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 - Świętując 96. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości nie tylko oddajemy hołd bohaterom historii. 
Patrzymy też w przyszłość – podkreślał Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski podczas uroczystości 
niepodległościowych tradycyjnie już obchodzonych każde-
go roku na terenie Gminy Chęciny. Patronat honorowy nad 
tegorocznymi uroczystościami objęła Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej RP Beata Oczkowicz.  

Święto Niepodległości 
w Chęcinach

Robert Jaworski
po raz trzeci został Burmistrzem 

Gminy i Miasta Chęciny
 16 listopada udaliśmy się do urn, aby wybrać nowe władze samorządowe. Głosowaliśmy za wybo-
rem wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 
Jak się okazało, urzędujący od dwóch kadencji na stanowisku chęcińskiego burmistrza Robert Jaworski zdobył ponad 76% 
poparcia i tym samym po raz trzeci został Burmistrzem Gminy i Miasta Chęciny. Mieszkańcy wybrali też swoich radnych.    

 Za nami pierwsza se-
sja nowej kadencji Rady 
Miejskiej w Chęcinach. 
1 grudnia, radni złożyli 
ślubowanie, a w głosowa-
niu tajnym wybrali swo-
jego przewodniczącego 
i wiceprzewodniczących. 
Ślubowanie złożył także 
Burmistrz Gminy i Mia-
sta Chęciny, Robert Ja-
worski, który w ostatnich 
wyborach zdobył ponad 
76-procentowe poparcie 
mieszkańców, obejmując 
urząd burmistrza już po 
raz trzeci. 

Inauguracyjna Sesja
Rady Miejskiej w Chęcinach kadencji 2014-2018
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	 Głosowanie	 na	 terenie	Gminy	 i	Miasta	Chęciny	we	wszystkich	Obwodowych	Komisjach	 przebiegło	 bez	
zakłóceń.	Frekwencja	na	terenie	gminy	wyniosła	52,48	%.	 	Na	12158	uprawnionych	do	głosowania	do	urn	
wyborczych	udało	się	6384	osób.
	 Do	Rady	Miejskiej	w	Chęcinach	wybrano	piętnastu	radnych.	I	tak,	skład	nowej	Rady	Miejskiej	w	Chęcinach	
przedstawia	się	następująco	(w	kolejności	alfabetycznej):	Tomasz	Dulny,	Rafał	Gajos,	Jarosław	Idziak,	Walde-
mar	Jach,	Edyta	Jarząbek,	Jerzy	Kubecki,	Michał	Kwiatkowski,	Danuta	Mochocka,	Małgorzata	Pniewska,	Wan-
da	Polańska,	Kamil	Prędota,	Tomasz		Szczepanik,	Janusz	Wojalski,	Michał	Zawierucha,	Tomasz	Żelichowski.	
Na	kandydującego	na	stanowisko	Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny	Roberta	Jaworskiego	wyborcy	oddali	4737	głosów,	co	sta-
nowiło	76,2%	wszystkich	głosów.	Tym	samym	został	on	ponownie	wybrany	na	trzecią	już	kolejną	kadencję.	
	 Miło	 nam	 również	 	 poinformować,	 że	 przedstawiciele	Gminy	 i	Miasta	Chęciny	dostali	 się	 do	Rady	Powiatu	Kieleckiego,	
a	także	do	Sejmiku	Województwa	Świętokrzyskiego.	I	tak,	z	okręgu	chęcińskiego	w	Radzie	Powiatu	zasiadło	dwóch	mieszkańców	
gminy,	a	są	nimi:	Ryszard	Barwinek	jako	Wiceprzewodniczący	Rady	Powiatu	i	Kazimierz	Bielecki	w	roli	radnego	powiatowego.	
Natomiast	w	Sejmiku	Województwa	Świętokrzyskiego	zasiądzie	Grzegorz	Gałuszka.	

Agnieszka Olech

Robert Jaworski po raz trzeci został
Burmistrzem Gminy i Miasta Chęciny

 16 listopada udaliśmy się do urn, aby wybrać nowe władze samorządowe. Głosowaliśmy za wyborem wójtów, burmistrzów 
i prezydentów, a także radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Jak się okazało, urzędujący od dwóch kadencji na sta-
nowisku chęcińskiego burmistrza Robert Jaworski zdobył ponad 76 % poparcia i tym samym po raz trzeci został Burmistrzem 
Gminy i Miasta Chęciny. Mieszkańcy wybrali też swoich radnych.    

	 Dziękuję	Państwu	za	udział	w	ostatnich	wyborach	samorządowych	
-	obecność	przy	urnach	była	nie	tylko	wypełnieniem	obywatelskiego	obo-
wiązku,	ale	przede	wszystkim	była	wyrazem	Waszego	 zainteresowania	
i	zaangażowania	w	sprawy	naszej	małej	ojczyzny.

	 Pragnę	serdecznie	podziękować	za	zaufanie,	życzliwość	i	docenie-
nie	mojej	pracy	samorządowej,	czego	wyrazem	jest	powierzenie	mi	urzę-
du	Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny	na	kolejne	cztery	lata.

	 To	dla	mnie	ogromny	 zaszczyt,	 że	po	ośmiu	 latach	wspólnej	pracy	na	 rzecz	naszej	Gminy,	nadal	
wspieracie	mnie	Państwo	w	realizowanej	polityce	rozwoju	oraz	w	budowaniu	pozytywnego	wizerunku	
Ziemi	Chęcińskiej,	zarówno	na	arenie	województwa,	jak	i	całego	kraju.

	 Uzyskane	przeze	mnie	tak	wysokie	poparcie	mieszkańców	to	wyróżnienie,	a	przede	wszystkim	mobiliza-
cja	do	bardziej	wytężonej	pracy.	Wierzę,	że	podejmowane	działania	będą	nadal	spotykały	się	z	Państwa 
akceptacją	i	że	razem	będziemy	kontynuować	wspólne	dzieło	rozwoju	Gminy	i	Miasta	Chęciny.

	 Ze	swej	strony	zapewniam,	że	dołożę	wszelkich	starań,	aby	nie	zawieść	Państwa	zaufania,	a	moje	
obowiązki	 będę	 dalej	 wykonywał	 sumiennie	 i	 z	 pełnym	 zaangażowaniem,	mając	 na	 uwadze	 przede	
wszystkim	dobro	i	poprawę	warunków	życia	mieszkańców	naszej	Gminy.

	 Jeszcze	raz	serdecznie	dziękuję	za	okazane	poparcie	w	minionych	wyborach	samorządowych.

Robert	Jaworski
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• Effector Kielce vs Reprezentacja 
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	 Pierwsze	 uroczy-
ste	 posiedzenie	 Rady	
Miejskiej	 w	 Chęcinach	
VII	Kadencji	odbyło	się	
w	murach	 hali	 widowi-
skowo-sportowej	w	Chę-
cinach.	W	obecności	rad-
nych	minionej	kadencji,	
sołtysów,	 przedstawicieli	
organizacji	 pozarządo-
wych	 i	 stowarzyszeń,	
a	także	 przedstawicieli	
duchowieństwa	 i	 miesz-
kańców	nowym	radnym	
wręczono	 zaświadczenia	
o	 wyborze,	 a	 następnie	
zostali	 zaprzysiężeni.	 Zaświadczenie	 o	 wy-
borze	 wręczono	 również	 nowo	 wybrane-
mu	Burmistrzowi	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	
Robertowi	Jaworskiemu,	który	także	złożył	
uroczyste	 ślubowanie.	 Z	 chwilą	 wypowie-
dzenia	 słów	 przysięgi	 Burmistrz	 oficjalnie	
rozpoczął	pracę	w	trzeciej	już	kadencji.
	 Podczas	sesji	radni	dokonali	pierwszych	
wyborów.	Tym	najważniejszym	bez	wątpie-
nia	 był	 wybór	 swojego	 przewodniczące-
go.	I	 tak,	Danuta	Mochocka	została	nowo	
wybraną	 przewodniczącą	 Rady	 Miejskiej	
nowej	 kadencji	 -	 otrzymała	 w	głosowaniu	
tajnym	15	głosów.	Była	jedyną	kandydatką	
zgłoszoną	na	 tę	 funkcję.	 –	Życzę	 zarówno	
Burmistrzowi	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	jak	
i	 całej	Radzie,	 aby	 ta	kadencja	była	 zgod-
na	i	owocna	–	powiedziała	Przewodnicząca	
Rady	Miejskiej	 w	 Chęcinach	Danuta	Mo-
chocka,	 dziękując	 radnym	 za	 wybór	 i	 za-
ufanie.
	 Podczas	 pierwszego	 posiedzenia	 sesji	
wybrano	 również	 dwóch	 wiceprzewodni-
czących,	 którymi	 zostali	 radni	 Waldemar	
Jach	oraz	Jarosław	Idziak.	Podczas	sesji	wy-
brano	również	składy	osobowe	poszczegól-
nych	 komisji	 oraz	 ich	 przewodniczących.	
I	 tak,	 Przewodniczącą	Komisji	Rewizyjnej	
została	 radna	Małgorzata	 Pniewska.	 Prze-
wodniczącym	 Komisji	 Budownictwa,	 Rol-
nictwa,	Gospodarki	Komunalnej	 i	Ochro-
ny	 Środowiska	 jest	 radny	 Rafał	 Gajos,	
a	Przewodniczącym	 Komisji	 Planowania,	
Budżetu	i	Oświaty	został	radny	Tomasz	Że-
lichowski.
	 Podczas	 uroczystości	 zaprzysiężenia	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	

Inauguracyjna Sesja
Rady Miejskiej w Chęcinach 

kadencji 2014-2018
 Za nami pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miejskiej w Chęcinach. 1 grudnia, 
radni złożyli ślubowanie, a w głosowaniu tajnym wybrali swojego przewodniczącego 
i wiceprzewodniczących. Ślubowanie złożył także Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski, który w ostatnich wyborach zdobył ponad 76-procentowe poparcie 
mieszkańców, obejmując urząd burmistrza już po raz trzeci. 

Jaworski,	na	którego	w	ostatnich	wyborach	
głos	 oddało	 ponad	 76%	 społeczeństwa,	
podkreślał	jak	ważne	są	współpraca,	dialog	
i	zgoda.	–	Uzyskany	w	ostatnich	wyborach	
tak	 wysoki	 wynik	 to	 dla	 mnie	 wielki	 za-
szczyt,	ale	przede	wszystkim	motywacja	do	
dalszej	 pracy	 na	 rzecz	 naszej	małej	 ojczy-
zny.	Wierzę,	że	wszyscy	weźmiemy	sobie	do	
serca	to,	co	dzisiaj	przyrzekaliśmy	i	dołoży-
my	wszelkich	starań,	aby	w	dalszym	ciągu	
wspólnie	 rozwijać	 naszą	 gminę	 –	 podkre-
ślał	Burmistrz	Robert	Jaworski.
	 Na	uroczystej	sesji,	podczas	której	do-
szło	 do	 zaprzysiężenia	 nowych	 radnych	
i	 nowego	 szefa	 gminy	 gościli	 także	 radni	
powiatowi:	 Kazimierz	 Bielecki	 i	 Ryszard	
Barwinek,	 Dziekan	 dekanatu	 chęcińskie-
go	 Ksiądz	 Jan	 Kukowski,	 Proboszcz	 pa-
rafii	 w	Polichnie	 Ksiądz	 Krzysztof	 Pawlik,	
honorowy	 obywatel	 gminy	 i	 jednocześni	
Gwardian	Klasztoru	Ojców	Franciszkanów	
Paweł	Chmura.	Wśród	zaproszonych	gości	
znaleźli	 się	 również	 dyrektorzy	 szkół,	 in-
stytucji	i	jednostek	z	terenu	gminy,	przed-
stawiciele	 ochotniczych	 straży	 pożarnych,	
kombatanci,	 lokalny	 Klub	 Seniora	 oraz	
licznie	zgromadzeni	mieszkańcy.
Poniżej przedstawiamy skład Rady Miej-
skiej w Chęcinach:
Tomasz	 Dulny,	 Rafał	 Gajos,	 Jarosław	
Idziak,	 Waldemar	 Jach,	 Edyta	 Jarząbek,	
Jerzy	 Kubecki,	 Michał	 Kwiatkowski,	 Da-
nuta	 Mochocka,	 Małgorzata	 Pniewska,	
Wanda	 Polańska,	 Kamil	 Prędota,	 Tomasz	
Szczepanik,	 Janusz	Wojdalski,	Michał	 Za-
wierucha,	Tomasz	Żelichowski.

