,	 zaczęli	
mobilizować	 nas	 do	 odnowienia	 krzyża,	 który	 był	 w	 fatalnym	
stanie.–	mówił	Juliusz	Braun	podczas	niezwyklej	uroczystości.
	 A	 ta	 zgromadziła	 na	 Górze	 Milechowy	 nie	 tylko	 człon-
ków	rodziny	Braunów,	świat	nauki	 i	przyjaciół,	ale	 też	samo-

prof. Juliusz Braun przywiózł krzyż lotniczy z mogiły porucznika Kazimierza Braunado 
Milechowy, który został uroczyści poświęcony

	 Podobnie	jak	w	ubiegłym	roku	w	Chęcinach	
w	renesansowej	kamienicy	„Niemczówka”	w	dniu	
15	maja	odbył	się	jeden	z	etapów	XXXV	Między-
narodowego	Kursu	Obserwatorów	Wojskowych	
ONZ,	 podczas	 którego	 uczestnicy	 mieli	 okazję	
sprawdzić	 się	w	prowadzeniu	negocjacji	 ze	stro-
nami	konfliktu	w	ramach	trzech	zaaranżowanych	
sytuacji.	Szkolenie	przeprowadzone	zostało	pod	
okiem	kpt.	Huberta	Żukowskiego	i	miało	charak-
ter	międzynarodowy,	wzięli	w	nim	bowiem	udział	
żołnierze	 z	Polski,	 Słowacji,	 Białorusi	 oraz	 Bra-
zylii.	 Po	 zakończeniu	 szkolenia	 jego	 uczestnicy	
wzięli	udział	w	spotkaniu	z	Burmistrzem	Gminy	
i	Miasta	Chęciny	Robertem	Jaworskim,	podczas	
którego	 zapoznali	 się	 z	historią,	 infrastrukturą	
oraz	walorami	turystycznymi	gminy	Chęciny.	Po	
spotkaniu	uczestnicy	szkolenia	zapoznali	się	z	to-
pografią	miasta	i	jego	atrakcjami	turystycznymi.

Marcin Nowaczek
Centrum Informacji Turystycznej

i Historycznej

XXXIV Międzynarodowy Kurs Obserwatorów 
Wojskowych ONZ w „Niemczówce”

Burmistrz, Robert Jaworski spotkał się z uczestnikami
Kursu Obserwatorów Wojskowych ONZ 
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 Por. Kazimierz Braun urodził się 1 października 1899 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Jako uczeń VII klasy wraz z grupą kolegów został 
aresztowany za działalność polityczną i uwięziony w cytadeli w Krakowie. Po wybuchu I wojny światowej zaciągnął się do Legionów Polskich, do 
2 Pułku Piechoty. Z Legionami przeszedł cały szlak bojowy.
 Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Obserwatorów został skierowany do 5 Eskadry Wywiadowczej. W czasie wojny z bolszewikami brał udział 
w atakach lotniczych na niskiej wysokości na Armię Konną Budionnego oraz w bombardowaniu pociągów pancernych. Za męstwo i odwagę 
odznaczony został orderem Virtuti Militari oraz Polową Odznaką Obserwatora. W 1920 roku zaczął naukę pilotażu. Zginął 22 grudnia 1920 
w Przemyślu w czasie lotu szkoleniowego na samolocie Albatros B.II. Pochowany został w Wieliczce. Krzyż lotniczy z grobu został przeniesiony do 
Milechów w 1935 roku przez jego brata, Juliusza Brauna.

 Prof. Juliusz Braun (ur. 2 lipca 1904 w Dąbrowie Tarnowskiej, zm. 31 maja 1990 w Kielcach). Od października 1919 do kwietnia 1921, 
komendant Hufca Harcerzy w Tarnowie. Po studiach na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego pracował w Prokuratorii Generalnej, 
a następnie jako radca prawny Izby Przemysłowo-Handlowej w Sosnowcu. W 1931 r. został wpisany na listę adwokacką. Był aktywnym dzia-
łaczem Akcji Katolickiej. Ochotnik w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej należał do kierownictwa organizacji 
konspiracyjnej “Unia”.
 Po wojnie był dyrektorem Izby Przemysłowej w Częstochowie oraz współzałożycielem i pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Administracyjno-
-Handlowej w Częstochowie. Aresztowany w 1948 r., więziony do 1953 r.; po 1956 r. zrehabilitowany. Pracował m.in. w Zakładzie Badań Na-
ukowych PAN ds. GOP (późniejszy Instytut Ochrony Środowiska) PAN w Zabrzu. W 1969 r. objął kierownictwo Świętokrzyskiej Stacji Naukowej 
Zakładu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk oraz Sekcji Świętokrzyskiej Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN w Kielcach. 
Od 1972 aż do śmierci kierował utworzonym przez siebie Studium Ochrony Środowiska Człowieka Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej 
w Kielcach. Za zasługi dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa otrzymał godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajo-
znawczego. Był inicjatorem utworzenia rezerwatu przyrody „Milechowy”.

rządowców	na	czele	z	Burmistrzem	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	
Robertem	 Jaworskim	 oraz	 tutejszych	 mieszkańców.	 Wszyscy	
zgromadzili	 się	 przy	pomniku	upamiętniającym	 śp.	 por.	Ka-
zimierza	Brauna,	gdzie	najpierw	wysłuchano	żołnierskich	pie-
śni,	 a	 następnie	 Juliusz	Braun	przypomniał	 historię	 śp.	 por.	
Kazimierza	 Brauna.	 Natomiast	 Tereliza	 Braun	 wspominała	
czasy	II	wojny	światowej,	w	czasie	której		w	okolicznych	lasach	
ukrywali	 się	partyzanci.	Głos	 zabrał	 także	 	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	-	Góra	Milechowska	to	nic	
innego,	 jak	symbol	pielęgnowania	naszej	pięknej,	bogatej	hi-
storii.	Historii	nie	tylko	naszej	Małej	Ojczyzny	Gminy	i	Miasta	
Chęciny,	ale	także	naszego	kraju.	Dzisiaj	usłyszeliśmy	biografię	
jednego	z	bohaterów	naszego	kraju	por.	Kazimierza	Brauna,	
który	w	tak	młodym	wieku	oddał	swoje	życie	broniąc	naszego	
kraju.	Dzisiejsze	wydarzenie	 skłania	nas	wszystkich	do	 zadu-
my	i	refleksji	–	podkreślał	Burmistrz,	Robert	Jaworski	podczas	
swojego	wystąpienia,	 a	 profesor	 Stanisław	 Żak,	 były	 senator,	
literaturoznawca,	wykładowca	Uniwersytetu	Jana	Kochanow-
skiego	w	Kielcach,	podkreślał	jak	niezwykłym	człowiekiem	był	
śp.	por.	Kazimierz	Braun.
	 Po	wystąpieniach	rodziny,	przyjaciół	 i	 zaproszonych	gości	
przyszedł	 czas	 na	 poświęcenie	 pomnika,	 na	 szczycie	 którego	
dumnie	stanął	odnowiony	krzyż	upamiętniający	bohatera	wo-
jennego.	Krzyż	poświęcili	księża	pochodzący	z	Bolmina	-	ksiądz	

Kazimierz	 Krzeszowski,	 oraz	 ojciec	 Robert	 Sztejka,	 niegdyś	
szef	Redakcji	Katolickiej	w	Telewizji	Polskiej.	Po	poświęceniu	
niezwykłą	uroczystość	uświetnił	mini	koncert	pieśni	maryjnych	
pań	z	Zespołu	Ludowego	“Bolminianki”.

 Agnieszka Olech

Burmistrz, Robert Jaworski podczas uroczystości mówił o konieczności pielęgnowania 
pamięci o bohaterach walczących o wolność Ojczyzny

Pani Tereliza Braun wspominała czasy II wojny światowej

Władze gminne, mieszkańcy, przewodnicy, historycy tłumnie przybyli na uroczystość
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	 W	2016	roku	przeprowadziliśmy	dwa	nabory	wniosków.	Pierw-
szy	z	nich	dotyczył	przedsięwzięcia	Rozwój działalności gospodar-
czej i	odbył	się	w	 listopadzie.	Budżet	wynosił	 tu	1	875	000,00	zł,	
a	aplikować	można	było	o	kwotę	od	25	tys.	do	300	tys.	zł,	co	stano-
wiło	50%	kosztów	kwalifikowalnych.	W	ramach	naboru	do	biura	

Planowane i zakończone dofinansowania
przez LGD „Perły Czarnej Nidy”

 Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin Chęciny, Morawica i Sitkówka-Nowiny infor-
muje o przeprowadzonych dotychczas konkursach w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, a także o plano-
wanych naborach, co jest szczególnie istotne dla organizacji planujących aplikować o środki w ramach naszego budżetu. 

