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Burmistrz Chęcin
Robert Jaworski
z absolutorium

 Podczas czerwcowego posiedzenia sesji Rady Miejskiej 
w Chęcinach chęcińscy radni jednogłośnie udzielili absoluto-
rium włodarzowi gminy, Burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu. 

Koncert Maćka
Miecznikowskiego

w Chęcinach
 13 czerwca w Chęcinach odbył się koncert Maćka Miecz-
nikowskiego, który był podsumowaniem Wielkiej Gali Fina-
łowej akcji „Mania działania” i towarzyszących jej konkursów 
„Odjechani Muzofani”i „Sztuka nas szuka”. Organizatorem 
wydarzenia był MAC Edukacja, a współorganizatorem, Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 

Ojciec Paweł Chmura 
honorowym

obywatelem Chęcin
 31 maja, w hali widowiskowo sportowej „Pod Baszta-
mi” w Chęcinach odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej 
w Chęcinach, podczas której nadano tytułu Honorowego 
Obywatela Gminy i Miasta Chęciny o. Pawłowi Chmurze, 
Gwardianowi Klasztoru Franciszkanów w Chęcinach. Po-
gratulować otrzymania tak zaszczytnego tytułu ojcu Pawłowi 
przybyły prawdziwe tłumy.

Wypożyczalnia
rowerów już otwarta

 Przy Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach już działa 
wypożyczalnia rowerów. Jej uroczyste otwarcie miało miej-
sce 14 czerwca i było połączone z rajdem rowerowym „Szla-
kiem Rycerstwa Zamku Królewskiego”. Wśród ponad stu 
uczestników rajdu rozlosowano sześć tabletów.
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	 Ruszyły	już	prace	związane	z	budową	Europejskiego	Cen-
trum	Geologicznego	w	Chęcinach.	Jest	to	jedna	z	najważniej-
szych	inwestycji,	która	dla	naszej	gminy	będzie	motorem	roz-
woju	i	elementem	promocji	-	podkreśla	Burmistrz.	
	 Dzięki	 realizacji	projektu	powstanie	zintegrowany	kom-
pleks	 pięciu	 obiektów,	 w	 90	 %	 zasilanych	 z	 odnawialnych	
źródeł	energii:	ciepła	ziemi	oraz	energii	słonecznej.	Centrum	
spełniać	będzie	uzupełniające	się	 funkcje:	dydaktyczną,	ba-
dawczo-rozwojową,	konferencyjną	oraz	pobytową.	W	budyn-
ku	głównym	usytuowana	została	sala	audytoryjna	oraz	zaple-
cze	socjalne	(stołówka,	recepcja).	W	budynku	laboratoryjnym	
znajdować	 się	 będą	 pracownie	 dydaktyczne	 i	laboratoria,	
m.in.	chemiczne,	mikroskopowe,	komputerowe,	geofizyczne,	
kartowania	geologicznego	i		hydrogeologiczne.	Trzy	pozosta-
łe	-	to	budynki	hotelowe	–	na	potrzeby	kursów	terenowych	
oraz	jako	zaplecze	dla	organizowanych	konferencji.	Łącznie	
Centrum	dysponować	będzie	ok.	6500	m	kwadratowych	kli-
matyzowanej	 powierzchni,	 300	miejscami	 konferencyjnymi	

Z wielką parą ruszyły prace
przy budowie Europejskiego

Centrum Geologicznego w Chęcinach
(240	miejsc	w	sali	głównej	i	60	w	sali	kameralnej)	oraz	miej-
scami	hotelowymi.		Inwestycja	jest	finansowana	z	RPO	Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego.

Monika Piotrowska
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Europejskiego Centrum Geologicznego 
w Chęcinach
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• Burmistrz Chęcin Robert Jaworski 
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• Rozmawiali o bezpieczeństwie
• Do Chęcin warto przyjechać
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• Wypożyczalnia rowerów już otwarta
• Pierwszy w Polsce dom idealny 

prawie gotowy. Powstaje w Podzamczu 
Chęcińskim
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II edycji Konkursu wiedzy o Ziemi 
GEO – Geniusz
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• Międzynarodowe zawody łazików 

marsjańskich zostały dostrzeżone!
• Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 

u Przedszkolaków
• Wizyta Strażaków
• Piknik popularno-naukowy!
• „Lipcowe igraszki z CKiS” - 

ZAPRASZAMY
• SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI 

KOMUNALNYMI: INFORMATOR DLA 
MIESZKAŃCA

• Podsumowanie projektu Leonardo da 
Vinci

• Demografia
• TURNIEJ SZACHOWY
• Kolejne sukcesy tenisistów stołowych 

Szkoły Podstawowej w Tokarni i Szkoły 
Podstawowej w Bolminie w Lidze 
Szkolnej Tenisa Stołowego w roku 
szkolnym 2013/2014

• Rodzinny Turniej Tenisa o puchar 
Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

• I Turniej Szachowy dla uczestników 
projektu ,,Edukacja przez szachy 
w szkole”

• Turniej Orlik Volleymania w Chęcinach
• Pożegnanie z tornistrem. Zakończył się 

rok szkolny

	 Tłumy	 maluchów	 oraz	 radosne	
utwory	 dziecięce	 rozbrzmiewały	 w	 hali	
podczas	Festiwalu,	który	skierowany	był	
do	 uczniów	 klas	 I-III	 z	 terenu	 gmin:	
Chęciny,	 Morawica,	 Sitkówka-Nowiny	
oraz	Piekoszów.
	 Młodych	 artystów	 przywitał	 Bur-
mistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski,	który	wyraził	swoje	zadowole-
nie,	 że	 Festiwal,	 który	 zainicjowany	 zo-
stał	przez	Dyrekcję	Szkoły	Podstawowej	
w	Polichnie,	Joannę	Jawornik,	dzięki	no-
wej	 hali	mógł	 rozwinąć	 skrzydła	 i	mieć	
charakter	międzygminny.
W	konkursie	wzięło	udział	 36	uczestni-
ków	 ze	 szkół	 podstawowych	 w:	 Bilczy,	
Bolechowicach,	Bolminie,	Chęcin,	Gór-
kach	 Szczukowskich,	 Korzecku,	 Łuko-
wej,	Nowinach,	Polichnie,	Radkowicach,	
Rykoszynie,	 Starochęcinach,	 Tokarni	
oraz	Wolicy.

FESTIWAL PIOSENKI DZIECIĘCEJ
 18 czerwca w Hali „Pod Basztami” odbył się „VI Festiwal Piosenki Dziecięcej”. 
Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Ja-
worski; Szkoła Podstawowa w Polichnie im. Gen. Stanisława Skalskiego oraz Cen-
trum Kultury i Sportu w Chęcinach.

	 Koordynatorem	i	pomysłodawcą	Fe-
stiwalu	 była	 pani	 Agnieszka	 Januszek,	
nauczyciel	SP	w	Polichnie.	W	roli	gwiaz-
dy	wystąpił	 zespół	 „Nutki”	pod	kierun-
kiem	Małgorzaty	Habik.
	 Nad	prawidłowym	przebiegiem	kon-
kursu	 czuwała	 komisja	 w	 składzie:	 Sta-
nisława	 Żądecka,	 Eliza	 Gajek,	 Henryk	
Panas	oraz	Witold	Stawiarski.	Po	burzli-
wych	obradach	nastąpiło	ogłoszenie	wer-
dyktu.
I	miejsce	otrzymała	Zuzanna	Habik	/SP	
Polichno/
II	miejsce	wyśpiewała	Wiktoria	Basiak	/
SP	Nowiny/
III	 miejsce	 zdobyła	 Amelia	 Grzyb	 /SP	
Bolmin	/
Wyróżnienia	przyznano	dla	Wiktorii	Sia-
rek	i	Wojciecha	Wcisło	/SP	Tokarnia/
Wszyscy	 uczestnicy	 otrzymali	 upominki	
i	pamiątkowe	dyplomy.
	 Na	zakończenie	wydarzenia	zwycięz-
cy	z	rąk	Burmistrza,	Roberta	Jaworskie-
go	otrzymali	puchary,	dyplomy	i	nagro-
dy,	 a	 pozostali	 uczestnicy	 drobne	 upo-
minki	i	pamiątkowy	dyplom.
Serdecznie	 dziękujemy	 sponsorom,	
dzięki	którym	wydarzenie	to	mogło	mieć	
właściwą	oprawę	t.j.:
*		Burmistrzowi	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	
Robertowi	Jaworskiemu
*		 Wydawnictwu	 Szkolnemu	 i	 Pedago-
gicznemu	WSiP
*		Cukierni	„Ramiączek”	w	Chęcinach
*		Firmie	edukacyjnej	„Moje	Bambino”
*		Dyrektor	SP	Polichno
*		Delta	Controls

CKiS
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Burmistrz Chęcin Robert Jaworski
z absolutorium

 Podczas czerwcowego posiedzenia sesji Rady Miejskiej w Chęcinach chęcińscy radni jednogłośnie udzielili absolutorium 
włodarzowi gminy, Burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu. 

	 Zaraz	po	otwarciu	sesji	radni	przystąpili	do	porządku	ob-
rad	i	rozpatrzenia	projektów	uchwał,	z	których	najważniejsza	
była	uchwała	w	sprawie	udzielenia	absolutorium	Burmistrzowi	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robertowi	Jaworskiemu,	z	tytułu	wy-
konania	budżetu	za	2013	rok.	Przewodnicząca	komisji	rewizyj-
nej	 przedstawił	 obecnym	na	 sesji	 wniosek	 komisji	 rewizyjnej	
skierowany	do	RIO	w	sprawie	udzielenia	absolutorium	Burmi-
strzowi	Gminy	Chęciny.	Regionalna	 Izba	Obrachunkowa	po-
zytywnie	zaopiniowała	wniosek	komisji	rewizyjnej,	jak	również	
pozytywnie	 oceniła	 stopień	 zrealizowanych	 dochodów	 i	 wy-
datków	w	stosunku	do	planu.	Również	pozytywne	były	opinie	
wszystkich	komisji.	Radni	udzielili	burmistrzowi	absolutorium	
jednogłośnie	 i	 brawami	 podziękowali	 za	 trud	 pracy	włożony	
w	realizację	zadań.
	 Wszyscy	 zgodnie	 podkreślali	 jak	 wiele	 zostało	 zrobione	
w	minionym	roku,	a	Burmistrz	Robert	Jaworski	podziękował	
radnym	 za	 kolejne	 z	 rzędu	 jednogłośne	udzielenie	 absoluto-
rium.	-	Bardzo	wszystkim	dziękuję	za	jednogłośne	udzielenie	
absolutorium	–	mówił	Burmistrz	Robert	Jaworski.	–	To	absolu-
torium	jest	nie	tylko	moje,	ale	i	wasze.	Wszystko,	co	udało	nam	
się	 osiągnąć,	 to	 owoc	 naszej	 wspólnej	 pracy	 i	 porozumienia.	
Dziękuję	za	dobrą	merytoryczną	współpracę	moim	najbliższym	
współpracownikom,	 wszystkim	 pracownikom,	 radnym,	 sołty-
som	i	mieszkańcom.	Nikt	nie	ma	recepty	na	mądrość.	Sztuką	
jest	słuchać	i	wyciągać	wnioski	–	podkreślał	Burmistrz	Jawor-
ski.	–	Faktem	jest,	że	dzięki	mądrej	i	rzetelnej	współpracy	uda-
ło	nam	się	wykorzystać	maksymalnie	nasze	pięć	minut.	Pamię-

tajcie	Państwo,	że	w	nowym	okresie	programowania	unijnego	
już	 nie	 będzie	 pieniędzy	na	 rewitalizacje,	 czy	 budowę	 obiek-
tów	sportowych.	Nam	udało	się	wykorzystać	najlepszy	czas	na	
pozyskanie	gigantycznych	dotacji	na	rewitalizację	rynków,	czy	
chęcińskiego	zamku	–	perełki	województwa,	czy	też	na	budo-
wę	hali.	Sami	za	własne	pieniądze	nie	zdołalibyśmy	udźwignąć	
tych	inwestycji.	To	był	doskonale	wykorzystany	czas.	Dzięki	tym	
wszystkim	działaniom	nasza	gmina	zdecydowanie	zmieni	swo-
je	oblicze.	 Jeszcze	raz	wszystkim	dziękuję	za	wsparcie,	dialog	
i	bardzo	dobrą	współpracę	–	podkreślał	Burmistrz	Robert	Ja-
worski	tuż	po	głosowaniu,	dziękując	raz	jeszcze	za	jednomyślne	
udzielenie	absolutorium.

