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Chęcińscy gimnazjaliści
z perspektywą – projekt

“Gimnazjum a co dalej?”
 Pod takim tytułem na terenie Gminy i Miasta Chęci-
ny przeprowadzane są dodatkowe zajęcia dla gimnazjali-
stów z Chęcin i z Wolicy z języka angielskiego, matematy-
ki w przyrodzie, informatyki, samodoskonalenia i przed-
siębiorczości. Wszystko dzięki pozyskanemu przez władze 
gminy dofinansowaniu na projekt pn. “Gimnazjum a co 
dalej?” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach 
projektu szkoły zostały wyposażone w tablice multimedial-
ne, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne do drukowania 
w kolorze, mikroskopy, tablety oraz pomoce dydaktyczne, 
a 39 nauczycieli przeszło specjalne szkolenia. 

Preumowa na dofinansowanie
przedszkola podpisana

 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski oraz 
Skarbnik Jadwiga Sinkiewicz podpisali z Marszałkiem Ada-
mem Jarubasem oraz członkiem zarządu województwa Mar-
kiem Szczepanikiem preumowę na dofinansowanie budowy 
przedszkola w Chęcinach w kwocie 2,5 miliona złotych. Bu-
dowa żłobka i przedszkola ruszy jeszcze w tym roku. Osobnym 
wnioskiem na żłobek władze gminy pozyskały również dofi-
nansowanie unijne w kwocie 2 milionów 400 tysięcy złotych.

W Chęcinach powstanie
 nowy szlak spacerowo-pieszy

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski; Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego Jan Maćkowiak; Marszałek Województwa 

Świętokrzyskiego Adam Jarubas

Wreszcie ruszy przebudowa drogi 
nr 762 Chęciny-Małogoszcz.

Umowa z wykonawcą już podpisana

od lewej: Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Szczepanik; 
Skarbnik Gminy i Miasta Chęciny Jadwiga Sinkiewicz;

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas;
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski

 Gimnazjaliści z terenu Gminy Chęciny dzięki unijnemu dofinansowaniu 
mogli skorzystać z ciekawych zajęć dodatkowych

Samorząd Gminy Chęciny zdobył 
pół miliona złotych dofinansowania 

na ważny szlak w Chęcinach
 Na terenie Chęcin już 
niebawem powstanie ko-
lejny szlak spacerowo-pie-
szy, tym razem pod nazwą: 
„Śladami Króla Łokietka”. 
Władze gminy pozyskały 
blisko pół miliona złotych 
dofinansowania na realizację 
projektu pn. „Zachowanie 
dziedzictwa historii poprzez 
utworzenie szlaku kulturo-
wego w Chęcinach „Śladami 
Króla Łokietka” w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego 2014-2020 
w ramach działania 4.4 Za-
chowanie dziedzictwa Kultu-
rowego i naturalnego.
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Marsz Pamięci
otworzył trzydniowy festiwal

	 Pierwszy	dzień	Festiwalu	Kultury	Ży-
dowskiej	rozpoczął	się	w	piątek	2	czerw-
ca	 od	 Marszu	 Szlakiem	 Pamięci	 miejsc	
związanych	 z	 historią	 chęcińskich	 Ży-
dów.	Uczestników	marszu	powitał	Bur-
mistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski.	-		Festiwal	Kultury	Żydowskiej	
ma	na	 celu	pokazanie	 jak	bogata	 i	 nie-
zwykła	 jest	 kultura	 narodu	 wyznania	
mojżeszowego.	Przez	kilka	wieków	nasz	
naród	 oraz	 społeczność	 żydowska	 ze	
sobą	współistnieli,	nasza	historia	i	kultu-
ra	 się	przenikały.	Dlatego	 też	winniśmy	
pielęgnować	 również	 tę	 historię	 Ziemi	
Chęcińskiej.	Jest	to	również
lekcja	 tolerancji	 wobec	 innych	 wyznań,	
innej	 kultury	 i	 religii.	 W	 przedwojen-
nych	Chęcinach	splatały	się	ze	sobą	dwie	
kultury,	dwie	religie,	które	istniały	obok	
siebie.	 Tak	 wyglądała	 nasza	 historia,	
którą	 pamiętamy,	 pielęgnujemy	 i	 przy-
pominamy	 o	 niej.	 To	 ważne,	 by	 pielę-

XI Festiwal Kultury Żydowskiej w Chęcinach 
 Tradycyjnie już trzy dni w Chęcinach trwał Festiwal Kultury Żydowskiej. Były ciekawe pokazy filmów, marsz pamięci, 
występy, spektakle i koncerty muzyki klezmerskiej. 

gnować	 pamięć	 o	 naszych	 żydowskich	
współobywatelach,	 których	 los	 okrutnie	
potraktował.	 Zostawili	 po	 sobie	 bogate	
dziedzictwo.	Cieszę	się,	że	tylu	młodych	

ludzi	 uczestniczy	 w	 Marszu	 Pamięci	 –	
mówił	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny	
Robert	Jaworski.	W	Marszu	wzięli	udział	
uczniowie	z	chęcińskich	szkół.		

Teatr Zbożowy przedstawił sztukę „Gesi na chęcińskim sztetlu”

Podczas drugiego dnia Festiwalu wystąpił zespół kameralny TRIO MOSSO

Zespół Berberys zaprezentował znane utwory muzyki klezmerskiej

 Studio Piosenki z Chęcin

Festiwal Kultury Żydowskiej cieszy się coraz większym
zainteresowaniem publiczności
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W numerze:
• XI Festiwal Kultury Żydowskiej 

w Chęcinach 

• Preumowa na dofinansowanie 
przedszkola podpisana

• Trwają prace przy budowie chodnika 
w Czerwonej Górze

• Samorząd Gminy Chęciny zdobył 
pół miliona złotych dofinansowania 
na ważny szlak w Chęcinach

• Wizyta studyjna przedstawicieli 
samorządu Miasta Biłgoraj 
w Gminie i Mieście Chęciny

• 73. rocznica pacyfikacji Chęcin. 
Oddali hołd pomordowanym

• Nowy dywanik asfaltowy na ulicy 
Kieleckiej w Chęcinach

• 73. rocznica pacyfikacji Wolicy

• Wreszcie ruszy przebudowa drogi 
nr 762 Chęciny-Małogoszcz. Umowa 
z wykonawcą już podpisana

• Chęciny promowały się podczas 
XII Jarmarku Świętokrzyskiego

• Chęcińscy gimnazjaliści 
z perspektywą  – projekt 
„Gimnazjum a co dalej?”

• Konkurs profilaktyczny „Życie 
jest tylko jedno” w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Wolicy

• Piosenka jest dobra na wszystko

• „Magiczne podróże po literaturze 
– Konkurs Czytelniczy w Gminie 
Chęciny

• Aquatica Park Bolmin z wieloma 
atrakcjami

• Zawody wędkarskie z okazji Dnia 
Dziecka

• Wspomnienie o Śp. Mariannie 
Gareckiej

• Tańcem hip-hop promujemy Gminę 
Chęciny

• Uczniowie SP Chęciny awansowali 
do Finału Wojewódzkiego Turnieju 
„Dziecięca Piłka Ręczna”!!!

• To jest dopiero sukces! Brawa dla 
dzieci z Bolmina!

• Mini Volley Cup w Chęcinach

• Biegu Uliczkami Chęcin 2017 r.

• Wesoło świętowano Dzień Dziecka 
w Chęcinach

Filmowo i teatralnie
podczas drugiego dnia

	 Drugi	dzień	festiwalu	stał	się	dniem	fil-
mowym	i	teatralnym.	Na	chęcińskim	Ryn-
ku	 można	 było	 obejrzeć	 spektakl	 w	wy-
konaniu	 Teatru	 Zbożowego	 w	 Kielcach	
pod	tytułem	“Gęsi	na	chęcińskim	sztetlu”.	
Była	to	opowieść	o	handlu	gęśmi	podczas	
targu,	 jaki	 odbywał	 się	 raz	w	miesiącu	w	
okolicach		Chęcin.	Spektakl	wywarł	na	wi-
dzach	ogromne	wrażenie.	Wraz	z	gośćmi	
obserwowała	go	także	delegacja	ze	Stanów	
Zjednoczonych,	 wśród	 których	 znalazła	
się	 Eleanor	 Shapiro	 z	 Berkeley	 w	 Kali-
fornii,	pisząca	doktorat	na	temat	festiwali	
żydowskich	w	Polsce.	 Jak	poinformowała	
jest	ich	aż	piętnaście.	-	Jest	tu	bardzo	miło	
atmosfera	–	chwaliła	Eleanor	Shapiro.	Po	
spektaklu	wręczono	nagrody	przyznane	w	
konkursie	filmowym	na	temat	chęcińskich	
Żydów	pod	tytułem	“Zamknięci	w	Histo-
rii	-	Żyjący	w	Pamięci”.	Obejrzano	również	
film	 Henryki	 i	 Waldemara	 Gruszka	 pt.	
„Nasi	sąsiedzi	Żydzi”.	Odbył	się	także	kon-
cert	w	wykonaniu	TRIO	MOSSO.

Koncerty i pokazy tańca izraelskiego
na zakończenie

	 Podczas	 trzeciego	 dnia	 Festiwalu	
Kultury	 Żydowskiej	 wystąpiły	 dzieci	 ze	
Studia	 Piosenki	 działającego	 przy	 Cen-
trum	Kultury	i	Sportu	w	Chęcinach	oraz	
Aleksandra	 Wolff.	 Następnie	 odbył	 się	
koncert	 zespołu	 Berberys,	 po	 którym	
grupa	Kachol	zachwyciła	pokazem	tańca	
izraelskiego.	Jak	podkreślano,	festiwalo-
wi	od	lat	przyświeca	idea	przypomnienia	
przedwojennej	 historii	 miasta,	 nieroze-
rwalnie	wiążącej	się	z	kulturą	żydowską.	
-	 Organizując	 już	 od	 jedensatu	 lat	 Fe-
stiwal	Kultury	Żydowskiej	w	Chęcinach	
„Tryptyk	 Żydowski”	 chcemy	 przede	
wszystkim	dbać	o	tradycję	i	szacunek	do	
przeszłości,	ale	 też	chcemy	mówić	o	ka-
wałku	naszej	historii,	którą	powinniśmy	
pielęgnować.–	 podkreślał	 Burmistrz,	
Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech

Podczas drugiego dnia Festiwalu młodzież odbyła Marsz Pamięci po miejscach
związanych z historią chęcińskich Żydów
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	 Kręta	 droga	 prowadząca	 przez	 las	 do	 Osiedla	 Czerwo-
na	 Góra	 oraz	 Wojewódzkiego	 Szpitala Specjalistycznego	 im.	

Trwają prace przy budowie chodnika
w Czerwonej Górze

 Pełną parą idą prace przy budowie chodnika przy drodze w Czerwonej Górze. W tym miejscu zostanie także wyremonto-
wana droga oraz zakończą się prace przy nowym oświetleniu. Już niebawem będzie tu  bezpieczniej. 

	 Wniosek	o	budowę	przedszkola	został	złożony	do	Regionalne-
go	Programu	Operacyjnego	Województwa	Świętokrzyskiego	2014-
2020	w	ramach	działania	 7.4	Rozwój	 infrastruktury	 edukacyjnej	
i	szkoleniowej.	 Planowana	 budowa	 nowoczesnego	 przedszkola	
w	Chęcinach	otrzymała	unijne	dofinansowanie.-	To	wspaniała	wia-

Preumowa na dofinansowanie przedszkola 
podpisana

 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski oraz Skarbnik Jadwiga Sinkiewicz podpisali z Marszałkiem Adamem 
Jarubasem oraz członkiem zarządu województwa Markiem Szczepanikiem preumowę na dofinansowanie budowy przedszkola 
w Chęcinach w kwocie 2,5 miliona złotych. Budowa żłobka i przedszkola ruszy jeszcze w tym roku. Osobnym wnioskiem na 
żłobek władze gminy pozyskały również dofinansowanie unijne w kwocie 2 milionów 400 tysięcy złotych.

domość,	 że	 udało	 nam	 się	 pozyskać	 dofinansowanie	 na	 budowę	
przedszkola	 –	mówił	Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski,	tuż	po	podpisaniu	umowy.	-	Wnioskowaliśmy	o	2,5	mi-
liona	złotych	dofinansowania	na	budowę	przedszkola	i	taką	kwo-
tę	dostaliśmy.	Jest	to	maksymalne	dofinansowanie,	o	jakie	gminy	
mogły	się	ubiegać	w	ramach	tego	konkursu.	–	poinformował	Bur-
mistrz,	Robert	 Jaworski	 i	przypomniał,	 że	dofinansowanie	udało	
się	także	pozyskać	na	budowę	żłobka,	a	preumowa	już	została	pod-
pisana.	-	Na	żłobek	pozyskaliśmy	bardzo	wysokie	dofinansowanie,	
bo	 aż	85	procentowe	 w	kwocie	 2	 milionów	 400	 tysięcy	 złotych.	
Budowa	kompleksu	przedszkolno-żłobkowego	ruszy	jeszcze	w	tym	
roku.	 To	 będzie	 nowoczesny	 obiekt,	 który	 da	 możliwość	 nauki	
i	rozwoju	 naszym	 najmłodszym	 obywatelom	 w	najlepszych	 stan-
dardach.	W	ciągu	 kilku	 tygodni	 zostanie	 ogłoszony	 przetarg	 na	
realizację	 inwestycji.–	 zapowiedział	gospodarz	Burmistrz,	Robert	
Jaworski.
	 Podczas	uroczystości	podpisania	i	przekazania	preumów,	mar-
szałek	województwa	 świętokrzyskiego,	Adam	Jarubas	podkreślał,	
jak	ogromne	 znaczenie	ma	 inwestowanie	w	rozwój	 edukacji	 i	in-
frastruktury	oświatowej	 i	zaznaczył,	że	 to	 jeszcze	nie	 jest	ostatnie	
słowo	 ze	strony	Urzędu	Marszałkowskiego,	 jeśli	 chodzi	 o	rozwój	
infrastruktury	oświatowej.

