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IV Forum Oświaty
Gminy Chęciny

 W murach Europejskiego Centrum Edukacji Geologicz-
nej w Chęcinach odbyło się IV Forum Oświaty Gminy Chęci-
ny. Władze oświatowe i gminne spotkały się z nauczycielami, 
aby dyskutować na temat reformy edukacji, a także organiza-
cji i przyszłości oświaty na terenie gminy Chęciny.

Radni przyjęli uchwałę
w sprawie nowej sieci szkół

 Gimnazja na terenie Gminy i Miasta Chęciny, które funkcjonowały 
w ramach zespołów szkół, zostaną włączone do szkół podstawowych 
w Chęcinach i Wolicy. Podczas Sesji Rady Miejskiej w Chęcinach rad-
ni przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wpro-
wadzonego ustawą Prawo oświatowe. Posiedzenie Rady odbyło się 
16 lutego w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami”.

Żłobek
w Chęcinach

z unijnym
dofinansowaniem
 Decyzja już zapadła. Samorząd lokal-
ny ubiega się o środki na budowę przed-
szkola ze żłobkiem z dwóch programów 
unijnych. Pierwsze środki już udało się 
pozyskać. Planowana budowa nowocze-
snego żłobka w Chęcinach otrzymała 
unijne dofinansowanie w wysokości pra-
wie 2 milionów 400 tysięcy złotych. To aż 
85 procent kosztów tej inwestycji. 

Zamiast Morza 
Chęcińskiego
będzie nowe

osiedle w Mostach
 Po kilkudziesięciu latach marazmu 
wieś Mosty nieopodal Chęcin nareszcie 
wraca do życia. Wykreślenie z koncep-
cji zagospodarowania przestrzennego 
kraju planowanego tu Morza Chęciń-
skiego spowodowało odblokowanie se-
tek hektarów terenów inwestycyjnych. 
Wybudowano wodociąg, nowe drogi 
i scalono grunty – już niebawem ma-
lownicza wieś w Gminie Chęciny zupeł-
nie zmieni swoje oblicze. 

Rozwiążą
problem
zalewania

Małej Tokarni
 Władze Gminy i Miasta Chęciny już 
podpisały umowę z projektantem na 
opracowanie odwodnienia Małej Tokar-
ni. Prace projektowe mają zakończyć się 
w grudniu bieżącego roku.  Gmina chce 
jak najszybciej uporać się z problemem 
zalewania, który od lat jest zmorą tej 
części miejscowości. 
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550 tysięcy osób
odwiedziło w 2016 roku 

Gminę Chęciny

	 Zamek	Królewski	w	Chę-
cinach	 to	 niewątpliwie	 czo-
łowa	 atrakcja	 turystyczna	
na	 mapie	 Regionu	 Święto-
krzyskiego.	 Ruiny	 średnio-
wiecznej	 warowni	 posiadają	
bogatą	historię,	a	także	kryją	
w	 sobie	wiele	 tajemnic.	Ten	
bezcenny	 zabytek	 dziedzic-
twa	 kulturowego	 przycią-
gnął	 już	 rzeszę	 turystów.	
Prawdziwy	 rekord	 zanoto-
wano	w	roku	ubiegłym,	kie-
dy	to	Gminę	Chęciny	odwie-
dziło	ponad	pół	miliona	turystów,	stawiając	tym	samym	Chęciny	
w	czołówce	najchętniej	odwiedzanych	miejsc	województwa	świę-
tokrzyskiego.	 -	To	dla	nas	doskonała	wiadomość	–	mówi	Bur-
mistrz	Gminy	i	Miasta	Chęci-
ny,	Robert	Jaworski.	-	Patrząc	
po	wynikach	badań,	Chęciny	
są	coraz	chętniej	odwiedzane.	
Ruch	turystyczny	w	szczegól-
ności	zwiększył	się	po	rewita-
lizacji	Królewskiego	Zamku	–	
przyznaje	Burmistrz,	Robert	
Jaworski	 i	dodaje,	że	rewita-
lizacja	 była	 strzałem	 w	 dzie-
siątkę.	 -	Stawiamy	na	rozwój	
turystyki,	bo	wierzymy,	że	jest	
to	ważna	 gałąź	 gospodarcza,	
w	 której	 drzemie	 ogromny	
potencjał.	Cieszy	 fakt,	 że	 za-
czynają	 to	 także	 dostrzegać	
nasi	 mieszkańcy.	 Wierzymy,	
że	 niebawem	 powstanie	 tu	
jeszcze	 więcej	 okołoturystycznych	 działalności	 gospodarczych,	
a	nasi	mieszkańcy	będą	mogli	utrzymywać	się	z	ruchu	turystycz-
nego	–	tłumaczy	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Ja-
worski.

W Chęcinach zrobiło się europejsko

	 Rewitalizacja	Zamku,	 chęcińskich	 rynków,	 zabytków	 i	 uli-
czek,	ale	też	liczne	koncerty	i	wydarzenia	kulturalne	z	każdym	
miesiącem	przyciągają	coraz	większą	 liczbę	turystów.	Do	tego	
wzrostu	z	całą	pewnością	przyczynił	się	także	Chęciński	Klaster	
Turystyczny,	 za	 utworzenie	 którego	Burmistrz	Gminy	 i	Mia-
sta	 Chęciny,	 Robert	 Jaworski,	 odebrał	 pod	 koniec	 ubiegłego	
roku	wyróżnienie	w	piątej	edycji	plebiscytu	Moje	Innowacyjne	
Otoczenie	–	Moja	Innowacyjna	Gmina.	Warto	przypomnieć,	że	
Chęciński	Klaster	Turystyczny	został	powołany	do	życia	w	paź-
dzierniku	2015	roku,	a	w	jego	skład	weszły	Zamek	Królewski	
w	 Chęcinach,	 Jaskinia	 Raj,	 Muzeum	 Górnictwa	 Kruszcowe-
go	 w	Miedziance,	Muzeum	Wsi	 Kieleckiej	 w	 Tokarni,	 Euro-

Rekord turystyczny w Gminie Chęciny
 Ponad 550 tysięcy osób odwiedziło w 2016 roku rejon chęciński. Bez wątpienia niekwestionowanym liderem turystycznym 
jest Zamek Królewski w Chęcinach. Turyści chętnie odwiedzają także Park Etnograficzny w Tokarni i Jaskinię Raj.

pejskie	 Centrum	 Edukacji	
Geologicznej,	 Regionalne	
Centrum	 Naukowo-Tech-
nologiczne	 w	 Podzamczu	
Chęcińskim	i	Regionalna	Or-
ganizacja	Turystyczna	Woje-
wództwa	 Świętokrzyskiego.	
-	 Długo	 pracowaliśmy	 nad	
tym	 produktem.	 Jego	 ideą	
było	 połączenie	 wszystkich	
naszych	partnerów	i	stworze-
nie	jednego	dużego	produk-
tu	turystycznego.	Chęciny	są	
obszarem	 o	 dużym	 poten-
cjale	 turystycznym	 -	 mamy	
zabytki,	 niezwykłe	 miejsca	
i	instytucje.	Klaster	 jest	 swe-
go	 rodzaju	 przepustką	 dla	

naszych	konkretnych	działań	i	wspólnej	promocji.	Dzięki	niemu	
turyści	w	Gminie	Chęciny	 zostają	 na	 dłużej	 –	 podkreśla	Bur-
mistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	-	Cieszy	fakt,	

że	coraz	częściej	przyjeżdżają	
do	nas	nie	tylko	polscy	tury-
ści.	 Od	momentu	 powstania	
ECEG	zaczynają	przyjeżdżać	
tu	naukowcy	z	całego	świata,	
których	 też	 traktujemy	 jak	
potencjalnych	 turystów.	Zro-
biło	się	w	Chęcinach	napraw-
dę	europejsko	–	zaznaczył.

Tu stawiają na turystykę

	 Sukces	turystyczny	Chęcin	
to	 bez	 wątpienia	 splot	 po-
tencjału	 historycznego,	 kul-
turowego	 i	 geologicznego.	
-	Długo	pracowaliśmy	na	ten	
sukces	 łącząc	 ze	 sobą	 różne	

walory	i	szeroko	promując	nasze	królewskie	miasteczko.	Dzię-
ki	licznym	podjętym	przez	samorząd	działaniom	turyści	mogą	
odkrywać	 Chęciny	 na	 nowo	 –	 przekonuje	 gospodarz	 gminy	
podkreślając	 jednak,	że	władze	 samorządowe	nie	osiadają	na	
laurach.	-	Chcemy	wykorzystać	potencjał	turystyczny	kolejnych	
miejscowości,	 jak	chociażby	Lipowicy,	gdzie	mamy	piękny	za-
lew,	 który	niebawem	nabierze	 zupełnie	 nowego	 blasku,	Mie-
dzianki	-	gdzie	planujemy	uruchomić	podziemne	trasy	w	sztol-
niach,	czy	Zalejowej,	gdzie	najprawdopodobniej	niebawem	po-
wstaną	ścieżki	Nordic	Walking.	Dodatkową	atrakcją,	jaką	chce-
my	 stworzyć	 z	 całą	 pewnością	 będą	 ścieżki	 rowerowe,	 dzięki	
którym	bliżej	poznamy	dziedzictwo	przyrodnicze	naszej	gminy.	
Chcemy	także	postawić	na	promocję	historii	Żydów	w	Chęci-
nach.	Mamy	 też	 sporo	 innych	pomysłów,	na	które	 będziemy	
chcieli	pozyskać	kolejne	unijne	dofinansowanie.	Stawiamy	na	
turystykę.	Wierzymy,	że	to	dobry	kierunek	rozwoju,	który	już	
niebawem	 przyniesie	 naszym	 mieszkańcom	 jeszcze	 bardziej	
wymierne	korzyści	–	mówi	Burmistrz,	Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech
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W numerze:
• Rekord turystyczny 

w Gminie Chęciny

• Zalew w Lipowicy będzie kolejną 
atrakcją Gminy Chęciny

• Chęciny u progu nowych wyzwań

• Żłobek w Chęcinach z unijnym 
dofinansowaniem

• Będzie nowa zatoczka autobusowa 
i przystanki przy ulicy Kieleckiej 
w Chęcinach

• IV Forum Oświaty Gminy Chęciny

• Europejskie Centrum Edukacji 
Geologicznej wśród nominowanych 
do architektonicznego Oscara

• Zamiast Morza Chęcińskiego będzie 
nowe osiedle w Mostach

• Projekt remizy OSP Radkowice 
gotowy

• W Małej Tokarni powstanie nowy 
plac zabaw

•Radni przyjęli uchwałę w sprawie 
nowej sieci szkół

• Rozwiążą problem zalewania Małej 
Tokarni

• Żubry z Puszczy Białowieskiej 
zawitały do chęcińskiej 
„Niemczówki”

• Uczniowie z Chęcin laureatami 
ogólnopolskiego konkursu!

• A P E L

• Zdrowo i aktywnie w Chęcinach 
podczas ferii zimowych

• Z kobietami, o kobietach …

• Chęciński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku - INFORMACJA 
DOTYCZĄCA ZAJĘĆ 
ZAPLANOWANYCH NA 
- MARZEC 2017 -

• Dopłaty do wymiany pieców, 
modernizację indywidualnych 
kotłowni, zakup i montaż 
odnawialnych źródeł energii oraz 
termomodernizację budynków

• BURMISTRZ GMINY I MIASTA 
CHĘCINY OGŁASZA

• Ogłoszenie dla par małżeńskich 
- Jubileusz 50-lecia Pożycia 
Małżeńskiego

• Owacje na stojąco dla aktorów 
Teatru Grodzkiego za „Balladynę”

	 Zbiornik	wodny	w	Lipowicy	znaj-
duje	 się	 około	 czterech	 kilometrów	
od	 Chęcin	 i	jest	 niezwykle	 atrak-
cyjnym	 miejscem	 z	widokiem	 na	
Zamek.	 Niebawem	 nabierze	 blasku	
i	przejdzie	 gruntowną	 przemianę.	
Wszystko	 dzięki	 pozyskanej	 przez	
władze	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny	
unijnej	dotacji	na	realizację	zadania.	
-	 Wokół	 zalewu	 w	Lipowicy	 planu-
jemy	wybudować	ścieżkę	rowerową,	
ścieżkę	 spacerową,	 a	także	 ścieżkę	
dydaktyczną.	Jest	to	obszar	wyjątko-
wo	cenny	przyrodniczo,	dlatego	też	
staną	 tu	 tablice	 informacyjne	 z	opi-
sami	 roślinności	 i	zwierząt,	 jakie	
można	 tu	 spotkać.	 Powstaną	 także	
punkty	 widokowe	 i	kładka	 z	tara-
sem	 widokowym	 pozwalające	 na	
obserwację	 gatunków	 roślin	 i	zwie-
rząt.	Wybudujemy	tu	również	altany	
i	ustawimy	 stylowe	 ławeczki.	 Całość	
będzie	 oświetlona	 i	monitorowana,	
podobnie	 jak	 duży	 parking,	 który	
także	tu	powstanie	–	wymienia	Bur-
mistrz	Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Ro-
bert	Jaworski.

Zalew w Lipowicy będzie
kolejną atrakcją Gminy Chęciny

 Ścieżka rowerowa, spacerowa i edukacyjna wokół zbiornika, molo, 
punkty widokowe, stylowe ławeczki i przystanie dla wędkarzy – tak będzie 
wyglądał zagospodarowany zbiornik wodny w Lipowicy. Ma być kolejną 
atrakcją Gminy i Miasta Chęciny, przyciągającą turystów. Na realizację in-
westycji władze gminy pozyskały unijne dofinansowanie.

	 Na	 zagospodarowanie	 urokliwe-
go	 zbiornika	 wodnego	 w	Lipowicy	
władze	 gminy	 pozyskały	 dofinanso-
wanie	unijne.	 Już	wyłoniono	wyko-
nawcę	 na	 opracowanie	 wizualizacji	
zaplanowanej	 inwestycji.	Niebawem	
zostanie	 podpisana	 umowa	 na	 jej	
wykonanie.	 -	Dokumentacja	powin-
na	 być	 gotowa	 jeszcze	 w	tym	 roku.	
Prace	 rozpoczną	 się	 prawdopodob-
nie	 w	2019	 roku	 –	 zapowiada	 go-
spodarz	 gminy,	 Burmistrz	 Robert	
Jaworski.	Warto	też	dodać,	że	w	ra-
mach	zadania	powstanie	także	droga	
dojazdowa	 prowadząca	 do	 zalewu.	
Całość	 oszacowano	 na	 kwotę	 oko-
ło	 dwóch	milionów	 złotych,	 z	czego	
ponad	 1	milion	 700	 tysięcy	 złotych	
pokryją	 pozyskane	 środki	 unijne.	
Realizacja	zaplanowanej	w	tym	miej-
scu	inwestycji	z	całą	pewnością	wpły-
nie	 znacząco	 na	 zwiększenie	 atrak-
cyjności	 terenów	 pod	 budownictwo	
mieszkaniowe	 i	 usługowe,	 które	 są	
już	przygotowane	do	sprzedaży.	

Agnieszka Olech
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 Jaki był 2016 rok?

 Robert Jaworski:	 Muszę	 przyznać,	 że	 był	 to	 dość	
trudny	rok.	Obfitował	w	wiele	stresujących	i	nerwowych	
chwil,	które	odrywały	poniekąd	od	pracy,	a	także	absor-
bowały	niepotrzebnie	czas	 i	potencjał.	Był	 to	rok,	któ-
ry	wywoływał	wiele	emocji,	ale	jednocześnie	był	to	czas	
twórczy,	 czas	 wzmożonej	 pracy	 i	 aktywności	 nie	 tylko	
mojej,	ale	i	moich	współpracowników	oraz	całego	samo-
rządu.

 Jasno jednak trzeba powiedzieć, że pomimo wielu 
przeciwności te nieprzyjemne elementy nie zdomino-
wały działań, które Pan podejmował?

 R.J.:	Faktycznie,	w	minionym	roku	zrealizowaliśmy	
szereg	ważnych	dla	gminy	inwestycji.	Siły	do	tych	działań	
i	wsparcie	w	trudnych	dla	mnie	chwilach	znajdowałem	
nie	tylko	wśród	rodziny	i	przyjaciół,	ale	także	wśród	miesz-
kańców	i	współpracowników.	W	tym	czasie	spotkałem	się	 
z	 prawdziwą	 życzliwością	 wielu	 osób,	 które	 wyraźnie	
dawały	mi	 do	 zrozumienia,	 że	 nie	 jestem	 sam	w	 tych	
trudnych	 chwilach.	 Odczułem	 wsparcie	 i	 autentyczną	
solidarność.	To	ogromnie	mi	pomogło	i	dało	siły	do	dal-
szych	działań.