Agnieszka Olech

	 Ponadto	w	 spotkaniu	wzięli	udział:	przewodniczący	Rady	
Miejskiej	w	Chęcinach,	Cezary	Mielczarz	Przewodniczący	Rady	
Gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 Sebastian	 Nowaczkiewicz	 podkom.	
Szymon	 Kukulski,	 Zastępca	 Komendanta	 Miejskiego	 Policji	
w	Kielcach	 podinsp.	 Aneta	 Litwin,	 Naczelnik	 Wydziału	 Pre-
wencji	Komendy	Miejskiej	Policji	w	Kielcach	st.	asp.	Arkadiusz	

Rozmawiali o bezpieczeństwie
 23 czerwca br. w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach odbyła się debata o bezpieczeństwie pn. „Ra-
zem bezpieczniej”.  Organizatorem spotkania byli: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, Wójt Gminy Sitków-
ka-Nowiny, Stanisław Barycki, Wójt Gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek oraz Komenda Miejska Policji w Kielcach i Komisariat 
Policji w Chęcinach.

Nowak,	 p.o.	 Komendanta	 Komisariatu	 Policji	 w	 Chęcinach	
asp.	Grzegorz	Mączkorowski,	Asystent	Referatu	Prewencji	Ko-
misariatu	Policji	w	Chęcinach.	Gościnnie	pojawili	 się:	Radny	
Sejmiku	 Województwa	 Świętokrzyskiego,	 Grzegorz	 Gałuszka	
Radny	Rady	Powiatu	Kieleckiego,	Kazimierz	Bielecki.
	 Debatę	prowadziła	Pani	Grażyna	Podsiadło,	 inspektor	ds.	
bezpieczeństwa	w	Urzędzie	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach.
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	 Ziemia	Chęcińska	to	niezwykły	zakątek	Województwa	Świę-
tokrzyskiego,	gdzie	tradycja	i	historia	przenikają	się	z	nowocze-
snością.	Ostatnimi	czasy	w	mieście	przeprowadzane	są	ogrom-
ne	inwestycje,	dzięki	którym	z	każdym	dniem	staje	się	ono	bar-
dziej	atrakcyjne	turystycznie.	
	 Właśnie	 dobiega	 końca	 rewitalizacja	 Rynku	 znajdującego	
się	tuż	przed	Urzędem	Miasta	i	Gminy	w	Chęcinach.	Teren	zo-
stał	wybrukowany,	 zamontowano	 stylowe	oświetlenie	uliczne,	
a	zabytkowa	studnia	odzyskała	dawny	blask.
	 Wielkie	otwarcie	pod	koniec	sierpnia	i	od	tego	czasu	miej-
sce	 to	ma	 tętnić	 życiem.	 –	Każdy	weekend	będzie	muzyczny.	
Będą	tu	przyjeżdżać	różni	artyści	–	opowiada	Burmistrz	Miasta	
i	Gminy	Chęciny	Robert	Jaworski.

Do Chęcin warto przyjechać 
 Chęciny zapraszają wszystkich, którzy pragną wybrać się w niezapomnianą podróż do przeszłości

	 Dowodem	 unikalnego	 charakteru	 miasta	 są	 zabytkowe	
klasztory	ojców	Franciszkanów	i	Sióstr	Bernardynek.	Nie	spo-
sób	także	nie	wspomnieć	o	monumentalnej	budowli,	dumnie	
górującej	nad	całym	miastem,	dającej	się	zauważyć	z	daleka…	
Chęciński	 zamek	oraz	wzgórze	 zamkowe	przechodzą	właśnie	
rewitalizację.	 Odnowiono	 zniszczone	 schody,	 odbudowano	
zachodnią	 wieżę	 widokową,	 która	 była	 uszkodzona.	 Turyści	
będą	mogli	korzystać	z	lunet,	które	pojawią	się	w	tym	miejscu	
i	 podziwiać	 zarówno	 otoczenie	 zamku,	 jak	 i	 całą	 okolicę.	Na	
zamku	 zostanie	 zamontowana	 nowa	 zewnętrzna	 iluminacja,	
oświetlone	zostaną	poszczególne	elementy	budowli	zamkowej	
oraz	alejki	prowadzące	do	niej.	–	Zdajemy	sobie	sprawę	z	dzie-
dzictwa,	jakie	otrzymaliśmy	od	naszych	przodków,	sukcesywnie	
odrestaurowujemy	obiekty	zabytkowe.	Wplatamy	nowoczesne	
elementy,	nie	zatracając	jednak	ducha	przeszłości	–	podkreśla	
burmistrz.	Wyjaśnia,	że	przyjeżdżając	do	Chęcin	można	posłu-
chać	legend	o	tajemniczych	przejściach	zamkowych	czy	o	białej	
damie.
	 Szczególne	atrakcje	na	 turystów	czekają	9	 sierpnia,	kiedy	
to	organizowane	jest	zwiedzanie	nocą.	–	Co	roku	kilkaset	osób	
przemierza	uliczkami	naszego	miasta	i	zwiedza	wszystkie	zabyt-
ki.	Na	koniec	odbywa	się	wspólne	ognisko,	w	którym	uczestni-
czą	całe	rodziny.	Zawsze	zabawa	jest	doskonała	–zachwala	Ro-
bert	Jaworski.
	 W	Chęcinach	można	także	spędzić	czas	na	sportowo.	Jest	tu	
nowoczesna	hala	sportowa,	organizowane	są	spływy	kajakowe	
po	rzece	Nidzie,	a	od	niedawna	działa	wypożyczalnia	rowerów.	
Miłośnicy	dobrego	jedzenia	zjedzą	tu	smaczne	jagodzianki	z	lo-
kalnej	cukierni	oraz	wyjątkowe	chęcińskie	lody.

Agnieszka Olech

	 Naukowcy	spędzili	w	naszym	królew-
skim	mieście	3	dni.	Przy	okazji	tej	wizyty	
goście	w	towarzystwie	drużyny	rycerskiej	
zwiedzali	 liczne	 zabytki,	 a	 także	 mieli	
możliwość	rozegrania	turnieju	łucznicze-
go.
	 Burmistrz	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny,	
Robert	 Jaworski	 witając	 podkreślił,	 iż	
Gmina	Chęciny	to	„raj	dla	geologów”	ze	
względu	na	występujące	skały	pochodzą-
ce	ze	wszystkich	okresów	budowy	ziemi.	
Już	powstaje	Europejskie	Centrum	Edu-
kacji	Geologicznej,	które	będzie	nie	tylko	
centrum	 badawczo-edukacyjnym	 zwią-
zane	z	geologią,	ale	również	ośrodkiem,	
który	 skupi	 różne	 grupy	 środowisk	na-
ukowych	–	kontynuował	Burmistrz.

Monika Piotrowska

Geolodzy z wizytą w Chęcinach
 W połowie sierpnia gościliśmy w Chęcinach międzynarodową grupę służb geologicznych. Wśród uczestników byli przedstawi-
ciele czterech krajów: Francji, Niemiec, Czech i Polski. Przyjechali do nas, aby rozegrać turniej pn.: „Międzynarodowe Cykliczne 
Zawody Sportowe Służb Geologicznych:, który co roku rozgrywany jest w innym kraju. Miło nam, że tym razem wydarzenie to miało 
miejsce w Gminie Chęciny. Miło nam, że tym razem wydarzenie to miało miejsce w Polsce i właśnie w Chęcinach.
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	 Burmistrz	Robert	 Jaworski,	 szerzej	 zaprezentował	 sylwet-
kę	 ojca	 Pawła	w	 trakcie	 laudacji,	 jaką	wygłosił.	Ojciec	 Paweł	
Chmura	urodził	się	w	1972	roku.	Jest	Franciszkaninem,	prze-
łożonym	klasztoru	w	Chęcinach,	duszpasterzem,	certyfikowa-
nym	 specjalistą	 terapii	 uzależnień,	magistrem	 teologii,	 gwar-
dianem	klasztoru	franciszkanów	w	Chęcinach	oraz	dyrektorem	
Franciszkańskiego	Centrum	Profilaktyki	Uzależnień	w	Ośrod-
ku	„San	Damiano”	w	Chęcinach.	Opiekuje	się	świetlicami	so-
cjoterapeutycznymi	dla	dzieci	i	koordynuje	współpracę	klasz-
toru	ze	Stowarzyszeniem	PADRE	Profilaktyka.	
	 Ojciec	 Paweł	 Chmura	 jest	 opiekunem	 świetlicy	 „Promyk	
Dnia”,	oraz	koordynatorem	punktów	przedszkolnych.	Aktyw-
nie	działa	także	w	Interdyscyplinarnym	Zespole	do	spraw	Prze-
mocy	w	Rodzinie	w	Chęcinach.

Ojciec Paweł Chmura
honorowym obywatelem Chęcin

 31 maja, w hali widowiskowo sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Chę-
cinach, podczas której nadano tytułu Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Chęciny o. Pawłowi Chmurze, Gwardianowi 
Klasztoru Franciszkanów w Chęcinach. Pogratulować otrzymania tak zaszczytnego tytułu ojcu Pawłowi przybyły prawdziwe 
tłumy.

	 Warto	przypomnieć,	 że	o.	Paweł	 jest	 trzecim	honorowym	
obywatelem	Chęcin	po	marszałku	świętokrzyskim	Adamie	Ja-
rubasie	i	regionaliście	Dariuszu	Kalinie.	Obaj	panowie	wypo-
wiadali	się	o	bohaterze	tego	dnia	w	samych	superlatywach.
	 Jak	 podkreślała	 wiceminister	 Obrony	 Narodowej,	 Beata	
Oczkowicz,	honorowy	tytuł,	na	który	zapracował	sobie	całym	
życiem,	przypadł	niezwykłemu	człowiekowi.	
	 Po	 odczytaniu	 treści	 uchwały	 Rady	 nadającej	 o.	 Pawłowi	
Chmurze	tytuł	Honorowego	Obywatela	Gminy	i	Miasta	Chę-
ciny	nastąpiło	uroczyste	wręczenie	Aktu	nadania	 tytułu	wraz	
z	pamiątkową	 statuetką.	 Świadkami	 tej	podniosłej	 chwili	 byli	
nie	tylko	chęcińscy	radni,	ale	też	mieszkańcy,	zaproszeni	goście,	
a	także	rodzice	ojca	Pawła	i	jego	rodzeństwo.	
	 Po	wręczeniu	zaszczytnego	tytuł	„Honorowego	Obywatela	
Chęcin”	 do	 laureata	 ustawiła	 się	 prawdziwa	 kolejka	 z	 gratu-
lacjami.	Oprawę	artystyczną	uroczystości	zapewnił	chór	„Can-
tata”	pod	kierunkiem	Edyty	Bobryk	oraz	zespół	społeczności	
Franciszkańskiego	Centrum	Profilaktyki	Uzależnień	w	Chęci-
nach.

Agnieszka Olech
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	 Warto	 przypomnieć,	 że	 Lokalna	 Grupa	 Działania	 „Perły	
Czarnej	Nidy”	stworzyła	na	swoim	terenie	jeden	z	najpiękniej-
szych	 szlaków	wodnych	 do	 spływów	 kajakami.	 Szlak	 powstał	
na	rzekach	Bobrza	i	Czarna	Nida.	Władze	trzech	gmin	wcho-
dzących	w	skład	LGD	„Perły	Czarnej	Nidy”,	czyli	Chęcin,	Mo-
rawicy	i	Sitkówki	-	Nowiny	wraz	z	przedstawicielami	Muzeum	
Wsi	Kieleckiej	umowę	dotyczącą	oznakowania	i	przygotowania	
szlaku	podpisali	w	ubiegłym	roku.
	 Jak	 podkreślał	 biorący	 udział	 w	 inauguracji	 sezonu	 kaja-
kowego	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski,	
szlak	 kajakowy	 to	 doskonała	 promocja	 gmin	 należących	 do	
Lokalnej	Grupy	Działania	„Perły	Czarnej	Nidy”.	-	Przy	wielu	
atrakcjach,	 jakie	 posiadają	 wszystkie	 trzy	 gminy	 należące	 do	
LGD	„Perły	Czarnej	Nidy”,	czyli	zarówno	Chęciny,	Morawica,	
jak	i	Sitkówka-Nowiny,	szlak	kajakowy	jest	naszym	nowym	pro-
duktem	turystycznym	–	mówi	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chę-
ciny,	Robert	Jaworski.	–	Po	wiekach	rzeki	Czarna	Nida	i	Bobrza	
zostały	wreszcie	 należycie	wykorzystane	 i	 będą	 służyć	 rozwo-
jowi	turystyki.	Już	powstało	wiele	firm,	zajmujących	się	orga-
nizowaniem	 spływów	 kajakowych.	 Słyszymy,	 że	 na	 szlakach	
kajakowych	mają	niebawem	powstać	 specjalne	bazy	dla	 tury-
stów.	Kajakarstwo	bez	wątpienia	może	stać	się	w	pewnym	sen-
sie	biznesem	turystycznym,	a	dla	wielu	mieszkańców	i	turystów	
doskonałą	formą	spędzenia	wolnego	czasu	–	mówi	Burmistrz	
Jaworski.	–	Spływ	kajakowy	to	wspaniały	sposób	na	obcowanie	
z	 właściwie	 dziką	 przyrodą	 i	 odreagowanie	 stresów	 codzien-
nego	życia.	Wiemy,	że	wzrasta	liczba	sympatyków	kajakarstwa	
i	nie	ma	się	co	dziwić,	bo	 to	aktywna	rozrywka	właściwie	dla	
całych	rodzin,	która	wspaniale	relaksuje.	Każdy,	kto	spróbuje	
kajakarstwa	przekona	się,	że	nie	trzeba	wyjeżdżać	w	dalekie	za-
kątki	Polski,	czy	do	innych	krajów,	żeby	móc	podziwiać	piękno	
przyrody	i	należycie	odpocząć	–	przekonuje	Burmistrz,	Robert	
Jaworski.	
	 Szlak	kajakowy	został	wybudowany	przez	Lokalną	Grupę	
Działania	 „Perły	 Czarnej	 Nidy”	 w	 ramach	 projektu	 AKTIW	
(Atrakcje	 Krajoznawczo-Turystyczne	 –	 Inicjatywa	 Wspólna).	
Zadanie	 zostało	 dofinansowane	 z	 pieniędzy	 pochodzących	
z	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich.	Szlak	ma	być	ozna-