Lokalnej	Grupy	Działania	„Perły	Czarnej	Nidy”	wpłynęło	18	wnio-
sków,	z	czego	15	przeszło	pozytywnie	weryfikację	formalną	i	pod-
legało	ocenie	zgodności	pod	względem	kryteriów	wyboru.	Łączna	
wnioskowana	kwota	pomocy	z	18	wniosków	o	przyznanie	pomocy	
to	3	152	999,29	zł.	Rada	pozytywnie	oceniła	15	wniosków	do	dofi-

	 Dni	Otwarte	Funduszy	Europejskich	to	największe	wydarzenie	
prezentujące	projekty	zrealizowane	dzięki	unijnemu	dofinansowa-
niu.	Po	raz	kolejny	beneficjenci	Funduszy	Europejskich	otworzyli	
swoje	projekty	dla	zwiedzających	i	zaprezentowali	pomysły	zreali-
zowane	dzięki	 środkom	europejskim.	W	tym	roku	odbyła	się	IV	
edycja	tego	wydarzenia.
	 –	 Gmina	 Chęciny	 od	 początku	 jest	 jednym	 z	 partnerów	 or-
ganizacji	 tego	wydarzenia.	Każdego	roku	organizowane	są	poka-
zy,	występy,	koncerty,	tak	aby	podkreślić	 jak	wiele	udało	nam	się	
zrealizować	 dzięki	 funduszom	 unijnym.	 W	 minionej	 perspekty-
wie	nasza	gmina	była	liderem	w	pozyskiwaniu	środków	unijnych.	
Powstały	nowe	obiekty	 jak	hala	widowiskowo-sportowa,	zagospo-
darowaliśmy	 Wzgórze	 Zamkowe,	 zrewitalizowaliśmy	 chęcińskie	
Rynki,	zmodernizowaliśmy	oczyszczalnię	ścieków,	wybudowaliśmy	
kolejne	 odcinki	 kanalizacji	 i	 wodociągów,	 a	 także	 doposażyliśmy	
placówki	oświatowe.	Udało	się	także	zrealizować	szereg	projektów	
z	 kapitału	 ludzkiego,	 tj.	 nauka	 języka	 angielskiego,	 utworzenie	
punktów	przedszkolnych,	 aktywizacja	 osób	 bezrobotnych	 i	wiele	
innych.	Nowa	perspektywa	środków	unijnych	również	jest	dla	nas	
pomyślna.	Zdobyliśmy	już	środki	na	budowę	przedszkola	ze	żłob-
kiem	 oraz	 termomodernizację	 obiektów	 szkolnych.	 Dlatego	 też,	
mając	świadomość	korzyści	płynących	z	tych	środków	od	czterech	
lat	włączamy	się	w	organizację	wydarzenia	Dni	Otwartych	Fundu-
szy	Europejskich-	powiedział	podczas	otwarcia	Burmistrz,	Robert	
Jaworski.

Dni Otwarte
Funduszy Europejskich w Chęcinach

 19 maja na Rynku Górnym w Chęcinach odbyły się obchody „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”. Organizatorami 
wydarzenia byli Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski oraz Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam 
Jarubas.

	 Podczas	wydarzenia	wystąpili:	Chór	Cantata	 z	ZSO	w	Chęci-
nach	 pod	 przewodnictwem	 Przemysława	 Gruszki,	 soliści	 z	 ZSO	
Chęciny:	Magdalena	Rozpara,	Sylwia	Kaczyńska,	Krzysztof	Jaros	
i	Paweł	Kaczor	pod	opieką	nauczycieli	 języka	angielskiego	 i	nie-
mieckiego.	Dużą	uwagę	skupiła	anglojęzyczna	wersja	sztuki	„Czer-
wony	Kapturek”	 	w	wykonaniu	uczniów	ze	SP	w	Chęcinach	pod	
okiem	Katarzyny	Lulek	oraz	Elżbiety	Wesołowskiej.	Ze	SP	w	Staro-
chęcinach	zaprezentowali	się	Anita	Latkowska	i	Jakub	Gajda	pod	
opieką	Katarzyny	Sitarskiej.	Wykonawcami	ze	SP	w	Polichnie	byli	
Zuzanna		Habik	i	Antonina	Bukowska	pod	opieką	Małgorzaty	Ha-
bik.	Ze	SP	w	Wolicy	wystąpili:	Justyna	Kubicka,	Jakub	Więckowski	
oraz	Jacek	Prokop	pod	opieką	Magdaleny	Nowak.	Z	widowiskiem	
tanecznym	zaprezentowała	się	SP	w	Bolminie	pod	opieką	Dariusza	
Smutka.	Wiele	emocji	wzbudzili	najmłodsi	artyści,	czyli	wychowan-
kowie	Przedszkola	Samorządowego	w	Chęcinach	pod	opieką	Anny	
Polit	i	Ilony	Bracik.
	 Konkursy	z	wiedzy	europejskiej	przygotowali	i	przeprowadzili	
pracownicy	Referatu	 Funduszy	 Pomocowych	 i	 Promocji	Urzędu	
Gminy	i	Miasta	Chęciny.	Urząd	Marszałkowski	z	tej	okazji	zorga-
nizował	specjalny	punkt	informacyjny	oraz	strefę	gier	i		zabaw	dla	
najmłodszych.

Renata Janusz
Przedszkolaki jak co roku

zaprezentowały swój talent prezentując międzynarodowy program

Obchody Dni Otwartych FE rozpoczęły się odśpiewaniem „Ody do Radości”
wykonanej przez Chór CANTATA pod przewodnictwem Przemysława Gruszki
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	 Celem	 turnieju	 było	 doskonalenie	 umiejętności	 logiczne-
go	myślenia,	 formułowania	 wniosków,	 współpracy	 w	grupie.	
W	turnieju	wzięło	udział	po	troje	uczniów	z	9	szkół	podstawo-
wych	naszej	gminy.	Mięli	za	zadanie	ułożenie	dwóch	wzorów	
tangramu	oraz	rozwiązanie	12	zadań	logicznych.	Najlepiej	po-
radzili	sobie:
I	miejsce	–	SP	w	Korzecku
II	miejsce	–	SP	w	Polichnie

IV Gminny Turniej Gier i Zadań Logicznych
 9 maja odbył się w CKiS w Chęcinach konkurs matematyczny dla uczniów szkól podstawowych gminy Chęciny zorganizo-
wany przez Zespół Nauczycieli Matematyki. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta i Gminy Chęciny Pan Robert 
Jaworski oraz dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Pani Elżbieta Dudek. 

III	miejsce	–	SP	w	Chęcinach.
Gratulujemy	zwycięzcom!
	 Dziękujemy	 sponsorom	 nagród:	 Panu	 burmistrzowi	 Ro-
bertowi	Jaworskiemu,	Pani	dyrektor	ŚCDN	Elżbiecie	Dudek,	
Pani	dyrektor	ZSO	w	Wolicy	Ninie	Budziosz	oraz	Radom	Ro-
dziców	szkół	z:	Bolmina,	Chęcin,	Korzecka,	Łukowej,	Siedlec,	
Starochęcin,	Tokarni,	Wolicy.