 A tych w ciągu minionego roku było chyba sporo?

 R.J.:	Wiele	się	wydarzyło	zarówno	w	inwestycjach,	jak	
i	w	wydarzeniach	kulturalnych	i	sportowych.	Wyremon-
towaliśmy	między	innymi:	Szkołę	Podstawową	w	Łuko-
wej,	wybudowaliśmy	strażnicę	OSP	w	Ostrowie,	zakoń-
czyliśmy	dokumentację	techniczną	na	przebudowę	drogi	
nr	 762	 na	 odcinku	Chęciny–Małogoszcz,	 podpisaliśmy	
preumowy	 na	ważne	 inwestycje	 dla	 gminy,	 jak	 termo-
modernizacja	 obiektów	 użyteczności	 publicznej	 szkół,	
wymiana	oświetlenia	na	ledowe	w	wielu	miejscowościach	
naszej	 gminy,	 zagospodarowanie	 zbiornika	w	Lipowicy	
i	 budowa	 ścieżek	 rowerowych.	Przystąpiliśmy	 także	do	
przygotowania	dokumentacji	technicznej	na	moderniza-
cję	szkół	w	Starochęcinach,	Bolminie,	Polichnie	i	Wolicy.	
Poza	tym,	odbyło	się	wiele	ważnych	wydarzeń,	jak	nada-
nie	tytułu	Honorowego	Obywatela	Chęcin	dla	reżysera	
Jerzego	 Hoffmana,	 konferencja	 naukowa	 na	 20-lecie	
Parku	Chęcińsko-Kieleckiego,	Międzynarodowa	Konfe-
rencja	Historyczna,	a	także	seria	wydarzeń	sportowych,	
jak	chociażby	mecze	plusligowe	Effectora,	Międzynaro-
dowa	Gala	Boksu,	 czy	 różnego	 rodzaju	koncerty	 i	wy-
darzenia	kulturalne.	Warto	 też	dodać,	 że	w	2016	 roku	
Gminę	Chęciny	odwiedziło	ponad	pół	miliona	turystów.	
Efekt	tego	turystycznego	bumu	to	wynik	długiego	proce-
su	przygotowawczego.	Miniony	rok	to	także	wiele	inicja-

Chęciny u progu nowych wyzwań
 O trudnym, ale zarazem niezwykle owocnym roku 2016, a także o kolejnych planach na przyszłość rozmawiamy z Burmi-
strzem Gminy i Miasta Chęciny, Robertem Jaworskim.

tyw	społecznych,	jak	chociażby	utworzenie	Chęcińskiego	
Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku.

 Można długo wymieniać wszystkie zrealizowane 
i rozpoczęte w minionym roku inwestycje, ale jednym 
z bardzo ważnych tematów jest także spłata zadłużenia?

 R.J.:	Nie	ukrywam,	że	to	był	też	rok	oddechu,	jeżeli	
chodzi	 o	 wykonawstwo	 inwestycyjne.	W	minionej	 per-
spektywie	unijnej	gmina	wykonała	wielomilionowe	zada-
nia,	które	też	można	bez	końca	wymieniać.	To	był	czas,	
kiedy	gmina	musiała	zaciągnąć	kredyty.	Były	 to	 trudne	
decyzje,	ale	pomagające	wejść	gminie	na	drogę	rozwoju.	
Miniony	rok	pozwolił	nam	na	spłacenie	znacznej	części	
zadłużenia	 i	 przygotowanie	 się	 do	 nowej	 perspektywy	
unijnej	oraz	realizacji	kolejnych	istotnych	inwestycji.	To	
był	ważny	rok	w	historii	gminy	biorąc	pod	uwagę	budżet.

 Jakie to jest uczucie, kiedy kończy się wielomilio-
nowe inwestycje, spłaca się spłaca się dużą część za-
dłużenia i dalej planuje się kolejne ważne działania?

 R.J.:	Jest	wielka	satysfakcja	 i	radość,	że	potężne	 in-
westycje	zostały	zakończone	i	wbrew	krytyce	niektórych	
osób	nie	doprowadzono	do	bankructwa	gminy,	a	wręcz	
do	zakończenia	wielkich	dzieł,	które	służą	i	będą	służyły	
mieszkańcom.	Przykładem	jest	chociażby	Zamek	ściąga-
jący	 rekordowe	 liczby	 turystów,	 czy	hala,	dzięki	której	
rozwija	się	nie	tylko	sport,	ale	i	kultura.	Nie	ukrywam,	
że	były	też	czasem	dość	trudne	chwile,	kiedy	niektórzy	
malkontenci	 zarzucali,	 że	 niektóre	 inwestycje	 nie	 były	
przemyślane	czy	też	bez	przyszłości.	Dzisiaj	okazuje	się,	
że	podejmowane	decyzje,	wielokrotnie	trudne,	były	jak	
najbardziej	 trafne.	 Patrząc	 z	 perspektywy	 czasu	 na	 to	
wszystko,	co	się	dokonało,	dziś	nasza	gmina	pokazywana	
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jest	jako	dobry	przykład	roztropnego	zarządzania,	prze-
myślanej	strategii,	ale	i	odważnych	decyzji.

 W tym miejscu muszę zapytać, czy wyobraża sobie 
Pan rozwój kultury i sportu bez takiego obiektu, jak 
hala?

 R.J.:	Dzisiaj	jest	to	niewyobrażalne.	Nawet	najbardziej	
kreatywny	szef	nie	byłby	w	stanie	wiele	zrobić	w	budynku	
takim,	jak	Synagoga,	która	przecież	przez	wiele	lat	pełni-
ła	funkcję	domu	kultury.	Tam	rozwój	sportu	i	kultury	był	
wręcz	niemożliwy.	Podobnie	Zamek,	który	w	przeszłości	
nie	był	tak	popularny.	Dzisiaj	głównie	dzięki	temu	obiek-
towi	 bijemy	 rekordy	 odwiedzalności	 turystów.	 Odbywa	
się	tu	także	wiele	wydarzeń.	Inwestycja,	która	jest	efek-
tem	wieloletniej	pracy	przynosi	owoce.	

 Trudno było utrzymać tę wizję przy fali krytyki, jaka 
się pojawiała?

 R.J.:	Powiem	szczerze,	że	wielokrotnie	tak	po	ludzku	
było	człowiekowi	po	prostu	przykro	i	ciężko.	Zawsze,	kie-
dy	pojawiają	się	głosy	sprzeciwu	pojawiają	się	też	wątpli-
wości.	Wielokrotnie	zadawałem	sobie	pytanie	czy	to	jest	
właściwy	krok,	właściwa	decyzja.	Starałem	się	nie	podda-
wać	emocjom,	analizując	ze	współpracownikami	wszelkie	
szanse	i	zagrożenia	związane	z	realizacją	założonych	in-
westycji.	

 Dzisiaj ta konsekwencja przynosi efekty?

 R.J.:	 Zdecydowanie	 tak.	 Podobnie	 jak	 determinacja	
i	wiara	w	to,	że	skrupulatnie	przemyślane	decyzje	przy-
niosą	w	końcu	efekty.	Podobnie	było	z	Europejskim	Cen-
trum	Edukacji	Geologicznej.	Nie	wszyscy	wierzyli	w	suk-
ces	 tego	 przedsięwzięcia.	 Przy	 doskonałej	 współpracy	
z	mieszkańcami	Korzecka,	 znalezieniu	 inwestora	 i	 cięż-
kiej	pracy	urzędników	udało	się.	Tutaj	trzeba	podkreślić,	
że	przy	 realizacji	każdej	 inwestycji	ogromnie	 zaangażo-
wani	byli	pracownicy	Urzędu,	za	co	im	serdecznie	dzię-
kuję.	Cieszę	się,	że	potrafiłem	ich	przekonać	i	utwierdzić	
w	tym,	że	to,	co	robimy	ma	sens.	Może	niekiedy	były	to	
odważne	 pomysły,	 ale	 realne.	 Spotykam	 się	 z	 wieloma	
osobami,	 które	 niegdyś	 były	 przeciwne	 naszym	 działa-
niom,	a	dziś	twierdzą,	że	ubogacają	one	naszą	gminę.

 Czy w przyszłości możemy spodziewać się kolejnych 
dużych inwestycji?

 R.J.:	Nie	ukrywam,	że	już	prowadzę	rozmowy	z	pew-
nymi	 bardzo	 poważnymi	 inwestorami	 co	 do	 kolejnego	
wielkiego	przedsięwzięcia,	 które	 dałoby	 jeszcze	większą	
rangę	Gminie	Chęciny.	Dzięki	tej	inwestycji	Chęciny	nie	
byłyby	 postrzegane	 jedynie	 przez	 pryzmat	 historyczny	
i	turystyczny,	ale	przede	wszystkim	jako	miejsce	związane	
z	 rozwojem	 i	nowościami	 technologicznymi.	Oczywiście	
nie	wszystko	jest	zależne	ode	mnie.	W	tym	temacie	zro-
biłem	już,	co	było	możliwe	z	mojej	strony.	Teraz	czekamy	

na	decyzję.	A	czy	to	są	tylko	marzenia?	Może	ktoś	znowu	
powie,	że	tak.	Ja	powiem	jednak,	że	bardzo	realne.

 Zainwestowane zostały w tę gminę duże miliony, 
przede wszystkim pochodzących ze źródeł zewnętrz-
nych, na różnego rodzaju inwestycje. Dużo jeszcze zo-
stało do zrobienia?

 R.J.:	 W	 rozwój	 gminy	 rozsądnie	 zainwestowaliśmy	
dużo	 środków.	 Pozyskaliśmy	miliony	 dotacji	 unijnych.	
Przed	 nami	 wciąż	 nowe	 wyzwania,	 bo	 zostało	 jeszcze	
wiele	do	zrobienia,	jak	na	przykład:	budowa	przedszko-
la	i	żłobka,	która	ruszy	jeszcze	w	tym	roku	czy	rozbudo-
wa	sieci	kanalizacyjnej.	Mamy	też	masę	pomysłów	w	róż-
nych	obszarach	w	poszczególnych	miejscowościach,	któ-
rych	 potencjał	 zamierzamy	 wykorzystać.	 Przykładem	
może	 tu	 być	 chociażby	 Miedzianka,	 gdzie	 planujemy	
wybudować	 podziemne	 korytarze	 do	 zwiedzania	 czy	
Lipowica,	 gdzie	 znajduje	 się	 zbiornik,	 którego	 otocze-
nie	 już	 niebawem	 zmieni	 swoje	 oblicze.	Oczywiście	 to	
wszystko	nie	zadzieje	 się	z	dnia	na	dzień.	Wszystkie	 te	
działania	wymagają	pewnego	procesu	przygotowawcze-
go	 i	planistycznego.	Podobnie,	 jak	kiedyś	Mosty,	gdzie	
niegdyś	zapomniana	miejscowość	dziś	po	długich	stara-
niach	pięknieje	i	będzie	się	rozwijać.	Na	tym	rozwoju	zy-
ska	również	gmina	sprzedając	działki	przeznaczone	pod	
budownictwo	mieszkaniowe.	Te	nieruchomości	w	przy-
szłości	będą	generować	duże	dochody	gminy.	Trzeba	też	
podkreślić,	że	Gmina	Chęciny	znajduje	się	w	czołówce	
gmin	powiatu	kieleckiego,	w	których	wydawanych	 jest	
najwięcej	 pozwoleń	na	 budowę.	To	 oznacza,	 że	 ludzie	
chcą	u	nas	żyć	i	mieszkać.	To	cieszy.	Podobnie	jak	fakt,	że	
gmina	stawiana	jest	jako	wzór	godny	naśladowania.	Pa-
miętam	czasy,	kiedy	to	ja	jeździłem	do	innych	gmin	aby	
podpatrywać	rozwiązań	w	różnych	dziedzinach.	Dziś	to	
inni	samorządowcy	przyjeżdżają	się	uczyć	od	nas.

 Co najważniejsze na ten rok?

 R.J.:	 Przyjęty	 dość	 ambitny	 budżet	 stawia	 w	 tym	
roku	przed	nami	wiele	wyzwań.	Podpisaliśmy	już	szereg	
umów,	między	 innymi	na	budowę	oświetlenia	w	Czer-
wonej	Górze	i	drogę,	wykonanie	projektu	odwodnienia	
Małej	 Tokarni,	 budowę	 kanalizacji	 w	 Skibach.	 Przed	
nami	rozpoczęcie	budowy	przedszkola	i	żłobka.	Ważną	
inwestycją	jest	także	przebudowa	drogi	nr	762	Chęciny-
-Małogoszcz,	której	inwestorem	jest	Zarząd	Dróg	Woje-
wódzkich,	a	na	którą	my	 jako	gmina	przygotowaliśmy	
dokumentację	w	celu	przyspieszenia	inwestycji.	

 Czego życzyć w roku?

 R.J.:	Oby	nie	 było	 takich	 sytuacji,	 które	 zniechęcają	
i	odwracają	naszą	uwagę	od	tego,	co	istotne.	Oby	ten	rok	
był	przede	wszystkim	rokiem	zdrowia,	spokoju	i	pokoju.

 Dziękuję za rozmowę
Agnieszka Olech
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Prawie 2 miliony 400 tysięcy unijnej kasy
na żłobek w Chęcinach

	 Zarówno	żłobek,	jak	i	przedszkole	będą	się	mieścić	w	jed-
nym	budynku,	 który	ma	 być	 nowoczesny	 i	 energooszczędny.	
Żłobek	 i	 przedszkole	 mają	 mieć	 osobne	 wejścia	 i	 parkingi,	
wewnątrz	 jednak	będą	ze	 sobą	 skomunikowane.	Nowoczesny	
budynek	zostanie	wybudowany	na	działce	należącej	do	gminy,	
pomiędzy	Ośrodkiem	 Zdrowia	 w	 Chęcinach	 a	 Schroniskiem	
Młodzieżowym.	Na	unijne	dofinansowanie	 tej	 inwestycji	wła-
dze	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny	 złożyły	 dwa	 wnioski.	 Pierwszy	
z	 nich	 to	 wniosek	 o	 wsparcie	 budowy	 żłobka	 w	 Chęcinach.	
-	Wniosek	 złożyliśmy	 do	 Regionalnego	 Programu	 Operacyj-
nego	w	ramach	działania	7.3	Infrastruktura	Zdrowotna	i	Spo-
łeczna.	Pozyskaliśmy	dofinansowanie	w	wysokości	85	procent	
kosztów	całego	zadania,	co	daje	kwotę	w	wysokości	blisko	2	mi-
lionów	400	tysięcy	złotych	–	mówi	Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	
Chęciny,	Robert	Jaworski.

Wniosek o dofinansowanie przedszkola
 jest na etapie oceny merytorycznej 

	 Drugi	ze	złożonych	wniosków	o	unijne	dofinansowanie	to	
ten	na	budowę	przedszkola.	Został	 złożony	do	Regionalnego	
Programu	Operacyjnego	w	ramach	działania	7.4	Rozwój	infra-
struktury	edukacyjnej	i	szkoleniowej.	-	Wnioskowaliśmy	o	2,5	
miliona	 złotych	dofinansowania	na	budowę	przedszkola.	 Jest	
to	maksymalna	kwota	o	jaką	można	było	się	ubiegać	w	ramach	
tego	konkursu.	Wniosek	pozytywnie	przeszedł	ocenę	formalną	
i	w	chwili	obecnej	jest	na	etapie	oceny	merytorycznej	–	poinfor-
mował	Burmistrz,	Robert	Jaworski.		