Agnieszka Olech

Św.	Rafała	w	Czerwonej Górze jest	mocno	sfatygowana	i	zagraża-
ła	bezpieczeństwu	nie	tylko	kierowców,	ale	również	i	pieszych,	
szczególnie	po	zmroku.	Prace	nad	przebudową	drogi,	budową	
chodnika	i	nowego	oświetlenia	idą	pełną	parą.	-	Zapowiadana	
przez	nas	realizacja	przebudowy	tej	drogi	trwa.	Z	racji	tego,	że	
jest	to	droga	powiatowa,	koszty	jej	przebudowy	i	budowy	chod-
nika	pokryjemy	po	połowie	wraz	z	Powiatem	Kieleckim.	Koszty	
budowy	drogi,	na	odcinku	od	wjazdu	na	Osiedle	do	szpitala,	
pokryje	Urząd	Marszałkowski	Województwa	Świętokrzyskiego	
–	podkreśla	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jawor-
ski,	dodając,	że	to	bardzo	wyczekiwana	inwestycja.	–	Codzien-
nie	mieszkańcy	Osiedla	Czerwona	Góra	oraz	przybywający	do	
szpitala	w	Czerwonej	Górze	podążali	krętą,	nieoświetloną	dro-
gą	przez	las.	Zależy	nam	na	bezpieczeństwie,	dlatego	wspólnie	
z	Powiatem	Kieleckiem	chcieliśmy	jak	najszybciej	doprowadzić	
do	realizacji	tej	inwestycji.

Dzięki zdobytemu dofinansowaniu powstanie nowoczesne przedszkole w Chęcinach

 Niebawem zakończą się prace modernizacyjne
na ul. Czerwona Góra
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Samorząd Gminy Chęciny zdobył pół miliona złotych 
dofinansowania na ważny szlak w Chęcinach

 Na terenie Chęcin już niebawem powstanie kolejny szlak spacerowo-pieszy, tym razem pod nazwą: „Śladami Króla Łokiet-
ka”. Władze gminy pozyskały blisko pół miliona złotych dofinansowania na realizację projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa 
historii poprzez utworzenie szlaku kulturowego w Chęcinach „Śladami Króla Łokietka” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach działania 4.4 Zachowanie dziedzictwa Kulturowego i na-
turalnego.

	 Ogłoszony	przez	Starostwo	Powiatowe	w	Kielcach	przetarg	
na	 przebudowę	 drogi	 powiatowej	 na	 ulicy	 Czerwona	 Góra	
wraz	z	budową	chodnika	wygrało	konsorcjum	firm,	którego	li-
derem	jest	Przedsiębiorstwo	Robót	Drogowo-Mostowych	Karol	
Cieśla,	a	partnerem	firma	AGLET	Sp.	z	o.o.
	 Warto	zaznaczyć,	że	droga	powiatowa	prowadząca	przez	las	
w	Czerwonej	Górze	 zyska	nie	 tylko	nową	nawierzchnię	asfal-
tową	i	chodnik,	którego	nigdy	wcześniej	tu	nie	było,	ale	rów-
nież	oświetlenie	uliczne.	Na	całej	długości	drogi,	począwszy	od	
drogi	wojewódzkiej	aż	do	szpitala,	a	także	na	osiedlu	Czerwona	
Góra	 stanie	 w	sumie	 49	 słupów	 oświetleniowych	 z	oprawami	
LED.	-	Kręta	droga	przez	las	nigdy	nie	była	oświetlona.	Teraz	
będzie	 tu	 dogodny	 dojazd	 wraz	 z	oświetleniem,	 a	piesi	 będą	
mogli	bezpieczniej	poruszać	się	wybudowanym	chodnikiem.	-	
zaznacza	gospodarz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Burmistrz	Robert	
Jaworski.

Agnieszka Olech

 „Trakt Króla Łokietka”  poprowadzi mieszkańców 
i turystów do Kościoła i na Zamek

Realizowana inwestycja zwiększy bezpieczeństwo uczestników drogi

To będzie kolejna atrakcja turystyczna na 
mapie królewskiego miasteczka

	 W	 ramach	 realizacji	 zadania	 zostanie	
przebudowany	 ciąg	 pieszy	 często	 uczęsz-
czany	 przez	 mieszkańców,	 jak	 również	
turystów.	Projekt	 stworzenia	 szlaku	kultu-
rowego	Śladami	Króla	Łokietka	obejmuje	
wykonanie	 prac	 budowlanych	 w	 postaci	
przebrukowania	 ciągu	 pieszego	 “Traktu	
Króla	 Łokietka”,	 dobudowę	 brakującego	
odcinka	schodów	łączących	Ścieżkę	Mnicha	
ze	schodami	do	zamku,	ustawienie	kamien-
nej	 ławeczki	 z	postacią	Króla	Łokietka	na	
Rynku	Górnym	w	Chęcinach,	zorganizowa-
nie	konferencji	naukowej	o	okresie	 świet-
ności	miasta	na	arenie	kraju	oraz	promocję	
projektu.	 –	 Budowa	 szlaku	 kulturowego	
na	 mapie	 turystycznej	 Chęcin	 zdecydo-
wanie	 poszerzy	 naszą	 ofertę	 promocyjną,	
tworząc	nowy	produkt	turystyczny,	a	także	
podniesie	potencjał	kulturowo-historyczny	
królewskiego	miasteczka.	 Szlak	 kulturowy	
„Śladami	Króla	Łokietka”	będzie	doskona-
łym	uzupełnieniem	istniejącej	 już	„Ścieżki	
Mnicha”	oraz	Świętokrzyskiego	Szlaku	Ar-
cheo-Geologicznego,	które	powstały	dzięki	
realizowanym	 projektom	 unijnym	 w	 po-
przedniej	 perspektywie	 finansowej.	Reali-
zacja	 projektu	 poprawi	 także	 bezpieczeń-
stwo	mieszkańców,	gości	zmierzających	do	
kościoła	 i	na	zamek,	wpłynie	również	nie-
wątpliwie	 na	 estetykę	 tego	miejsca.	 –	 tłu-

maczy	gospodarz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	
Burmistrz	Robert	Jaworski.

Ponad kilometr spacerkiem przez szlak 
kulturowy „Śladami Króla Łokietka”

	 Szlak	 kulturowy	 „Śladami	 Króla	 Ło-
kietka”	będzie	rozpoczynał	się	na	parkingu	
obok	 Klasztoru	 Franciszkanów,	 gdzie	 za-
czyna	 się	 także	 trasa	 Ścieżki	Mnicha	 oraz	
trasa	Świętokrzyskiego	Szlaku	Archeo-Geo-
logicznego.	Turysta	wybierając	nowy	szlak	
Łokietkowy	będzie	mógł	odwiedzić	Klasz-
tor	Franciszkanów,	Dolny	 i	Górny	Rynek,	
skąd	 wejdzie	 na	 wybrukowany	 trakt	 kró-
lewski	 Łokietka	 z	 prawej	 strony	 Ratusza	
i	dojdzie	nim	do	Ścieżki	Mnicha.	Po	lewej	
stronie	 na	 stoku	 Góry	 Zamkowej	 położo-
ny	 jest	 kościół	 parafialny	 Św.	 Bartłomieja	
w	Chęcinach,	który	także	można	zwiedzić.	
Kierując	 się	 w	 prawą	 stronę	 turyści	 będą	
mijać	 grotę	 Matki	 Bożej	 Fatimskiej	 oraz	
rzeźbę	Mnicha.	W	tym	miejscu	będzie	moż-
na	 odpocząć,	 podziwiając	 piękne	 widoki	
na	 Zamek	Królewski	 oraz	 północną	 część	
miasta	z	panoramą	pasm	górskich	Wzgórz	
Chęcińskich.	Dalsza	część	trasy	ma	przebie-
gać	po	 stoku	Góry	Zamkowej	do	połącze-
nia	ze	schodami	prowadzącymi	na	zamek.	
Tu	szlak	będzie	się	kończył.	-	Trasę	szlaku	
będzie	można	pokonywać	także	w	kierun-
ku	odwrotnym,	czyli	od	północnego	stoku	
Góry	Zamkowej	do	parkingu	pod	klaszto-

rem	Franciszkanów	–	podkreśla	Burmistrz,	
Robert	Jaworski.	Realizacja	projektu	zakoń-
czy	 się	w	 grudniu	 2018	 roku,	 a	 jej	 zwień-
czeniem	 będzie	 konferencja	 naukowa	 pn.	
„Okres	świetności	miasta	na	arenie	kraju”.

Agnieszka Olech
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	 Coroczne	 uroczystości	 związane	 z	doko-
naniem	 przez	 hitlerowców	 zbrodni	 na	 chę-
cińskiej	 ludności	 tradycyjnie	 już	 odbyły	 się	
w	kościele	 parafialnym	 p.w.	 Św.	 Bartłomieja	
w	Chęcinach.	Była	to	już	73.	rocznica	repre-
sji	hitlerowskiej	wobec	mieszkańców	naszego	

73. rocznica pacyfikacji Chęcin.
Oddali hołd pomordowanym

 
 Musimy pamiętać o tamtych tragicznych wydarzeniach i przypominać młodemu pokoleniu o tym, jak straszna jest wojna. 
Dzisiejsza uroczystość jest żywą lekcją historii, pamięcią o tragicznych wydarzeniach sprzed lat – mówił Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, podczas obchodów 73. rocznicy wydarzeń 2 czerwca 1944 roku w Chęcinach.

miasta.	Fakty	z	tamtych	tragicznych	wydarzeń	
wzruszająco	 przedstawili	 uczniowie	 z	ZSO	
w	Chęcinach.	 Podczas	 ceremonii	 patriotycz-
no-religijnej	 przypomnieli	 o	otoczeniu	 Chę-
cin	przez	niemieckie	oddziały	w	nocy	2	czerw-
ca	1944	roku.	 -	Wszystkim	mieszkańcom	na-

	 W	ramach	wizyty	goście	zwiedzili	Zamek	Królewski,	Euro-
pejskie	 Centrum	 Edukacji	 Geologicznej,	 Halę	 widowiskowo-

Wizyta studyjna przedstawicieli samorządu 
Miasta Biłgoraj w Gminie i Mieście Chęciny

 W dniu 19 maja 2017 Gminę i Miasto Chęciny odwiedzili przedstawiciele Miasta Biłgoraj. Celem wizyty było zapozna-
nie się z dotychczasowymi działaniami i doświadczeniem władz Gminy i Miasta Chęciny w pozyskiwaniu środków unijnych 
i w realizowaniu inwestycji, szczególnie tych rewitalizacyjnych.

-sportową	 „Pod	 basztami”,	 zrewitalizowane	 centrum	 miasta	
oraz	 zabytkową	 kamienicę	 Niemczówka.	 Podczas	 spotkania	
z	Burmistrzem	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robertem	Jaworskim	
przedstawiciele	samorządu	Miasta	Biłgoraj	zapoznali	 się	z	in-
westycjami	 zrealizowanymi	przez	gminę	Chęciny,	 szczególnie	
tymi	rewitalizacyjnymi.	Omówione	zostały	również	problemy,	
na	które	gmina	napotkała	się	w	trakcie	przeprowadzanych	in-
westycji.	 Zaprezentowane	 zostały	 także	 kolejne	 plany	 rozwo-
jowe	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny	 w	obszarze	 rewitalizacji,	 m.in.	
dotyczące	zagospodarowania	terenu	po	byłej	ubojni	na	Parki	
miejski.
	 Wizyta	 studyjna	 związana	 była	 z	opracowywanym	 przez	
Miasto	Biłgoraj	Programem	Rewitalizacji.	Warto	przypomnieć,	
że	 to	 już	 trzecia	 wizyta	 studyjna	 przedstawicieli	 samorządu	
z	województwa	 lubelskiego,	 której	 celem	 było	 poznanie	 do-
brych	praktyk	rewitalizacyjnych.

Joanna Łysak

kazano	 zgromadzić	 się	 na	Rynku.	Wyczytano	
nazwiska	aresztowanych.	Ta	akcja	to	najpraw-
dopodobniej	 odwet	 za	 działalność	 podziemia	
polskiego.	Z	42	aresztowanych	osób,	39	nigdy	
nie	 wróciło.	 Po	 brutalnych	 przesłuchaniach	
aresztowanych	 część	 z	nich	 rozstrzelano,	
a	część	 trafiła	do	obozów	koncentracyjnych	 –	
przypomniano,	podkreślając	 jednocześnie	 jak	
bolesne	 były	 to	 fakty	 z	historii	 naszej	 gminy.	
-	 Wydarzenia	 z	2	 czerwca	 1944	 roku	 powin-
ny	być	dla	nas	wszystkich	lekcją	patriotyzmu.	
Krzyk	 i	płacz,	matek,	 żon	 i	dzieci	 zapisały	 się	
na	 czarnych	 kartach	 historii.	 Dziś	 wspólnie	
oddajemy	 hołd	 i	czcimy	 pamięć	 tych,	 którzy	
na	ołtarzu	historii	przelali	krew	i	oddali	to,	co	
mieli	najcenniejsze,	swoje	życie,	abyśmy	mogli	
żyć	w	wolnym	kraju.	Pamięć	o	tamtych	wyda-
rzeniach	 jest	 ciągle	 żywa	 i	zrobimy	 wszystko,	
aby	 młode	 pokolenie	 nigdy	 nie	 zapomnia-
ło	 –	 zapewniał	 Burmistrz	 Robert	 Jaworski,	
dziękując	 jednocześnie	wszystkim	tym,	którzy	
przybyli	do	Chęcin,	aby	uczcić	pamięć	pomor-
dowanych.
	 W	 uroczystościach	 tłumnie	 udział	 wzię-
ła	młodzież	 chęcińskich	 szkół,	 a	także	władze	
Gminy	 i	Miasta	 Chęciny	 na	 czele	 z	Burmi-Kombatanci, służby mundurowe oraz samorządowcy wzięli udział w obchodach rocznicy Pacyfikacji Chęcin
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„CZARNA CHMURA NAD CHĘCINAMI”

MINĘŁO JUŻ… 73 LATA
A SERCA CIĄGLE KRWAWIĄ
PRZYPOMINAJĄ  ŻYJĄCYM POTOMKOM…
…. CZERWIEC …
Z BRUTALNA HITLEROWSKĄ OBŁAWĄ

… GODZINA TRZECIA W NOCY ….
NIEBO PŁAKAŁO RZEWNYMI ŁZAMI,
KIEDY UKOCHANYCH:
OJCÓW, MĘŻÓW, SYNÓW, 
SS-MANI, NA CHĘCIŃSKI BRUK RZUCALI.