Agnieszka Olech
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	 Nie	ulega	wątpliwości,	że	odrestaurowany	zamek	wygląda	jesz-
cze	piękniej	i	jeszcze	bardziej	tajemniczo	niż	do	tej	pory.	Zachwyca	
zarówno	jego	wnętrze,	jak	i	otoczenie,	które	również	zostało	kom-
pleksowo	zrewitalizowane.	Na	realizację	zadania	pn.	„Komplekso-
we	zagospodarowanie	wzgórza	zamkowego	w	Chęcinach”	władze	
gminy	pozyskały	 aż	80	procent	dofinansowania	 z	Europejskiego	
Funduszu	Rozwoju	Regionalnego.	Całkowity	koszt	inwestycji	opie-
wa	na	kwotę	ponad	8	mln	zł,	w	tym	kwota	dofinansowania	unijne-
go	to	ponad	6,5	mln	zł.
	 Projekt	 został	 realizowany	w	 ramach	Działania	2.3	Promocja	
gospodarcza	i	turystyczna	regionu,	pn.	„Zamek	Królewski	w	Chę-
cinach	historycznym	miejscem	mocy	Ziemi	Świętokrzyskiej	–	kom-
pleksowe	 zagospodarowanie	 Wzgórza	 Zamkowego”.	 W	 ramach	

Zamek Chęciński w nowym obliczu
 Na finiszu są już prace związane z odrestaurowaniem najsłynniejszego w regionie zamku – Zamku Chęcińskiego. Trwają 
dosłownie ostatnie prace kosmetyczne. Inwestycja kosztowała ponad 8 milionów złotych, z czego 80% pochodziło z pozyska-
nych środków unijnych. Niebawem wielkie otwarcie.

rewitalizacji	wzgórza	zamkowego	na	Górnym	Zamku	odbudowano	
pomieszczenia	kaplicy	i	dawnego	skarbca,	a	pomieszczenia	piwnic	
zaadoptowano	na	sezonową	mini-kawiarnię.	Powstał	 także	punkt	
widokowy	wraz	z	zamontowanymi	lunetami.	
	 Na	Dolnym	Zamku	stanęła	zabudowa	w	stylu	dawnych	straga-
nów.	Powstał	też	mały	amfiteatr,	w	którym	ustawiono	ławki	z	bali	
drewnianych.	Oko	odwiedzających	z	całą	pewnością	będą	cieszyły	
również	repliki	armat.	Odbudowano	i	zabezpieczono	też	studnię.	
Najważniejsze	jednak	jest	to,	że	udostępniona	dla	turystów	została	
druga	wieża	-	zachodnia,	w	którą	kilka	 lat	 temu	uderzył	piorun,	
uszkadzając	jej	mury.	To	tutaj,	w	powstałej	galerii	będą	organizo-

wane	 wystawy	 i	 wernisaże.	 Dodatkowo	 wykonano	 profesjonalną	
pełną	iluminację	Zamku.	
	 Odrestaurowany	 chęciński	 Zamek,	 nazywany	 perełką	 tury-
styczną	regionu	świętokrzyskiego,	z	całą	pewnością	będzie	przycią-
gał	tysiące	turystów.	
	 -	Odrestaurowany	Zamek	z	całą	pewnością	stanie	się	doskona-
łym	produktem	turystycznym,	który	przyciągnie	prawdziwe	tłumy	
turystów.	 Jestem	 przekonany,	 że	 w	 nadchodzącym	 sezonie	 tury-
stycznym	Chęciny	przeżyją	prawdziwe	oblężenie	–	mówi	Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
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	 Celem	tego	przedsięwzięcia,	organizowanego	już	od	12	lat,	
jest	skłonienie	lokalnych	społeczności	do	przygotowania	efek-
tywnej,	bezpiecznej	 i	mądrej	 formy	spędzania	wolnego	czasu	
dla	dzieci		i	młodzieży	w	okresie		letnich	wakacji.		Gmina	i	Mia-
sto	Chęciny,	wzorem	poprzednich	 lat,	 chętnie	podjęła	 się	re-
alizacji	 tego	projektu.	Głównych	organizatorem	kreatywnych		
zajęć,		pouczających	wycieczek	i	szalonych	zabaw	było	Centrum	
Kultury	i	Sportu	w	Chęcinach.
	 Chociaż	 od	 wakacji	 upłynęło	 już	 wiele	 tygodni,	 zarówno	
dzieci	jak	i		organizatorzy	naszych	„Lipcowych	igraszek”	z	chę-
cią	wspominają	miłe	chwile	 tegorocznych	wakacji.	Hala	„Pod	
Basztami”	 	codziennie	gościła	w	swoich	murach	 liczne	grupy	
dzieci	i	młodzież	.	W	zajęciach	uczestniczyły	dzieci,	które	z	róż-
nych	przyczyn	nie	wyjeżdżały	na	letni	wypoczynek,	bo	to	głów-
nie	 do	 nich	 	 kierowana	 była	 akcja	 szczęśliwych	 wakacji.	 Nie	
sposób	wymienić	wszystkich	 zajęć	 jakie	w	wakacyjnym	 czasie	
zorganizowało	nasze	CKiS.	Każdy	dzień	wypełniony	był	mnó-
stwem	atrakcji.		Dzieciaki		odwiedziły		kilka	ciekawych	miejsc,	
m.in.:	leśniczówkę	w	Mostach,	Stadion	Miejski	w	Kielcach	czy	
Ośrodek	Rekreacji	i	Hipoterapii.		Zorganizowanie	„Lipcowych	
igraszek”	wymagało	wiele	pracy	 i	poświecenia	 ze	 strony	pra-
cowników	CKiS,	 którzy	 włożyli	 wszystkie	 swoje	 siły,	 pomysły	
i	dużo	serca	aby		dzieci	mogły	szczęśliwie	i	bezpiecznie	spędzić	
czas	letniego	odpoczynku.
	 Wojewódzka	 Rada	 Bezpieczeństwa	 Ruchu	 Drogowego,	
doceniła	 działania	 Gminy	 Chęciny	 i	 przyznała	 jej	 zaszczytne	
II	miejsce.	7	listopada	w	Sali	Ponurego	Piwnika	w	Komendzie	
Wojewódzkiej	Policji	w	Kielcach	odbyło	się	uroczyste	podsumo-
wanie	 konkursu,	 podczas	 którego	uhonorowano	 zwycięzców.	

Nagroda dla Gminy Chęciny za organizację
letniego wypoczynku dla dzieci

 7 listopada w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski wraz z Dyrek-
tor Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, Renatą Janusz odebrał nagrodę za zajęcie II miejsca w akcji pn. „Pomóżmy dzieciom 
spędzić szczęśliwie wakacje”. Organizatorem wydarzenia była Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Nadmienić	należy,	iż	do	konkursu	zgłosiło	się	aż	19	lokalnych	
podmiotów.	 Nagrodę	 z	 rąk	 Członka	 Zarządu	 Województwa	
Świętokrzyskiego,	 Piotra	 Żołądka	 odebrali	 Burmistrz	 Gminy	
i	Miasta	 Chęciny,	 Robert	 Jaworski	 i	 Dyrektor	 CKiS,	 Renata	
Janusz	.	Oprócz		dyplomu	i	gratulacji	Gmina	otrzymała	rów-
nież	nagrodę	rzeczową	w	postaci	wykaszarki	 spalinowej	mar-
ki	HUSQVARNA	ufundowanej	 przez	Wojewodę	 Świętokrzy-
skiego.	Wszyscy	 zgodnie	 potwierdzali,	 iż	 największą	 nagrodą	
i	wyrazami	wdzięczności	były	uśmiechy	dzieci	uczestniczących	
w	 zajęciach,	 a	 nagroda	 konkursowa	 jest	 powodem	do	 dumy		
i	satysfakcji	z	dobrze	wykonanego	zadania.	Docenienie	wysiłku	
i	zaangażowania	jest	miłym	akcentem	w	codziennej	pracy	ca-
łego	zespołu,	jak	również	motywacją	do	organizacji	kolejnych	
przedsięwzięć.

Magdalena Kręciała

 11 wiaduktów, sześć mostów, trzy 
dwupoziomowe węzły drogowe, dwa 
miejsca obsługi podróżnych oraz tunel 
pieszo-rowerowy, a wszystko to na ponad 
21kilometrach nowego odcinka drogi 
ekspresowej S7 z Chęcin do Jędrzejo-
wa, na który Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad właśnie rozstrzy-
gnęła przetarg. Prace inwestycyjne mają 
ruszyć z początkiem 2015 roku. 
 
	 Przetarg	na	budowę	21-kilometrowe-
go	odcinka	drogi	ekspresowej	z	Chęcin	
do	 Jędrzejowa	 wygrało	 włosko-polskie	
konsorcjum	na	czele	z	firmą	Salini	Pol-

Rozstrzygnięto przetarg na budowę
ekspresowej „siódemki” na odcinku

od Chęcin do Jędrzejowa
ska.	Konsorcjum	złożyło	najniższą	ofertę	
za	blisko	0,6	mld.	Dwujezdniowa	droga	
będzie	 łączyć	obwodnicę	Kielc	od	węzła	
Chęcin	ze	wschodnią	obwodnicą	Jędrze-
jowa.	
	 Na	odcinku	Chęciny	 –	 Jędrzejów	po-
wstanie	11	wiaduktów,	 sześć	mostów,	 trzy	
dwupoziomowe	węzły	drogowe,	dwa	miej-
sca	obsługi	podróżnych	oraz	tunel	pieszo-
-rowerowy.	 Poza	 tym,	 powstaną	 też	 trzy	
przejścia	 dla	 dużych	 zwierząt	 i	 przepusty	
dla	 mniejszych.	 Wybudowana	 zostanie	
również	sieć	dróg	dojazdowych.	

Agnieszka Olech
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Planowana modernizacja obiektów sportowych w Gminie Chęciny

	 Gmina	Chęciny	złożyła	wniosek	na	realizację	dużego	projektu	
pod	nazwą	„Rozwój	infrastruktury	sportowej	poprzez	moderni-
zację	boisk	sportowych	w	Łukowej	i	Polichnie	oraz	zakup	strojów	
sportowych	 dla	 członków	 klubów	 sportowych	 z	 terenu	 Gminy	
Chęciny”.	Projekt,	który	poza	wkładem	własnym	gminy,	opiewa	
na	kwotę	ponad	40	 tysięcy	 złotych	dofinansowania,	 zakłada	za-
kup	 i	montaż	piłkochwytów	na	boisku	w	miejscowości	Łukowa,	
budowę	ogrodzenia	boiska	sportowego	w	Polichnie,	zakup	sprzę-
tu	sportowego	dla	klubów	działających	na	terenie	Gminy	Chęci-
ny	oraz	organizację	 turnieju	piłki	nożnej.	Złożony	przez	gminę	
wniosek	 został	 pozytywnie	 zaopiniowany	przez	Radę	 Stowarzy-
szenia	 Lokalna	 Grupa	 Działania	 „Perły	 Czarnej	 Nidy”,	 która	
przeprowadziła	ocenę	 formalną	wniosku	przyznając	mu	niemal	
maksymalną	 liczbę	punków.	Następnie	dokumentacja	projekto-
wa	 została	przekazana	do	Świętokrzyskiego	Biura	Rozwoju	Re-
gionalnego	w	celu	dalszej	weryfikacji	oraz	przygotowania	umowy	
o	 dofinansowanie	 zadania.	 –	 Jednym	 z	 priorytetów	 lokalnego	
samorządu	jest	tworzenie	warunków	oraz	dbanie	o	właściwy	roz-
wój	młodego	pokolenia.	Dzięki	zaplanowanej	inwestycji	wzrośnie	
przede	 wszystkim	 poziom	 bezpieczeństwa	 osób	 korzystających	
z	 infrastruktury	 sportowej.	 Liczymy	 na	 to,	 że	 unowocześnione	
boiska	przyciągną	większą	liczbę	ich	aktywnych	użytkowników	–	

W Gminie Chęciny zmodernizują boiska
i kupią stroje sportowe

 Ponad 50 tysięcy złotych będzie kosztowała modernizacja obiektów sportowych w Łukowej i Polichnie oraz zakup strojów 
dla członków klubów sportowych z terenu Gminy Chęciny.  Na te zadania, Gmina Chęciny złożyła wniosek o dofinansowanie, 
który przeszedł już pozytywną ocenę formalną. 

tłumaczy	 Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	 Robert	 Jaworski.	
–	Wdrożenie	tego	projektu	umożliwi	nam	realizację	prozdrowot-
nej	polityki	 gminy	 i	 zaspokojenie	potrzeb	 aktywności	 ruchowej	
mieszkańców,	a	w	szczególności	dzieci	i	młodzieży.	Działania	za-
warte	w	projekcie	pozwolą	także	promować	wśród	dzieci	 i	mło-
dzieży	aktywne	spędzanie	wolnego	czasu	–	podkreśla	Burmistrz	
Jaworski.