Budynek przedszkola i żłobka
będzie nowoczesny i energooszczędny

	 Władze	Gminy	i	Miasta	Chęciny	nie	ukrywają,	że	o	budowie	
przedszkola	i	żłobka	na	miarę	naszych	czasów	marzyły	od	daw-
na.	-	To	jedna	z	najbardziej	wyczekiwanych	inwestycji	na	tere-
nie	naszej	gminy.	Budynek	obecnego	przedszkola	ma	już	swoje	
lata	 i	 jest	mocno	wyeksploatowany.	Jego	 lokalizacja	 jest	mało	
komfortowa,	brakuje	parkingów,	a	żłobka	jak	do	tej	pory	jesz-
cze	u	nas	nie	było	wcale.	Nasze	nowe	przedszkole	i	żłobek	będą	
nowoczesne,	 komfortowe	 i	 w	 doskonałej	 lokalizacji	 –	 mówi	

Żłobek w Chęcinach
z unijnym dofinansowaniem

 Decyzja już zapadła. Samorząd lokalny ubiega się o środki na budowę przedszkola ze żłobkiem z dwóch programów unij-
nych. Pierwsze środki już udało się pozyskać. Planowana budowa nowoczesnego żłobka w Chęcinach otrzymała unijne dofi-
nansowanie w wysokości prawie 2 milionów 400 tysięcy złotych. To aż 85 procent kosztów tej inwestycji. Drugi ze złożonych 
wniosków o dofinansowanie budowy przedszkola w kwocie 2,5 miliona złotych jest na etapie oceny  merytorycznej. Pewne już 
jest, że długo wyczekiwana inwestycja budowy żłobka i przedszkola ruszy jeszcze w tym roku. W 2018 roku dzieci będą już 
miały nowoczesne przedszkole i żłobek na miarę XXI wieku

Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski,	nie	kry-
jąc	zadowolenia	z	już	pozyskanego	dofinansowania	na	budowę	
żłobka.	–	Bardzo	chcielibyśmy	otrzymać	jeszcze	dofinansowa-
nie	na	budowę	przedszkola.	Z	nadzieją	czekamy	na	ogłoszenie	
wyników	–	mówi	gospodarz	gminy,	Burmistrz	Robert	Jaworski.

Inwestycja ruszy jeszcze w tym roku
	 Niezależnie	 od	 tego,	 czy	wniosek	 złożony	na	przedszkole	
pozyska	unijne	dofinansowanie,	tak	jak	żłobek,	inwestycja	ru-
szy	jeszcze	w	tym	roku.	-	Nie	ukrywam,	że	bardzo	zależało	nam	
na	pozyskaniu	dofinansowania	do	tej	inwestycji.	Jednak	nieza-
leżnie	od	tego,	czy	otrzymamy	dofinansowanie	na	drugi	złożo-
ny	przez	nas	wniosek	inwestycja	ruszy	w	pierwszej	połowie	tego	
roku	–	zapowiedział	Burmistrz	Jaworski.
	 Wniosek	o	pozwolenie	na	budowę	został	już	złożony.	-	Je-
steśmy	w	fazie	przygotowywania	się	do	inwestycji.	Tuż	po	uzy-
skaniu	pozwolenia	na	budowę	będziemy	ogłaszać	przetarg	na	
wykonanie	zadania.	Chcemy,	aby	w	2018	roku	dzieci	miały	no-
woczesne	przedszkole	i	żłobek	na	miarę	XXI	wieku	–	podkreśla	
Burmistrz,	Robert	Jaworski.

	 Budynek	zostanie	wykonany	w	no-
woczesnej	technologii	o	najwyższych	stan-
dardach.	 Będą	 zainstalowane	 kolektory	
słoneczne	 i	 pompa	 ciepła,	 co	pozwoli	 na	
duże	 oszczędności	 w	 bieżącym	 utrzyma-
niu	przedszkola	i	żłobka.	Zagospodarowa-
nie	wewnętrzne	i	zewnętrzne	budynku	bę-
dzie	dostosowane	do	potrzeb	dzieci.	Użyte	
materiały	i	technologie	cechować	się	będą	
funkcjonalnością,	 trwałością	 i	 estetyką.	
Będą	 wielofunkcyjne	 i	 nowoczesne	 sale	
zabaw	 i	 sale	 spoczynku,	 sala	do	 rehabili-
tacji,	łazienki,	pokój	pielęgniarki,	kuchnia	Działka na której ma powstać żłobek

Budynek obecnego przedszkola ma już swoje lata i jest mocno wyeksploatowany
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i	stołówka.	Zarówno	żłobek,	jak	i	przedszkole	będą	miały	osob-
ne	wejścia	i	parkingi.	Wewnątrz	jednak	będą	ze	sobą	skorelo-
wane.	W	ramach	zagospodarowania	zewnętrznego	na	terenie	
przedszkola	i	żłobka	przewidziano	budowę	parkingów	i	placów	
zabaw	dla	 dzieci,	 a	 także	 ogródków	doświadczalnych.	Całość	
terenu	będzie	ogrodzona,	oświetlona	i	monitorowana.		

Przedszkole i żłobek
to ukłon w stronę młodych rodziców

	 -	Uważam,	że	przedszkole	 i	 żłobek	na	miarę	naszych	cza-
sów	 są	 niezbędne	 dla	 prawidłowego	 rozwoju	 najmłodszych	
mieszkańców	 naszej	 gminy.	 Dla	 dziecka	 regularny	 kontakt	
z	rówieśnikami	jest	niezwykle	istotny.	Bardzo	korzystnie	wpły-
wa	na	rozwój	intelektualny	i	emocjonalny.	Dzięki	temu	malu-

chy	są	dobrze	przygotowane	do	nauki	w	szkole.	Ważnym	ar-
gumentem	jest	również	ułatwienie	młodym	mamom	powrotu	
na	 rynek	pracy	 i	 podjąć	 aktywność	 zawodową.	Pozostawiając	
dziecko	pod	 fachową	opieką	 rodzice	będą	mogli	 czuć	 spokój	
o	bezpieczeństwo	swoich	pociech.	Dlatego	przedszkole	wraz	ze	
żłobkiem	są	potrzebne.	Cieszę	się,	że	udało	nam	się	pozyskać	
tak	wysokie	dofinansowanie	na		budowę	żłobka.	Liczymy	także	
na	 dofinansowanie	 budowy	 przedszkola.	 Realizacja	 tej	 inwe-
stycji	młodym	 rodzicom	 zapewni	 opiekę	nad	 ich	pociechami	
w	warunkach	i	standardach	na	miarę	XXI	wieku	–	podkreśla	
Burmistrz,	Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech

Wszystko	wskazuje	na	to,	że	do	końca	czerwca	przy	ulicy	Kie-
leckiej	w	Chęcinach	staną	dwie	nowe	wiaty	przystankowe.	Wy-
budowana	zostanie	 także	zatoczka	autobusowa.	 -	Do	 tej	pory	
przy	ulicy	Kieleckiej	busy	zatrzymywały	się	na	ulicy,	utrudnia-
jąc	tym	samym	przejazd	innym	użytkownikom	dróg.	Już	nieba-
wem	się	to	zmieni.	Postanowiliśmy	wybudować	nową	zatoczkę	
autobusową.	Dzięki	temu,	będzie	tu	zdecydowanie	bezpieczniej	
i	komfortowo	zarówno	dla	korzystających	z	komunikacji	miej-
skiej,	jak	i	pozostałych	użytkowników	dróg	–	mówi	Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.
	 Nowa	zatoczka	autobusowa	stanie	nieopodal	Zespołu	Szkół	
Ogólnokształcących	w	Chęcinach.	W	tym	miejscu	będzie	prze-
budowany	chodnik,	a	 jezdnia	zostanie	poszerzona.	Stanie	też	
nowoczesna,	 funkcjonalna	 i	komfortowa	wiata	przystankowa.	
W	ramach	planowanej	przez	Gminę	Chęciny	inwestycji	została	
wykonana	stosowna	dokumentacja	projektowa,	zgodnie	z	któ-
rą	wykonanych	 zostanie	 szereg	 prac	 ziemnych	 i	 brukarskich	
związanych	 z	 zagospodarowaniem	 terenu	 oraz	 ustawieniem	
wiaty	przystankowej.
	 Już	wyłoniono	w	drodze	 zapytania	ofertowego	wykonaw-
cę	zadania,	którym	został	Zakład	Robót	Drogowo	Mostowych	

Będzie nowa zatoczka autobusowa
i przystanki przy ulicy Kieleckiej w Chęcinach

 Przy ulicy Kieleckiej w Chęcinach, nieopodal Zespołu Szkół Ogólnokształcących, powstanie nowa zatoczka autobusowa 
wraz z wiatą przystankową. Nowa wiata stanie też w miejscu obecnego przystanku po drugiej stronie ulicy. Już wyłoniono wy-
konawców obu inwestycji, a ich koszt łącznie będzie opiewał na blisko 110 tysięcy złotych.

Janusz	 Pędzik.	 Termin	 zakończenia	 prac	 przewidziano	 na	
30	czerwca.
	 Przy	ulicy	Kieleckiej,	po	stronie	wyjazdowej	z	Chęcin,	sta-
nie	w	tym	roku	jeszcze	jedna	nowa	wiata	przystankowa.	Zloka-
lizowana	będzie	w	miejscu	istniejącego	od	dawna	starego	przy-
stanku.	-	Stara	wiata	zostanie	wymieniona	na	nową	i	funkcjo-
nalną	–	poinformował	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Ro-
bert	Jaworski.	Warto	podkreślić,	że	nowy	przystanek	zostanie	
nieco	odsunięty	od	jezdni	z	myślą	stworzenia	tu	na	przyszłość	
zatoczki	 autobusowej.	Teren	 zostanie	 tu	wybrukowany.	Usta-
wione	będą	 także	kosze.	Na	 to	zadanie	gmina	 także	wyłoniła	
już	w	drodze	zapytania	ofertowego	wykonawcę,	którym	został	
Zakład	Robót	Drogowo	Mostowych	Janusz	Pędzik.	
	 Już	niebawem	mieszkańcy	będą	mogli	 bezpiecznie	korzy-
stać	przy	ulicy	Kieleckiej	z	komunikacji	miejskiej.	Dzięki	nowej	
zatoczce	 autobusowej	 będzie	 tu	bezpieczniej,	 a	 funkcjonalne,	
wytrzymałe	 i	 estetyczne	 wiaty	 przystankowe	 będą	 chroniły	
przed	deszczem,	śniegiem	czy	wiatrem.

Agnieszka Olech
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	 Jak	 podkreślał	 Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	 Robert	
Jaworski,	 Forum	Oświaty	Gminy	Chęciny	 to	przede	wszystkim	
platforma	 wymiany	 doświadczeń	 pomiędzy	 nauczycielami,	 ale	
też	możliwość	wysłuchania	problemów	dotyczących	oświaty	na	te-
renie	gminy.	-	Chcemy	wsłuchiwać	się	w	głos	naszych	nauczycieli	
i	robić	 wszystko,	 aby	 stworzyć	 uczniom	 optymalne	warunki	 do	
rozwoju	i	edukacji,	oraz	dogodne	warunki	dla	pedagogów.	Na-
uczyciele	to	dla	nas	bardzo	ważna	grupa	zawodowa.	To	oni	biorą	
odpowiedzialność	za	wykształcenie	naszych	dzieci	 i	młodzieży	–	
podkreślał	Burmistrz,	Robert	Jaworski.
	 Jednym	z	tematów	 spotkania	była	 reforma	oświaty,	o	której	
założeniach	ze	szczegółami	mówił	Świętokrzyski	Kurator	Oświa-
ty,	Kazimierz	Mądzik.	 Jego	zdaniem	 jest	 to	 jedna	z	najważniej-
szych	podjętych	w	ostatnim	czasie	reform	w	kraju.	Świętokrzyski	
Kurator	mówił	także	o	nowej	podstawie	programowej	i	koniecz-
ności	rozwoju	szkolnictwa	zawodowego.	-	Zgodnie	z	założeniami	
reformy	oświatowej	dzieci	klas	1-3	będą	uczyły	się	podstaw	pro-
gramowania,	a	matematyka	zostanie	wzmocniona	między	innymi	
grą	w	szachy	–	mówił	Kazimierz	Mądzik,	Świętokrzyski	Kurator	
Oświaty.	 -	Nowa	 podstawa	 programowa	w	pierwszej	 kolejności	
obejmie	uczniów	klas	I,	IV	i	VII	szkół	podstawowych	–	poinfor-
mował	świętokrzyski	kurator.
	 Z	 kolei	Elżbieta	Dudek,	 zastępca	dyrektora	 Świętokrzyskie-
go	Centrum	Doskonalenia	Nauczycieli	w	Kielcach,	podkreślała,	
że	nowa	reforma	oświaty	 zakłada	wiele	 szkoleń	 i	spotkań	doty-
czących	 nowej	 podstawy	 programowej.	 -	 Nauczyciel	 nie	 tylko	

IV Forum Oświaty Gminy Chęciny
 W murach Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach odbyło się IV Forum Oświaty Gminy Chęciny. 
Władze oświatowe i gminne spotkały się z nauczycielami, aby dyskutować na temat reformy edukacji, a także organizacji 
i przyszłości oświaty na terenie gminy Chęciny.

uczy,	ale	ciągle	się	samodoskonali.	Liczne	szkolenia	organizowa-
ne	przez	ŚCDN	w	Kielcach	z	całą	pewnością	pozwolą	na	szybkie	
wdrożenie	się	w	nową	podstawę	programową	–	mówiła	zastępca	
dyrektora	ŚCDN	w	Kielcach,	Elżbieta	Dudek.

	 Bez	 wątpienia	 miłym	 akcentem	 podczas	 spotkania	 było	
wręczenie	 awansu	 zawodowego	 dla	 nauczycielek	Katarzyny	 Si-
tarskiej	 ze	Szkoły	 Podstawowej	 w	Starochęcinach	 i	Katarzyny	
Bartkiewicz	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Łukowej.	Specjalne	wyróż-
nienie	 “Laur	Michała	 Anioła”	 odebrał	 także	 Burmistrz	 Robert	
Jaworski	 z	rąk	 zastępcy	 dyrektora	 ŚCDN	 w	Kielcach,	 Elżbiety	
Dudek.	-	Burmistrza	Roberta	Jaworskiego	już	po	raz	drugi	po-
stanowiliśmy	uhonorować	 tym	 tytułem,	który	przyznawany	 jest	
za	aktywne	wspieranie	 nauczycieli	w	doskonaleniu	 zawodowym	
–	podkreślała	Elżbieta	Dudek,	a	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chę-
ciny,	Robert	 Jaworski	 nie	 krył	 radości	 z	przyznanej	 nagrody.	 –	
Jestem	dumny	z	naszych	placówek	oświatowych,	ponieważ	ciągle	
rozwijają	 się	 i	wykazują	 mnóstwo	 ciekawych	 inicjatyw	 –	 mówił	
Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta.	–	My	jako	samorząd	
dokładamy	wszelkich	starań,	aby	te	inicjatywy	wspierać	i	przyczy-
niać	się	do	kształtowania	umysłów	młodego	pokolenia,	które	jest	
przecież	przyszłością	naszej	małej	Ojczyzny.	Wkładamy	dużo	po-
tencjału	i	serca	zarówno	w	rozwój	infrastruktury	oświatowej,	jak	
i	szkolenia	kadry	pedagogicznej,	a	także	w	ciągłe	udoskonalanie	
i	podnoszenie	poziomu	kształcenia	naszych	uczniów.	Inwestycja	
w	młode	pokolenie	jest	dla	nas	sprawą	priorytetową	–	podkreślał	
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Burmistrz	Robert	Jaworski,	dodając	jednocześnie,	że	przyznane	
już	po	raz	drugi	z	rzędu	wyróżnienie	“Laura	Michała	Anioła”	jest	
nie	tylko	docenieniem	dokonań	samorządu	na	niwie	oświatowej,	
ale	także	motywacją	do	dalszej	pracy	na	rzecz	wspierania	rozwoju	
oświaty.	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny	w	swoim	wystąpieniu	
przedstawił	 kierunki	 działań	 oraz	 szczegółowy	 harmonogram	
planowanych	inwestycji	w	obszarze	oświaty.
	 Kolejnym	 prelegentem	 był	 Pan	 Paweł	 Brola	 –	 Sekretarz	
Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	 którego	 wystąpienie	 dotyczyło	 reali-
zacji	 zadań	 oświatowych	 w	gminie	 Chęciny	 –	 stanu	 obecnego	
i	perspektyw.		 Pokrótce	 zostały	 omówione	 zasady	 finansowania	
zadań	 oświatowych	 ze	szczególnym	 uwzględnieniem	 wysokości	
subwencji	 i	dotacji	przeznaczonych	na	poszczególne	 typy	 szkół.	
Kolejnym	 zagadnieniem	 poruszonym	 przez	 Pana	 Sekretarza	
były	 kwestie	 zatrudnienia	 i	wynagradzania	 nauczycieli.	 W	swej	
wypowiedzi	Pana	Paweł	Brola	podkreślił,	że	w	Gminie	Chęciny	
osiągnięto	 w	roku	 2016	 średnie	 wynagrodzenia	 na	 wszystkich	
stopniach	awansu	zawodowego.	Ostatnia	część	prezentacji	zosta-
ła	poświęcona	 reformie	oświaty.	Z	mapy	oświatowych	placówek	
znikną	od	1	września	2	gimnazja,	które	zostaną	włączone	do	szkół	
podstawowych.	Sporządziliśmy	wstępny	bilans	godzin	wakatów,	
które	pozostają	po	reformie,	 jednakże	w	tej	układance	 jest	 tyle	
zmiennych	 i	niewiadomych,	 że	 dopiero	 we	 wrześniu	 będziemy	
mieć	pewność,	jaką	siatką	godzin	dysponujemy	–	powiedział	Se-
kretarz	dodając,	że	samorząd	będzie	starał	się	zapewnić	pracę	dla	
możliwie	dużej	liczby	nauczycieli.