Anna Sikorska

nansowania,	natomiast	w	limicie	środków		zmieściło	się	10	z	nich	
na	łączną	kwotę	pomocy	1	782	862,00	zł.	W	ramach	tych	projek-
tów	planowane	jest	do	utworzenia	15	nowych	miejsc	pracy.	Drugi	
konkurs	przeprowadzony	w	2016	 roku	dotyczył	 przedsięwzięcia	
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej in-
frastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. W	ramach	budżetu,	
który	wynosił		1	420	000,00	zł	złożone	zostały	4	wnioski,	wszystkie	
przeszły	 pozytywnie	 weryfikację	 formalną	 i	 uzyskały	 dofinanso-
wanie.	W	ramach	projektów	powstanie	świetlica	wiejska	 i	boisko	
wielofunkcyjne	 w	Bieleckich	Młynach,	 a	 także	 zmodernizowane	
zostaną	 boiska	w	Nowinach,	 Bolechowicach	 i	Korzecku.	 Łączna	
wnioskowana	kwota	pomocy	wyniesie	1	148	072,54	zł.	
	 Kolejne	nabory	wniosków miały	miejsce	w	bieżącym	roku	i	do-
tyczyły	przedsięwzięć Lokalna Sieć Innowacji	oraz	Podejmowanie 
Działalności Gospodarczej.	W	ramach	tego	pierwszego	budżet	wy-
nosił	50	000,00	zł	i	do	biura	LGD	wpłynęło	5	wniosków	po	10	tys.	
zł,	 a	 więc	 wszystkie	 zostały	 wybrane	 do	 dofinansowania.	 Celem	
projektów	jest	wypracowanie	z	udziałem	lokalnej	społeczności	pro-
pozycji	 rozwiązań	 lokalnych	 problemów.	Będą	mogły	 one	 zostać	
wdrożone	w	ramach	projektów	grantowych	realizowanych	w	póź-
niejszym	 terminie.	Nabór	na	Podejmowanie działalności gospo-
darczej trwał	od	30.03.2017	r.	do	12.04.2017	r.,	a	budżet	wynosił	
tu	500	000,00	zł.	Kwota	dofinansowania	wynosiła	tu	50	000,00	zł.	
W	 ramach	naboru	do	biura	Lokalnej	Grupy	Działania	wpłynęło	
19	wniosków,	z	czego	17	przeszło	pozytywnie	weryfikację	formalną	
i	podlegało	ocenie	zgodności	pod	względem	kryteriów	wyboru.	Do	
dofinansowania	wybranych	zostało	10	wniosków,	a	koszty	kwalifi-
kowalne	stanowić	mogą	nawet	100%	kosztów	projektu.	
Planowane konkursy:
 Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony środowi-
ska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu. Nabór	planowany	
jest	na	II	połowę	2017	r,	a	budżet	wynosi	tu	225	000,00	zł.	
	 Wdrażane	 w	 ramach	 niniejszego	 przedsięwzięcia	 projekty	
wpływać	powinny	na	integrację	mieszkańców,	powinny	także	być	

to	inicjatywy	oddolne,	pomysły,	które	pochodzą	wprost	od	miesz-
kańców	 i	 wykorzystują	 lokalne	 zasoby.	 Dodatkowo	 punktowane	
będą	pomysły	
	 Wypracowane	przez	mieszkańców	podczas	warsztatów	odby-
wających	się	w	ramach	przedsięwzięcia	3.1.1	Lokalna	sieć	innowa-
cji.
 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego	 –	 ogłosze-
nie	naboru	planowane	 jest	na	I	połowę	2017	r.	Budżet	na	kon-
kurs	to	240	000,00	zł.	Możliwe	do	realizacji	projekty:	renowacja,	
restauracja,	konserwacja	zabytkowych	kościołów	(ich	elementów)	
lub	innych	obiektów	zabytkowych	w	tym	wpisanych	do	rejestrów	
gminnych.
 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług 
lokalnych - nabór	planowany	jest	na	II	połowę	2017	r.,	a	budżet	
wynosi	tu	140	000,00	zł.	Możliwe	do	realizacji	projekty:	prowadze-
nie	 kampanii	 promocyjnych	 z	wykorzystaniem	mediów	 –	 prasy,	
radia,	portali	internetowych,	wydawnictwa	promocyjne.	Działania	
skupiać	się	będą	na	lokalnych	atrakcjach,	produktach	i	usługach.	
 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług 
lokalnych	 (projekt	własny).	Nabór	planowany	 jest	na	II	połowę	
2017	r.,	budżet	na	konkurs	to	50	000	zł.	Wniosek	planowany	do	
realizacji	przez	LGD,	a	w	jego	ramach	powstanie	przewodnik	po	
atrakcjach	obszaru	LGD.		

	 O	 kolejnych	 ogłaszanych	 konkursach	 informować	 będziemy	
na	stronie	www.perlycn.pl	oraz	na	naszym	profilu	na	facebooku.	
Szczegóły	naborów	na	bieżąco	wysyłać	będziemy	do	zainteresowa-
nych	poprzez	newslettera,	do	którego	można	zapisać	się	na	stronie	
www.katalog.perlycn.pl	Przed	każdym	naborem	organizować	bę-
dziemy	również	spotkania	w	gminach	wchodzących	w	skład	LGD	
po	 to,	 by	 przybliżyć	 zasady	 ubiegania	 się	 o	 pomoc.	 Dodatkowo	
pracownicy	 biura	 świadczą	 bezpłatne	 doradztwo	 indywidualne	
w	biurze	mieszczącym	się	w	Morawicy	przy	ul.	Spacerowej	7	i	pod	
nr	telefonu	41	311	46	91	wew.	304,	305.

Nagrody laureatom wręczył Burmistrz, Robert Jaworski

 Celem turnieju było doskonalenie logicznego myślenia i formułowania wniosków
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 Polichno	ma	swoją	kartę	w	historii	polskiego	lotnictwa:	w	la-
tach	1932	–	1939	i	w	latach	1946	–	1950	funkcjonowała	w	Polichnie	
szkoła	szybowcowa.
W	1918	r.	po	123	latach	Polska	odzyskała	niepodległość.	Dla	po-
kolenia,	które	wtedy	dorastało	była	 to	wartość	najwyższa,	godna	
wszelkich	poświęceń	–	po	ofiarę	życia	włącznie.	Niepodległa	Rzecz-
pospolita	 Polska	 znalazła	 się	 w	 trudnym	położeniu:	 od	 zachodu	
obejmowały	ją	kleszcze	wrogich	Niemiec,	a	od	wschodu	–	niemniej	
wrogi	 –	 Związek	 Radziecki.	 Stąd	 też	 gotowość	 ówczesnego	 spo-
łeczeństwa	 do	 wspierania	 przedsięwzięć	 służących	 wzmocnieniu	
obronności	Państwa.
	 	 Z	marzeń	 o	 szybowaniu	 i	 z	 gotowości	 służby	 ojczyźnie,	 zro-
dziła	się	inicjatywa	powołania	do	życia	w	1923	r.	Ligi	Obrony	Po-
wietrznej	Państw,	przekształconej	po	pięciu	latach	w	Ligę Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej,	 w	 skrócie	 LOPP,	 z	 gen.	 Leonem	
Berbeckim	na	czele.
	 Wyszkolenie	pilota,	zarówno	dziś	jak	i	przed	dziewięćdziesięciu	
laty,	 to	proces	długotrwały	 i	kosztowny,	 jego	okresem	wstępnym	
jest	modelarstwo,	 a	 potem	 szkolenie	 szybowcowe.	W	Polsce	 szy-
bownictwo	zaczęło	się	rozwijać	już	w	początkach	lat	dwudziestych	
XX	wieku.	W	tych	latach	uważano,	że	do	uprawiania	szybownictwa	

Lotnicza przeszłość Polichna
- wycieczka studentów Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

pod Pomnik Lotników w Polichnie
nadają	się	wyłącznie	wysokie	góry,	Tatry,	Beskidy,	a	tereny	central-
nej	Polski	uważano	 za	nieprzydatne	dla	 szybownictwa.	 Jednakże	
grupa	 studentów	 Politechniki	 Warszawskiej	 pod	 kierownictwem	
Zbigniewa	Oleńskiego	na	wakacyjnym	wyjeździe	odkryła,	że	Góry	
Świętokrzyskie	 nadają	 się	 do	uprawiania	 szybownictwa.	 Poszuki-
wanie	odpowiednich	terenów	rozpoczęto	od	Chęcin.	Spoglądając	
z	Góry	Zamkowej	Zbigniew	Oleński	zwrócił	uwagę	na	ukształtowa-
nie	terenu	na	zachód	od	Chęcin.	Bliższe	badania	wykazały,	że	aż	
siedem	wzgórz	w	rejonie	Polichna	nadaje	się	do	startów	z	lin	gu-
mowych.	Ale	najlepsze	warunki	stwarza	Góra	Żebrowica,	u	której	
stóp	położone	jest	Polichno.
	 Odkrycie	to	szybko	spożytkował	Zarząd	Ligi	Obrony	Powietrz-
nej	i	Przeciwgazowej	w	Kielcach	organizując	w	1931	roku	pierwsze	
doświadczalne	szybowcowe	szkolenie	w	Polichnie.	W	trakcie	pierw-
szego	sezonu	szkoleniowego	siedem	osób	uzyskało	kategorię	A	pi-
lota	 szybowcowego,	 a	 jedna	 kategorię	 B.	Wkrótce	 przystąpiono	
do	budowy	bazy	szkoleniowej	i	już	29 maja 1932 roku odbyło się 
uroczyste otwarcie Szkoły Szybowcowej w Polichnie, dokładnie 
85 lat temu.
	 Polichno	 zapewniało	 możliwość	 krótkotrwałych	 lotów	 ślizgo-
wych	 szybowców.	 Możliwość	 wykonywania	 długotrwałych	 lotów	