Nowe stroje dla lokalnych sportowców

	 W	 ramach	 projektu	 zaplanowano	 również	 zakup	 butów	 oraz	
strojów	sportowych	dla	lokalnych	klubów:	Piast	Chęciny,	UKS	Chę-
ciny	oraz	LKS	Bolmin.	–	Kluby	sportowe	reprezentują	naszą	gminę	
na	wielu	turniejach.	Należy	więc	docenić	ich	wkład	i	zaangażowanie	
w	kształtowanie	 pozytywnego	 wizerunku	 naszej	 gminy.	 Prezentu-
jąc	się	w	zakupionych	strojach,	członkowie	klubów	będą	promować	
gminę	na	 zawodach	na	 szczeblu	nie	 tylko	 lokalnym,	 ale	 także	po-
wiatowym	i	wojewódzkim.	Realizacja	projektu	pozwoli	na	doposaże-
nie	klubów	oraz	stworzenie	im	lepszych	warunków	do	podnoszenia	
swych	 umiejętności	 i	 dążenia	 do	 kolejnych	 sukcesów	 sportowych.	
Wierzę,	że	realizacja	projektu	pozwoli	także	zmotywować	młodzież	
do	aktywnego	spędzania	czasu	wolnego	–	mówi	Burmistrz	Robert	
Jaworski.	Projekt	zakończy	się	turniejem	piłki	nożnej.	

Agnieszka Olech

	 Wizyta	miała	charakter	kurtuazyjny.	W	spotkaniu	uczestni-
czył	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski	oraz	
Z-ca	Prezydenta	Kielc,	Czesław	Gruszewski.		Dyskutowano	na	
temat	walorów	turystycznych	i	historycznych	Chęcin,	uznawa-

Wizyta w Chęcinach Delegacji Ambasady
Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce

 23 listopada gościła w Chęcinach Radca Kulturalny Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce, Pani Wu Guang. 
Radca odwiedziła Chęciny w ramach odbywającej się wizyty w stolicy regionu świętokrzyskiego.

nych	za	perełkę		regionu	świętokrzyskiego.	Ponadto	delegacja	
odwiedziła	najwięjksze	zabytki	na	terenie	miasta.

Magdalena Jamrożek
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	 Listopad	 jest	miesiącem	pamięci	narodowej.	Obchodzone	
w	 tym	 czasie	 Narodowe	 Święto	Niepodległości	 w	 Chęcinach	
corocznie	staje	się	okazją	do	refleksji	na	temat	historii	naszego	
narodu	oraz	dawnego	i	współczesnego	patriotyzmu.	Obchody	
i	hołd	upamiętnienia	bohaterów	narodowych,	którzy	walcząc	
o	wolną	Polskę	oddali	 swoje	życie,	 staje	 się	pouczającą	 lekcją	
historii	i	patriotyzmu	dla	młodego	pokolenia.
W	tym	roku	lokalne	uroczystości	w	Chęcinach	związane	z	ob-
chodami	święta	miały	również	charakter	szczególny.	W	uroczy-
stościach	 rocznicowych	wzięli	 udział	 Kombatanci	 ze	 Związku	
Kombatantów	 i	 Byłych	 Więźniów	 Politycznych	 RP	 Koło	 nr	
54	w	Chęcinach,	 harcerze,	młodzież	 szkolna,	 druhowie	 stra-
żacy	z	Ochotniczych	Straży	Pożarnych,	samorządowcy,	a	także	
mieszkańcy	gminy.
	 Msza	 święta	w	 kościele	 parafialnym	pw.	 Świętego	Bartło-
mieja	w	Chęcinach	tradycyjnie	już	rozpoczęła	uroczystości	pa-
triotyczne	na	terenie	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	Poprzedził	ją	wy-
stęp		artystyczny	uczniów	z	Zespołu	Szkół	Ogólnokształcących	
nr	1	oraz	Zespołu	Szkół	nr	2	w	Chęcinach,	a	także	chóru	„Can-
tata”	pod	kierunkiem	Edyty	Bobryk.	W	nastrój	zadumy	i	re-
fleksji	wprowadził	zebranych	zaprezentowany	przez	młodzież	
niezwykły	 program	 słowno-muzyczny.	Wydarzenia	 z	 tamtych	
lat	 przypomniały	 patriotyczne	 i	 żołnierskie	 pieśni	 legionowe	
oraz	okolicznościowa	poezja.
	 Uroczystej	Mszy	Świętej	tego	ważnego	dla	Polski	dnia	prze-
wodniczył	 proboszcz	 chęcińskiej	 parafii.	 Ks.	 Jan	 Kukowski,	
Dziekan	 dekanatu	 chęcińskiego.	 Podczas	 homilii	 podkreślał	
on	 jak	 ważna	 jest	 pamięć	 o	 przeszłości	 bohaterskich	 czynów	
naszych	przodków	oraz	radość	z	odzyskanej	wolności.	Podczas	
uroczystości	włodarz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Burmistrz	Ro-
bert	Jaworski,	podziękował	wszystkim	obecnym	i	również	tym	
zaangażowanym	w	przygotowanie,	jakże	ważnej	dla	nas	–	Pola-
ków,	uroczystości.	-	Odzyskanie	niepodległości	po	latach	zabo-
rów	nie	byłoby	możliwe	bez	olbrzymiego	wysiłku	wielu	pokoleń	
Polaków	i	przede	wszystkim	bez	jedności	narodu	–	podkreślał	
Burmistrz	Jaworski	w	swoim	wystąpieniu.	–	W	jedności,	dialo-
gu	i	porozumieniu	siła	–	zaznaczył.	–	Dziękuję	wszystkim	tym,	
którzy	przyczynili	się	do	tego,	aby	dzień	11	listopada	w	Gmi-
nie	i	Mieście	Chęciny	był	obchodzony	z	należytym	szacunkiem	
i	 godnością.	 Dziękuję	 wszystkim	 mieszkańcom	 i	 gościom	 za	

Święto Niepodległości w Chęcinach
 - Świętując 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości nie tylko oddajemy hołd bohaterom historii. Patrzymy też 
w przyszłość – podkreślał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski podczas uroczystości niepodległościowych tra-
dycyjnie już obchodzonych każdego roku na terenie Gminy Chęciny. Patronat honorowy nad tegorocznymi uroczystościami 
objęła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej RP Beata Oczkowicz.  

udział	w	uroczystości.	Wasza	obecność	jest	świadectwem	patrio-
tyzmu	i	szacunku	do	Ojczyzny	–	mówił	Burmistrz	Jaworski.
	 Po	Mszy	Św.	uczestnicy	uroczystości	rocznicowych	na	cze-
le	 z	 władzami	 gminnymi,	 powiatowymi,	 pocztami	 sztandaro-
wymi	Związku	Kombatantów	i	Byłych	Więźniów	Politycznych	
RP,	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	oraz	reprezentacjami	szkół	
z	terenu	Gminy	udali	się	pod	budynek	Urzędu	Gminy	i	Miasta	
w	Chęcinach	i	zlokalizowaną	tam	Tablicę	upamiętniającą	ofia-
ry	Pacyfikacji	Chęcin	2	czerwca	1944.	Następnie	w	uroczystym	
przemarszu	zgromadzeni	udali	się	pod	Pomnik	upamiętniający	
mieszkańców	Chęcin	pomordowanych	w	czasie	II	wojny	świa-
towej.	W	obu	miejscach	minutą	ciszy	uczczono	pamięć	i	odda-
no	hołd	poległym,	zapalono	znicze	i	złożono	okolicznościowe	
wiązanki.	

Agnieszka Olech
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Miejscowość Treść	SMSa
Bolmin BOLMIN
Charężów CHAREZOW
Chęciny CHECINY
Gościniec GOSCINIEC
Jedlnica JEDLNICA
Korzecko KORZECKO
Lelusin LELUSIN
Lipowica LIPOWICA
Łukowa LUKOWA
Miedzianka MIEDZIANKA
Milechowy MILECHOWY
Mosty MOSTY
Ostrów OSTROW
Podpolichno PODPOLICHNO
Podzamcze PODZAMCZE
Polichno POLICHNO
Przymiarki PRZYMIARKI
Radkowice RADKOWICE
Siedlce SIEDLCE
Skiby SKIBY
Starochęciny STAROCHECINY
Tokarnia TOKARNIA
Wojkowiec WOJKOWIEC
Wolica WOLICA
Wrzosy WRZOSY
Wymysłów WYMYSLOW
Zacisze ZACISZE

SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców
 Na terenie Gminy i Miasta Chęciny rozpoczyna działanie SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców. Mieszkańcy 
gminy będą mogli w bardzo łatwy sposób na bieżąco i zupełnie za darmo dowiadywać się o wszystkich ważnych sprawach. 
Wystarczy wysłać jeden rejestrujący SMS (opłata według stawek operatora), aby otrzymywać darmowe informacje na przykład 
o wydarzeniach kulturalnych na terenie gminy, o przerwach w dostawie prądu, czy wszelkiego rodzaju zagrożeniach pogodo-
wych.

	 „Prognozuje	 się	 utrzymywanie	 opadów	 deszczu	 o	 silnym	
natężeniu”	 –	 sms	 takiej	 treści	 mogą	 otrzymać	 mieszkańcy	
wszystkich	miejscowości	na	terenie	Gminy	Chęciny.	„Z	powo-
du	awarii	wodociągu	na	terenie	Chęcin,	przy	ulicy	/…/	wystą-
pi	brak	wody	w	dniu	/…/	w	godzinach	/…/”	–	tak	zostaną	po-
wiadomieni	w	razie	awarii	 inni	zainteresowani.	 	 -	Zachęcamy	
wszystkich	mieszkańców	naszej	Gminy	do	korzystania	z	syste-
mu	powiadamiania	przez	sms	–	mówi	Burmistrz	Gminy	i	Mia-
sta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	-	Gmina	dysponuje	wieloma	in-
formacjami,	dotyczącymi	pogody	 i	 innych	zagrożeń,	które	 są	
jej	 przekazywane	przez	 powołane	do	 tego	 instytucje.	Krótka	
wiadomość	 przesłana	 na	 telefon	 komórkowy,	 który	 posiada	
właściwie	każdy,	 to	doskonały	 sposób	na	 szybkie	przekazanie	
ważnych	komunikatów	i	ostrzeżeń	-	podsumowuje	Burmistrz	
Jaworski.

Jak prawidłowo zarejestrować się
 do systemu Powiadomienia SMS

	 Uprawnione	do	otrzymywania	informacji	w	postaci	bezpłat-
nych	wiadomości	SMS	będą	wyłącznie	osoby,	które	prawidłowo	
zarejestrują	 się	 w	 systemie	 informatycznym	 Powiadomienia	

SMS.	Prawidłowa	rejestracja	w	systemie	i	zgoda	na	otrzymywa-
nie	powiadomień	polega	na	wysłaniu	przez	osobę	wiadomości	
SMS	z	nazwą	miejscowości	z	terenu	Gminy	i	Miasta	Chęciny	na	
numer	(0048)	572	453	468.	
	 Całkowity	koszt	 to	cena	 jednego	sms,	który	należy	wysłać	
przy	rejestracji,	na	początku	korzystania	z	usługi.	Opłata	 jest	
liczona	 według	 standardowej	 stawki	 danego	 operatora.	 Na-
stępnie	 wszystkie	 wiadomości	 z	 cennymi	 informacjami	 będą	
przesyłane	na	telefony	mieszkańców	całkowicie	za	darmo.

 Uwaga! W	treści	sms	nie	używamy	polskich	znaków	np.	„ó”	
czy	 „ł”!	Używamy	wyłącznie	 wielkich	 liter!	Nie	 używamy	 też	
spacji!	Nazwy	miejscowości	powinny	być	wpisane	w	następują-
cy	sposób:	CHECINY,	BOLMIN,	KORZECKO	itd.	

Jak prawidłowo wyrejestrować się
z systemu Powiadomienia SMS

W	bardzo	prosty	sposób	użytkownicy	będą	mogli	też	zrezygno-
wać	 z	 korzystania	 z	 usługi,	 dokonując	prawidłowego	wyreje-
strowania	się	z	systemu	informatycznego	Powiadomienia	SMS,	
które	polega	na	wysłaniu	wiadomości	SMS	o	treści	miejscowość.
stop	np.	„CHECINY.STOP”	na	numer	(0048)	572	453	468.	Po	
czym	system	prześle	SMS-em	potwierdzenie	poprawnego	wy-
rejestrowania	się.

O czym możemy się dowiedzieć
poprzez wiadomość SMS

W	 ramach	 bezpłatnej	 usługi	 Gmina	 będzie	 każdemu	 zareje-
strowanemu	w	systemie	informatycznym	Powiadomienia	SMS	
przesyłać	wyselekcjonowane	przez	 siebie	 treści	 dotyczące	na-
stępujących	obszarów	tematycznych:

- Awarie i zagrożenia meteorologiczne -	 treści	 z	 dziedziny	
awarie	i	zagrożenia	wysyłane	będą	w	przypadku	wystąpienia	
awarii	 technicznych	 czy	wprowadzenia	 przez	 odpowiednie,	
uprawnione	 do	 tego	 władze,	 stanów	 alarmowych	 i	 stanów	
zagrożenia.	W	przypadku	wystąpienia	awarii	lub	zagrożenia	
na	danym	terenie	informacje	zostaną	wysłane	do	wszystkich	
użytkowników	przypisanych	do	zagrożonych	miejscowości.

