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Otwarcie Centrum Nauki 
Leonardo da Vinci

 5 września, w Podzamczu Chęcińskim miało miejsce 
uroczyste otwarcie Centrum Nauki Leonardo da Vinci. 
Otwarcie Centrum Nauki połączone było z odbywający-
mi się po raz pierwszy w Polsce Międzynarodowymi Za-
wodami Łazików Marsjańskich – European Rover Chal-
lenge. Można było obejrzeć unikalną wystawę „Świat 
Leonarda da Vinci”, która do tej pory była pokazywana 
jedynie w takich miejscach, jak: Tokio, Nowy Jork czy 
Chicago. Na wszystkich, którzy przyjadą do Centrum 
Nauki czeka wiele atrakcji. 

Chęciny piękniejsze
po rewitalizacji. Dokonano 

uroczystego otwarcia rynków
 W ostatnią niedzielę sierpnia, w Chęcinach miało miejsce 
historyczne wydarzenie. W staropolskim stylu, w obecności 
szlachetnych rycerzy, dam dworu i setek gości dokonano uro-
czystego otwarcia zrewitalizowanych Rynków. Rozpoczęta dwa 
lata temu rewitalizacja zabytkowych Chęcin była możliwa dzięki 
wsparciu z Unii Europejskiej, która dała 60% z 10 milionów zło-
tych.

Średniowieczne Chęciny
 Szlachcice, husarzy, ciężkozbrojni rycerze średniowieczni, 
damy dworu, kuglarze, szczudlarze i najprawdziwszy kat ciągną-
cy za sobą dyby, a także pokazy walk rycerskich, tańców dwor-
skich, liczne inscenizacje historyczne, warsztaty tkackie, łucz-
nicze, garncarskie, gry i zabawy plebejskie. Na chęcińskim od-
restaurowanym Rynku Górnym powiało średniowieczem. Było 
niezwykle widowiskowo.

Końca dobiega inwestycja za prawie 9 milionów złotych

Chęciny mają zmodernizo-
waną oczyszczalnię ścieków

 Zakończyła się realizacja jednej z najważniejszych 
i najdroższych inwestycji na terenie Gminy i Miasta 
Chęciny, jaką była modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Radkowicach. Niebawem nastąpi odbiór piętnastu 
kilometrów kanalizacji, realizowanej w ramach tego sa-
mego zadania. Koszt całej inwestycji opiewa na kwotę 
blisko 9 milionów złotych, z czego 60% środków na re-
alizację zadania gmina pozyskała ze środków unijnych.
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 Nie pożałował ten, kto 14 września przy-
jechał do Chęcin na niezwykłą imprezę pod 
nazwą „Średniowieczne Chęciny”. Średnio-
wieczne rycerstwo wraz z damami dworu za-
witało do Królewskiego Miasta Chęciny, aby 
zaprezentować się w pełnej krasie szerokiej 
publiczności. To był prawdziwy powrót do 
dawnych czasów i wielkie historyczne wyda-

Średniowieczne Chęciny
 Szlachcice, husarzy, ciężkozbrojni rycerze średniowieczni, damy dworu, kuglarze, szczudlarze i najprawdziwszy kat cią-
gnący za sobą dyby, a także pokazy walk rycerskich, tańców dworskich, liczne inscenizacje historyczne, warsztaty tkackie, 
łucznicze, garncarskie, gry i zabawy plebejskie. Na chęcińskim odrestaurowanym Rynku Górnym powiało średniowieczem. 
Było niezwykle widowiskowo.     

rzenie. - Dzisiaj mamy pierwszy test funk-
cjonowania naszej chęcińskiej starówki po 
rewitalizacji – powiedział Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. - Celem 
naszym było stworzenie takiej przestrzeni pu-
blicznej, na której mogłoby się koncentrować 
życie kulturalne i turystyczne tego miasta. Od 
początku naszym zamierzeniem było ożywie-

nie ruchu turystycznego, który już zaczyna być 
coraz bardziej widoczny. Przypomnę tylko, że 
podczas otwarcia Centrum Naukowego w Pod-
zamczu Chęcińskim naszą gminę tylko przez 
jeden weekend odwiedziło 24 tysiące turystów. 
Te liczby mówią same za siebie, a myślę, że 
wzrosną one kiedy niebawem oddany zostanie 
zrewitalizowany zamek. Mamy nadzieję, że na 
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• W Chęcinach wybudują przedszkole
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• Chęciny piękniejsze po rewitalizacji. 
Dokonano uroczystego otwarcia 
rynków

• Tak wyglądało centrum Chęcin 
kiedyś

• … a tak centrum Chęcin wygląda 
dziś

ożywionym ruchu turystycznym skorzysta-
ją przede wszystkim nasi mieszkańcy. Dzięki 
zrewitalizowanym Rynkom centrum naszego 
królewskiego miasteczka żyje, a ruch tury-
styczny nie będzie się skupiał jedynie na zam-
ku, jak to było do tej pory. Przyjeżdżają tu tu-
ryści, kupują pamiątki i korzystają z lokalnych 
hoteli czy punktów gastronomicznych. O to 
nam właśnie chodziło – podkreślił Burmistrz 
Jaworski.

Atrakcji było co niemiara
 Wydarzenie zainaugurowała Msza Święta 
w Kościele Parafialnym pw. Świętego Bartło-
mieja w Chęcinach z udziałem dworu kró-
lewskiego, rycerstwa, strażaków ochotników 
z terenu gminy, mieszkańców, a także zapro-
szonych gości. Po Mszy odbyła się wielka pa-
rada szlachty, rycerstwa, dam dworu, druhów 
strażaków i wszystkich gości na odnowiony 
Rynek Górny  Chęcinach. Tutaj, w średnio-
wiecznym klimacie gości powitał Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, 
który po odebraniu meldunku uroczyście 
otworzył imprezę zorganizowaną dzięki pro-
jektowi pn. „Pokazanie starodawnej kultury 
i historii poprzez zorganizowanie 3 imprez na 
terenie Gminy Chęciny w duchu średniowie-
cza”, realizowanego w zakresie małych pro-
jektów w ramach działania 413 2. Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 
2007-2013. Witając gości Burmistrz Robert 
Jaworski życzył przybyłym na uroczystość 
wspaniałej zabawy. A ta, jak się później okaza-
ło, była w tym roku wyjątkowa. 

Na chęcińskim odnowionym Rynku
 przeplatała się historia z nowoczesnością

 Na początek występ wokalny naszych rodzi-
mych, niezwykłych artystek młodego pokolenia: 
Łucji Jastrzębskiej i Dominiki Wrońskiej. Tego 
dnia na scenie można było też usłyszeć, między 
innymi członków Chęcińskiej Akademii Folk-
loru. Występy przeplatane były inscenizacjami 
historycznymi i tańcami dworskimi, w których 
doskonale zaprezentowała się Drużyna Rycerska 
Ziemi Chęcińskiej „FERRO AQUILAE”. Warto 
przypomnieć, że Drużyna ta powstała w czerwcu 
2010 roku, również przy wsparciu środków unij-
nych. Skupia ona pasjonatów historii, rekon-
struktorów i rzemieślników. Zajmuje się w głów-
nej mierze odtwarzaniem życia z przełomu 
wieków XIV i XV, stopniowo poszerzając swoją 
działalność o wiek XVII. Drużyna bierze udział 
w turniejach rycerskich i licznych imprezach hi-
storycznych. Pomimo, że jest to młoda grupa, to 
rozwija się prężnie, ciągle chcąc pogłębiać wie-
dzę i zdobywać nowe umiejętności.

Pokazy walk rycerskich
były niezwykle widowiskowe

 U stóp chęcińskiego zamku, na chęciń-
skim Rynku Górnym atrakcji było co nie-
miara. Prezentowano sceny z dawnego życia 
dworskiego, musztry rycerskie oraz turnieje. 
Wielkie zainteresowanie wzbudziła prezenta-
cja Koła Łowieckiego nr 10 i jego sygnał my-
śliwski. Prawdziwe oblężenie przeżywały też 
rozstawione na odnowionym Rynku liczne 
stragany, stylizowane na średniowieczne, na 
których można było kupić m.in. drewniane 
rzeźby, dekupaże, miody czy tradycyjne re-
gionalne potrawy. – Widać, że tu przeplata 
się tradycja z nowoczesnością – mówili kupu-
jący wspaniałe miody i liczne pamiątki goście. 
Sporym zainteresowaniem cieszył się także 

obóz dworski, gdzie z zaciekawieniem pod-
glądano jak dawniej wyglądało życie. Biało-
głowy haftowały, a rycerze czyścili broń. Jed-
nak najbardziej widowiskowe były insceniza-
cje historyczne. Prawdziwe tłumy ściągnęły 
pokazy walk rycerskich. – Niezwykłe widowi-
skowo – zgodnie oceniali jedni. – Wspaniała, 
żywa lekcja historii – dodawali inni licznie 
przybyli tego dnia do „Średniowiecznych 
Chęcin” mieszkańcy gminy oraz turyści. Mo-
gli oni zobaczyć jak wyglądał średniowiecz-
ny rycerz, jak walczył, jak wyglądała kultura 
dworska, średniowieczna. Grupy rekonstruk-
cyjne, które zjechały do królewskich Chęcin 
z całego regionu świętokrzyskiego, a także 
z południa Polski, reprezentowały różne for-
macje odzwierciedlające przekrój uzbrojenia 
od późnego średniowieczna do siedemdzie-
siątych lat XVII wieku. Można więc było zo-
baczyć polskich szlachciców, husarię, a także 
ciężkozbrojnych rycerzy średniowiecznych, 
którzy używali do walki nie tylko broni białej 
ostrej, ale byli też wyposażeni w broń ręczną. 
Zaprezentowano również fragment kultu-
ry dworskiej. Było niezwykle widowiskowo. 
Drużyna Andrzeja Piasecznego z „Bitwy na 
głosy” dała niezapomniany koncert
 Dużo działo się również na scenie. Prawdzi-
wą gratką był występ grup teatralnych ze szkół 
w Chęcinach i Siedlcach. Zachwycił Zespół 
muzyczny Oskar, który na rynku świętokrzy-
skim istnieje od ponad 15 lat. Gromkie brawa 
odebrał także Członek Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek, który swoim 
śpiewem zachwycił wszystkich obecnych na 
placu gości. Prawdziwego rocka i bluesa zagrał 
dla licznie zebranej publiczności zespół „MER-
KURY” z Polichna, w skład którego wchodzi 
grupa młodych, niezwykle uzdolnionych lu-
dzi. Jednak bez wątpienia największą atrakcją 
muzyczną podczas historycznej imprezy był 
koncert drużyny Andrzeja Piasecznego z pro-
gramu „Bitwa na głosy”.