INFORMACJA NA CZERWIEC’17
DOTYCZĄCA ZAPLANOWANYCH ZAJĘĆ 

WYKŁADY	-	sala	na	parterze	hali	–	czwartki,	godz. 16.00:
01.06.17 – Filozofia jako nauka. Historia filozofii. Wybitni przedstawiciele i ich poglądy	–	dr.	Grażyna	

Barwinek;
08.06.17 – Europa wielokulturowa – sąsiedzi ze wschodu –	mgr	Iwona	Samburska.

.

PROMOCJA ZDROWIA	-	sala	nr	100	na	I	piętrze	hali	-	godz.	16.00:
Program	zrealizowany.

GRUPA TURYSTYCZNA:
07.06.17 – Wycieczka piesza do Szewc –	starosta	grupy	Krystyna	Wilk.

GIMNASTYKA W WODZIE - Basen Perła w Nowinach:
poniedziałki	godz.10.00
środy	godz.	9.40

JĘZYK ANGIELSKI - sala nr 100 na I piętrze hali - godz. 16.15
prowadzi	mgr	Justyna	Ramiączek

GRUPA WOKALNA – po wykładzie czwartkowym
Prowadzi	mgr	Przemysław	Gruszka

21.06.17 – ZAKOŃCZENIE ROKU 2016/2017
Część oficjalna – sala na parterze g. 14.30

Spotkanie przy ognisku pod Zamkiem – bezpośrednio po części oficjalnej.
Zapraszamy członków Stowarzyszenia i sympatyków!

****************
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 17	maja	2017	r.,	w	Szkole	Podstawowej	im.	Jana	Kochanowskiego	
w	Chęcinach,	jak	co	roku,	odbyła	się	VII edycja Gminnego Konkur-
su Recytatorskiego.	Konkurs	został	zorganizowany	przez	Samorząd	
Uczniowski	 klas	 I-III,	 a	koordynowały	 go	p.	 Elżbieta	Krzysztofek	
i	p.	Grażyna	Metrycka.	 Celem	 konkursu	 było	 rozbudzenie	wśród	
uczniów	zamiłowania	do	poezji,	szerzenie	kultury	słowa	poetyckie-
go	oraz	wspieranie	uzdolnień	recytatorskich.	Fundatorami	nagród	
byli:	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny	p.	Robert	Jaworski,	Samo-
rząd	Uczniowski	klas	I-III,	Rada	Rodziców	SP	w	Chęcinach.	W	Jury	
zasiedli:	 p.	 Dorota	 Anyż,	 p.	 Artur	 Anyż	 z	Chęcińskiego	 Teatru	
Grodzkiego	„Pod	Basztami”	oraz	p.	Agnieszka	Skrobot,	nauczyciel	
języka	polskiego	w	ZSO	w	Chęcinach.
	 W	konkursie	wzięło	 udział	 20	 uczniów	 z	klas	 I-	 III	 edukacji	
wczesnoszkolnej	 z	terenu	 gminy.	 Każdy	 uczestnik	 recytował	 do-
wolnie	wybrany	 utwór	 poetycki	 dostosowany	 do	 swojego	wieku.	
Publiczność	 oklaskiwała	 gromkimi	 brawami	 wszystkich	 uczestni-
ków.	Wiersze	były	ciekawe	i	barwnie	zaprezentowane,	a	Jury	pod-
kreśliło	wysoki	poziom	umiejętności	dzieci.
	 Po	wysłuchaniu	recytacji	wierszy	wszystkich	uczniów,	biorących	
udział	w	konkursie,	Jury	oceniło	i	wyłoniło	zwycięzców	w	poszcze-
gólnych	kategoriach	wiekowych:
Klasy pierwsze
I	miejsce	-	Amelia	Nowak,	SP	Tokarnia
II	miejsce	-	Julia	Cielibała,	SP	Siedlce
III	miejsce	-	Maja	Pindral,	SP	Starochęciny

VII edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego

Klasy drugie
I	miejsce	-	Maria	Deneka,	SP	Polichno
II	miejsce	-	Antonina	Witczyk,	SP	Chęciny
III	miejsce	-	Zofia	Dobrowolska,	SP	Tokarnia
Klasy trzecie
I	miejsce	-	Martyna	Długosz,	SP	Chęciny
II	miejsce	-	Nadia	Polit,	SP	Polichno
III	miejsce	-	Maja	Gajek,	SP	Chęciny
	 Wszyscy	 uczniowie	 otrzymali	 dyplomy	 za	 udział	w	konkursie	
i	drobne	 upominki.	 Zwycięscy	 otrzymali	 dyplomy,	 puzzle	 oraz	
piękne	nagrody	książkowe.

E. Krzysztofek, G. Metrycka, SP Checiny

tzw.	żaglowych	dawały	warunki	panujące	w	Pińczowie.	Takie	moż-
liwości	odkrył	inż.	Kazimierz	Plenkiewicz,	który	16	sierpnia	1933	
roku	 startując	 z	 pińczowskich	wzgórz	 odbył	 lot	 żaglowy	 szybow-
cem,	trwający	cztery	godziny.	W	ten	sposób	doszło	do	połączenia	
możliwości	 szybowcowych	 Polichna	 i	 Pińczowa	 oraz powstania 
wspólnej Szkoły Szybowcowej LOPP Polichno Pińczów im. Gen. 
Leona Berbeckiego.
	 Dla	rozwoju	Szkoły	Szybowcowej	w	Polichnie	szczególne	zna-
czenie	miał	rok	1934,	kiedy	to	Szkoła	otrzymała	w	darze	wyprodu-
kowany	przez	kielecką	Hutę	„Ludwików”	szybowiec	typu	„wrona”.	
W	tym	samym	roku	dzięki	subwencjom	władz	centralnych	w	Po-
lichnie	 wybudowano	 specjalny	 budynek	 warsztatów	 szybowco-
wych.	W	1936	nastąpiła	dalsza	rozbudowa	szkoły,	prócz	startu	z	lin	
gumowych	odbywały	się	„loty	holowane”.	Dzięki	tym	inwestycjom	
i	 innowacjom	Polichno stało się Międzynarodowym Ośrodkiem 
Szkoleniowym,	w	którym	prócz	Polaków	w	szkoleniu	brali	udział	
Rumuni,	 Finowie,	 Czechosłowacy	 oraz	 Węgrzy.	 Przyszli	 piloci	
korzystali	z	12	szybowców.	O	ich	stan	techniczny	dbali	stolarze	–	
mechanicy	wywodzący	się	spośród	miejscowej	ludności:	Wincenty	
Gajos,	Mieczysław	Kopeć,	Stanisław	Miter,	Stanisław	Gajek,	Mie-
czysław	Miter…
	 Szkoła	Szybowcowa	w	Polichnie	rozwijała	się,	ale	w	1939	roku	
utraciła	możliwość	rozwoju,	gdyż	miejscowi	gasp0odarze	odmówili	
sprzedania	ziemi	pod	dalszą	rozbudowę.	W	okresie	okupacji	nie-
mieckiej	część	budynków	szkoły	zostało	zniszczonych	przez	miej-
scowych	partyzantów,	gdyż	obawiano	się,	że	zostaną	wykorzystane	
przez	Niemców.
 Tuż po zakończeniu II wojny światowej na dworcu kolejowym 
w Kielcach doszło do spotkania Zdzisława Uchańskiego, przed-