- Wydarzenia kulturalne, sportowe i oświatowe	 -	 treści	 z	 tej	
dziedziny	będą	dotyczyły	planowanych	i	realizowanych	na	te-
renie	Gminy	i	Miasta	Chęciny	wydarzeń	kulturalnych,	spor-
towych	i	oświatowych.	

- Komunikaty urzędowe	-	treści	z	dziedziny	Komunikaty	urzę-
dowe	wysyłane	będą	w	 razie	potrzeb	 i	 przygotowywane	na	
podstawie	 oficjalnych	 decyzji,	 zarządzeń	 i	 ogłoszeń	 Gminy	
i	Miasta	Chęciny.

Zachęcamy gorąco do korzystania z bezpłatnego
SMS-owego System Powiadamiania Mieszkańców!

Agnieszka Olech
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ZAKŁAD OBRÓBKI KAMIENIA
NATURALNEGO
WYROBY Z MARMURU
MORAWICA
WYROBY Z PIASKOWCA
MARMUR IMPORTOWANY
WYROBY Z AGGLOMARMURU
WYROBY
Z GRANITU
SCHODY, 
PARAPETY,
ELEWACJE

CHĘ CI NY
plac 2 Czer wca 26

tel. 41 31 51 191
tel. kom. 604 415 130 

Wo la Mu ro wa na, gm. No wi ny
www.ca ro ka mien.pl

	 Warto	przypomnieć,	że	scalanie	gruntów	w	Mostach	zostało	
zrealizowane	w	ramach	działania	„Poprawianie	i	rozwijanie	in-
frastruktury	związanej	z	rozwojem	i	dostosowywaniem	rolnic-
twa	i	 leśnictwa	przez	scalanie	gruntów”	objętego	Programem	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2007-2013.	–	W	związku	
z	rządową	koncepcją	budowy	„Morza	chęcińskiego”	mieszkań-
cy	Mostów	przez	lata	mieli	związane	ręce.	Nie	mogli	się	tu	bu-
dować.	Miejscowość	pustoszała	–	przypomina	Burmistrz		Gmi-
ny	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	
	 Po	kilkunastu	miesiącach	starań	władz	gminy	Chęciny	 te-
mat	 koncepcji	 „Morza	 Chęcińskiego”	 został	 zakończony	 raz	
na	zawsze.	–	Udało	nam	się	doprowadzić	do	całkowitego	wy-
kreślenia	 planu	 budowy	 „Morza	 Chęcińskiego”	 z	 Rządowej	
koncepcji	zagospodarowania	przestrzennego.	Natychmiast	po	
otrzymaniu	tej	informacji	postanowiliśmy	podjąć	szereg	dzia-
łań	mających	na	celu	wsparcie	rozwoju	tej	miejscowości	–	mówi	
Burmistrz	 Jaworski,	 który	 i	 w	 tej	 sprawie	 podjął	 konkretne	
i	zdecydowane	działania.	 –	Pierwszym	krokiem	do	ożywienia	

1,4 miliona złotych pozyskano ze środków unijnych na zagospodarowanie gruntów poscaleniowych w Mostach 

Zakończyło się scalanie gruntów
w miejscowości Mosty w Gminie Chęciny

 Końca dobiegły prace związane ze scalaniem gruntów w Mostach. Uczestnicy scalenia wchodzą w posiadanie nowo wy-
dzielonych, pełnowymiarowych gruntów. Teraz zostanie ogłoszony przetarg na zagospodarowanie gruntów po scaleniu oraz 
wytyczenie i utwardzenie nowopowstałych dróg.

tej	miejscowości	było	zaprojektowanie	wodociągu	 i	odwierce-
nie	studni	w	Mostach.	Już	w	chwili	obecnej	Gmina	prowadzi	
w	miejscowości	inwestycję	związaną	z	budową	wodociągu.	Do-
datkowo,	 za	aprobatą	mieszkańców,	postanowiliśmy	przepro-
wadzić	scalenie	gruntów,	tak	aby	istniejące	pojedyncze	długie	
działki	 przekształcić	 w	 działki	 pełnowymiarowe.	 Na	 pewno	
będzie	to	z	ogromną	korzyścią	dla	mieszkańców	–	mówi	Bur-
mistrz	Robert	Jaworski.
	 Pieniądze	na	scalenie	gruntów	pochodziły	ze	środków	unij-
nych,	co	oznacza,	że	mieszkańcy	nie	ponieśli	żadnych	kosztów.	
–	Proces	scalenia	właśnie	dobiegł	końca.	Teraz	zostanie	ogłoszo-
ny	przetarg	na	zagospodarowanie	gruntów	po	scaleniu,	w	tym	
utwardzenie	nowopowstałych	w	trakcie	procesu	scalania	dróg.	
Będziemy	zabiegać	o	to,	aby	w	niedalekiej	przyszłości	powstało	
tu	osiedle	–	zapowiada	gospodarz	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	–	
Mosty	 to	 bardzo	 urokliwa	 i	malownicza	miejscowość.	 Jest	 tu	
zupełna	cisza	i	spokój.	Dodatkowym	atutem	jest	fakt,	że	miesz-
kańcy	mają	bardzo	dobrą	komunikację	i	połączenie	z	Kielcami.	
Uważam,	że	po	wielu	 latach	 i	diametralnych	zmianach,	 jakie	
udało	 nam	 się	 wprowadzić	 i	 jakie	 jeszcze	 mamy	 w	planach,	
w	 końcu	 będzie	 to	 dobre	miejsce	 do	 życia.	Na	 pewno	 tutej-
sze	grunty,	znajdujące	się	w	tak	malowniczym	położeniu,	będą	
nie	lada	gratką	dla	tych,	którzy	szukają	swojego	miejsca	do	za-
mieszkania	–	mówi	Burmistrz.
	 Teraz	 swoje	 ziemie	w	pięknie	 położonej	miejscowości	 bę-
dzie	chciała	sprzedać	również	Gmina,	do	której	należy	ponad	
130	hektarów.	Wszystko	wskazuje	na	to,	że	Mosty	nareszcie	od-
żyją.	

Agnieszka Olech
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	 Tegoroczną	 Świętokrzyską	Nagrodą	 	 Kultury	 	 nagrodzo-
no	i	wyróżniono	22	twórców.	Pierwszy	raz	kapituła	przyznała	
również	nagrody	specjalne,	za	badania	i	promocję	twórczosci	
Stefana	Żeromskiego	w	150.	rocznicę	jego	urodzin.
	 Wydarzenie	 to	 swoją	 obecnością	 uświetnili:	 wiceprzewod-
niczący	Sejmiku	Mieczysław	Gębski,	marszałek	Adam	Jarubas,	
wicemarszałek	Grzegorz	Świercz,	radna	Sejmiku	Marzena	Mar-
czewska,	dyrektor	Biura	Komunikacji	Społecznej	Dariusz	Detka	
oraz	skarbnik	województwa	Maria	Fidzińska–Dziurzyńska.
	 Wśród	nagrodzonych	osób		znaleźli	się	wybitni	przedstawi-
ciele	świata	nauki	i	kultury,	poeci,	aktorzy,	dziennikarze,	soli-
ści	 i	 zespoły	 folklorystyczne.	 	W	zacnej	grupie	nagrodzonych	
znalazła	się	przedstawicielka	Gminy	Chęciny,	Pani	Stanisława	

Świętokrzyska Nagroda Kultury
dla Stanisławy Żądeckiej

 23 października  w Teatrze  im. Stefana Żeromskiego w Kielcach odbyła się uroczysta  inauguracji Roku Kulturalnego oraz 
Sezonu Artystycznego w województwie świętokrzyskim 2014/2015. Na wniosek Gminy Chęciny, Zarząd Województwa przyznał 
nagrodę Stanisławie Żądeckiej za kultywowanie i promowanie tradycji i folkloru.

Żądecka,	 która	 od	 wielu	 lat	 swoją	 pracą	 i	 zaangażowaniem		
rozpowszechnia	 i	 promuje	 kulturę	 folklorystyczną	 nie	 tylko	
na	terenie	swojej	gminy	ale	również	poza	jej	granicami.	Pani	
Stanisława	 jest	 cenionym	 animatorem	 kultury,	 pedagogiem,	
pisarką	a	przede	wszystkim	kierowniczką	zespołu	śpiewaczego	
i	obrzędowego		„Siedlecczanie”.
	 Wyróżnienie	oraz	wyrazy	uzania	i	gratulacje		w	imieniu	lau-
treatki	odebrała		jej	córka	Pani		Urszula	Cielibała	oraz	wnuczka	
Julia.
	 Serdecznie	gratulujemy	Pani	Stanisławaie	Żądeckiej	zdoby-
tego	wyróznienia	i	cieszymy	się,	że		jej	praca	została	zauważona	
i	doceniona	przez		kapitułę	konkursu.	Zdobyta	nagroda	będzie	
zapewne	dodatkową	motywacją	do		tworzenia	nowych	kulturo-
wych	projektów	i	dalszej	pracy	artystycznej.

Magdalena Kręciała

	 Uczniowie	 klasy	IIIb	gimnazjum	 w	 składzie	Klaudia	Cu-
ryl,	 Żaneta	 Woźniczko,	 Martyna	Kościołek,	 Jakub	Czarnec-
ki,	Dawid	Nawrot,	Konrad	Chruściel,	Wiktor	Malarczyk	pod	

,,Historia zaklęta w legendach”
kierunkiem	p.	Krzysztofa	Taborskiego	uczestniczyli	w	ogólno-
polskim	 	konkursie	 tematycznym	 p.t.	 ,,Historia	 zaklęta	 w	le-
gendach”	zorganizowanym	 przez	Instytut	 Historii	Uniwersy-
tetu	im.	Jana	Kochanowskiego	w	Kielcach.	
	 Celem	 konkursu	 było	 zainteresowanie	uczniów	 historią	
regionu,	 popularyzowanie	wiedzy	 na	 temat	 historii	 małych	
i	 dużych	 Ojczyzn,	 rozwijanie	 umiejętności	 krytycznego	 po-
dejścia	 do	 przekazu	historycznego.	 W	 ramach	 projektu	 po-
wstał	8-minutowy	film	opisujący	legendę	o	Białej	Damie.	Prace	
nad	projektem	rozpoczęły	się	od	wyboru	legendy	przez	grupę	
i	napisaniu		scenariusza	przez			Klaudię	Curyl.	Następnie	do-
konano	 wspólnie	 przydziału	 ról.	 	W	 tym	miejscu	 kierujemy	
serdeczne	podziękowania	do	Pana		Roberta	Jaworskiego	Bur-
mistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny	 za	wypożyczenie	 epokowych	
strojów	oraz	do	Drużyny	Rycerskiej	Ziemi	Chęcińskiej	„FER-
RO	 AQUILAE”	 za	 odegranie	 scen	 walki,	 p.dyr.	Mirosławie	
Szymańskiej	za	pomoc	i	życzliwość.	Uczniowie	bardzo	chętnie	
zaangażowali	 się	w	 realizację	projektu.	Była	 to	 już	 ich	druga	
przygoda	z	filmem	(„Czy	warto	czytać”	rok	szkolny	2012/2013)

Krzysztof Taborski
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Szanowni	Mieszkańcy,

	 Urząd	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach	uprzejmie	informuje,	że od dnia 01.01.2015 roku będzie obowiązywał nowy harmono-
gram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy i  Miasta Chęciny przez	Przedsiębiorstwo	Usług	Komunalnych	„Fart-
-Bis”	Sp.	z	o.	o.	ul.	Ściegiennego	268A,	25-116	Kielce.	Harmonogram	został	ustalony	na	czas	nieokreślony.	Mamy	nadzieję,	że	
obecny	kształt	terminarza	będzie	dla	Państwa	znacznym	udogodnieniem.	

	 Ponadto,	informujemy,	iż	istnieje	możliwość	pobrania	przedmiotowego	harmonogramu	ze	strony	internetowej	Urzędu	Gmi-
ny	i	Miasta	w	Chęcinach.	

	 Przypominamy,	że	odpady	powinny	być	wystawiane	do	godziny	7.00	rano	w	terminie	zgodnym	z	harmonogramem	odbioru	
odpadów	komunalnych.	Pojemniki	powinny	być	ustawione	w	miejscach	łatwo	dostępnych	dla	pracowników	odbierających	od-
pady	komunalne.	Prosimy	również	o	zwrócenie	uwagi,	że gdy dzień odbioru odpadów wypadnie w dniu ustawowo wolnym od 
pracy, odbiór nastąpi w najbliższą sobotę po planowanym terminie odbioru.