	 Na	zakończenie	Forum	Oświaty,	Pani	Urszula	Orkisz-Wiącek	
–	przewodnicząca	Zespołu	Nauczycieli	Przyrodników,	zaprezen-
towała	zgromadzonym	dorobek	kierowanego	przez	siebie	zespo-
łu.	W	krótkim,	 ale	 bardzo	 treściwym	 wystąpieniu	 przedstawiła	
kierunki	 działań	 zespołu,	 osiągnięcia	 uczniów	 w	zakresie	 nauk	
przyrodniczych,	oraz	plany	na	przyszłość.
	 Podsumowując	Forum	Burmistrz	podziękował	wszystkim	ze-
branym	 za	przybycie,	 podkreślając,	 że	 ideą	 tego	 spotkania	 jest	
nawiązywanie	relacji	na	linii	samorząd	–	nauczyciel,	która	przy-
czynia	się	do	budowania	dobrej	oświaty	w	gminie	Chęciny.

Agnieszka Olech

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej
wśród nominowanych

do architektonicznego Oscara
 Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach znalazło się wśród 356 nominowanych do pre-
stiżowej międzynarodowej nagrody im. Miesa van der Rohe. Fundacja, która je wręcza, przedstawiła właśnie 
listę nominowanych realizacji z całej Europy, a wśród nich - 11 realizacji z Polski.

	 Nagroda	przyznawana	jest	co	dwa	lata	od	1988	roku	przez	
Komisję	Europejską	 i	fundację	Miesa	 van	der	Rohe	 z	Barce-
lony.	Do	tej	pory	jest	zatem	14	zwycięzców.	Nagrodzono	m.in.	
terminal	lotniska	w	Stansted,	Waterloo	Station	w	Wielkiej	Bry-
tanii	czy	bibliotekę	narodową	we	Francji.	W	poprzedniej	edy-
cji,	w	roku	2015,	po	raz	pierwszy	wygrał	obiekt	z	Polski:	opera	
w	Szczecinie.	Czy	w	tym	roku	uda	się	powtórzyć	ten	sukces?

	 Spośród	tysięcy	zgłoszonych	obiektów	jury	wybrało	właśnie	
356	budynków	z	260	miast	europejskich	krajów.	Oto	lista	no-
minacji	do	Mies	van	der	Rohe	Award	2017	z	Polski:	Muzeum	
Ognia,	Żory,	autor:	OVO	Grąbczewscy;	Narodowe	Forum	Mu-
zyki,	Wrocław,	Towarzystwo	Projektowe	S.C.	(TePe);	Muzeum	
Katyńskie,	Warszawa,	BBGK	Architekci;	Europejskie	Centrum	
Edukacji	 Geologicznej,	 Chęciny,	 WXCA	 SP	 O.O;	Centrum	
Sportowo-Rekreacyjne	UKIEL,	Olsztyn,	Dżus	GK	Architekci;	
Zakład	Termicznego	Przekształcania	Odpadów,	Kraków	PRO-
CHEM	S.A.;	Muzeum	Narodowe	w	Szczecinie,	Centrum	Dialo-
gu	Przełomy,	Szczecin,	Robert	Konieczny,	KWK	Promes;	Arka	
Koniecznego,	Brenna,	Robert	Konieczny	-	KWK	Promes;	Mię-
dzynarodowe	Centrum	Kongresowe,	Katowice,	 JEMS	Archi-
tekci	 oraz	 Centrum	 Kulturalno-Kongresowe	 Jordanki	 CKK,	
Toruń,	Menis	Arquitectos.
	 To	 wstępna	 selekcja,	 w	kolejnym	 etapie	 jurorzy	 opracują	
tzw.	krótką	listę,	na	którą	trafi	40	obiektów.	Znalezienie	się	na	
tej	liście	już		jest	wyróżnieniem.	Z	tych	zaś	wiosną	komisja	wy-
bierze	finałową	piątkę.	W	kwietniu	2017	roku	siedmioosobowe	
jury	odwiedzi	każdy	z	tych	pięciu	budynków	i	ogłosi	 laureata	
Mies	van	der	Rohe	Award	2017.		Ceremonia	wręczenia	nagro-
dy	odbędzie	się	26	maja	2017	w	Hiszpanii.
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Gmina sprzeda kilkaset działek budowlanych

	 Mosty	przez	dziesiątki	lat	nie	mogły	się	rozwijać	ze	względu	na	
blokadę	związaną	z	budową	“morza	chęcińskiego”.	Po	długich	sta-
raniach	obecnych	władz	gminnych,	miejscowość	ta,	znikająca	przez	
ostatnie	lata	dostanie	nowe	życie.	Jak	do	tej	pory	w	reaktywację	wsi	
zainwestowano	blisko	4	miliony	złotych,	w	tym	blisko	70%	to	środki	
zewnętrzne.	Wybudowano	wodociąg,	 drogę	dojazdową	 i	 scalono	
grunty.	Gmina	zyskała	blisko	130	hektarów	ziemi	pod	inwestycję.	
Gmina	od	dwóch	lat	przygotowuje	miejscowy	plan	zagospodaro-
wania	przestrzennego.	-	Już	niebawem	projekt	zostanie	wyłożony	
do	publicznej	wiadomości,	a	następnie	zostanie	uchwalony.	Po	tym	
dokonamy	podziału	działek,	które	zostaną	wystawione	na	sprzedaż	
–	poinformował	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęicny,	Robert	Jawor-
ski,	dodając,	że	gmina	będzie	miała	do	sprzedaży	kilkaset	działek	
o	powierzchni	od	10	do	12	arów.	

Urokliwe miejsce do życia

	 Decyzja	o	tym,	czy	gmina	będzie	sprzedawać	działki	indywidu-
alnie,	czy	też	będzie	szukać	jednego	inwestora	jeszcze	nie	zapadła.	
-	Gdyby	 zgłosił	 się	 deweloper,	 który	 zakupiłby	 działki	 i	 stworzył	
jednolite	osiedle	domków	mieszkaniowych	byłoby	bardzo	dobrze.	

Zamiast Morza Chęcińskiego
będzie nowe osiedle w Mostach

 Po kilkudziesięciu latach marazmu wieś Mosty nieopodal Chęcin nareszcie wraca do życia. Wykreślenie z koncepcji zago-
spodarowania przestrzennego kraju planowanego tu Morza Chęcińskiego spowodowało odblokowanie setek hektarów terenów 
inwestycyjnych. Wybudowano wodociąg, nowe drogi i scalono grunty – już niebawem malownicza wieś w Gminie Chęciny 
zupełnie zmieni swoje oblicze. Przez lata nie można było tam budować. Teraz ma powstać tu piękne osiedle.

Takie	osiedla	mają	swój	urok	i	porządek	przestrzenny	–	podkreśla	
Burmistrz,	Robert	Jaworski	i	dodaje,	że	zainteresowanie	działkami	
jest	bardzo	duże.	-	Nie	ma	się	co	dziwić,	bo	Mosty	to	bardzo	malow-
nicze	i	niezwykle	urokliwe	miejsce	–	dodaje.

Jest duże zainteresowanie kupnem działek

	 Działki	należące	do	gminy	będą	sprzedawane	w	drodze	prze-
targu.	-	Bez	wątpienia,	dzięki	sprzedaży	atrakcyjnych	działek	gmi-
na	uzyska	wymierne	korzyści	-	zaznacza	Burmistrz	Jaworski,	który	
o	 zainteresowanie	 gruntami	w	Mostach	nie	martwi	 się.	 -	Działki	
w	Mostach	są	położone	w	malowniczym,	cichym	i	spokojnym	miej-
scu,	wśród	niemalże	nieskażonych	terenów	zielonych,	z	daleka	od	
głównej	 drogi,	 ale	 jednocześnie	 z	 dobrym	 dojazdem	 do	 Chęcin	
i	Kielc.	Na	pewno	tutejsze	tereny	będą	nie	lada	gratką,	o	czym	już	
wskazuje	 spore	 zainteresowanie	wielu	 osób.	Od	 dawna	 odbiera-
my	 telefony	 i	 e-maile	od	 chętnych	na	 zakup	działek	w	Mostach,	
a	dzwonią	nie	tylko	kielczanie,	ale	i	warszawiacy,	krakowiacy,	a	tak-
że	mieszkańcy	Śląska	–	wymienia	Burmistrz	 Jaworski.	 -	W	przy-
szłości	chcemy,	aby	powstało	tu	piękne	osiedle	domków	jednoro-
dzinnych	-	mówi	włodarz	gminy.

Plan zagospodarowania na ukończeniu

	 Żywy	skansen	-	tak	jeszcze	do	niedawna	określano	wieś	Mosty.	
Nie	było	tam	bieżącej	wody,	a	prąd	założono	dopiero	w	późnych	
latach	siedemdziesiątych.	Wszystko	to	przez	projekt	rządowy,	który	
już	kilkadziesiąt	lat	temu	założył	zalanie	tych	terenów	wodą	i	stwo-
rzenie	tu	tak	zwanego	“Morza	Chęcińskiego”,	co	spowodowało	blo-
kadę	wszelkich	inwestycji.	Ludzie	nie	mogli	się	tu	przez	lata	budo-
wać.	Wiele	osób	wyprowadziło	się.	Władze	gminy	Chęciny	długo	
zabiegały	 o	wykreślenie	 z	 rządowej	 koncepcji	 zagospodarowania	
przestrzennego	planów	co	do	powstania	“morza”.	Starania	te	opła-
ciły	się.	Przeciągająca	się	przez	lata	kontrowersyjna	i	głośna	sprawa	
znalazła	wreszcie	swój	finał.	Dzięki	konsekwentnym	staraniom	lo-
kalnych	władz	samorządowych	i	współpracy	z	władzami	wojewódz-
kimi	temat	koncepcji	„Morza	Chęcińskiego”	został	zakończony	raz	
na	zawsze.	Na	obszarach	przewidzianych	kiedyś	do	zalania	wodą	
teraz	bez	 żadnych	przeszkód	będzie	można	 się	budować.	Gmina	
i	Miasto	Chęciny	już	niebawem	wyjdzie	z	ofertą	sprzedaży	atrak-
cyjnych	działek	pod	nowe	osiedle	domków	jednorodzinnych.	Są-
dząc	po	już	ogromnym	zainteresowaniu,	można	mniemać	że	Chę-
ciny	i	okolice	stają	sie	jednym	z	najbardziej	atrakcyjnych	terenów	
inwestycyjnych	tej	części	regionu.



WYDARZENIA I INWESTYCJE 2016

11

	 Dwie	 kondygnacje	 nadziemne,	 dwuspadowy	 dach,	 po-
wierzchnia	 użytkowa	 wynosząca	 blisko	 250	 metrów	 kwadra-
towych,	 garaż,	 sala	 szkoleń	 na	 piętrze,	 instalacja	 alarmowa	
i	monitoring	–	tak	będzie	wyglądała	nowa	siedziba	Ochotniczej	
Straży	 Pożarnej	 w	Radkowicach	 w	Gminie	 Chęciny.	 Projekt	
wykonało	Biuro	Projektowo	Inwestycyjne	Daniel	Pakuła.	Gmi-
na	uzyskała	także	pozwolenie	na	budowę.	–	Druhowie	z	Rad-
kowic	długo	i	cierpliwie	czekali	na	nową	siedzibę.	Nowa	remiza	
powstanie	na	działce	należącej	do	Gminy	i	zlokalizowanej	tuż	
przy	 drodze	 wojewódzkiej	 w	Radkowicach.	 Obecny	 stan	 bu-
dynku	 jest	w	stanie	 fatalnym	 i	nienadającym	 się	 do	 remontu	
–	 poinformował	 Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	 Robert	
Jaworski,	dodając,	że	nowy	obiekt	OSP	w	Radkowicach	jest	po-
trzebą	niezaprzeczalną.	-	Potrzeby	naszych	jednostek	staramy	
się	zapewniać	sukcesywnie,	bo	ich	wyposażenie,	komfort	pracy	
i	przeszkolenie	to	w	końcu	bezpieczeństwo	naszych	mieszkań-
ców.	Dzisiejsze	czasy	wymagają	w	każdej	dziedzinie	życia	okre-
ślonych	standardów,	i	dlatego	też	konieczne	jest	modernizowa-
nie	bądź	budowanie	nowych	obiektów	–	podkreśla	Burmistrz	
Robert	Jaworski.
	 Bez	wątpienia	druhowie	z	Radkowic	będą	mieć	obiekt,	na	
który	czekały	nie	 tylko	całe	pokolenia	 strażaków-ochotników,	
ale	także	mieszkańcy.	Poza	nowoczesnym	budynkiem	również	
teren	wokół	niego	zostanie	zagospodarowany.	Wybudowany	tu	
także	będzie	parking	dający	możliwość	swobodnego	manewru.
	 	-	Strażacy	to	nie	tylko	pożary,	czy	wypadki,	z	którymi	ich	
często	 utożsamiamy.	 Ale	 to	 codzienna	 pomoc	 społeczna,	 czy	

Projekt remizy OSP Radkowice gotowy
 Wszystko wskazuje na to, że na terenie Gminy i Miasta Chęciny powstanie kolejna nowa remiza. Tym razem w miejscowości 
Radkowice. Projekt już jest gotowy. Jest także pozwolenie na budowę. Inwestycja może ruszyć jeszcze w tym roku.

też	 kultywowanie	 historii	 i	tradycji	 strażackiej.	 Swoją	 służbą	
uczą	patriotyzmu	 i	umiłowania	Ojczyzny.	Nie	bacząc	na	porę	
dnia,	czy	porę	roku,	zostawiając	rodzinę,	na	sygnał	syreny	bie-
gną	nieść	pomoc	potrzebującym.	Dlatego	myślę,	że	 jednostki	
z	terenu	naszej	 gminy	 zasługują	 na	 godne	warunki	 dla	 swo-
jej	działalności.	Stąd,	mając	na	uwadze	ich	służbę	i	nieocenio-
ną	pomoc,	 jaką	niosą	naszym	mieszkańcom	samorząd	podjął	
decyzję	o	konieczności	 budowy	kolejnej	 strażnicy,	 tym	razem	
w	Radkowicach	–	powiedział	gospodarz	Gminy	i	Miasta	Chęci-
ny,	Burmistrz	Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech 

W Małej Tokarni powstanie nowy plac zabaw
 Nowy plac zabaw dla dzieci stanie jeszcze w tym roku w Małej Tokarni na terenach należących gminy. Ta wiadomość z pew-
nością ucieszy zarówno dzieci, jak i dorosłych. 

	 Na	 etapie	 opracowania	 jest	 właśnie	mapa	 inwestycji	 pod	
budowę	placu	zabaw	w	Małej	Tokarni.	Podwórko	dla	najmłod-
szych	 powstanie	 na	 działce,	 	 której	 właścicielem	 jest	 Gmina	
i	Miasto	Chęciny.	Pojawi	się	na	nim	m.in.	zestaw	sprawnościo-
wy,	huśtawki,	bujak,	 zjeżdżalnia	 i	piaskownica,	 czyli	wszystko	

to,	co	na	placu	zabaw	powinno	się	znaleźć.	-	Samorząd	lokal-
ny	od	 lat	 sukcesywnie	buduje	place	zabaw	dla	najmłodszych.	
Staramy	się	stworzyć	miejsca	przyjazne	nie	tylko	dzieciom,	ale	
również	 i	 dorosłym,	 zapewniając	 im	możliwość	 i	 miejsce	 do	
spędzania	 wspólnego	 czasu	 ze	 swymi	 pociechami.	 Projektu-
jąc	place	zabaw	zwracamy	przede	wszystkim	uwagę	nie	 tylko	
na	 to,	aby	były	 funkcjonalne,	ale	przede	wszystkim	bezpiecz-
ne	–	mówi	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jawor-
ski,	dodając,	że	plac	zabaw	tutaj	jest	bezsprzecznie	potrzebny,	
ponieważ	w	tej	części	Tokarni	mieszka	dość	dużo	dzieci.	 -	Po	
zakończeniu	inwestycji	nieużywana	działka	należąca	do	gminy	
zamieni	się	w	przestrzeń	do	wypoczynku	dla	dzieci	i	dorosłych.	
Place	zabaw	są	niezwykle	potrzebnym	elementem	społecznym.	
Naszym	 najmłodszym	 mieszkańcom	 gminy	 dają	 możliwość	
miłego	spędzania	czasu	wolnego	zapewniając	im	jednocześnie	
rozwój	ruchowy.	–	mówi	gospodarz	gminy.		
	 Obecnie	samorząd	gminy	jest	na	etapie	sporządzania	mapy	
projektowej	 zadania.	 Po	 dopełnieniu	 wszelkich	 formalności	
gmina	wyłoni	wykonawcę	 inwestycji.	 Jak	zapowiadają	władze	
gminy,	nowoczesny	plac	zabaw	w	Małej	Tokarni	powinien	być	
gotowy	już	na	wakacje.