wojennego kierownika administracyjnego Szkoły Szybowcowej 
Polichno Pińczów oraz Otmana Kwiecińskiego, dyrektora Huty 
„Ludwików” i przedwojennego prezesa Okręgu Wojewódzkiego 
LOPP w Kielcach.	Rezultatem	tego	spotkania	była	decyzja	o	od-
budowie	 szybownictwa	 na	Kielecczyźnie.	 Pierwszym	 krokiem	 na	
tej	drodze	było	pozyskanie	sprzętu	szybowcowego.	W	tym	celu	na	
ziemie	poniemieckie	udały	się	specjalne	ekipy.	Pozyskane	przez	nie	
szybowce	były	transportowane	do	Polichna	i	Pińczowa,	gdzie	pod-
dawano	je	remontowi.
	 Na	wiosnę	1946	roku	szkoła	Szybowcowa	w	Polichnie	wznowiła	
działalność	pod	kierownictwem	Zdzisława	Uchańskiego.	W	czerw-
cu	 1946	 roku	 wznowiono	 działalność	 szkoleniową	 prowadzoną	
przez	Romana	Gajosa	i	Jana	Krzywickiego.	Do	dyspozycji	kursan-
tów	było	18	szybowców	SG-38	oraz	2	szybowce	typu	„Jerzyk-2B”.	
W	pierwszym	powojennym	sezonie	przeszkolono	200	osób.
	 Władze	 państwowe	 postanowiły	 rozbudować	 szybowisko	 do	
lotniska	 z	 prawdziwego	 zdarzenia.	Do	 Polichna	 zjechała	 specjal-
na	komisja	Ministerstwa	Komunikacji	z	inspektorem	Romualdem	
Flachem	 na	 czele.	 Sprowadzono	 ekipę	 mierniczych.	 Miejscowi	
rolnicy	 jednak	 stanowczo	odmówili	 sprzedaży	 ziemi.	 Ich	decyzja	
uniemożliwiła	rozwój	Szkoły	Szybowcowej	w	Polichnie.
W 1950 roku władze podjęły decyzję o likwidacji Szkoły Szybow-
cowej.
	 Po	Szkole	nie	ma	śladu,	ufundowano	jednak	w	1992	roku	po-
mnik	upamiętniający	asów	przestworzy,	uczestników	bitwy	o	An-
glię	i	pilotów	poległych	w	obronie	Ojczyzny.

Informację do wycieczki przygotowała
Krystyna Wilk

Zarząd	Stowarzyszenia	Chęcińskiego	Uniwersytety	Trzeciego	Wieku	informuje,	ze	zapisy	na	nowy	rok	akademicki	2017/18	
odbywają	się	od	1	czerwca	i	trwają	do	1	października	2017r.
Należy	pobrać	deklarację	w	pokoju	107	lub	108	i	wypełnić.	Wpłacić	składkę	roczną	w	wysokości	60	zł.w	pokoju	107	u	pani	
Magdaleny	Wcisło.	Zapraszamy	serdecznie

 
Prezes	CHUTW

Zenona	Dołegowska

W konkursie wzięło udział 20 uczniów klas I-III
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	 W	piątek	5	maja	Zbigniew	Wodecki	przeszedł	w	Warszawie	
operację	 bypass-ów.	 Jeszcze	w	niedzielę	 czuł	się	 dobrze	 i	roz-
mawiał	 z	 bliskimi.	Wydawało	 się,	 że	wszystko	poszło	 zgodnie	
z	planem	i	będzie	już	tylko	lepiej,	ale	kilka	dni	później	nastą-
piły	komplikacje.	Niespodziewanie	8	maja	nad	ranem	doznał	
rozległego	udaru	mózgu.	Mimo	niezwykłej	woli	życia	i	starań	
lekarzy	udar	dokonał	nieodwracalnych	obrażeń.	Został	pocho-
wany	w	ukochanym	Krakowie.

Wspomnienie o Zbigniewie Wodeckim
 „Co dzień nas gna. W nowe strony zadyszany czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny po-
śpiech, czasu znak. Naznaczy mi, może przez to tak lubię: Lubię wracać tam, gdzie byłem już …” to słowa jednej z najpięk-
niejszych piosenek wykonywanych przez Zbigniewa Wodeckiego. Dziś już jej nie usłyszymy w Jego wykonaniu. Wszystko 
nagle zmieniło bieg. 22 maja br. w wieku 67 lat odszedł jeden z najwybitniejszych artystów polskiej sceny muzycznej Zbigniew 
Wodecki. 

wystąpiliśmy	z	zapytaniem	do	Zbigniewa	Wodeckiego	o	wolny	
termin	w	pierwszej	 połowie	 2017	 r.	 na	 koncert	w	Chęcinach	
Otrzymaliśmy	informację,	że	artysta	posiada	tylko	jeden	wolny	
termin	24	marca	br.	Był	to	piątek.	Zastanawialiśmy	się	czy	to	
dobra	data	na	koncert	takiego	artysty,	ale	uznaliśmy,	że	week-
end	po	prostu	zaczniemy	dobrym	koncertem.
	 Długie	przygotowania,	rozmowy	z	akustykami,	negocjowa-
nie	zapisów	umowy	i	udało	się.	W	dniu	koncertu	otrzymaliśmy	
zapytanie	 czy	 nie	 będzie	 problemem	 jeśli	 Zbigniew	Wodecki	
przyjedzie	 ze	 swoim	gościem.	Byliśmy	 bardzo	 ciekawi	 kto	 to	
jest,	ale	oczywiści	zgodziliśmy	się.	24	marca	po	godz.	15.00	do	
Hali	pod	„Basztami”	wszedł	niezwykle	skromny	i	cichy	człowiek	
Zbigniew	Wodecki	wraz	ze	swoją	estradową	koleżanką	czarują-
cą	Olgą	Bończyk.	Był	 zachwycony	naszym	miasteczkiem.	Po-
dziwiał	chęciński	Zamek,	Rynek.	Wracał	wspomnieniami,	kiedy	
wiele	 lat	 temu	 był	 tu	 przejazdem.	Był	 zachwycony	 halą	 i	 jej	
akustyką.	O	godz.	17.00	rozpoczął	się	 jeden	z	najbardziej	za-
pamiętanych	dla	nas	koncertów.	Szarmancki,	elegancki,	pełen	
humoru	i	wydawałoby	się	w	bardzo	dobrej	kondycji	zdrowot-
nej	Zbigniew	Wodecki	wystąpił	w	Hali	„Pod	Basztami”.	Wspól-
nie	 śpiewaliśmy	 Jego	największe	przeboje,	 żartował	 ze	 sceny,	
a	utwory	wykonywane	na	skrzypcach	i	trąbce	pokazywały	Jego	
niezwykły	talent	muzyczny.	
	 Zachwycał,	rozbawiał	i	pozostawił	po	sobie	niezapomniane	
wrażenie.	 Wciąż	 koncertował,	 występował	 w	 programach	 tv,	
a	dziś	pozostają	nam	do	rozważenia	słowa	jednej	z	Jego	piose-
nek:	„Nie	mam	czasu	żyć.	Brak	mi	godzin	minut	sekund.	Nie	
mam	 czasu	 żyć.	 I	wciąż	 uciekam.	Nie	mam	 czasu	mieć.	Cie-
szyć	się	tym	co	zdobyłem.	Nie	mam	czasu	być.		Kim	kiedyś	by-
łem…”.
	 Za	te	cudowne	chwile,	za	niezwykły	koncert,	poczucie	hu-
moru	i	czas	spędzony	z	nam	dziękujemy	Panie	Zbyszku.	Pozo-
staje	tylko	żal,	że	już	Cię	nie	ma	wśród	nas.

Renata Janusz

	 Dziś	wracamy	wspomnieniami	do	chwil,	które	spędził	z	nami	
w	Chęcinach.	Pierwszy	raz	zaprosiliśmy	Zbigniewa	Wodeckie-
go	na	„Święto	Chęcin”	w	2011	r.	Na	miesiąc	przed	mającym	
się	odbyć	koncertem	otrzymaliśmy	informację,	że	artysta	musi	
wystąpić	w	Opolu	podczas	Festiwalu	Polskiej	Piosenki	i	dlatego	
też	odwołuje	koncert	w	Chęcinach.	Ale	już	wtedy	obiecał,	że	o	
nas	nie	zapomni	i	na	pewno	wystąpi	przed	chęcińską	publicz-
nością.	Długo	czekaliśmy,	ale	udało	się.	Na	początku	tego	roku	

Śp. Zbigniew Wodecki
w Chęcinach wykonał jeden z ostatnich swoich niezwykłych koncertów

 W maju br. zmodernizowano drogę powiatową w Ostro-
wie. Wykonawcą zadania była firma DUKT – Zakład Budow-
lano-Drogowy. Inwestycję Gmina Chęciny finansowała pół na 
pół z Powiatem Kieleckim.