Anna Nowaczek

Lp. Miejscowości	i	ulice
Odpady	zmie-
szane	(pojem-

nik)

Odpady	segre-
gowane	worek	
żółty	+	nie-
bieski

Odpady	segre-
gowane	worek	
brązowy	+czar-
ny	+	zielony

1. Milechowy,	Bolmin,	Wymysłów,	Mosty,	 Jedlnica,	Miedzianka	bez	
bloków 3	środa 1	czwartek 1	poniedziałek

2. Skiby,	Charężów,	Zacisze,	Podpolichno,	Polichno,	Gościniec,	SKI-
BY	83 4	środa 2	czwartek 2	poniedziałek

3.
Korzecko,	Chęciny:	Os.	Północ,	al.	Partyzantów,	ul.	Armii	Krajo-
wej,	ul.	Piłsudskiego,	ul.	Zatropie,	ul.	Gen.	Skalskiego,	ul.	Powsta-
nia	Styczniowego,	GMINNY	PUNKT	W	CHĘCINACH

2	środa 3	czwartek 3	poniedziałek

4. Tokarnia,	Wrzosy,	RADKOWICE	15	A 1	środa 4	czwartek 4	poniedziałek

5. Siedlce	bez	bloków,	Ostrów 2	piątek 1	czwartek 1	wtorek

6. Wolica,	Podzamcze	bez	bloków 3	piątek 2	czwartek 2	wtorek

7. Łukowa,	Wojkowiec,	Lelusin,	Starochęciny,	Chęciny	ul.	Radkow-
ska	–	cała 4	piątek 1	piątek 3	wtorek

8. Lipowica,	Przymiarki,	Radkowice 1	piątek 2	piątek 1	środa

9.

Chęciny,	ul.	Sitkówka,	ul.	Panek.	ul.	Zelejowa,	ul.	Tadeusza.	Ko-
ściuszki,	 ul.	Dobrzączka,	 ul.	Kasztelańska,	 ul.	 Jana	 Pawła	 II,	 ul.	
Królowej	Jadwigi,	ul.	Jana	III	Sobieskiego,	ul.	Henryka	Sienkiewi-
cza,	ul.	Kielecka,	ul.	Szkolna,	ul.	Stanisława	Branickiego,	ul.	Woło-
dyjowskiego,	ul.	Władysława	Jagiełły,	Pl.	Żeromskiego

3	piątek 4	wtorek 2	środa

10. Bloki	Os.	Sosnówka,	Os.	Czerwona	Góra

1	poniedziałek,	
2	poniedziałek,	
3	poniedziałek,	
4	poniedziałek

1	wtorek,	3	
wtorek

1	wtorek,	3	wto-
rek

11. Bloki	Miedzianka 1	poniedziałek,	
3	środa 1	wtorek 1	wtorek

12. Bloki	Podzamcze 1	poniedziałek,	
3	piątek 1	wtorek 1	wtorek

13. Bloki	Siedlce 1	poniedziałek,	
2	piątek 1	wtorek 1	wtorek

14. Chęciny:	ul.	Długa,	ul.	Krzywa,	ul.	Spokojna,	ul.	Władysława	Ło-
kietka 1	poniedziałek 2	wtorek 3	piątek

15. Chęciny:	ul.	Małogoska,	ul.	Spacerowa,	ul.	Mała,	ul.	Ogrodowa 2	poniedziałek 2	wtorek 3	środa

16. Chęciny:	ul.	Jędrzejowska,	ul.	Fodygi,	Pl.	2	Czerwca,	ul.	Kazimie-
rza	Wielkiego 3	poniedziałek 2	wtorek 3	środa

17. Chęciny:	ul.	Staszica,	ul.	14	Stycznia,	ul.	Strażacka,	ul.	Przedbor-
ska,	ul.	Floriańska,	ul.	Franciszkańska 4	poniedziałek 2	wtorek 3	piątek

UWAGA!!! Gdy dzień odbioru odpadów wypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy, odbiór nastąpi w najbliższą sobotę po 
planowanym terminie odbioru.
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	 W	 dniu	 14	 października	 2014	 roku	 pedagodzy	 z	 całego	
województwa	świętokrzyskiego	spotkali	 się	w	siedzibie	Regio-
nalnego	Centrum	Naukowo	-	Technologicznego	w	Podzamczu	
Chęcińskim	na	wojewódzkiej	uroczystości	z	okazji	Dnia	Eduka-
cji	Narodowej.	Głównym	punktem	było	uhonorowanie	dyrek-
torów,	nauczycieli	i	pracowników	oświaty	odznaczeniami	i	na-
grodami	Ministra	Edukacji	Narodowej	oraz	Świętokrzyskiego	
Kuratora	Oświaty.
	 Wśród	odznaczonych	znalazły	się	także	nauczycielki	Szkoły	
Podstawowej	w	Tokarni	Pani	Alina	Wojtyna	i	Pani	Anna	Engel.
	 Pani	Alina	Wojtyna,	 nauczyciel	 edukacji	wczesnoszkolnej,	
z	 rąk	 wojewody	 świętokrzyskiej	 Bożentyny	 Pałki	 –	 Koruby	
otrzymała	Medal	Złoty	za	Długoletnią	Służbę,	a	Pani	Kurator	
Małgorzata	Muzoł	wręczyła	jej	Medal	Komisji	Edukacji	Naro-

Odznaczenia dla nauczycieli
dowej.	 	Pani	Anna	Engel,	 nauczycielka	 historii,	 plastyki	 oraz	
techniki,	została	uhonorowana	Brązowym	Medalem	za	Długo-
letnią	Służbę,	który	otrzymała	z	rąk	wojewody	Bożentyny	Pałki	
–	Koruby.	Te	wyróżnienia	są	wyrazem	uznania	za	osiągnięcia	
w	zakresie	pracy	dydaktycznej,	wychowawczej	i	opiekuńczej.
	 Gratulujemy	i	życzymy	dalszych	sukcesów!

Dyrektor szkoły mgr Stefan Wojtyna

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:	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
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	 W	dniu	dzisiejszym	odbyło	się	szkolenie	„Profilaktyka	uza-
leżnień	od	substancji.	Udział	w	nim	wzięli	przedstawiciele	szkół	
z	 terenu	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Miejsko-Gminnego	Ośrod-
ka	Pomocy	Społecznej	w	Chęcinach	oraz	wychowawcy	świetlic	
opiekuńczo-wychowawczych.	Omówiono	charakterystykę	sub-
stancji	psychoaktywnych,	przyczyny	wchodzenia	w	uzależnie-
nie	i	sposoby	wyjścia.
	 Szkolenie	sfinansowano	ze	środków	pochodzących	z	Gmin-
nego	Programu	Profilaktyki	i	Rozwiązywania	Problemów	Alko-
holowych	oraz	Przeciwdziałania	Narkomanii	na	rok	2014.

Monika Piotrowska

	 Zgromadzona	widownia	wysłuchała	 	pięknych	 i	wzniosłych	
patriotycznych	szlagierów,	jak	również	współczesnych		utworów	
traktujących		o		wolności	i	miłości	do	Ojczyzny.	Wokaliści,	wraz	
z	zachęcaną	do	wspólnego	śpiewu	publicznością,	wykonali	takie	
utwory	jak:	„O	mój	rozmarynie”,	„Rozkwitały	pąki	białych	róż”	
czy	„Serce	w	plecaku”.	Największe	emocje	wzbudziły	jednak		wy-
konania	 solowe.	 Ze	 wzruszeniem	 słuchaliśmy	 pięknych	 ballad	
o	żołnierskiej	miłości	i	tęsknocie.	Utworów,	które	wykonywał	Ma-
rek	Grechuta,	Maryla	Rodowicz	czy	Natasza	Urbańska.	W	trak-
cie	koncertu	opiekun	chóru,	Edyta	Bobryk	przytaczała	historię	
i	okoliczności	powstania	każdej	pieśni,	przez	co	koncert	stał	się	
również	 ciekawą	 lekcją	 historii.	 Prawdziwy	 popis	 umiejętności	
wokalnych	oraz	wrażliwości	 scenicznej	dały:	Kinga	Piotrowska,	
Magdalena	Górecka,	Maria	Pierścińska,	Łucja	Jastrzębska,	Klau-
dia	 Szałas,	Weronika	Kundera,	Angelika	Dobosz.	 Założycielem	
i	opiekunem		chóru	jest	Pani	Edyta	Bobryk,Wiceprezes	Polskie-
go	Stowarzyszenia	Edukacji	i	Animacji	Muzycznej.

Magdalena Kręciała /CKiS/

Patriotyzm wyrażony pieśniami
 9 listopada w hali „Po Basztami” odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu chóru „CON AFFETTO”.

 13 listopada, dzieci z Przedszkola Samorządowego  w Chę-
cinach przedstawiły uroczystą akademię z okazji Święta Nie-
podległości. Inscenizacja przedstawiona  została przez dwie 
najstarsze grupy z naszego przedszkola: Stokrotki i Jagódki.  

	 Przedstawienie	miało	na	celu	przypomnienie	historii	 tego	
szczególnego	dnia,	 jakim	był	 11	 listopada	1918	 roku.	 	 Zgro-
madzona	widownia	 obejrzała	 ciekawą	 	 inscenizację,	 w	 której	
nie	brakowało		momentów		wzruszeń,	zadumy,		jak	i	odrobiny	
humoru.	Dzieci	pokazały,	nam	dorosłym,	jak	radosny	może	być	
patriotyzm.	Jak	prostymi	słowami	i	gestami	można	uczcić	wol-
ność	naszej	Ojczyzny.	Przedszkolaki,	niczym	zawodowi	aktorzy,	
z	dumą	prezentowali	się		na	scenie	Centrum	Kultury	i	Sportu.	
Wszystkim	dzieciom	oraz	 ich	nauczycielom	 i	opiekunom	ser-
decznie	gratulujemy	wspaniałego	występu.

Magdalena Kręciała /CKiS/

Święto Niepodległości
uczczone przez Przedszkolaków

Szkolenie
„Profilaktyka uzależnień od substancji”
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	 Szkoła	w	 swojej	 ofercie	 edukacyjnej	
posiada	kształcenie	na	nowym	kierunku	
nauczania	pn.	„Technik	urządzeń	i	syste-
mów	energetyki	odnawialnej”	
	 Zgodnie	 z	 rozporządzeniem	 Mini-
stra	Edukacji	Narodowej	podjęcie	przez	
szkołę	kształcenia	na	tym	kierunku	uwa-
runkowane	jest	odpowiednim	wyposaże-
niem	pomieszczeń	dydaktycznych	i	labo-
ratoriów,	w	których	odbywać	się	powin-
ny	zajęcia	przedmiotowe.	Nie	wszystkie	
szkoły	 dysponują	 odpowiednim	 zaple-
czem	 technicznym,	 dlatego	 w	 ramach	
projektu	 partnerskiego,	 realizowanego	
wspólnie	 ze	 Świętokrzyskim	 Centrum	

Nowy sprzęt dydaktyczny do kształcenia
na nowym kierunku  „Technik urządzeń

i systemów energetyki odnawialnej”
 Zespół Szkół  Nr 2 w Chęcinach jest drugą w województwie szkołą ponadgimnazjalną, która otrzymała w dniu 6 listopada 
2014 r. wyposażenie pracowni dydaktycznych, zakupione przez Województwo Świętokrzyskie ze środków Unii Europejskiej, 
przeznaczonych na realizację ponadnarodowego projektu partnerskiego  pn. „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”.

Innowacji	i	Transferu	Technologii,	Fun-
dacją	Centrum	Europy	Lokalnej	w	Kiel-
cach	 i	 Europejskim	 Centrum	 Energii	
Odnawialnej	 z	 Gussing	 w	 Austrii,	 Wo-
jewództwo	Świętokrzyskie	 zakupiło	nie-
zbędny	sprzęt	dla	szkół,	który	umożliwi	
kształcenie	na	nowym	kierunku	i	w	spo-
sób	nowatorski	 przygotuje	młodzież	do	
zawodu,	 zgodnie	 z	 bieżącymi	oczekiwa-
niami	rynku	pracy.
	 6	 listopad	 2014	 r.	 ,	 Przedstawiciele	
Urzędu	 Marszałkowskiego	 przekazali	
szkole	 pierwszą	 część	 wyposażenia	 na	
kwotę	ok.	60	tys.	złotych	,	w	skład	które-
go	weszło	14	zestawów	komputerowych	

dla	uczniów	 i	nauczycieli,	wysokiej	klasy	
ploter,	2	urządzenia	wielofunkcyjne	typu:	
drukarka,	kopiarka	i	skaner,	2	projekto-
ry	multimedialne	 oraz	 pakiety	 oprogra-
mowania	 do	 projektowania	 graficznego	
i	wykonywania	rysunków	technicznych.
	 Sprzęt	został	przekazany	w	obecności	
pracowników	 Urzędu	 Marszałkowskie-
go:	Pani		Agnieszki	Fugińskiej	oraz	Pani	
Katarzyny	Rębas,	jak	również	Dyrektora	
Zespołu	Szkół	Nr	2	w	Chęcinach	Haliny	
Kołodziejczyk.