Agnieszka Olech
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Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Nr 255/XL/17 
Rady Miejskiej w Chęcinach  
z dnia 16 lutego 2017 r. 

 

Granice obwodów  publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze 
gminy Chęciny obowiązujące na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 
2019r. 

Lp. Szkoła Organ prowadzący szkołę Granice obwodu 
1. Szkoła Podstawowa 

w Bolminie 
Gmina Chęciny Bolmin, Jedlnica, Milechowy, 

Wymysłów 
2.  Szkoła Podstawowa 

im. 
J.Kochanowskiego 
w Chęcinach 

Gmina Chęciny miasto Chęciny z wyłączeniem 
 ul. Zatropie, Podzamcze Chęcińskie od 
nr 27 do 38, Skiby, Wrzosy od Nr 1 do 
19  
 

3. Szkoła Podstawowa 
w Łukowej 

Gmina Chęciny Łukowa, Wojkowiec, Lelusin, Ostrów z 
wyłączeniem Ostrowa – Gaj, 
 

4. Szkoła Podstawowa 
im. gen. S. 
Skalskiego  
w Polichnie 

Gmina Chęciny Charężów, Gościniec, Miedzianka, 
Podpolichno, Polichno, Zacisze, 

5. Szkoła Podstawowa 
w Starochęcinach 

Gmina Chęciny Starochęciny, Przymiarki, Podzamcze 
Chęcińskie z wyłączeniem od nr 27 do 
nr 38, Lipowica, Wrzosy od nr 20 

6. Szkoła Podstawowa 
w Tokarni 

Gmina Chęciny Tokarnia, Mosty 

7. Szkoła Podstawowa 
w Wolicy 

Gmina Chęciny Wolica, Ostrów – Gaj, Siedlce 124a, 
124b, 124c 

8. Szkoła Podstawowa 
w Korzecku  

Stowarzyszenie Wspierające 
Rozwój Kultury w Korzecku 

Korzecko, ul. Zatropie w Chęcinach 

9. Szkoła Podstawowa 
w Radkowicach  

Stowarzyszenie Wspierające 
Rozwój Wsi Radkowice 

Radkowice 

10. Szkoła Podstawowa 
w Siedlcach 

Stowarzyszenie Dobra Szkoła w 
Siedlcach 

Siedlce 

Radni przyjęli uchwałę w sprawie nowej sieci szkół
 Gimnazja na terenie Gminy i Miasta Chęciny, które funkcjonowały w ramach zespołów szkół, zostaną włączone do szkół 
podstawowych w Chęcinach i Wolicy. Podczas Sesji Rady Miejskiej w Chęcinach radni przyjęli uchwałę intencyjną w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo 
oświatowe. Posiedzenie Rady odbyło się 16 lutego w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami”.

	 Jak	 poinformowano	 podczas	 sesji	 obowiązek	 podjęcia	
uchwały	w	sprawie	projektu	dostosowania	 sieci	 szkół	 podsta-
wowych	 i	gimnazjów	 do	 nowego	 ustroju	 szkolnego	 wynika	
z	przepisów	 Prawo	 oświatowe.	 -	 dotychczasowa	 sześcioletnia	
szkoła	 podstawowa	 staje	 się	 ośmioletnią	 szkołą	 podstawową,	
uczniowie	klas	I–VI	dotychczasowej	sześcioletniej	szkoły	pod-
stawowej	 stają	 się	 uczniami	 odpowiednich	 klas	 ośmioletniej	
szkoły	 podstawowej.	 W	konsekwencji	 powyższego,	 likwiduje	
się	klasę	I,	a	w	latach	następnych	kolejne	klasy	dotychczasowe-
go	gimnazjum,	a	na	rok	szkolny	2017/2018	nie	przeprowadza	
się	postępowania	rekrutacyjnego	do	klasy	I	dotychczasowego	
gimnazjum.	Gimnazja	znajdujące	się	w	zespołach	szkół	zostają	
włączone	jako	oddziały	gimnazjalne	do	szkół,	z	którymi	stano-
wiły	zespół.
	 Warto	dodać,	że	przygotowanie	projektu	uchwały	poprze-
dziły	 konsultacje	 z	dyrektorami	 szkół	 oraz	 przedstawicielami	
stowarzyszeń,	 w	zakresie	 proponowanego	 trybu	 wygaszenia	
gimnazjów,	możliwości	zapewnienia	odpowiednich	warunków	
nauki	pozostającym	w	szkole	uczniom	klas	siódmych	i	ósmych	
oraz	potrzeb	szkół	w	zakresie	dostosowania	warunków	lokalo-
wych	do	wprowadzanych	zmian.	Granice	obwodów	szkół	pod-
stawowych	 zostały	 opracowane	we	współpracy	 z	dyrektorami	

szkół	 i	zostały	przez	dyrektorów	zaakceptowane.	W	projekcie	
uchwały	 uwzględniono	 warunki	 komunikacyjne	 i	odległość	
od	 szkół	obwodowych,	by	 zapewnić	możliwość	 realizacji	obo-
wiązku	szkolnego	przez	wszystkie	dzieci	zamieszkałe	na	terenie	
Gminy	Chęciny.	Przyjęta	podczas	posiedzenia	sesji	uchwała	ma	
charakter	intencyjny	i	stanowi	podstawę	do	zasięgania	obliga-
toryjnych	opinii	Kuratora	Oświaty	oraz	związków	zawodowych.

Załącznik	Nr	2	do	Uchwały	Nr	255/XL/17	Rady	Miejskiej	w	Checinach	z	dnia	16	lutego	2017	r.	
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Załącznik Nr 4 do  
Uchwały Nr 255/XL/17 
Rady Miejskiej w Chęcinach  
z dnia 16 lutego 2017 r. 

 

Granice obwodów klas dotychczasowych gimnazjów, mających siedzibę na obszarze gminy 
Chęciny, prowadzonych przez Gminę Chęciny na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 
sierpnia 2019r.  

Szkoła
1.  Klasy dotychczasowego 

Gimnazjum Nr 1 w 
Chęcinach prowadzone w 
Szkole Podstawowej im. 
J.Kochanowskiego w 
Chęcinach 

Chęciny, Bolmin, Korzecko, Miedzianka, Charężów, 
Zacisze, Lipowica, Przymiarki, Podzamcze, Wrzosy, 
Radkowice, Starochęciny, Polichno, Podpolichno, 
Gościniec, Skiby 

2. Klasy dotychczasowego 
Gimnazjum Nr 2 w Wolicy 
prowadzone w Szkole 
Podstawowej w Wolicy 

Lelusin, Łukowa, Mosty, Ostrów, Siedlce, Tokarnia, 
Wojkowiec, Wolica, 

Załącznik	Nr	4	do	Uchwały	Nr	255/XL/17	Rady	Miejskiej	w	Checinach	z	dnia	16	lutego	2017	r.	

	 Podczas	 posiedzenia	 Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	
Robert	 Jaworski	 przedstawił	 sprawozdanie	 z	działalności	 za	
okres	między	sesjami.	Podjęto	też	szereg	istotnych	uchwał,	jak	
ta	mówiąca	 o	wprowadzeniu	 zmian	do	Gminnego	Programu	
Profilaktyki	 i	Rozwiązywania	 Problemów	 Alkoholowych	 oraz	
Przeciwdziałania	Narkomanii	na	rok	2017,	czy	wprowadzeniu	
zmian	 w	Statucie	 Miejsko	 Gminnego	 Ośrodka	 Pomocy	 Spo-

łecznej	w	Chęcinach.	Podjęto	także	uchwałę	w	sprawie	określe-
nia	przystanków	komunikacyjnych	oraz	warunków	korzystania	
z	przystanków	 komunikacyjnych,	 których	 właścicielem	 lub	
zarządzającym	 jest	gmina	Chęciny.	Przyjęto	 również	uchwały	
w	sprawie	 zmiany	 w	budżecie	 gminy	 i	Wieloletniej	 Prognozy	
Finansowej.

Agnieszka Olech

Problem	zalewania	terenów	w	tej	części	gminy	istnieje	od	dawna.	-	Wy-
nika	to	z	położenia.	Mała	Tokarnia	leży	na	terenach	zaniżonych.	Wody	
opadowe	stale	spływają	w	to	miejsce	zalewając	drogi	i	podwórka.	Chce-
my	jak	najszybciej	rozwiązać	ten	problem	-	zapowiada	Burmistrz	Gmi-
ny	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.
	 Aby	to	zrobić	potrzebny	jest	projekt.	-	Już	wyłoniliśmy	wykonaw-
cę,	 który	 zaprojektuje	 odwodnienie	 Małej	 Tokarni	 –	 poinformował	
włodarz	gminy,	Burmistrz	Jaworski,	który	dodaje,	że	nie	 jest	 to	wca-
le	taką	prostą	sprawą.	-	Opracowanie	projektu	odwodnienia	zajmuje	
sporo	czasu.	Do	zaprojektowania	mamy	dosyć	duży	 teren.	Muszą	 tu	
powstać	przydrożne	rowy	ziemne,	które	będą	odprowadzać	wody	nie	
tylko	 z	odwodnienia	pasa	drogowego,	 ale	 również	 z	 terenów	przyle-
głych.	Z	całą	pewnością	to	wpłynie	na	stan	stosunków	wodnych	na	tych	

Rozwiążą problem zalewania Małej Tokarni
 Władze Gminy i Miasta Chęciny już podpisały umowę z projektantem na opracowanie odwodnienia Małej Tokarni. Prace 
projektowe mają zakończyć się w grudniu bieżącego roku.  Gmina chce jak najszybciej uporać się z problemem zalewania, 
który od lat jest zmorą tej części miejscowości. 

terenach.	Musimy	 tak	 ukształtować	 zasoby	 wodne,	 aby	 ich	 nadmiar	
odprowadzić	do	rzeki	Nidy.	To	dosyć	skomplikowana	procedura,	tym	
bardziej,	 że	 rowy	melioracyjne	 będą	musiały	 przebiegać	 także	 przez	
prywatne	posesje.	I	tu	niezwykle	ważna	jest	współpraca	z	włascicielami	
nieruchomości	 bowiem	w	przypadku	braku	 zgody	 choć	 jednego	po-
siadacza	gruntu	realizacja	projektu	i	wykonanie	innwestycji	może	być	
utrudnione,	a	wręcz	niemożliwe.	–	mówi	Burmistrz,	Robert	Jaworski.	
-	Chcemy	jednak	podjąć	się	jak	najszybciej	rozwiązania	problemu	za-
lewania	Małej	Tokarni.	Dlatego	też	już	zleciliśmy	prace	projektowe	–	
potwierdza	gospodarz	gminy.		
	 Projektowanie	odwodnienia	Małej	Tokarni	potrwa	do	końca	grudnia.	
Po	zakończeniu	projektowania	i	uzyskaniu	wszelkich	niezbędnych	pozwo-
leń	na	realizację	inwestycji,	gmina	będzie	chciała	przystapić	do	jej	realizacji.	

Agnieszka Olech
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	 Wernisaż	 wystawy	 pn.	 „Oko	 w	oko	 z	żubrem”	 odbył	 się	
w	piątek	10	lutego	i	dzięki	scenerii,	wyjątkowym	opowieściom	
i	muzyce,	stał	się	prawdziwym	świętem	lasu	oraz	dzikiej	przy-
rody.	Spotkanie	rozpoczął	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny	
–	 Robert	 Jaworski,	 który	 serdecznie	 przywitał	 mieszkańców	
Chęcin	oraz	gości	przybyłych	z	różnych	zakątków	naszego	wo-
jewództwa.	 O	autorze	 zdjęć	 i	biologii	 żubra	 opowiedział	 Da-
riusz	Knap	–	prowadzący	wernisaż,	kustosz	wystawy,	który	na	
co	dzień	pełni	funkcję	Przewodniczącego	Komisji	Etyki,	Trady-
cji	i	Zwyczajów	Łowieckich	oraz	Promocji	Łowiectwa	przy	ORŁ	

Żubry z Puszczy Białowieskiej
zawitały do chęcińskiej „Niemczówki”

 Co najmniej do końca marca w kamienicy „Niemczówka” przy ul. Małogoskiej 7, będzie można oglądać wyjątkowe zdjęcia 
przedstawiające świat żubrów – największych,  dziko żyjących ssaków w Europie. Autorem tych niezwykłych fotografii jest 
Krzysztof Onikijuk – artysta, fotografik, przyrodnik i ornitolog, od dzieciństwa związany z Puszczą Białowieską.

w	Kielcach,		zaś	Michał	Kazimierz	Nowak	–	Członek	tejże	Ko-
misji	–	wygłosił	wykład	na	temat	„Historii	żubra	w	kulturze	ło-
wieckiej”.	Honorowym	gościem	wieczoru	był	Janusz	Marjański	
–	redaktor	naczelny	„Łowca	Świętokrzyskiego”,	autor	publika-
cji	oraz	tomików	poezji	o	otaczającej	nas	przyrodzie.	Wiersze,	
które	zaprezentował	podczas	wernisażu	doskonale	wpisały	się	
w	klimat	wieczoru,	wprawiając	uczestników	w	zachwyt	oraz	na-
strój	zadumy	i	refleksji	nad	bogactwem	i	potęgą	natury.	W	do-
wód	wielkiego	szacunku	i	uznania	za	twórczość	oraz	wieloletnią	
pracę,	Burmistrz	Robert	Jaworski	wręczył	Panu	Marjańskiemu	
List	 Gratulacyjny.	 Redakcja	 „Łowca	 Świętokrzyskiego”	 nato-

miast,	na	ręce	prezesa	Andrzeja	Kozińskiego	nadała	Honorową	
Odznakę	za	szereg	artykułów	publikowanych	na	łamach	kwar-
talnika	Kołu	Łowieckiemu	Nr	10	Jaźwiec	w	Chęcinach.	War-
to	dodać,	 iż	na	 112	 kół	 łowieckich	Kieleckiego	Okręgu	PZŁ,	
jedynie	 10	 otrzymało	 takie	 wyróżnienie.	Wśród	 uczestników	
spotkania,	 miłośników	 przyrody	 i	kultury	 łowieckiej,	 oprócz	
mieszkańców	Gminy	Chęciny	nie	zabrakło	także	znamienitych	
gości	z	Kielc	i	innych	gmin	naszego	województwa.	Na	wernisaż	
przybył	m.	in.	kapelan	myśliwych	i	leśników	–	ks.	prałat	Fran-
ciszek	 Berak,	 dr	 Tadeusz	 Fatalski	 –	 prezes	Okręgowej	 Rady	
Łowieckiej	w	Kielcach,	wiceprezes	Wojewódzkiego	Funduszu	
Ochrony	Środowiska	 i	Gospodarki	Wodnej	w	Kielcach	–	Ma-
rek	Gos	oraz	Mariusz	Adamczyk	–	włodarz	Gminy	Mniów.	Sze-
rokiej	publiczności	czas	uprzyjemnił	 także	koncert	na	rogach	
myśliwskich	 w	wykonaniu	 sekcji	 sygnalistów	 łowieckich	 przy	
Zespole	Szkół	Leśnych	w	Zagnańsku.
	 Atrakcji	tego	wieczoru	nie	było	końca.	Jednak	najważniej-
szymi	 jego	 bohaterami	 były	 uwiecznione	na	wyjątkowych	 fo-
tografiach,	 przez	 wybitnego	 fotografa	 Krzysztofa	 Onikijuka,	
żubry	z	Puszczy	Białowieskiej.		W	podziemiach	„Niemczówki”	
można	je	oglądać	od	poniedziałku	do	soboty,	w	godzinach	9.00	
–	17.00.	Serdecznie	zapraszamy!