KOLBAMI W DRZWI WALILI NOCĄ,
CAŁE RODZINY Z DZIEĆMI
Z DOMÓW WYGANIALI.
NA „STARY RYNEK”…
WSZYSTKIM IŚĆ KAZALI.

TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ NAZWISK 
Z KOLABORANCKIEJ LISTY WYCZYTANO,
DO CIĘŻAROWEGO SAMOCHODU
ZWIĄZANYCH CHŁOPAKÓW 
WRZUCANO.

ŻYCIE….
TYM MŁODYM MĘŻCZYZNOM 
Z PIERSI WYDARLI.
… W NIEZNANE … WYWIEŹLI,
ŚLAD PO NICH ZATARLI

SŁYCHAĆ BYŁO
 TYLKO JĘKI I PŁACZ KOBIET
Z DESZCZEM POŁĄCZONE
WIATR TO WSZYSTKO PRZENOSIŁ…
W RUIN ZAMKU STRONĘ.

CZARNA CHMURA
NIEBO PRZYSŁONIŁA.
STARE KRÓLEWSKIE MIASTO
CHĘCINY…
ŻAŁOBA OKRYŁA.

PLACEM 2-EGO CZERWCA
STARY RYNEK NAZWANO,
BY UPAMIĘTNIĆ BOLESNE
WYDARZENIE „BOHATEROM”
KTÓRYM ŻYCIE ODEBRANO.

Autor:	Eliza	Trzepizur	Krupa
Chęciny,	maj	2017	r.	

strzem	 Robertem	 Jaworskim	 i	Przewodni-
czącą	Rady	Miejskiej	Danutą	Mochocką	oraz	
radnymi	 i	sołtysami,	 władze	 Powiatu	 Kielec-
kiego	 na	 czele	 z	wicestarostą	 Zenonem	 Ja-
nusem	oraz	Radnym	Powiatowym,	Kazimie-
rzem	Bieleckim,poczty	 sztandarowe	Związku	
Kombatantów	RP	i	BWP	z	Chęcin	i	Daleszyc,	
przedstawiciele	 Świętokrzyskiego	 Stowarzy-
szenia	 Byłych	 Żołnierzy	 Wojsk	 Powietrzno-
-Desantowych	 „Czerwone	Berety”,	 przedsta-
wiciele	jednostek	Ochotniczych	Straży	Pożar-
nych,	 dyrektorzy	 i	nauczyciele	 szkół,	 sołtysi,	
pracownicy	Urzędu,	zaproszeni	goście,	a	tak-
że	mieszkańcy	gminy	Chęciny	i	rodziny	ofiar	
pomordowanych.	Wszyscy	przybyli,	aby	upa-
miętnić	73.	rocznicę	pacyfikacji	miasta.

	 Po	mszy	 udano	 się	 na	 plac	 2-go	Czerw-
ca,	 a	następnie	 przemaszerowano	 pod	 Po-
mnik	 Ofiar	Hitleryzmu,	 gdzie	 oddano	 hołd	
pomordowanym,	 złożono	 kwiaty	 i	zapalono	
symboliczne	znicze.	Wartę	honorową	przy	po-
mnikach	pełnili	żołnierze	z	Centrum	Przygo-
towań	do	Misji	 Zagranicznych	 pod	dowódz-
twem	mjr	Huberta	Żukowskiego.	Uroczystość	
uświetnił	 Chór	 „Cantata”	 pod	 kierunkiem	
Przemysława	Gruszki,	uczniowie	ZSO	w	Chę-
cinach	oraz	grupa	śpiewacza	Sekcji	Emerytów	
i	Rencistów	z	Gminy	Chęcin,	która	w	wyjątko-
wo	 przejmujący	 sposób	wykonała	 pieśni	 pa-
triotyczne.

Agnieszka Olech

 Burmistrz, Robert Jaworski wraz z radnymi i komendantem policji złożyli wiązankę oraz zapalili znicze 
przy pomnikach upamiętniających ofiary II Wojny Światowej.

Przemarsz uczestników uroczystości pod pomniki

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Świętokrzyskiego Stowarzysze-
nia Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych „Czerwone Berety” Młodzież, przygotowała na tę okazję wzruszający program słowno-muzyczny
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73. rocznica pacyfikacji Wolicy
 W piątek, 26 maja w Wolicy odbyła się uroczystość, podczas której uczczono pamięć tragicznie pomordowanych 
w 1944 roku mieszkańców gminy. W obchodach 73. rocznicy Pacyfikacji wsi Wolica uczestniczyli mieszkańcy, kombatanci, 
druhowie z jednostki OSP z Wolicy, radni, sołtysi, rodziny ofiar pomordowanych, grono pedagogiczne z ZSO nr 2 w Wolicy 
oraz innych szkół, nauczyciele, młodzież, a także przedstawiciele władz powiatowych i gminnych. W uroczystościach wzięli 
udział także przedstawiciele Związku Kombatantów RP i BWP Koło nr 54 z Chęcin na czele z Czesławem Krzywdzińskim oraz 
Koło Kombatantów z Daleszyc.

Obchody	 73.	 rocznicy	 Pacyfikacji	Wolicy	 rozpoczęły	 się	 uro-
czystą	Mszą	 Św.	 w	kaplicy	 na	 cmentarzu	 w	Wolicy	 w	intencji	
pomordowanych	 w	1944	 r.	 mieszkańców.	 Mszę	 Św.	 odpra-
wił	ksiądz	Proboszcz	Parafii	Wolica	–	Tokarnia,	 Jacek	Dąbek.	
W	homilii	 wygłoszonej	 do	 wiernych	 przywołano	 pamięć	 tra-

gicznych	wydarzeń	 z	1944	 roku,	 kiedy	 to	w	bestialski	 sposób	
pomordowano	dziesiątki	mieszkańców	naszej	gminy.
	 Po	mszy	jak	co	roku	oddano	cześć	pomordowanym	zapala-
jąc	znicze	i	składając	okolicznościowe	wiązanki	pod	pomnikiem	
na	cmentarzu,	a	następnie	udano	się	pod	pomnik	przy	Szko-

	 Zakończyły	się	prace	przy	przebudowie	jednego	z	odcinków	
ulicy	Kieleckiej	w	Chęcinach.	W	ramach	prac	została	wyrówna-
na	 podbudowa	 kruszywem,	 ułożono	 dywanik	 asfaltowy	 oraz	
utwardzono	pobocza.	Dzięki	 tej	 inwestycji	mieszkańcy	zyskali	

Nowy dywanik asfaltowy
na ulicy Kieleckiej w Chęcinach

dogodny	dojazd	do	swoich	posesji,	a	także	został	zniwelowany	
nieestetyczny	wizerunek	przy	wjeździe	do	miasta.	Wykonawcą	
inwestycji	była	firma	Zakład	Robót	Drogowych	DUKT.

Renata Janusz

Utwardzone pobocza i nowa nawierzchnia na odcinku ul. Kieleckiej w Chęcinach

Mszę Św. w kaplicy na Cmentarzu sprawował ks. Kanonik Jacek Dąbek

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski; Wicestarosta Kielecki 
Zenon Janus oraz Radny Powiatu Kieleckiego Kazimierz Bielecki złożyli 

wiązanki oraz zapalili znicze  przy pomnikach
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 Historia pacyfikacji wsi Wolica

W dniu 26 maja 1944 roku, przed świtem, do Wolicy wjechało 
ponad 10 samochód i kilka motocykli z żandarmerią. Na odgłos 
syreny wielu strażaków stawiło się przed remizę, nie wiedząc, 
że jest to dla nich ostatnia zbiórka w życiu. Następnie z domów 
wyciągano mieszkańców i gromadzono u sołtysa, gdzie dokony-
wano sprawdzenia tożsamości i porównywania z posiadaną listą 
sporządzoną w oparciu o zeznania od wcześniej aresztowanych, 
wymuszonych w czasie tortur, bądź zdradę miejscowego szpicla. 
Wśród aresztowanych był Aleksander Pierzak, jeden z pierw-
szych organizatorów ruchu oporu, a także ówczesny kierownik 
działu w zakładach wapienniczych, gdzie przechowywano broń 
i amunicję. Prowadzony obok torów rzucił się pod nadjeżdżający 
pociąg. Szczątki jego ciała zebrała rodzina. Osoby aresztowane 
pod silną eskortą odwieziono na Gestapo w Kielcach, skąd wró-
ciło 5 osób z 38 aresztowanych w czasie tej akcji. Według nie-
sprawdzonych informacji część zamordowano w Kielcach, a po-
zostałych wysłano do obozów koncentracyjnych. Zaledwie kilka 
osób przeżyło obozy i wróciło po wojnie. Dowódca placówki Jan 
Sieradza „Żbik” zginął w czasie wkraczania Armii Czerwonej 
w dniu 13 stycznia 1945 roku. Straty ludzkie tej i okolicznych 
wsi dopełnił pożar stodół jesienią 1944 roku, wynikły z niezna-
nych przyczyn w obozie pracy przymusowej w Brzegach, gdzie 
żywcem zostali spaleni z Wolicy: Tadeusz Piwowarski, Wacław 
Skuciński i Tadeusz Kulczyki, a z Ostrowa: Michał Kaczor, Jan 
Żądecki, Władysław Fijołek, Stanisław Juszczyk, Władysław 
Piekarski, Augustyn Kurdek, Józef Szczepanem, Czesław Gi-
bas, Marian Żądecki i Mikołaj Nadgłowski. Łącznie w Wolicy 
w czasie okupacji zginęło 50 osób. Hołd i cześć ich pamięci.

le	Podstawowej	w	Wolicy,	gdzie	również	oddano	hołd	ofiarom	
reżimu	 hitlerowskiego.	 Dalsza	 część	 obchodów	 73.	rocznicy	
pacyfikacji	 Wolicy	 odbyła	 się	 w	budynku	 Gimnazjum	 w	Wo-
licy,	 gdzie	 uczniowie	 zaprezentowali	 program	 patriotyczny	

 Kombatanci z Koła nr 54 w Chęcinach złożyli okolicznościowy wieniec

Zarząd	Stowarzyszenia
Chęcińskiego	Uniwersytety	Trzeciego	Wieku	

informuje,
że	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	CKiS	w	Chęcinach

i	wypełnić.
Wpłacić	składkę	roczną	w	wysokości	60	zł

w	pokoju	107	CKiS.
 

Zapraszamy	serdecznie
 

Prezes	CHUTW
Zenona	Dołęgowska

pod	opieką	Lidii	Pierzak,	Moniki	Pierzak,	Rafala	Gajosa	oraz	
Przemysława	 Guszki.	 Głos	 zabrali	 również	 przybyli	 goście.	
Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robert	 Jaworski	podkre-
ślał,	 że	naszą	 rolą	 jest	przypominać	o	tamtych	wydarzeniach,	
o	tych	którzy	walczyli	o	wolną	Ojczyznę.	 -	 Jesteśmy	 tu	po	 to,	
aby	 o	historii	 tej	 ziemi	 nie	 zapomnieli	 młodzi	 ludzie.	 Dzięki	
kultywowaniu	 i	przekazywaniu	 historii	 kolejnemu	 pokoleniu	
dbamy	o	naszą	tożsamość	–	mówił	Burmistrz,	który	złożył	ser-
deczne	podziękowania	wszystkim	zaangażowanym	w	organiza-
cję	uroczystości.	Szczególne	słowa	podziękowania	skierował	do	

Dzieci i młodzież z ZSO w Wolicy przygotowała specjalny program
słowno-muzyczny

kombatantów,	 którzy	 pomimo	 już	 sędziwego	wieku	uczestni-
czą	w	uroczystościach	 trzymając	w	ręku	sztandar.	O	potrzebie	
i	konieczności	 kultywowania	 pamięci	 o	poległych	 i	pomordo-
wanych	w	heroicznej	walce	o	wolność	i	niepodległość	Ojczyzny	
mówił	również	wicestarosta	Powiatu	Kieleckiego,	Zenon	Janus	
oraz	Radny	Powiatu	Kieleckiego,	Kazimierz	Bielecki	kierując	
swoje	słowa	w	szczególności	do	zebranej	młodzieży.	Na	zakoń-
czenie	uroczystości	wystąpiła	grupa	śpiewacza	Sekcji	Emerytów	
Nauczycieli	z	terenu	Gminy	Chęciny.

Agnieszka Olech
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Wreszcie ruszy przebudowa drogi
nr 762 Chęciny-Małogoszcz.

Umowa z wykonawcą już podpisana
 Rusza jedna z najbardziej wyczekiwanych, najważniejszych i zarazem najdroższych inwestycji drogowych województwa 
świętokrzyskiego i gminy Chęciny. 14 czerwca, w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach Damian Urbanowski podpisał umowę z wykonawcą generalnym drogi nr 762 – firmą Strabag. 
Niebawem zostanie przekazany plac budowy, a prace ruszą w najbliższym czasie. Inwestycja zostanie zakończona w listopadzie 
2018 roku. W ramach zadania droga zostanie przebudowana. Powstaną też chodniki i ścieżki rowerowe.