Dyrektor ZS NR 2 w Chęcinach
Halina Kołodziejczyk

	 Zaduszki	miały	na	celu	wprowadzić	słuchaczy	w	stan	zadu-
my	i	refleksji	nad	własnym	życiem	i	sensem	istnienia.	Te	odby-
wające	się	od	kilku	lat	spotkania	pomagają	zakorzenić	poezję	
wykonywaną	w	różnoraki	sposób	–	jak	podkreśla	ojciec	Paweł	
Chmura	–	każdego	roku	repertuar	jest	bardzo	różny,	w	zależ-
ności	 od	 pomysłu	 ojca	 Tomasza	 Pawlika,	 od	 poezji	 poprzez	
śpiew	gregoriański	aż	po	muzykę	klasyczną.	Ta	zaduma	listo-
padowa	jest	potrzebna,	ale	wcale	nie	musimy	się	w	niej	smucić,	
powinna	dominować	nadzieja,	radość	i	miłość.
	 W	 tym	 roku,	 w	 ten	 stan	 zadumy	wprowadziła	 słuchaczy	
twórczość	ks.	Jana	Twardowskiego	oraz	śpiew	Inny	Kamaryan	
z	Uzbekistanu,	która	dysponuje	sopranem	liryczno-koloratu-

ZADUSZKI POETYCKIE W CHĘCINACH
 W sobotę 15 listopada, w kościele oo. franciszkanów w Chęcinach miały miejsce Zaduszki Poetyckie. Głównym pomysło-
dawcą tego wydarzenia był ojciec Tomasz Pawlik.

rowym.	 Artystka	 prowadzi	 aktywną	 działalność	 artystyczną,	
dając	koncerty	w	katolickiej	świątyni	w	Taszkiencie.	Uczestni-
czyła	w	Międzynarodowym	festiwalu	współczesnej	muzyki	„Il-
hom-XX”.	Jest	laureatem	Republikańskiego	konkursu	wokali-
stów.	„Ave	Maria”,	„Gori,	gori	moja	zwiezda”	czy	„Człowieczy	
los”	z	twórczości	Anny	German,	to	tylko	niektóre	z	utworów	
wykonanych	przez	Panią	Inne,	która	 jak	podkreśla	–	śpiewa	
z	miłości	do	 ludzi.	W	gamie	pieśni	wykonywanych	przez	ar-
tystkę	 znajdują	 się	 najpiękniejsze	 perły	 muzyki	 klasycznej,	
których	pokaz	daje	w	świątyniach	i	na	estradach	Polski,	Italii,	
Niemiec	i	Rosji.
	 Na	zakończenie,	braw	i	słów	uznania	dla	oo.	franciszkanów	
i	 zaproszonego	gościa,	 nie	 było	 końca.	Kolejne	Zaduszki	Po-
etyckie	już	w	przyszłym	roku.

Paweł Krzeszowski
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	 Podczas	 kongresu	 zostały	 zaprezentowane	 założenia	 pro-
gramu	rozwoju	i	finansowania	kultury	do	2020	roku	w	woje-
wództwie	świętokrzyskim.	Jak	poinformował	Jacek	Kowalczyk,	
dyrektor	 departamentu	 kultury	 urzędu	 marszałkowskiego,	
w	nowej	perspektywie	unijnej	 znajdą	 się	 środki	na	moderni-
zację	istniejących	obiektów	kultury,	natomiast	na	budowę	no-
wych,	jak	np.	filharmonia	świętokrzyska,	już	nie	będzie.
	 Kongres	 stał	 się	 doskonałą	 okazją	 do	 dyskusji	 na	 temat	
finansowania,	wspierania	 i	 rozwoju	 kultury	na	 terenie	woje-

Pierwszy Kongres Środowisk Kultury
regionu świętokrzyskiego za nami

 Stworzenie platformy wymiany doświadczeń dla osób i instytucji zajmujących się zarówno kreowaniem zjawisk artystycz-
nych, jak i ich upowszechnianiem oraz ochroną dziedzictwa kulturowego to jeden z głównych celów pierwszego Kongres 
Środowisk Kultury regionu świętokrzyskiego, który odbył się w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w Pod-
zamczu Chęcińskim.

wództwa	 świętokrzyskiego.	 Czynny	 udział	 w	 dyskusji	 wziął	
również	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski,	
który	wystąpił	w	roli	prelegenta.	
	 Organizatorem	kongresu	był	Instytut	Kultury	Regionalnej	
i	Dziedzictwa	Narodowego	„Enkolpion”	wspólnie	z	Urzędem	
Marszałkowskim	województwa	świętokrzyskiego.	Patronat	ho-
norowy	nad	kongresem	objął	marszałek	województwa	święto-
krzyskiego,	Adam	Jarubas.

Agnieszka Olech

	 Nowa,	 poszerzona	 i	 wzmocniona	 droga	 o	 długości	 10	 ki-
lometrów	wykonana	według	 najnowocześniejszych	 rozwiązań,	
chodniki	w	miejscowości	Korzecko,	bezpieczne	wysepki,	ronda,	
drogi	serwisowe,	a	także	10	km	ścieżek	rowerowych	–	to	wszyst-
ko	 dla	 wielu	 użytkowników	 będącej	 w	 fatalnym	 stanie	 drogi	

Chęciny projektują drogę od Korzecka
w kierunku Małogoszcza

 Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku Węzeł drogowy w Chęci-
nach – Małogoszcz. Projekt nowej drogi zostanie wykonany na długości ponad 10 km w kierunku Małogoszcza aż do granicy gmin. 

nr	 762	Chęciny	 –	Małogoszcz	 brzmi	 jak	marzenie.	 Jednak	 to	
marzenie	powoli	 zaczyna	 się	 ziszczać.	Władze	Gminy	 i	Miasta	
Chęciny	podjęły	decyzję	o	wykonaniu	dokumentacji	technicznej	
na	koszt	gminy.	–	Zleciliśmy	opracowanie	dokumentacji	mając	
nadzieję,	 że	 w	 ten	 sposób	 znacznie	 przyspieszmy	 rozpoczęcie	
prac	nad	realizacją	inwestycji	przez		Świętokrzyski	Zarząd	Dróg	
Wojewódzkich	–	mówi	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Ro-
bert	Jaworski.	–	Wszyscy	wiemy	w	 jak	złym	stanie	 jest	 ta	dro-
ga.	Fatalna	sytuacja	jest	w	miejscowości	Korzecko,	gdzie	nie	ma	
chodników.	A	nie	 trzeba	 chyba	przypominać,	 że	 jest	 to	 jedna	
z	najbardziej	ruchliwych	tras	w	regionie.	Stąd	postanowiliśmy	
zrobić	wszystko,	aby	ta	droga	została	jak	najszybciej	zmoderni-
zowana	–	zaznacza	Burmistrz	Jaworski.	
	 Zawarliśmy	porozumienie	z	Marszałkiem	Województwa,	że	
po	wykonaniu	przez	nas	dokumentacji	ta	droga	wejdzie	do	re-
alizacji.	Inwestycja	została	również	wpisana	przez	Zarząd	Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego	do	 strategii	województwa	 –	powie-
dział	Burmistrz,	Robert	Jaworski.	–	Głęboko	wierzymy,	że	prze-
budowa	tej	fatalnej	drogi	rozpocznie	się	jak	najszybciej	–	dodaje.	

Agnieszka Olech
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 4 listopada został rozstrzygnięty 
przetarg na przebudowę drogi powia-
towej w Wolicy. Nowy dywanik asfal-
towy zostanie położony na długości 
blisko kilometra. Termin zakończenia 
prac przewidziano na 30 kwietnia 2015 
roku. 
	 Inwestycja	 zostanie	wykonana	w	 ra-
mach	 zadania	 pn.	 „Przebudowa	 drogi	
powiatowej	Nr	0382T	Tokarnia-Wolica-
-Chmielowice	na	odcinku	od	km:	2+020	
do	km:	2+980	w	m.	Wolica”.	W	ramach	

Rozstrzygnięto przetarg
na przebudowę drogi w Wolicy

prac	 powstanie	 nowa	 droga	 na	 długo-
ści	 blisko	 kilometra.	 Zrobione	 zostaną	
również	 przepusty	 rurowe	 i	 odwodnie-
nie.	 Pobocza	 i	 zjazdy	 będą	 utwardzone	
materiałem	kamiennym.	Przetarg	na	 to	
zadanie	 wygrało	 Przedsiębiorsto	 Robót	
Inżynieryjnych	 „FART”,	 które	 wykona	
zadanie	za	kwotę	nieco	ponad	490	tysię-
cy	złotych.	Była	to	najtańsza	oferta	spo-
śród	 sześciu	 złożonych.	 Inwestycja	 ma	
zakończyć	się	wiosną	przyszłego	roku.

Agnieszka Olech

	 Zorganizowana	przez	Urząd	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach	
konferencja	 była	 podsumowaniem	 merytorycznym	 projektu	
pn.	„Rozbudowa	 i	modernizacja	oczyszczalni	 ścieków	w	Rad-
kowicach	 oraz	 budowa	kanalizacji	w	Lipowicy,	 Przymiarkach	
i	Starochęcinach,	gmina	Chęciny”	dofinansowanego
	 Tematem	przewodnim	konferencji	był	wpływ	rozwoju	 in-
frastruktury	sanitarnej	i	kanalizacyjnej	na	poprawę	warunków	
ekologicznych,	geologicznych	oraz	warunków	socjalno	–	byto-
wych	regionu	świętokrzyskiego.

Konferencja ekologiczna w Chęcinach
 27 października 2014 r. w hali widowiskowo - sportowej „Pod Basztami” odbyła się konferencja ekologiczna pn. „Inwesty-
cje w infrastrukturę oczyszczania ścieków i ich wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego”. 

	 W	wydarzeniu	w	roli	prelegentów	wzięli	udział:
Robert	Jaworski	-	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny
dr	 hab.	 Jan	 Prażak	 -	 Koordynator	 Regionalny	 Państwowej	
Służby	Hydrogeologicznej
Monika	 Merkun	 -	 Inspektor	 w	 Zespole	 Wniosków	 i	 Umów	
w	Wojewódzkim	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	
Wodnej	w	Kielcach
Katarzyna	 Bruzda	 -	 Starszy	 Inspektor	 Ochrony	 Środowiska	
w	Wojewódzkim	Inspektoracie	Ochrony	Środowiska	w	Kielcach
Leopold	Chwastek	-	Kierownik	Oczyszczalni	Ścieków	w	Rad-
kowicach
Krzysztof	 Olejarz	 -	 Kierownik	 Referatu	 Funduszy	 Pomoco-
wych	i	Promocji	w	Urzędzie	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach.
	 Na	 zakończenie	 konferencji	 uczestnicy	 zgodnie	 przyzna-
li,	że	tego	rodzaju	wykłady	są	bardzo	potrzebne	i	pozytywnie	
wpływają	na	kształtowanie	świadomości	społecznej	w	związku	
z	zagadnieniami	z	zakresu	ochrony	środowiska,	a	w	szczegól-
ności	ochrony	wód	podziemnych.

Magdalena Jamrożek

Podziękowania 

	 Dziękuję	wszystkim	wyborcom	z	Wolicy	,	którzy	na	mnie	głosowali	w	wyborach	do	Rady	Miejskiej	w	Chęcinach	i	rów-
nież	tym	mieszkańcom	,którzy	udali	się	do	urn	wyborczych,	ale	postanowili	oddać	swój	głos	na	moich	kontrkandydatów.
Jednocześnie	gratuluję	mojemu	zwycięskiemu	rywalowi	Panu	Jerzemu	Kubeckiemu.	Nowej	Radzie	Miejskiej	życzę	po-
dejmowania	samych	trafnych	decyzji	dla	dobra	mieszkańców.
	 Gratuluję	 „nowemu”	Burmistrzowi,	 że	 został	 ponownie	 obdarzony	mandatem	 zaufania	 przez	wyborców.	 Jestem	
przekonany,	że	najbliższe	4	lata	będą	jeszcze	bardziej	owocne	dla	naszej	małej	ojczyzny.