Kamila Adach CITiH „Niemczówka”

	 Gimnazjaliści	 z	Chęcin,	Miłosz	Cielibała	 i	Paweł	Ka-
czor	 zostali	 laureatami	konkursu	 “Wspólna	przestrzeń,	
wspólna	sprawa”	-	na	najlepszy	materiał	filmowy	na	te-
mat	barier	dla	osób	niepełnosprawnych.
	 Konkurs	 jest	 częścią	 projektu	 “Wspólna	 przestrzeń,	
wspólna	 sprawa”	 finansowanego	 ze	środków	 Depar-
tamentu	 Stanu	 USA	 w	ramach	 grantu	 Alumni	 Enga-
gement	 Innovation	 Fund	 (AEIF)	 2016.	 Projekt	ma	 na	
celu	podniesienie	 świadomości	 społecznej	na	 temat	 za-
sad	 uniwersalnego	 projektowania	 przestrzeni,	 usług	

Uczniowie z Chęcin laureatami
ogólnopolskiego konkursu!

i	produktów	 tak,	 aby	 były	 dostępne	 dla	 różnych	 grup	
użytkowników,	 w	tym	 osób	 z	niepełnosprawnościami.	
W	konkursie	mogły	brać	udział	zespoły	uczniowskie	(3-5	
uczniów)	szkół	gimnazjalnych	i	ponadgimnazjalnych.
	 Zadaniem	 uczestników	 było	 przygotowanie	 filmu	
obrazującego	 bariery,	 jakie	 uczniowie	 zaobserwowali	
w	swojej	najbliższej	przestrzeni,	a	które	utrudniają	życie	
osobom	z	niepełnosprawnościami.
	 Serdecznie	gratulujemy	uczniom	klasy	 II	b	Gimna-
zjum	im.	K.	Fodygi	w	Chęcinach!
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A P E L
	 W	związku	z	trwającym	sezonem	grzewczym	apelujemy	do	mieszkańców	miasta	i	gminy	o	Chęciny	nie spalanie śmieci w pie-
cach domowych, kominkach i ogniskach.	Obecnie,	kiedy	w	naszej	gminie	prowadzona	jest	selektywna	zbiórka	odpadów,	każdy	
właściciel	posesji	ma	obowiązek	posiadania	pojemnika	na	odpady,	a	firma	
świadcząca	usługi	ma	obowiązek	 ich	odbioru	 tym	bardziej	niezrozumiałe	
jest	ich	spalanie	w	piecach	centralnego	ogrzewania	.
Dym	ze	spalanych	śmieci	jest	nie	tylko	nieprzyjemny,	ale	przede	wszystkim	
bardzo	toksyczny.
Oprócz	 tego	dochodzi	do	osadzania	 się	w	przewodach	kominowych	 tzw.	
sadzy	mokrej,	którą	bardzo	trudno	usunąć,	a	jej	nadmiar	może	spowodo-
wać	 zapalenie	 się	 przewodu	 kominowego	 i	 przyczynić	 do	pożaru	domu.	
Później,	popękany	komin	jest	bardzo	często	przyczyną	zaczadzenia.
Każdy	powinien	być	świadomy,	że:
•	Odpady	w	warunkach	domowych	 spalane	 są	w	niskich	 temperaturach,	
kominy	nie	posiadają	filtrów,	 a	to	powoduje,	 że	do	atmosfery	dostają	 się	
silnie	trujące	substancje.	Są	to	m.in.:	tlenek	i	dwutlenek	węgla,	dwutlenek	
siarki,	metale	ciężkie,	chlorowodór	i	cyjanowodór
•	Szczególnie	niebezpieczne	dla	zdrowia	jest	spalanie	odpadów	z	tworzyw	sztucznych	typu	PET,	czyli	butelek	po	napojach,	wor-
ków	foliowych,	plastikowych	opakowań,	odpadów	z	gumy	czy	lakierowanych	materiałów.	W	wyniku	spalania	tego	typu	odpadów	
emitowane	są	rakotwórcze	dioksyny	i	furany,	których	toksyczny	wpływ	na	zdrowie	może	objawić	się	dopiero	po	kilkunastu	latach	
np.	w	postaci	chorób	nowotworowych,	głównie	nowotworów	płuc	i	wątroby.	Dioksyny	uszkadzają	także	płody	ludzkie	i	strukturę	
kodu	genetycznego.	Niektóre	z	nich	są	nawet	10	000	razy	bardziej	toksyczne	od	cyjanku	potasu,	a	ich	połowiczny	rozpad	w	glebie	
trwa	ponad	160	lat.	Zatrute	będą	zatem	również	owoce,	jarzyny	i	inne	produkty	spożywcze.	
•	Substancje	zawarte	w	dymie	pochodzącym	ze	spalania	odpadów	oprócz	chorób	nowotworowych:	powodują	m.in.:	zaburzenia	
układu	odpornościowego,	zaburzenia	neurologiczne,	zaburzenia	hormonalne,	niewydolność	układu	oddechowego,	udary	mó-
zgu,	choroby	serca,	choroby	szpiku	kostnego.
•	Toksyny,	które	powstają	w	trakcie	spalania	tych	odpadów,	nigdzie	się	nie	„podziewają”,	zostają	w	naszym	otoczeniu,	a	konse-
kwencje	przebywania	w	zanieczyszczonym	środowisku	ponosimy	my	i	najbliższe	nam	osoby	-	nasze	dzieci,	wnuki,	rodzice,	sąsie-
dzi	i	znajomi.	Musimy	rozważyć	w	swoim	sumieniu,	czy	w	imię	niewielkich	oszczędności	warto	narażać	zdrowie	swoje	i	bliskich.
Spalanie	jest	zabronione	ustawą	o	odpadach	z	dnia	14	grudnia	2012	r.	(t.	j.	Dz.	U.	z	2013	r.	poz.	21	ze.	zm.)-	art.	191	cyt.	ustawy„	
Kto, wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega ka-
rze aresztu albo grzywny ”.  Za łamanie tego zakazu przewidziana jest grzywna do 5000 zł.
	 Zwracamy	się	do	Państwa	z	apelem	o	nie	palenie	odpadów	w	domowych	piecach	oraz	rozpowszechnieniu	takiego	podejścia	
wśród	innych	osób,	być	może	nieświadomych	zagrożeń	dla	zdrowia	i	życia	człowieka	związanych	z	oddychaniem	zatrutym	powie-
trzem.	
Pamiętajmy, że przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Policję. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie 
po zaobserwowaniu spalania odpadów podając dokładną lokalizację zdarzenia.
	 Osoby	fizyczne	mogą		uzyskać	dofinansowanie	do	działań	w	budynkach	mieszkalnych	jednorodzinnych	w	ramach	programu	
pn. „Ograniczenie	emisji	zanieczyszczeń	do	powietrza	poprzez	modernizację	indywidualnych	kotłowni,	zakup	i	montaż	odna-
wialnych	źródeł	energii,	termomodernizację	budynków”	ze	środków	Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospo-
darki	Wodnej	w	Kielcach.
W	ramach	powyższego	programu	osoby	fizyczne	będą	mogły	uzyskać	dofinansowanie	do	działań	w	budynkach	mieszkalnych	
jednorodzinnych	takich,	jak:
•	wymiana	pieców/kotłów	na	nowoczesne	o	wyższej	sprawności,	przy	czym	instalacja	kotłów	na	paliwa	stałe	(węgiel,	biomasa)	co	
najmniej	4	klasy	i	wyższej	tylko	na	terenach,	gdzie	nie	występują	przekroczenia	norm	jakości	powietrza;
•	podłączenie	do	sieci	ciepłowniczej	lub	gazowej	z	likwidacją	kotła/pieca;
•	termomodernizacja:
	 	 *	ocieplenie	ścian	budynków
	 	 *	ocieplenie	dachów,	stropodachów
	 	 *	ocieplenie	ścian	piwnic,	stropów	piwnic
	 	 *	wymiana	okien,	drzwi	zewnętrznych
	 	 *	wymiana	instalacji	centralnego	ogrzewania	i	ciepłej	wody	użytkowej
	 	 *	zakup	i	montaż	kolektorów	słonecznych,	instalacji	fotowoltaicznych,	pomp	ciepła,	instalacji	wykorzystujących	energię		
	 	 wiatru	–	produkujących	energię	na	potrzeby	własne,	w	ilości	odpowiadającej	zapotrzebowaniu	na	energię	budynku		 	
	 	 mieszkalnego	jednorodzinnego.

Pełna	treść	„Programu	dla	osób	fizycznych”	zamieszczona	jest	na	stronie	internetowej	WFOŚiGW	w	Kielcach.	

DRODZY MIESZKAŃCY !
BĄDŹMY	ODPOWIEDZIALNI	–	ZWŁASZCZA	GDY	CHODZI	O	ZDROWIE	I	ŻYCIE!
DBAJMY	O	ŚRODOWISKO,	NASZE	ZDROWIE	I	ZDROWIE	NASZYCH	DZIECI!

NIE PALMY ŚMIECI !!
 UGiM w Chęcinach 
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	 O	to,	aby	były	to	wyjątkowe	dwa	tygodnie	dla	dzieci	spędzają-
cych	ten	czas	na	terenie	Gminy	i	Miasta	Chęciny	zadbały	władze	
samorządowe	 na	 czele	 z	 Burmistrzem	 Gminy	 i	 Miasta	 Chęciny,	
Robertem	 Jaworskim	 oraz	 Centrum	 Kultury	 i	 Sportu	 w	 Chęci-
nach.	-	Zależało	nam	na	tym,	aby	tegoroczne	ferie	upłynęły	przede	
wszystkim	pod	znakiem	aktywności	ruchowej	i	sportowej,	a	także	
dbania	o	zdrowie.	Przez	te	dwa	tygodnie	odbywa	się	u	nas	wiele	
turniejów	sportowych	z	różnych	dziedzin,	jak	piłka	nożna	halowa,	
tenis,	a	nawet	 turniej	zapasów.	Nie	brakuje	 też	wielu	konkursów	
i	zabaw	dla	najmłodszych,	a	także	wycieczek,	wyjazdów	i	licznych	
warsztatów,	 jak	 chociażby	 plastycznych,	 czy	 z	 języka	 migowego,	
co	wprowadza	nam	również	element	edukacyjny	podany	 jednak	
w	niezwykle	ciekawy	sposób	–	wymienia	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	
Chęciny,	Robert	Jaworski.	-	W	tym	roku	specjalną	ofertę	kulturalną	
przygotowaliśmy	w	czasie	ferii	również	dla	dorosłych	mieszkańców	
naszej	gminy.	Zorganizowaliśmy	specjalną	strefę	dla	Pań	z	wieloma	
niespodziankami,	 a	 ferie	 zakończyły	 się	 spektaklem	kabaretowo-
-operetkowy	pt.	“Statek	Casablanca”	w	wykonaniu	Teatru	Muzycz-
nego	IWIA.	Jetsem	przekonany,	że	u	nas	nikt	nie	narzekał	na	nudę	
–	mówi	Burmistrz	Jaworski.

Ferie w Chęcinach pod znakiem sportowym
	 Faktycznie	nikt	na	nudę	nie	narzekał	podczas	ferii	zimowych	
w	Chęcinach.	Odbył	się	Turniej	Tenisa	Stołowego	Dzieci	i	Młodzie-
ży	o	Puchar	Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny	“	Profilaktyka	na	
Sportowo”,	IV	Noworoczny	Turniej	Futsalu	o	Puchar	Burmistrza	

Zdrowo i aktywnie w Chęcinach
podczas ferii zimowych

 Zdrowie, aktywność i sport – to idea, jaka przyświecała organizatorom ferii zimowych dla dzieci i młodzieży na terenie 
Gminy i Miasta Chęciny. Patrząc na bogatą ofertę zajęć i wydarzeń sportowych oraz kulturalnych z całą pewnością można 
śmiało stwierdzić, że w Chęcinach w czasie ferii nie było nudy. Specjalną ofertę przygotowano nawet dla dorosłych.

Gminy	i	Miasta	Chęciny,	a	także	turniej	zapasów,	którym	bacznie	
przyglądały	się:	Ewa	Gibalska	czy	trener	Czesław	Zaborski.	Drugi	
tydzień	ferii	w	Chęcinach	był	równie	aktywny	i	bardzo	atrakcyjny	
z	 dużą	 ilościa	 ciekawych	 zajęć.	 Podobnie	 jak	w	 pierwszym	 tygo-
dniu	odbyły	się	warsztaty	z	języka	migowego,	warsztaty	kreatywno-
-plastyczne	i	kulinarne,	wyjazdy	do	kina,	na	lodowisko	i	na	basen.	
Aktywnie	w	organizację	 czasu	dla	dzieci	 i	młodzieży	włączyły	 się	
także	świetlice	z	terenu	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	Nie	zabrakło	spor-
towych	rozrywek,	konkursów	i	wielu	niespodzianek.	Jedną	z	nich	
bez	wątpienia	był	kulig	w	Sobkowie.		

Oferta specjalna dla dorosłych mieszkańców gminy 
	 Specjalną	ofertę	przygotowano	w	tym	roku	również	dla	doro-
słych	mieszkańców	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	W	hali	“Pod	Basztami”	
w	Chęcinach	odbyła	się	Strefa	Kobiet	pod	hasłem	“Podaruj	sobie	
chwilę	dla	siebie”.	Były	tematyczne	spotkania	dla	pań,	które	chcą	
podarować	 sobie	 chwilę	 relaksu,	wiedzy	na	 temat	 zdrowego	 sty-
lu	 życia,	 skosztować	 zdrowych	przekąsek	oraz	 skorzystać	 z	wielu	
atrakcji	przygotowanych	specjalnie	dla	nich	w	tym	dniu.	Ofertę	dla	
dorosłych	zamknął	ostatni	dzień	ferii.	Na	kilka	dni	przez	Walen-
tynkami,	czyli	11	lutego	w	hali	“Pod	Basztami”odbył	się	spektakl	
kabaretowo-operetkowy	pn.	“Statek	Casablanca”	w	wykonaniu	Te-
atru	Muzycznego	IWIA.	
	 Trzeba	przyznać,	że	tegoroczne	ferie	okazały	się	być	niezapo-
mniane	dla	dzieci	 i	młodzieży	z	 terenu	Gminy	 i	Miasta	Chęciny.	
W	królewskim	miasteczku	działo	się	naprawdę	wiele.

Agnieszka Olech 
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	 Pewnie	niejedna	kobieta	czytając	o	kolejnej	diecie,	niezwy-
kłych	 suplementach	 poprawiających	 zdrowie,	 czy	 też	 kosme-
tykach	mogących	poprawić	 naszą	urodę	 od	 razu	 sięga	po	 te	
specyfiki,	 jednakże	 krótkotrwale	 i	po	 tygodniu	 zapominając	
o	swych	zapewnieniach.
	 A	nic	Drogie	Panie	nie	dzieje	się	od	razu.	Niemniej	jednak	
fajnie,	 jeżeli	 nawet	 takimi	małymi	 „zrywami”	 przypominamy	
sobie	o	chwili	dla	siebie,	aż	w	końcu	nauczymy	się	wygospoda-
rowywać	taki	czas	regularnie	i	przynamniej	raz	w	tygodniu.
	 Dlatego	też,	4	 lutego	zorganizowaliśmy	wydarzenie,	które	
miało	nam	uświadomić,	jak	niewiele	trzeba	żebyśmy	się	poczu-
ły	zdrowe,	piękne	i	pewne	siebie.
	 Mimo,	 że	 stare	 porzekadło	mówi	 „Kobieta	 jest	 jak	 wino,	
im	starsza	tym	lepsza”,	to	nie	siadajmy	na	laurach	tylko	dbaj-
my	o	siebie	na	 co	dzień,	 jak	namawiała	nas	podczas	 swojego	
wykładu	 pani	 Bożena	 Kaczmarczyk.	 Kremy,	 peelingi,	 płyny	
micelarne,	 to	wszystko	 jest	 bardzo	 istotne,	 ale	 najważniejsze,	
aby	każdy	dzień	rozpocząć	od	uśmiechnięcia	się	w	lustrze	do	
siebie	mówiąc	„dziś	będzie	miły	dzień”.	A	chyba	nie	trzeba	ni-
kogo	przekonywać	do	tego,	że	promienny	uśmiech	od	ucha	do	
ucha,	uczucie	przyjemności	i	zrelaksowania	–	to	efekt	działania	
endorfin,	popularnego	hormonu	szczęścia,	który	wytwarzany	
jest	 podczas	 ruchu.	 Te	 panie,	 które	 poćwiczyły	 z	Martą	 Za-
charz,	na	pewno	jeszcze	długo	czuły	każdy	mięsień	swego	ciała.	
Nie	każda	z	nas	 lubi	codzienną	gimnastykę,	dlatego	do	 innej	
formy	aktywności	zachęcała	Anna	Piotrowska,	która	przekona-
ła	nas,	że	taniec	pobudza	nie	tylko	zmysły,	 lecz	także	pomaga	
w	odchudzaniu	 i	akceptacji	 własnego	 ciała.	 Uprawiając	 sport	
musimy	pamiętać	 szczególnie	o	higienie	 swojego	ciała	 i	o	od-
powiednim	dopasowaniu	stroju	do	wykonywanej	dyscyplinie,	
o	czym	opowiedział	fizjoterapeuta,	Aleksander	Wójcik.
	 Nie	 samym	 ruchem	 jednak	 człowiek	 tylko	 żyje.	 Równie	
ważna	jest	dieta	i	właściwy	sposób	odżywiania.	Te	panie,	które	
uczestniczyły	w	wydarzeniu,	na	pewno	zaczną	każdy	dzień	od	
zdrowego,	królewskiego	śniadania,	przygotują	książęcy	obiad	
i	zjedzą	żebraczą	kolację.	Takie	i	wiele	innych	ciekawych	wska-
zówek	żywieniowych	przekazał	dietetyk,	Adam	Chałat.
	 Podczas	 tego	 kobiecego	 spotkania	 była	 również	 chwila,	
kiedy	mogłyśmy	się	poczuć	naprawdę	pięknie,	a	to	za	sprawą	
pań,	które	w	holu	głównym	pokazywały	jak	zrobić	profesjonal-
ny	makijaż	kosmetykami	firm	tianDe	oraz	FM.	„Strefa	Kobiet”	
pokazała	jednak,	że	bardzo	lubimy	się	relaksować,	dlatego	też	