Gmina Chęciny wykonała
 dokumentację techniczną na własny koszt

	 -	To	jedna	z	najbardziej	wyczekiwanych	inwestycji	dro-
gowych	 na	 terenie	Gminy	 i	Miasta	 Chęciny	 -	 potwierdza	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski,	który	
długo	zabiegał	o	jej	realizację	–	Chcąc	przyspieszyć	remont	
drogi	wojewódzkiej	numer	762,	w	pierwszej	połowie	2013	
roku	podpisaliśmy	umowę	z	Zarządem	Województwa	Świę-
tokrzyskiego,	które	mówiło,	że	gmina	Chęciny	bierze	na	sie-
bie	opracowanie	dokumentacji	 technicznej	–	przypomniał	
Burmistrz,	Robert	Jaworski	podczas	uroczystego	podpisa-
nia	umowy	i	dodał,	że	łatwo	nie	było.	-	Pojawiło	się	szereg	
trudności	proceduralnych	w	zakresie	uwarunkowań	środo-
wiskowych.	Droga	została	zaprojektowana	na	długości	po-
nad	10	kilometrów.	Zależało	nam	jednak	bardzo	na	tej	dro-
dze	ponieważ	jej	stan	techniczny	daleko	odbiegał	od	współ-
czesnych	standardów.	Stanowi	ona	ważny	łącznik	pomiędzy	
gminą	Małogoszcz	a	Chęcinami	o	dużym	natężeniu	ruchu.	
Codziennie	przejeżdżają	nią	setki	osobowych	i	ciężarowych	
samochodów,	 które	 stwarzają	 niebezpieczeństwo	 dla	 pie-
szych.	Dużym	zagrożeniem	jest	także	brak	chodników.	Pod-
chodząc	 odpowiedzialnie	 do	 tej	 inwestycji	 chcieliśmy	 dać	
możliwość	wypowiedzenia	się	mieszkańcom	na	etapie	pro-
jektowania.	W	związku	z	tym,	dwukrotnie	przeprowadzili-
śmy	konsultacje	społeczne,	aby	mieszkańcy	mogli	wypowie-
dzieć	 się	w	sprawie	 tej	 inwestycji.	–	podkreślał	Burmistrz,	
Robert	Jaworski.	-	Pomimo	dużych	nakładów	finansowych	
oraz	 trudności	 proceduralnych	 związanych	 z	 uwarunko-
waniami	 środowiskowymi,	 	 w	 końcu	 udało	 się	 zakończyć	
projektowanie	i	zdobyć	wszelkie	niezbędne	pozwolenia.	Na	
początku	tego	roku	na	ręce	Marszałka	Województwa	Świę-
tokrzyskiego,	 Adama	 Jarubasa	 oraz	 Dyrektora	 Świętokrz	
u	lat	pracy	i	starań	–	podkreślał	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	
Chęciny,	Robert	Jaworski	podczas	uroczystego	podpisania	
umowy.

Będzie droga za 51,5 miliona złotych

	 Podpisanie	 umowy	 z	wyłonionym	w	drodze	przetargu	
wykonawcą	inwestycji,	firmą	Strabag,	odbyło	się	14	czerwca	
w	Urzędzie	Gminy	 i	Miasta	w	Chęcinach.	Umowę	podpi-
sami	 sygnowali	 ze	 strony	 inwestora	 dyrektor	 Świętokrzy-
skiego	 Zarządu	 Dróg	 Wojewódzkich	 w	 Kielcach	 Damian	
Urbanowski,	 a	 ze	 strony	wykonawcy	 kierownik	 do	 spraw	
finansowych	 w	 firmie	 Strabag	Małgorzata	 Jędryszek	 oraz	

kierownik	do	 spraw	 technicznych	w	firmie	 Strabag	Grze-
gorz	 Sarnecki.	 Obecny	 podczas	 uroczystego	 podpisania	
umowy	byli:	Marszałek	Adam	Jarubas,	wicemarszałek	Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego,	Jan	Maćkowiak,	Członek	Zarzą-
du	Powiatu	w	Kielcach,	Józef	Szczepańczyk	oraz	Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	-	Niecodziennie	
podpisuje	 się	 kontrakty	 za	 ponad	 50	milionów	 złotych	 –	
mówił	marszałek,	Adam	Jarubas,	podkreślając	wagę	reali-
zowanej	inwestycji.	-	To	jedna	z	najważniejszych	inwestycji	
w	całym	województwie.	Droga	ta,	łącząc	Chęciny	nie	tylko	
z	Małogoszczem,	ale	też	z	Łopusznem,	stanowi	ważny	tran-
zyt	 –	 podkreślał	marszałek,	 Adam	 Jarubas.	 -	 Dziękujemy	
za	 doskonałą	 współpracę	 Burmistrzowi	 Gminy	 i	 Miasta	
Chęciny	Robertowi	 Jaworskiemu,	 jak	 i	 całej	Radzie	Miej-
skiej	 za	wykonanie	 kosztownego	projektu.	Podziękowania	
na	ręce	obecnego	tu	Członka	Zarządu	Powiatu	w	Kielcach	
Józefa	 Szczepańczyka	 składam	 także	 dla	 starosty	Michała	
Godowskiego,	za	ogromną	pomoc	w	sprawach	związanych	
z	 geodezją	 –	 dziękował	marszałek.	 Podziękowania	 popły-
nęły	 także	 na	 ręce	 dyrektora	 Świętokrzyskiego	 Zarządu	
Dróg	Wojewódzkich	w	Kielcach,	Damiana	Urbanowskiego.	 
-	Dziękujemy	za	przygotowanie	trudnego	projektu	do	Pro-
gramu	Operacyjnego	Polska	Wschodnia	na	lata	2014-2020.	
Nie	było	łatwo	zdobyć	to	dofinansowanie,	bo	konkurowali-
śmy	z	wieloma	innymi	projektami.	Ogromnie	się	cieszę,	że	
się	udało,	bo	to	dla	nas	niezwykle	istotna	inwestycja	–	mówił	
Jan	Maćkowiak,	 wicemarszałek	Województwa	 Świętokrzy-
skiego.	-	Koleiny	na	drodze	w	kierunku	Korzecka	były	już	
tak	duże,	 że	nic	nie	dało	 się	 z	nimi	 zrobić.	Kompleksowy	

Podpisanie umowy na przebudowę drogi nr 762 z Wykonawcą inwestycji
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Chęciny promowały się
podczas XII Jarmarku Świętokrzyskiego

 Chęciny zachwyciły pięknem tradycji i bogactwem kultury podczas XII Jarmarku Świętokrzyskiego, który tradycyjnie 
odbył się na Świętym Krzyżu. Tegoroczna edycja imprezy powiatu upłynęła pod hasłem „Powiat Kielecki pomostem do Euro-
py”.

Gmina Chęciny zachęcała turystów szeroką gamą obiektów zabytkowych
 i organizowanych wydarzeń

remont	tej	drogi	był	naszym	priorytetem.	Dziękuję	za	nie-
ocenioną	 pomoc	 władzom	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny	 oraz	
władzom	 Powiatu	 Kieleckiego.	 Ta	 droga	 będzie	 spełniała	
najwyższe	standardy	–	zaznaczył	tuż	po	podpisaniu	umowy	
dyrektor	 Świętokrzyskiego	 Zarządu	 Dróg	 Wojewódzkich	
w	Kielcach,	Damian	Urbanowski.
	 Jak	 zapewnili	 przedstawiciele	wykonawcy	 generalnego	
inwestycji,	 firmy	 Strabag,	 niebawem	 rozpoczną	 się	 prace.	
-	Zrobimy	wszystko,	aby	inwestycja	została	tak	przeprowa-
dzona,	aby	była	jak	najmniej	uciążliwa	zarówno	dla	okolicz-
nych	mieszkańców,	 jak	 i	dla	kierowców	–	mówił	Grzegorz	
Sarnecki,	kierownik	do	spraw	technicznych	firmy	Strabag,	
który	zapowiedział,	że	w	pierwszej	kolejności	zostaną	prze-
prowadzone	wstępne	przygotowania	do	modernizacji	dro-
gi,	a	sprzęt	ciężki	na	budowie	pojawi	się	prawdopodobnie	
w	sierpniu.
	 Inwestycja	 będzie	 kosztować	 51	 milionów	 649	 tysięcy	
złotych	 i	 zostanie	 zrealizowana	 ze	 środków	pochodzących	
z	Programu	Operacyjnego	Polska	Wschodnia	na	lata	2014-
2020.	 Inwestycja	 zostanie	 zakończona	 30	 listopada	 2018	
roku.

Nowa droga, chodniki, a nawet ścieżki rowerowe
	 Zgodnie	 z	 projektem	 wykonanym	 przez	 wyłonioną	
w	drodze	przetargu	firmę	CONTEK	PROJEKT	ANDRZEJ	
MET,	droga	wojewódzka	numer	762	zostanie	wyremonto-
wana	na	odcinku	blisko	10	kilometrów	i	250	metrów	od	wę-
zła	drogowego	Chęciny	aż	do	granic	z	gminą	Małogoszcz.	
Na	całej	długości,	wzdłuż	drogi,	powstanie	 też	 ścieżka	ro-
werowa	 i	chodnik	w	miejscowości	Korzecko.	Zmodernizo-
wane	 zostaną	 skrzyżowania,	 a	 na	 rzece	Hutce	 przebudo-
wany	będzie	most.	Aby	zwiększyć	bezpieczeństwo	ruchu	na	
skrzyżowaniu	Chęciny	–	Zajączków	–	Małogoszcz	powstanie	
rondo	ułatwiające	ruch	drogowy.	Projekt	przewiduje	także	
utworzenie	Drogowej	Stacji	Meteo	informującej	kierowców	
o	sytuacji	pogodowej	na	tej	drodze.	Projekt	zakłada	wiele	
funkcjonalno-innowacyjnych	rozwiązań	dotyczących	miejsc	
odpoczynkowych	dla	rowerzystów	czy	ledowego	oświetlenia	
drogowego.	Powstaną	również	zatoczki	autobusowe	z	este-
tycznymi	wiatami.	Ważnym	elementem	inwestycji	jest	budo-
wa	dróg	 serwisowych,	które	umożliwią	bezpieczny	dojazd	
do	nieruchomości.

Agnieszka Olech

	 28	maja,	na	błoniach	u	stóp	Klasztoru	na	Świętym	Krzyżu	
odbył	się	XII	Jarmark	Świętokrzyski.	Tym	razem	jedna	z	naj-
większych	 imprez	powiatu	kieleckiego	 została	 zorganizowana	
pod	hasłem	„Powiat	Kielecki	pomostem	do	Europy”	 i	 jak	 co	
roku	ściągnęła	tysiące	turystów.	Nie	mogło	oczywiście	zabrak-
nąć	tam	i	gminy	Chęciny.	Gmina	pełna	zabytków	w	topionych	
w	 niezwykłą	 przyrodę	 wzbudzała	 zainteresowanie	 zwiedzają-
cych.	Największą	atrakcją	była	możliwość	przymierzenia	zbroi	
rycerskiej.	Zainteresowanie	wzbudzały	również	wydarzenia	or-
ganizowane	na	Zamku	oraz	pozostałe	atrakcje	odbywające	się	w	
naszej	gminie.	-	Gmina	i	Miasto	Chęciny	posiada	wiele	walorów	

Przymierzanie elementów zbroi rycerskiej najbardziej podobało się najmłodszym

nie	tylko	historycznych,	ale	również	przyrodniczych,	jak	i	kul-
turowych.	Wspaniałe	zabytki	i	niesamowity	klimat	przyciąga	do	
nas	prawdziwe	 rzesze	 turystów,	 a	Zamek	Królewski	w	Chęci-
nach	określany	mianem	perełki	regionu	świętokrzyskiego	bije	
w	 tym	roku	prawdziwe	rekordy	popularności	 -	mówi	Robert	
Jaworski,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	Wszyscy,	którzy	
w	ostatnim	czasie	odwiedzili	Chęciny	z	całą	pewnością	potwier-
dzą,	że	mamy	się	czym	pochwalić	i	do	nas	warto	przyjechać.
 

Agnieszka Olech
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Chęcińscy gimnazjaliści z perspektywą
 – projekt „Gimnazjum a co dalej?”

 Pod takim tytułem na terenie Gminy i Miasta Chęciny przeprowadzane są dodatkowe zajęcia dla gimnazjalistów z Chęcin 
i z Wolicy z języka angielskiego, matematyki w przyrodzie, informatyki, samodoskonalenia i przedsiębiorczości. Wszystko 
dzięki pozyskanemu przez władze gminy dofinansowaniu na projekt pn. „Gimnazjum a co dalej?” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu szkoły zostały wyposażone 
w tablice multimedialne, laptopy, urządzenie wielofunkcyjne do drukowania w kolorze, mikroskopy, tablety oraz pomoce dy-
daktyczne, a 39 nauczycieli przeszło specjalne szkolenia. 

	 W	Gimnazjum	w	Chęcinach	i	w	Wolicy	trwają	dodatko-
we	zajęcia	dla	uczniów	klas	pierwszych	i	drugich	w	ramach	
Projektu	 „Gimnazjum	 a	co	 dalej?”	 realizowanego	 przez	
Gminę	Chęciny.	Projekt	obejmuje	wsparciem	74	gimnazja-
listów	z	terenu	gminy	Chęciny	oraz	39	nauczycieli	pracują-
cych	w	gimnazjum	w	Chęcinach	i	w	Wolicy.	
	 Priorytetowym	 celem	 projektu	 jest	 wyrównanie	 szans	
edukacyjnych	 poprzez	 poszerzenie	 umiejętności	 w	zakre-
sie	 języków	 obcych,	 technik	 komputerowych,	 przedmio-
tów	 szkolnych,	 a	także	 nabycie	 umiejętności	 prospołecz-
nych.	 -	Uczestnictwo	w	projekcie	pozwala	pogłębić	wiedzę	
uczniów	 zdolnych	 oraz	 uzupełnić	 wiedzę	 uczniów	 tych,	
którzy	z	różnych	powodów	mają	trudności	z	bieżącym	opa-
nowaniem	materiału	programowego.	Zajęcia	mają	na	celu	
zminimalizowanie	zaległości	programowych	z	poprzednie-
go	etapu	edukacyjnego	oraz	utrwalenie	bieżącego	materia-
łu	tak,	aby	młodzi	ludzie	nie	tylko	odzyskali	wiarę	we	wła-
sne	możliwości,	ale	także,	by	w	przyszłości	mogli	aktywnie	
uczestniczyć	w	lekcjach	osiągając	 sukces	edukacyjny	–	 tłu-
maczy	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.