Inauguracja sezonu kajakowego
 Blisko pięćdziesiąt osób zainaugurowało tegoroczny sezon kajakowy. Trasa pierwszego w tym roku spływu wiodła rzeką 
Czarną Nidą pomiędzy miejscowościami Nida a Wolica. Był to jeden z fragmentów pięćdziesięciokilometrowego szlaku kaja-
kowego wyznaczonego w ubiegłym roku przez LGD „Perły Czarnej Nidy” na rzekach Czarna Nida i Bobrza. 

kowany	na	około	50	km.	Wkrótce	na	szlaku	powstaną	miejsca	
postojowe	dla	kajakarzy.	Będą	one	w	miejscowościach	Trzcian-
ki	i	Lipowica	na	Bobrzy	oraz	w	Morawicy	i	Tokarni	na	Czarnej	
Nidzie.	
	 Jak	 podkreślano,	 utworzenie	 szlaku	 kajakowego	 przez	
LGD	 „Perły	 Czarnej	 Nidy”	 to	 był	 strzał	 w	 dziesiątkę.	 –	 Bez	
wątpienia	utworzenie	szlaku	kajakowego	to	był	bardzo	dobry	
pomysł	–	mówi	Marcin	Dziewięcki,	Prezes	LGD	„Perły	Czarnej	
Nidy”.	–	Faktem	jest,	że	spływy	były	już	organizowane	zanim	
utworzyliśmy	 szlak.	My	 jednak	 nadaliśmy	 tym	 spływom	 nie-
co	 inną	 rangę,	 tworząc	 oznakowanie	 i	miejsca	postojowe	dla	
kajakarzy	–	podkreśla	Prezes	Marcin	Dziewięcki.	 –	Myślę,	 że	
dzisiejsza	 inauguracja	 pozwoli	 szczęśliwie	 pływać	 kajakarzom	
aż	do	pierwszych	lodów	-	dodaje.	
	 Uczestnicy	rajdu,	po	 jego	zakończeniu	byli	 zgodni,	 co	do	
faktu,	 że	kajakiem	może	pływać	każdy.	 –	Według	mnie	kaja-
karstwo	to	sport	dla	każdego	–	mówił	Rafał	Wilk,	wiceprezes	
LGD	„Perły	Czarnej	Nidy”.	–	Trzeba	przede	wszystkim	chcieć	
wsiąść	na	ten	kajak,	a	pływają	nawet	najmłodsi.	Myślę,	że	pój-
dziemy	nawet	troszeczkę	dalej,	chociaż	na	początku	trochę	się	
tego	obawialiśmy,	a	mianowicie	chcemy,	aby	kajakami	pływały	
osoby	 niepełnosprawne.	 Będziemy	 się	 zajmować	 takim	 pro-
jektem.	To	jest	 trudny	projekt,	ale	nie	 jest	on	niemożliwy	do	
wykonania.	Mam	nadzieję,	że	w	niedalekiej	przyszłości	osoby	
niepełnosprawne	 będą	 pływać	 naszym	 szlakiem	 kajakowym	
z	opiekunami	–	zapowiedział	Rafał	Wilk.	
	 Bez	wątpienia	malowniczy	 szlak	kajakowy	biegnący	przez	
trzy	gminy	–	Morawicę,	Chęciny	i	Sitkówkę-Nowiny	to	fanta-
styczna	oferta	turystyczna	doskonale	uzupełniająca	dotychcza-
sowe	atrakcje,	 jakie	znajdują	się	na	terenie	tych	trzech	gmin.	
-	Tworząc	wspólnie	 ten	 szlak	pokazaliśmy,	 jak	 skutecznie	wy-
korzystać	rzekę	Nidę	do	celów	turystycznych	i	promocyjnych.	
Gmina	Chęciny	słynie	ze	wspaniałych	zabytków	i	z	wielu	atrak-
cji	turystycznych,	ale	do	tej	pory	czegoś	podobnego	jeszcze	nie	
było.	 Nida	 okazała	 się	 być	 wspaniałym	 dodatkiem	 do	 wielu	
atutów,	jakie	posiadamy.	Spływ	tą	urokliwą	rzeką	to	relaks,	to	
sposób	na	miłe	spędzenie	czasu,	to	również	kontakt	z	przepięk-
nie	okalającą	nas	przyrodą.	Tego	rodzaju	rozrywki	powinien	
spróbować	każdy	–	zachęca	Burmistrz,	Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech
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	 Znane,	 lubiane	 przeboje	 wykonane	 przez	 jednego	 z	 czo-
łowych	wokalistów	polskiej	estrady,	Maćka	Miecznikowskiego	
zgromadziły	na	parkingu	przy	hali	„Pod	Basztami”	sporą	pu-
bliczność,	która	pomimo	niesprzyjającej	pogody	doskonale	się	
bawiła.	Podczas	koncertu	artysta	wspólnie	z	widownią	śpiewał	
ulubione	polskie	szlagiery,	a	następnie	zaprezentował	utwory	
ze	swej	najnowszej	płyty.
W pierwszej części wydarzenia odbyła się wielka Gala Fina-
łowa akcji „Mania działania” podsumowująca dwa konkursy.
W kategorii indywidualnej, w konkursie  Odjechani muzo-
fani nagrody otrzymali: I miejsce–	 Aleksander	Koczorowski	
ze	 Szkoły	 Podstawowej	 nr	 74	 w	 Poznaniu,	 który	 zaśpiewał	
piosenkę	Bartek i Julka.	II miejsce–	 Katarzyna	 Synowiec	 ze	
Szkoły	Podstawowej	nr	3	w	Drezdenku,	która	zaśpiewała	pio-
senkę	Straszny Dworek.	III miejsce	–	Anna	Banaczyk	ze	Szkoły	
Podstawowej	nr	3	w	Wolsztynie,	która	zaśpiewała	piosenkę	Eko 
cha-cha.
Laureat	 pierwszego	 miejsca	 otrzymał	 nagrodę	 w	 wysokości	
2	000	zł.	Pozostali	finaliści	za	zajęcie	II	i	III	miejsca	otrzymali	
nagrody	w	wysokości	500	zł	każda.
W kategorii grupowej, w konkursie Odjechani muzofani na-
grodzeni zostali: I miejsce	–	Zespół	ze	Szkoły	Podstawowej	nr	
28	w	Rzeszowie	z	piosenką	Oberek zakręcony.	II miejsce	–	Zespół	
Triolki	ze	Szkoły	Podstawowej	nr	1	z	Kórnika	z	piosenką	Biesz-

Koncert Maćka Miecznikowskiego w Chęcinach
 13 czerwca w Chęcinach odbył się koncert Maćka Miecznikowskiego, który był podsumowaniem Wielkiej Gali Finałowej 
akcji „Mania działania” i towarzyszących jej konkursów „Odjechani Muzofani”i „Sztuka nas szuka”. Organizatorem wydarze-
nia był MAC Edukacja, a współorganizatorem, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 

czady.	III miejsce	–	Zespół	Dwudziestka	piątka	ze	Szkoły	Pod-
stawowej	nr	25	w	Kielcach	z	piosenką	W pracowni mistrza zegar-
mistrza.
Nagrodą	główną	w	tej	kategorii	było	6	000	zł.	II	i	III	miejsce	
nagrodzone	zostały	nagrodami	w	wysokości	500	zł	każda.
Zwycięzcami konkursu plastycznego Sztuka nas szuka zosta-
li: I miejsce	–	Natalia	Micek	z	Publicznego	Gimnazjum	w	Stę-
życy.	II miejsce	–	 Liliana	 Pawłowska	 z	 Niepublicznej	 Szkoły	
Podstawowej	 z	 Dytmarowa.	III miejsce	–	 Julia	 Bozacka	 ze	
Szkoły	Podstawowej	nr	23	w	Rzeszowie.
Zwyciężczyni	konkursu	Sztuka nas szuka	otrzymała	2	000	zł.	Po-
zostałe	finalistki	otrzymały	nagrody	w	wysokości	500	zł	każda.
	 Festyn	przy	Hali	„Pod	Basztami”	był	także	okazją	do	uczest-
niczenia	 w	 kreatywnych	 warsztatach	 plastycznych	 i	 muzycz-
nych	dla	dzieci.	Koordynatorem	wydarzenia	ze	strony	Gminy	
i	Miasta	Chęciny	była	pani	Edyta	Bobryk.

CKiS
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	 Wypożyczalnia	 rowerów	 powstała	 dzięki	 realizacji	 przez	
gminę	Gminę	Chęciny	projektu	pn.	„Utworzenie	wypożyczalni	
rowerów	zintegrowanej	ze	stroną	internetową”	z	zakresu	ma-
łych	projektów	w	ramach	działania	413	„Wdrażanie	lokalnych	
strategii	rozwoju”	objętego	PROW	na	lata	2007-	2013.	Zadanie	
kosztowało	blisko	40	tysięcy	złotych.
	 -	 Wychodząc	 naprzeciw	 oczekiwaniom	 turystów	 postano-
wiliśmy	 wzbogacić	 ofertę	 turystyczną	 na	 Ziemi	 Chęcińskiej.	
Dzięki	 pozyskanym	 środkom	 zakupiliśmy	 dwadzieścia	 rowe-
rów,	kaski,	kamizelki	odblaskowe,	foteliki	dziecięce	oraz	nawi-
gację,	która	ułatwi	poruszanie	się	po	terenie	–	poinformował	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	–	Od	lat	
popularyzujemy	 na	 terenie	 naszej	 gminy	 zdrowy	 i	 aktywny	
tryb	życia.	Myślę,	że	otwarcie	wypożyczalni	wraz	ze	wszystkimi	
udogodnieniami	przyczynią	się	do	większej	aktywności	miesz-
kańców.	Dzięki	nawigacji	w	łatwy	sposób	będzie	można	dotrzeć	
do	wszystkich	najważniejszych	 atrakcji	 naszej	 gminy.	Rowery	
wracają	do	łask.	Doceniają	to	także	turyści,	którzy	coraz	liczniej	
zaglądają	do	gminy	Chęciny.	Wypożyczalnia	rowerów	bez	wąt-
pienia	wzbogaci	naszą	ofertę	turystyczną,	stając	się	dodatkową	
atrakcją	i	jakże	zdrową	–	podkreśla	Burmistrz	Jaworski.				
	 Uroczyste	otwarcie	Wypożyczalni	Rowerowej	miało	miejsce	
14	 czerwca	 przed	 halą	 widowiskowo-sportową	 w	 Chęcinach	
„Pod	Basztami”.	Poświęcenia	rowerów	wraz	z	całym	sprzętem	
dokonał	o.	Paweł	Chmura,	Gwardian	Klasztoru	Franciszkanów	
w	 Chęcinach,	 wielki	 zwolennik	 aktywnego	 spędzania	 czasu.	
–	Myślę,	 że	 biegając,	 czy	 jeżdżąc	 na	 rowerze	 dopiero	 mamy	
możliwość	zobaczenia	świata,	jakim	jest	naprawdę.	Mamy	moż-
liwość	takiego	prawdziwego	obcowania	z	przyrodą.	Ogromnie	
polecam	 i	 bieganie	 i	 jazdę	na	 rowerze.	Bardzo	dobrze,	 że	 ta	
wypożyczalnia	powstała.	Mam	nadzieję,	że	będzie	żyła	pełnią	
życia	–	mówił	o.	Paweł	Chmura.
	 Uroczystego	przecięcia	wstęgi	dokonali:	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski,	Wicemarszałek	Wojewódz-
twa	 Świętokrzyskiego,	 Grzegorz	 Świercz,	 sekretarz	 Gminy	