Historyczna impreza za unijne pieniądze
 Jedno z największych historycznych wy-
darzeń Ziemi Chęcińskiej pn. „Pokazanie sta-
rodawnej kultury i historii poprzez zorgani-
zowanie 3 imprez na terenie Gminy Chęciny 
w duchu średniowiecza”, zostało zorganizo-
wane dzięki dofinansowaniu unijnemu w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich 2007-2013. – Na zorganizowanie tego 
wydarzenia pozyskaliśmy dofinansowanie ze 
środków unijnych. Potrafimy sięgać po środ-
ki zewnętrzne nie tylko na programy twarde, 
ale również na projekty miękkie, takie jak 
ten dzisiaj. Ważne jest, aby wydawać na tego 
typu imprezy pozyskane środki unijne, a nie 
pieniądze z budżetu gminy – zaznaczył Bur-
mistrz, Robert Jaworski. 

W Chęcinach
będzie coraz więcej takich imprez

 Bez wątpienia można stwierdzić, że hi-
storyczne widowisko w Chęcinach było po-
łączeniem dobrej zabawy z nauką o dziejach. 
Tysiące gości, bawiących się na odnowionym 
Rynku Górnym, u podnóża Zamku, może tyl-
ko świadczyć o tym, jak niezwykła i udana była 
to impreza. Trzeba przyznać, że najazdu takich 
tłumów odwiedzających, jak podczas tego wy-
darzenia, chęciński Rynek nigdy w historii jesz-
cze nie widział. 

Agnieszka Olech
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 Narodowe Czytanie zainaugurowała w 2012 roku wspólna 
lektura „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W roku ubiegłym, 
miłośnicy fundamentalnych dzieł polskiej literatury w całym kraju 
czytali dzieła Aleksandra Fredry. W tym roku, Prezydent Broni-
sław Komorowski zaprosił Polaków do wspólnego czytania „Trylo-
gii” Henryka Sienkiewicza.
 Gmina Chęciny w akcji wzięła udział po raz drugi. W tym 
roku, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza czytano w malowniczej 
scenerii zrewitalizowanego Rynku, gdzie Narodowe Czytanie za-
inaugurował Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 
 Chęciny to taka kolebka kultury. To miejsce, które jest zazna-
czone historią w różnych obszarach. Stojąc tutaj dzisiaj na średnio-
wiecznym historycznym Rynku, akcentujemy naszą tożsamość 
i przypominamy o historii chęcińskiej ziemi. Poza tym akcja Na-
rodowego Czytania jest akcją, którą popieramy już po raz kolejny. 
W tym roku czytane są dzieła Henryka Sienkiewicza, który pisał 
przecież o historii, a Chęciny zetknęły się również z jego dziełem. 
Mam na myśli „Pana Wołodyjowskiego”, którego przecież nakrę-
cano w Chęcinach, stąd mamy szczególny sentyment akurat do tej 
części trylogii – powiedział Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Ro-
bert Jaworski. – „Trylogia” pokazuje szereg znaczących wartości, 
wzorów i ukształtowanych postaw obywatelskich. Z tego względu 
zawsze będzie dziełem istotnym i ważnym – zaznaczył Burmistrz 
Jaworski. 
 Zanim zaproszeni goście rozpoczęli czytanie „Pana Woło-
dyjowskiego” słowo wstępne o „Trylogii” i twórczości Henryka 
Sienkiewicza wygłosił Tomasz Żelichowski, radny Gminy i Miasta 
Chęciny. Przypomniał on o związku Sienkiewicza z Chęcinami. 
– Sienkiewicz miał bezpośredni związek z Chęcinami, nie tylko 
za sprawą kręconego tu w 1968 roku kasowego filmu pt. „Pan 
Wołodykowski”. Sienkiewicz osobiście zwrócił się do Towarzystwa 
Ochrony nad Zabytkami, aby otoczyło opieką ruiny chęcińskiego 

Na Rynku czytali „Pana Wołodyjowskiego” 
Henryka Sienkiewicza

 Wszystko w ramach zainicjowanej przed dwoma laty przez Prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego akcji 
„Narodowego czytania”, w którą aktywnie postanowiła się włączyć Gmina Chęciny. 

zamku, który widział z okna wierzy pałacu w Oblęgorku. Już za 
miesiąc stanie się to, o co prosił Sienkiewicz. Zrewitalizowany za-
mek zostanie otwarty – mówił radny, Tomasz Żelichowski, który 
podkreślał też, jak ważnym dziełem jest „Trylogia”. 
  „Pana Wołodyjowskiego” na malowniczym rynku czytali oby-
watele Gminy i Miasta Chęciny. W czytaniu wzięli udział: Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski; o. Paweł Chmu-
ra, Gwardian Klasztoru o. Franciszkanów, Radni Rady Miejskiej 
w Chęcinach w osobach – Małgorzata Pniewska, Tomasz Żeli-
chowski (również nauczyciel języka polskiego w ZSO w Wolicy; dy-
rektorzy szkół z terenu Gminy i Miasta Chęciny: Stanisław Bożek 
(SP w Łukowej), Nina Budziosz (ZSO w Wolicy), Joanna Jawornik 
(SP w Polichnie), Halina Król – Kruk (SP w Bolminie), Halina 
Kołodziejczyk (ZS nr 2 w Chęcinach), Iwona Samburska (ZSO 
w Chęcinach) oraz uczniowie Gimnazjum Nr 1: Iga Łebek, Wero-
nika Miernik, Dawid Nartowski, Klaudia Sołtys, Marek Stępień. 
Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli języka polskie-
go: Marzenę Rewucką - Kundys, Justynę Ramiączek, Agnieszkę 
Skrobot, Magdalenę Pobochę i Iwonę Szachowicz.
 Uroczyste czytanie zakończyli przebrani w stroje z epoki 
uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Chęcinach. Oni też rozdawali 
wszystkim słuchaczom, którzy zgromadzili się na Rynku, zakładki 
ze specjalną pieczęcią przysłaną do Chęcin przez Prezydenta Bro-
nisława Komorowskiego z okazji Narodowego Czytania. Uroczy-
stość zakończyła się pamiątkowym opieczętowaniem dzieł Henry-
ka Sienkiewicza.
 Warto dodać, że celem ogólnopolskiej akcji jest popularyza-
cja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury 
i potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wła-
snej tożsamości. 

Agnieszka Olech
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 Znajdujący się w Starochęcinach 
kościół pw. św. Stanisława Biskupa Mę-
czennika należy do najpiękniejszych bu-
dowli sakralnych, które zlokalizowane są 
na ternie gminy Chęciny. Ten barokowy 
kościół powstał pod koniec XVII wieku 
(w latach1680-1690) i najprawdopodob-
niej został ufundowany przez starostę 
chęcińskiego i kasztelana sandomierskie-
go Stefan Bidzińskiego. Prawdopodobnie 
miała to być jego kaplica grobowa. Pro-
jekt świątyni przypisywany jest Tylmano-
wi z Gameren, architektowi króla Michała 
Korybuta Wiśniowieckiego. Niewielki ba-
rokowy kościółek, został ukończony osta-
tecznie w 1718 roku. Od tego czasu kil-
ka razy był już odnawiany. Jednak duże 

Barokowy kościół
w Starochęcinach

- perełka chęcińskich zabytków
prace remontowe ruszyły kilkanaście lat 
temu. Udało się odnowić trzy barokowe 
ołtarze oraz przepiękną kopułę. Dwa lata 
temu dzięki dotacji z budżetu gminy zo-
stał pomalowany dach świątyni oraz dwie 
dzwonnice. Obecnie trwają prace remon-
towe przy malowaniu kościoła. Dzięki sta-
raniom Burmistrza Roberta Jaworskiego, 
ks. Proboszcza Jerzego Gareckiego oraz 
lokalnym samorządowcom udało się uzy-
skać dofinansowanie ze Świętokrzyskiego 
Biura Rozwoju Regionalnego na wykona-
nie tego zadania w kwocie 59 645 zł. Dzię-
ki prężnie działającej Radzie Parafialnej 
oraz hojności parafian prace remontowe 
niebawem zostaną zakończone. 