możliwości	 percepcyjnych	uczestników	projektu.	Wdroże-
nie	zaproponowanych	przez	 specjalistów	treści	nauczania,	
przy	doborze	odpowiednich	metod,	form	pracy	i	środków	
dydaktycznych,	 pozwoli	 na	 wzrost	 wiedzy	 i	umiejętności	
w	zakresie	 tych	 przedmiotów.	 Z	pewnością	 uczniowie	 zo-
staną	zmotywowani	do	systematycznej	pracy,	wzrośnie	 ich	
samoocena	 i	poprawią	się	relacje	z	rówieśnikami.	Ponadto	
uczniowie	z	Chęcin	objęci	są	wsparciem	z	zajęć	z	psycholo-
gii	i	pedagogiki	–	zaznacza	Burmistrz,	Robert	Jaworski.
	 Uczestnicy	 zajęć	 poprzez	 różnorodne	 wsparcie,	 ja-
kie	oferuje	 im	udział	w	projekcie,	pod	okiem	specjalistów	
z	różnych	dziedzin	m.in.	z	doradztwa	zawodowego	i	przed-
siębiorczości,	 systematycznie	 przygotowują	 się	 do	wyzwań	
rynku	pracy,	z	jakimi	przyjdzie	im	się	zmierzyć	poszukując	
pierwszej	pracy.
	 Jak	podkreślano,	uczniowie	bardzo	chętnie	biorą	udział	
w	zajęciach,	które	odbiegają	od	formuły	tradycyjnych	zajęć	
lekcyjnych.	 Poza	 tym,	 każdy	 uczestnik	 projektu	 zarówno	
uczeń,	 jak	 i	nauczyciel	 otrzymał	 materiały	 biurowe	 i	dy-
daktyczne	 niezbędne	 przy	 realizacji	 zajęć	 dodatkowych.	
Uczniowie	 z	Wolicy	 mają	 też	 zapewniony	 dowóz	 na	 zaję-
cia,	gdyż	w	projekcie	biorą	udział	dzieci	z	Wolicy,	Tokarni,	
Łukowej,	 Ostrowa	 i	Siedlec.	 Każdemu	 przysługuje	 także	
catering,	 ponieważ	 trwające	 pięć	 godzin	 lekcyjnych	 zaję-
cia	odbywają	się	w	soboty.	Na	zakończenie	każdy	z	uczniów	
otrzyma	certyfikat	potwierdzający	udział	w	zajęciach.
	 W	realizacji	projektu	ważny	jest	także	fakt	wyposażenia	
każdej	 ze	szkół	w	tablice	multimedialne,	 laptopy,	urządze-
nie	wielofunkcyjne	do	drukowania	w	kolorze,	mikroskopy,	
tablety	oraz	pomoce	dydaktyczne.	Ponadto	39	nauczycieli	
ze	szkoły	w	Chęcinach	i	Wolicy	zostało	objętych	szkoleniami	
o	tematyce	zgodnej	z	diagnozą	potrzeb	szkoły.

Agnieszka Olech

	 Warto	dodać,	że	wsparcie	projektowe	przeznaczony	jest	
dla	uczniów	zdolnych	oraz	mających	trudności	w	nauce	ję-
zyka	angielskiego,	matematyki,	fizyki,	geografii,	chemii,	in-
formatyki,	dla	których	są	to	przedmioty	trudne	i	niezrozu-
miałe,	a	przyswajanie	 treści	przedmiotowych	wiąże	się	dla	
nich	 z	ogromnym	wysiłkiem	 i	stresem.	 -	Nauczyciele	 pro-
wadzący	opracowali	 szczegółowe	programy	zajęć,	które	są	
realizowane	w	trakcie	spotkań	z	uczniami.	W	trakcie	reali-
zacji	zadań	projektowych	nauczyciele	indywidualizują	pro-
ces	dydaktyczny,	dostosowując	tempo	i	dynamikę	pracy	do	

Młodzież z gimnazjów w Wolicy i Chęcinach uczestniczyła w zajęciach
m.in. z matematyki w przyrodzie, informatyki, samodoskonaleniu

oraz przedsiębiorczości.

Projekt dofinansowywany z EFS dał również możliwość
doskonalenia  języka angielskiego 
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	 Uczniowie	musieli	 wykazać	 się	 znajomością	 zagadnień	
związanych	 z	uzależnieniem	 od	 nikotyny,	 alkoholu,	 nar-
kotyków	 oraz	 orientować	 się	 w	podstawowych	 pojęciach	
i	przepisach	 prawa	 z	zakresu	 odpowiedzialności	 prawnej	
osób	nieletnich.	A	także	znajomością	instytucji	zajmujących	
się	 pomaganiem	 dzieciom	 i	młodzieży	 znajdujących	 się	
w	trudnej	sytuacji	życiowej.	Konkurs	składał	się	z	testu	wie-
dzy,	 kalamburów	 profilaktycznych	 i	quizu.	 Oceniana	 była	
również	przygotowana	prezentacja	multimedialna.	W	jury	
zasiedli	 specjaliści	 z	dziedziny	 profilaktyki	 w	składzie:	
o.	Paweł	Chmura	–	specjalista	terapii	uzależnień	we	Fran-
ciszkańskim	Centrum	Terapii	Uzależnień	„San	Damiano”,	
członek	Zespołu	 Interdyscyplinarnego	do	Spraw	Przeciw-
działania	Przemocy	w	Rodzinie;	Jadwiga	Zapała	–	specjali-
sta	do	spraw	Promocji	Zdrowia	w	Świętokrzyskim	Centrum	
Onkologii	w	Kielcach,	koordynator	programu	„Szkoła	pro-

Konkurs profilaktyczny
„Życie jest tylko jedno”

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolicy
 Pod hasłem „Życie jest tylko jedno” w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolicy w poniedziałek 22 maja 2017 roku 
odbył się II konkurs profilaktyczny dla uczniów szkół z powiatu kieleckiego. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny p. Robert Jaworski oraz p. Elżbieta Dudek wicedyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli w Kielcach.

mująca	zalecenia	Europejskiego	Kodeksu	Walki	z	Rakiem”;	
Ewa	Znojek	–	przewodnicząca	Zespołu	Interdyscyplinarne-
go	do	Spraw	Przeciwdziałania	Przemocy	w	Rodzinie;	sierż.	
Małgorzata	Perkowska	–	Kiepas	–	specjalista	do	spraw	pro-
filaktyki	 w	Wydziale	 Prewencji	 Komendy	Miejskiej	 Policji	
w	Kielcach.
	 Zanim	 uczniowie	 rozpoczęli	 rozwiązywanie	 konkur-
sowych	 zadań	 wszyscy	 uczestnicy	 obejrzeli	 przygotowany	
przez	p.	Agnieszkę	Gajos	i	klasę	IB	spektakl	profilaktyczny	
„Sąd	nad	papierosem”.	Przedstawienie	oraz	plakaty	profi-
laktyczne	stanowiące	dekoracje	sceniczne	zostały	przygoto-
wane	 w	ramach	 projektu	 „Znajdź	 właściwe	 rozwiązanie”,	
Program	Edukacji	Antytytoniowej	„Nie	pal	przy	mnie,	pro-
szę”.
	 Po	 emocjonującej	walce	 konkursowe	 zmagania	wygra-
ła	 drużyna	 reprezentująca	 gimnazjum	 z	Łosienia,	 drugie	
miejsce	zajęła	drużyna	z	Wolicy,	a	trzecie	z	Nowin.	Zwycię-
skie	 drużyny	 otrzymały	 atrakcyjne	 nagrody	 ufundowane	
przez	Burmistrza	Gminy	 i	Miasta	Chęciny	 p.	Roberta	 Ja-
worskiego	oraz	p.	Cezarego	Mielczarza	wicedyrektora	Wo-
jewódzkiego	Urzędu	Pracy	w	Kielcach.	Specjalna	nagroda	
ufundowana	 przez	 p.	 Elżbietę	 Dudek	 trafiła	 do	 drużyny	
z	Chęcin.	 Elżbieta	 Dudek	 ufundowała	 również	 upominki	
dla	opiekunów	uczniów.
	 Organizatorzy	konkursu	p.	Karolina	Kędzior	–	pedagog	
szkolny	 oraz	 p.	Tomasz	 Żelichowski	 -	 nauczyciel	 dziękują	
sponsorom,	dyrekcji	ZSO	W	Wolicy,	członkom	jury	oraz	na-
uczycielom	za	pomoc	w	przygotowaniu	i	przeprowadzeniu	
konkursu	profilaktycznego.
Organizatorzy

Karolina Kędzior
Tomasz Żelichowski

Uczniowie wykazali się dużą znajomością w zakresie zagadnień
związanych z uzależnieniami.

Wspólne zdjęcie na zakończenie konkursu

 Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski
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	 W	 słoneczne,	 niedzielne	 popołudnie	 głosy	 naszych	 naj-
młodszych	 artystów	przyciągnęły	 na	Rynek	w	Chęcinach	nie	
tylko	rodziców	i	dziadków,	ale	również	spacerujących	turystów.	

Piosenka jest dobra na wszystko
 28 maja br. ponad 20 młodych artystów zaprezentowało swoje wokalne uzdolnienia podczas IX Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej – Chęciny 2017, który odbył się na chęcińskiej starówce. Celem festiwalu była popularyzacja piosenki dziecięcej oraz 
promowanie zdolnych i młodych wokalistów. Organizatorami konkursu byli: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Ja-
worski oraz Szkoła Podstawowa w Polichnie.

Małe	 gwiazdy	 chęcińskiej	 estrady	 powitał	 Burmistrz	 Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski	życząc	dzieciom	dobrej	za-
bawy	i	przychylności	oceniającego	jury.
	 Dzieci	zaprezentowały	się	niezwykle	profesjonalnie	zarów-
no	w	znanych	i	od	lat	słuchanych	przebojach,	jak	i	we	współcze-
snych	utworach	dziecięcych.
	 Oceniający	 mieli	 naprawdę	 trudne	 zadanie,	 gdyż	 kon-
kurencja	 była	 ogromna.	 Jury	 w	 składzie:	 Anna	 Wiśniewska	
i	Bogusław	Polak	ze	Studia	Koliber	w	Kielcach,	Dorota	Anyż	
–	Fundacja	Studio	Tm	Kielce,	Wanda	Polańska,	Radna	Rady	
Miejskiej	oraz	Bogumiła	Wrońska	długoletni	pracownik	Refe-
ratu	Promocji	i	Kultury	Urzędu	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach	
przyznało	następujące	miejsca:
I miejsce:	Maja	Gajek	„Piosenka	o	moim	króliczku”	III	klasa,	
SP	w	Chęcinach,	opiekun:	Lidia	Mazur
II miejsce:	Maria	 Deneka	 „Czekolady	….	 Ach”	 II	 klasa,	 SP	
w	Polichnie,	opiekun:	Agnieszka	Januszek
III miejsce:	 Kamil	 Piątek	 „Słowa	 wokół	 nas”	 III	 klasa,	 SP	
w	Polichnie,	opiekun:	Elżbieta	Nartowska

Zwycięzcy i wyróżnieni odebrali z rąk Burmistrza, Roberta Jaworskiego
puchary, dyplomy oraz nagrody

Maja Gajek wyśpiewała I miejsce w tegorocznym Festiwalu

Ponad 20 uczestników wzięło udziału w Festiwalu Piosenki Dziecięcej

 Jury od lewej: Prezes Fundacji Studo TM, Dorota Anyż,
Studio Koliber Bogusław Polak; Radna Rady Miejskiej Wanda Polańska; 
Studio Koliber Anna Wiśniewska; Wieloletni Pracownik Referatu Kultury 

UGiMCH Bogumiła Wrońska
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 Konkurs	Czytelniczy	 „Magiczne podróże po literaturze”	 -	po	
raz	ósmy	odbył	się	w	naszej	szkole	19 maja 2017 roku.	Zawsze	
cieszył	 się	 ogromnym	 zainteresowaniem,	 a	i	 tym	 razem	 nie	
zawiedliśmy	 się,	 licząc	 na	 duże	 grono	 uczestników.	Konkurs	
przeznaczony	był	dla	uczniów	ze	Szkół	Podstawowych	 i	Gim-
nazjów	 z	terenu	 Gminy	 Chęciny.	 Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	
Chęciny,	Pan	Robert	Jaworski,	objął	swoim	honorowym	patro-
natem	tegoroczną	edycję	zmagań.
	 Uczestnicy	 ze	szkół	 podstawowych	 przez	 cztery	 miesiące	
musieli	zapoznać	się	z	czterema	pozycjami	z	cyklu	„Ania z Zie-
lonego Wzgórza”	 Lucy	 Maud	 Montgomery:	 „Ania z Zielonego 
Wzgórza”,	„Ania z Avonlea”,	„Ania na Uniwersytecie”	i	„Ania z Szu-
miących Topoli”.	Z	kolei	uczniowie	gimnazjów	 (Wolica	 i	Chęci-
ny)	poznawali	twórczość	Agaty	Christie:	„Dwanaście prac Herku-
lesa”,	„Morderstwo w Orient Expressie”,”Śmierć na Nilu”	oraz	„I nie 
było już nikogo”.
Konkursowicze	 przez	 60	minut	 rozwiązywali	 test	 z	znajomo-
ści	treści	utworów	i	biografii	twórców.	Następnie	mieli	okazję	
wziąć	udział	w	przedstawieniu	„Mały	Książę”	przygotowanym	
przez	Koło	Teatralne	 i	programie	 artystycznym	przygotowa-

„Magiczne podróże po literaturze
 – Konkurs Czytelniczy w Gminie Chęciny

nym	przez	uczniów	klas	I-III	SP,	pod	okiem	pań:	Grażyny	Me-
tryckiej	i	Elżbiety	Krzysztofek.	W	tym	czasie	trwało	intensywne	
sprawdzanie	prac	konkursowych.
Zwycięzcy	tegorocznego	Konkursu	Czytelniczego:
Szkoły	podstawowe:
I	miejsce	Aleksandra	Luty	z	Bolmina,
II	miejsce	Martyna	Woś	z	Tokarni
III	miejsce	Anna	Kozłowska	z	Chęcin.
Gimnazjum:
I	miejsce	Magdalena	Wargocka	z	Wolicy,
II	miejsce	Patrycja	Szymkiewicz	z	Chęcin
III	miejsce	Katarzyna	Radomska	z	Chęcin.
Nagrody	 książkowe,	 dyplomy,	 podziękowania	 za	 przygoto-
wanie	uczniów	do	konkursu	i	drobne	upominki	ufundowane	
przez	 Burmistrza	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny	 i	Urząd	 Marszał-
kowski	Województwa	Świętokrzyskiego	wręczyła	pani	dyrektor	
ZSO	w	Chęcinach,	Iwona	Samburska.