Wypożyczalnia rowerów już otwarta
 Przy Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach już działa wypożyczalnia rowerów. Jej uroczyste otwarcie miało miejsce 
14 czerwca i było połączone z rajdem rowerowym „Szlakiem Rycerstwa Zamku Królewskiego”. Wśród ponad stu uczestników 
rajdu rozlosowano sześć tabletów.

i	Miasta	Chęciny,	Paweł	Brola,	 radna	Rady	Miejskiej	w	Chę-
cinach	Bogumiła	Wrońska,	 sołtys	Lipowicy	Marian	Woś	oraz	
słynny	kolarz,	były	olimpijczyk	Zbigniew	Piątek,	który	podkre-
ślał,	że	wypożyczalnia	rowerów	ma	duże	szanse	stać	się	jedną	
z	najchętniej	wykorzystywanych	atrakcji	turystycznych	na	tere-
nie	gminy	Chęciny.
	 Uroczyste	otwarcie	Wypożyczalni	Rowerów	zostało	zainau-
gurowane	rajdem	rowerowym	pn.	„Szlakiem	Rycerstwa	Zamku	
Królewskiego”.	Trasa	rajdu	prowadziła	z	Chęcin	przez:	Gości-
niec	–	Polichno	–	Miedziankę	–	Zajączków	–	Bolmin	i	Korzecko	
aż	do	Chęciny,	gdzie	zakończono	rajd.	Na	trasie	rajdu	odbyły	
się	trzy	postoje.	Pierwszy	z	nich	był	w	Miedzince,	gdzie	zwie-
dzono	Muzealną	Izbę	Górnictwa	Kruszcowego,	drugi	odbył	się	
w	Szkole	Podstawowej	w	Bolminie,	a	trzeci	postój	zaplanowano	
w	Stowarzyszeniu	Wspierającym	Rozwój	Kultury	w	Korzecku.	
Warto	 podkreślić,	 że	 organizatorzy	 rajdu	 rozlosowali	 wśród	
jego	uczestników	sześć	tabletów.	
	 Wypożyczalnia	rowerów,	działająca	przy	CKiS	w	Chęcinach	
będzie	 czynna	 przez	 cały	 tydzień.	 1	 godzina	 jazdy	 kosztuje	
5	i	4	zł.	W	ramach	projektu	w	hali	sportowej	„Pod	Basztami”	
został	ustawiony	kiosk	multimedialny,	w	którym	można	prze-
czytać	o	atrakcjach	turystycznych	i	ofercie	gminy	Chęciny.

Agnieszka Olech
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	 Dom	ma	 być	 samowystarczalny,	 jeśli	 chodzi	 o	 produkcję	
ciepła	i	prądu.	Prototyp	za	kilka	miesięcy	będzie	udostępniony	
do	zwiedzania,	aby	każdy	mógł	się	przekonać	jak	działa	dom	
zasilany	przez	słońce	i	wiatr.	Wykonawcą	inwestycji	 jest	firma	
Agat,	która	powoli	kończy	prace	budowlane.
	 Lada	chwila	zamontowana	zostanie	turbina	wiatrowa,	dach	
pokryty	 będzie	 ogniwami	 hybrydowymi,	 a	 ściany	 garażu	 ko-
lektorem	 próżniowym	 -	 pozyskana	 dzięki	 tym	 urządzeniom	
energia	 słoneczna	 i	 wiatrowa	 zostanie	 wykorzystana	 do	 wy-
twarzania	prądu	i	podgrzewania	wody	w	samowystarczalnym	
domu.	Własne	ujęcia	zapewnią	wodę,	ścieki	będą	oczyszczane	
we	własnej	oczyszczalni,	a	deszczówka	będzie	wykorzystana	do	
podlewania	ogródka.	Brzmi	niesamowicie?	A	jednak	już	nieba-
wem,	każdy	będzie	mógł	naocznie	się	przekonać,	jak	taki	dom	
wygląda	w	rzeczywistości.
	 Pieczę	 nad	 realizacją	 domu	 autonomicznego	 sprawuje	
Świętokrzyskie	 Centrum	 Innowacji	 i	 Transferu	 Technologii,	
które	pozyskało	prawa	do	pomysłu	od	Instytutu	Budownictwa	
Autonomicznego	Wahlberg	i	Spółka.	Realizacja	inwestycji	po-
woli	dobiega	końca.	Ściany	domu	wykonane	są	z	betonu	i	sty-
ropianu,	 a	 cały	 budynek	 został	 ustawiony	nie	 na	 fundamen-
tach,	które	wyprowadzają	ciepło,	a	na	doskonale	izolującej	pły-
cie.	Projekt	 samowystarczalnego	domu	stworzyła	pochodząca	
z	Daleszyc	Zofia	Wahlberg	wraz	z	doktorem	Ludomirem	Dudą.	
Warto	dodać,	że	w	2012	roku	projekt	ten	zdobył	dwie	bardzo	
ważne	nagrody	-	Narodowego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	
i	Polish	Green	Building	Council.	Pieniądze	na	realizację	inwe-
stycji	wyłożyło	województwo	świętokrzyskie.
	 W	samowystarczalnym	domu	będzie	się	mieściło	laborato-
rium,	w	którym	będą	pracować	naukowcy,	między	innymi	z	Po-
litechniki	Świętokrzyskiej.	Będą	oni	badać	ilość	energii	uzyska-
nej	w	różnych	warunkach	oraz	przeprowadzać	inne	pomiary.	
Pomimo,	że	powstanie	tam	laboratorium,	to	warunki	będą	ta-
kie	same	jak	w	domu	zamieszkałym	przez	czteroosobową	rodzi-
nę.	Zamontowane	w	nim	będą	także	sprzęty	takie	jak	lodówka	
czy	kuchenka.
	 O	powstającej	właśnie	inwestycji	entuzjastycznie	wypowia-
da	 się	 burmistrz	 Chęcin,	 Robert	 Jaworski.	 –	 Z	 założenia	ma	
to	 być	 ekologiczny,	 samowystarczalny,	 a	 co	 za	 tym	 idzie	 tani	
w	utrzymaniu	dom.	Będzie	 to	 jeden	 z	pierwszych	 takich	do-
mów	w	kraju	–	mówi	burmistrz.	–	Jestem	przekonany,	że	ludzie	

Pierwszy w Polsce dom idealny prawie gotowy. 
Powstaje w Podzamczu Chęcińskim

 Budowa całkowicie samowystarczalnego pod względem energetycznym domu w Podzamczu Chęcińskim powoli dobiega 
końca.

z	całej	Polski	przyjadą	tu,	aby	osobiście	zobaczyć	jak	taki	dom	
funkcjonuje	 i	 jakie	 są	 koszty	 jego	 budowy	 oraz	 utrzymania.	
Z	całą	pewnością	ta	inwestycja	przyniesie	dla	naszej	gminy	wie-
le	dobrego	–	dodaje	Robert	Jaworski.
	 Cenę	metra	kwadratowego	domu	autonomicznego	szacuje	
się	na	2	tysiące	złotych.	Jednak	inwestycja	w	Podzamczu	Chę-
cińskim	jest	znacznie	droższa,	sięga	blisko	1	miliona	200	tysię-
cy.	Część	tej	kwoty	to	wydatki	na	aparaturę	pomiarową.

Agnieszka Olech
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	 Tematyka	Konkursu	 obejmowała	wiedzę	 o	 geologicznych	
i	przyrodniczych	 osobliwościach	 miejsc	 chronionych	 woje-
wództwa	 świętokrzyskiego,	 geologiczne	 kalendarium	 Gór	
Świętokrzyskich,	skały	i	minerały,	skamieniałości	morskich	or-

11 uczniów Gimnazjum Nr 1 w finale II edycji 
Konkursu wiedzy o Ziemi GEO – Geniusz

 W dniu 23 czerwca w Centrum Geoedukacji w Kielcach odbył się finał II edycji Konkursu wiedzy o Ziemi GEO – Geniusz, 
w którym wzięło udział aż 11 uczniów Gimnazjum nr 1 im. Kacpra Fodygi w Chęcinach.

ganizmów,	atrakcje	geoturystyczne	na	Świętokrzyskim	Szlaku	
Archeo-Geologicznym.
	 Duży	sukces	odniosła	uczennica	naszej	szkoły	Gabriela	Kra-
jewska,	która	została	jedną	z	laureatek,	zajmując	III	miejsce.
	 Uczniowie	 również	wzięli	 udział	 w	 konkursie	 fotograficz-
nym	„OKIEM	GEO-Geniusza”	prezentując	geologiczne	i	przy-
rodnicze	osobliwości	regionu	świętokrzyskiego.	Prace	aż	pięciu	
uczniów	naszej	szkoły	są	prezentowane	w	Centrum	Geoeduka-
cji	w	Kielcach.
	 Autorami	 wysoko	 ocenionych	 przez	 komisję	 konkursową	
zdjęć	są:
Gabriela	Krajewska
Wiktoria	Kuleta
Elżbieta	Kubicka
Szymon	Moskwa
Mateusz	Chodakowski
	 Gimnazjum	 na	 konkursie	 reprezentowali	 również:	 Lena	
Kułagowska,	Gabriela	Waldon,	Paulina	Gołuch,	Patryk	Janusz,	
Jakub	Makówka	i	Mateusz	Jaros.
	 Zwycięzcom	tego	arcytrudnego	konkursu	serdecznie	gratu-
lujemy	i	mamy	nadzieję,	że	w	następnych	edycjach	zaprezentu-
jemy	się	równie	dobrze,	…	a	może	nawet	lepiej.

Opiekun Iwona Bożek
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 Działki: nr 179/1	 	 o	 powierzchni	 0,1293 ha,  nr 179/2  
o	powierzchni	0,1350 ha, nr 179/3		o	powierzchni	0,1396 ha, 
nr 179/4	 	o	powierzchni	0,1691 ha, nr 179/6	 	o	powierzchni	
0,1068 ha, nr 179/7		o	powierzchni	0,1297 ha, nr 179/8		o	po-
wierzchni	0,1440 ha, nr 179/9		o	powierzchni	0,1356 ha poło-
żone	w	Łukowej	obr.	5,	Gmina	Chęciny.

	 Na	 przedmiotowe	 nieruchomości	 zostały	 wydane	 decyzje	
ustalające	warunki	zabudowy	dla	budynków	mieszkalnych	jed-
norodzinnych	z	podpiwniczeniem	oraz	użytkowymi	poddasza-
mi	wraz	z	niezbędnymi	urządzeniami	infrastruktury	technicz-
no-budowlanej	w	tym	bezodpływowymi	zbiornikami	na	nieczy-
stości	płynne.	

 Działki nr 1570/4 o	powierzchni 1,6600 ha, 1570/3 o	po-
wierzchni 0,3700 ha, 1570/2  o	powierzchni 1,3100 ha, 1571 
o	 powierzchni 2,0200 ha, 1564/2 o	 powierzchni 5,0500 ha, 
1564/3 o	powierzchni 15,6500 ha, 1564/4 o	powierzchni 2,3800 
ha, 1564/5 o		powierzchni 2,6200 ha położone	w	Bolminie	obr.	
2,	 Gmina	 Chęciny.	 Nieruchomości	 stanowią	 zbiornik	 wodny	
wraz	z	terenem	przyległym,	położony	w	Bolminie	o	łącznej	po-
wierzchni	31,0600 ha.

	 Przedmiotowa	nieruchomość	położona	jest	na	obszarze,	dla	
którego	brak	jest	planu	zagospodarowania	przestrzennego.	

Działka nr 698/4 o	powierzchni 0,1000 ha,  położona	w	Bolmi-
nie	obr.	2,	Gmina	Chęciny.

	 Na	 przedmiotową	 nieruchomość	 została	 wydana	 decyzja	
ustalająca	warunki	zabudowy	dla	budynku	mieszkalnego	jed-
norodzinnego	 z	 podpiwniczeniem	 oraz	 użytkowym	 podda-
szem	wraz	 z	 niezbędnymi	 urządzeniami	 infrastruktury	 tech-
niczno-budowlanej	w	 tym	bezodpływowy	 zbiornik	na	nieczy-
stości	płynne.	

Działka nr 1099/1		o	powierzchni	0,1887 ha położona	w	Ostro-
wie	obr.	8,	Gmina	Chęciny.

	 Na	 przedmiotową	 nieruchomość	 została	 wydana	 decyzja	
ustalająca	warunki	zabudowy	dla	budynku	mieszkalnego	jed-
norodzinnego	 z	 podpiwniczeniem	 oraz	 użytkowym	 podda-
szem	wraz	 z	 niezbędnymi	 urządzeniami	 infrastruktury	 tech-
niczno-budowlanej	w	 tym	bezodpływowy	 zbiornik	na	nieczy-
stości	płynne.	

