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Tłumy na koncercie
kolęd w wykonaniu Eleni
Prawdziwa uczta dla koneserów dobrej muzyki, czyli 
przepiękne staropolskie kolędy i pastorałki, mnóstwo 
wzruszeń i wspólne śpiewanie ponad tysiąc osób – tak 
16 stycznia wyglądał koncert kolęd pod tytułem „Ko-
lęda płynie z wysokości” w wykonaniu znanej i lubia-
nej w całej Polsce, a także poza jej granicami gwiazdy 
wielkiej sceny muzycznej Eleni, który odbył się w hali 
widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach. 

XXI Przegląd
Widowisk Jasełkowych 
w Chęcinach za nami

Wspaniała gra aktorska, cudowne stroje i oryginalne 
inscenizacje – tak można podsumować XXI Przegląd 
Widowisk Jasełkowych pod hasłem „Gdy się Chrystus 
rodzi”, który odbył się 17 stycznia w hali widowiskowo-
-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach. 

Chęciński
Klaster Turystyczny
ma już swoje logo

Nowy znak graficzny 
wybrano spośród kil-
kunastu propozycji. 
Będzie on symbolizo-
wał Chęciński Klaster 
Turystyczny, w skład 
którego wchodzą: Za-
mek Królewski w Chęcinach, Muzeum Wsi Kieleckiej Tokarni, 
Jaskinia Raj, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, Mu-
zeum Górnictwa Kruszcowego w Miedziance, Regionalne Cen-
trum Naukowo – Technologiczne w Podzamczu oraz Regionalna 
Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. Nowe 
logo będzie symbolem ich wspólnej inicjatywy podjętej w celu 
ułatwienia poruszania się turystom po ciekawych miejscach 
w urokliwej gminie Chęciny.

Po generalnym remoncie
Szkoła w Łukowej
zyska nowy blask

W budżecie Gminy Chęciny na rok 2016 zabezpieczono środ-
ki na remont Szkoły Podstawowej w Łukowej. Prawie 50-letni 
budynek został kilka lat temu zmodernizowany poprzez budowę 
nowego dachu, docieplenie ścian i wykonanie elewacji oraz re-
mont sieci centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca. 
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 Już niebawem zostanie udostępniona interesująca i dająca 
wiele do myślenia galeria zdjęć „Wczoraj i dziś”, przedstawia-
jąca zamek w przeszłości i obecnie. Na 2016 rok zaplanowano 
również wprowadzenie niepowtarzalnej wystawy tarcz herbo-
wych. Ponadto każdy będzie mógł zapoznać się z heraldyką 
swojego nazwiska. Być może niektórym uda się odnaleźć po-
wiązania z osobami z zamierzchłej przeszłości! Specjalną atrak-
cją skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży staną się 
lekcje tematyczne prowadzone przez płatnerza, a na krużgan-
kach powstaną ciekawe tablice opisujące historię zamku.
 Sztampowym produktem turystycznym warowni stała się 
cykliczna impreza pn. „NOC NA ZAMKU” realizowana w piąt-
kowe wieczory w miesiącach letnich. Wydarzenie ubarwione ele-
mentami artystycznymi  - występy, pokazy walk rycerskich, tańca 
średniowiecznego, zapoznanie gości z historią i legendami zam-
ku, konkursy, zabawy, tur-
nieje, fire show, koncerty itp. 
W 2016 roku przewidziano 
4 edycje wydarzenia – każde 
o innej tematyce. Dodatko-
wo podczas corocznych świąt 
– Walentynki, Dzień Kobiet, 
Andrzejki itp. na zamku 
będą organizowane specjalne 
atrakcje dodatkowe dla zwie-
dzających. 
 Szczegóły dotyczące im-
prez i wydarzeń są na bieżą-
co publikowane na stronach 
internetowych: www.zamek.
checiny.pl, na www.checiny.pl 
oraz www.facebook.com/za-
mek.krolewski.checiny. Już 
niebawem przedstawimy 
kalendarz imprez z opisem 
i datami wydarzeń na 2016 
rok!

Zamek Królewski
w Chęcinach

Zamek chęciński w 2016 roku
 – nowe atrakcje, nowe możliwości

Oferta Zamku Królewskiego w Chęcinach jest nieustannie poszerzana. Na 2016 zaplanowano szereg propozycji dla zwiedza-
jących łączących dobrą zabawę, edukację i rozrywkę. Poza tradycyjnym zwiedzaniem na turystów będą czekać dodatkowe 
niespotykane atrakcje.
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W numerze:
• Zamek chęciński w 2016 roku – 

nowe atrakcje, nowe możliwości
• Po generalnym remoncie Szkoła 

w Łukowej zyska nowy blask
• Biskup spotkał się ze 

świętokrzyskimi samorządowcami
• Spotkanie podsumowujące prace 

samorządu powiatu kieleckiego 
w 2015 r. w Europejskim Centrum 
Edukacji Geologicznej w Chęcinach

• Budżet Gminy i Miasta Chęciny 
na 2016 rok

• Sesja Rady Miejskiej w Chęcinach
• Gmina Chęciny wygrała konkurs 

grantowy w Programie Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności

• Chęciński Klaster Turystyczny 
ma już swoje logo

• W Ostrowie powstanie nowy 
budynek Ochotniczej Straży 
Pożarnej

• Lustro drogowe ponownie 
zniszczone

• Babcie i dziadkowie świętowali 
w Chęcinach

• Rok 2015 rokiem kulturalnym 
i sportowym w Gminie Chęciny

• Rozmawiali o przebudowie drogi 
Chęciny-Małogoszcz

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. Św. Rafała laureatem 
Świętokrzyskiej Nagrody Jakości!

• Kolejne sukcesy chęcińskich chórów 
CANTATA i OREMUS

• Dzieci z Łukowej wystąpiły dla 
swoich babć i dziadków

• Święto Patrona Gimnazjum Nr 1 
w Chęcinach, czyli Kacperiada 2016

• Zapaśniczka z gminy Chęciny 
zagrała w bollywoodzkiej produkcji!

• Kolejna recenzja naszej Klubowiczki 
nagrodzona przez Instytut Książki

• XXI Przegląd Widowisk 
Jasełkowych w Chęcinach za nami

• „Kuniec wesołości” – Zopusty
• I Przegląd Kolęd i Pastorałek
• Konkurs Kolęd i Pastorałek w Szkole 

Podstawowej w Bolminie
• Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy zagrała także w Chęcinach
• FC Chęciny zwycięzcą Turnieju 

Halowej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

• Wyniki V Turnieju Tenisa Stołowego 
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta 
Chęciny

• Tłumy na koncercie kolęd 
w wykonaniu Eleni

 – Szkoła w Łukowej została wybu-
dowana w 1974 roku i pomimo do-
tychczas przeprowadzonych inwestycji 
obejmujących wykonanie nowej elewa-
cji, przebudowę dachu oraz wymianę 
ogrzewania z węglowego na olejowe 
budynek nadal wymaga remontu, dzię-
ki któremu uczniowie placówki w Łu-
kowej będą mogli korzystać z lepszych 
standardów – powiedział Robert Jawor-
ski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. 
– Chcemy, aby dzieci z naszej gminy 
miały jak najlepsze warunki do nauki, 
dlatego budynek przejdzie gruntowny 
remont. 
 W tym roku zaplanowano prace 
remontowe wewnątrz budynku. Wnę-
trze szkoły zmieni się nie do poznania. 
Zostaną m.in. usunięte stare posadzki, 
na ich miejsce wykonane zostaną nowe 
podłogi pokryte nowoczesną wykładzi-
ną. Wymieniona zostanie stara insta-
lacja elektryczna, parapety, ściany zo-
staną wyszpachlowane i pomalowane. 
Stare, zniszczone drzwi zastąpią nowe. 

Po generalnym remoncie
Szkoła w Łukowej
zyska nowy blask

W budżecie Gminy Chęciny na rok 2016 zabezpieczono środki na remont Szkoły 
Podstawowej w Łukowej. Prawie 50-letni budynek został kilka lat temu zmoderni-
zowany poprzez budowę nowego dachu, docieplenie ścian i wykonanie elewacji 
oraz remont sieci centralnego ogrzewania wraz z wymianą pieca. 

Całe wnętrze będzie jaśniejsze, cieplej-
sze i nowocześnie wyposażone.
 W pomieszczeniach, gdzie kiedyś 
było mieszkanie służbowe, zostanie 
urządzony sekretariat, pokój nauczyciel-
ski i gabinet dyrektora. Przebudowane 
będą również sanitariaty oraz wydzielo-
na szatnia dla najmłodszych dzieci. Po-
nieważ zakres prac jest bardzo duży i na 
jego właściwe wykonanie zaplanowano 
trzy miesiące konieczne stało się skróce-
nie zajęć dydaktycznych. W uzgodnie-
niu z Radą Rodziców, Radą Pedagogicz-
ną oraz Samorządem Uczniowskim oraz 
Kuratorium Oświaty w Kielcach zajęcia 
z czerwca będą odrabiane w co drugie 
soboty oraz inne dni wolne od zajęć dy-
daktycznych w innych szkołach (a więc 
np. tydzień ferii zimowych).  
 - Chcemy, aby uczniowie nowy rok 
2016/2017 rozpoczęli już w budynku 
właściwie przystosowanym do ich po-
trzeb - mówi Burmistrz, Robert Jaworski

Paweł Brola
Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny
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 Życzenia w imieniu zebranych podczas wydarzenia wój-
tów, burmistrzów i prezydentów na ręce Księdza Biskupa 
złożył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.  
- Serdecznie dziękujemy Księdzu Biskupowi za dotychczaso-
wą posługę duszpasterską. Za czas, poświęcony na spotkania 
z przedstawicielami naszych lokalnych społeczności – mówił  
Burmistrz. - Niech 2016 rok niesie ze sobą dobre zdrowie, 
szczęście, pomyślność oraz  dodaje Waszej Ekscelencji odwagi 
i wytrwałości w pełnieniu obowiązków i pokonywaniu trudno-
ści dnia codziennego – życzył Burmistrz, Robert Jaworski.  
 Poza samorządowcami szczebla gminnego w spotkaniu 
uczestniczyli również: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojty-

Biskup spotkał się
ze świętokrzyskimi samorządowcami

W Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach odbyło się spotkanie opłatkowo – noworoczne świętokrzyskich samorządow-
ców z Ordynariuszem Diecezji Kieleckiej Księdzem Biskupem dr Janem Piotrowskim.

szek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas 
oraz członkowie Zarządu Agata Binkowska i Marek Szczepanik 
i radny Sejmiku województwa Grzegorz Gałuszka.  
 Ksiądz Biskup Jan Piotrowski podziękował zebranym sa-
morządowcom  za wielki trud  i pracę jaka na co dzień wy-
konuje samorządowcy na rzecz swych lokalnych społeczności. 
Podkreślił również jak ważne jest osiąganie wspólnych  celów, 
szczególnie tych, które mają służyć drugiemu człowiekowi.

Magdalena Jamrożek

 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski oraz 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chęcinach, Danuta Mochocka 
wzięli udział w podsumowaniu prac samorządu powiatu kielec-
kiego w 2015 r. Spotkanie miało miejsce w Europejskim Centrum 
Edukacji-Geologicznej w Chęcinach.
 Podczas konferencji zostały przedstawione zadania zrealizo-
wane w roku ubieglym, jak również przedsięwzięcia zaplanowane 
w budżecie powiatu na rok 2016.
 Zaprezentowano działania dot. wsparcia osób niepelnospraw-
nych rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach ubiegłych oraz 
omówiono politykę senioralną w powiecie.
 Przedstawiono również najważniejsze przedsięwzięcia EFS de-
dykowane jednostkom samorządu terytorialnego w 2016 r.
 W spotkaniu wzięli udział burmistrzowie, wójtowie, przewod-
niczący rad oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Starostwa 
Powiatowego w Kielcach.

Monika Piotrowska

Spotkanie podsumowujące prace samorządu 
powiatu kieleckiego w 2015 r. w Europejskim 
Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach

Photo - źródło:www.sejmik.kielce.pl
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Najwięcej na oświatę
 W gminie Chęciny od lat najwięcej pieniędzy z budżetu przeznacza-
nych jest na oświatę i wychowanie. Nie inaczej będzie także teraz. Na te 
dziedziny w tym roku przeznaczonych zostanie 16 milionów 174 tysiące 
758 złotych. Duże pieniądze, bo aż 7 milionów złotych pójdą na pomoc 
społeczną oraz na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz na 
kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - łącznie na te dziedziny gmina 
przeznaczy ponad 5 milionów 200 tysięcy złotych. Na transport i łączność 
z budżetu przekazane będzie ponad milion 600 tysięcy złotych, na kulturę 
fizyczną - 922 tysiące złotych, na turystykę - 155 tysięcy złotych.