Redakcja
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Nowoczesna oczyszczalnia już odebrana
Końca dobiegła rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Radkowicach. Gmina Chęciny zrealizowała zadanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2007-2013 pn. „Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w: 
Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny”. Przy 
modernizacji i rozbudowie zastosowano najnowsze technologie 
oraz materiały, co sprawiło, że oczyszczalnia spełnia wysokie  
standardy na poziomie technicznym i eksploatacyjnym zgod-
nie z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej. 
Oczyszczalnia już została odebrana. Jej koszt opiewał na kwotę 
 4 milionów 169 tysięcy złotych. - Bez wątpienia podstawą do 
budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy i Miasta Chęci-
ny była rozbudowa oczyszczalni i dostosowanie jej do obecnych 
standardów. Realizacja tego zadania przede wszystkim przyczy-
nia się do ochrony zasobów wód podziemnych na terenie naszej 
gminy, z której przecież wszyscy chcemy korzystać. Ta inwesty-
cja została zrealizowana dla zaspokojenia podstawowych po-
trzeb wszystkich mieszkańców. Jest to jedna z najważniejszych 
naszych inwestycji i stanowi podstawę do rozbudowy kanalizacji 
na terenie całej Gminy i Miasta Chęciny – podkreśla Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Niebawem nastąpi 
odbiór drugiej części zadania, a mianowicie odbiór kanalizacji. 

Niebawem oddadzą 15 km kanalizacji
Budowa kanalizacji w Lipowicy, Przymiarkach i Starochęcinach 
jest częścią projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczal-
ni ścieków w Radkowicach oraz budowa kanalizacji w Lipowicy, 
Przymiarkach i Starochęcinach, gmina Chęciny”, na który Gmi-
na Chęciny pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W ramach 
tego zadania powstało łącznie 15 kilometrów kanalizacji sanitar-
nej. Wybudowane zostały też trzy zbiorcze przepompownie. In-
westycję podzielono na etapy, a jej zakończenie nastąpi już lada 
dzień. Całość kosztowała ponad 4 miliony 600 tysięcy złotych. 
Niebawem nastąpi oficjalny odbiór inwestycji.  

Końca dobiega inwestycja za prawie 9 milionów złotych

Chęciny mają zmodernizowaną
oczyszczalnię ścieków

 
 Zakończyła się realizacja jednej z najważniejszych i najdroższych inwestycji na terenie Gminy i Miasta Chęciny, jaką była 
modernizacja oczyszczalni ścieków w Radkowicach. Niebawem nastąpi odbiór piętnastu kilometrów kanalizacji, realizowanej 
w ramach tego samego zadania. Koszt całej inwestycji opiewa na kwotę blisko 9 milionów złotych, z czego 60% środków na 
realizację zadania gmina pozyskała ze środków unijnych.

Gmina już złożyła propozycje projektów
na dalszą rozbudowę kanalizacji

Warto dodać, że na budowę kanalizacji we wszystkich miej-
scowościach gminnych władze gminy złożyły już kolejne fisz-
ki, opiewające łącznie na kwotę blisko 60 milionów złotych na 
nową perspektywę 2014-2020. – Dzięki rozbudowanej i unowo-
cześnionej oczyszczalni ścieków możemy planować rozwój sieci 
kanalizacyjnej w pozostałych częściach gminy. To bardzo kosz-
towne inwestycje, ale zarazem niezwykle potrzebne. Dlatego 
też, dokładamy wszelkich starań, aby pozyskać dofinansowanie 
na ten cel w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020. 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, to jedno z najważniejszych 
przedsięwzięć z zakresu uporządkowania gospodarki wodno-
-ściekowej w gminie i traktujemy je priorytetowo – powiedział  
Burmistrz.

Agnieszka Olech

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

Adres redakcji: Plac 2 Czerwca 4
tel. 041 315 10 06, wewn. 005
e-mail: agnieszkaolech@o2.pl

Redaktor Naczelny: Agnieszka Olech-Mońska
Skład i druk: Digital Art Studio Gała Przemysław

Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...



Z ŻYCIA GMINY

7

 Rekonstrukcja walk Wojska Polskiego z Kampanii Obronnej 
1939 roku z udziałem kawalerii, artylerii, sprzętu mechanicznego, 
pokazy zabytkowych militarnych samochodów ora motocykli, po-
kazy modeli latających, strzelnica i wystawa uzbrojenia. To wszyst-
ko mogli zobaczyć Ci, którzy w niedzielne popołudnie przybyli na 
błonia pod zamkiem. A były tu prawdziwe tłumy.
 W niedzielne, słoneczne popołudnie niezwykłą lekcję historii 
odbyli mieszkańcy Chęcin, Kielc i okolic. Widowiskowa rekon-
strukcja walk z okresu II wojny światowej przyciągnęła do Chęcin 
prawdziwe tłumy. Tym razem, niezapomniane widowisko odbyło 

VII Piknik Historyczny
„II Wojna Światowa w Chęcinach”

 7 września, w niedzielne popołudnie u podnóża zamku chęcińskiego odbył się VII Piknik Historyczny. Grupy rekonstruk-
torów z całej Polski przypomniały ważną bitwę z naszego regionu.

się na placu pod chęcińskim zamkiem. Tłumy zasiadły wygodnie 
na trawie, żeby niemalże jak w amfiteatrze oglądać rekonstrukcję 
wydarzeń z II wojny światowej. Na błonia pod zamkiem przyszły 
całe rodziny. – Każdego roku rekonstrukcja wydarzeń z II wojny 
światowej ściąga do naszego królewskiego miasteczka coraz więk-
sze tłumy. Dzięki organizacji tego typu wydarzeń staramy się pielę-
gnować pamięć o naszych przodkach, którzy oddali życie za naszą 
wolność walcząc na frontach II Wojny Światowej - mówił Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, witając gości wraz z Dio-
nizym Krawczyńskim ze stowarzyszenia Jodła, na znak którego 
rozpoczął się niezwykły teatr.
 Śmiało można powiedzieć, że w tym roku pamięć o bohaterach 
została przywrócona. W niedzielę o godzinie 16, pod zamkiem 
w Chęcinach rozpoczęła się rekonstrukcja historyczna bitwy. Przed-
stawione zostały dwa epizody opowiadające o walkach z udziałem 
artylerii, wozów bojowych, kolumny zmotoryzowanej, kawalerii, 
piechoty oraz widowiskowej pirotechniki. Na placu widowiska za-
prezentowało się łącznie około 50 członków grup rekonstrukcyj-
nych z Kielc, Radomia, Skarżyska-Kamiennej, Końskich, Wodzisła-
wia Śląskiego i Opatowa koło Częstochowy. Aktorzy w mundurach 
z epoki i wyposażeni w broń idealnie oddali atmosferę tamtych dni. 
Huk broni i wystrzały przeniosły zebranych w 1939 rok. Widowisko 
przejmująco osadzono w realiach wojennych. Zebrani mieli ciarki 
na rękach za każdym razem, kiedy słychać było wystrzał. Nie zabra-
kło też samochodów i motocykli z epoki, co dodatkowo dodawało 

realizmu. – Dla nas wszystkich tu zebranych 
to prawdziwa, żywa lekcja historii – podkre-
ślał Burmistrz Jaworski.
 Wart zaznaczyć, że zanim rozpoczęło 
się widowisko historyczne na placu u podnó-
ża chęcińskiego zamku, już od godziny 14, 
można było odwiedzać wystawy zabytkowych 
i militarnych samochodów oraz motocykli, 
zobaczyć pokazy samolotów, w tym także 
latających, obejrzeć zabytkowe uzbrojenie 
z Muzeum Orła Białego w Skarżysku, a tak-
że zaznajomić się na strzelnicy z dzisiejszym 
uzbrojeniem. 
 Na zakończenie licznie zebrany tłum 
gromkimi brawami oddał hołd tym, którzy 
ma arenie wojny oddali życie za Polskę. Or-
ganizatorem widowiska był Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Chęciny oraz Stowarzyszenie Re-
konstrukcji Historycznych „JODŁA”. 

Agnieszka OlechR
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Budowa oświetlenia 
w Bolminie dobiega końca
 Niebawem zostaną zakończone prace związane z budową 
oświetlenia ulicznego w miejscowości Bolmin. Projekt pn.: 
„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bolmin gm. 
Chęciny” realizowany w ramach PROW 2007-2013, działa-
nie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji,  
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
działania „Odnowa i rozwój wsi”. To Gmina jako inwestor po-
zyskała 80% dofinansowania na realizację zadania. 
 Wspomniany projekt znacząco wpłynie na poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców miejscowości Bolmin, jak również 
na rozwój turystyki. Nadmieńmy, iż w sąsiedztwie znajdują się 
Ruiny Dworu w Bolminie oraz Kościół pw. Narodzenia NMP.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Monika Piotrowska, foto: Ilona Stępień

Znów tłumnie
i kolorowo na Rynku

w Chęcinach
 Kolejne grupy turystów i wycieczek szkolnych odwiedziły 
nasze odrestaurowane miasteczko. Dzieci z grup wycieczko-
wych miały okazję spotkać się z rycerzami z Drużyny Rycerskiej 
Ziemi Chęcińskiej.  Po spotkaniu i wspólnych zdjęciach mali 
wycieczkowicze wyruszyli na Zamek w Chęcinach w poszukiwa-
niu Białej Damy.