POLONISTKI z ZSO w Chęcinach

Wyróżnienie:	Przemysław	Papka	„Na	raz,	na	dwa”	II	klasa,	SP	
w	Wolicy	opiekun-	Beata	Krajewska
Wyróżnienie:	Martyna	Borek:	„Daj	mi	rękę	tato”	III	klasa,	SP	
nr	15	w	Kielcach,	opiekun	–	Agnieszka	Król

	 Statuetki,	puchary,	dyplomy	 i	nagrody	uczestnicy	odebrali	
z	 rąk	 Burmistrza,	 Roberta	 Jaworskiego.	 Dodatkową	 nagrodę	
dla	laureatki	Festiwalu	ufundowali	właściciele	Studia	Koliber	tj.	
udział	w	nagraniu	płyty	z	utworami	dziecięcymi.	-	Główną	ideą	
tego	festiwalu	jest	promowanie	dorobku	artystycznego	naszych	
najmłodszych	obywateli.	Ten	konkurs	pokazał	jak	bardzo	zdol-
ne	mamy	dzieci	w	naszej	gminie.	Jestem	przekonany,	że	za	kil-

ka	lat	zobaczymy	ich	na	dużych	scenach	polskiej	estrady,	czego	
serdecznie	życzę.	Idea	tego	Festiwalu	zrodziła	się	kilka	lat	temu	
w	Szkole	Podstawowej	w	Polichnie,	ale	patrząc	na	jego	rozwój,	
od	czterech	lat	organizujemy	go	wspólnie	dając	możliwość	po-
kazania	się	artystom	szerszej	publiczności.	Z	roku	na	rok	dzie-
ci	 zaskakują	nas	 swoim	profesjonalizmem	 i	 talentem.	Z	wielką	
przyjemnością	 patrzę	 na	 rosnący	 w	 nich	 zapał	 i	 łatwość	 pre-
zentowania	się	przed	publicznością.	Niech	ten	Festiwal	stwarza	
możliwość	nie	tylko	popularyzacji	samej	idei	śpiewu,	ale	niech	
uwydatni	drzemiącą	w	naszych	dzieciach	twórczość	artystyczną	–	
powiedział	Burmistrz,	Robert	Jaworski.

Renata Janusz

Dzieci i młodzież licznie przystąpiła do tegorocznego konkursu

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, dyplomy oraz drobne upominki

Serdecznie dziękuję Panu Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Chęcinach,
oraz Wolontariuszom CHUTW za pomoc w zrealizowaniu projektu na Dzień Dziecka

w Samorządowym Przedszkolu w Chęcinach.
koordynator Wolontariatu Grażyna Tkacz.
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	 Bezpieczny	park	linowy,	wypożyczalnia	wodna,	restauracja,	
dyskoteka	i	mnóstwo	wodnych	atrakcji	nie	tylko	dla	najmłod-
szych	–	wielkie	otwarcie	jednego	z	najbardziej	atrakcyjnych	ką-
pielisk	już	1	lipca.	-	Plaża	już	została	wyczyszczona.	Zakupiono	
też	specjalną	maszynę,	żeby	o	piasek	i	wodę	można	było	dbać	
także	w	sezonie	letnim	–	mówi	Piotr	Milcarz,	właściciel	obiektu.

Dmuchańce i wodne atrakcje

	 W	Aquatica	Park	Bolmin	będzie	wiele	 atrakcji	 dla	dzieci.	
Stanie	tu	basen	o	rozmiarach	15	na	20	metrów,	będzie	też	park	
linowy	z	ciągłą	asekuracją.	Nie	zabraknie	też	czegoś	dla	miło-
śników	wirtualnej	rzeczywistości.	-	Będą	mogli	założyć	specjal-
ne	gogle	i	przenieść	się	w	inny	świat	dzięki	urządzeniom	VR.	
Dla	tych,	którzy	wolą	piękno	natury	przygotowane	zostaną	ro-
wery	wodne,	łódki	elektryczne,	a	nawet	katamaran	na	15	osób	
–	zapowiada	właściciel	obiektu.

Restauracja i kawiarnia zachwycą smakami

	 Dwadzieścia	metrów	od	plaży	powstaje	nowoczesny	obiekt.	
W	znajdującej	się	na	pierwszym	piętrze	restauracji	będą	serwo-
wane	tradycyjne	polskie	dania	oraz	pizza.	-	Wyżej	otwarty	zo-
stanie	beach	bar	-	mówi	Piotr	Milcarz	i	zapowiada	wprowadze-

Aquatica Park Bolmin z wieloma atrakcjami
 Nad zalewem w Bolminie końca dobiega budowa nowoczesnego obiektu. Już 1 lipca odbędzie się wielkie otwarcie Aquatica 
Park Bolmin, gdzie na urlopowiczów będą czekały nie tylko liczne wodne atrakcje.

nie	systemu	płatności	bezgotówkowej.	-	Wszystko	dla	wygody	
naszych	klientów.	Płatności	będzie	można	dokonać	za	pomocą	
specjalnej	opaski	zbliżeniowej	–	mówi	Piotr	Milcarz.

Będzie scena i plac na 3 tysiące osób

	 W	pobliżu	zbiornika	wodnego	stanie	także	scena	dla	arty-
stów,	a	na	olbrzymim	placu	będzie	mogło	się	bawić	nawet	trzy	
tysiące	 osób.	 -	 Będziemy	 organizować	 wiele	 wydarzeń.	 Będą	
dyskoteki,	 ale	 też	 koncerty.	 Z	 całą	 pewnością	 zorganizujemy	
konkurs	pływania	na	byle	 czym.	Będzie	 też	 szalona	bitwa	na	
pomidory	i	dwudniowy	Aquatica	Dance	Festiwal.	Bogdan	Fa-
biański	zagra	hity	dla	osób	w	wieku	40	plus,	a	dla	nieco	młod-
szych	grać	będą	znani	didżeje,	 jak	między	 innymi	Seba	z	 ze-
społu	Long	and	Junior.	22	lipca	na	naszej	scenie	zagra	grupa	
Jorgus	–	zapowiada	Piotr	Milcarz,	właściciel	obiektu.
	 Wstęp	nad	zalew	będzie	kosztował	5	złotych.	Parking	będzie	
darmowy.	Jak	poinformował	właściciel	obiektu	sala	weselna	na	
blisko	300	osób	powstanie	za	około	 trzy	miesiące,	a	pierwsze	
miejsca	 noclegowe	 zostaną	 oddane	 do	 użytku	 w	 przyszłym	
roku.

Agnieszka Olech
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Przy zalewie w Bolminie powstaje nowoczesna baza gastronomiczno-pobytowa

 Zbiornik wodny, piaszczysta plaża i wodne atrakcje
 z pewnością przyciągną turystów

Restauracja i miejsca noclegowe

 1 lipca otwarcie Aquatica Park w Bolminie
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	 Coroczne	zawody	wędkarskie	z	okazji	Dnia	Dziecka	odby-
ły	się	3	czerwca	i	ściągnęły	prawdziwych	miłośników	wędkar-
stwa.	W	tym	roku	wystartowało	blisko	trzydziestu	zawodników,	
w	tym	pięć	dziewczynek.	Uczestników	tradycyjnie	podzielono	
na	grupy	wiekowe.
	 W	szranki	o	puchar	najlepszego	wędkarza	zawodnicy	usta-
wili	się	już	od	samego	rana	przy	malowniczym	zbiorniku	w	To-
karni.	–	Zawody	wędkarskie	dla	dzieci	zainicjowało	Koło	Węd-
karskie	nr	5	w	Chęcinach	już	dawno	temu.	Zabawa	tradycyjnie	
została	zorganizowana	z	okazji	Dnia	Dziecka.	
	 W	 zawodach	mogło	wziąć	udział	 każde	dziecko.	 –	Celem	
naszego	spotkania	była	przede	wszystkim	rodzinna	integracja,	

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka
 Z okazji Dnia Dziecka nad zbiornikiem wodnym w Tokarni odbyły się zawody wędkarskie. Organizatorem imprezy było 
Koło Wędkarskie nr 5 w Chęcinach. Patronat Honorowy sprawował Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

ale	też	promocja	wędkarstwa	i	oczywiście	urokliwego	zakątka	
naszej	gminy.	Dzieci	uczą	się	nie	tylko	wędkowania,	ale	też	za-
chowania	nad	wodą,	zasad	bezpieczeństwa	i	dbania	o	ekologię	
–	podkreśla	prezes	Sebastian	Blicharski.	
	 Uczestnicy	zawodów	zgodnie	podkreślali,	że	tego	typu	im-
prezy	powinny	być	organizowane	częściej.	–	Wędkowanie	daje	
wiele	przyjemności,	a	dzięki	takim	zawodom	można	dodatko-
wo	coś	wygrać	–	mówili	zgodnie	zawodnicy,	dodając,	że	wędko-
wanie	to	ogromna	frajda.	-	Można	nie	tylko	miło	spędzić	czas	
nad	wodą,	ale	również	nauczyć	się	obcowania	z	naturą	i	oczywi-
ście	cierpliwości.	Polecam	ten	sport	wszystkim	–	polecali	młodzi	
wędkarze.

	 Jak	się	okazało,	młodzi	uczestnicy	zawodów	sztukę	łowienia	
ryb	opanowali	do	perfekcji.	Najlepsi	naprawdę	mieli	czym	się	
pochwalić.	Sponsorami	nagród	dla	dzieci	byli:	Urząd	Gminy	
i	Miasta	w	Chęcinach	i	Koło	Wędkarskie	nr	5	w	Chęcinach	oraz	
inni	sponsorzy.	-	Przyglądałem	się	zawodom	i	muszę	przyznać,	
że	 wiele	 dzieci	 ma	 prawdziwą	 żyłkę	 wędkarską.	 Jestem	 pod	
wrażeniem	zainteresowania	i	pasji	z	jaką	dzieci	podchodzą	do	
wędkowania.	To	fajnie,	że	te	zawody	uczą	najmłodszych	kon-
taktu	 z	 przyrodą.	 W	 ten	 sposób	 odciągamy	 ich	 również	 od	
komputerów	i	telewizorów,	dając	możliwość	zdrowo	i	aktywnie	
spędzić	wolny	czas	–	mówił	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	
Robert	Jaworski,	który	wręczał	puchary	dla	najlepszych	mło-
dych	wędkarzy.	
	 I	tak,	w	kategorii	dziewcząt	najlepsza	była	Wiktoria	Bosz-
czyk.	Miejsce	 drugie	 zajęła	 Natalia	 Kucała,	 a	miejsce	 trzecie	
Weronika	 Łączkiewicz.	 W	 kategorii	 5-8	 lat	 miejsce	 pierwsze	
zdobył	Mateusz	Grudzień,	miejsce	drugie	Mateusz	Marciniak,	
a	miejsce	trzecie	Aleksander	Łutczyk.	W	kategorii	9-12	lat	na	
miejscu	 pierwszym	 uplasował	 się	 Bartosz	 Grabiński.	 Miejsce	
drugie	na	podium	przypadło	dla	Kacpra	Grudnia,	a	miejsce	
trzecie	 dla	Bartłomieja	Balucha.	W	 kategorii	 13-16	 lat	 beza-
pelacyjnie	 zwyciężył	 Arkadiusz	 Krajski.	 Miejsce	 drugie	 zajął	
Michał	Stępień,	a	miejsce	trzecie	Norbert	Łusek.	Sędzią	głów-
nym	zawodów	był	Zbigniew	Majewski	z	Koła	nr	5	Chęciny.	Na	
zakończenie	 zawodów	 	 Jak	 co	 roku	wszyscy	 zawodnicy	mieli	
zapewniony	poczęstunek.

Agnieszka Olech

Zawody wędkarskie cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród dzieci

Celem zawodów była przede wszystkim integracja rodzinna

Burmistrz Robert Jaworski gratulował zwycięzcom wręczając pamiątkowe 
puchary

 Zawodom towarzyszyła dobra zabawa, ale i wysoka konkurencja
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	 -	 Lubiła	 rozmawiać	 z	 ludźmi,	 była	
cicha,	pogodna,	pracowita,	udzielała	mi	
wielu	mądrych	rad.	Wszyscy	chodziliśmy	
do	Mamy	po	porady.	Nie	tylko	ja,	ale	moi	
dwaj	bracia	i	siostra	także.	Mama	scalała	
naszą	 rodzinę.	Nie	było	niedzieli,	 żeby-
śmy	nie	siadali	do	wspólnego	stołu.	Wy-
chodziła	z	założenia,	że	człowiek	żyje	po	
to,	aby	służyć	drugiemu.	Taka	była	moja	
Mama.	To	jej	zawdzięczam	powołanie	–	
wspomina	 ks.	 Jerzy	 Garecki,	 proboszcz	
parafii	pw.	Św.	Stanisława	Męczennika.
	 Pogrzeb	Śp.	Marianny	Gareckiej	od-
był	 się	 1	 kwietnia	 2017	 roku	 z	 kościele	
pw.	Rozalii	 i	Marcina.	 -	Dziękujemy	Ci	
Droga	 Mamo	 za	 przykład,	 jak	 należy	
krzyż	 cierpienia	 łączyć	 z	 cierpieniem	
Chrystusa.	Kochana	Mamo,	ja	szczegól-
nie	dziękuję	Ci	za	złożenie	całej	nadziei	
w	 Bożej	 opatrzności,	 gdy	 życie	 moje	
w	Twoim	 łonie	 było	 bardzo	 zagrożone,	
a	 po	 urodzeniu	 mnie,	 za	 wyproszony	
przez	Ciebie	dar	powołania	kapłańskie-
go.	 Dziękuję	 Ci	 za	 przeżywaną	 radość	
mojego	 kapłaństwa,	 dlatego	 gdy	 26	 lat	
temu	przekroczył	próg	śmierci	nasz	Tato,	
postanowiłaś	 oddać	 resztę	 życia	 będąc	
przy	mnie.	Wspieraliśmy	się	wzajemnie.	
Od	Ciebie	kochana	Mamo	uczyliśmy	się	
pracowitości,	 dokładnego	 wypełniania	
codziennych	 obowiązków,	 oszczędności	
i	stawiania	na	pierwszym	miejscu	modli-
twy	–	podkreślał	ks.	Jerzy	Garecki	pod-
czas	ostatniego	pożegnania	swojej	Mamy,	
Śp.	 Marianny	 Gareckiej.	 -	 W	imieniu	
własnym	 i	mojego	 rodzeństwa	 dziękuję	
Ks.	Biskupowi	Ordynariuszowi	za	spra-
wowaną	ofiarę	mszy	świętej	i	Słowo	Boże	
oraz	za	to,	że	ksiądz	biskup	w	trudnym	
dla	nas	momencie	jest	z	nami.	Dziękuję	

 Wspomnienie o Śp. Mariannie Gareckiej
 Śp. Marianna Garecka urodziła się 4 grudnia 1924 roku. Zmarła 28 marca 2017 roku w wieku 93 lat. Pogrzeb odbył się 
1 kwietnia 2017 roku w Zagnańsku w kościele pw. św. Rozalii i św. Marcina w Zachełmiu. 