Najważniejsze inwestycje
 W budżecie gminy i miasta Chęciny znalazły się zadania, które mają 
zostać wykonane w 2016 roku oraz inwestycje długoterminowe. W tym 
pierwszym dziale znajdujdą się między innymi wykonanie projektu dróg 
wraz z odwodnieniem oraz oświetlenia, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
na ulicy Zelejowej w Chęcinach, budowa drogi Łukowa - Gajówka, projekt 
drogi oraz parkingu w kierunku cmentarza w miejscowości Bolmin oraz 
projekt chodnika przy drodze powiatowej numer 0382 T w miejscowości 
Łukowa. Gmina planuje też przebudowę dwóch ulic w Chęcinach - Kie-
leckiej i 14 Stycznia.

Budżet Gminy i Miasta Chęciny na 2016 rok
Radni  miasta i gminy Chęciny podczas ostatniej, grudniowej sesji przyjęli budżet miasta i gminy na 2016 rok. Dochody budżetu 
zaplanowano w kwocie 41 milionów 168 tysięcy 885 złotych, gmina zamierza wydać  38 milionów 229 tysięcy 559 złotych.

 Duża inwestycja szykuje się w Ostrowie, gdzie, za kwotę 445 tysię-
cy złotych ma zostać wybudowana remiza ochotniczej straży pożarnej, 
25 tysięcy złotych przeznaczone zostanie na budowę placu zabaw w Wy-
mysłowie. Zadowoleni będą także uczniowie wielu szkół w gminie Chęci-
ny, ponieważ planowane jest przygotowanie projektów termomoderniza-
cji, placówek w Starochęcinach, Bolminie, Polichnie i Wolicy, wykonany 
zostanie też projekt boiska wielofunkcyjnego i parkingu przy Szkole Pod-
stawowej w Tokarni. Bardzo ważną inwestycją będzie opracowanie pro-
jektu budowlano - wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej 762 na 
odcinku węzeł drogowy Chęciny - Małogoszcz.
 Gmina Chęciny nie zapomina też o swoich zabytkach. Samorząd pla-
nuje zlecenie wykonania projektu modernizacji Synagogi w Chęcinach 
oraz przygotowanie projektu utworzenia Staropolskiego Ośrodka Górni-
czego w Miedziance. Planowana jest również rozbudowa Ścieżki Mnicha, 
czyli szlaku spacerowo-pieszego, którym podążamy śladami sakralnych 
obiektów zabytkowych. Przy ścieżce będzie monitoring, nagłośnienie, 
podjazd dla wózków oraz ledowe oświetlenie. Budżet gminy Chęciny 
przewiduje też wykonanie projektów technicznych na budowę kanalizacji 
w osiedlu Zelejowa w Chęcinach oraz w miejscowościach Gościniec, Po-
lichno, Korzecko i Tokarnia.

Agnieszka Olech

DZIAŁ – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w msc. Łukowa w kierunku Wierzbicy
- Projekt tranzytu ścieków sanitarnych Radkowice, Tokarnia, i sieć kanalizacyjna przyległych miejscowości
- Opracowanie operatu oczyszczalnia ścieków Radkowice
- Projekt rozbudowy wodociągu w msc. Tokarnia droga ewid. Nr 758
- Projekt rozbudowy wodociągu w msc. Tokarnia droga ewid. Nr 608
- Projekt rozbudowy wodociągu w msc. Tokarnia droga ewid. Nr 200
- Projekt wodociągu Polichno
- Budowa wodociągu w miejscowości Siedlce
- Budowa  wodociągu w drodze gminnej 663/1 w msc. Skiby
- Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej Gościniec, Polichno, Miedzianka i Korzecko
- Opracowanie uzdatniania wody w ujęciu Tokarnia
- Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Lipowica

DZIAŁ - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
- Zakup hydrantów

DZIAŁ – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- Projekt budowlano wykończeniowy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 762 na odc. Węzeł drogowy Chęciny-Małogoszcz (do granic Gminy 
Chęciny) długości około 10.25 km.
- Rewitalizacja zabytkowego centrum Chęcin – etap II
- Projekt przebudowy ciągu pieszego od Pl. 2 Czerwca do Ścieżki Mnicha w Chęcinach
- Projekt budowy dróg wraz z odwodnieniem i oświetlenie Osiedle Zelejowa
- Budowa drogi Łukowa Gajówka
- Budowa drogi Wolica ul. Słoneczna
- Projekt i budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 0377T w msc. Lipowica, Przymiarki, Starochęciny
- Projekt chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0382T w miejscowości Łukowa 
- Rozkłady jazdy
- Malowanie pasów
- Projekt chodnika w ciągu drogi powiatowej w Chęcinach od skrzyżowania ulic Białego Zagłębia i Kieleckiej w kierunku sklepu „Biedronka”
- Projekt drogi Chęciny ul. Dobrzączka
- Konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe na terenie gminy
- Równanie dróg  i remonty cząstkowe
- Aktualizacja projektu drogi od Os. Sosnówka do ul. Partyzantów w Chęcinach
- Wykup gruntu pod drogi dojazdowe 
- Montaż progów zwalniających
- Wykorytkowanie Łukowa ul. Krótka
- Aktualizacja projektu budowy Al. Piłsudskiego (tzw. ulicy Głównej) wraz z odwodnieniem od os. Sosnówka do ul. Kieleckiej w Chęcinach
- Projekt i rozbudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej    Nr 0276 T w msc. Bolmin  w kierunku szkoły
- Zakup i montaż znaków drogowych, tablic
- Projekt drogi ul. Zelejowa w kierunku przepompowni
- Projekt odwodnienia Chęciny od ul. Radkowskiej przez ul. Branickiego do ul. Szkolnej
- Zrównoważona mobilność miejska – projekt i budowa ścieżek rowerowych
- Ochrona obszarów natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego 
przyrodzie (ścieżki rowerowe)

NAJWAZNIEJSZE ZADANIA INWESTYCYJNE UJĘTE W UCHWALE BUDŻETOWEJ GMINY I MIASTA CHĘCINY NA ROK 2016
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- Projekt odwodnienia Mała Tokarnia
- Droga do pól Radkowice w kierunku oczyszczalni ścieków
- Konserwacja rowów w msc. Przymiarki
- Projekt dróg Branickiego, Wołodyjowskiego i przyległych
- Schody blok nr 6 i 7 Czerwona Góra
- Nawierzchnia od drogi wojew. 762 do kopalni Jaźwica
- Projekt drogi i parkingu w kierunku cmentarza Bolmin
- Wykonanie przepustu skrzyżowanie Bolmin Nowiny
- Budowa rowu w msc. Siedlce
- Koncepcja odwodnienia terenów przyległych do pasa drogowego sołectwo Wolica
- Projekt ciągu rowerowego w msc. Skiby w kierunku Miedzianki

DZIAŁ – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
- Projekt budynku socjalnego - Siedlce
- Projekt zagospodarowania terenu po byłym SKR
- Uporządkowanie terenu wokół zbiornika Lipowica
- Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z promocją
- Projekt zagospodarowania terenu wokół zbiornika w Lipowicy

DZIAŁ – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- Plan zagospodarowania msc. Mosty

DZIAŁ – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- Adaptacja projektu remizy dla OSP Radkowice
- Budowa remizy OSP Ostrów
- Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny – audyt OSP Siedlce
- OSP Siedlce garaż
- Remont budynku OSP Tokarnia

DZIAŁ – OŚWIATA I WYCHOWANIE
- Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Chęciny poprzez budowę przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
w Chęcinach i wykupem gruntu
- modernizacja budynku SP Łukowa 
- Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny - termomodernizacja i audyt SP Starochęciny, Bolmin, Polichno, 
Wolica.
- Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny - projekt termomodernizacji budynku SP Bolmin
- Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny - projekt termomodernizacji budynku SP Wolica
- Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny - projekt termomodernizacji budynku SP Polichno
- Projekt termomodernizacji budynku SP Radkowice i SP Korzecko
- Aktualizacja projektu SP Starochęciny
- Projekt zmiany systemu ogrzewania z oleju opałowego na gaz ziemny SP Chęciny, Tokarnia, Wolica
- Projekt boiska wielofunkcyjnego i parkingu SP Tokarnia
- Projekt modernizacji boiska przy SP Chęciny
-  Utwardzenie wjazdu do SP Radkowice

DZIAŁ – OCHRONA ZDROWIA
- Audyt budynków Samorządowych Zakładów Opieki Zdrowotnej Chęciny, Wolica, Łukowa

DZIAŁ – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- Plac zabaw wraz z ogrodzeniem Wymysłów
- Przeniesienie placu zabaw Chęciny
- Ogrodzenie placu zabaw Wojkowiec
- Ogrodzenie placu zabaw  ul. Zelejowa i Czerwona Góra
- Dzierżawa placu zabaw os Sosnówka

DZIAŁ – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- Projekt oświetlenia ulicznego Chęciny ul Staszica
- Projekt  kanalizacji  Chęciny ul. Dobrzączka
- Projekt  sieci wodociągowej   os Za Zamkiem
- Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Chęciny od ul. Partyzantów do Os. Sosnówka
- Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem
- Projekt wodociągu ul. Powstania Styczniowego Chęciny
- Projekt rozbudowy wodociągu pomiędzy dr.wojewódz.762 a dr. gminną w kier. Skib
- Projekt modernizacji kolektora os. Sosnówka
- Budowa oświetlenia ulicznego Wolica ul. Spacerowa
- Budowa oświetlenia ulicznego Chęciny ul. Czerwona Góra 
- Projekt oświetlenia ul. Sitkówka w kierunku wiaduktu
- Projekt oświetlenia Sitkówka przy drodze wojewódzkiej
- Budowa oświetlenia Chęciny ul.  Zelejowa
- Projekt oświetlenia ulicznego  Wolica u zbiegu ulic   Ostrowska i Armii Krajowej
- Projekt i budowa oświetlenia ulicznego od skrzyżowania Chęciny Os.Sosnówka w kierunku Gościńca i Skib
- Projekt przebudowy oświetlenia ulicznego Os. Północ I etap
- Projekt  przepompowni ul. Małogoska Chęciny
- Konserwacja oświetlania ulicznego, dowieszenie lamp

DZIAŁ – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- Projekt utworzenia Staropolskiego Ośrodka Górniczego  w Miedziance
- Projekt Synagogi
- Projekt świetlicy wiejskiej w Lipowicy gm. Chęciny

DZIAŁ – KULTURAFIZYCZNA I SPORT
- Projekt kompleksu sportowego wraz z zapleczem Chęciny
- Projekt boiska wielofunkcyjnego Chęciny Os. Sosnówka
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 W ramach posiedzenia Burmistrz, Robert Jaworski przed-
stawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami. Po 
przeprowadzonej dyskusji oraz głosowaniach przyjęte zostały 
uchwały między innymi w sprawach: wprowadzenia zmian 
w budżecie na 2016 r. oraz zmian w uchwale Rady Miejskiej 
dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Chęci-
ny na lata 2016-2022. 
 Następnie przyjęto uchwałę w sprawie wdrożenia programu 
usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest 
na terenie Gminy Chęciny na lata 2015-2032 oraz uchwałę re-
gulującą tryb udzielenia i rozliczania dotacji na prowadzenie 
publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowa-
nia przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i osoby 
fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego – działa-
jących na terenie Gminy i Miasta Chęciny. 
 Ponadto radni zadecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
w obrębie wsi Tokarnia – „Tokarnia 2”. 

Magdalena Jamrożek

Sesja Rady Miejskiej w Chęcinach
W poniedziałek, 25 stycznia, w hali „Pod Basztami” odbyła się pierwsza w roku 2016 Sesja Rady Miejskiej w Chęcinach. W ob-
radach wziął udział Wicestarosta Powiatu Kieleckiego, Zenon Janus.