Z kobietami, o kobietach …
 O konieczności dbania o siebie, swoje zdrowie i prowadzeniu aktywnego trybu życia słyszymy zewsząd każdego dnia. I po-
mimo, że w teorii jesteśmy w tym doskonali, to tak naprawdę często o tym zapominamy w gonitwie dnia codziennego.

najdłuższa	kolejka	była	na	masaż	leczniczy	misami	tybetański-
mi	 i	relaksacyjny	masaż	 twarzy.	Miłe	 chwile	 relaksu	 uzupeł-
niałyśmy	kosztując	świeżo	wyciśniętych	warzywno-owocowych	
soków	 oraz	 zdrowych	 sałatek	 przygotowanych	 przez	 panie	
z	Centrum	 Kultury	 i	Sportu	 w	Chęcinach.	 Dużym	 zaskocze-
niem	był	pokaz	tanga	argentyńskiego	w	wykonaniu	Katarzyny	
Batko	i	Andrzeja	Adamczyka.
	 Wiele	 z	nas,	podczas	dużego	wysiłku	fizycznego,	 zastana-
wiała	się	„po	co	mi	to”.	Właśnie	po	to,	aby	budzić	się	i	zasypiać	
z	uśmiechem	na	twarzy.	Aby	czuć,	że	skoro	wokół	nas	smutna	
zima,	to	my	potrafimy	uszczęśliwić	siebie	samych	i	wszystkich	
dookoła.
	 Drogie	Panie	pamiętajmy,	że	taka	chwila	dana	samej	sobie,	
to	tak	naprawdę	dobrodziejstwo	dla	całej	rodziny.	Kiedy	jeste-
ście	 zadowolone,	 wszystko	wokół	 wydaje	 się	 łatwiejsze,	 a	Wy	
macie	znacznie	większą	tolerancję	na	otaczającą	codzienność.	
Pamiętajcie,	że	optymiści	zarażają	świat	uśmiechem.	Idą	przez	
życie	 radośnie,	 pogodnie	myślą	 o	przyszłości	 przekonani,	 że	
trudne	sytuacje	są	tylko	po	to	aby	cieszyć	się	perspektywą	wyj-
ścia	z	opresji	obronną	ręką.	Ci	bez	humoru	-	by	przetrwać,	do-
sładzają	swoje	życie	i	zajadają	smutki	tabliczką	czekolady.
	 Dlatego	 serdecznie	 dziękujemy	 wszystkim	 Paniom,	 które	
uczestniczyły	w	„Strefie	Kobiet”	zachęcając,	aby	był	to	kolejny	
krok	do	tego,	abyście	czuły	się	wyjątkowe.

 Renata Janusz
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INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ ZAPLANOWANYCH NA 
- MARZEC 2017 -

/WYKŁADY	-	sala	na	parterze	hali	–	czwartki,		godz. 16.00/	
16 marca  -  Spotkanie z autorką książki	„Czyn	i	łza”	

												Wspomnienia	z	Górki.	Dr	Judym	z	Górki	w	Busku-	Zdroju.	
												Rzecz	o	miłości	do	chorych	dzieci	

												-	dr	Mirosława	Dołęgowska-	Wysocka	
 23 marca		-			Podróże	po	Białorusi	–	pisarz	i	podróżnik	Artur	Zygmuntowicz	
 30 marca			-		/Wyjątkowo	wykład	z	Promocji	Zdrowia/ Migotanie Przedsionków 

		-	dr	med.	Piotr	Wiśniewski	

/PROMOCJA ZDROWIA -	sala	nr	100	na	I	piętrze	hali	-	godz.	16.00/
            30 marca	–	/Wyjątkowo	w	czwartek/	Migotanie Przedsionków  -	dr	med.	Piotr	Wiśniewski

 
/GRUPA TURYSTYCZNA/ 

/odpowiedzialna	-	starosta	Krystyna	Wilk/	
15 marca  - Muzeum Wsi Kieleckiej 

29 marca – Karczówka i Rezerwat Czarnockiego 

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

/JĘZYK ANGIELSKI	-	sala	nr	100	na	I	piętrze	hali	-	godz. 16.00/ 
prowadzi	mgr	Justyna	Ramiączek

/	UNIWERSYTECKI ZESPÓŁ WOKALNY/ 
pod	opieką	Przemysława	Gruszki

Próby	–	w	każdy	CZWARTEK	po	wykładzie	
************************************************************ 

Instytut Geologii w Kielcach
Wycieczka, starosta grupy Krystyna Wilk i miejscowy przewodnik:

	 Do	Instytutu	Geologii	w	Kielcach	przy	ulicy	Zgody	wybraliśmy	się	sporą	grupą	i	niech	żałują	ci,	którzy	nie	byli.
	 Po	obiekcie	oprowadziła	nas	przewodnik	 -	pani	Fijałkowska.	Posiada	ona	dużą	wiedzę	na	 temat	geologii	 i	 geologicznego	
kształtowania	się	województwa	świętokrzyskiego,	którą	w	piękny	i	swobodny	sposób	nam	przekazała.
	 A	oto	co	zapamiętałyśmy:
	 Instytut	jest	wyposażony	w	mnóstwo	eksponatów	geologicznych	(skał	o	różnych	wzorach	i	zabarwieniach,	a	także	w	ślady	flory	
i	fauny)	z	poszczególnych	okresów.	
	 Są	tam	między	innymi	piękne	kalcyty,	markasyty	(spotykane	w	podkieleckiej	Kowali),	jest	również		kwarc,	wavelit	(napotyka-
ne	w	Wiśniówce),	dolomity,	baryty,	malachity	i	wiele	innych.
	 Dowiedzieliśmy	się	również,	że	około	500	mln	lat	temu,	w	czasie	ery	paleozoicznej	tu,	gdzie	teraz	znajduje	się	województwo	
świętokrzyskie,	było	morze,	a	kraina	świętokrzyska	znajdowało	się	bliżej	bieguna	południowego.
	 Erę	paleozoiczną	zaczyna	okres	Kambru	a	kończy	-	Permu.	W	okresie	Kambru	morze	było	płytkie,	z	dużą	ilością	światła	na	
dnie	morza.	To	wtedy	żyły	tam	piękne	koralowce,	których	ślady	napotkano	na	kieleckiej	Kadzielni	i	Wietrzni.	W	morzu	tym	były	
również	trylobity	(to	takie	niewielkie	żuczki),	których	ślady	odkryto	w	podkieleckiej	Kowali.	Później	morze	zaczęło	się	pogłębiać,	
a	w	nim	pojawiły	się	duże	ryby	tak	zwane	Tetrapody	(o	istnieniu	których	dowiadujemy	się,	przede	wszystkim,	z	tropów	pozosta-
wionych	w	skamieniałościach)	o	bardzo	twardych	płetwach,	dzięki	którym	mogły	wychodzić	na	ląd.	Mogły	one	osiągać	0,5-2,0	
metrów	długości.	Pojawiły	się	również	niskie	drzewa	tzw.	Psylofity.
	 Około	400	mln	lat	temu	–	w	okresie	Dewonu,	morze	stopniowo	zaczęło	zanikać	i	pojawił	się	w	jego	miejsce	ląd.	W	tym	czasie	
ok.	300	km	na	południe	od	obecnego	woj.	świętokrzyskiego	następowała	erupcja,	pojawiały	się	wulkany	i	to	wtedy	zaczęły	tworzyć	
się	góry,	a	w	okresie	Karbonu	tworzyły	się	polskie	złoża	węglowe.	To	wszystko	działo	się	jeszcze	w	erze	paleozoicznej.	251mln	
lat	temu	zaczęła	się	era	mezozoiczna,	która	dzieli	się	na	trzy	okresy:	Trias,	Jura	i	Kreda.	W	erze	tej	zaczęły	pojawiać	się	większe	
drzewa,	palmy,	żyły	już	głowonogi	i	jeżowce.

Wiesława Wojcieszyńska i Grażyna Porzucek
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Chęcińscy seniorzy do tańca...
i do różańca

	 Wiadomości	 Chęcińskie	Nr	 1/2017	 do-
nosiły	 nawet	 w	 liczbach,	 jak	 obszerna	 jest	
działalność	 Chęcińskiego	 Uniwersytetu	
Trzeciego	 Wieku.	 Bogaty	 wachlarz	 wykła-
dów	–	 zrealizowany,	komputery,	gimnasty-
ka,	wycieczki	piesze	i	autokarowe	–	zaliczo-
ne.	 Bardzo	 wysoka	 frekwencja	 	 świadczy	
o	dużej	 aktywności	 naszych	 słuchaczy.	 Ale	
-	nie	samym	chlebem	żyje	człowiek!
	 Wielka	 integracja	 na	 różnych	 zaję-
ciach	 nasunęła	 myśl	 o	 zabawie	 andrzejko-
wej.	W	szybkim	 tempie	 zorganizowano	 bal	
andrzejkowy	 w	 restauracji	 ,,Pod	 Srebrną	
Górą”,	na	którym	bawiło	się	ponad	40	osób.	
Jedna	ze	słuchaczek	wspomina:	Piękny	bal,	
piękna	 integracja	 Chęcińskiego	 Uniwersy-
tetu	Trzeciego	Wieku,	piękne	tańce,	piękne	
uśmiechy...,	a	że	jest	to	prawdą,	niech	świad-
czy	fakt,	że	słuchacze	zapragnęli	powtórki...	i	w	styczniu,	w	tym	samym	lokalu,	przy	tej	samej	muzyce	pana	Ryszarda	Kwietnia	
odbył	się	bal	karnawałowy,	na	którym	tańcom	i	śpiewom	nie	było	końca!
	 Natomiast	17	 lutego	uczestniczyliśmy	w	pierwszym	wielkim	balu	noworocznym.	Bawiliśmy	się	na	hali	CKiS	w	Chęcinach	
przy	wspaniałym	zespole	„Brothers”.	Była	to	wspaniała	integracyjna	impreza	dla	wszystkich	seniorów	naszej	gminy.	Bawili	się	
członkowie	Klubu	 Seniora,	 słuchacze	Chęcińskiego	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku,	Koła	Gospodyń	 i	Gospodarzy	Wiejskich	
i	niezrzeszeni	seniorzy.	Ogółem	ponad	70	osób.	Najważniejsze,	że	panowała	radość,	sympatia,	uśmiech,	taniec,	a	wigoru	mogliby	
pozazdrościć	nawet	dużo	młodsi.	Bóle	w	stawach,	łamanie	w	kościach	i	inne	dolegliwości	pozostały	w	domu.	Koleżankom	Bolmi-
niankom,	które	nas	mile	zaskoczyły	wspaniałym	domowym	chlebem	i	smalcem	własnej	roboty	-	bardzo	dziękujemy!	
	 Należą	się	też	podziękowania	za	zorganizowanie	wszystkich	trzech	imprez	koleżankom	i	kolegom,	którzy	zabiegali,	aby	było	
tak	pięknie,	wesoło	i	kulturalnie.
	 Po	tak	wspaniale	przeżytym	karnawale	przychodzi	okres	Wielkiego	Postu	-	czas	zadumy,	refleksji	i	modlitwy,	jak	powiedział	
starożytny	grecki	filozof	Heraklit	,,panta	rhei”	-	czyli	,,wszystko	płynie”...

Członek Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wanda Polańska

Grupa Wolontariuszy Seniorów Studentów z Chęcin gotowa nieść pomoc potrzebującym!

Szanowni	Państwo,
	 Miło	 nam	 poinformować,	 że	 od	
tego	 roku	 w	 ramach	 Chęcińskiego	
Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku	działa	
Grupa	 Wolontariuszy	 Seniorów	 Stu-
dentów.	 	 Nasi	 wolontariusze	 chętnie	
służą	 wsparciem	 potrzebujących.	 Na-
szą	misją	jest	niesienie	pomocy	zarów-
no	 dzieciom,	 jak	 i	 osóbom	 starszym,	
samotnym	i	niepełnosprawnym.	Chce-
my	 pomagać	 i	 wspierać	 dobrą	 radą	
osoby	będące	ofiarami	przemocy	domowej.	Wśród	nas	jest	wielu	emerytowanych	nauczycieli,	którzy	chętnie	zaoferują	pomoc	
dzieciom	z	ubogich	rodzin,	których	nie	stać	na	korepetycje,	a	potrzebują	pomocy	w	nauce.	Wspólnie	pragniemy	również	wspierać	
osoby	wykluczone	i	pomagać	im	na	nowo	odnaleźć	się	w	swym	środowisku.	Pomożemy	osobom	starszym	w	często	przerastających	
ich	obowiązkach	i	trudach	dnia	codziennego.	Wesprzemy	radą,	poradzimy	w	kwestiach	trudnych	–	doradzimy	gdzie	się	udać	
i	gdzie	sprawę	załatwić.		
	 Członkowie	naszej	grupy	zostali	dobrze	przygotowani	do	swej	roli.	Roli,	którą	chcą	pełnić	z	potrzeby	serca.		By	móc	to	robić	
jak	najlepiej	wspónie	odbyli		profesjonalne	szkolenie,	przepowadzone	przez		Regionalne	Centrum	Wolontariatu	w	Kielcach,	któ-
rego	zakres	obejmował	zagadnienia	związane	z	działalnością	wolontariacką.		Są	przygotowani,	a	przede	wszystkim	chętni	nieść	
pomoc.	
	 Osoby	potrzebujące	pomocy	mogą	złaszać	się	do	nas!	Prosimy	o	kontakt	pod		numerem	502	660	653.		
Jesteśmy	do	Panstwa	dyspozycji!		

Grażyna Tkacz 
Koordynator wolontariuszy Seniorów Studentów CHUTW
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Dopłaty do wymiany
pieców, modernizację

 indywidualnych kotłowni, 
zakup i montaż

odnawialnych źródeł
energii oraz

termomodernizację
 budynków

Informujemy,	 że	 Wojewódzki	 Fundusz	 Ochrony	
Środowiska	 i	Gospodarki	 Wodnej	 w	Kielcach,	 od 
1 marca br.,	uruchomił	nabór wniosków dla osób 
fizycznych na dofinansowanie inwestycji	 z	zakre-
su	ograniczenia	emisji	zanieczyszczeń	do	powietrza	
poprzez	modernizację indywidualnych kotłowni, 
zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, ter-
momodernizację budynków. 

Wszystkie	niezbędne	dokumenty,	szczegółowe	infor-
macje	oraz	wzory wniosków	dla	tego	i	innych	pro-
gramów	 dostępnych	 w	ramach	WFOSiGW	 w	Kiel-
cach  dostępne są na stronie www.wfos.com.pl.	

Więcej	 informacji na temat poszczególnych pro-
gramów dofinasowania dla osób fizycznych udziela 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach	al.	ks.	Jerzego	Popie-
łuszki	41,	25–155	Kielce,	tel.	sekretariat	41366	15	12, 
41	 333	 52	 20;	 fax	 41366	 09	 05	 tel.	 biuro	 obsługi	
41	368	 02	 13,	 41	 333	 52	 21,	 e-mail:	 biuro@wfos.
com.pl.	
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O	G	Ł	O	S	Z	E	N	I	E
Urząd	Gminy	 i	Miasta	 w	Chęcinach	 ogłasza	 bezpłatną	
zbiórkę	 GABARYTÓW,	 ELEKTROŚMIECI	 i	 OPON 
którą	przeprowadzi	firma	„Fart-Bis”	Sp.	z	o.	o.	według	
szczegółowego	harmonogramu	zamieszczonego	poniżej:

Wobec	powyższego	prosimy	mieszkańców	o	ZGŁOSZE-
NIA	ODBIORU	W	TERMINIE	DO	DNIA	24.03.2017	r.