Ojcu	Opatowi	z	Jędrzejowa	Edwardowi	
Stradomskiemu	 za	 sprawowaną	 eucha-
rystię	i	obecność.	Na	ręce	księdza	Kanc-
lerza	składam	serdeczne	podziękowania	
pracownikom	 Kurii	 Diecezjalnej.	 Na	
ręce	księdza	Rektora	Wyższego	Semina-
rium	Duchownego	 w	Kielcach	 składam	
szczere	 podziękowania	 Księżom	 Profe-
sorom.	 Dziękuję	 Księdzu	 Profesorowi	
Katolickiego	 Uniwersytetu	 Lubelskiego	
Księdzu	 Witoldowi	 Janocha	 oraz	 kole-
gom	kursowym,	księżom	z	Domu	Księży	
Emerytów,	 księżom	 z	 dekanatów	 Chę-
cińskiego	 o	 Zagnańskiego.	 Bóg	 zapłać	
Księżom	rodakom,	a	wśród	nich	wielkie	
dzięki	Księdzu	Profesorowi	Julisław	Łu-
komskiemu.	Wielką	wdzięczność	pragnę	
wyrazić	Księdzu	Kanonikowi	Mirosławo-
wi	Kaczmarczykowi	proboszczowi	z	Mie-
chowa,	 który	 często	 Mamę	 odwiedzał,	
pytał	o	 jej	zdrowie,	a	swoją	pogodą	du-
cha	i	dobrocią	serca,	które	Mamie	okazy-
wał,	budował	ją	wewnętrznie	i	umacniał.	
Bardzo	dziękuję	wszystkim	 tu	obecnym	
księżom.	Bóg	zapłać	miejscowemu	pro-
boszczowi	 Księdzu	 Andrzejowi	 Drapała	
i	jego	Wikariuszowi	 za	 wysiłek	 włożony	
w	zorganizowanie	Mszy	 Świętej	 pogrze-
bowej	 Naszej	 Mamy	 oraz	 Chórowi	 Pa-
rafialnemu	 i	Panu	Organiście.	 Z	 całego	
serca	dziękuję	bratu	Henrykowi,	brato-
wej	Teresie,	bratu	Zdzisławowi	i	bratowej	
Halinie,	siostrze	Ewie	i	ich	rodzinom	za	
waszą	wielką	miłość	do	Naszej	Mamy,	któ-
rą	to	miłość	było	widać	w	częstym	odwie-
dzaniu	Jej,	w	ofiarowaniu	dla	Niej	czasu,	
za	podtrzymywanie	jej	na	duchu	w	cho-
robie	 zwłaszcza	w	 ostatnich	miesiącach,	
za	 wielką	 troskę,	 opiekę	 i	 pomoc,	 jaką	
okazywaliście	 naszej	 kochanej	 Mamie	

i	mnie.	Dziękuję	bardzo	bliższej	o	dalszej	
rodzinie.	Bóg	Zapłać	Panu	Ordynatorowi	
Kardiologii	Wojewódzkiego	Szpitala	Spe-
cjalistycznego	w	Czerwonej	Górze	dokto-
rowi	 Piotrowi	Wiśniewskiemu	 oraz	 Pani	
Doktor	Małgorzacie	Wojtczak,	a	także	Pa-
niom	 Pielęgniarkom	 z	ośrodka	 zdrowia	
w	Chęcinach,	 a	w	szczególności	 Pani	 Te-
resie.	Z	głębi	serca	dziękuję	Burmistrzo-
wi	Gminy	i	Miasta	Chęciny	Robertowi	Ja-
worskiemu,	Radnemu	Powiatu	Kieleckie-
go	Kazimierzowi	Bieleckiemu,	Radnemu	
Rady	Miejskiej	w	Chęcinach	Tomaszowi	
Żelichowskiemu.	Bardzo	jestem	wdzięcz-
ny	i	dziękuję	za	obecność	i	modlitwę	w	in-
tencji	Naszej	Mamy	Parafianom	ze	Staro-
chęcin,	z	Dzierążni	oraz	z	parafii	Cierchy	
z	 księdzem	 proboszczem	 Waldemarem.	
Dziękuję	 Kołu	 Gospodyń	 Wiejskich	
z	Lipowicy	 i	 Radzie	 Parafialnej	 ze	 Sta-
rochęcin.	Bardzo	dziękuję	Wam,	drodzy	
parafianie	z	parafii	Zangańsk	i	wszystkim	
mieszkańcom	Zachełmia.	Z	wami	bowiem	
nasza	Mama	była	bardzo	zżyta	i	związana	
i	często	do	rodzinnej	wioski	wracała,	a	dziś	
dołączy	do	grona	tych,	którzy	przekroczyli	
próg	śmierci	i	spocznie	na	tutejszy	cmen-
tarzu.	 Na	 koniec	 pragnę	 podziękować	
wszystkim	 osobom	 duchownym	 i	świec-
kim,	 którzy	 zamówili	 z	 intencji	 naszej	
Mamy	 Msze	 Święte.	 Raz	 jeszcze	 wszyst-
kim	tu	zgromadzonym	bardzo	dziękuję	za	
modlitwę	i	obecność	–	dziękował	ks.	Jerzy	
Garecki	 podczas	 mszy	 świętej	 pogrzebo-
wej,	dodając	–	“Ja	jestem	zmartwychwsta-
nie	i		życie,	kto	wierzy	we	mnie	nie	umrze	
na	wieki”.	Ożywieni	tą	wiarą	i	niezłomną	
nadzieją	 życzymy	Ci	Kochana	Mamo	 żyj	
w	pokoju.	Do	zobaczenia	w	niebie.

Agnieszka Olech

Zapraszamy do nowo otwartego
gabinetu kosmetycznego For You

na zabiegi lecznicze, pielęgnacyjne
 i upiększające. 

Przez	pierwszy	miesiąc	działania	gabinetu
(do	końca	lipca)	30%	rabatu	na	wszystkie	zabiegi.	

Zapraszamy!

Adres:	Plac	Stefana	Żeromskiego	3	
Tel.	796	155	623
www.foryou-gabinet.pl
kontakt@foryou-gabinet.pl

Zatrudnię Doradcę Klienta
w Placówce bankowej w Chęcinach

Wymagania	:	
-	 doświadczenie	w	 pracy	 na	 stanowisku	 doradcy	 klienta	 /	
Kasjera	min	12	miesięcy	w	placówce	finansowej,
-	łatwość	w	nawiązywaniu	relacji	z	klientem,
-	obowiązkowość,
-	uczciwość,
-	mile	widziana	znajomość	produktów	bankowych.

Praca	w	ramach	Umowy	o	pracę	na	cały	etat.
CV	proszę	przesyłać	na	adres:
mariola.gebska@uniqa.pl,	tel.	504-203-433
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 W	 hali	 sportowej	 w	Kielcach	 odbył	
się		II	etap	realizacji	programu	„Dziecięca	piłka	
ręczna».	 Zwycięzcy	 zakończonych	 turniejów	
gminnych	 uczestniczyli	 w	rozgrywkach	 na	
szczeblu	 powiatowym.	 W	wydarzeniu	 wzięli	
udział:	p.	Agata	Binkowska,	 członek	Zarządu	
Województwa	 Świętokrzyskiego,	 p.	Jacek	
Wołowiec,	dyrektor	Świętokrzyskiego	Centrum	
Doskonalenia	 Nauczycieli,	 p.	Grzegorz	
Budziosz	 prezes	 Świętokrzyskiego	 Związku	
Piłki	Ręcznej,	Grzegorz	Tkaczyk	–	były	piłkarz	
ręczny	 -	 zawodnik	Vive	Tauron	Kielce	 i	czło-
nek	 reprezentacji	 Polski,	 oraz	 reprezentantki	
Korona	Handball.
	 W	 turnieju	 wzięło	 udział	 dziesięć	 dru-
żyn	ze	szkół	podstawowych,	które	zwyciężyły	
na	 szczeblu	 gminnym	 z:	 Ćmińska,	 Łopusz-
na,	 Nowin,	 Piekoszowa,	 Promnika,	 Zagnań-
ska,	Jaworzna,	Chęcin	oraz	SP	nr	11	z	Kielc	
i	I	Społeczna	Szkoła	Podstawowa	z	Kielc.
	 Zespół	z	Chęcin	pokazał	spore	umiejętno-
ści	i	zajął	wysokie	II	miejsce	w	turnieju	poko-
nując	I	Społeczną	Szkołę	Podstawową	z	Kielc	

Uczniowie SP Chęciny awansowali
do Finału Wojewódzkiego Turnieju

„Dziecięca Piłka Ręczna”!!!
7:2,	 Szkołę		 Podstawową	 nr	 11	 z	Kielc	 20:0	
i	Szkołę	Podstawową	z	Zagnańska	5:1.
	 W	finale	 zabrakło	 trochę	 szczęścia	 i	mu-
sieliśmy	 uznać	wyższość	 Szkoły	 Podstawowej	
z	Łopuszna		ulegając	2:5.
Ostatecznie	Turniej	wygrała	Szkoła	Podstawo-
wa	z	Łopuszna,	II	miejsce	zajęła	Szkoła	Pod-
stawowa		z	Chęcin,	a	III	miejsce	należało	do	
Szkoły	Podstawowej	z	Ćmińska.
	 Zespół	 z	Chęcin	 reprezentowali:	 Kinga 
Kawecka, Alicja Hańćko, Miłosz Czesak, Witold 
Czesak, Wojciech Czesak, Tymoteusz Kawecki, Igor 
Nagrabia, Jakub Jaworski, Maciej Hagiemajer, 
Adam Hańćko, Karol Stelmaszczyk, Bartosz Szy-
mański.
	 Celem	 „Dziecięcej	 Piłki	 Ręcznej”	 jest	
promocja	 aktywności	 fizycznej	 wśród	
uczniów	 klas	 I–III	 oraz	 popularyzacja	 tego	
sportu	wśród	uczniów	 szkół	podstawowych.	
Program	realizowany	 jest	w	ramach	Święto-
krzyskiego	 Programu	Wspierania	 Aktywno-
ści	 Fizycznej.	 Jego	 organizatorami	 są	 Świę-
tokrzyskie	 Centrum	 Doskonalenia	 Nauczy-

cieli	oraz	Urząd	Marszałkowski	Województwa	
Świętokrzyskiego.
	 10	 czerwca	 zespół	 z	Chęcin	wystąpi	w	Fi-
nałowym	 Turnieju	 „Dziecięca	 Piłka	 Ręczna,	
który	 odbędzie	 się	 w	hali	 sportowej	 przy	 ul.	
Bocznej	w	Kielcach.

Tomasz Hańćko
ZSO Chęciny

	 Zespoły	taneczne	hip-hop	FRESH	i	MINI	LAZUR	zapre-
zentowały	 się	 podczas	 Otwartego	 Turnieju	 Tańca	 w	Pińczo-

Tańcem hip-hop promujemy Gminę Chęciny 
wie,	a	FRESH	zatańczył	również	na	I	Ogólnopolskim	Turnie-
ju	 Tańca	Nowoczesnego	 Łódź	 „YOU	DANCE”.	W	Pińczowie	
Julia	Pękalska	z	FRESH’A	w	tańcu	solo	wywalczyła	II	miejsce.		
Laureatką	I	miejsca	i	Grand	Prix	V	Otwartego	Turnieju	Tańca	
w	Pińczowie	została	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Polichnie	Zuzan-
na	Habik.
	 Kolejny	 sukces	 FRESH’owi	 przyniósł	 Ogólnopolski	 Kon-
kurs	 Taneczny	 „RHYTHM&STYLE”	 w	Pawłowicach,	 gdzie	
dziewczyny	wytańczyły		II	miejsce.	Serdecznie	gratulujemy.