 Projekt „Błysk – gimnazjalna grupa 
poszukiwaczy miejsc ze starych fotogra-
fii w Gminie Chęciny” został wybrany 
z 563 wniosków nadesłanych  od organi-
zacji pozarządowych, bibliotek, domów 
kultury i nieformalnych grup dorosłych 
z całej polski.Z województwa świętokrzy-
skiego zostało nagrodzonych tylko 5 in-
stytucji z miejscowości:  Chęciny, Nowy 
Korczyn, Pińczów, Rytwiany i Szydłów.    
 Projekt „BŁYSK” – gimnazjalna 
grupa poszukiwaczy miejsc ze starych 
fotografii z Gminy Chęciny” jest odpo-
wiedzią na potrzebę grupy młodzieży 
w wieku 13-16 lat, o zainteresowaniach 
historycznych i fotograficznych, uczą-
cej się w Gimnazjum nr 1w Chęcinach, 
która swój wolny czas będzie poświęcać 
na realizowanie pasji historycznych, 
graficznych i fotograficznych wykracza-
jących poza wiedzę szkolną.Uczestnicy 
projektu w okresie od lutego do sierpnia 

Gmina Chęciny wygrała konkurs grantowy
w Programie Polsko-Amerykańskiej

Fundacji Wolności
Gmina Chęciny w Programie Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać szanse 2015” wygrała Regionalny Konkurs 
Grantowy na projekt Błysk – gimnazjalna grupa poszukiwaczy miejsc ze starych fotografii w Gminie Chęciny” do realizacji 
w okresie luty – sierpień 2016 r. Wartość projektu 6 200,00 zł.

2016 r. będą realizować swoje marzenia 
w zakresie udokumentowania historii 
Gminy Chęciny na podstawie starych 
zdjęć będących w posiadaniu miesz-
kańców naszej Gminy. Młodzież z gim-
nazjum będzie w formie elektronicznej 
opracowywać zebrane stare fotografie 
obrazujące miejsca z Gminy Chęciny, 
a dzięki projektowi  wzbogaci swoją wie-
dzę i umiejętności z zakresu pracy nad 
dokumentami historycznymi - starymi 
zdjęciami, pozna warsztat fotografa pra-
cującego nad obróbką zdjęć. W projek-

cie będą realizowane pasje gimnazjalistów 
poprzez warsztaty historyczne, fotogra-
ficzne i graficzne, Dodatkowym elemen-
tem wiedzy będzie wyjazd plenerowy 
połączony z lekcją muzealną w Muzeum 
Górnictwa Kruszcowego w Miedziance.
 Efektem projektu będzie wernisaż 
starych fotografii w hali widowiskowo –
sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach 
połączony z prezentacją multimedialną 
projektu.
 Przyznana dotacja w wysokości 
6 200,00 zł od Amerykańskiej Fundacji 
Wolności przeznaczona zostanie przede 
wszystkim na realizacje warsztatów histo-
rycznych, fotograficznych i graficznych, 
zakup aparatu fotograficznego oraz wyko-
nanie 30 szt. fotogramów A1. Gimnazja-
liści uczestniczący w projekcie otrzymają 
Certyfikaty potwierdzające zdobyte umie-
jętności.

CKiS w Chęcinach
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 Logo Chęcińskiego Klastera Tury-
stycznego składa się z liter „CHKT”. 
Jest czytelny, a ukryta w nim uśmiech-
nięta buzia „puszczająca oko” sprawia, 
że także przyjazny, czyli dokładnie taki, 
jak gmina Chęciny. – Chęciński Klaster 
powstał po to, aby wspólnie rozwijać 
ofertę turystyczną naszej gminy – powie-
dział Robert Jaworski, Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny. – W jego ramach pla-
nujemy stworzenie jednego wspólnego 
biletu do najpopularniejszych, bardzo 
ciekawych i wartych odwiedzenia miejsc. 
Jednak nie będzie to tylko wspólny bi-
let, ale także cały system komunikacji 
pomiędzy tymi miejscami, wzajemna 

Chęciński Klaster Turystyczny ma już swoje logo
Nowy znak graficzny wybrano spośród kilkunastu propozycji. Będzie on symbolizował Chęciński Klaster Turystyczny, w skład 
którego wchodzą: Zamek Królewski w Chęcinach, Muzeum Wsi Kieleckiej Tokarni, Jaskinia Raj, Europejskie Centrum Edu-
kacji Geologicznej, Muzeum Górnictwa Kruszcowego w Miedziance, Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne w Pod-
zamczu oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. Nowe logo będzie symbolem ich wspólnej 
inicjatywy podjętej w celu ułatwienia poruszania się turystom po ciekawych miejscach w urokliwej gminie Chęciny.

promocja i wskazanie kierunku zwie-
dzania. Poprzez te działania mamy na-
dzieję sprawić, że turyści odwiedzający 
naszą gminę będą chcieli zostać tu na 
dłużej i zobaczyć wszystko, co w ramach 
Chęcińskiego Klastera Turystycznego 
oferujemy. Prace umożliwiające zreali-
zowanie tego projektu są w toku, mamy 

już nowe logo, które symbolizuje wszyst-
ko to, co w naszej gminie najlepsze. Teraz 
możemy przejść do dalszej części działań 
i dopięcia inicjatywy na ostatni guzik – 
podsumował Burmistrz Jaworski.
 Warto przypomnieć, że porozumienie 
w sprawie powstania Chęcińskiego Kla-
stera Turystycznego zostało podpisane 
8 października 2015 roku podczas obcho-
dów Światowego Dnia Turystyki. Inicja-
tywa została podjęta w celu zapewnienia 
pełnego komfortu zwiedzania przybyłych 
turystów, co z pewnością zachęci ich do 
pozostania w zachwycającej gminie Chęci-
ny na dłużej.  

Agnieszka Olech

 Prawidłowe funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej 
to gwarancja większego bezpieczeństwa mieszkańców zarówno 
Ostrowa, jaki całej gminy. Funkcjonująca od kilkudziesięciu lat 
strażnica w Ostrowie jest już w bardzo złym stanie technicz-

W Ostrowie powstanie nowy budynek
Ochotniczej Straży Pożarnej

Gmina Chęciny ogłosiła przetarg na budowę  remizy OSP w Ostrowie. Inwestycja, zakłada budowę obiektu mieszczącego 
świetlicę wiejską oraz strażnicę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem.

nym i dlatego powstanie nowego obiektu jest potrzebą nieza-
przeczalną. Poza zabezpieczeniem przeciwpożarowym władze 
gminy mają również na uwadze fakt, iż okolice Ostrowa należą 
do obszarów często doświadczanych wiosennymi pomoknię-

ciami gruntów i występującymi liczne 
zatopieniami domostw i gospodarstw. 
Dlatego samorządowi tym bardziej 
zależy na tym by straż funkcjonowała 
tutaj bez zarzutów, mając zapewnio-
ne dobre warunki pracy. Dzięki temu 
jednostka będzie w stanie zapewnić 
wyższy poziom bezpieczeństwa lokal-
nej społeczności. 
   Przetarg na realizację zadania zo-
stał ogłoszony po uprzednim opra-
cowaniu przez Gminę szczegółowej 
dokumentacji projektowej. Jeżeli uda 
się wyłonić wykonawcę to możliwe, że 
już niebawem ruszą prace przy bu-
dowie nowej strażnicy, a nowoczesny 
budynek będzie służył nie tylko pod-
niesieniu standardów bezpieczeństwa 
pożarowego, ale także stanie się do-
godnym miejscem spotkań i będzie 
dobrze służył mieszkańcom Ostrowa 
i okolic. 

Magdalena Jamrożek Rzuty elewacji z projektu budynku OSP w Ostrowie.
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 Skrzyżowanie ulic, na których po raz kolejny rozbito lu-
stro należy do niezwykle newralgicznych z punktu widzenia 
bezpieczeństwa drogowego. To bardzo ruchliwa przecznica ze 
względu na krzyżujące się i licznie uczęszczane ulice, znajdu-
jącą się pobliżu szkołę, przystanek autobusowy, straż pożarną, 
a także kompleks handlowy. Tym bardziej więc dziwi fakt tak 
skandalicznego i nieodpowiedzialnego zachowania wandali, 
którzy bez całkowitego poszanowania dla mienia publicznego 
bezwzględnie niszczą elementy publicznej infrastruktury, za-
grażając tym samym bezpieczeństwu mieszkańców.
 Natychmiast po otrzymaniu informacji o dokonanej szko-
dzie Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach przekazał policji 
zgłoszenie o dokonanej szkodzie z prośbą o podjęcie działań 
zmierzających do odnalezienia sprawców, a także zastosowania 
środków prewencyjnych mających za zadanie wyeliminowanie 
tego typy zachowań i wandalizmu.

Magdalena Jamrożek

Lustro drogowe ponownie zniszczone
Już po raz kolejny dokonano zniszczenia lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Kieleckiej w Chęcinach.  Niespełna 
po dwóch tygodniach od wymiany uprzednio rozbitego lustra ponownie dokonano jego zniszczenia.

 Babcie i dziadkowie tłumnie stawili się w hali widowiskowo-
-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach, aby obejrzeć występy, 
które specjalnie dla nich przygotowali wdzięczni wnukowie. 
Przybyłych gości powitały Joanna Jawornik, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Polichnie i Iwona Samburska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Chęcinach wraz z Robertem Jaworskim, Bur-
mistrzem Gminy i Miasta Chęciny. – To wyjątkowy dzień dla 
wszystkich babć, dziadków, ale i przejętych wnuków, uczniów 
naszych szkół, którzy włożyli mnóstwo pracy w przygotowanie 
swojego wystąpienia – powiedział Burmistrz. – Dzisiejszy wy-
stęp to świetny sposób, aby podziękować babciom i dziadkom 
za ich obecność w życiu codziennym wnuków, za ich bezwarun-
kową miłość, cierpliwości i wyrozumiałość. Czym byłby świat 

Babcie i dziadkowie świętowali w Chęcinach
Przedstawienie teatralne wystawione przez Koło Teatralne Sufler, liczne piosenki, wiersze i serdeczne życzenia – tak uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Polichnie oraz Szkoły Podstawowej w Chęcinach postanowili podziękować swoim babciom i dziadkom 
za ich troskę, miłość i wszystkie ciepłe uczucia, którymi obdarowują wnuki każdego dnia. Łzom wzruszenia nie było końca.

bez ich mądrości i wieloletniego doświadczenia, które przeka-
zują swoim dzieciom i wnukom – podkreślił Burmistrz.  
 Wnuczęta przygotowały dla swoich bliskich wiele nie-
spodzianek. Jedną z nich było przedstawienie pod tytułem 
„Oczekiwany gość” wystawione przez Koło Teatralne Sufler ze 
Szkoły Podstawowej w Polichnie. Charyzmatyczne wystąpie-
nie uczniów zostało nagrodzone gromkimi brawami. Ponadto 
wszystkie dzieci tańczyły, śpiewały i recytowały wiersze, które 
wywołały prawdziwie morze łez wzruszenia.  
 To był niezapomniany dzień zarówno dla młodych arty-
stów, jak i dla ich babć i dziadków, którzy z ogromną przyjem-
nością obejrzeli występy swoich ukochanych wnucząt. 