	 Termin,	 cena,	 miejsce	 i	 warunki	 przetargu	 ustnego	 nie-
ograniczonego	 zostaną	 podane	 do	 publicznej	 wiadomości	
w	odrębnym	ogłoszeniu.	

Działka nr 1881/1 o	powierzchni 0,0206 ha położona	w	Chęci-
nach	przy	ulicy	Staszica, zabudowana	XVII-wiecznym	budyn-

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CHĘCINY
INFORMUJE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY 
NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH:

kiem	stanowiącym	zabytek	wpisany	do	rejestru	zabytków	pod	
numerem	1080	i	objęty	ochroną	prawną.	

	 Do	ceny	nieruchomości	uzyskanej	w	wyniku	przetargu	zo-
stanie	zastosowana	ustawowa	50%	bonifikata.	

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 4 przy ulicy 
Czerwona Góra w Chęcinach.
Powierzchnia użytkowa lokalu 63,6 m2 m2.

Działka nr  544	 	 o	 powierzchni	0,4500 ha położona	w	Pod-
polichnie	 obr.	 9,	Gmina	Chęciny,	według	 ewidencji	 gruntów	
i	budynków	stanowi	użytki	rolne	klasy	VI

Działka	nr	606	o	powierzchni	0,2800	ha	położona	w	Podpolich-
nie	obr.	9,	Gmina	Chęciny,		według	ewidencji	gruntów	i	budyn-
ków	stanowi	użytki	leśne	klasy	VI.

Działka nr  353	o	powierzchni	0,2400 ha	położona	w	Podpo-
lichnie	obr.	9,	Gmina	Chęciny,		według	ewidencji	gruntów	i	bu-
dynków	stanowi	pastwisko	klasy	VI.

Działka	nr	352	o	powierzchni	0,2600	ha	położona	w	Podpolich-
nie	obr.	9,	Gmina	Chęciny,		według	ewidencji	gruntów	i	budyn-
ków	stanowi	łąki	klasy	V.

Działka nr 591	o	powierzchni	0,3200 ha	położona	w	Podpo-
lichnie	obr.	9,	Gmina	Chęciny,		według	ewidencji	gruntów	i	bu-
dynków	stanowi	użytki	rolne	klasy	V	i	VI.

Działka nr 531/1	 o	 powierzchni	0,0200 ha	 położona	w	Pod-
polichnie	obr.	9,	Gmina	Chęciny,	 	według	ewidencji	gruntów	
i	budynków	stanowi	użytki	rolne	klasy	V.

Działka nr 352/19	o	powierzchni	0,8600 ha	położona	w	Lipo-
wicy	obr.	4,	Gmina	Chęciny,		według	ewidencji	gruntów	i	bu-
dynków	stanowi	użytki	rolne	klasy	V.I

Termin,	cena,	miejsce	i	warunki	przetargów	ustnych	nieogra-
niczonych	zostaną	podane	do	publicznej	wiadomości	w	odręb-
nym	ogłoszeniu.

	 Szczegółowych	informacji	w	zakresie	sprzedaży	przedmio-
towych	nieruchomości	udziela	Referat	Gospodarki	Nierucho-
mościami,	 Ochrony	 Środowiska	 i	 Rolnictwa	 Urzędu	 Gminy	
i	Miasta	w	Chęcinach	Pl.	2	Czerwca	4,	pok.	113	i	114,		(41)	315	
31	27,	(41)	315	31	28.
	 Więcej	informacji	w	sprawie	sprzedaży	nieruchomości	znaj-
duje	się	na	stronie	internetowej	tut.	Urzędu	www.checiny.pl.

Chęciny, dn. 2014.07.09
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	 Szczegółowa	 informacja	 nt.	 zawodów,	 międzynarodowej	
konferencji	 naukowej	 „Człowiek	 w	 Kosmosie”	 oraz	 Pikniku	
Naukowym	 została	 umieszczona	 w	 serwisie	 informacyjnym	
Ministerstwa	 Spraw	 Zagranicznych	 Rzeczpospolitej	 Polskiej	
(www.en.poland.gov.pl).	Portal	to	znakomite	miejsce	dla	zagra-
nicznych	turystów	planujących	swoją	podróż	do	naszego	kraju.	
Umieszczenie	 informacji	 o	 naszym	wydarzeniu	 to	 znakomita	
promocja	zarówno	samej	imprezy,	jak	i	Województwa	Święto-
krzyskiego	jako	Regionu	wspierającego	innowacje	i	rozwijanie	

Międzynarodowe zawody
łazików marsjańskich zostały dostrzeżone!

 Międzynarodowe zawody łazików marsjańskich European Rover Challenge 2014 (ERC 2014), które odbędą się we wrze-
śniu br., a organizowane są przez Mars Society Polska, we współpracy z Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym 
w Podzamczu k. Chęcin, Biurem Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, firmą Planet PR, ABM 
Space Education oraz Austriackim Forum Kosmicznym Województwo Świętokrzyskie, zostały dostrzeżone przez oficjalny por-
tal promocyjny Rzeczpospolitej Polskie zarządzany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

sektora	wysokich	technologii.	Informacja	dostępna	jest	pod	ad-
resem:	 http://en.poland.gov.pl/Mars,Challenge,in,Poland!,E-
vents,7072x4332.html.
	 Do	tej	chwili	swoje	zgłoszenia	do	udziału	w	zawodach	zgło-
siły	zespoły	między	innymi	ze:	Stanów	Zjednoczonych,	Kanady,	
Kolumbii,	Indii	czy	Niemiec.	Równocześnie	swoje	łaziki	budu-
ją	studenci	Politechniki	Świętokrzyskiej	oraz	Politechniki	Wro-
cławskiej.

źródło: rcnt

	 W	 związku	 z	 wejściem	 w	 życie	 Rozporządzenia	 Rady	Ministrów	
z	dnia 27	maja	2014r.	w	 sprawie	 szczegółowych	warunków	 realizacji	
rządowego	programu	dla	rodzin	wielodzietnych	(	Dz.	U.	z	2014r.,	poz.	
755)	z	dniem	16	czerwca	2014r.	została	wprowadzona	Karta	Dużej	Ro-
dziny.	
 O	przyznanie	Karty	Dużej	Rodziny	ubiegać	się	mogą	rodziny	wie-
lodzietne,	które	mają	na	utrzymaniu	co	najmniej	troje	dzieci	w	wieku	
do	ukończenia	18	roku	życia,	dzieci	w	wieku	do	ukończenia	25	roku	
życia-	jeśli	dziecko	uczy	się	w	szkole	lub	szkole	wyższej,	oraz	bez	ogra-
niczeń	wiekowych-	w	przypadku	dzieci	legitymujących	się	orzeczeniem	
o	umiarkowanym	lub	znacznym	stopniu	niepełnosprawności.	Dotyczy	
to	również	rodzin	zastępczych	oraz	rodzinnych	domów	dziecka.	
Karta	jest	wydawana	bezpłatnie	każdemu	członkowi	rodziny.	Dochód	
rodziny	nie	jest	kryterium	przyznania	karty.

•Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wie-
lodzietnej:
1. rodzic	(rodzice)	–	przez	którego	rozumie	się	także	rodzica	(rodziców)	
zastępczych	lub	osobę	(osoby)	prowadzącą	rodzinny	dom	dziecka,
2.	małżonek	rodzica,
3.	 dziecko	 –	 przez	 które	 rozumie	 się	 także	 dziecko,	 nad	 którym	 ro-
dzic	sprawuje	rodzinną	pieczę	zastępczą	oraz	osobę	pełnoletnią,	która	
pozostała	w	rodzinie	zastępczej	lub	rodzinnym	domu	dziecka	na	czas	
kontynuowania	nauki.

•Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub 
odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania 
Karty, w szczególności:

1.	w	przypadku	rodzica	oraz	małżonka	rodzica	–	dokument potwierdzający 
tożsamość,
2.	w	przypadku	dzieci	w	wieku	do	ukończenia	18	roku	życia	–	akt uro-
dzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
3.	w	przypadku	dzieci	w	wieku	powyżej	18	roku	życia	–	dokument po-
twierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o plano-
wanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
4.	w	przypadku	dzieci	 legitymujących	się	orzeczeniem	o	umiarkowa-
nym	albo	znacznym	stopniu	niepełnosprawności	w	wieku	powyżej	18	
roku	życia	–	dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowa-
nym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
5.	w	przypadku	dzieci	umieszczonych	w	rodzinie	zastępczej	lub	rodzin-
nym	domu	dziecka	–	postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub 
rodzinnym domu dziecka,
6.	w	przypadku	osób	pełnoletnich,	które	pozostają	w	rodzinie	zastęp-
czej	lub	rodzinnym	domu	dziecka	na	czas	kontynuowania	nauki	–	za-

KARTA DUŻEJ RODZINY
świadczenie o pozostawianiu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzin-
nym domu dziecka.
•Karta	 potwierdza	 uprawnienia	 członka	 rodziny	 wielodzietnej	 i	 jest	
wydawana:	
1.	rodzicowi	oraz	małżonkowi	rodzica	na	czas	nieokreślony,
2.	dziecku	do	ukończenia	18.	roku	życia,
3.	dziecku	powyżej	18.roku	życia	odpowiednio	do	końca	roku	szkolne-
go	lub	akademickiego,	zgodnie	z	zaświadczeniem	o	planowanym	ter-
minie	ukończenia	nauki	w	szkole	lub	szkole	wyższej,nie	dłużej	jednak	
niż	do	ukończenia	25.	roku	życia,
4.	 dziecku	 legitymującemu	 się	 orzeczeniem	 o	 umiarkowanym	 albo	
znacznym	stopniu	niepełnosprawności,	w	wieku	powyżej	18.	roku	życia	
na	okres	ważności	orzeczenia,
5.	dziecku	umieszczonemu	w	rodzinnej	pieczy	zastępczej	na	czas	umiesz-
czenia	w	danej	rodzinie	zastępczej	lub	rodzinnym	domu	dziecka,
6.	 osobie	 pełnoletniej,	 która	 pozostała	 w	 rodzinie	 zastępczej	 lub	 ro-
dzinnym	domu	dziecka	na	 czas	 kontynuowania	nauki,	 odpowiednio	
do	 końca	 roku	 szkolnego	 lub	 akademickiego,	 zgodnie	 z	 zaświadcze-
niem	o	planowanym	 terminie	ukończenia	nauki	w	 szkole	 lub	 szkole	
wyższej,	nie	dłużej	jednak	niż	do	ukończenia	25.	roku	życia.
	Wniosek	o	przyznanie	Karty	składa	się	w	gminie	właściwej	ze	względu	
na	miejsce	zamieszkania	członka	rodziny	wielodzietnej.	

	 Karta	 jest	 przyznawana	 na	 wniosek	 członka	 rodziny	 wielodzietnej. 
Wniosek	o	przyznanie	Karty	może	złożyć	w	imieniu	członków	rodziny	
wielodzietnej	 członek	 rodziny	 wielodzietnej	 posiadający	 pełną	 zdol-
ność	do	czynności	prawnych,	który	oświadczy,	że	jest	umocowany	do	
złożenia	wniosku	 odpowiednio	 o	 przyznanie	Karty	 lub	wydanie	 du-
plikatu	Karty	oraz	do	odebrania	Karty	lub	duplikatu	Karty	w	imieniu	
członków	rodziny	wielodzietnej	wskazanych	we	wniosku.	
	 Karta	Dużej	Rodziny	uprawnia	do	zniżek,	które	oferowane	są	za-
równo	przez	instytucje	państwowe,	jak	i	firmy	prywatne	na	terenie	ca-
łego	kraju.	Lista	miejsc	i	wysokość	zniżek	dostępna	jest	na	stronie:www.
rodzina.gov.pl.	Lista	jest	na	bieżąco	aktualizowana.	Miejsca,	w	których	
przysługują	 zniżki	oznaczone	 są	 specjalnym	 logo	 „TU	HONORUJE-
MY	KARTĘ	DUŻEJ	RODZINY”.	

	 Wnioski	o	przyznanie	Karty	Dużej	Rodziny	można	składać	w	sie-
dzibie	Miejsko	Gminnego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Chęcinach,	
ul.	Białego	Zagłębia	1	od	poniedziałku	do	piątku w	godzinach	7.15	–	
15.15.
Wnioski	można	pobrać	na	stronie:	www.mgops.checiny.pl	lub	w	siedzi-
bie	MGOPS	w	Chęcinach,	ul.	Białego	Zagłębia	1.