Magdalena Jamrożek

 Chęcińscy seniorzy, szczególnie narażeni na powikłania pogry-
powe, czyli osoby po 65 roku życia, znów mogą bezpłatnie zaszcze-
pić się przeciwko grypie. Szczepionki są w całości refundowane 
przez Gminę Chęciny w ramach programu profilaktyki prozdro-
wotnej i szczepień przeciw grypie. Osoby powyżej 65 roku życia, 
zameldowane na terenie Gminy Chęciny, nie ponoszą żadnych 
kosztów szczepienia.
 Władze gminy po raz kolejny zdecydowały się na sfinansowa-
nie akcji informacyjnej oraz szczepień dla seniorów, ponieważ oso-
by starsze są bardziej narażone na powikłania po grypie. Bezpłatne 
szczepienia dla seniorów odbywają się w naszej gminie już od kilku 
lat.
 Grypa grozi każdemu z nas, na zakażenie narażeni jesteśmy 
wszędzie - w szkole, w pracy, w autobusie, w sklepie. O szczepieniu 
powinni w pierwszej kolejności pomyśleć ludzie, którzy wiedzą, że 

Profilaktyka prozdrowotna i bezpłatne
szczepienia przeciwko grypie dla osób starszych

 Mieszkańcy Gminy i Miasta Chęciny, którzy ukończyli 65 lat, mogą skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. 
Akcja sfinansowana jest z budżetu gminy i jest kontynuacją programów realizowanych w poprzednich latach.

są podatni na infekcje, ludzie starsi, dzieci i dorośli chorzy na prze-
wlekłe choroby układu sercowo - naczyniowego lub oddechowego 
(astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), cierpiący z powodu 
chorób metabolicznych (np. cukrzycy), niewydolności nerek, kobiety 
planujące ciążę, osoby które z racji wykonywanego zawodu narażone 
są na częste kontakty z ludźmi. 
 - Staramy się angażować w szereg programów profilaktycz-
nych. Proponując akcję prozdrowotną i bezpłatne szczepienia 
chcemy w ten sposób chronić ludzi przed grypą i jej groźnymi 
powikłaniami. Nie od dzisiaj wiadomo, że zdrowie jest najważniej-
sze. Zachęcamy gorąco wszystkich po 65 roku życia, aby odwiedzili 
nasze placówki zdrowotne w Chęcinach i w Wolicy  i skorzystali 
z bezpłatnych szczepień – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Chęci-
ny, Robert Jaworski. 

Agnieszka Olech

                                                                                           
Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
    Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
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 Pierwsze w Polsce Międzynarodowe 
Zawody Łazików Marsjańskich – Eu-
ropean Rover Challenge, unikatowa 
wystawa „Leonardo da Vinci”, piknik 
naukowo-technologiczny, interaktywne 
eksponaty,  a także konferencje nauko-
we – to wszystko czekało na tych, którzy 
w pierwszy weekend września przyje-
chali do Podzamcza Chęcińskiego do 
Centrum Nauki Leonardo da Vinci. 
Centrum Nauki położone na terenie Re-
gionalnego Centrum Naukowo Techno-
logicznego w Podzamczy Chęcińskim to 
pierwsze tego typu  miejsce w wojewódz-
twie świętokrzyskim i jedno z nielicznych 
w kraju.
 Warto przypomnieć, że Gmina Chę-
ciny weszła w skład konsorcjum inicju-
jącego budowę Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznego w Pod-
zamczu Chęcińskim, tuż obok samorzą-
du województwa, powiatu kieleckiego, 
Świętokrzyskiego Centrum Innowacji 
i Transferu Technologii (ŚCITT), Staro-
polskiej Izba Przemysłowo-Handlowej, 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
i Politechniki Świętokrzyskiej. W ramach 
RCNT powstało Centrum Nauki Le-
onardo da Vinci, które już zostało uro-
czyście otwarte. 
 Na wszystkich przybyłych w pierw-
szy weekend września do Centrum Na-
uki czekało wiele atrakcji. Odwiedzający 
Centrum Nauki jako pierwsi w Polsce 
mogli zobaczyć unikalną wystawę „Świat 

Otwarcie Centrum Nauki Leonardo da Vinci
 5 września, w Podzamczu Chęcińskim miało miejsce uroczyste otwarcie Centrum Nauki Leonardo da Vinci. Otwarcie 
Centrum Nauki połączone było z odbywającymi się po raz pierwszy w Polsce Międzynarodowymi Zawodami Łazików Mar-
sjańskich – European Rover Challenge. Można było obejrzeć unikalną wystawę „Świat Leonarda da Vinci”, która do tej pory 
była pokazywana jedynie w takich miejscach, jak: Tokio, Nowy Jork czy Chicago. Na wszystkich, którzy przyjadą do Centrum 
Nauki czeka wiele atrakcji. 

Leonarda da Vinci” - do tej pory poka-
zywaną jedynie w takich miejscach, jak: 
Tokio, Nowy Jork czy Chicago. Będzie 
można obejrzeć interaktywne ekspo-
naty, tak jak: peryskop, wir wodny, te-

legraf akustyczny, kołyskę Newtona, czy 
laserową harfę. 
 Otwarcie Centrum Naukowego 
w Podzamczu Chęcińskim zostało połą-
czone z odbywającymi się po raz pierwszy 
w Polsce Międzynarodowymi Zawodami 
Łazików Marsjańskich – European Rover 
Challenge. 
 Odbyła się również konferencja na-
ukowa „Człowiek w kosmosie”. Prelegen-
tami byli polscy i zagraniczni eksperci, 
reprezentanci branży kosmicznej,  przed-
siębiorcy i studenci. Tematami przewodni-
mi konferencji była edukacja, medycyna 
i innowacyjność. 
 Podczas odbywającego się równocze-
śnie pikniku naukowo-technologicznego 
można było obejrzeć pokazy i ekspery-
menty, a także wziąć udział w warsztatach 
i prezentacjach, które były dostosowane 
do wieku odbiorców. Celem pikniku była 
oczywiście popularyzacja nauki i techno-
logii. 
 Wydarzenie zostało objęte patronatem 
przez:  Ministra Gospodarki, JE Amba-
sadora Włoch, Włoski Instytut Kultury 
w Krakowie, Przedstawicielstwo Komisji 
Europejskiej w Polsce.
 Bez wątpienia otwarcie Centrum Na-
uki „Leonardo da Vinci” zapisze się złoty-
mi literami na kartach historii gminy Chę-
ciny.

Agnieszka OlechR
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OBWIESZCZEMIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CHĘCINY

z dnia 19.09.2014r.
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  trasy 

linii przesyłowej 220 kV Kielce Piaski – Radkowice wraz z rozbudową stacji Radkowice na obszarze miasta i gminy Chę-
ciny wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 647) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii przesyłowej 220 kV Kielce Piaski – Radkowice wraz z rozbudową stacji 
Radkowice na obszarze miasta i gminy Chęciny wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 września 
2014 r. do 20 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Chęciny w godzinach od 715 do 1515oraz na stronie 
internetowej urzędu: www.checiny.biuletyn.net.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami i prognozą odbędzie się dnia 01 października 2014 
r. w Centrum Informacji i Turystycznej i Historycznej gminy Chęciny „Niemczówka”,ul. Małogoska 7, 26-060 Chęciny, 
ul. Małogoska 7, godz. 1200.
Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi do 
projektu planu, należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny – na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2014r.
Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227, z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” - w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających infor-
macje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:
projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii przesyłowej 220 kV Kielce Piaski – Radkowice 
wraz z rozbudową stacji Radkowice na obszarze miasta i gminy Chęciny wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
prognozie oddziaływania na środowisko ww. planu,
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega 
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. 
projektu zmiany planu, w ramach przeprowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (projektu Prognozy):
1) w formie pisemnej
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym, w terminie do dnia 3 listopada 2014r. na adres:
Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, e-mail: gmina@checiny.pl
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w:
- siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach
- na tablicach ogłoszeń
- Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej www.checiny.biuletyn.net )
- prasie regionalnej (ogłoszenie)

INFORMACJA
o zamieszczeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii przesyłowej 220 kV Kielce Piaski – Rad-

kowice wraz z rozbudową stacji Radkowice na obszarze miasta i gminy Chęciny, prognozy oddziaływania na środowisko, w PU-
BLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU

INFORMACJA
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CHĘCINY

z dnia 19.09.2014 r.
Na podstawie art. 3 pkt 14 lit. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania n środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 
z póź. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE 
DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE:
1)  Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii przesyłowej 220 kV Kielce Piaski – Radkowice 
wraz z rozbudową stacji Radkowice na obszarze miasta i gminy Chęciny
2) Prognozy oddziaływania na środowisko do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy 
linii przesyłowej 220 kV Kielce Piaski – Radkowice wraz z rozbudową stacji Radkowice na obszarze miasta i gminy Chęciny
Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJACYCH INFORMACJE O SRO-
DOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Chęciny pod adre-
sem: www.checiny.biuletyn.net
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CHĘCINY

z dnia 19.09.2014r.
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Chęciny oraz projektu zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chęciny 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2012 roku, poz. 647) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Chęciny wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz projektu zmiany 
Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chęciny wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach w godzinach pracy urzędu., w dniach od 29 września 2014 r. do 
20 października 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Chęciny w godzinach od 715 do 1515 oraz na stronie internetowej 
urzędu: www.checiny.biuletyn.net.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami i prognozą odbędzie się dnia 07 października 
2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny, pokój nr 104, godz. 1200..
Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą 
wnieść uwagi do projektu zmiany Studium.
Uwagi do projektu zmiany Studium oraz uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać lub 
przesyłać do Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny w formie:
1. pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, 
26-060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, 
26-060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, 
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@checiny.pl.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:
- opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozu-
mieniu ustawy z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o in-
formatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działal-
ności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-
nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2014r.
Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY  I  MIASTA  CHĘCINY

z dnia 04 września 2014r.
 Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21,poz.112 ze zm.) oraz uchwały 
Nr 255/XXXV/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału gminy Chęciny na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zm. Uchwałą Nr 302/XL/13 Rady Miej-
skiej w Chęcinach z dnia 18 stycznia 2013r. oraz uchwałą Nr 448/LXI/14 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 31 marca 2014r.

podaje się do publicznej wiadomości
informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Chęcinach
w wyborach do Rady Miejskiej w Chęcinach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Numer
okręgu Granice okręgu