Agnieszka Olech
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 Ubiegły rok był równie 
atrakcyjny pod względem 
kulturalnym jak i sporto-
wym. Kultura coraz częściej 
postrzegana jest jako czynnik 
wpływający na wzrost atrak-
cyjności miast i regionów dla 
mieszkańców, turystów i in-
westorów. Ważnym ośrodkiem 
kulturalnym naszego regionu 
jest Ziemia Chęcińska, gdzie 
nie sposób nie znaleźć czegoś 
ciekawego dla każdego z nas.
 Ubiegły rok rozpoczęliśmy 
kolędowo konkursem kolęd 
i pastorałek oraz jubileuszo-
wym „XX Gminnym Przeglą-
dem Widowisk Jasełkowych”. 
Zorganizowany został spektakl 
z Teatrem Kubuś dla przed-
szkola i szkół podstawowych 
„Koziołek Matołek”. Niezwy-
kle atrakcyjnym wydarzeniem 
był „Dzień Kobiet w klimacie 
paryskim”. Odbyły się koncer-
ty pieśni religijnych, patrio-
tycznych i filmowych. Sezon 
turystyczny rozpoczęliśmy 
koncertem „Kraina Łagod-
ności”. Odbyły się przeglądy 
piosenki dziecięcej i folklorystycznej. Wydarzeniem roku było 
spotkanie z Harrisonem Schmitt’em ostatnim człowiekiem na 
Księżycu. Nie zabrakło muzyki klasycznej, spektakli teatralnych, 
wernisaży i plenerów malarskich. W ramach wydarzeń plene-
rowych zorganizowano „Święto Chęcin”, Nocne Zwiedzanie 
zabytków Chęcin”, „Piknik Górniczy w Miedziance”, „Festyn 
w Mostach”, „Dożynki Gminne”, „Koncert Papieski”, „Piknik 
Historyczny”, „Narodowe Czytanie”, widowiska obrzędowe oraz 
wspólne kolędowanie „Chęciny na Święta”.
 Nie było chyba również  tygodnia bez sportowych emocji. 
Największą atrakcją cieszyły się mecze siatkówki Plus Ligi roz-
grywane przez Effectora Kielce. Niezapomnianym wydarzeniem 
był także „Finał MTB Cross Maraton” jedna z najważniejszych 
imprez rowerowych. Moc emocji dostarczyły Puchar Polski Ju-
niorek i Kadetek w zapasach Kobiet oraz „Zlot Motocykli SHL 
i samochodów zabytkowych”, a pod koniec roku zawitała do nas 
siatkarska reprezentacja z Algierii w piłkę siatkową, która odbyła 
na hali obóz trenerski, oraz rozegrała mecze sparingowe z klu-
bem Effector Kielce.”
 Zadowolenia z rozwoju kulturalnego i sportowego w gminie 
nie kryje gospodarz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Ja-
worski - Kultura to ważny czynnik rozwoju społecznego. To dzięki 
uczestnictwu w kulturze z jednej strony budujemy swoją tożsamość, 

Rok 2015 rokiem kulturalnym i sportowym
w Gminie Chęciny

Rok 2015 był wyjątkowo bogaty w wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane na terenie Gminy i Miasta Chęciny.  Im-
prezy plenerowe, koncerty, sztuki teatralne, wernisaże, spotkania z ciekawymi osobami, ligowe mecze siatkówki i między-
narodowe imprezy sportowe przyciągnęły tysiące ludzi szukających interesującego sposobu na spędzenie wolnego czasu. 
Coraz częściej mieszkańcy naszej gminy chętnie korzystają z oferty kulturalnej i sportowej uczestnicząc w niej lub ją tworząc. 
W ubiegłym roku odbyło się ponad 100 wydarzeń kulturalnych i sportowych, co oznacza, że w każdym tygodniu były mini-
mum 2 wydarzenia.

szacunek do tradycji, poczucie 
przynależności do wspólnoty 
i jej historii, z drugiej jesteśmy 
bardziej kreatywni, innowacyj-
ni, otwarci i tolerancyjni. To 
właśnie te cechy są gwarantem 
rozwoju każdego społeczeń-
stwa. Dziś śmiało możemy po-
wiedzieć, że Gmina i Miasto 
Chęciny kulturą stoi, a jej nie-
zwykła historia sprawia, że ma 
ona właściwy wymiar i potencjał 
ku temu, aby jej rozwój podno-
sił atrakcyjność Ziemi Chęciń-
skiej – mówi Burmistrz.
 Równie pozytywne emocje 
towarzyszą myśląc o sporto-
wym rozwoju w gminie. - Bu-
dowa hali widowiskowo-spor-
towej w Chęcinach stworzyła 
możliwości rozwoju sportu na 
profesjonalnym poziomie. Peł-
nowymiarowe boisko główne 
z trybunami, możliwość po-
dzielenia płyty głównej na trzy 
niezależne boiska do tenisa 
i siatkówki, kosze najazdowe 
do koszykówki, przestronne 
szatnie, nowoczesny system 
telewizji dozorowej sprawiają, 

że obiekt jest przygotowany do organizacji wydarzeń o charakte-
rze międzynarodowym. I takich międzynarodowych sportowych 
emocji nie brakuje w hali „Pod Basztami” – podkreśla Burmistrz.
 - We współczesnym świecie sport jest ważną wartością cywili-
zacyjną, kulturową i społeczną. W rozwiniętych społeczeństwach 
stał się dobrem powszechnym, dostępnym w różnych formach – 
stosownie do możliwości i zainteresowań mieszkańców. W naszej 
Gminie widzimy ogromne zainteresowanie uprawianiem spor-
tu, jak również przywiązywaniem większej wagi do aktywnego 
i zdrowego spędzania wolnego czasu. Dlatego też, w ramach 
oferty sportowej w hali można korzystać z zajęć fitness, z sal si-
łowni, czy też pograć w wybrane dyscypliny sportowe. Organizo-
wane są zajęcia dla dzieci z tenisa, zapasów, piłki nożnej. O swoją 
sprawność fizyczną dbają również najstarsi obywatele podczas 
zajęć „Aktywni 50 Plus” – dodaje Burmistrz.
 Ponad sto wydarzeń o różnym charakterze, to z pewnością 
duże osiągnięcie w roku jak na tak niewielką gminę. Z roku na 
rok podnosi się również jakość i różnorodność oferty kulturalnej 
i sportowej. Jak widać zarówno kultura jak i sport zajmują co-
raz mocniejszą pozycję w naszym życiu, służąc wszechstronnemu 
rozwojowi człowieka, w tym podnoszeniu jakości życia oraz war-
tościowemu zagospodarowaniu czasu wolnego.

Renata Janusz
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 Spotkanie odbyło się z inicjatywy Burmistrza 
Gminy i Miasta Chęciny, Roberta Jaworskiego, któ-
ry w związku z dużym zainteresowaniem inwestycją 
postanowił przeprowadzić konsultacje wśród miesz-
kańców. Podczas dyskusji projektanci drogi przed-
stawili uczestnikom różne warianty jej przebudowy. 
W spotkaniu wziął również udział Dyrektor Świę-
tokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kiel-
cach – Damian Urbanowski. Licznie zgromadzeni 
w Szkole Podstawowej w Korzecku mieszkańcy oraz 
właściciele nieruchomości znajdujących się w pasie 
planowanej drogi mieli okazję do wniesienia swych 
uwag i zaczerpnięcia wiedzy na temat planowanej in-
westycji.
 Warto przypomnieć, że doprowadzenie do re-
alizacji tego zadania nie należało do łatwych kwestii. 
Po długo prowadzonych rozmowach z przedstawi-
cielami samorządu województwa, Burmistrz Robert Jaworski, 
z uwagi na zły stan nawierzchni, jak i samego pobocza, posta-
nowił przyspieszyć budowę drogi Chęciny-Małogoszcz. Podję-
ta została decyzja o przygotowaniu dokumentacji projektowej 
ze środków gminnych, która kosztować ma samorząd kilkaset 
tysięcy złotych, zaś realizację inwestycji szacuję się w granicach 
około 70 milinów złotych. - Dla dobra sprawy postanowiliśmy 
wziąć to obciążenie finansowe na barki gminy. Wszystko po 
to, aby maksymalnie przyspieszyć inwestycję – tłumaczy Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Podobnie 
władze Gminy Chęciny postąpiły przy modernizacji drogi wo-
jewódzkiej w Radkowicach, gdzie dziś mieszkańcy mają nową 
nawierzchnię drogi wraz z chodnikami. 
 Wybrane w drodze przetargu biuro projektowe intensyw-
nie pracuje nad wykonaniem projektu drogi, począwszy od 
mającego powstać ronda przy wjeździe do Chęcin aż do granic 
z gminą Małogoszcz. Trwają konsultacje społeczne w sprawie 
ustalenia ostatecznych rozwiązań komunikacyjnych i tech-
nicznych. Wnioski i sugestie zaprezentowane podczas spotkań 
z mieszkańcami zostaną szczegółowo przeanalizowane przez 
specjalistów. Projektanci wezmą pod uwagę wszystkie wnioski, 
po czym projekt ponownie poddany zostanie konsultacji – za-

Rozmawiali o przebudowie
drogi Chęciny-Małogoszcz

Trwają konsultacje społeczne w związku z realizacją kolejnej dużej inwestycji na terenie Gminy Chęciny Mieszkańcy gminy, 
a także inne zainteresowane osoby spotkały się z władzami Gminy i Miasta Chęciny, przedstawicielami Zarządu Dróg Woje-
wódzkich oraz projektantami, aby rozmawiać o przebudowie drogi wojewódzkiej nr 762 Chęciny - Małogoszcz. 

pewnia Burmistrz, Jaworski. – Na pewno wspólnie znajdziemy 
najlepsze rozwiązanie – dodaje. 
 Należy zaznaczyć, że budowa drogi Chęciny - Małogoszcz to 
nie tylko wykonanie nowej nawierzchni. Projektowana inwesty-
cja zakłada gruntowną przebudowę infrastruktury na długości 
ponad 10 km i poszerzenie istniejącej nawierzchni oraz budowę 
ciągów pieszych i rowerowych. Projekt przewiduje również wy-
konanie specjalistycznych pomiarów i badań w celu prawidłowe-
go wykonania  wzmocnienia i stabilizacji istniejącej nawierzchni 
do przeprowadzania ruchu ciężkiego oraz usprawnienie prze-
pustowości i prędkości ruchu tranzytowego. - Rozbudowa drogi 
przewiduje wykonanie bezpiecznych rozwiązań dla ruchu dro-
gowego oraz pieszego wraz z budową chodników na niezwykle 
niebezpiecznym odcinku przebiegającym przez miejscowość Ko-
rzecko - mówi Burmistrz, Robert Jaworski. Aby zwiększyć bez-
pieczeństwo ruchu na tej drodze zaprojektowane zostaną rów-
nież lewoskręty, a także zmodernizowane zostaną skrzyżowania. 
Biorąc pod uwagę turystyczny charakter Gminy Chęciny przy 
okazji realizacji tej ważnej drogowej inwestycji postanowiliśmy 
zrealizować także budowę na całej jej długości także nowej i bez-
piecznej ścieżki rowerowej – dodaje Burmistrz. 
   Wykonawcą projektu drogi, z którym prowadzone są kon-

sultacje jest firma Contek Projekt 
z Kielc. W procesie realizacji inwe-
stycji aktywnie uczestniczy również 
Świętokrzyski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Kielcach. 
   W związku z dużym zainteresowa-
niem realizacją inwestycji Burmistrz 
Jaworski postanowił zwołać kolejne 
konsultacje w sprawie przebudowy 
drogi. Ponowne spotkanie z miesz-
kańcami odbędzie się już w czwartek, 
11 lutego 2016 r. o godzinie 17.00 
w Hali widowiskowo-sportowej „Pod 
Basztami” w Chęcinach. 

Magdalena Jamrożek 
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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Św. Rafała laureatem

Świętokrzyskiej Nagrody Jakości!
8 grudnia 2015 roku podczas Wielkiej Gali w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 
przedstawiono laureatów tegorocznej XVII edycji  Świętokrzyskiej Nagrody Jakości.

 Świętokrzyska Nagroda Jakości (ŚNJ) została ustanowiona 
w 1999 roku przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego.

Główne cele Nagrody to:

Promowanie regionalnych przedsiębiorstw oraz instytucji 
w kraju i zagranicą osiągających znakomite wyniki w zarządza-
niu swoimi organizacjami.
Popularyzowanie projakościowego sposobu myślenia, w tym 
w szczególności nowoczesnej koncepcji Zarządzania przez Ja-
kość (TQM – Total Quality Managment).
Promocja Modelu Znakomitości EFQM (Europejskiej Fundacji 
Zarządzania Jakością) 
Promocja Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody 
Jakości.
Rozszerzenie filozofii zarządzania przez jakość prowadzonej 
przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości na Województwo Świę-
tokrzyskie poprzez włączenie do tej promocji najbardziej zain-
teresowanych władz samorządowych województwa.
Przekazywanie przedsiębiorstwom informacji na temat nowo-
czesnych metod zarządzania, które wdrażane są w przodują-
cych firmach światowych.
Wprowadzanie do firm koncepcji ciągłego doskonalenia ich 
zarządzania oraz nowoczesnych systemów zapewnienia jakości.