MGOPS Chęciny 
Bąk-Wojdalska Dorota
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	 Dyrektor	 Lidia	 Adamczyk	 witała	 obecnych	 na	 uroczysto-
ściach:	dzieci,	rodziców,	nauczycieli	i	pracowników	przedszkola	
życząc	przy	tym	wspaniałych,	słonecznych	 i	bezpiecznych	wa-
kacji.
	 Przedszkolaki	pięknie	zaprezentowały	część	artystyczną,	za	
którą	otrzymały	gromkie	brawa	od	obecnych	gości.	Podsumo-
waniem	całego	roku	były	wykonane	przez	nauczycielki	grup:	
IV,	V	i	VI	prezentacje	multimedialne,	które	wzruszyły	niemal-
że	każdego…
	 Punktem	 kulminacyjnym	 było	 rozdanie	 dyplomów	 i	po-
dziękowanie	dzieciom	 za	wspólnie	 spędzone	 chwile	w	Przed-
szkolu..

Izabela Kuta

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 
u Przedszkolaków

 W dniach 25, 26 i 27.06.2013r.odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego 2012/2013r. w grupach: VI - BIEDRONKI, 
V - STOKROTKI i VI - JAGÓDKI. Większość dzieci pożegnała przedszkole już po raz ostatni i od nowego roku szkolnego 
2013/2014 przekroczy progi szkoły jako uczeń klasy „0” lub pierwszoklasista.

	 Dnia	5	maja	2014r.	w	Szkole	Podstawowej	im.	gen.	Stanisła-
wa	Skalskiego	w	Polichnie	gościli	strażacy	z	Ochotniczej	Straży	
Pożarnej	w	Chęcinach.

Wizyta Strażaków
Druhowie:	 Jarosław	Gruszczyński,	Michał	 Gruszczyński,	 Iza-
bela	 Dudek,	 Piotr	 Titkin,	 Damian	 Titkin	 i	 Tomasz	 Szczepa-
nik	przekazali	wiele	ciekawych	informacji	związanych		z	pracą	
strażaka.	Przedstawiana	prezentacja	multimedialna	przybliżyła	
uczniom	dzieje	OSP	w	Chęcinach.	Dzieci	z	klas	0	–VI		uczest-
niczyły	 w	 ewakuacji,	 pokazie	 pomocy	 przedmedycznej	 oraz	
obejrzały	 wyposażenie	 wozu	 strażackiego.	 Dużąatrakcją	 była	
możliwość	przymierzenia	hełmu	strażackiego.
	 Uczniowie	uświadomili	sobie,	że	praca	strażaka	polega	nie	
tylko	na	gaszeniu	pożarów,	ale	również	na	udzielaniu	pomocy	
podczas	powodzi	i	wypadków.
	 Strażacy	 przypomnieli	 zasady	 dotyczące	 bezpieczeństwa	
i	zwrócili	uwagę	na	znajomość	numerów	telefonów	alarmowych.

 Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie szkoły są wdzięczni 
strażakom z OSP w Chęcinach  za poświecony czas oraz przekazanie 
cennych rad i wskazówek.

Agnieszka Januszek
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	 Tego	dnia	odwiedziło	nas	prawie	500	dzieci	z	terenu	Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego,	m.in.:	z	Łukowej,	Bolechowic,	To-
karni,	Kielc,	Chęcin,	Starochęcin,	Łopuszna,	Sędziszowa.
	 Podczas	Pikniku	zapewnionych	było	mnóstwo	atrakcji.	Pra-
cownicy	 Regionalnego	 Centrum	Naukowo-Technologicznego	
oraz	studenci	UJK	zorganizowali	dla	uczestników	ciekawe	po-
kazy	naukowe	i	eksperymenty.	Dzieci	mogły	oglądać	prepara-
ty	mikroskopowe,	wykonać	lampę	lawę	czy	też	dowiedzieć	się	
o	właściwościach	cieczy	nienewtonowskiej.
	 Uczestnicy	 Pikniku	mieli	możliwość	 obejrzenia	 ciekawych	
eksponatów	naukowych,	takich	jak:	lustro	pasmowe,	stery	sa-
molotu,	model	anatomiczny	człowieka,	zespół	wahadeł	czy	też	
tor	antygrawitacyjny.
	 Koziołek	 Matołek	 oraz	 księżniczki	 z	 Europejskiego	 Cen-
trum	Bajki	z	Pacanowa	zaproponowali	dzieciom	warsztaty	te-
matyczne,	gry	oraz	zabawy.
	 Pracownicy	Towarzystwa	Opieki	nad	Zwierzętami	oraz	Sto-
warzyszenia	Most	prowadzili	interesujące	warsztaty	o	nietoper-
zach,	ich	życiu	i	zwyczajach.
	 Uczestnicy	Pikniku	mogli	uczestniczyć	w	pokazie	robotów	
humoidalnych	oraz	mieli	okazję	do	zabawy	nimi.	Pracownicy	
Izby	Celnej	opowiadali	o	swojej	pracy,	ostrzegali	 jakich	zwie-

Piknik popularno-naukowy!
 25 czerwca br. w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym odbył się Piknik popularno-naukowy dla dzieci, 
z okazji zakończenia roku szkolnego/rozpoczęcia wakacji. W tym dniu rozdano także nagrody dla uczniów biorących udział 
w konkursie plastycznym pn.: „Twórczość Leonardo da Vinci” – widziana oczami dziecka.

rząt	nie	można	przywozić	z	zagranicy,	a	także	zaprezentowali	
eksponaty	 zajętych	 towarów,	m.in.:	 torby	wykonane	ze	 skóry	
kobry,	portfel	z	aligatora,	czy	też	sproszkowane	kości	tygrysa.	
Zespół	Świętokrzyskich	i	Nadnidziańskich	Parków	Krajobrazo-
wych	przeprowadzi	gry,	zabawy	i	zagadki	związane	z	przyrodą	
i	ekologią.	Dzieci	mogły	także	skorzystać	z	artystycznego	malo-
wania	twarzy.
	 W	 przerwach	 między	 atrakcjami,	 uczniowie	 odpoczywali	
w	pięknych	ogrodach	włoskich,	a	także	grali	w	piłkę	w	sadzie,	
znajdującym	się	przy	Zespole	Pałacowo	Parkowym.

RCNT

„Lipcowe igraszki
z CKiS” - ZAPRASZAMY

 Gmina Chęciny serdecznie zaprasza wszystkie chętne 
dzieci do wspólnego spędzania czasu w pierwszym miesiącu 
wakacji. W programie różnego rodzaju gry, zabawy, kreatyw-
ne zajęcia świetlicowe oraz rajdy piesze i wycieczki.
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Szanowni Mieszkańcy! 
W związku z podpisaniem w dniu 01.07.2014 roku na okres 3 lat umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od  
właścicieli  nieruchomości,  na których  zamieszkują  mieszkańcy  na  terenie  Gminy i Miasta Chęciny”  z firmą Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych „Fart-Bis” z siedzibą w Kielcach, ulica Ściegiennego 268 a, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, poniżej publikujemy 
nowe zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Chęciny. 

 
 

 

 System gospodarowania odpadami funkcjonuje od 1 lipca 2013 roku i obejmuje wszystkie nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy. System obejmuje wyłącznie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych. 

 Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości osób tworzących gospodarstwo domowe oraz sposobu zbierania odpadów: 

L.p. Rodzaj gospodarstwa 
Opłata miesięczna od gospodarstwa 

prowadzącego selektywną zbiórkę nieprowadzącego selektywnej zbiórki 

1. Gospodarstwo 1-osobowe 6,00 zł 12,00 zł 
2. Gospodarstwo 2-osobowe 12,00 zł 24,00 zł 
3. Gospodarstwo 3-5-osobowe 18,00 zł 36,00 zł 
4. Gospodarstwo 6-osobowe i powyżej 24,00 zł 48,00 zł 

 
 Ponadto informuje się, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. 

  
W ramach systemu odbierane będą następujące rodzaje odpadów: 

1. z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, w której nie ustanowiono zarządu nieruchomością wspólną, z 
częstotliwością jeden raz w miesiącu: 

 odpady zmieszane z pojemników 120 l (gospodarstwa 1-2 osobowe) lub 240 l (gospodarstwa 3-osobowe i powyżej), 
 odpady zebrane w sposób selektywny następujących frakcji: 

 papier i tektura - worek niebieski,  
 tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal -  worek żółty, 
 szkło bezbarwne i kolorowe - worek zielony,  
 odpady ulegające biodegradacji - worek brązowy, 
 popiół – worek czarny. 

2. z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, w której ustanowiono zarząd nieruchomością wspólną,  
z częstotliwością dwa razy w miesiącu: 

 odpady zmieszane z pojemników 1100 l, 
 odpady zebrane w sposób selektywny następujących frakcji: 

 papier i tektura - pojemnik niebieski,  
 tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal -  pojemnik żółty, 
 szkło bezbarwne i kolorowe - pojemnik zielony. 

Dodatkowo w systemie obwoźnych zbiórek z częstotliwością jeden raz na rok: 
 odpady wielkogabarytowe (np. meble, zużyte opony), 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych utworzonym w Chęcinach na ul. Al. Partyzantów 6  (dalej 
GPSZOK) przyjmowane będą: 

 przeterminowane leki i chemikalia, 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, 
 zużyte opony,  
 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
 odpady budowlane i rozbiórkowe (powstałe w wyniku prac nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę), 
 odpady zielone – części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, 
 popiół, 
 tekstylia. 

 
 
 
 

 

 Pojemniki na odpady zmieszane oraz worki na odpady zbierane selektywnie dostarczy mieszkańcom przedsiębiorca wyłoniony 
przez Gminę w przetargu. 

 Pozostałe odpady komunalne, które nie podlegają segregacji należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. 

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  
INFORMATOR DLA MIESZKAŃCA  

ZASADY  ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 

RODZAJE I ILOŚCI ODPADÓW ODBIERANYCH W RAMACH SYSTEMU 

POJEMNIKI  I  WORKI  DO  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI, ZASADY  SELEKTYWNEJ  ZBIÓRKI 
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NIEBIESKI worek/pojemnik 
ŻÓŁTY 

worek/pojemnik 
ZIELONY worek/pojemnik BRĄZOWY worek/pojemnik 

PAPIER  
Do papieru i tektury 

PLASTIK, METAL 
Do tworzyw sztucznych, 

odpadów wielomateriałowych, 
metalu 

SZKŁO 
Do szkła 

 
BIOODPADY 

Do odpadów biodegradowalnych 

Tu wrzucamy: 

  gazety i czasopisma, 
  katalogi, prospekty,  
  książki, zeszyty,  
  papier szkolny i biurowy,  
  torebki i worki papierowe, 
  papier pakowy,  
  pudełka kartonowe, 
  pudełka tekturowe,  
  tekturę. 

 butelki po napojach, 
opakowania z tworzyw 
sztucznych (np. po 
jogurtach, kosmetykach, 
płynach), 
 plastikowe zakrętki, 
 czyste folie 
opakowaniowe, torebki i 
worki foliowe, 
 kartony po mleku i sokach, 
  czyste metalowe puszki 
po: żywności, napojach, 
itp. 

 szklane butelki po napojach i 
innych produktach spożywczych, 
 butelki po napojach alkoholowych, 
 słoiki (bez nakrętek, zacisków, 
gumowych uszczelek), 
 szklane opakowania po 
kosmetykach. 

 odpady kuchenne spożywcze 
(stałe, niepłynne), np. 
pozostałości po warzywach           
i owocach, fusy po kawie i 
herbacie, skorupki jajek, łupiny 
orzechów itp., 
 kwiaty doniczkowe i cięte. 

Tu nie wrzucamy: 

 zabrudzonego lub tłustego 
papieru,  
 papieru z folią, papieru   
termicznego i przebitkowego 
(używanego w faksach, na 
paragony), 
 kartonów po napojach i innych 
produktach spożywczych,  
 artykułów higienicznych 
(pieluch, podpasek),  
 materiałów budowlanych tj. 
tapet, worków po gipsie, itp. 

 pojemników po olejach 
silnikowych i smarach, 
 opakowań po lekarstwach, 
 zabawek, sprzętu AGD i 
innego elektronicznego, 
  opakowań po nawozach, 
środkach owado - i 
chwastobójczych, 
 folii budowlanych i 
styropianu, 
 puszek i pojemników po 
farbach i lakierach. 

 szkła stołowego, porcelany i 
ceramiki, 
 szkieł okularowych, luster, 
 szkła okiennego, 
 szyb samochodowych, 
 doniczek, 
 szkła żaroodpornego, 
 żarówek, lamp i neonówek, 
 ekranów i lamp telewizyjnych, 
 opakowań po lekach, 
termometrów, strzykawek. 

 odpadów zielonych (trawy, liści, 
gałęzi), 
 kości, 
 odchodów zwierzęcych,  
 popiołu z kominka lub pieca, 
 papierosów, ich niedopałków, 
tytoniu, 
 piasku i sorbentów dla kotów, 
 zapełnionych papierowych 
worków do odkurzaczy. 