Liczba radnych 
wybieranych

w okręgu

1

Miasto Chęciny ulice: 14 Stycznia, Aleja Partyzantów, Cmentarna, Długa, Floriańska, Fodygi, 
Franciszkańska, Gen. St. Skalskiego, Jędrzejowska, Krzywa, Mała, Małogoska, Ogrodowa, Plac 2 
Czerwca, Plac Żeromskiego, Powstania Styczniowego, Przedborska, Spacerowa, Spokojna, Staszica, 
Strażacka, Władysława Łokietka, Zatropie

1

2 Miasto Chęciny ulice: Armii Krajowej, Białego Zagłębia, Kazimierza Wielkiego, Kielecka, Michała 
Wołodyjowskiego, Osiedle Północ, Radkowska, Stanisława Branickiego, Szkolna, 1

3 Miasto Chęciny: Osiedle Sosnówka 1

4

Miasto Chęciny ulice: 11 Listopada, Adama Mickiewicza, Aleja Jana Pawła II, Bolesława Chrobre-
go, Czerwona Góra, Dobrzączka, Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza, Jana III Sobieskiego, 
Juliusza Słowackiego, Kasztelańska, Konstytucji 3 Maja, Królowej Bony, Królowej Jadwigi, Panek, 
Rycerska, Sitkówka, Stefana Batorego, Tadeusza Kościuszki, Władysława Jagiełły, Zamkowa, Zele-
jowa

1

5 Sołectwa: Korzecko, Mosty 1

6 Sołectwo Bolmin (Bolmin, Jedlnica, Milechowy, Wymysłów) 1

7 Sołectwa: Miedzianka, Podpolichno (Charężów, Podpolichno, Zacisze) 1

8 Sołectwa: Gościniec, Polichno, Skiby 1

9 Sołectwo Radkowice 1

10 Sołectwa: Lipowica, Przymiarki, Starochęciny (Podzamcze, Starochęciny, Wrzosy) 1

11 Sołectwo Tokarnia 1

12

Sołectwo Wolica, ulice: 26 Maja, Armii Krajowej, Chęcińska, Cicha, Górna, Kolejowa, Krótka, La-
skowa, Leśna, Mała, Młoda, Ostrowska, Przemysłowa, Rybacka, Senatorska, Siedlecka, Słoneczna, 
Spacerowa, Spokojna, Szkolna, Średnia, Świerkowa,  Wapiennikowa, Wrzosowa, Zagórska, Źró-
dłowa

1

13 Sołectwo Siedlce 1

14 Sołectwa: Ostrów, Wojkowiec - Lelusin 1

15 Sołectwo Łukowa 1

Siedziba Komisji:

       Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Chęcinach jest Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4
       - pokój nr 12 (parter)        tel. fax (41) 31-53 -114 ; tel. (41) 31-51-006                                                            
                                                                                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                                                                                       /-/   Robert  Jaworski        
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Ustawowe terminy czynności wyborczych
Termin wykonania czynności Treść czynności wyborczej

1 2
do dnia 22 września 2014 r. – powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 22.09.2014r. powołana została 
Miejska Komisja Wyborcza w Chęcinach, której skład osobowy wyniku ukonstytuowania 
się przedstawia się następująco:
Przewodniczący    - Teodozja Nowak
Z-ca Przewodniczącego – Włodzimierz Chatys
Członkowie :
Dorota Krakowska                                                                  Beata Mazur 
Dominik Stępniewski                                                      Monika Walas 
Dorota Wojtyś                                                                                              Marian Zebrzowski
Siedziba Komisji: Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach, Pl. 2 Czerwca 4, pokój Nr 12 (par-
ter); tel. (41) 31-53-114

do dnia 7 października 2014 r.
do godz. 2400

– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla 
każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw 
i rad dzielnic m.st. Warszawy 
Pełnomocnicy zarejestrowanych Komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby do-
konują zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Chęcinach wg określonych 
okręgów wyborczych w  Miejskiej Komisji Wyborczej w Chęcinach – pokój Nr 12 w Urzędzie 
GiM, od dnia 26.09.2014r. do dnia 7 października 2014r.                         z wyłączeniem sobót 
i niedziel w godz. od 12,00 do 15,00;,             a w dniu: 02 października br. w godz. od 14,00 
do godz. 17,00;    i w dniu 07 października br. w godz. od 14,00 do godz. 24,00.
Szczegółowe informacje, w tym wzory druków zgłoszeń są udostępnione na stronie 
internetowej Gminy Chęciny www.checiny.pl w zakładce „wybory samorządowe” jak 
również na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl

do dnia 12 października 2014 r. – utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, za-
kładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów 
Uchwałą Nr 508/LXX/14 z dnia 22.09.2014r. Rada Miejska w Chęcinach utworzyła od-
rębny obwód głosowania (Nr 14) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im Św. Rafała        
w Czerwonej Górze

do dnia 17 października 2014 r.

do dnia 17 października 2014 r
do godz. 15,15.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o nume-
rach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wybor-
czych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowa-
nia korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełno-
sprawnych,
Obwieszczenie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
jego treści na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Chęciny, w siedzibie 
Urzędu oraz         w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chęciny oraz na stronie 
www.checiny.pl w zakładce „wybory samorządowe”
– zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, 
W celu zgłoszenia chęci udziału w pracach obwodowej komi-
sji wyborczej, należy zwrócić się bezpośrednio do pełnomoc-
ników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach. 
  Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów utworzo-
nych w związku z wyborami samorządowymi oraz ich adresy dostęp-
ne są na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.
gov oraz Komisarza Wyborczego Kielce I ( strona  www.pkw.gov zakład-
ka „organy wyborcze”: komisarz wyborczy woj. świętokrzyskie Kielce I) 
     Pełnomocnik wyborczy lub upoważniona przez niego osoba może zgłosić tylko po 
jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji wyborczej na obszarze okręgu wy-
borczego, w którym została zarejestrowana zgłoszona przez niego lista kandydatów 
na radnych lub zarejestrowany został kandydat na burmistrza
       Podkreśla się, że samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, 
że dana osoba zostanie powołana w skład komisji, ponieważ,  w przypadku zgło-
szenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, 
konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu (termin ewentualnego loso-
wania podany zostanie do publicznej wiadomości).
.   Przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandy-
data na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów 
popierających określoną listę kandydatów na radnych.
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do dnia 17 października 2014 r
 do godz. 2400

      Szczegółowe informacje, w tym wzory druków zgłoszeń są udostępnione na stro-
nie internetowej Gminy Chęciny www.checiny.pl w zakładce „wybory samorządowe” 
jak również na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl 
zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast
Komitet wyborczy może zgłosić kandydata na Burmistrza GiM Chęciny pod warun-
kiem, że zarejestrował listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej 
w Chęcinach w co najmniej połowie okręgów wyborczych, tj. w 8 okręgach wybor-
czych.
Pełnomocnicy uprawnionych Komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich 
osoby zgłaszają  kandydata na burmistrza GiM  w  Miejskiej Komisji Wyborczej w 
Chęcinach – pokój Nr 12 w Urzędzie GiM,  do dnia 17 października 2014r.  z wyłą-
czeniem sobót i niedziel w godz. od 12,00 do 15,00;,   a w dniu: 13 października br. 
w godz. od 14,00 do godz. 17,00;  i w dniu 17 października br. w godz. od 14,00 do 
godz.24,00.
Szczegółowe informacje, w tym wzory druków zgłoszeń są udostępnione na stronie 
internetowej Gminy Chęciny www.checiny.pl w zakładce „wybory samorządowe” jak 
również na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl

do dnia 22 października 2014 r. – przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów li-
stom tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów  
co najmniej w połowie okręgów w wyborach  do wszystkich sejmików województw

 do dnia 24 października 2014 r. – przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze 
ogólnowojewódzkim, numerów listom tych komitetów wyborczych, które zarejestro-
wały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie 
został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 26 października 2014 r. przyznanie przez komisarza wyborczego numerów listom tych komitetów wybor-
czych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady 
powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani 
przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódz-
kim,
– powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych
Jeżeli do składu określonej komisji zostało zgłoszonych więcej niż 8 kandydatów, 
skład komisji ustalany jest po uprzednim przeprowadzeniu losowania publicznego;   
termin losowania zostanie podany do publicznej wiadomości.
 – sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy,
– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania koresponden-
cyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w al-
fabecie Braille’a

do dnia 27 października 2014 r. rozplakatowanie obwieszczeń  Miejskiej  Komisji Wyborczej o:
1/ zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
2/ o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza

od dnia 1 listopada do dnia 14 listopada  
2014 r. do godz. 2400

– nieodpłatne rozpowszechnianie przygotowanych przez komitety wybor-
cze audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych  
i telewizyjnych

do dnia 7 listopada 2014 r. – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 11 listopada 2014 r. – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym 
obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego 
zamieszkania

w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 2400 – zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 15 listopada 2014 r. – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 16 listopada 2014 r.
godz. 700–2100 – głosowanie
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 Na wernisażu poplenerowym w hali widowiskowo-sporto-
wej w Chęcinach ponad trzydziestu artystów malarzy z Polski 
i Białorusi zaprezentowało swoje dzieła, które powstały w trakcie 
realizacji Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Pocztówki 
Chęcińskie 2014”. Miłośników malarstwa, zaproszonych gości 
i samych artystów w murach hali „Pod Basztami” w Chęcinach 
powitała dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, Re-
nata Janus wraz z Burmistrzem Gminy i Miasta Chęciny Ro-
bertem Jaworskim, który dziękując twórcom za piękne dzieła 
zwrócił uwagę na efekt ich działań, który kolejny raz dowiódł, 
że Chęciny są miejscem inspirującym, a powszechnie dostępna 
już niezauważalna codzienność może okazać się zjawiskiem dla 
oglądających ją pierwszy raz. – Patrząc na Państwa obrazy za 
każdym razem odkrywam Chęciny na nowo – mówił Burmistrz 
Robert Jaworski. - Te wspaniałe dzieła sztuki, które wyszły spod 
Państwa rąk, pięknie ilustrują uroki Chęcin – przyznał włodarz 
Gminy i Miasta Chęciny podczas oficjalnego otwarcia wernisażu, 
dziękując jednocześnie artystom za piękne obrazy, które ocala-
ją na płótnie od zapomnienia stare kamieniczki, uliczki, zabytki 
i wszystko to, co w Chęcinach najpiękniejsze.