 Świętokrzyska Nagroda Jakości jest jedynym, organizowa-
nym w regionie konkursem, którego ideą nie jest samo nagra-
dzanie uczestników, lecz przede wszystkim obiektywna i rzetel-
na ocena wdrożonych rozwiązań organizacyjno-systemowych. 
Udział w konkursie stanowi okazję do bezstronnej, zewnętrznej 
oceny pozycji organizacji na tle jednostek konkurencyjnych.
 W pierwszym etapie konkursu uczestnicy przygotowują sa-
moocenę swojej organizacji wg szczegółowych kryteriów mode-
lu oceny Świętokrzyskiej Nagrody Jakości, w oparciu  o szkole-
nia prowadzone przez Ekspertów ŚNJ.
 W drugim etapie następuje weryfikacja opracowanej samo-
oceny przez Zespół Ekspertów ŚNJ, zostają wyłonione jednost-
ki do przeprowadzenia wizyt, których celem jest weryfikacja 
zgodności informacji zawartych w samoocenach ze stanem fak-
tycznym.
W wyniku tego postępowania kwalifikacyjnego Kapituła Kon-
kursu ŚNJ wyłania Laureatów i Wyróżnionych w danej edycji, 
w kategoriach zależnych od wielkości oraz charakteru prowa-
dzonej działalności.
 W tegorocznej XVII edycji Świętokrzyskiej Nagrody Jako-
ści Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czer-
wonej Górze otrzymał nagrodę główną w kategorii Organizacji 
Publicznych - ochrona zdrowia.
 Dyrektor placówki Youssef Sleiman odebrał od Adama Ja-
rubasa, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego prestiżową 
statuetkę i… swoją karykaturę.

Tegoroczna Świętokrzyska Gala Jakości
miała niezwykle uroczystą oprawę.

 Gala odbyła się na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Kielcach. Królowała tam jakość mierzona satysfakcją klien-
ta, co mocno podkreślił Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego Adam Jakubas, wręczając nagrody. Wśród tegorocznych 
laureatów, czyli firm i instytucji, które do jakości w swojej pracy 
przywiązują szczególną wagę, główną nagrodę otrzymał Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Gó-
rze.

Dyrektor Szpitala Youssef Sleiman
zdradził sposób na sukces placówki.

  „Tegoroczna nagroda jest potwierdzeniem faktu, że Szpital 
zarządzany jest efektywnie i nowocześnie. Dzięki temu z mie-
siąca na miesiąc wiele się u nas unowocześnia i zmienia, co 
przynosi korzyści dla pacjentów i kadry Szpitala. To przede 
wszystkim zasługa grona świetnych pracowników, fachowców 
na najwyższym poziomie. Ogromnie cieszę się, że nasze co-
dzienne starania doceniła Kapituła konkursu” – powiedział 
Dyrektor Szpitala w Czerwonej Górze.
 Oprócz statuetki Dyrektor Youssef Sleiman otrzymał na 
scenie, zgodnie z tradycją konkursu, własną podobiznę w krzy-
wym zwierciadle, wykonaną ręką kieleckiego artysty Sławo-
mira Golemca, znanego malarza, grafika i portrecisty, autora 
rysunków satyrycznych.
 To już kolejna nagroda jaką otrzymał Szpital w Czerwonej 
Górze w ramach konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości. 
Świadczy to o wysokiej jakości usług medycznych udzielanych 
przez Szpital, co jest możliwe dzięki wysoko wyszkolonej ka-
drze pracowników, ich zaangażowaniu, posiadaniu nowocze-
snej specjalistycznej aparatury medycznej, stale unowocześnia-
nej bazie lokalowej, efektywnemu zarządzaniu Szpitalem.
Wysoką jakość świadczonych usług potwierdza otrzymana 
w konkursie nagroda główna, 
 ale przede wszystkim pozytywne opinie pacjentów, którzy wy-
różniają Szpital w Czerwonej Górze na tle innych placówek 
medycznych, są zadowoleni z pobytu i gdyby zaszła taka po-
trzeba, chętnie skorzystaliby ponownie z usług oferowanych 
przez Szpital.
Zdobycie tytułu Laureata w konkursie Świętokrzyskiej Nagro-
dy Jakości motywuje Szpital do dalszego podnoszenia jakości 
usług medycznych, rozszerzania zakresu oferowanych świad-
czeń, stałego umacniania pozycji jednostki na rynku usług me-
dycznych, a także otwiera drzwi do udziału Szpitala w Polskiej, 
a następnie Europejskiej Nagrodzie Jakości.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Im. Św. Rafała
w Czerwonej Górze
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 W dniach 8 – 10 stycznia w miejscowości Sitkówka-Nowiny 
odbył się IV Wojewódzki Konkurs Kolęd, Pastorałek i Piosenek 
Świątecznych „KOLĘDA PŁYNIE Z WYSOKOŚCI...”
 Chór CANTATA z ZSO w Chęcinach pod opieką Przemy-
sława Gruszki zajął III miejsce w kategorii „Soliści i zespoły 
Szkół Gimnazjalnych” wykonując utwory: „Przybieżeli do Be-
tlejem” oraz „Pokłon Jezusowi”.
 To duży sukces zważywszy na to, że w chórze śpiewa dużo 
dzieci w kategorii wiekowej szkoły podstawowej.
 W niedzielę 10 stycznia 2016 r. w kościele w Nowinach od-
był się uroczysty koncert laureatów konkursu. Chór CANTATA 
w mocno okrojonym składzie zaśpiewał kolędę    „Przybieżeli 
do Betlejem” w układzie kanonu przechodzącego do dwugło-
su. Technika takiego śpiewu wywodzi się z najstarszego rodzaju 
polifonii czyli wielogłosowości, z którą młodzież zaznajamiana 
jest na zajęciach chóru.
 Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia chęcińskich 
chórów parafialnych prowadzonych przez organistę Piotra Łu-
kawskiego, spośród których wywodzi się zdobywca I miejsca 
- kameralny chór OREMUS.

Kolejne sukcesy
chęcińskich chórów CANTATA i OREMUS

 W skład chóru OREMUS wchodzą: Soprany: Antonina Go-
rzelak, Edyta Bobryk Alty: Dorota Kurtek, Małgorzata Matla 
Tenory: Jan Górlicki, Piotr Gorzelak Basy: Przemysław Grusz-
ka, Piotr Łukawski - dyrygent
 Gratulujemy !!!

Przemysław Gruszka

 Podopieczni świetlicy w Łukowej postanowili w wyjątkowy 
sposób uczcić Dzień Babci i Dziadka. Specjalnie na tę okazję przy-
gotowali występ pełen ciepła i miłości, a najlepsze życzenia, jak 
sami zgodnie stwierdzili, popłynęły z głębi serca. W uroczystych 
obchodach, oprócz honorowych gości, czyli babć i dziadków, wzię-
ły także udział zaproszone osoby: Robert Jaworski – Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny, Waldemar Jach – radny Rady Miejskiej 
w Chęcinach, Antonina Piłat – sołtys Łukowej oraz Renata Janusz 
– dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach.
 Wnuczęta przygotowały dla swoich bliskich wiele niespodzia-
nek. Były piosenki, wiersze, a także wykonane przez nich bibu-
łowe kwiaty. Nad wszystkim czuwały opiekunki dzieci, Agnieszka 
Pierzak i Wioleta Wydra. Życzenia dla honorowych gości złożył 
także Burmistrz Robert Jaworski. Wyjątkową niespodzianką było 
przekazanie przez włodarza gminy telewizora na rzecz świetlicy 

Dzieci z Łukowej
wystąpiły dla swoich babć i dziadków

Dzień Babci i Dziadka jest doskonałą okazją, aby podziękować im za to, że są, że poświęcają czas i uwagę swoim wnukom, że 
towarzyszą im w radosnych i smutnych chwilach. Dzieci ze świetlicy wiejskiej w Łukowej przygotowały wystąpienie specjalnie 
dla nich, które jak sami twierdzą, płynęło prosto z serc. Wzruszeniom nie było końca, był też specjalny prezent dla świetlicy 
od Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny.

w Łukowej. – Świetlice na terenie gminy Chęciny są ośrodkami 
skupiającymi wokół siebie życie kulturalne lokalnych społeczno-
ści. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im nale-
żyte wyposażenie. Mam nadzieję, że podarowany telewizor będzie 
Wam długo służył i zostanie wykorzystany przede wszystkim do 
celów edukacyjnych, jak na przykład prezentacje filmów profi-
laktycznych, które są niezmiernie ważnym elementem nauczania 
młodzieży i dzieci właściwych wzorców i zachowań – podkreślił 
Burmistrz Jaworski.
 Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem dla wszyst-
kich gości. Ten wyjątkowy dzień z pewnością pozostanie na długo 
w pamięci zarówno wnuków, jak i ich babć i dziadków.

Agnieszka Olech
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 Tradycyjnie 6 stycznia, społeczność 
Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach wspomi-
na patrona swej szkoły Kacpra Fodygę.
 Z tej okazji w dniu dzisiejszym w Ko-
ściele Parafialnym pw. Świętego Bartło-
mieja Apostoła w Chęcinach odprawiona 
została Msza Św. w intencji grona peda-
gogicznego, pracowników, uczniów i ro-
dziców młodzieży uczęszczjęcej do Gim-
nazjum w Chęcinach. Po nabożeństwie 
na hali widowiskowo-sportowej drugą 
część obchodów święta patrona szkoły. 
Tradycyjnie odbył się szkolny turniej 
„Kacperiada”.
 W uroczystych obchodach szkolne-
go święta chęcińskiego gimnazjum wziął 
udział, Burmistrz Gminy i Miasta Chęci-
ny, Robert Jaworski.

Magdalena Jamrożek

Święto Patrona Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach, 
czyli Kacperiada 2016

 Emilia Nartowska uczy się w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego w Chełmie. To 
właśnie tam przyjechała ekipa filmo-
wa z Krakowa, która przeprowadziła 

Zapaśniczka z gminy Chęciny
zagrała w bollywoodzkiej produkcji!

Jak się okazuje wychowanka klubu „Znicz” z Podzamcza Chęcińskiego, Emilia Nartowska ma wiele talentów, a jednym z nich 
jest talent aktorski. Został on doceniony podczas castingu do roli w bollywodzkiej produkcji, który otworzył jej drzwi do in-
dyjskiego kina. Jak sama twierdzi, wyprawa do Indii i praca na planie filmowym była przygodą jej życia.

casting do roli zapaśniczki w bollywo-
odzkiej produkcji. – W castingu wzięło 
udział bardzo dużo dziewczyn, w więc 
konkurencja była ogromna. Każda 
z nich chciała przeżyć cudowną przygo-
dę, jaką jest wyjazd do Indii i zagranie 
w jednym filmie z gwiazdami bollywo-
odzkiego kina – powiedziała Emilia Nar-
towska. – Wybrano cztery zapaśniczki, 
a wśród nich mnie. Nie wierzyłam we 
własne szczęście – stwierdziła zawodnicz-
ka „Znicza”.
Film o zapasach zatytułowany „Dangal”, 
w którym zagrała nasza zapaśniczka 
oparty jest na faktach i pojawi się w ki-
nach pod koniec 2016 roku. Młoda ak-
torka wystąpiła w nim u boku gwiazdy 
bollywoodzkiego kina Aamira Khana. 
– To był mój debiut aktorski, dlatego 
stres był ogromny – wspominała Emi-
lia Nartowska. – Film nagrywany był 
w ogromnej i bardzo nowoczesnej hali. 
Tam toczyłam walki z zapaśniczką z In-
dii, odtwórczynią głównej roli. Wrażenia 
i wspomnienia są niesamowite. Wszystko 

działo się bardzo profesjonalnie i organi-
zacja na planie była znakomita. A same 
Indie są przepiękne. Mam nadzieję, że 
jeszcze kiedyś tam wrócę – dodała Emilia 
Nartowska.
 Film przedstawia losy indyjskiego za-
paśnika Mahavira Singha Poghata, który 
pomimo wielu przeszkód chciał w swoim 
kraju wprowadzić zapasy kobiet. Wspie-
rał swoją córkę, również zapaśniczkę i ro-
bił wszystko, aby miała możliwość walcze-
nia na arenie międzynarodowej. W wyni-
ku tych starań została pierwszą indyjską 
kobietą, która wzięła udział w Igrzyskach 
Wspólnoty Narodów i wywalczyła tam 
złoty medal. – To bardzo ciekawy i wzru-
szający film. Mam nadzieję, że moja rola 
będzie ciepło odebrana przez widzów – 
powiedziała Emilia.
 Życzymy tego, aby debiutancka rola 
Emilii Nartowskiej była jej trampoliną do 
międzynarodowego sukcesu zarówno na 
wielkim ekranie światowego kina, jak i na 
macie zapaśniczej. 