Uwagi: 

 z odpadów należy usunąć 
zszywki, spinacze i inne 
elementy, które nie są z papieru, 
takie jak plastikowe „okienka” 
kopert, usztywnienia, 

  z odpadów należy usunąć resztki 
produktów spożywczych.  

 odpady należy zgniatać 
przed wrzuceniem do 
worka, 
 z odpadów należy usunąć 
zakrętki i krążki z szyjek, 
 z odpadów należy usunąć 
resztki produktów 
spożywczych. 

 szkła nie należy tłuc przed 
wrzuceniem do worka, 
 z opakowań szklanych należy 
usunąć nakrętki, korki, kapsle, 
zaciski i gumowe uszczelki., 
 z odpadów należy usunąć resztki 
produktów spożywczych. 

 odpady należy wrzucać luzem, 
bez dodatkowych opakowań 
typu reklamówki, woreczki itp. 

 

CZARNY WOREK - POPIÓŁ 
 
 
 

 Opłatę uiszcza się raz na kwartał, w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca danego kwartału tj. za I kwartał, do 15 stycznia, za II 
kwartał do 15 kwietnia, za III kwartał do 15 lipca, za IV kwartał do 15 października danego roku. 

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy i Miasta  
w Chęcinach lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Chęciny lub do rąk inkasenta (sołtysa). 

 Rachunek bankowy Gminy Chęciny, nr konta: 18 8493 0004 0050 0872 5424 0001. 
 
 

 

 Zawartość pojemników i worków na odpady komunalne będzie podlegać kontroli. 

 Harmonogramy wywozu poszczególnych frakcji odpadów oraz godziny otwarcia GPSZOK są podane do publicznej wiadomości. 
Dowóz odpadów do GPSZOK  odbywa się we własnym zakresie. 

 Zalecane jest kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach. 

 Z systemu wyłączone są odpady powstające na terenach prowadzenia działalności gospodarczej, nawet jeżeli jest ona 
prowadzona w miejscu zamieszkania. 

 Szczegółowe i aktualne informacje znajdą Państwo na stronie internetowej www.checiny.pl w zakładce „Gospodarka 
Odpadami”. 

TERMIN, TRYB I CZĘSTOTLIWOŚĆ UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

INFORMACJE  DODATKOWE 
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	 Projekt	miał	na	celu	podniesienie	kwalifikacji	zawodowych	
uczestników	 stażu,	 kształcenie	 umiejętności	 posługiwania	 się	
językiem	obcym,	przełamywanie	barier	kulturowych,	zwiększe-
nie	motywacji	do	dalszego	rozwoju	zawodowego	i	osobistego,	
a	przez	to	zwiększenie	szans	zatrudnienia	na	krajowym	i	euro-
pejskim	rynku	pracy.

Podsumowanie projektu Leonardo da Vinci
 W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach realizowaliśmy projekt Leonardo da Vinci – „Euromobil-
ność szansą dla młodych techników”. Adresatem była młodzież, która kształci się w zawodach: technik hotelarstwa, technik 
mechanik i technik mechatronik. W ramach projektu 30 uczniów odbyło 4-tygodniowe staże w Walencji (Hiszpania) i Berlinie 
(Niemcy). 

	 Staże	 odbywały	 się	 w	 dwóch	 turach.	 Pierwszy	 wyjazd	
-	w	lutym	bieżącego	 roku	 -	 zorganizowany	był	 dla	dwóch	 je-
denastoosobowych	 grup	uczniów	 z	 czwartej	 klasy	 technikum	
hotelarstwa	i	drugiej	klasy	technikum	mechanicznego	i	mecha-
tronicznego.	Drugi	na	przełomie	maja	 i	czerwca	 -	dla	dwóch	
czteroosobowych	 grup	młodzieży	 z	 pierwszej	 i	 drugiej	 klasy	
technikum	mechanicznego.	Opiekę	nad	uczniami	sprawowali	
nauczyciele	z	naszej	szkoły.
Hotelarze	 podnosili	 swoje	 kwalifikacje,	 pracując	 w	 hotelach	
i	hostelach,	a	mechanicy	i	mechatronicy	zdobywali	nowe	umie-
jętności	w	lokalnych	warsztatach	samochodowych.	Dzięki	temu	
uczestnicy	stażu	otrzymają	certyfikaty	i	dokument	Europass	-	
Mobilność,	które	potwierdzą	odbycie	praktyk	w	 innym	kraju	
europejskim	w	 ramach	wyjazdu	 zorganizowanego,	 a	 tym	 sa-
mym	ułatwią	w	przyszłości	odnalezienie	się	na	rynku	pracy.
	 Poza	 czysto	 zawodowymi	 korzyściami,	 wyjazd	 był	 także	
świetną	okazją	do	poznania	kultury,	historii,	zabytków,	atrak-
cji	turystycznych	odwiedzanych	miast	i	krajów.	Umożliwił	nie	
tylko	kształcenie	umiejętności	zawodowych,	ale	również	dosko-
nalenie	w	posługiwaniu	się	językami:	angielskim	i	niemieckim.	
Grupa	odbywająca	staż	w	Hiszpanii	uczestniczyła	w	kursie	języ-
ka	hiszpańskiego,	dzięki	temu	poznała	kolejny	język.

	 W	czasie	wolnym	młodzież	zwiedzała	liczne	zabytki,	a	tak-
że	nowoczesne	obiekty	architektury,	m.in.	Oceanarium	w	Wa-
lencji,	Stadion	Olimpijski,	bogate	w	zbiory	Muzeum	Techniki	
w	Berlinie.	Niezapomnianym	przeżyciem	dla	przebywających	
w	 Niemczech	 było	 obejrzenie	 słynnego	 Muru	 Berlińskiego,	
Bramy	Brandenburskiej	oraz	budynku	Reichstagu.
	 Młodzi	 ludzie	 uczestniczyli	 również	 w	Karnawale	 Kultur,	
podczas	którego	przedstawiciele	grup	etnicznych	z	różnych	za-
kątków	świata	prezentowali	swoje	kraje.	Największą	zaś	atrak-
cją	dla	uczestników	lutowych	praktyk	w	Hiszpanii	były	kąpiele	
w	ciepłym	morzu	w	środku	zimy.
	 Korzyści	 płynące	 z	 zagranicznych	 staży,	 organizowanych	
przez	 Technikum	Nr	 1	 w	 Chęcinach	 dla	 swoich	 uczniów,	 są	
ogromne.	Nie	sposób	tu	nie	wspomnieć	o	tych,	które	podnoszą	
umiejętności	i	kwalifikacje.
	 Młodzież	będąca	z	dala	od	rodzinnego	domu,	musiała	prze-
cież	 zmierzyć	 się	 z	wieloma	wyzwaniami.	Uczyła	 się	 radzenia	
w	nowych,	 często	 trudnych	 sytuacjach,	uczyła	 się	współpracy	
i	pomocy	w	grupie,	a	także	zarządzania	czasem	i	pieniędzmi.
	 Poprzez	organizowanie	takiego	typu	zawodowych	praktyk	
Zespół	Szkół	Nr	2	w	Chęcinach	staje	się	placówką	nowoczesną,	
a	jej	dumą	-	dobrze	wykształceni	absolwenci.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych: Izabela Banasik, 
Michał Chojnacki

Demografia
za	okres	od	dnia	05.06.2014	roku	do	dnia	09.07.2014	roku

URODZENIA

DZIEWCZYNKI
1.	Patrycja
2.	Iga

CHŁOPCY
1.	Tymoteusz		
2.	Aleksander
3.	Jan
4.	Oliwier
5.	Antoni
6.	Adam
7.	Dawid

MAŁŻEŃSTWA
Na	ślubnym	kobiercu	stanęły	22	pary.

ZGONY
Mazur	Leokadia	 11.06.2014r.	Polichno
Nadrzewia	Jan	 17.06.2014r.	Siedlce
Wencel	Mirosław	 19.06.2014r.	Radkowice
Jakóbczyk	Tadeusz	 22.06.2014r.	Skiby
Kaczor	Helena	 22.06.2014r.	Ostrów
Zimoch	Józef	 22.06.2014r.	Siedlce
Kopeć	Danuta	 25.06.2014r.	Polichno
Sypniewska	Krystyna	18.06.2014r.	Korzecko
Gruszczyńska	Elżbieta	 30.06.2014r.	Chęciny
Malawski	Stanisław	 03.07.2014r.	Chęciny
Sychowska	Krystyna	 01.07.2014r.	Łukowa
Wróbel	Stanisław	 01.07.2014r.	Miedzianka
Jasiński	Zdzisław	 08.07.2014r.	Wolica
Burczyn	Jerzy	 09.07.2014r.	Chęciny

Sporządziła: Mirosława Woźniak
Chęciny, dnia  09.07.2014r.



Z ŻYCIA GMINY

19

	 Emocje	podczas	gry	były	tak	ogromne,	że	zawodnicy	odcho-
dzili	od	stolików	z	wypiekami	na	 twarzach.	Jak	przekonywali	
uczestnicy	mistrzostw,	szachy	to	piękna	i	niezwykle	emocjonu-
jąca	gra,	która	nie	tylko	wyrabia	refleks,	ale	przede	wszystkim	
uczy	szybkiego	podejmowania	decyzji	i	kreatywnego	myślenia.	
	 Jak	podkreślano	podczas	I Gminny Turniej szachowy dla 
Szkół o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny,	umiejęt-
ności	zawodników	były	na	najwyższym	poziomie.	

TURNIEJ SZACHOWY
 17 czerwca br. w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach odbył się I Gminny Turniej szachowy dla Szkół 
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny organizowany przez Gminę Chęciny. W turnieju wzięli udział uczniowie ze 
wszystkich szkół z terenu Gminy Chęciny.

	 Od	samego	początku	Turniejowi	Szachowemu towarzyszyły	
niesamowite	emocje.	Jak	zgodnie	podkreślano,	szachy	to	gra,	
która	nie	tylko	uczy	przewidywania,	logicznego	myślenia,	spor-
towego	współzawodnictwa	i	cierpliwości,	ale	jest	również	spor-
tem	 pozbawionym	 barier	 pokoleniowych,	 a	 jego	 upowszech-
nianie	wśród	dzieci	i	młodzieży	stanowi	ważny	element	wycho-
wawczy.

Agnieszka Olech
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Kolejne sukcesy tenisistów stołowych Szkoły 
Podstawowej w Tokarni i Szkoły Podstawowej 
w Bolminie w Lidze Szkolnej Tenisa Stołowego 

w roku szkolnym 2013/2014
	 W	dniu	12	czerwca	2014	roku	w	Hali	Sportowej	Zespołu	
Szkół	Ogólnokształcących	w	Bilczy	odbył	się	Turniej	„Masters”	
Ligi	Szkolnej	Tenisa	Stołowego,	będący	podsumowaniem	trwa-
jących	 od	 listopada	 rozgrywek,	 w	 których,	 wśród	 kilkunastu	
szkół	 i	 placówek	 oświatowych	 z	 całego	 województwa	 święto-
krzyskiego,	brała	udział	liczna	reprezentacja	Szkoły	Podstawo-
wej	w	Tokarni,	Szkoły	Podstawowej	w	Bolminie	i	Szkoły	Pod-
stawowej	w	Starochęcinach.
	 W	Turnieju	„Masters”	wystąpiło	16	dziewczynek	i	16	chłop-
ców,	którzy	po	 trzech	rundach	Ligi	Szkolnej	Tenisa	Stołowe-
go,	w	swoich	kategoriach	wiekowych	zajęli	miejsca	od	I	–	VIII.	
Wśród	nich	6-osobowe	reprezentacje	uczniów	SP	Tokarnia	i	SP	
Bolmin.
Naszą	gminę	reprezentowali:
W	grupie	A	dziewcząt	-	rocznik	2003	i	młodsze:
Katarzyna	Kwiecień,	Aleksandra	Galanek,	Klaudia	Ściubis	–	SP	
Tokarnia
Agnieszka	Banaś,	Wiktoria	Olczyk	–	SP	Bolmin
W	grupie	A	chłopców	-	rocznik	2003	i	młodsi:
Łukasz	Stępień,	Michał	Górnicki,	Hubert	Łebek	–	SP	Bolmin
W	grupie	B	dziewcząt	-	rocznik	2001	i	młodsze:
Paulina	Malarczyk,	Anna	Szewczyk	–	SP	Tokarnia
W	grupie	B	chłopów	-	rocznik	2001	i	młodsi:
Filip	Wojtyna	–	SP	Tokarnia
Piotr	Stalmasiński	–	SP	Bolmin
Turniej	rozgrywany	był	systemem	radzieckim	do	trzech	wygra-
nych	setów,	z	rozegraniem	dodatkowego	meczu	tylko	o	miejsce	
III	i	IV.
Wyniki	uzyskane	przez	uczniów	reprezentujących	szkoły	pod-
stawowe	z	Gminy	Chęciny	przedstawiają	się	następująco:
Grupa	A	-	dziewczęta
Katarzyna	Kwiecień	SP	Tokarnia	–	II	miejsce
Agnieszka	Banaś	SP	Bolmin	–	III	miejsce
Wiktoria	Olczyk	SP	Bolmin	–	IV	miejsce