Wernisaż poplenerowy XI Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Chęcinach

„Pocztówki Chęcińskie 2014”
23 sierpnia, w hali widowiskowo-sportowej w Chęcinach „Pod Basztami” odbył się poplenerowy wernisaż, który był podsumo-
waniem i jednocześnie uroczystym zakończeniem XI Międzynarodowego Pleneru Malarskiego pod nazwą „Pocztówki Chęciń-
skie 2014”. W tym roku, w dwutygodniowym Plenerze Malarskim wzięło udział blisko trzydziestu artystów nie tylko z Polski, 
ale i z zagranicy. Organizatorem Pleneru było Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, a współorganizatorem Towarzystwo 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Kielcach.

 Uczestnicy pleneru i wernisażu poplenerowego inspiro-
wali się sztuką obecnych Chęcin poprzez pryzmat ich histo-
rii, ale również współczesnych realizacji architektonicznych. 
Miłośnicy malarstwa mogli podziwiać zatrzymane na płótnie 
chęcińskie uliczki, zaułki, nieznane zakamarki, podwórka, ka-
mieniczki, a przede wszystkim piękne zabytki i przyrodę. 
 Jak podkreślała Zyta Trych, Prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Kielcach, z roku na rok chęcińskie plenery 
malarskie mają coraz większy prestiż.
 Na zakończenie wernisażu artyści otrzymali z rąk Bur-
mistrz Roberta Jaworskiego specjalne statuetki wraz z podzię-
kowaniami za malowanie chęcińskiej historii. Podobnie jak 
w latach ubiegłych, tak i w tym roku powstanie album dzieł 
stworzonych przez znakomitych artystów podczas tegorocz-
nego Pleneru Malarskiego. Wszystkie dzieła zostaną opisane, 
a album będzie stanowił wspaniałą pamiątkę. Tradycyjnie już, 
każdy z malarzy przekazał po jednym swoim dziele stworzo-
nym podczas Pleneru Malarskiego na rzecz Centrum Kultury 
i Sportu w Chęcinach. 

Agnieszka Olech
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 - W Chęcinach mieszka i mieszkało wielu ciekawych ludzi, 
którzy zasłużyli się dla całej społeczności w różnych dziedzi-
nach. Postanowiliśmy przypomnieć o nich i pokazać ich histo-
rie, bo zasługują na to, aby o nich mówić i pamiętać – podkreśla 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.
 Spotkania z niezwykłymi ludźmi odbywają się cyklicznie 
w renesansowej „Niemczówce”. Zapraszani goście opowiadają 
o swoim życiu, o swoich pasjach, twórczości i sukcesach. Licznie 
przychodzący na spotkania mieszkańcy przypominają o związ-
kach tych osób  z Chęcinami. – Do tej pory odbyliśmy już pięć 
takich spotkań. Poznaliśmy sylwetki wyjątkowych osób, które 
przecież znamy z widzenia, czy z wielu stron gazet, kiedy to nie-
jednokrotnie czytamy o ich dokonaniach. Jak się jednak oka-
zuje podczas spotkań, o wielu faktach z ich życia nie wiemy, lub 
po prostu nie pamiętamy. Warto przypominać o wartościowych 
ludziach i z pewnością będziemy dalej to kontynuować – zapo-
wiedział Burmistrz Jaworski.
 Do tej pory mieszkańcy mogli poznać sylwetki pięciu nie-
zwykłych osób, wśród których kolejno zapraszani byli: Henryk 
Borek – wieloletni działacz Klubu Sportowego Piast Chęciny, 
sędzia kolarski i szosowy, który niejednokrotnie sędziował Mię-
dzynarodowe Zawody Kolarskie; Stanisław Chrabąszcz – peł-
niący funkcję sołtysa przez ponad dwanaście lat, radny Rady 
Miejskiej w Chęcinach dwóch kadencji, wielki społecznik, dla 
którego człowiek i jego dobro zawsze są na pierwszym miejscu, 
Stanisława Żądecka – niezwykła artystka, amator etnograf, re-
żyser, solistka, animatorka kultury, regionalistka, założycielka 
i wieloletnia kierowniczka Zespołu Pieśni i Tańca „Siedleccza-
nie”, zdobywczyni wielu ogólnopolskich nagród i wyróżnień 

Niezwykli ludzie, niecodzienne spotkania
 Pod takim hasłem, od kilku miesięcy trwa cykl niecodziennych spotkań z niezwykłymi ludźmi w Chęcinach. Ich bohatera-
mi są m. in. sportowcy, artyści, społecznicy, lekarze i ludzie kultury. Spotkania pozwalają nie tylko poznawać wybitne chęciń-
skie osobowości, ale też integrować mieszkańców. 

na licznych festiwalach i konkursach śpiewaczych, odznaczona 
przez Prezydenta RP „Złotym Krzyżem Zasługi”, a także meda-
lem „Zasłużony Działacz Kultury” i „Medalem  z okazji 200-le-
cia Insurekcji Kościuszkowskiej”; Bolesław Rylski – absolwent 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, lekarz, chirurg ogólny pocho-
dzący z Chęcin, obecnie zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, w 2013 roku 
odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
„Srebrnym Krzyżem Zasługi” za działalność na rzecz promocji 
zdrowego trybu życia i propagowania idei ochrony zdrowia; 
Kazimierza Turlewicz – emerytowana nauczycielka, ogromnie 
zasłużona dla Chęcin działaczka społeczna, założycielka Klubu 
Seniora, odznaczona wieloma cennymi nagrodami. 
 Podczas każdego ze spotkań zebrani są zapoznawani z syl-
wetkami niezwykłych osobistości. Na zakończenie, z rąk władz 
Gminy i Miasta Chęciny, goście otrzymują pamiątkowe wyróż-
nienia „człowieka niezwykłego” i tradycyjny, ręcznie przygo-
towany słonecznik. – Ten kwiat, to symbol naszych spotkań. 
W ten sposób chcemy podziękować tym wspaniałym osobom 
za wszystko, co dobrego uczynili na rzecz naszej społeczności 
lokalnej i naszej gminy – podkreśla Burmistrz Robert Jaworski. 
- O każdym z naszych dotychczasowych bohaterów można na-
pisać ciekawą opowieść. Rozmowy z nimi oko w oko są bardzo 
pouczające. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do 
„Niemczówki” na kolejne spotkania z niezwykłymi ludźmi – za-
prasza Burmistrz, Robert Jaworski. 

Agnieszka Olech
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Zmarł Stanisław Chrabąszcz
– wieloletni Sołtys miejscowości Miedzianka i Radny Rady Miejskiej w Chęcinach

 Z przykrością zawiadamiamy o śmierci wieloletniego Sołtysa miejscowości Miedzianka i Radne-
go Rady Miejskiej w Chęcinach, Stanisława Chrabąszcza. Zmarł 30 września w wieku 76 lat. Msza 
żałobna została odprawiona 2 października 2014 r. o godz. 15.00 w Kościele p.w. Najświętszego 
Serca Jezusowego w Wiernej Rzece.
 Pan Stanisław Chrabąszcz pochodził z Miedzianki, z rodziny o tradycjach wojskowych. Wy-
chowany został w duchu patriotycznym i religijnym. Swoje życie zawodowe związał z zakładem 
przemysłu wapienniczego Miedzianka. Był cenionym pracownikiem. Otrzymał wiele dyplomów, 
nagród, odznaczeń. Od dwudziestego roku życia był działaczem Związków Zawodowych. Był prze-
wodniczącym Rady Zakładowej, a przez trzy kadencje członkiem zarządu.
 Pracę w samorządzie gminnym traktował jako służbę ludziom. Podczas sprawowania funkcji 
sołtysa i radnego ludzie byli zawsze dla pana Stanisława na pierwszym miejscu.
 Pozostawił żonę, córkę, synów oraz ukochane wnuki.

 Pogrążonej w smutku rodzinie składamy kondolencje oraz najszczersze wyrazy współczucia, łącząc się w bólu po Jego stracie.
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

wraz z pracownikami Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach,
Sołtysi oraz Radni Rady Miejskiej w Chęcinach

 W ostatnich latach udało się zrealizować wiele dużych unijnych 
zadań inwestycyjnych, które w znaczący sposób wpływają na rozwój 
społeczno-gospodarczy Gminy i Miasta Chęciny. Patrząc jednak na 
unikatowy charakter naszej gminy musimy podejmować działania 
mające na celu promocję i turystykę. - W dobie kryzysu ciężko jest 
wygenerować środki z budżetu gminy na działania promocyjne. 
Podobnie jak w innych obszarach staramy się pozyskać je ze źródeł 
zewnętrznych. Udało nam się podpisać umowę na dofinansowa-

Imprezy promocyjne z unijnego dofinansowania
 W miesiącu czerwcu br. Gmina Chęciny podpisała umowę na organizację wydarzeń promocyjnych w ramach realizacji projektu 
pn.: „Pokazanie starodawnej kultury i historii poprzez zorganizowanie 3 imprez na terenie Gminy Chęciny w duchu średniowiecza”, 
realizowanego w zakresie małych projektów w ramach działania 413 2. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-
2013. Organizacja imprez ma na celu ukazanie w ciekawy sposób atrakcji historyczno-kulturowych Ziemi Chęcińskiej. 

nie unijne na organizację trzech wydarzeń tj.: Piknik Geologiczny 
w Miedziance, „Średniowieczne Chęciny” oraz „Średniowieczne 
zabawy” w Starochęcinach. Pozyskane fundusze z pewnością po-
zwalają na uatrakcyjnienie oferty kulturalno-artystycznej skiero-
wanej do mieszkańców i turystów, a jednocześnie nie nadwyrężają 
naszych możliwości budżetowych – powiedział Burmistrz, Robert 
Jaworski.