Agnieszka Olech
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 W Przeglądzie wzięły udział dzieci ze szkół z terenu gminy 
Chęciny. Przed publicznością zaprezentowały się klasy I-III ze 
Szkoły Podstawowej w Tokarni oraz ze Szkoły Podstawowej w Łu-
kowej, a także klasy IV-VI ze Szkół Podstawowych w Tokarni, Sta-
rochęcinach, Chęcinach, Radkowicach i Polichnie. Każda z grup 
zademonstrowała blisko półgodzinne przedstawienie. – Jak się 
okazuje mamy w naszej gminie całe mnóstwo młodych talentów 
aktorskich – powiedział Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Mia-
sta Chęciny. – Wiem, że dzieci bardzo zaangażowały się w przygo-
towanie przedstawień i włożyły w nie mnóstwo pracy, za co należą 
się im ogromne brawa i podziękowania. Dzięki ich zapałowi mogli-
śmy dzisiaj obejrzeć Jasełka na najwyższym poziomie, z pięknymi 
strojami, cudowną scenografią i bardzo żywiołową i charyzmatycz-
ną grą aktorską. Cieszę się, że mamy tak cudowną i ambitną mło-
dzież, która z wielką ochotą wnosi swój wkład w życie kulturalne 
naszej małej ojczyzny – podsumował Burmistrz.
 Występy młodych artystów oceniało znamienite jury w skła-
dzie: ojciec Edward z klasztoru Ojców Franciszkanów, Stanisława 
Żądecka, Barbara Woś oraz Monika Piotrowska. Poziom wystąpień 

XXI Przegląd Widowisk Jasełkowych
w Chęcinach za nami

Wspaniała gra aktorska, cudowne stroje i oryginalne inscenizacje – tak można podsumować XXI Przegląd Widowisk Jaseł-
kowych pod hasłem „Gdy się Chrystus rodzi”, który odbył się 17 stycznia w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” 
w Chęcinach. 

 Chęciński Dyskusyjny Klub Książki działający przy Miej-
sko-Gminnej Bibliotece Publicznej może poszczycić się kolej-
nym sukcesem. Pani Jolanta Domagała, klubowiczka DKK 
w Chęcinach, otrzymała nagrodę Instytutu Książki za najlep-
szą recenzję miesiąca grudnia 2015 r. Wyróżniona praca była 
poświęcona książce pt. „Sońka” Ignacego Karpowicza.
 Pani Jolanta Domagała już po raz trzeci zdobyła nagrodę 
za najlepszą recenzję w konkursie „Klubowicze do klawiatur” 
zorganizowanym przez Instytut Książki.
 Poprzednie nagrodzone recenzje to: „Rozwiązła” Jarosła-
wa Kamińskiego i „Zamknięte drzwi” Magdy Szabo.
 Pani Jolancie życzymy kolejnych ciekawych prac i serdecz-
nie gratulujemy wyróżnienia.

Moderator DKK w Chęcinach
Barbara Woś

Kolejna recenzja naszej Klubowiczki
nagrodzona przez Instytut Książki

dzieci był tak wysoki i wyrównany, że jury nie miało łatwego za-
dania w wyborze najlepszych. Decyzję udało się podjąć dopiero 
po długiej naradzie, a ostateczny werdykt odczytał ojciec Edward. 

Pierwsze miejsce przyznano dzieciom ze 
Szkoły Podstawowej z Polichna. Drugie 
miejsce przypadło Szkole Podstawowej 
w Starochęcinach. Trzecie miejsce zajęły 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chęcinach. 
Wyróżniono także wystąpienia młodych ar-
tystów ze Szkoły Podstawowej w Radkowi-
cach i Tokarni.
 Puchary na ręce zwycięzców wręczył 
gospodarz gminy, Robert Jaworski wraz 
z ojcem Edwardem. Dzieci zostały także na-
grodzone słodkimi podarunkami. Po uho-
norowaniu najlepszych przyszedł czas na 
wspólne zdjęcia.

Agnieszka Olech
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 Z łopłowieści młoi Babusi z Kawcyna- Kaśki  Derdzionki- pło chło-
pie-Pirzokłowy Jaśkowy, młozno wiedzić, ze chłocioz była bida, ludzie 
niedojodaly, to zabowiać sie lubiely.
 Nojbardzi boly sie Wielgiego Płostu i przednówka…nojwiency 
w ten cos było pogrzebów we wsi…
 Ale zacym Wielgi Płost nastoł, był tydziń prowdziwych zabow, 
wszystkich stanów we wsi. A zacynało sie we cwortek, na tydziń przed 
środom Płopielcowom, i  te dnie aze do wtorku nazywaly ZOPUSTA-
MI. 
Ze świni ślachtówany na Godne Świnta, łostawialy  na te dnie słunine, 
kiełbasy, smolec, śmietane, masło, casami ubijano kłoguta,gąsiora, kło-
cora i jedly bez umiaru, co ta chto mioł, na zapas na 40 dni prowdziwe-
gło,  cięzkiegło Wielgiego Płostu.  
 Już we cwortek, co sie zwoł tłustym, piekly duza racuchów i pa-
rówańców, inacy zwanemi pampuchami. Z bioły moki, ze młyna! Nie 
z zarnowy! We dworze smazyly poncki i fawłorki.
 Ale ten zwycoj na wieś przysed z miasta. Bło  cech piekorzy kcioł 
mić za co zyć w płoście, kiej to sło mni chleba i insych wypieków i uni 
ubłozely, no to se wymyślyly, ze  wedle płowiedzynio - „płowiedzioł Bar-
tek, ze dzisioj tłusty cwortek”i trza zjeś duza tłustego i słodkiego! No to 
jedly…
Do łomasty, łopróc smolcu, braly lniany łolyj. W kozdy chałupie był, bło 
kozdo głospłodyni sioła lyn,  z chtóregło był przyłodziwek  i płościel, 
a ze ziorek - łolyj. W kozdy wsi było urzondzynie do gniecynio ziorek 
lnu, nojceńści u Zyda….ale błogatse głospłodorze miely lo siebie i bid-
niejsym za łodpłatne użycaly.
 Łod niedziely chłodziły pło wsi przebirańce- Dziady, Cygany, Ca-
równice, Diobły, Chochoły i sie wygłupiały. Śpiwały sprośne śpiwki, 
przygadówały głospłodorzom, łobmacówały dziołchy i prosiły ło „datki 
na łostatki” znacy na wtorek. Ludzie dawaly co chto mioł- cebule, joj-
ka, słunine, chleb, kawałek kiełbasy…Casami prowodzały łowce, ciele, 
kłoze… 
 To chłodzynie pło wsi służyło jesce insym płotrzebom. Tam, kaj 
były panny na wydaniu, trza było przyuwozyć, wiela  kozdo mo na 
wiano w kufrze, i pło tym te wieści łodsprzedać za głorzołke kawale-
rom, płodpłowiedzić kaj swaty słać….a nieroz „zaklepówno” dziołche 
lo danego zyniaca.. To chłodzynie  było dozwłolone zyniatym chłopom 
i babom.
 A młode chłopoki tyz sie nie próźniacyły …nie … takie sie im swaw-
łole trzymały, ze nie do płomyślynio… a już tam, kaj były dziołski  to 
naprowde swawłolyły! Zatykały kominy w chałupach, przenosiły rom-
bane drzewło na inse płodwórze, ze śnigu, bez noc usypówały wielga-
śnom góre przede drzwiami  aze do strzechy tak, ze ni młozno było 
wyjś z chałupy, łozbirały gać z jedny sciany chałupy, abło zagocały łok-
no….i głospłodorze se spały i spały, bło w izbie cimno i cimno…Krowy 
zacyny rycyć, somsiady zamortwiać, locegło nie wstajo…kłości błolo łod 
lezynio…a wyjś nim jak…Kłorbon, to wom musiely wykrotki z płosycio 
dachu wyjmówać, zeby sie na tom kupe śniegu stoczyć z dachu i dopiro 
wypuścić domłowników.
 Wylywały tyz duza włody przede drzwiami. Kiej zamarzła…kto wy-
sed…a sie nie spłodziwoł…to lezoł jaki długi….a uny zza płota sie śmio-
ły!!! Zeby głospłodorz nic  nie słysoł, nojpierw wynosiły psa z budom za 
wieś, abło bude zatykały snopkiem słumy. Casem udało im sie dostać 
do stajni….Łoj! co  tam nawyprowiały! Tak młotały wszystkie śnury, 
lyce i płowrozy, ze i dziń było mało zeby je łozplontać…krowom wiązały 
łaguny do kupy, ….abło krowie róg utonciły, łostrzygły łowce, a kiej nie 
lubiały głospłodorza, to jegło kuniowi łogun ucinały….Wstyd wielgi lo 
niegło…ale wiedzioł lo cegło. Bywało, ze zerdź łod studni w śniegu za-
grzebówały tak, ze na wiesne sie dopiro nalazła…Nojwiency swawłolyły 
u dziołch, chtóre się „pyśniły”za bardzo i nie chciały z niemi godać,  
płostywać…abło u „sobków”- nielubianych we wsi głospłodorzy.
 Chłocioz  kumu dokucyły, nich  ni mioł  zolu,  bło taki zwycoj 
i już…. Przecie uny to samło wyprawiały, kij młode były. Śmioly  sie 
wszyscy ze aze…i przy studni, co zowdy pośrodku wsi bywała, łopłowia-
daly jeden przed drugim, co u niegło powyprowiały.
 No i w ZOPUSTY  trza sie było wyhulać! A jakze! Kawalerka 
i dziołchy hulały w niedziele, a zyniate we wtorek. U nos muzykówoł 
Władek KUBICKI na skrzypeckach, bębnił nojceńści mój  łojciec na 
zmiane z Mańkiem Bigajem, bło uny miały dryg do bebninio.  Hulać 

„Kuniec wesołości” – Zopusty
tyz  lubiały, a Tatuś umioł noj-
lepi ze wsi. Mamusia tyz była 
tonecnica- frucka! Kozden 
kcioł z niom zahulać, bło tak 
letkło chłodziła. Babusia nie 
lubiely hulać, ale chłodzily na 
granie, zeby sie  płopatrzyć, 
płogodać z insemi…cóz było 
samy siedzić we chałupie, kiej 
wszyscy sie zabowialy.
 Za granie nic nie brały, ino 
na nafte sie składały, bło była 
drogo, i casem świciły aze dwie 
lampy.
 Przebirańce przynosiły 
wszystkło co zebrały, kiej hu-
lały zyniate we wtorek. Hulały, 
późni wypily pło kielichu, pło-
jedly i na nowo hulanie, picie, jedzynie, aze nic nie łostało.
 Jo zem miała 4 młoze 5 lot jak jesce takie łostatki  se wyprowiały. 
Kubijosy miały duzo izbe i  miely płodłoge z desek! Na 20 chałup na 
Kawcynie, jesce ino tako izba była u Bigajcyków i u Klymcoków. Ale 
tam hulanio nie było, ino u Kubijosów.
 Dzieci, a było nos wiency jak 10, siedziały w drugi izbie na włor-
kach ze zbłożem, /bło zeby mysy nie ściny ziarna w kumłorze, to trzymaly 
w izbie/ i my sie stamtąd  przyglondaly tym zobawom. Wszystko było 
widać z wysoka. Jak hulały płolke „na przetaku”, to wszystkie pory tak 
drobniuśko dreptały, ze łod tych drewnioków to mało było słychać mu-
zyki! Tak ciasno sie trzymały, zeby zoden nikogo nie śturnoł! A jak cho 
zwołał-„pło ścianach”! wtencos środeczek sie robił pusty, pory w kółecku 
nałokoło izby hulały, a do środecka wskakówoł ten chóry zawołał i zacy-
noł wywijać! Stawoł przed muzykom, zaśpiwoł se co nojlepi lubioł, mu-
zyka wygrywała… Późni drugi i jesce, jesce… aze wszyscy sie wyhulaly, 
wyśpiwaly…
 Na łodpłocynek hulały włolnegło i wtencos wszyscy śpiwaly. Róźne 
figury zarzondzoł jeden z chłopów, a to kółeckło, a to spacerek,a to 
baby wybirajo, to chłopy - długo to bywało, ze my nieroz sie płospaly 
na tych włorkach, casem chtóre sie stocyło na płodłoge…
 Ale ty wesołości nie zapumne nigdy….Kiej zblyzała sie północ, Ku-
bicki broł lniocek, zawijoł skrzypecki ze smyckiem i chłowoł do kufra. 
Wszyscy sie łozchłodzily do chałup, a tam trza było jesce wylyzać rynki, 
patelki z łomasty żeby nic nie łosało na Popielec, zastawić lustro cim-
nom chustom, schłować do kufra wsiązki, ubrania w kwiotecki, wyjońć 
cimne łodzinia na Popielec, zmówić pocirz…i dopiro spać…wesołość 
wróci w Wielkanoc….za 40 dni.
 Czy w dzisiejszych czasach mamy zapusty? Niewielu ludzi potrafi 
wyjaśnić znaczenie tego słowa. O nadejściu Wielkiego Postu  trwającego 
40 dni, dowiadują się wierni w kościele. Ścisły post w Popielec, i Wiel-
ki Piątek, zaduma wyciszenie, Droga Krzyżowa w piątki, Gorzkie żale 
w niedzielę, rekolekcje, spowiedź… wyrzeczenia…
 We wszystkich klubach muzyka /głośna/ i tańce są każdego week-
endu jak rok długi. Post, Adwent – czas zakazany –zabaw hucznych nie 
urządzać!  Kto o tym pamięta? Przebierańcy nie chodzą i nie zbierają 
jedzenia. Wszyscy mamy co jeść i pewnie byśmy co dali do koszyka….
Wspólne tańce?....no może by i były…ale  trzeba wynająć salę… zapła-
cić, zamówić DJ ….też za pieniądze….Może byśmy poszli potańczyć….
ale kto? Młodzież ma swoje dyskoteki….małżeństwa z małymi dziećmi 
w domowym zaciszu zbierają  się  w 2 czy 3 pary niezależnie od wy-
znaczonych przez kalendarz świąt…a my emeryci?!  Nam najczęściej 
się  NIE CHCE!!  Bo…..i tu wyliczanka przeciwności…. Może któryś 
z zespołów ludowych nawiązując do tradycji, spotka się w remizie, po-
śpiewa, zatańczy… Nie ma muzykantów…..O psikusach czynionych  
sąsiadom – nie ma co marzyć… Mnie jest bardzo żal… tamtych wspa-
niałych, radosnych  tradycji, które były udziałem moich  Rodziców. Ja  
niewiele  pamiętam, ale opowieściami, wspomnieniami dzielę się z Pań-
stwem z ochotą….             