Z		poważaniem
Cezary	Mielczarz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
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	 W	dniu	27	października	2014	roku	podczas	uroczystej	narady	
kierowników	wszystkich	ośrodków	pomocy	społecznej	wojewódz-
twa	świętokrzyskiego,	w	obecności	przedstawiciela	Prezydenta	RP	
Pani	dr	Joanny	Staręgi-Piasek	oraz	Dyrektora	Wydziału	Polityki	
Społecznej	Pani	Renaty	Segiecińskiej	wraz	z	pracownikami,	Pani	

Wyróżnienie dla MGOPS w Chęcinach
Ewa	Znojek	Kierownik	Miejsko	Gminnego	
Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	 w	Chęcinach	
odebrała	z	rąk	Wojewody	Świętokrzyskiego	
Pani	 Bożentyny	 Pałka-Koruba	 list	 gratula-
cyjny	oraz	statuetkę	jako	dowód	uznania	za	
trud	dotychczasowej	pracy.
	 Wojewoda	 Świętokrzyski	 dostrzegła	
zaangażowanie	 pracowników	 MGOPS	
w	pomoc	 drugiemu	 człowiekowi	 oraz	 po-
dejmowanie	 trafnych	 rozwiązań,	 nie	 tylko	
statutowych,	umożliwiających	osobom	i	ro-
dzinom	 przezwyciężanie	 trudnych	 sytuacji	
życiowych.	Dostrzeżono	 również	 podejmo-
wane	inicjatywy	na	rzecz	rodziny,	osób	nie-
pełnosprawnych,	dzieci	oraz	osób	starszych.	
Podczas	wręczania	nagrody	Pani	Wojewoda	
podkreśliła,	 iż	Ośrodek	w	swojej	działalności	kieruje	się	przede	
wszystkim	dobrem	drugiego	człowieka,	wspomaga	ludzi	ubogich,	
niezaradnych	życiowo,	a	jego	fundamentem	działania	jest	przede	
wszystkim	szeroko	pojmowana	efektywna	praca	socjalna.

MGOPS w Chęcinach

	 Już	wiosną	2015	roku	Chęciny	 staną	 się	kolebką	geologicz-
ną	naukowców	z	 całego	 świata.	To	właśnie	wtedy	 zaplanowano	
zakończenie	 prac	 i	 uroczyste	 otwarcie	 Europejskiego	Centrum	
Edukacji	Geologicznej.
		 Kompleks	Europejskiego	Centrum	Edukacji	Geologicznej	bę-
dzie	się	składał	z	pięciu	budynków:	reprezentacyjnego	budynku	
głównego,	 budynku	 dydaktycznego	 i	 laboratorium	 oraz	 trzech	
budynków	 hotelowych:	 dwóch	 dla	 studentów	 oraz	 jednego	 dla	
gości	ośrodka	i	kadry	o	łącznej	powierzchni	około	6,5	tysięcy	me-
trów	kwadratowych.	Wkomponowane	w	przyrodę	będą	nie	tylko	
ściany	 obłożone	 kamieniem	 naturalnym	 z	 regionu	 świętokrzy-
skiego,	ale	również	dachy.	Wszystkie	części	połączone	będą	par-
terowymi	przejściami.	W	budynku	głównym,	który	pełnić	będzie	
funkcję	reprezentacyjną,	 znajdzie	 się	między	 innymi	największa	
aula,	której	jedna	ściana	wkomponowana	zostanie	w	skalne	odsło-
nięcie,	recepcja	oraz	stołówka.	W	części	laboratoryjno-dydaktycz-
nej	 znajdować	 się	będą	pracownie	 i	 sale	wykładowe,	a	w	 trzech	

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej 
rośnie w oczach

 Trwa budowa Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej. Jedna z najnowocześniejszych baz geologicznych powstanie 
na Górze Beylina w kamieniołomie Korzecko. Prace nad inwestycją idą w błyskawicznym tempie. 

pozostałych	miejsca	noclegowe	dla	 studentów,	naukowców	oraz	
gości.	 W	Centrum	 będą	 odbywać	 się	 praktyki	 studentów	 nauk	
przyrodniczych	zarówno	z	kraju,	jak	i	z	zagranicy.
	 Warto	przypomnieć,	że	inwestycja	otrzymała	dofinansowanie	
w	ramach	działania	2.1	Rozwój	innowacji,	wspieranie	działalno-
ści	dydaktycznej	i	badawczej	szkół	wyższych	oraz	placówek	sek-
tora	„badania	i	rozwój”	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	
Województwa	Świętokrzyskiego	na	lata	2007-2013.	Na	realizację	
projektu	pod	nazwą	„Budowa	Europejskiego	Centrum	Edukacji	
Geologicznej	w	Chęcinach”	Zarząd	Województwa	przyznał	blisko	
28	 milionów	 złotych	 dofinansowania.	 Całkowity	 koszt	 budowy	
oszacowano	na	kwotę	ponad	34	milionów	złotych.	Gmina	Chę-
ciny,	jako	jeden	z	członków	konsorcjum,	przekazała	w	wieczyste	
użytkowanie	grunty	pod	budowę	Europejskiego	Centrum	Edu-
kacji	Geologicznej.	

Agnieszka Olech
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	 Uroczystego	 otwarcia	 VI	 Ogólnopolskiego	 Tygodnia	 Ka-
riery	dokonała	Nina	Budziosz,	dyrektor	Zespołu	Szkół	Ogól-
nokształcących	 w	 Wolicy.	 Przedstawiła	 młodzieży	 zaproszo-
nych	gości	oraz	program	całodziennego	spotkania.	W	swoim	

„Gimnazjalista w świecie pracy”
 Pod takim hasłem, 24 października, w Gimnazjum nr 2 w Wolicy odbył się cykl spotkań zawodoznawczych w ramach 
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Na zaproszenie Dyrekcji Szkoły już po raz kolejny Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 
zorganizował dla uczniów Gimnazjum dzień pełen wrażeń. Partnerem i współorganizatorem tegorocznego przedsięwzięcia był 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

wystąpieniu	 Dyrektor	Wojewódzkiego	Urzędu	 Pracy,	 Cezary	
Mielczarz,	podkreślił	znaczenie	świadomego	planowania	ścież-
ki	edukacyjnej	i	wyboru	zawodu.	-	W	procesie	tym	ważne	jest	
zdobywanie	wiedzy	nt.	 świata	pracy,	własnego	potencjału	 za-
wodowego	 i	wzajemnego	dopasowania	 tych	dwóch	obszarów	
–	zaznaczył	Dyrektor	Mielczarz.	Głos	zabrał	również	Zbigniew	
Ciupiński,	 dyrektor	 Szkół	 Zakładu	Doskonalenia	 Zawodowe-
go	w	Kielcach.	Przedstawił	ofertę	kształcenia	w	szkołach	ZDZ,	
podkreślił	ich	zgodność	z	oczekiwaniami	rynku	pracy	oraz	duże	
zainteresowanie	młodzieży	przygotowaniem	zawodowym.
	 W	I	części	spotkania	pn.	„Kalejdoskop	zawodów”	młodzież	
zapoznała	 się	 z	 kierunkami	 kształcenia	w	 branży	medycznej,	
klasach	mundurowych	oraz	 zawodach:	 technik	usług	 fryzjer-
skich	i	kosmetycznych,	technik	żywienia	i	usług	gastronomicz-
nych,	 technik	 informatyk	 i	 technik	 logistyk.	 Prezentacji	 po-
szczególnych	profesji	 dokonali	 uczniowie	 szkół	 ZDZ.	Gimna-
zjaliści	mogli	skorzystać	z	pełnej	gamy	usług	osobistych.	Wśród	
atrakcji	były:	ekspresowe	farbowanie	włosów,	stylizacja	fryzur	
i	okolicznościowy	makijaż.	Ćwiczyli	 także	konkretne	umiejęt-
ności	związane	z	udzielaniem	pierwszej	pomocy,	ozdabianiem	
potraw	czy	nawet	przeładowywaniem	broni.	
	 Kolejnym	punktem	programu	były	warsztaty	prowadzone	
przez	 doradców	 zawodowych	Wojewódzkiego	Urzędu	 Pracy,	
podczas	których	uczniowie	określali	swoje	predyspozycje	i	pre-
ferencje	zawodowe	oraz	plany	dotyczące	dalszego	kształcenia	
i	wyboru	zawodu.
W	II	 części	 spotkania	przeprowadzony	 został	międzyklasowy	
konkurs	 zawodoznawczy,	 opracowany	 przez	 doradców	 zawo-
dowych.	Miał	on	na	celu	weryfikację	wiedzy	uczniów	nt.	zawo-
dów	przyszłości	i	zawodów	schyłkowych,	możliwości	podejmo-
wania	dalszego	kształcenia	oraz	źródeł	informacji	o	rynku	pra-
cy.	Miejsce	I	zajęli	uczniowie	klasy	3b,	II	–	klasa	2	b,	a	miejsce	
III	–	klasa	2a.	Nagrody	i	dyplomy	laureatom	oraz	pozostałym	
uczestnikom	wręczył	Cezary	Mielczarz,	dyrektor	WUP.	
	 Całość	przedsięwzięcia	uwieńczyły	dwa	atrakcyjne	występy:	
koncert	muzyczny	w	wykonaniu	najmłodszych	uczennic	Szkoły	
Muzycznej	I	stopnia	ZDZ	w	Kielcach	oraz	profesjonalny	pokaz	
sztuk	walki	zaprezentowany	przez	uczniów	i	trenerów	ZDZ.	
	 Ze	względu	na	wielość	wrażeń	 i	 szeroki	walor	poznawczy	
dzień	pod	hasłem	„Gimnazjalista	w	świecie	pracy”	z	pewnością		
wpisze	do	kalendarza	ważnych	wydarzeń	Szkoły.

Redakcja
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	 Nauczyciele	zwracali	szczególną	uwagę	na	ciągłe	podnosze-
nie	kompetencji	językowych	uczniów,	na	współpracę	pomiędzy	
wszystkimi	placówkami	z	terenu	gminy,	wymianę	doświadczeń,	
dobrych	 praktyk.	 Stwierdzono	 ,	 że	 należy	 wspólnymi	 siłami	
organizować	warsztaty	 językowe	dla	wszystkich	uczniów	przy	
wsparciu	pracowników	Regionalnego	Centrum	Wolontariatu.	
Celem	warsztatów	będzie	doskonalenie	sprawności	językowych	
w	praktyce	oraz	wzrost	motywacji	uczniów	do	nauki	w	szkole	
i	dodatkowej	 samodzielnej	 nauki	 języka.	 Wśród	 zaplanowa-

Spotkanie anglistów
 W dniu 23.10.2014 w Szkole Podstawowej w Bolminie odbyło się spotkanie nauczycieli języka angielskiego z terenu Gminy 
i Miasta Chęciny. Było to pierwsze organizacyjne spotkanie podczas którego zaplanowano działania na obecny rok szkolny, 
omówiono m.in. kwestie przygotowania uczniów do sprawdzianu z języka angielskiego po klasie 6-tej oraz do egzaminów gim-
nazjalnych na poziomie podstawowym i  rozszerzonym. 

nych	działań	będą	takie,	gdzie	uczniowie	będą	mogli	zaprezen-
tować	różne	umiejętności,	talenty	i	wiedzę.
Plan działań przedstawia się następująco:
*	Festiwal	Kolęd	i	Pastorałek	Angielskich	-	SP	Siedlce
*	I	Gminne	Warsztaty	Językowe	–	SP	Chęciny
*	Konkurs	Wiedzy	o	Krajach	Anglojęzycznych	-	SP	Wolica
*	Przegląd	Piosenki	Angielskiej	–	SP	Chęciny
*	II	Gminne	Warsztaty	Językowe	–	SP	Tokarnia
*	Festiwal	Poezji	i	Prozy	Angielskiej	–	SP	Bolmin
	 W	 trakcie	 dyskusji	 położono	 nacisk	 na	 wzajemną	 pomoc		
w	 nawiązywaniu	 kontaktów	międzynarodowych	 oraz	 pisaniu	
udanych	projektów	edukacyjnych	w	edycji	Erasmus	Plus.
	 Dariusz	 Smutek,	 organizator	 spotkania,	 koordynator	 ze-
społu	nauczycieli	 języka	angielskiego	-	 	„O	potrzebie	naucza-
nia	tego	przedmiotu	już	chyba	nikogo	nie	trzeba	przekonywać.	
Bardzo	się	cieszę,	że	nasz	zespół	podjął	się	tylu	zadań.	Jest	to	
szczególnie	ważne	tu,	na	terenie	Gminy	Chęciny,	gdzie	przy-
jeżdża	 coraz	 więcej	 zagranicznych	 turystów	 oczekujących	 od	
nas	 dobrej	 znajomości	 języka	 angielskiego.	Musimy	 sprostać	
tym	wyzwaniom.	Wierzę,	że	nasze	wspólne	działania	przyniosą	
oczekiwane	efekty	i	zadowolenie	uczniów	naszej	gminy.”

Dariusz Smutek SP Bolmin

Demografia
za	okres	od	dnia	05.11.2014	roku		do		dnia	28.11.2014	roku

URODZENIA
DZIEWCZYNKI
1.	Lena
2.	Tola
3.	Gabriela
4.	Iga
5.	Oliwia
6.	Jagoda
7.	Zuzanna
8.	Weronika
9.	Klara

CHŁOPCY
1.	Natan
2.	Michał
3.	Antoni
4.	Filip
5.	Wojciech
6.	Bartłomiej
7.	Mateusz	

MAŁŻEŃSTWA
Na	ślubnym	kobiercu	stanęły	3	pary.