Aleksandra	Galanek	SP	Tokarnia	–	V	miejsce
Klaudia	Ściubis	SP	Tokarnia	–	VII	miejsce
Grupa	A	-	chłopcy
Łukasz	Stępień	SP	Bolmin	–	III	miejsce
Górnicki	Michał	SP	Bolmin	–	IV	miejsce
Hubert	Łebek	SP	Bolmin	–	V	miejsce
Grupa	B	-	dziewczęta
Paulina	Malarczyk	SP	Tokarnia	–	V	miejsce
Anna	Szewczyk	SP	Tokarnia	–	V	miejsce
Grupa	B	–	chłopcy
Piotr	Stalmasiński	SP	Bolmin	–	V	miejsce
Filip	Wojtyna	SP	Tokarnia	–	VII	miejsce

	 W	obecności	posła	na	Sejm	Rzeczypospolitej	Polskiej	–	Lu-
cjana	Pietrzczyka	i	dyrektor	szkoły	w	Bilczy,	dokonane	zostało	
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wręczenie	medali	i	dyplomów	za	osiągnięcia	indywidualne	oraz	
podsumowanie	 drużynowej	 rywalizacji	 Ligi	 Szkolnej	 Tenisa	
Stołowego.
W	poszczególnych	kategoriach	wiekowych	drużynowe	wyniki	
Szkoły	Podstawowej	w	Tokarni	i	Szkoły	Podstawowej	w	Bolmi-
nie	przedstawiają	się	następująco:
Grupa	A	-	Dziewczęta	rocznik	2003	i	młodsze:
SP	Tokarnia	-	II	miejsce	–	92	pkt
SP	Bolmin	–	III	miejsce	–	92	pkt
Grupa	A	-	Chłopcy	rocznik	2003	i	młodsi:
SP	Bolmin	-	II	miejsce	–	77	pkt
SP	Tokarnia	–	V	miejsce	–	42	pkt
Grupa	B	-	Dziewczęta	rocznik	2001	i	młodsze:
SP	Tokarnia	–	III	miejsce	–	71	pkt
SP	Bolmin	–	VIII	miejsce	–	15	pkt
Grupa	B	Chłopcy	rocznik	2000	i	młodsi:
SP	Bolmin	–	III	miejsce	–	48	pkt
SP	Tokarnia	IV	miejsce	–	44	pkt
W	 ogólnej	 punktacji,	 na	 13	 szkół	 podstawowych	 i	 placówek	
oświatowych	 z	 terenu	 województwa	 świętokrzyskiego,	 Szkoła	
Podstawowa	z	Tokarni	zajęła	III	miejsce,	a	Szkoła	Podstawowa	
w	Bolminie	miejsce	IV.

Ostateczna	Łączna	Klasyfikacja	Szkół	Podstawowych:
1.	SP	Porzecze	–	330	pkt
2.	SP	Bilcza:	-	325	pkt
3.	SP	Tokarnia:	-	249	pkt
4.	SP	Bolmin:	-	224pkt
5.	SP	Jaworznia:	-	118	pkt
6.	SP	Górki	Szczukowskie:	-	114	pkt
7.	SP	Pilczyca	-	53	pkt
8.	SP	Mąchocice	Kapitulne:	-	49	pkt
9.	SP	Starochęciny:	-	42	pkt
10.	Świetlica	„Plus”	Kielce:	-	38	pkt
11.	SP	Parszów	-	22	pkt
12.	SP	Masłów	-	16	pkt
13.	SP	Ćmińsk	-	2pkt

Zdobywcy	 I,	 II	 i	 III	miejsc	 w	 drużynowej	 klasyfikacji	 w	 po-
szczególnych	grupach	wiekowych	i	zdobywcy	I,	II	i	III	miejsca	
w	ogólnej	klasyfikacji	szkół	podstawowych	i	gimnazjów,	otrzy-
mali	dyplomy	i	wspaniałe	puchary.

Opiekun drużyny tenisistów stołowych SP Tokarnia
- dyr. Stefan Wojtyna

	 W	niedzielę,	 08	 czerwca	 2014	 roku	 na	 korcie	 tenisowym	
Centrum	Kultury	 i	Sportu	w	Chęcinach	odbył	się	„Rodzinny	
Turniej	Tenisa	o	Puchar	Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	
Turniej	rozgrywany	był	w	dwóch	kategoriach	wiekowych:	do	
lat	10	i	powyżej	10	roku	życia.
	 Uroczystego	 otwarcia	 Turnieju	 dokonał	 Gospodarz	 Gmi-
ny,	Robert	 Jaworski,	 który	wyraził	 swoje	 zadowolenie,	 że	 po	
niespełna	roku	nasi	tenisiści	odnoszą	już	pierwsze	sukcesy	na	
arenie	województwa.
	 Uczestnicy	 rywalizowali	 w	 formule	 deblowej:	 rodzic	 lub	
pełnoletni	 członek	 rodziny	 i	 dziecko.	 Poziom	 reprezentowa-
ny	przez	zawodniczki	i	zawodników	jak	również	rodziców	był	
wyrównany,	 co	 dodatkowo	 podnosiło	 emocje	 wśród	 kibiców.	
Wszystkie	mecze	 były	 rozgrywane	w	 bardzo	miłej,	 rodzinnej	
atmosferze	i	według	zasad	fair-play.

Rodzinny Turniej Tenisa
o puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

	 Na	zakończenie	Turnieju	Burmistrz,	Robert	Jaworski	wrę-
czył	zwycięzcom	puchary,	medale,	dyplomy	i	drobne	upomin-
ki.
	 Rodzinny	 turniej	 okazał	 się	 doskonałą	 okazją	 spędzenia	
czasu	 w	 gronie	 rodziny,	 przyjaciół	 oraz	 sympatyków	 tenisa	
ziemnego.	Wszystkim	uczestnikom,	a	w	szczególności	zwycięz-
com	gratulujemy.

Magdalena Siwiec
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	 Uczniowie	z	Bolmina	reprezentowali	naszą	szkołę	w	sposób	
szczególny.	 Na	 	 wyróżnienie	 zasługuje	 uczennica:	 Julia	 Stel-
maszczyk,	która	zdobyła	srebrny	medal	w	kategorii	dziewcząt,			
rocznik	2006.

W klasyfikacji szkół zdobyliśmy 2 puchary:
I	miejsce	dziewczynek,	rocznik	2006
III	miejsce	chłopców,	rocznik	2006
	 Wszystkim	serdecznie	gratulujemy	i	życzymy	dalszych	suk-
cesów.

Ewa Zielińska Koordynator
projektu projektu w  Szkole Podstawowej w Bolminie

,,Edukacja przez szachy w szkole”

I Turniej Szachowy dla uczestników projektu 
,,Edukacja przez szachy w szkole”

 6 czerwca 2014r. uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Bolminie wraz z opiekunem panią Ewą Zielińską uczestniczyli 
w I Turnieju Szachowym dla uczestników projektu ,,Edukacja przez szachy w szkole” zorganizowanym przez Świętokrzyski 
Związek Szachowy w Kielcach. W turnieju uczestniczyło ogółem 400 uczniów, z 30 szkół.

	 Uroczystego	otwarcia	Turnieju	dokonał	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Roberta	Jaworski	wspólnie	z	Trenerem	Klu-
bu	Effector	Kielce,	Dariuszem	Daszkiewiczem.

Turniej Orlik Volleymania w Chęcinach
 3 czerwca br. w hali widowiskowo – sportowej „Pod Basztami” odbył się Turniej Orlik Volleymania. Mimo niesprzyjającej 
pogody na turniej stawiły się zespoły z terenu całego naszego województwa, aby walczyć o przepustkę do turnieju finałowego, 
który zostanie zorganizowany w Krakowie.

Mecze	finałowe	przysporzyły	wiele	 emocji	 zarówno	 zawodni-
kom	rywalizującym	na	parkiecie	 jaki	 i	kibicom	na	 trybunach	
wspierającym	swoich	kolegów.
Wyniki	meczy	finałowych:
Mecze	półfinałowe:
Tigers Team I Daleszyce	–	SP	Chęciny	2	–	0	(11-7,	11-5)
Chęciny 6a	–	Tigers	Team	II	Daleszyce	2	–	0	(11-2,	12-10)
Mecz	o	miejsce	3	SP Chęciny	–	Tigers	Team	II	Daleszyce	2	–	1	
(11-9,	7-11,	12-10)
Mecz	 o	miejsce	 1	Tigers Team I Daleszyce	–	 SP	Chęciny	 6a	
2	–	0	(11-3,	11-9)
Klasyfikacja	końcowa:
1	miejsce	Tigers	Team	I	Daleszyce
2	miejsce	SP	Chęciny	6a
3	miejsce	SP	Chęciny
4	miejsce	Tigers	Team	II	Daleszyce
Zwycięzcom	oraz	wszystkim	uczestnikom	 serdecznie	 gratulu-
jemy.
Zapraszamy	do	fotorelacji	z	turnieju.

Mariusz Skuta
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	 27	 czerwca,	 w	 piątkowy	 poranek,	 uczniowie	mo-
rawickich	szkół	po	raz	ostatni	usłyszeli	szkolny	dzwo-
nek.	Przed	nimi	zasłużony	odpoczynek.	Miniony	rok	
szkolny	wspominają	dobrze.	Odnosili	wiele	sukcesów,	
również	tych	sportowych.	Sobie	życzyli	niezapomnia-
nych	chwil	podczas	wakacji	i	sukcesów	w	następnym	
roku	szkolnym,	a	nauczycielom,	aby	nigdy	nie	mieli	
problemów	wychowawczych	ze	swoimi	podopieczny-
mi,	wiele	cierpliwości	i	oczywiście	dużo	zdrowia.
	 Koniec	 roku	 szkolnego	 to	 czas	 podsumowań	 nie	
tylko	dla	uczniów.	To	również	moment	refleksji	nad	
tym,	co	w	danym	roku	udało	się	osiągnąć,	 jak	prze-
biegał	proces	dydaktyczny,	wreszcie	–	 jakie	działania	
można	uznać	za	sukces.
	 Zanim	 uczniowie	 odebrali	 świadectwa	 dokonano	
podsumowania	 minionego	 roku.	 –	 Za	 wami	 kolejny	
rok	wytężonej	pracy,	ale	również	ogromnych	sukcesów.	
Wszystkim	 nauczycielom	 pragnę	 złożyć	 serdeczne	 po-
dziękowania	za	trud	włożony	w	kształcenie	i	wychowanie	

Pożegnanie z tornistrem.
Zakończył się rok szkolny

 Uroczyste akademie, wyróżnienia dla najlepszych uczniów, wręczenie nagród i oczywiście rozdanie świa-
dectw – na terenie Gminy i Miasta Chęciny uczniowie świętowali zakończenie roku szkolnego.

umysłów	młodego	pokolenia.	Wierzę,	że	ostatni	rok	jest	
dla	Państwa	powodem	do	ogromnej	satysfakcji	i	dumy	–	
zwrócił	się	do	nauczycieli	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chę-
ciny,	Robert	Jaworski,	życząc	jednocześnie,	aby	rozpoczy-
nające	się	wakacje	były	czasem	zasłużonego	odpoczynku.	
Słowa	uznania	Burmistrz	skierował	również	do	uczniów,	
którzy	w	minionym	roku	 szkolnym	odnosili	wiele	 suk-
cesów.	-	Wszystkim	uczniom	życzę	spokojnych	i	słonecz-
nych	wakacji,	 a	po	dwóch	miesiącach	 szczęśliwego	po-
wrotu	do	szkoły	–	dodał	Burmistrz	Robert	Jaworski.
	 Uroczyste	zakończenie	roku	to	dla	każdego	ucznia	
chwila	niezwykle	radosna,	niosąca	za	sobą	trud	dziesię-
ciu	miesięcy	nauki.	Jednocześnie	to	chwila	rozpoczyna-
jąca	okres	dwumiesięcznej	zabawy,	rozrywki	i	beztroski.	
Uczniowie	powiedzieli	„Żegnaj	szkoło”	i	rozpoczęli	bar-
dziej	lub	mniej	zasłużony	dwumiesięczny	odpoczynek,	
który	pozwoli	 zregenerować	 siły	 i	w	następnym	roku	
szkolnym	z	jeszcze	większą	ochotą	podjąć	trud	nauki.

Agnieszka Olech
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