regionalistka amatorka 
Stanisława Żądecka
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 Organizatorami przedsięwzięcia byli: 
Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 im. Wła-
dysława Łokietka w Chęcinach, Ksiądz 
Dziekan Jan Kukowski oraz Stowarzy-
szenie „ Razem możemy więcej”.

I Przegląd Kolęd i Pastorałek
„CHĘCINY KOLĘDAMI ROZŚPIEWANE”, pod takim hasłem w dniu 06 stycznia 2016 roku w Kościele pw. św. Bartłomieja 
w Chęcinach odbył się I Przegląd Kolęd i Pastorałek.

 Swoje umiejętności wokalne zapre-
zentowała młodzież ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych oraz zespoły folklo-
rystyczne z terenu Gminy i Miasta Chę-
ciny.

Konkurs Kolęd i Pastorałek
w Szkole Podstawowej w Bolminie

 13 stycznia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Bolminie 
odbył się Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Rozgrywany był 
on w dwóch kategoriach: klasy I – III oraz IV – VI. W konkur-
sie wzięło udział 27 uczniów. Gościnnie wystąpił zespół folklo-
rystyczny „Bolminianki” i schola parafialna z Bolmina.
 Jury w składzie: ks. Proboszcz Władysław Janic, organista 
Michał Steciak, Lucyna Frankowicz  „Bolminianki” oraz Graży-
na Wójcik  „Bolminianki” przyznało następujące miejsca i wy-
różnienia:
NAGRODY
Kl. I – III
I miejsce Wiktoria Titkin kl. I
II miejsce Amelia Grzyb kl. III
III miejsce Mateusz Pająk kl. II 
Kl. IV – VI
I miejsce duet Kinga Kotwicka kl. VI i Wiktoria Olczyk kl. VI
II miejsce Maja Zagnańska  kl. IV
III miejsce duet Oliwia Nowak kl. V i Martyna Łebek kl. V
WYRÓŻNIENIA
Kl. I – III
Bartosz Lisowski kl. II 
Oliwia Krzeszowska kl. III
Julia Gogół  kl. III  

Kl. IV – VI
trio Zuzanna Mróz kl. IV, Jowita Sobczyńska kl. IV i Alicja 
Woźniak  kl. IV

 Organizatorami konkursu byli: Jolanta Luty,  Ewa Zieliń-
ska, Przemysław Gruszka. Po wręczeniu nagród wszyscy obecni 
na konkursie zaśpiewali wspólnie kilka kolęd. Zapraszamy już 
za rok!!!

Organizatorzy: Jolanta Luty,  Ewa Zielińska,
Przemysław Gruszka - SP w Bolminie

 A byli to: Kamil Piątek, Zuzanna Ha-
bik, Patrycja Lasa ze Szkoły Podstawowej 
w Polichnie, Jacek Prokop oraz 15-osobo-
wy chór „Victoria” z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Wolicy, Wojciech Wci-
sło, Julita Woźniczko ze Szkoły Podsta-
wowej w Tokarni, Krzysztof Jaros, Miłosz 
Janaszek, Dominika Wrońska oraz chór 
„Cantata” z Gimnazjum Nr 1 im. Kac-
pra Fotygi w Chęcinach, Justyna Wypych 
z Publicznego Gimnazjum w Nowinach, 
Aleksandra Zapała, Aleksandra Giemza, 
Wojciech Lisowicz z Liceum Ogólno-
kształcącego im. Władysława Łokietka 
w Chęcinach. 
 Spośród Zespołów Folklorystycznych 
swoją obecnością zaszczycili nas: „Siedlec-
czanie” i „Łukowianki” oraz Chór „Ore-
mus” przy Parafii św. Bartłomieja w Chę-
cinach i Chór  Parafialny przy Kościele 
pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach.
 Prowadzącym przegląd był uczeń kla-
sy pierwszej liceum Piotr Szczepanik.
 Zapraszamy za rok!

Zespół Szkół Nr 2
im. Władysława Łokietka
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała także w Chęcinach

10 stycznia w całej Polsce tysiące wolontariuszy kwestowało z puszkami w szczytnym celu – zbierano pieniądze na zakup urzą-
dzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Gmina Chęciny 
również przyłączyła się do akcji i jak co roku zorganizowała wielki koncert połączony z licytacjami, który przyciągnął tłumy. 
To był niezapomniany dzień dla wszystkich przyjaciół WOŚP.

 Finał WOŚP w Chęcinach minął spokojnie, bez incydentów, 
za to z wielkimi, pozytywnymi emocjami. Tłumy Chęcinian 
przyłączyło się do akcji i odwiedziło halę widowiskowo-spor-
tową „Pod Basztami”, aby wspólnie świętować i zbierać pienią-
dze na szczytny cel. – Jesteśmy dumni z mieszkańców gminy 
Chęciny, ponieważ aż trzydzieści cztery osoby zdecydowały się 
wziąć udział w wielkiej kweście i zostać wolontariuszami, pomi-
mo tego, że pogoda nie rozpieszcza – powiedział Dariusz Pier-
nik, szef sztabu WOŚP w Gminie i Mieście Chęciny. – Trzeba tu 
wspomnieć, że z roku na rok gra z nami coraz więcej osób. Chę-
cinianie są bardzo zainteresowani akcją, wspierają Orkiestrę 
i chcą się dzielić swoimi funduszami. Są też bardziej otwarci, co 
czyni dzisiejszy finał bardzo wyjątkowym – dodał szef sztabu.
 Sami wolontariusze nie skarżyli się na brzydką pogodę 
i zachęcali do przyłączenia się do akcji. – Mieszkańcy naszej 
gminy są bardzo pozytywnie nastawieni do wszystkich wolon-
tariuszy, wspierają nas, dopytują, czy wszystko jest w porządku 
i wrzucają pokaźne datki do puszek – powiedziała Natalia Gó-
ralska, wolontariuszka WOŚP. – Wolontariat to forma pomocy, 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wolontariuszom 
kwestującym podczas 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy na terenie Gminy Chęciny oraz darczyńcom, którzy prze-
kazali przedmioty do licytacji, tj.:
Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny
Emilia Jaworska
Cezary Mielczarz, Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
Zamek Królewski w Chęcinach
Ryszard Ramiączek, Cukiernia w Chęcinach
Klub Effector Kielce
Reprezentacja siatkówki z Algierii
Reprezentacja siatkówki z Kosowa i Anglii
Pan Aleksander Vaković
Pani Danuta Piotrowska
Pan Łukasz Miller
Zespół muzyczny „U Ojca”
Pani Diana Zychowicz-Langner
Bar Sami Swoi w Chęcinach
Zespół FRESH

którą chcemy nieść, dlatego nie mogło nas dzisiaj zabraknąć 
w tak szczytnej akcji. Chcemy pomagać innym i nie musimy 
otrzymywać za to zapłaty, robimy to bezinteresownie. To jest 
nasz skromny dar dla osób, które potrzebują specjalistyczne-
go sprzętu medycznego po to, aby wyzdrowieć. Cieszę się, że 
mogę dla nich grać razem z Orkiestrą – dodała Wiktoria Król, 
wolontariuszka WOŚP.
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 Kolejnym turniejem sportowym or-
ganizowanym przez Urząd Gminy i Mia-
sta w Chęcinach dla dzieci i młodzieży 
w okresie ferii zimowych były zawody 
w halowej piłce nożnej chłopców szkół 
gimnazjalnych o Puchar Burmistrza 
„Profilaktyka na sportowo”.
 Turniej odbył się 21 stycznia w Cen-
trum Kultury i Sportu w Chęcinach, 
a uczestników powitał burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny Robert Jaworski. Do 
rywalizacji zgłosiło się siedem zespołów 
reprezentujących dwa gimnazja, w Chę-
cinach i Wolicy. Gimnazjum Nr 1 w Chę-
cinach było reprezentowane przez pięć 
zespołów:
 FC Chęciny, Młodzi Gniewni, Scyzory 
Chęciny, Golden Boys oraz Gimnazjum 
Chęciny, a opiekunami byli nauczyciele 
wychowania fizycznego Tomasz Hańćko 
oraz Krzysztof Habik. Gimnazjum z Wo-
licy zgłosiło do zawodów dwie drużyny, 
a opiekunem był Tomasz Dziurzyński.

FC Chęciny zwycięzcą Turnieju Halowej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

 W pierwszej fazie turnieju uczestni-
cy rozgrywali swoje pojedynki w dwóch 
grupach, następnie po dwie najlepsze 
z każdej grupy awansowały do półfina-
łów. Zdecydowanie najlepszą drużyną 
okazał się zespół FC Chęciny, który w ca-
łym turnieju pokonał wszystkich swoich 
przeciwników.

Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy zawodnik: Sebastian Kamiński 
– Gimnazjum Nr 1 Chęciny

Najlepszy bramkarz: Kacper Kluzek – FC 
Chęciny
Najlepszy strzelec: Cezary Nawrot – FC 
Chęciny – 9 bramek
Obsługa sędziowska: Dziurzyński To-
masz, Habik Krzysztof, Hańcko Tomasz.
Uroczystego zakończenia zawodów do-
konał Robert Jaworski, Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny wręczając najlepszym 
drużynom i wyróżnionym zawodnikom 
puchary oraz dyplomy.