	 Przedmiotem	zadania	było	wykonanie	dwóch	warstw	nowej	
nawierzchni	oraz	utwardzenie	poboczy.	W	ramach	 inwestycji	
został	położony	również	dywanik	asfaltowy	na	rozjazdach.
	 Modernizacja	 drogi	 z	 pewnością	 poprawi	 bezpieczeństwo	
mieszkańców,	jak	również	ułatwi	przemieszczanie	się	jednostki	
OSP	w	Ostrowie	podczas		wezwań	do	zagrożeń.

Renata Janusz

Modernizacja drogi
w Ostrowie

Nowa nawierzchnia asfaltowa na drodze w Ostrowie
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	 Organizatorami	 zawodów	 był	 Szkolny	 Związek	 Sportowy	
w	Chęcinach	oraz	Koło	Wędkarskie	Nr	5	w	Chęcinach.
	 W	zawodach	wzięło	udział	sześć	szkół	podstawowych	z:	Bol-
mina,	Chęcin,	Łukowej,	Polichna,	Tokarni,	Wolicy,	oraz	Gim-

Drużyny z Chęcin zwycięzcami
w Międzyszkolnych Drużynowych Zawodach

w  Wędkarstwie Spławikowym
 
 W dniu 13 maja 2017 roku nad zbiornikiem wodnym w Lipowicy odbyły się Międzyszkolne Drużynowe Zawody w Wędkar-
stwie Spławikowym w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych.

nazjum	Nr	1	w	Chęcinach	i	Gimnazjum	Nr	2	w	Wolicy.	Wędka-
rze	rywalizowali	na	trzech	sektorach,	a	o	końcowym	rezultacie	
decydowała	suma	punktów	wszystkich	zawodników.
Zarówno	w	kategorii	szkół	podstawowych	jak	i	gimnazjalnych	
najlepsi	okazali	się	uczniowie	reprezentujący	Szkołę	Podstawo-
wą	w	Chęcinach	oraz	Gimnazjum	Nr	1	w	Chęcinach.
	 Największą	 rybę	 złowił	Hubert	Wojda	 z	Gimnazjum	Nr	2	
w	Wolicy,	 który	 zwyciężył	 w	klasyfikacji	 indywidualnej.	 Na	
zakończenie	 uroczyście	 podsumowano	wyniki	 zawodów	wrę-
czając	wyróżnionym	zawodnikom	dyplomy,	puchary	i	medale	
ufundowane	przez	Urząd	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach.	Trady-
cyjnie	Zarząd	Koła	Wędkarskiego	zaprosił	wszystkich	uczestni-
ków	na	poczęstunek.
	 Kolejna	 impreza	 wędkarska	 odbędzie	 się	 z	okazji	 Dnia	
Dziecka,	na	którą	już	dzisiaj	serdecznie	zapraszamy	najmłod-
szych	pasjonatów	wędkarstwa.

	 Charytatywny	“Bieg	 z	Serca	dla	Krzysia”	odbył	 się	1	maja	
w	Miedziance.	 -	Celem	wydarzenia	była	przede	wszystkim	po-
moc	choremu	na	autyzm	Krzysiowi	Nartowskiemu	i	zbiórka	pie-
niędzy	na	zakup	potrzebnego	sprzętu	oraz	rehabilitację	Krzysia	
Nartowskiego,	ale	również	promocja	biegania	–	podkreślali	An-
gelika	Gogół	i	Rafał	Zimoch,	organizatorzy	wydarzenia.	-	Pomysł	
niesienia	pomocy	w	takiej	formie	właśnie	tu	w	Miedziance	zro-
dził	się	w	ubiegłym	roku,	kiedy	to	biegliśmy	dla	Michałka.	Zaan-
gażowanie	w	akcję	wielu	osób	udowadnia,	że	pomagać	można	
w	każdy	sposób	–	mówili	zgodnie	organizatorzy.
	 Uczestników	wystartował	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęci-
ny,	Robert	Jaworski,	który	sam	pobiegł	razem	ze	swoją	rodzi-
nom.	-	Pomoc	drugiemu	człowiekowi,	szczególnie	w	taki	spo-
sób	to	wielka	sprawa.	Ogromnie	się	cieszę,	że	w	akcję	zaangażo-
wało	się	tak	dużo	ludzi.	Pamiętajmy,	że	okazane	dobro	zawsze	
do	nas	powraca	–	zaznaczył	wspierający	akcję	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	Zbiórkę	pieniędzy	dla	Krzy-
sia	mocno	wsparł	także	europoseł	Bogdan	Wenta	i	wicestarosta	
Powiatu	Kieleckiego,	Zenon	Janus.	Podczas	akcji	udało	zebrać	
się	aż	21	tysięcy	110	złotych.	 -	To	nasz	kolejny	wspólny	wiel-
ki	 sukces	–	cieszyli	 się	 	organizatorzy,	Angelika	Gogół	 i	Rafał	
Zimoch,	którzy	gorąco	dziękowali	 sponsorom	i	wszystkim	 lu-
dziom	dobrej	woli.	-	Gdyby	nie	wasze	zaangażowanie	nie	uda-
łoby	nam	się	zebrać	tak	wysokiej	kwoty.	Dziękujemy,	że	nie	za-
wiedliście	–	dziękowali	organizatorzy	wszystkim	uczestnikom.	
Do	podziękowań	przyłączyli	 się	 także	rodzice	Krzysia,	którzy	
wraz	 z	 nim	 byli	 obecni	 podczas	 biegu	 charytatywnego.	 -	 To	
dla	 nas	 ogromna	 pomoc.	 Pieniądze	 będą	 bardzo	 przydatne	

Pobiegli dla Krzysia w Miedziance
 W ramach charytatywnego Biegu z Serca dla Krzysia, który odbył się w Miedziance udało się zebrać aż 21 tysięcy 110 
złotych. Na starcie biegu stanęło blisko pięciuset zawodników. 

w	leczeniu	i	rehabilitacji	Krzysia	–	dziękowali	wzruszeni	rodzi-
ce	małego	Krzysia.	 -	W	przyszłym	roku	pobiegniemy	znowu,	
aby	pomagać	–	zapowiedzieli	organizatorzy,	którzy	jeszcze	nie	
chcieli	zdradzić,	dla	kogo	tym	razem	odbędzie	się	przyszłorocz-
ny	charytatywny	bieg.
	 Warto	też	podkreślić,	że	biegowi	towarzyszył	piknik	rodzin-
ny.	Na	przybyłych	gości	czekało	wiele	atrakcji.	Nie	zabrakło	wy-
stępów	zespołów	muzycznych,	licytacji	przedmiotów,	stoiska	ze	
słodkościami	oraz	kuchni	polowej.	Najmłodszymi	uczestnikami	
sportowo	–	charytatywnej	zabawy	zajęła	się	profesjonalnie	chę-
cińska	grupa	animatorów	“Anima”.

Agnieszka Olech 

Blisko 500 zawodników pobiegło dla Krzysia

Najlepsi podczas zawodów okazali się uczniowie z ZSO Chęciny
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	 Do	 zawodów	 zgłosiło	 się	 ponad	 700	 zawodników	 z	woje-
wództwa	 świętokrzyskiego.	 Rywalizowano	 na	 następujących	
dystansach:
800 m dziewcząt	–	Szkół	Podstawowych	rocz.	2004	i	2005
1000 m chłopców	–	Szkół	Podstawowych	rocz.	2004	i	2005
1000 m dziewcząt - Gimnazja	rocz.	2001	i	młodsi
1000 m dziewcząt	-	Szkół	Ponadgimnazjalnych
1500 m chłopców	-	Gimnazja	rocz.	2001	i	młodsi
1500 m chłopców -	Szkół	Ponadgimnazjalnych
500 m dziewcząt	-	Szkół	Podstawowych	rocz.	2006	i	mł.
500 m chłopców	-	Szkół	Podstawowych	rocz.	2006	i	mł.
	 Gminę	 i	 miasto	 Chęciny	 reprezentowała	 liczna	 grupa	
uczniów	ZSO	Chęciny.
	 Szkołę	Podstawową	z	Chęcin	reprezentowała	grupa	dziew-
cząt	z	klasy	sportowej	w	składzie:	Maja Gajek, Maja Gacek, Niko-
la Bodzioch, Wiktoria Czesak, Katarzyna Lech i Anna Pęczkowicz.