ZGONY
Staszewski		Dariusz	 31.10.2014r.	Bolmin
Górnicka	Janina	 	 01.11.2014r.	Milechowy
Gruszczyński	Zbigniew	 05.11.2014r.	Mosty
Bogacki	Czesław	 	 16.11.2014r.	Miedzianka
Gościniewicz	Marian	 18.11.2014r.	Wrzosy
Woźniczko	Józef	 	 22.11.	2014r.	Podzamcze
Petera	Magdalena	 20.11.2014r.	Łukowa
Kucharczyk	Henryk	 27.11.2014r.	Starochęciny

Sporządziła: Mirosława Woźniak
Chęciny, dnia  28.11.2014r.

INFORMACJA O TERMINACH
WYPŁAT STYPENDIÓW

I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH
	 W	dniach	15-17	grudnia	br.	uczniom	z	rodzin	o	trud-
nych	warunkach	materialnych,	 w	 których	miesięczny	 do-
chód	netto	nie	 przekracza	 kwoty	 456,00	 zł.	 na	 jednego	
członka	rodziny	będą	wypłacane	stypendia	szkolne.	Szcze-
gółowy	harmonogram	wypłat	dla	poszczególnych	miejsco-
wości	znajduje	się	na	stronie	www.checiny.pl	oraz	na	tabli-
cach	 ogłoszeń.	 Decyzje	 i	 pieniądze	 będą	 wydawane	 tylko	
wnioskodawcom	po	okazaniu	dokumentu	stwierdzającego	
tożsamość.

Paweł Brola 
Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny

PODZIĘKOWANIA
	 Składamy	podziękowania	dla	Księdza	Mirosława	Błonia-
rza,	Proboszcza	Parafii	Rzymskokatolickiej	w	Łukowej	za	po-
darowanie	pieców	akumulacyjnych	do	Punktu	Lekarskiego	
w	Łukowej.

Dyrekcja	Samorządowego	Zakładu
Podstawowej	Opieki	Zdrowotnej	w	Wolicy

lek.	med.	Małgorzata	Wojtczak
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	 Zanim	uczniowie	zostali	pasowani	musieli	złożyć	uroczyste	ślu-
bowanie.	Pierwszaki	przyrzekali,	że	będą	dbać	o	dobre	imię	swojej	
nowej	szkoły,	strzec	jej	godności	i	honoru	jej	uczniów.	Przysięgali	
również,	że	postarają	się	dobrze	wypełniać	obowiązki	ucznia,	będą	
szanować	wszystkich	 ludzi,	dbać	o	rośliny	 i	 zwierzęta,	nauczą	 się	
przyjaźni	i	koleżeństwa,	a	dzięki	temu	w	przyszłości	staną	się	mą-
drymi	i	odważnymi	ludźmi.	
	 Po	uroczystym	ślubowaniu	w	poczet	uczniów	szkoły	przyjmo-
wali	ich	dyrektorzy,	pasując	pierwszaków	na	uczniów.	Ślubowanie	
złożyli	również	uczniowie	klas	pierwszych	Gimnazjum	Nr	1	w	Chę-
cinach	i	Nr	2	w	Wolicy.	

Październik pod hasłem ślubowania I klas
 Początek roku szkolnego we wszystkich szkołach na terenie Gminy i Miasta Chęciny, rozpoczął się przyjęciem uczniów 
klas pierwszych w poczet pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. Były oficjalne pasowania na uczniów, pamiątkowe 
dyplomy i gratulacje, a wszystko to w niezwykle podniosłej atmosferze.

	 Podczas	 uroczystości	 obecne	 były	 również	 władze	 Gminy	
i	Miasta	 Chęciny.	 Tuż	 po	 pasowaniu	 Burmistrz	 Robert	 Jaworski	
kierował	do	świeżo	upieczonych	członków	szkół	gorące	życzenia,	
podkreślając	również	to,	że	uczniowie	chęcińskich	szkół	zdobywają	
dobre	wyniki	podczas	egzaminów,	a	szkoły	cieszą	się	dobrą	opinią.

Agnieszka Olech

Ślubowanie	pierwszoklasistów	w	SP	w	Radkowicach

Ślubowanie	pierwszoklasistów	w	SP	w	Tokarni

Ślubowanie	pierwszoklasistów	w	SP	w	Wolicy

Ślubowanie	pierwszoklasitów	w	SP	w	Bolminie

Ślubowanie	pierwszaków	w	SP	w	Polichnie

Ślubownie	pierwszaków	w	SP	w	Siedlcach
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	 W	 dniu	 30	 października	 w	 Przedszkolu	 Samorządowym	
w	Chęcinach	miało	miejsce	 zakończenie	wojewódzkiego	 kon-
kursu	plastycznego	pod	hasłem:	„Czy	Internet	jest	dla	dzieci?”	

„Czy Internet jest dla dzieci?”
Patronat	nad	konkursem	objął	wicemarszałek	województwa	 -	
pan	Grzegorz	Świercz.	Konkurs	miał	na	 celu	uświadomienie	
dzieciom	 zalet	 i	 zagrożeń	 powstałych	 w	 wyniku	 korzystania	
z	Internetu,	propagowanie	sztuki	plastycznej,	rozwijanie	twór-
czego	myślenia.	Przedszkolaki	na	zajęciach	poznały	zagrożenia	
płynące	 z	 sieci,	 uczyły	 się	 piosenki	 i	 wierszyków	 związanych	
z	tematem	konkursu	oraz	wykonywały	prace	plastyczne	 (nie-
które	wspólnie	z	rodzicami),	z	których	powstała	piękna	wysta-
wa!	 Uroczystość	 inauguracyjną	 zaszczycili	 swoją	 obecnością:	
przedstawiciele	Urzędu	Marszałkowskiego	–	panowie	Jarosław	
Wachowski	 i	 Tomasz	 Krawiec,	 oraz	 organizatorka	 konkursu	
pani	Agnieszka	Wysocka	dyrektor	Przedszkola	Samorządowe-
go	Nr	19	„Świętokrzyskie	Skrzaty”	w	Kielcach.	Spotkanie	roz-
poczęło	się	występami	artystycznymi	milusińskich.	W	ramach	
podziękowań	za	udział	w	konkursie	goście	obradowali	wszyst-
kie	dzieciom	dużą	ilością	nagród.
	 Dziękujemy	rodzicom	za	pomoc	i	zaangażowanie	w	przygo-
towanie	prac	konkursowych.

Przedszkole Samorządowe w Chęcinach

Ślubowanie	uczniów	klas	pierwszych	Gimnazjum	w	ZSO	w	Wolicy

Ślubowanie	w	SP	w	StarochęcinachŚlubowanie	zerówkowiczów	w	ZSO	w	Chęcinach

Ślubowanie	pierwszoklasistów	w	SP	w	Łukowej

Ślubowanie	uczniów	klas	pierwszych	Gimnazjum	im.	Kacpra	Fodygi	w	Chęcinach

Ślubowanie	pierwszaków	w	SP	w	Chęcinach
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	 W	dniu	9.11.2014	odbył	się	Turniej	o	Puchar	Gminy	Mora-
wica,	pana	Mariana	Burasa.	Z	kolei	11.11.2014	zawodnicy	rywa-
lizowali	o	Puchar	Starosty	Kieleckiego	Zdzisława	Wrzałki.
	 Do	 rywalizacji	 stanęli	 najlepsi	 zawodnicy	 w	 województwie	
świętokrzyskim	ze	znanych	klubów	o	ośrodków	tenisa	stołowego	
z	Kielc,	Bilczy,	 Jędrzejowa,	Wąchocka,	 Jaworzni,	Skarżyska-Ka-
miennej	oraz	Sandomierza.
	 Wśród	uczestników	nie	 zabrakło	 również	młodych	adeptów	
ping	ponga	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Bolminie.	Dla	niektórych,	
spośród	16-	osobowej	reprezentacji	z	Bolmina,	były	to	pierwsze	
tak	 ważne	 zawody,	 tak	 wysokiej	 rangi.	 Emocji	 sportowych	 nie	
brakowało…
	 Wyjazd	bolmińskich	uczniów	do	Bilczy	okazał	 się	niezwykle	
udany.	W	obydwu	turniejach	pierwsze	miejsce	zdobył	Piotr	Stal-
masiński,	który,	co	jest	godne	podkreślenia,	nie	przegrał	żadnego	
pojedynku,	 a	nawet	 seta!	 	Piotrek	wygrał	 okazałe	puchary,	dy-
plomy	oraz	cenne	nagrody.	Również	pozostali	chłopcy	spisali	się	
na	medal.	Tomasz	Marszałek	zajął	4	miejsce,	Norbert	Nawrot	5	
miejsce	a	Michał	Górnicki	7	lokatę.	W	gronie	kilkudziesięciu	za-
wodników	to	dobre	rezultaty.
	 Dziewczęta	nie	chciały	być	gorsze	i	również	zajmowały	wyso-
kie	miejsca.	Agnieszka	Banaś	zajęła	odpowiednio	4	 i	2	miejsce,	
przegrywając	 nieznacznie	 mecz	 finałowy.	 Kinga	 Kotwicka	 była	
piąta	a	Wiktoria	Olczyk	siódma.
	 Zenon	Piątek,	prezes	Świętokrzyskiego	Okręgowego	Związku	
Tenisa	Stołowego:	„	Sukcesy	dzieci	z	Bolmina	są	świadectwem,	że	
nawet	w	małych		miejscowościach,	w	małych	szkołach	można	zro-

„PING PONGOWE SUKCESY DZIECI Z BOLMINA”
 Dwie wielkie imprezy rangi wojewódzkiej w tenisie stołowym odbyły się ostatnio w hali sportowej w Bilczy. 

bić	wiele	dobrego	dla	uczniów.	Gratuluję	i	czekamy	na	następne	
laury.”
	 Halina	Król-Kruk,	 dyrektorka	 SP	 Bolmin:	 „Jestem	 dumna	
z	naszych	podopiecznych,	cieszę	się	razem	z	nimi	i	 trzymam	za	
nich	mocno	kciuki”.
	 Dariusz	Smutek,	nauczyciel	wychowania	fizycznego	w	Bolmi-
nie:	„Sukcesy	Piotra,	Agnieszki,	Kingi,	Wiktorii,	Michała	i	innych	
pokazują,	że	ciężką	pracą	można	dojść	do	wszystkiego,	zwłaszcza	
w	sporcie.”	

Dariusz Smutek

www.bskielce.com.pl

Szczegóły w placówkach Banku:
Chęciny Nowinyul. 14 Stycznia 10a, tel. 41 315-10-24, ul. Białe Zagłębie 28, tel. 41 346-54-40.

RRSO dla pożyczki gotówkowej w kwocie 10 000 zł, udzielonej na okres 12 miesięcy, oprocentowanej w skali roku 11,00%, z opłatą przygotowawczą 2,00%,
na dzień 09.10.2014r. wynosi 15,66%. Całkowita kwota do zapłaty: 10.840,53 zł, spłaty równe w wysokości 886,71 zł, ostatnia spłata w wysokości 886,72 zł.

7,00 zł miesięcznych kosztów

ZA każdy pożyczony

1.000,00 zł !!!
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	 Po	atmosferze	panującej	na	trybunach	można	zauważyć,	iż	
siatkówka	zdobyła	już	grono	stałych	sympatyków	i	kibice	zgro-
madzeni	w	hali	spędzili	miło	czas	dopingując	obydwie	druży-
ny.	Na	 koniec	 spotkania	 Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny	
wręczył	obu	drużynom	pamiątkowe	puchary,	co	jak	podkreślał	
sztab	szkoleniowy	Drużyny	Algierii,	było	dla	nich	miłą	niespo-

Effector Kielce vs Reprezentacja Algierii
 Przebywająca w Polsce na zgrupowaniu reprezentacja Algierii rozegrała towarzyskie spotkanie z drużyną Effectora Kielce. 
Było to kolejne spotkanie w Hali Widowiskowo – Sportowej „Pod Basztami”, podczas którego mieszkańcy Naszej Gminy mogli 
obejrzeć zmagania siatkarzy, tym razem  z udziałem zawodników reprezentujących inny kraj.

dzianką.	Otrzymany	puchar	zostanie	wyeksponowany	w	siedzi-
bie	algierskiego	Związku	Piłki	Siatkowej.

	 Mecz	 zakończył	 się	wynikiem	2:2	w	 setach	 (25:16,	 23:25,	
25:22,	18:25)

Mariusz Skuta
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25-211 KIELCE
ul. Wrzosowa 25
tel./fax 41 361-61-71
tel.       41 348-18-20
kielce@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-18.00
           sobota 8.00-15.00

26-052 Nowiny
SZEWCE, ul. Dewońska 27
tel./fax 41 346-52-05
tel. kom. 785-015-884
szewce@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-17.00
           sobota 8.00-15.00

26-617 RADOM
ul. Warszawska 115
tel./fax 48 333-27-00
tel. kom. 601-207-585
radom@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-17.00
           sobota 8.00-13.00

39-400 TARNOBRZEG
ul. H. Sienkiewicza 90
tel./fax 15 823-10-00
tel. kom. 668-314-044
tarnobrzeg@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-18.00
           sobota 8.00-15.00
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