CKiS

Mini Lazur podczas Turnieju w Pińczowie

Julia Pękalska zajęła II miejsce
Zuzanna Habik z SP w Polichnie 

wywalczyła I miejsce  II miejsce dla FRESH’a podczas RHYTHM&STYLE

Zespół z Chęcin awansował
do Finału Wojewódzkiego Turnieju
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Mini Volley Cup w Chęcinach
 W	 dniach	 24	 i	25	 maj	 w	chęciń-
skiej	 hali	 „Pod	 Basztami”	 odbyły	 się	 pół-
finały	 Świętokrzyskie Mini Volley Cup 
w	piłce	 siatkowej	 dziewcząt	 i	chłopców	
szkół	 podstawowych.	 Otwarcia	 turnieju	
dokonał	 Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny	
Robert	 Jaworski,	 który	 przywitał	 wszystkich	
uczestników	zmagań	życząc	udanej	rywalizacji	
sportowej.	 Koordynatorem	 wydarzenia	
jest	 Zespół	 Szkół	 Ogólnokształcących	
w	Chęcinach.
	 Podczas	dwudniowych	zmagań	w	naszym	
obiekcie	gościliśmy	zawodników	z	miejscowo-
ści:	Dobromierz,	Masłów,	Daleszyce, Radoszy-
ce, Skorzeszyce, Kazimierza	 Wielka,	 Włosz-
czowa,Chęciny
 Wyniki Turnieju Półfinałowego Święto-
krzyskiego Mini Volley Cup w Chęcinach 

chłopcy: 
Kategoria	kl.	III	–	2007	-	single:
1.	Igor	Nagrabia	SP	Chęciny
2.	Miłosz	Czesak	SP	Chęciny
Kategoria	kl.	IV	–	2006	-	dwójki:
1.	SP	Dobromierz
2.	SP	Daleszyce
Kategoria	kl.	V	–	2005	-	trójki:
1.	SP	Chęciny
2.	Akademia	Siatkówki	PGE	Skry	Bełchatów	
w	Radoszycach
Kategoria	kl.	VI	–	2004	-	czwórki:
1.	SP	Daleszyce
2.	SP	Dobromierz
Wyniki Turnieju Półfinałowego Świętokrzy-
skiego Mini Volley Cup w Chęcinach dziew-
cząt  
Kategoria	kl.	III	–	2007	-	single:

 W	 dniu	 23.05.2017	 w	Hali	 Sportowej	
w	Bilczy	 zakończyła	 się	 tegoroczna	 edycja	
Wojewódzkiej	 Szkolnej	 Ligi	 Tenisa	
Stołowego	 rozgrywanej	 pod	 patronatem	
Świętokrzyskiego	Kuratora	Oświaty.
	 Impreza	ta,	organizowana	rokrocznie	od	
kilkunastu	lat	przyciąga	najlepszych	adeptów	
celuloidowej	 piłeczki	 z	najlepszych	 klubów,	
szkół	 i	świetlic	 środowiskowych,	 w	których	
tenis	stołowy	jest	dyscypliną	wiodącą,	najbar-
dziej	popularną	dyscypliną.
	 Zasady	 Ligi	 są	 proste:	 w	ciągu	 roku	
szkolnego	 odbywają	 się	 trzy	 turnieje,	 które	
wyłaniają	 ośmiu	 najlepszych	 w	każdej	 kate-
gorii	wiekowej,	od	klas	IV	i	młodszych	aż	do	
uczniów	ostatnich	klas	gimnazjum	skończyw-
szy.
Szkoła	 Podstawowa	 w	Bolminie,	 ze	swoimi	
wieloletnimi	tradycjami	i	sukcesami	w	tej	dys-
cyplinie,	 również	 i	w	tym	 roku	 dzielnie	 wal-
czyła	odnosząc	znaczące	sukcesy	indywidual-
ne	i	zespołowe.
	 Mianowicie,	 grupa	 chłopców	 z	klas	 IV	
i	młodszych	 drużynowo	 zajęła	 I miejsce 
w	województwie	 świętokrzyskim,	 a	uczeń	
Adrian	Porzuczek	okazał	się	najlepszy	w	kla-
syfikacji	indywidualnej,	wygrywając	wszystkie	
turnieje,	 zdobywając	 okazały	 puchar	 i	złoty	
medal!
	 W	 tej	 samej	 kategorii	 wiekowej,	 Kacper	
Imiołek	 zajął	 III miejsce,	 a	Filip	 Barański	
zajął	 czwartą	 lokatę	 w	klasyfikacji	 końcowej.	

To jest dopiero sukces!
Brawa dla dzieci z Bolmina!

W	tej	kategorii	dziewczynki	zajęły	miejsce II,	
a	Julia	Stelmaszczyk	zdobyła	brązowy	medal.
	 W	 grupie	 chłopców	 z	klas	 V-VI	 Damian	
Krzeszowski	zajął	I miejsce,	a	drużynowo	Bol-
min	uplasował	się	na	II miejscu.
	 Wziąwszy	 pod	 uwagę	 wyniki	 uzyskane	
przez	 wszystkich	 uczniów	 podczas	 trzech	
turniejów,	 Szkoła	 Podstawowa	 w	Bolmi-
nie	 zajęła	 II miejsce	 w	tegorocznej	 edycji	
Ligi	 Wojewódzkiej,	 ustępując	 tylko	 szkole	
z	Porzecza.
	 Wartym	 podkreślenia	 jest	 fakt,	 że	 spor-
towcy	 z	Bolmina	 w	klasyfikacji	 szkół	 podsta-
wowych	już	trzeci	raz	z	rzędu	zajmują	miejsce	
w	pierwszej	trójce	najlepszych	szkół	w	Święto-
krzyskiem.
Adrian	 Porzuczek	 –	 najlepszy	 zawodnik	
w	najmłodszej	 kategorii	 wiekowej	 chłopców:	
„Kocham	piłkę	nożną	i	tenis	stołowy.	Bardzo	
dużo	czasu	spędzam	trenując	z	panem	Dariu-
szem	Smutkiem,	 naszym	 trenerem	 i	nauczy-
cielem.	A	gdy	nie	gram	przeciwko	niemu,	to	
gram	w	ping-ponga	na	komputerze…”
Damian	 Krzeszowski,	 najlepszy	 w	klasyfi-
kacji	 końcowej	 chłopców	 klas	 V-VI:	 „Sport,	
a	zwłaszcza	 tenis	 stołowy,	 są	 ważne	 w	naszej	
szkole,	 a	wyjazdy	 na	 różne	 zawody	 do	 róż-
nych	 miast	 wiele	 nas	 uczą.	 Fajnie	 jest	 być	
uczniem	w	Bolminie	i	osiągać	takie	sukcesy.”
Julia	Stelmaszczyk,	brązowa	medalistka	w	ka-
tegorii	 najmłodszych	 dziewcząt:	 „Te	 medale	
i	puchary	są	dla	nas	wszystkich	bardzo	ważne,	

cieszą	nas,	naszych	nauczycieli,	a	także	naszych	
rodziców.”
Klasyfikacja	szkół	podstawowych	2016/2017:
I	miejsce	–	SP	Porzecze
II miejsce – SP Bolmin
III	miejsce	–	SP	Wólka
IV	miejsce	–	SP	Tokarnia
V	miejsce	–	SP	Pilczyca
VI	miejsce	–	SP	Bilcza
VII	miejsce	–	SP	Czostków
VIII	miejsce	–	SP	Polichno
IX	miejsce	–	SP	Starochęciny
X	miejsce	–	SP	Kostomłoty
XI	–	SP	Kielce	nr	7
XII	–	SP	Górki	Szczukowskie
XIII	–	SP	Mąchocice	Kapitulne
SP	Bolmin

W pierwszym dniu mecze rozegrali chłopcy

1.	Gabrysia	Dobczyk	–	PSP	Fałków
2.	Lena	Wójcik-	Victoria	Kazimierza	Wielka
Kategoria	kl.	IV	–	2006	-	dwójki:
1.Akademia	 Siatkówki	 PGE	 Skry	 Bełchatów	
w	Radoszycach	1
2.	 Akademia	 Siatkówki	 PGE	 Skry	 Bełchatów	
w	Radoszycach		2
Kategoria	kl.	V	–	2005	-	trójki:
1.	SP	Fałków	1
2.	SP	Chęciny	1
Kategoria	kl.	VI	–	2004	-	czwórki:
Akademia	 Siatkówki	 PGE	 Skry	 Bełchatów	
w	Radoszycach
SP	Chęciny	1	„Kardamon»
Serdecznie	gratulujemy	zwycięzcom	i	życzymy	
powodzenia	w	turnieju	finałowym.

Mariusz Skuta

W Drugim dniu zawodów walczyły dziewczęta
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	 Po	raz	kolejny	w	Chęcinach	zachęca-
liśmy	mieszkańców	Gminy	do	aktywne-
go	spędzania	czasu	wolnego,	tym	razem	
w	 ramach	 Biegu	Uliczkami	 Chęcin.	 Po	
uroczystym	 otwarciu	 zawodów	 przez	
Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny	Ro-
berta	Jaworskiego	chęcińskimi	uliczkami	
pobiegali	 zawodnicy	 od	 najmłodszych	
roczników	 po	 bieg	 główny.	 Zawodni-
cy	 rywalizowali	 w	 różnych	 kategoriach	
wiekowych	 na	 dystansach	 od	 300m	 do	
4km.	Po	zakończonych	biegach	najlepsi	
zawodnicy	odebrali	z	rąk	Burmistrza	pu-
chary	 i	upominki	a	pozostali	uczestnicy	
pamiątkowe	medale.	Najliczniejszą	gru-
pę	startujących	w	biegu	wystawił	Zespół	
Szkół	 Ogólnokształcących	 w	 Chęcinach	
za	 co,	 też	 odebrali	 pamiątkowy	puchar.	
Najmłodszym	 zawodnikiem	 biegu	 była	
Alicja	Kostecka		a	szczególne	brawa	na-
leżą	się	dla	Pana	Janusza	Czoków,	który	
była	najstarszym	zawodnikiem	rywalizu-
jącym	na	trasie	biegu.
Wszystkim	serdecznie	gratulujemy.

 Biegu Uliczkami Chęcin 2017 r.
MS

Dziewczęta	rocznik	2007	i	mł.
1.	Julia	Pękalska
2.	Alicja	Hańćko
3.	Wiktoria	Woś

Chłopcy	rocznik	2007	i	mł.
1.	Karol	Stelmaszczyk	
2.	Adam	Hańćko	
3.	Mikołaj	Jastrzębski	

Dziewczęta	rocznik	2004	-2006
1.	Natalia	Michalik
2.	Zuzanna	Wojsa	
3.	Klaudia	Sędecka

Chłopcy	rocznik	2004	-2006
1.	Maciej	Wojciechowski	
2.	Wojciech	Grabka
3.	Aleksander	Kostecki

Dziewczęta	rocznik	2001-2003
1.	Patrycja	Pałys

2.	Paulina	Walas
3.	Milena	Zych	

Chłopcy	rocznik	2001-2003
1.	Andrzej	Zypser
2.	Mateusz	Pękalski
3.	Jakub	Kot

Chłopcy	rocznik	1998-2000
1.	Oskar	Maciuszek
2.	Tomasz	Radomski
3.	Ernest	Ilnicki	

Bieg	główny	Kobiet
1.	Olga	Pierzak
2.	Karolina	Woś
3.	Iwona	Przepióra	

Bieg	Główny	Mężczyzn	
1.	Patryk	Wypych
2.	Mateusz	Zygadło
3.	Przemysław	Gruszczyński	

 I miejsce w biegu głównym zajął Patryk Wypych

Liczna grupa maluchów pobiegła uliczkami Chęcin

Ponad 100 uczestników wzięło udział we wspólnym bieganiu

Olga Pierzak zwycięzczynią biegu głównego kobiet
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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	411

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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	 Najmłodszych	bohaterów	tego	niezwykłego	wydarzenia	po-
witał	 osobiście	 gospodarz	Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	 Burmistrz,	
Robert	Jaworski.	-	Dzień	Dziecka	w	Chęcinach	stał	się	świętem	ca-
łych	rodzin	–	mówił	Burmistrz	otwierając	festyn	zorganizowany	
z	okazji	Dnia	Dziecka	na	chęcińskim	Rynku.	-	Dzisiejsze	spotka-
nie	jest	wyjątkowym	dniem	w	gminie	Chęciny.	Niech	dzisiejsze	
święto	będzie	pełne	uśmiechu	i	radości.	Z	okazji	“Dnia	Dziecka”	
życzę	Wam	aby	uśmiech	od	ucha	do	ucha	promieniał	na	Waszych	
twarzach,	a	na	co	dzień	spotykały	Was	nowe	przygody	w	gronie	
wspaniałych	przyjaciół	 i	 kochającej	 rodziny.	Niech	Wasze	dzie-
ciństwo	zawsze	będzie	wspaniałe,	kolorowe	i	beztroskie	a	przede	
wszystkim	niech	trwa	jak	najdłużej	–	życzył	Burmistrz	Robert	Ja-
worski,	zapraszając	tłumnie	przybyłych	do	wspólnej	zabawy.
	 A	ta,	jak	się	okazało	było	znakomita.	Tuż	po	części	oficjalnej	
rozpoczęła	się	część	artystyczna	wydarzenia.	Swoje	umiejętności	
wokalne	zaprezentowały	dzieci	i	młodzież	ze	Studia	Piosenki	dzia-
łającego	przy	Centrum	Kultury	 i	Sportu	w	Chęcinach.	Niezwy-
kły	pokaz	talentów	aktorskich	dali	aktorzy	Chęcińskiego	Teatru	
Grodzkiego	“Pod	Basztami”.	Nie	zabrakło	też	specjalnego	spekta-

Wesoło świętowano
Dzień Dziecka w Chęcinach

 Kolorowe dmuchańce, wspaniałe występy, pokazy, gry i zabawy, gigantyczne maskotki i szczudlarze – to wszystko i wiele 
więcej czekało na przybyłych 27 maja na chęcińską starówkę, gdzie odbyło się wielkie święto rodziny zorganizowane z okazji 
“Dnia Dziecka”.

klu	TV	MUPP	SHOW	i	widowiska	“W	bajkowym	świecie	przed-
szkolaka”.	 Widzowie	 mogli	 obejrzeć	 również	 żywiołowe	 tańce	
w	wykonaniu	zespołów	tanecznych,	„Fresh”	i	„Zamkowe	Duszki”	
z	Tokarni	i	Chęcin.	Przed	publicznością	zaprezentowały	się	rów-
nież	dzieci	ze	świetlicy	w	Wolicy	pod	opieka	Katarzyny	Papki.
	 Wiele	działo	się	na	scenie,	gdzie	wystąpiły	dzieci	dzieciom,	
ale	wiele	 też	działo	 się	na	 chęcińskiej	 starówce,	gdzie	 stanęły	
ogromne	dmuchawce,	 a	wśród	nich	 fantastyczna	 zjeżdżalnia.	
Było	stoisko	z	balonami,	stoisko	warsztatowe	z	wielkimi	bańka-
mi,	a	wśród	rozbawionych	gości	przechadzały	się	ogromne	ma-
skotki	i	szczudlarze	na	sprężynach	chętnie	robiąc	sobie	zdjęcia	
z	dziećmi.	Można	 też	było	 spróbować	 słodkiej	waty	 cukrowej	
i	pysznych	kołaczy.
	 Trzeba	przyznać,	że	to	wyjątkowe,	słoneczne,	sobotnie	po-
południe	z	pewnością	będzie	niezapomniane,	bo	w	tym	roku	
z	okazji	“Dnia	Dziecka”	było	iście	magicznie	i	bajkowo.
	 Wydarzenie	wsparła	firma	Nordkalk	z	Miedzianki.

Agnieszka OlechZamkowe Duszki prezentowały się barwnie i kolorowo

 Publiczność nie szczędziła braw młodym aktorom z Teatru Grodzkiego „Pod Basztami” Szczudlarze bawili dzieci podczas Ich Święta

Burmistrz Robert Jaworski złożył dzieciom ciepłe i serdeczne życzenia
oraz życzył miłej zabawy
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Barwnie i kolorowo było podczas obchodów tegorocznego „Dnia Dziecka” w naszej Gminie