V miejsce uczniów Gimnazjum nr 1 w Chęcinach 
w Finale Wojewódzkim Świętokrzyskich Igrzysk 

Młodzieży Szkolnej w Drużynowych
i Indywidualnych Biegach Przełajowych

 26 kwietnia w Rytwianach (powiat staszowski) odbyły się Finały Wojewódzkich  Igrzysk Młodzieży  Szkolnej w  Indywi-
dualnych Biegach  Przełajowych  oraz  Drużynowych Biegach Przełajowych   dziewcząt  i chłopców Szkół  Podstawowych, 
Gimnazjalnych  oraz  Szkół  Ponadgimnazjalnych. Trasy Przełajowe zostały przygotowane przy Klasztorze Pokamedulskim 
w Rytwianach.

	 Gimnazjum	 nr	 1	 z	 Chęcin	 reprezentowało	 13	 uczniów	
(Marcelina Drej, Małgorzata Błaszczyk, Patricia Zielińska, Klaudia 
Polit, Ilona Artomska, Diana Lesiak, Igor Ogonowski, Wiktor Prze-
ździk, Jakub Kot, Patryk Nartowski, Mateusz Pękalski, Wiktor Wnuk 
i Łukasz Jędrzejczyk.
	 Dziewczęta	rywalizowały	na	dystansie	1000	m,	najlepszy	wy-
nik	uzyskała	Marcelina	Drej,	która	była	16	na	86	startujących.
	 Chłopcy	mieli	do	pokonania	dystans	1500	metrów.	W	 tej	
kategorii	 bardzo	 dobry	wynik	 uzyskał	 uczeń	 klasy	 sportowej	
Igor	Ogonowski,	który	zajął	V	miejsce,	na	82	startujących.	Ko-
ledzy	 z	 drużyny	 również	 zajęli	 punktowane	miejsca,	 co	 dało	
w	ostateczności	V	miejsce	w	klasyfikacji	drużynowej	na	16	star-
tujących	szkół	gimnazjalnych.

Tomasz Hańćko, Piotr Kruk.

	 Organizatorami	 zawodów	 był	 Szkolny	 Związek	 Sportowy	
w	Chęcinach	oraz	Koło	Wędkarskie	Nr	5	w	Chęcinach.	Puchary	
i	medale	zostału	ufundowane	przez	Gminę	i	Miasto	Chęciny.

Wyniki końcowe Międzyszkolnych Drużynowych Zawodów 
w Wędkarstwie Spławikowym w kategorii szkół podstawo-
wych:
 
1. Szkoła Podstawowa w Chęcinach
2.	Szkoła	Podstawowa	w	Polichnie
3.	Szkoła	Podstawowa	w	Tokarni
4.	Szkoła	Podstawowa	w	Łukowej,
5.	Szkoła	Podstawowa	w	Wolicy
6.	Szkoła	Podstawowa	w	Bolminie

Wyniki Końcowe w kategorii szkół gimnazjalnych:
 
1. Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach I
2.	Gimnazjum	Nr	2	w	Wolicy	II
3.	Gimnazjum	Nr	1	w	Chęcinach	II
4.	Gimnazjum	Nr	2	w	Wolicy	II
 
Wyniki końcowe indywidualnych zawodów wędkarskich:
 
1. Hubert Wojda - Gimnazjum Nr 2 w Wolicy
2.	Maciej	Piotrowski	–	Szkoła	Podstawowa	w	Chęcinach
3.	Daniel	Nowak	–	Szkoła	Podstawowa	w	Polichnie

Sekretarz SZS w Chęcinach Dariusz Gorzelak

Gminę Chęciny reprezentowała liczna grupa z ZSO Chęciny

V miejsce na 16 startujących drużyn dla ZSO Chęciny
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	 17	maja	br.	na	Boisku	Orlik	w	Chęcinach	odbyły	się	
wojewódzkie	eliminacje	turnieju	„Piłkarska	Kadra	Cze-
ka”	 dziewcząt	 ze	szkół	 podstawowych.	 W	eliminacjach	
wzięły	udział	trzy	zespoły:	UKS	Kunów,	KSP	Kielce	oraz	
gospodarz	turnieju	SP	Chęciny.	Do	kolejnego	etapu	roz-
grywek	awans	po	zaciętej	rywalizacji	wywalczyła	drużyna	
UKS	Kunów.	Zwycięzcą	serdecznie	gratulujemy	i	życzy-
my	 powodzenia	 w	kolejnym	 etapie	 rozgrywek.	 Uro-
czystego	otwarcia	dokonał	Zastępca	Burmistrza	Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Mariusz	Nowak.
	 Zapraszamy	do	fotorelacji	z	turnieju.

Mariusz Skuta

Wojewódzkie eliminacje do turnieju
Piłkarska Kadra Czeka w Chęcinach

	 8	maja	w	Hali	„Pod	Basztami”	w	Chęcinach	odbył	się	Tur-
niej	 Dzięcięcej	 Piłki	 Ręcznej.	 W	rozgrywkach	 wzięły	 udział	
drużyny	ze	szkół	podstawowych	z	Bolmina,	Chęcin,	Łukowej,	
Polichna,	Starochęcin,	Tokarni	i	Wolicy.		
Zwycięzcą	trunieju	został	zespół	ze	szkoły	z	Chęcin.		

Magdalena Jamrożek

Turniej Dzięcej Piłki Ręcznej w Chęcinach

Dziewczęta z gminy Chęciny walczyły o zwycięstwo

Z zapałem i radością najmłodsi rozegrali mecze w piłkę ręczną
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INFORMACJA

Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Chęcinach,	zwraca	się

z	prośbą	do	wszystkich	użytkowników	korzystających

z	sieci	i	przyłączy	kanalizacyjnych	na	terenie	Gminy	i	Miasta

Chęciny	o	prawidłowe	i	zgodne	z	umową	ich	eksploatowanie.

Prosimy	o	zwrócenie	szczególnej	uwagi	na	to	co	wrzucamy

do	kanalizacji	sanitarnej.	Pamiętajmy,	że	rzeczy	nie	podlegające

rozdrobnieniu,	powodują	zator	kanalizacji	sanitarnej

i	zatkanie	pomp	ściekowych.

Powoduje	to	awarie	systemu	kanalizacji	sanitarnej

oraz	wzrost	opłat	za	odbiór	ścieków.

Każdy	z	Państwa	może	pomóc	w	niezawodnym

funkcjonowaniu	kanalizacji.

Wystarczy do toalet i innych urządzeń sanitarnych

 nie wrzucać:

chusteczek nawilżanych i higienicznych, ręczników

papierowych, szmat, ścierek, waty, podpasek, tamponów,

 pieluch, gazet, włosów, resztek jedzenia, leków,

środków ochrony roślin, gruzu, kamieni, piachu

i innych resztek

po budowlanych, farb, lakierów i innych rzecz

powodujących niedrożność rur kanalizacyjnych.

Mając	powyższe	na	uwadze	jeszcze	raz	zwracamy	się	z	ogromną

prośbą	do	mieszkańców	o	użytkowanie	instalacji	kanalizacyjnej,

zgodnie	z	jej	przeznaczeniem	co	zniweluje

do	minimum	koszty	jej	udrażniania.