CKiS

Zabrzmiał pierwszy dzwonek
 Po dwumiesięcznych wakacjach, 1 września w poniedziałek uczniowie ponownie przekroczyli szkolne mury. Uroczyste 
rozpoczęcia roku szkolnego na terenie Gminy i Miasta Chęciny zapoczątkowały kolejne dziesięć miesięcy nauki. W szkolnych 
ławach w tym roku szkolnym zasiadło 1419 uczniów. Warto dodać, że do przedszkoli łącznie uczęszcza 226 przedszkolaków.

 Uroczystymi mszami świętymi roz-
poczęły się na terenie Gminy i Miasta 
Chęciny uroczystości szkolne związane 
z rozpoczęciem nowego roku nauki. 
Wprowadzenie sztandarów, odśpiewa-
nie hymnu, gorące powitania w szkol-
nych murach przez dyrektorów poszcze-
gólnych placówek i przekazanie planów 
lekcji. Rok szkolny 2014/2015 oficjalnie 
się rozpoczął. 
 Podczas uroczystości rozpoczęcia 
roku szkolnego w wybranych szkołach 
gościły również władze samorządowe 

 Wszystkim nauczycielom i wychowawcom życzymy wielkiej satysfakcji z wypełniania misji przewodników życiowych młodych ludzi, radości 
z dużych i małych sukcesów oraz zapału do podejmowania nowych wyzwań i twórczej, sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi atmosfery pracy. 
Uczniom życzymy, by ten rok szkolny był jak najlepszy, pełen fascynujących zagadek i niespodzianek, jakie niesie zdobywanie wiedzy oraz satysfak-
cji, jaką daje dobrze wykonana praca.

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski
Przewodniczący Rady Miejskiej, Cezary Mielczarz

oraz radni i sołtysi

na czele z Burmistrzem Gminy i Miasta 
Chęciny, Robertem Jaworskim, który 
życzył zarówno uczniom, rodzicom, jak 
i całemu gronu pedagogicznemu owoc-
nej współpracy oraz wielu sukcesów w 
nadchodzącym nowym roku szkolnym. 
W uroczystościach udział wziął również 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Chę-
cinach Cezary Mielczarz oraz Sekretarz 
Paweł Brola.
 Nowy rok szkolny na terenie Gmi-
ny i Miasta Chęciny rozpoczęło 1491 
uczniów, w tym 156 w klasie zero, a w kla-

sach I-VI 893 uczniów i 226 uczniów 
gimnazjów. Najwięcej uczniów uczęszcza 
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Chęcinach – 540 uczniów i Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Wolicy – 231 
uczniów. 
 Po ponad dwóch miesiącach odpo-
czynku czas powrócić do obowiązków 
i ciężkiej pracy w szkolnych ławach. 
U progu nowego roku szkolnego wszyst-
kim życzymy cierpliwości, zdrowia, wiary 
we własne możliwości oraz wytrwałości 
w zdobywaniu wiedzy.
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BURMISTRZ GMINY I MIASTA CHĘCINY 
INFORMUJE

 O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY
NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH:

Działka nr 1099/1  o powierzchni 0,1887 ha położona w Ostro-
wie obr. 8, Gmina Chęciny.
Na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja usta-
lająca warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego z podpiwniczeniem oraz użytkowym poddaszem 
wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury techniczno-
-budowlanej w tym bezodpływowy zbiornik na nieczystości 
płynne. 

Działka nr 1881/1 o powierzchni 0,0206 ha położona w Chęci-
nach przy ulicy Staszica, zabudowana XVII-wiecznym budyn-
kiem stanowiącym zabytek wpisany do rejestru zabytków pod 
numerem 1080 i objęty ochroną prawną. Cena wywoławcza do 
przetargu została ustalona na kwotę 100 000,00 zł plus obowią-
zująca stawka podatku VAT.
Do ceny nieruchomości uzyskanej w wyniku przetargu zostanie 
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. Cena wywoławcza do przetargu została ustalona 
na kwotę 163 000,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT.

Działka nr 930/1 o powierzchni 0,2009 ha położona w Chęci-
nach obr. 01, Gmina Chęciny,  według ewidencji gruntów i bu-
dynków stanowi użytki rolne klasy IV a, IV b.  Cena wywoław-
cza do przetargu została ustalona na kwotę 195 000,00 zł plus 
obowiązująca stawka podatku VAT. 

Działka nr 377/2 o powierzchni 4,7650 ha położona w Wolicy, 
Gmina Chęciny,  według ewidencji gruntów i budynków sta-
nowi użytki Br-RV-1,6550 ha, N-3,1100 ha. Na nieruchomo-
ści znajdują się ruiny po zlikwidowanych zakładach wapien-
niczych.  Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na 
kwotę 412 000,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT. 

Działka nr 689 o powierzchni 3,5000 ha położona w Wolicy, 
Gmina Chęciny,  według ewidencji gruntów i budynków stano-
wi użytki RV-0,1900 ha, RVI-3,3100 ha. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego 
dla złoża wapieni jurajskich „Chęciny – Wolica” na obszarze 
wsi Wolica, Siedlce i Wojkowiec, gmina Chęciny, nieruchomość 
położona jest w obszarze górniczym stanowiącym II etap reali-
zacji wydobywania kopaliny – symbol terenu OG2, obejmujący 
ok. 10 ha.  Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na 
kwotę 498 000,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT. 



Z ŻYCIA GMINY

19

Działka nr 1729/3 o powierzchni 0,0673 ha położona w Chę-
cinach przy ulicy Małogoskiej. Zgodnie z zapisami w ewiden-
cji gruntów nieruchomość została sklasyfikowana jako grunty 
rolne klasy Ivb. Cena wywoławcza do przetargu została usta-
lona na kwotę 53 000,00 zł brutto. Warunkiem dopuszczenia 
do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wyso-
kości 10 600,00 zł do dnia    1 października 2014 roku, na 
konto depozytowe Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach 
Nr 77849300040050087254240006 BS Kielce O/Chęciny. 
Przetarg odbędzie się w dniu 8 października 2014 roku o godz. 
11:00.

 Termin, miejsce i warunki przetargów ustnych nieograni-
czonych zostaną podane do publicznej wiadomości w odręb-
nym ogłoszeniu.

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.
Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę
3 801 000,00 zł brutto.
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 listopada 2014 roku o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu Gminy  i Miasta  w Chęcinach 
Pl. 2 Czerwca 4, pokój nr 114.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 760 200,00 zł do dnia 30 października 2014 roku, 
na konto depozytowe Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach 
Nr 77849300040050087254240006 BS Kielce O/Chęciny.

Działka nr 698/4 o powierzchni 0,1000 ha,  położona w Bolmi-
nie obr. 2, Gmina Chęciny.
Na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja usta-
lająca warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego jedno-
rodzinnego z podpiwniczeniem oraz użytkowym poddaszem 
wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury techniczno-
-budowlanej w tym bezodpływowy zbiornik na nieczystości 
płynne. ena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwo-
tę 50 000,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT

 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. 2014.09.09
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 O budowie nowego przedszkola wraz ze żłobkiem władze Gmi-
ny i Miasta Chęciny myślą już od dawna. Złożono nawet wniosek 
o dofinansowanie unijne w ramach RPO 2007-2013, ale pomimo 
że projekt przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną to 
z braku środków znalazł się na liście rezerwowej. Nowa perspekty-
wa unijna stwarza jednak możliwości na realizację poczynionych 
już zamierzeń. - Z roku na rok przybywa coraz większa liczba no-
wych mieszkańców. Tylko w ostatnim czasie do gminy wpłynęło  
kilkaset wniosków o wydanie warunków zabudowy. W Chęcinach 
i okolicy powstają nowe osiedla. Wzrośnie w związku z tym zapo-
trzebowanie na przedszkole i żłobek. Musimy młodym rodzicom 
zapewnić opiekę nad ich pociechami w warunkach i standardach 
na miarę XXI wieku. Mamy już dokumentację techniczną przed-

W Chęcinach wybudują przedszkole
 Nowe przedszkole powstanie w Chęcinach. Przygotowano już dokumentację techniczną i projekt wizualizacji nowego 
przedszkola. Na nową placówkę władze gminy chcą pozyskać unijne dofinansowanie. Nowy kompleks przedszkolny ma po-
mieścić blisko 300 dzieci. 