	 Zgłoszenia	 przyjmowane	 będą	 w	 Urzędzie	 Gminy	
i	Miasta	 w	 Chęcinach,	 Referat	 Gospodarki	 Nierucho-
mościami,	Ochrony	Środowiska	i	Rolnictwa,	pok.	nr	11,	
tel.	(41)	31	53	113,	Sylwia	Kurdek	–	Grabalska.

Odpady należy wystawić w wyznaczonym terminie 
przed posesję do godziny 7:00 rano.

Odpady będą odbierane tylko ze zgłoszonych wcześniej 
miejsc. Odpady wystawione po podanym wyżej termi-
nie i czasie nie będą odbierane.

UWAGA!!!
GABARYTY: np. meble, tapczany, materace,
wykładziny, dywany, wózki dziecięce, rowery

ELEKTROŚMIECI: np. telewizory, pralki,
lodówki, komputery, zabawki elektroniczne, baterie, 

świetlówki, żarówki	energooszczędne

Sylwia Kurdek - Grabalska

Miejscowości Data
CHĘCINY:	 ul.	 Radkowska,	 ul.	 Sitkówka,	
ul.	Panek,	ul.	Zelejowa,	ul.	Tadeusza	Kościusz-
ki,	 ul.	Dobrzączka,	 ul.	 Kasztelańska,	 ul.	Jana	
Pawła	II,	ul.	Królowej	Jadwigi,	ul.	Jana	III	So-
bieskiego,	 ul.	 Henryka	 Sienkiewicza,	 ul.	Kie-
lecka,	ul.	Szkolna,	ul.	Stanisława	Branickiego,	
ul.	Wołodyjowskiego,	 ul.	 Jagiełły,	 Pl.	 Żerom-
skiego,	 ul.	 Długa,	 ul.	 Krzywa,	 ul.	 Spokojna,	
ul.	 Łokietka,	 ul.	 Małogoska,	 ul.	 Spacerowa,	
ul.	Mała,	 ul.	 Ogrodowa,	 ul.	 Jędrzejowska,	
ul.	Fodygi,	Pl.	2	Czerwca,	ul.	Kazimierza	Wiel-
kiego,	ul.	Staszica,	ul.	14	Stycznia,	ul.	Strażac-
ka,	 ul.	 Przedborska,	 ul.	 Floriańska,	 ul.	 Fran-
ciszkańska.	 BLOKI	Os.	 Sosnówka,	 Os.	 Czer-
wona	Góra.

2017.03.27

Tokarnia,	Wrzosy,	Radkowice	15A,	Radkowice	11D,	
Wolica,	Podzamcze	-	cała	miejscowość. 2017.03.28

Siedlce	 –	 cała	 miejscowość,	 Ostrów,	 Łukowa,	
Wojkowiec,	 Lelusin,	 Starochęciny,	 Lipowica,	
Przymiarki,	Radkowice.

2017.03.29

Korzecko,	 CHĘCINY:	 Os.	 Północ,	 al.	 Party-
zantów,	 ul.	 Armii	 Krajowej,	 ul.	 Piłsudskiego,	
ul.	Zatropie,	ul.	Gen.	Skalskiego,	ul.	Powstania	
Styczniowego.

2017.03.30

Milechowy,	Bolmin,	Wymysłów,	Mosty,	Jedlnica,	
Miedzianka	–	cała	miejscowość,	Skiby,	Charężów,	
Zacisze,	Podpolichno,	Polichno,	Gościniec.

2017.04.01
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Ogłoszenie
dla par małżeńskich
- Jubileusz 50-lecia

Pożycia Małżeńskiego
Kierownik	 Urzędu	 Stanu	 Cywilnego	 w	Chę-
cinach	 prosi	 o	zgłaszanie par małżeńskich,	
które	w	2017	roku	będą	obchodziły	Jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego	oraz	par,	które	
swój	Jubileusz	obchodziły		w	latach	wcześniej-
szych,	 a	nie	 zostały	 odznaczone	 Medalem	 za	
Długoletnie	Pożycie	Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to 
honorowe	odznaczenie	nadawane	przez	Prezy-
denta	Rzeczpospolitej	 Polskiej	 osobom,	 które	
przeżyły	co	najmniej	50 lat w jednym związku 
małżeńskim.

Zgłaszać można	 wszystkich	 chętnych	 Jubila-
tów	mających	miejsce zameldowania na pobyt 
stały na terenie Gminy Chęciny.	Z wnioskiem 
mogą wystąpić sami jubilaci lub osoby im naj-
bliższe w terminie do dnia 31 marca 2017.

USC

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CHĘCINY OGŁASZA
pierwszy przetarg ustny nieograniczony	na	 sprzedaż	nieruchomości niezabudowanej,	 stanowiącej	własność	Gminy	
Chęciny,	oznaczonej	w	ewidencji	gruntów	i	budynków	jako	działki	nr	48/35	o	powierzchni 0,0935 ha i nr 48/37	o	po-
wierzchni 0,6772 ha	położone	w	Lipowicy	obr.	04,	Gmina	Chęciny.	Nieruchomość	zgodnie	z	ewidencją	gruntów	została	
sklasyfikowana	jako:	Tr,	Lzr-Ps-VI.

Zgodnie	z	miejscowym	planem	zagospodarowania	przestrzennego	na	obszarze	wsi	Lipowica,	gmina	Chęciny,	nierucho-
mość	położona	jest	w	obszarze	oznaczonym	symbolem	U	–	tereny	usług.
Nieruchomość	posiada	urządzoną	księgę	wieczystą	KI1L/00008368/0.	Działka	nie	jest	obciążona	ograniczonymi	prawa-
mi	rzeczowymi.

Cena	wywoławcza	do	przetargu	została	ustalona	na	kwotę	485	000,00	zł	plus	podatek	VAT	23%.
Warunkiem	dopuszczenia	do	przetargu	jest	wpłacenie	wadium	w	pieniądzu	w	wysokości	97	000,00	zł

do	dnia		14	kwietnia	2017	roku,	na	konto	depozytowe	Urzędu	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach
Nr	77849300040050087254240006	BS	Kielce	O/Chęciny.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00.

Przetarg	odbędzie	się	w	siedzibie	Urzędu	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach	Pl.	2	Czerwca	4,	pokój	nr	114.
Ogłoszenie	o	przetargu	zostało	opublikowane	na	stronie	 internetowej	Urzędu	Gminy	 i	Miasta	w	Chęcinach,	w	Biu-
letynie	Informacji	Publicznej	Urzędu	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach	www.bip.checiny.pl	oraz	wywieszone	na	tablicach	
ogłoszeń	w	siedzibie	Urzędu	i	w	miejscowości	Lipowica.	
Szczegółowych	informacji	w	tym	zakresie	udziela	Referat	Gospodarki	Nieruchomościami,	Ochrony	Środowiska	i	Rol-
nictwa	Urzędu	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach,	Pl.	2	Czerwca	4,	pokój	nr	113	i	114,		tel.	41/	315	10	06	wew.	113	i	114	lub	
41/	31	53	127,	31	53	128.
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INFORMACJA

Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Chęcinach,	zwraca	się
z	prośbą	do	wszystkich	użytkowników	korzystających

z	sieci	i	przyłączy	kanalizacyjnych	na	terenie	Gminy	i	Miasta
Chęciny	o	prawidłowe	i	zgodne	z	umową	ich	eksploatowanie.
Prosimy	o	zwrócenie	szczególnej	uwagi	na	to	co	wrzucamy

do	kanalizacji	sanitarnej.	Pamiętajmy,	że	rzeczy	nie	podlegające
rozdrobnieniu,	powodują	zator	kanalizacji	sanitarnej

i	zatkanie	pomp	ściekowych.
Powoduje	to	awarie	systemu	kanalizacji	sanitarnej

oraz	wzrost	opłat	za	odbiór	ścieków.
Każdy	z	Państwa	może	pomóc	w	niezawodnym

funkcjonowaniu	kanalizacji.
Wystarczy do toalet i innych urządzeń sanitarnych

 nie wrzucać:
chusteczek nawilżanych i higienicznych, ręczników

papierowych, szmat, ścierek, waty, podpasek, tamponów,
 pieluch, gazet, włosów, resztek jedzenia, leków,
środków ochrony roślin, gruzu, kamieni, piachu

i innych resztek
po budowlanych, farb, lakierów i innych rzecz

powodujących niedrożność rur kanalizacyjnych.
Mając	powyższe	na	uwadze	jeszcze	raz	zwracamy	się	z	ogromną
prośbą	do	mieszkańców	o	użytkowanie	instalacji	kanalizacyjnej,

zgodnie	z	jej	przeznaczeniem	co	zniweluje
do	minimum	koszty	jej	udrażniania.

ZGK	w	Chęcinach

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

Adres redakcji:	Plac	2	Czerwca	4
tel.	41	315	10	06,	wewn.	005
e-mail:	m.jamrozek@checiny.pl

Redaktor Naczelny:	Magdalena	Jamrożek
Redaktor:	Agnieszka	Olech-Mońska

Skład i druk:	Digital	Art	Studio	Gała	Przemysław
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TELEFONY ALARMOWE 
do Zakładu Gospodarki Komunalnej

w sprawie awarii sieci wodociągowych,
kanalizacji sanitarnej, 

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

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

Wojciech Ziach
Dyrektor ZGK w Chęcinach
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Owacje na stojąco dla aktorów
Teatru Grodzkiego za „Balladynę”

 - Ważne jest to, że Teatr Grodzki to nie tylko spektakle, ale zakrojona na szeroka skalę edukacja kulturalna. Młodzi aktorzy 
obcują z literaturą i wszechstronnie rozwijają się – mówiła tuż po zakończonym przedstawieniu Dorota Anyż prowadząca Teatr 
Grodzki „Pod Basztami” i będąca reżyserem „Balladyny”, za wystawienie której młodzi aktorzy dostali owacje na stojąco od 
tłumnie przybyłej publiczności.

	 Aktorzy	Teatru	Grodzkiego	„Pod	Basztami”	znowu	zachwycili	mi-
łośników	dobrej	 sztuki.	 „Balladyna”	Juliusza	Słowackiego	w	reżyserii	
Doroty	Anyż	przyciągnęła	do	hali	widowiskowo-sportowej	„Pod	Basz-
tami”	 prawdziwe	 tłumy.	 Talenty	 aktorskie	 na	 najwyższym	 poziomie,	
niesamowita	scenografia	i	gra	świateł,	a	także	doskonała	reżyseria	–	bez	
wątpienia	to	wszystko	złożyło	się	na	ogromny	sukces	spektaklu.
	 A	sukces	był	niewątpliwy,	bo	wypełniona	publicznością	chęcińska	
hala	 „Pod	Basztami”	 zgotowała	młodym	 aktorom	owacje	 na	 stojąco.	
–	Myślę,	że	będę	wyrazicielem	wszystkich	tu	obecnych,	mówiąc,	że	ta	

sztuka	 przerosła	 nasze	 najśmielsze	 oczekiwania.	 Mamy	 wspaniałych	
młodych	aktorów,	którzy	fantastycznie	wcielili	się	w	swoje	role,	co	my-
ślę	nie	było	łatwym	zadaniem	–	podkreślał	Burmistrz	Robert	Jaworski,	
składając	na	ręce	aktorów	oraz	reżysera	Doroty	Anyż	oraz	scenografa	
Artura	Anyża	podziękowania	za	stworzenie	wyjątkowego	klimatu	i	fan-
tastyczną,	 osnutą	 mrokiem	 i	 tajemnicą	 interpretację	 tego	 wielkiego	
dzieła.
	 Dziewiętnastowieczny	dramat	napisany	przez	Juliusza	Słowackiego	
ujął	tłumnie	przybyłą	publiczność,	przypominając	o	niezwykle	ważnych	
wartościach.	Ponadczasowa	akcja	Balladyny	oparta	na	 intrygach	wy-
wołanych	różnorakimi	uczuciami	i	emocjami	poruszyła	zaproszonych	
gości.	-	Utwór	Juliusza	Słowackiego	porusza	ponadczasowe	i	wciąż	ak-
tualne	ludzkie	problemy.	Pokazuje,	że	zazdrość,	zawiść	i	żądza	władzy	
może	zniszczyć	najwyższe	wartości	m.in.	więzi	rodzinne.	–	podkreślał	
tuż	po	przedstawieniu	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Ja-
worski,	który	osobiście	w	imieniu	wszystkich	odbiorców	złożył	młodym	
aktorom	gratulacje.	 -	Jestem	pełen	uznania	waszych	talentów.	Widać	
w	was	pewność	i	pełen	profesjonalizm.	Dziś	jestem	dumny	z	faktu,	że	
kilka	lat	temu	podjąłem	inicjatywę	powstania	teatru,	który	obecnie	jest	
chlubą	naszej	gminy	–	mówił	gospodarz	gminy	wręczając	na	ręce	bo-
haterów	przedstawienia	kosz	pełen	słodyczy,	a	na	ręce	reżyser	Doroty	
Anyż	bukiet	kwiatów.	-	Dziękujemy	za	tak	ciepły	odbiór	zgromadzonej	
tu	 tak	 licznie	 publiczności,	 a	 Burmistrzowi	 Robertowi	 Jaworskiemu	
oraz	dyrektor	Centrum	Kultury	i	Sportu	Renacie	Janusz	za	stworzenie	
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tego	teatru,	wsparcie	i	wszelką	pomoc.	Serdeczne	podziękowania	skła-
dam	także	na	ręce	wszystkich	zaangażowanych	w	realizację	spektaklu	
i	oczywiście	dla	samych	aktorów.	Wykonali	oni	kawał	dobrej	roboty,	bo	
przyswojenie	168	 stron	 trudnego	 tekstu	„Balladyny”	nie	 jest	 łatwym	
zadaniem.	Zapał	i	zdolności	naszych	aktorów	bez	wątpienia	przyczyniły	
się	do	dzisiejszego	sukcesu	–	podkreślała	reżyser,	Dorota	Anyż.			
	 Warto	 przypomnieć,	 że	 to	 nie	 pierwszy	 sukces,	 działającego	 od	
czterech	 sezonów	Teatru	Grodzkiego	 „Pod	Basztami”.	Ma	on	 już	na	
swoim	koncie	sztuki	takie	jak:	„Skrzydełka”,	„Kazania	Świętokrzyskie”,	
„Królewskie	Miasto	Chęciny”czy	 „Dziady”,	 które	 również	 zachwyciły	
mieszkańców	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	„Balladyna”	została	wystawiona	
w	 adaptacji	 i	 reżyserii	Doroty	Anyż.	 Scenografia	 i	 opracowanie	mu-
zyczne	–	Artur	Anyż.	Głosu	do	spektaklu	użyczyła	Milena	Budzyńska	
–	podopieczna	Anny	Wiśniewskiej	ze	Studia	Koliber	w	Kielcach.	W	nie-
dzielnym	spektaklu	wystąpili:	Balladyna	–	Agata	Kwas,	Alina	–	Jowi-
ta	Sobczyńska,	Kirkor	i	Grabiec	–	Tomasz	Pękalski,	Goplana	–	Janina	
Jagusztyn,	Skierka	–	Julia	Janusz,	Chochlik	i	Żołnierz	–	Karolina	Ba-
biarska,	Pustelnik	i	Filon	–	Wiktor	Podsiadło,	Goniec	i	Kanclerz	–	Mi-
chał	Janusz,	Matka	–	Agnieszka	Ciepielewska,	Von	Kostryn	–	Mateusz	
Piotrowski,	 Poseł	Miejski	 –	Maciej	 Piotrowski,	Oskarżyciel	 Sądowy	 –	
Barbara	Urys,	Lekarz	Królewski	–	Aleksandra	Resztak	oraz	duchy	–	

Gabriela	Wilk,	Barbara	Urys,	Aleksandra	Resztak	i	Jowita	Sobczyńska.	
Wszyscy	oni	wspaniale	zmierzyli	 się	z	kolejną	 trudną	 literaturą	 i	nie-
codziennym	 scenariuszem,	 idealnie	 wprowadzając	 widzów	 w	 klimat	
ponadczasowych	wydarzeń.	Bez	wątpienia	śmiało	można	powiedzieć,	
że	takich	aktorów	i	takiego	spektaklu	nie	powstydziłyby	się	najlepsze	
deski	teatrów.

Agnieszka Olech  