ZGK	w	Chęcinach

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

Adres redakcji:	Plac	2	Czerwca	4
tel.	41	315	10	06,	wewn.	005
e-mail:	r.janusz@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

TELEFONY ALARMOWE 
do Zakładu Gospodarki Komunalnej

w sprawie awarii sieci wodociągowych,
kanalizacji sanitarnej, 

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

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

Wojciech Ziach
Dyrektor ZGK w Chęcinach
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Lokalizacja:
ul.	MAŁOGOSKA
26-060	CHĘCINY
Czynne:
Pon-Pt:	9.00	-	17.00
Pon-Pt:	9.00	-	17.00
Sobota:	9.00	-	13.00
tel.	538	158	41

PROMAR
OKNAVEKA,	ALUPLAST
ROLETY:dzień-	noc
materiałowe	żaluzje	plisowane	moskitiery
ROLETY	ZEWNETRZNE
DRZWI:
-	zewnetrzne
-	wewnetrzne	wewnątrzklatkowe
PARAPETY	
SCHODY

	Możliwość	zakupu	w	systemie	ratalnym
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 Wyjątkowy był tegoroczny Gminny Dzień Strażaka na tere-
nie Gminy i Miasta Chęciny. W szczególności dla druhów z OSP 
w Ostrowie, którzy tego dnia świętowali uroczyste otwarcie nowo 
wybudowanej remizy. Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki pod-
oddziałów na boisku przy świetlicy wiejskiej w Ostrowie nieopodal 
nowego budynku remizy. Następnie był uroczysty przemarsz i pre-
zentacja jednostek, meldunek oraz wciągnięcie flagi na maszt. Na 
placu przed nowo wybudowanym budynkiem remizy OSP w Ostro-
wie odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji druhów strażaków 
z terenu całej gminy. - Wszyscy inaczej przeżywamy dzisiejsze uro-
czystości, ale łączy nas jedno. To wspólna troska o bezpieczeństwo. 
Nowy budynek remizy w Ostrowie pozostanie dla pokoleń. Budynek, 
który żyje duchem danego społeczeństwa pozostanie na zawsze – 
podkreślał podczas uroczystej mszy świętej ks. Mirosław Błoniarz, 
proboszcz parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 
w Łukowej, powierzając druhów wstawiennictwu Świętego Floriana, 
patrona wszystkich strażaków.

Straż z Ostrowa
świętowała 90-lecie swojego istnienia

 7 maja, w Ostrowie, odbyły się zorganizowane przez władze gminy oraz Zarząd OSP Ostrów obchody Dnia Strażaka połą-
czone z 90-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie. Przy tej okazji dokonano uroczystego poświęcenia i symboliczne-
go otwarcia nowo wybudowanego budynku tutejszej remizy. Druhowie z OSP w Ostrowie otrzymali także nowy sztandar, który 
uroczyście poświęcono. Dokonano też wręczenia odznaczeń dla wyróżniających się w służbie druhów.

dla polepszenia codziennego życia – mówił druh Mirosław Pawlak, 
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach, 
przekazując sztandar na ręce prezesa OSP w Ostrowie, Kazimierza 
Łebka, który złożył w imieniu druhów strażaków serdeczne podzię-
kowania dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do budowy remi-
zy. - Szczególne podziękowania składam na ręce Burmistrza Gminy 
i Miasta Chęciny, Roberta Jaworskiego oraz całej Rady Miejskiej 
w Chęcinach na czele z Przewodniczącą, Danutą Mochocką. Dzięku-
jemy za zrozumienie i pomoc – mówił druh Kazimierz Łebek.
 Jak podkreślano podczas uroczystości, budynek OSP w Ostrowie 
był bardzo potrzebny. - OSP w Ostrowie to straż z tradycjami – mó-
wił podczas uroczystości Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert 
Jaworski, zaznaczając jednocześnie, że poprzedni budynek pochodził 
z lat 30. ubiegłego wieku i był nie tylko niefunkcjonalny, ale nie speł-
niał już norm prowadzenia służby pożarniczej. - Nowy obiekt powstał 
w miejscu starego i jak widać jest całkowicie dostosowany do współ-
czesnych standardów i pozwala strażakom jak najlepiej pełnić ich 
służbę - mówił Burmistrz Chęcin, Robert Jaworski.
 Po uroczystym poświęceniu nowego budynku remizy i symbo-
licznemu jej otwarciu zaproszono przybyłych gości na zwiedzanie 
budynku, który zrobił prawdziwe wrażenie. Gospodarz gminy Bur-
mistrz Robert Jaworski nie krył radości składając życzenia dla dru-

 Podczas uroczystości dokonano poświęcenia obrazu Świętego 
Floriana, a także poświęcenia i przekazania nowego sztandaru dla 
OSP Ostrów. - Prezydium Związku OSP RP w Kielcach nadaje sztan-
dar dla OSP Ostrów w dowód wdzięczności za waszą ofiarną służbę. 
Niech ten sztandar jednoczy, integruje i wyzwala nowe inicjatywy 

Uroczystego przecięcia wstęgi i otwarcia nowo wybudowanej strażnicy
dokonał Burmistrz, Robert Jaworski. 

Prezes OSP Ostrów Kazimierz Łebek przekazał druhom sztandar.

Mszy Św. przewodniczył ks. Mirosław Błoniarz.

Wszystkie jednostki z terenu Gminy Chęciny wzięły udział
w Gminnym Święcie Strażaka oraz otwarciu remizy w Ostrowie.
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hów z terenu całej gminy za ofiarną i bezinteresowną służbę na rzecz 
drugiego człowieka. Podziękowania strażakom złożyli także zaproszeni 
goście, a wśród nich: Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski,  
dh Mirosław Pawlak, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP w Kielcach, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP 
oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP – dh Ireneusz Żak, 
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, Sta-
rosta Powiatu Kieleckiego Michał Godowski, wicestarosta Zenon Janus 
oraz dowódca JRG3 Marek Dyk. Były życzenia dla jednostki Jubilatki 
i okolicznościowe grawertony, a w imieniu władz Powiatu Kieleckiego, 
wicestarosta Zenon Janus przekazał druhom w Ostrowie dwie hydronetki.

 Słowa podziękowania dla Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny 
oraz dla Rady Miejskiej w Chęcinach, za realizację tak ważnej in-
westycji, skierował radny miejscowości Ostrów, Wojkowiec i Lelusin 
Michał Zawierucha, a strumień ciepłych słów na ręce władz gminy 
w imieniu Rady Sołeckiej Ostrowa przekazał Sołtys miejscowości, 
Józef Plewiński.
  Dzień Strażaka to bez wątpienia okazja do refleksji i podsumo-
wań, ale przede wszystkim to dzień radości z osiągnięć i dokonań 
w służbie strażackiej. A tych dokonań, jak podkreślano, chęcińscy 
strażacy mają wiele na swoim koncie. I za te dokonania wręczono 
podczas uroczystych obchodów specjalne medale i wyróżnienia dla 
najbardziej zasłużonych druhów.
 Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododdzia-
łów przy dźwiękach Gminnej Orkiestry Dętej z Nowin, która wraz 
z uczniami kieleckiego ZDZ z klasy wojskowej uświetnili gminne 
obchody Dnia Strażaka. Były wpisy do księgi pamiątkowej OSP oraz 
występy okolicznościowe przed nowo wybudowanym budynkiem re-
mizy. Dla gości wystąpiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ostro-
wa i dzieci ze świetlicy Wiejskiej w Ostrowie. Na zakończenie kon-
cert dała Kapela Świętokrzyska.
 Warto podkreślić, że nowy budynek strażnicy ma dwie kondy-
gnacje nadziemne i 182 m2 powierzchni użytkowej. Znajdują się tu 

dwie strefy pożarowe oraz garaż. Zainstalowany został alarm i mo-
nitoring obiektu. Przed obiektem znajduje się parking wraz z placem 
apelowym wykonane z kostki betonowej. Trzeba przyznać, że nowa 
siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie w Gminie Chęciny 
prezentuje się imponująco. Jak podkreślają druhowie, wreszcie posia-
dają obiekt, na który czekały pokolenia strażaków oraz mieszkańcy.

Agnieszka Olech

 Burmistrz, Robert Jaworski odebrał podziękowania od Jednostki OSP w Ostrowie.

W otwarciu strażnicy wzięli udział mieszkańcy i zaproszeni goście.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich,
powiatowych oraz gminnych.

Prezesi OSP z terenu Gminy Chęciny odebrali pamiątkowe statuetki z rąk Burmistrza 
Roberta Jaworskiego oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej Danuty Mochockiej.

Dostojności uroczystości dodał pokaz musztry
w wykonaniu uczniów klasy wojskowej kieleckiego ZDZ. 

Podczas uroczystości zaprezentował się zespół folklorystyczny „Ostrowianki”