szkola, jest też projekt wizualizacji. Złożyliśmy już fiszki o dofinan-
sowanie inwestycji z unijnych środków z nowej perspektywy na 
lata 2014-2020. Nowoczesny budynek zostanie wybudowany na 
działce należącej do gminy, pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia w Chę-
cinach a Zespołem Szkół nr 2 – powiedział Burmistrz Gminy i Mia-
sta Chęciny, Robert Jaworski. 
 Problem braku miejsc w przedszkolach, spowodowany na-
głym przyrostem demograficznym w ostatnim czasie, nie doty-
czy tylko gminy Chęciny, ale całego kraju. Samorządy zaczynają 
szukać rozwiązań. – Chęciny od kilku lat przygotowują się do tej 
priorytetowej inwestycji. Jest już dokumentacja oraz wykupiono 
działki pod budowę. W ostatnich latach Gmina realizuje wiele 
inwestycji finansowanych ze środków zewnętrznych, niestety nie 
udało się w pierwszym okresie programowania UE uzyskać pie-
niędzy na ten cel. A Gmina z wyłącznie własnych środków nie 
była i nie jest w stanie zrealizować wielomilionowej inwestycji. 
W nowej perspektywie finansowania unijnego na lata 2014-2020 
to zadanie Gmina umieściła jako priorytetowe do realizacji. Z ra-
cji ciągle rosnących standardów i oczekiwań mieszkańców oraz 
rozwoju budownictwa mieszkaniowego, dla młodych rodziców 
często brak miejsca w przedszkolu jest poważnym problemem. 
Chcąc im pomóc postanowiliśmy wybudować nowoczesny obiekt 
z przeznaczeniem na przedszkole – mówi Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 
 Nowy kompleks przedszkolny przewidziano na blisko 300 dzie-
ci. – Uważamy, że centrum miasta to najlepsza lokalizacja na przed-
szkole. Rodzice, którzy pracują w Kielcach, jadąc do pracy z każde-
go zakątka naszej gminy, będą zostawiać dzieci w zasadzie po drodze 
– tłumaczy Burmistrz Jaworski. – Uważam, że przedszkole na miarę 
naszych czasów jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju najmłod-
szych mieszkańców naszej gminy. Poza tym, dla dziecka regularny 
kontakt z innymi dziećmi jest niezwykle istotny. Bardzo korzystnie 
wpływa na rozwój intelektualny i emocjonalny. Dzięki temu malu-
chy są dobrze przygotowane do nauki w szkole. Przedszkole wraz ze 
żłobkiem jest potrzebne, a my robimy wszystko, aby doprowadzić do 
realizacji tej inwestycji – dodał Burmistrz.

Agnieszka Olech

Demografia
za okres od dnia 02.09.2014 roku  do  dnia 30.09.2014 roku

URODZENIA
DZIEWCZYNKI
1. Gabriela
2. Hanna
3. Laura
4. Emilia
5. Kornelia

CHŁOPCY
1. Nikodem

MAŁŻEŃSTWA
Na ślubnym kobiercu stanęło 17 par.

ZGONY
Matuszewska   Agnieszka 05.09.2014r.   Wolica
Gniazdo   Stanisław 02.09.2014r.   Korzecko
Nartowski  Tadeusz 06.09.2014r.   Miedzianka
Kubicki  Sylwester 10.09.2014r.   Chęciny
Dewerenda  Bogdan 10.09.2014r.    Tokarnia
Mazur  Eugenia  11.09.2014r.   Lipowica 
Cielibała  Sławomir 13.09.2014r.   Wolica
Podsiadło  Krystyna 17.09.2014r.   Bolmin
Mazur  Janina  18.09.2014r.   Przymiarki
Tomczyk  Jerzy  16.09.2014r.   Bolmin
Nowak  Zofia  18.09.2014r.   Łukowa
Lisowicz  Genowefa 21.09.2014r.   Polichno

Sporządziła: Mirosława Woźniak
Chęciny, dnia  30.09.2014r.

Na tej działce powstanie nowe przedszkole
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 Uroczystego otwarcia zrewitalizowa-
nych Rynków dokonał Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski wraz 
z zaproszonymi gośćmi. Wszyscy podkre-
ślali, że Chęciny nareszcie mają starówkę 
na miarę królewskiego miasta. Odno-
wione Rynki poświęcił ks. Jan Kukowski, 
proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja 
Apostoła w Chęcinach. Poświęcił on oba 
Rynki oraz łączącą je ulicę Łokietka, idąc 
wraz z włodarzem gminy na czele barw-
nego korowodu, w którym znaleźli się 
przedstawiciele gminnych ochotniczych 
straży pożarnych, zacni rycerze i pięk-
ne białogłowy, a także zaproszeni goście, 
mieszkańcy i turyści, którzy na niezwykłe 
wydarzenie do Chęcin tego dnia przybyli 
bardzo licznie.
 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
podczas uroczystego otwarcia przypo-
mniał jak wiele trudu kosztowało zrewita-
lizowanie centrum miasta. – Liczyliśmy na 
to, że prace zakończą się szybciej. Jak wie-
my, spowolniły je odkrycia archeologicz-
ne, które mimo wszystko przybliżyły nas 
do poznania prawdy o Chęcinach. Patrząc 
jednak na efekt końcowy rewitalizacji, ja-
sno można stwierdzić, że trud ten opłacał 
się – podkreślał Burmistrz Jaworski, dzię-
kując jednocześnie wszystkim tym, którzy 

Chęciny piękniejsze
po rewitalizacji. Dokonano

uroczystego otwarcia rynków
 W ostatnią niedzielę sierpnia, w Chęcinach miało miejsce historyczne wyda-
rzenie. W staropolskim stylu, w obecności szlachetnych rycerzy, dam dworu i setek 
gości dokonano uroczystego otwarcia zrewitalizowanych Rynków. Rozpoczęta dwa 
lata temu rewitalizacja zabytkowych Chęcin była możliwa dzięki wsparciu Unii 
Europejskiej.

przyczynili się do realizacji inwestycji. Bur-
mistrz podziękował także mieszkańcom za 
cierpliwość i wyrozumiałość podczas prze-
prowadzanych tu prac. – Centrum nasze-
go królewskiego miasta przeszło wielką 
przemianę. Teraz możemy poszczycić się 
nie tylko pięknym, ale i atrakcyjnym tu-
rystycznie miastem. Mamy tu unikatową 
studnię, piękne, podświetlane na koloro-
wo fontanny, a także jedyną w regionie 
replikę laski sądowniczej. Przy okazji re-
witalizacji wymieniliśmy także wszystko to, 
czego turyści nie oglądają, czyli wodociągi 
i kanalizację sanitarną. Wybudowaliśmy 
kanalizację deszczową oraz zlikwidowali-
śmy szpecącą miasto napowietrzną linię 
energetyczną. Wszystkie instalacje zostały 
ukryte pod ziemią, nie niszcząc koncepcji 
średniowiecznych Rynków – dodał Bur-
mistrz. 
 Słowa uznania popłynęły od licznie 
zaproszonych gości. – Chęciny od zawsze 
były perełką województwa świętokrzy-
skiego. Myślę, że po rewitalizacji, centrum 
miasta zyska na atrakcyjności i ściągnie 
do regionu prawdziwe rzesze turystów 
– mówił Jacek Kowalczyk, dyrektor De-
partamentu Promocji, Edukacji, Kultury, 
Sportu i  Turystyki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskiego. 

Otwarcie Rynków

To wprost niepojęte…
I nie do uwierzenia…
Jak miasto królewskie Chęciny,
Nam się w oczach zmienia

Było kiedyś pięknie
Lecz nie tak, jak teraz,
Gdy z odnowionych Rynków
Nowoczesność nam spoziera

Te piękne latarnie
Cudowna, jak tęcza fontanna,
Która kolorami świateł
W kamieniczek okien… ukradkiem zagląda.

Jeszcze nie tak dawno…60 - + lat temu…
Świnki po Rynkach chodziły
I po wylaniu do rynsztunków pomyj
Swobodnie brodziły.

Nowych obywateli
Do Chęcin przybyło
Nie wiedzą…tego jestem pewna,
Jak tu wcześniej było.

Pamiętam odpusty i stare stragany
Furmanki w żelaznych obręczach,
Które jadąc po bruku
Głośno turkotały

Woźnica rozkładał
Na straganie towar
I szedł sobie prościutko
Do baru… na browar

Gdy jego żona cały towar
Dawno wysprzedała…
Kobyłka gospodarza
Sama do domu odprowadzała

Na Dolnym Rynku
Gospoda była
Tam pani Smalcowa
Mielone smażyła

Kiedy filmowcy film
O „Wołodyjowskim” nakręcali…
Pan Hoffman i ekipa
Pysznymi mielonymi się zajadali

Tak sobie myślę…
I ciekawość mnie zżera,
Kiedy gospodarz miasta
Do domu dociera?

Bo jak nie w starostwie,
To u ministrów bywa…
I dla naszego miasta
Pieniądze zdobywa.

Nie chodzi o brawa, ani wychwalanie
Tylko o obraz miasta, jaki po Włodarzu,
Radzie miasta, pracownikach ratusza….
W pamięci zostanie

Pan Marszałek Jarubas
Przychylnym okiem zerka
Co też w tych Chęcinach
Nowego zaćwierka

Przybywa turystów
I to pierwszej klasy
Wiecie ile forsy
Wpłynie nam do kasy?

Gdy jeszcze powstaną
Ogródki piwne, ogródki kawowe
Nie jeden z mieszkańców
Złapie się za głowę

To tyle z mojej strony
Ludziska kochani
Niech się cieszą nasze oczy
Nowymi zmianami.

31 sierpnia 2014r.; Elza Trzepizur Krupa...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...
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 Podczas historycznej uroczystości 
otwarcia chęcińskich Rynków wszyscy 
przybyli goście mogli wysłuchać licznych  
koncertów. Na scenie zaprezentowały się 
grupy taneczne i lokalni artyści, a wśród 
nich zespół taneczny Fresh i Chęcińska 

Akademia Folkloru. Na zakończenie od-
był się koncert zespołu „Bez Jacka”.
 Warto przypomnieć, że wszystkie pra-
ce przy rewitalizacji chęcińskich Rynków 
zostały zrealizowane w ramach działania 
6.2 „Rewitalizacja małych miast” Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2007-
2013.

Agnieszka Olech
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Tak wyglądało centrum Chęcin kiedyś
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… a tak centrum Chęcin wygląda dziś