Robert Skrobot

WOLONATRIUSZE KWESTUJĄCY
PODCZAS WOŚP NA TERENIE
GMINY I MIASTA CHĘCINY:

Barbara Dudek                                                 
Julia Dziurzyńska                            

Klaudia Dziurzyńska                      
Wiktoria Giemza                                                             
Kinga Góralska                                
Natalia Góralska                                             
Edyta    Jarząbek                                             

Urszula Karbownik                                         
Klaudia Korban                                
Wiktoria Król                                                   

Karol Makówka                                               
Klaudia Malarczyk                                          

Dariusz Miernik                                               
Magdalena Nartowska    

Emilia  Polit                                                      
Szymon Sarnat                                                  

Kacper Szczubełek                                          
Małgorzata Szewczyk                                     

Izabela Ściegienna                                          
Natalia Walkowik                                           
Wojciech Wcisło                                              

Jagoda Widomska                                          
Adrianna Woźniak                                          
Żaneta  Woźniczko                                          

Filip Wydra                                                       
Wioleta Wydra                                                 

Anna Zych                                          
Barbara Zyc                                                     
Milena Zych                                                     

Katarzyna Bracik                                                           
Natalia Cieślikiewicz 

Justyna Czoków                                               
Jakub Czaplarski                                             
Katarzyna Dudek          

 W czasie koncertu zorganizowane-
go w hali widowiskowo-sportowej „Pod 
Basztami” w Chęcinach wystąpiło wielu 
artystów, między innymi zespół coun-
try „U Ojca”. Zaśpiewała także Marce-
lina Kopyt, uczestniczka drugiej edycji 
programu „The Voice of Poland” i fina-
listka ze zwycięskiej drużyny Andrzeja 
Piasecznego. – W gminie Chęciny to już 
pewnego rodzaju tradycja, że samorząd 
i mieszkańcy aktywnie włączają się w tą 
jakże szlachetną ideę – powiedział Robert 
Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta Chę-
ciny. – To wydarzenie w naszej gminie 
z roku na rok ewoluuje. Pamiętam, kiedy 
pierwszy raz zagraliśmy z Orkiestrą i jak 
mało osób wzięło udział w finale. Dzisiej-
szy wygląda już zupełnie inaczej. Razem 
z nami są całe tłumy, które wspierają Or-
kiestrę w różny sposób, są wolontariusze, 
artyści, a także darczyńcy, bez których 
przecież finał nie miałby sensu. Ludzie 
o otwartych sercach włączają się do ak-
cji, biorą udział w licytacjach i wpierają 
nas w dążeniu do pobicia zeszłoroczne-
go rekordu i zebrania jak największej 
sumy pieniędzy, która zostanie przekaza-
na dla WOŚP. Należy pamiętać, że idea 
akcji związana jest z niesieniem pomocy 
potrzebującym, bo w tym roku zbiera-
my fundusze na wyposażenie oddzia-
łów pediatrycznych w niezbędny sprzęt 
oraz zapewnienie opieki medycznej dla 

osób starszych. Patrząc na tłumy, które 
tu przyszły mogę śmiało stwierdzić, że 
mamy świetny dowód na to, że w naszym 
małym społeczeństwie drzemie napraw-
dę duża dobroć, a to niezmiernie cieszy 
– podkreślił Burmistrz.
Wyjątkowymi artystami, którzy wystąpi-
li na deskach sceny hali widowiskowo-
-sportowej „Pod Basztami” były maluchy 
z Przedszkola Samorządowego w Chę-
cinach. – W tegorocznym finale grają 
z nami wszyscy, także najmłodsi miesz-
kańcy naszej gminy, czyli przedszkolaki 
– podkreślił Burmistrz Robert Jaworski. 
– Przyszli tu z całymi rodzinami i uwa-
żam, że to jest dobra lekcja otwartości 
na drugiego człowieka. Dzięki takim wy-
darzeniom młodzi ludzie uczą się wraż-
liwości i rozumieją, że nie można być 
obojętnym na potrzeby drugiego czło-
wieka. Z tego miejsca chciałbym podzię-
kować wszystkim, którzy zaangażowali 
się w dzisiejszą akcję. Wspólnymi siłami 
możemy zdziałać naprawdę wiele – za-
pewnił Burmistrz.
 24. finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy zakończył się symbolicznym 
światełkiem do nieba. Chęciński Zamek 
zabłysnął całą paletą barw, aby zasygna-
lizować i podkreślić wagę wydarzenia, 
w którym chęcinianie tak tłumnie wzięli 
udział. Kolejny finał WOŚP już za rok!

Agnieszka Olech
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 Już po raz piąty uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych rywalizowali w Tur-
nieju Tenisa Stołowego Dzieci i Młodzieży 
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęci-
ny” Profilaktyka na sportowo”. Zawody odby-
ły się 19 stycznia w Centrum Kultury i Sportu 
w Chęcinach. Do turnieju przystąpiło 26 za-
wodników i 14 zawodniczek, a rywalizację 
przeprowadzono w trzech kategoriach wieko-
wych: żaków – rocznik 2005 i młodsi, młodzi-
ków - rocznik 2003 i 2004 oraz dla kadetów 
- uczniów reprezentujących szkoły gimnazjal-
ne. Zanim przystąpiono do pojedynków przy 
stołach uroczystego otwarcia zawodów doko-
nał Burmistrz Chęcin Robert Jaworski, który 
podziękował uczestnikom turnieju za przyby-
cie oraz życzył miłych i sportowych wrażeń.
Wyniki V Turnieju Tenisa Stołowego
Kategoria „żaczki”
Ściubis Klaudia – SP Tokarnia
Dudek Aleksandra – SP Tokarnia
Stelmaszczyk Julia – SP Bolmin
Podsiadło Andżelika – SP Bolmin
Kategoria „żaki”
Porzuczek Adrian – SP Bolmin
Krzeszowski Damian – SP Bolmin
Nowak Daniel – SP Polichno
Jakubczyk Michał – SP Polichno
Wijas Kamil – SP Polichno
Lasa Jakub – SP Polichno
7- 8. Imiołek Kacper, Łebek Filip – SP Bol-
min

Wyniki V Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar 
Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

9-12. Pawłowski Cezary – SP Polichno, 
Barański Filip, Krzeszowski Kacper, War-
dzyński Kacper – SP Bolmin
Kategoria „młodziczki”
Banaś Agnieszka – SP Bolmin
Maciejewska Laura – SP Starochęciny
Pałys Milena – SP Bolmin
Mendak Gabriela – SP Starochęciny
Dziedzic Dominika – SP Starochęciny
Luty Aleksandra – SP Bolmin
Kategoria „młodzicy”
Różalski Filip – SP Polichno
Polit Kacper – SP Polichno
Jędrzejczyk Łukasz – SP Polichno
Górnicki Michał – SP Bolmin
Wojciechowski Maciej – SP Polichno
Mróz Wiktor – SP Bolmin
7-8. Dobrowolski Kacper – SP Starochęci-
ny, Lisowicz Piotr – SP Polichno
9-12. Chabik Jakub – SP Starochęciny, 

Wróbel Sebastian – SP Polichno, Szmalec 
Kacper, Szmalec Maciej – SP Chęciny.
Kategoria „kadetki”
Dziedzic Milena – Gimnazjum Nr 1 w Chę-
cinach
Rabiej Kamila – Gimnazjum Nr 1 w Chęcinach
Woś Monika – Gimnazjum Nr 1 w Chęci-
nach
Kategoria „kadeci”
Stalmasiński Piotr – Gimnazjum Nr 1 
w Chęcinach
Jakubczyk Mateusz – Gimnazjum Nr 1 
w Chęcinach
Obsługa sędziowska: Robert Skrobot, Arka-
diusz Jakubczyk.
 Po trzygodzinnych zmaganiach sporto-
wych przystąpiono do dekoracji pucharami 
i medalami najlepszych zawodników w każ-
dej kategorii wiekowej.

Robert Skrobot

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci
wieloletniej Sołtys miejscowości Korzecko oraz Radnej Rady Miejskiej w Chęcinach

Pani Bogusławy Nartowskiej
Pani Bogusława Nartowska pochodziła z Korzecka. Była niezwykle aktywnym  i cenionym działaczem oraz samorządowcem. W latach 1998-2002

pełniła funkcję Radnej Rady Miejskiej w Chęcinach, a od roku 2002 do 2015 funkcję Sołtysa rodzimej miejscowości Korzecko.
Była założycielką i długoletnim Prezesem Stowarzyszenia Wspierającego Kulturę w Korzecku, które od wielu lat prowadzi Szkołę Podstawową w Korzecku. 

Pracę w samorządzie gminnym traktowała jako służbę ludziom, bezinteresownie poświęcając się na rzecz lokalnego środowiska.
Zmarła 3 grudnia 2015 r. w wieku 66 lat, pozostawiając męża, dzieci oraz ukochane wnuki.

Pogrążonej w smutku Rodzinie składamy kondolencje oraz najszczersze wyrazy współczucia, łącząc się w bólu po Jej stracie. 

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, 

Sołtysi oraz Radni Rady Miejskiej w Chęcinach

Z przykrością zawiadamiamy o śmierci

Pana Józefa Prędoty
Pan Józef Prędota był współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Radkowicach i jej wieloletnim działaczem. Pełnił funkcję naczelnika,

a następnie prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Radkowicach. Pracę w straży traktował jako służbę i pomoc ludziom. Otrzymał wiele dyplomów,
nagród i odznaczeń za zasługi w służbie pożarnictwa. Odznaczony został brązowym i złotym medalem Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP.
Swoje życie zawodowe związał z Zakładem Wapienniczym Sitkówka, a następnie Zakładem Dolomitów Wiśniówka – kopalnia w Radkowicach.

Był cenionym pracownikiem.  Działał społecznie na rzecz wsi Radkowice. Był inicjatorem elektryfikacji sołectwa Radkowice, udzielał się
przy budowie szkoły podstawowej,  remizy strażackiej oraz Kościoła w Radkowicach. Pełnił funkcję ławnika Sądu w Kielcach.

Zmarł 20 grudnia 2015 r. w wieku 81 lat po długiej i ciężkiej chorobie. Pozostawił żonę, córki, syna, wnuki oraz prawnuki.
Pogrążonej w smutku Rodzinie składamy kondolencje oraz najszczersze wyrazy współczucia, łącząc się w bólu po Jego stracie.

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, 

Sołtysi oraz Radni Rady Miejskiej w Chęcinach



Z ŻYCIA GMINY

21

INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń dotyczących awarii

wodno-kanalizacyjnych
na terenie Gminy Chęciny

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach
podaje informację na temat telefonów alarmowych

do kontaktu w sprawach związanych z awariami sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej

występującymi na terenie Gminy Chęciny:
- w godz. od 7.15 do 15.15

(od poniedziałku do piątku)
tel. 41/ 31-51-095 lub 41/ 31-52-502

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach
ul. Małogoska 13 – Dział Techniczny

lub - całodobowo tel. 604 984 497
 Oczyszczalnia Ścieków w Radkowicach.

/Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach/

INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń dotyczących awarii 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chęciny
Wszelkie zgłoszenia o awariach należy kierować do 
Referatu Inwestycji, Budownictwa i Drogownictwa
pod numer tel. 41 31 53 118 lub na adres e-mail: 
gmina@checiny.pl w godzinach pracy Urzędu,

natomiast w nagłych przypadkach zgłaszać
 pod numerem bezpośrednim do konserwatora:

 603 706 465 lub 603 100 113.
/Urząd Gminy i Miasta 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

Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada
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Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 
oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

serdecznie zapraszają na Akcję Honorowego Oddawania Krwi, 
która odbędzie się 20 marca w godz. 10.00 - 15.30                                 

w Hali „Pod Basztami” w Chęcinach.

ZAPRASZAMY
Po lekkostrawnym posiłku, wraz z dokumentem stwierdzającym 
tożsamość i numerem pesel

ZOSTAŃ HONOROWYM 
DAWCĄ KRWI !

PODZIEL SIĘ, 
bo krwi nie da się wyprodukować.

NA TWOJĄ KREW CZEKAJĄ CHORZY.

Gmina Chęciny

R
EK

LA
M

A
 P

Ł
AT

N
A

R
EK

LA
M

A
 P

Ł
AT

N
A

PODZIĘKOWANIE 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkań-
com Chęcin, sąsiadom, kolegom 

i przyjaciołom za pomoc oraz okazane wsparcie i czynny 
udział przy gaszeniu pożaru naszego domu

przy Placu 2 czerwca w Chęcinach, podczas akcji pożarni-
czej w dniu 15 stycznia 2016 r. 

Dziękujemy także wszystkim zastępom straży pożarnych, 
które przyjechały na miejsce zdarzenia.

Dzięki zaangażowaniu, determinacji i wspólnej ciężkiej pra-
cy udało się zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia. 

Mariola i Dariusz Chabik

INFORMACJA
Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach, zwraca się z prośbą do wszyst-

kich użytkowników korzystających  z sieci i przyłączy kanalizacyjnych na 
terenie Gminy i Miasta Chęciny  o prawidłowe i zgodne z umową ich eks-

ploatowanie. 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: chuste-

czek 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 bu-
dowlanych, farb, lakierów  i innych rzeczy powodujących niedrożność rur 

kanalizacyjnych.

Mając powyższe na uwadze jeszcze raz zwracamy się z ogromną prośbą do 
mieszkańców o użytkowanie instalacji kanalizacyjnej, zgodnie z jej przezna-

czeniem co zniweluje do minimum koszty jej udrażniania.
ZGK w Chęcinach

Informacja w sprawie organizacji
zimowego utrzymanie dróg na terenie

Gminy i Miasta Chęciny w roku  2015/2016.
1. Drogi powiatowe na terenie gminy Chęciny obsługuje Powiatowy 
Zarząd Dróg  w Kielcach obwód nr 1 w Celinach;  tel.: 41 354-90-34 
- telefon całodobowy
2. Drogi wojewódzkie na terenie gminy Chęciny obsługuje Święto-
krzyski  Zarząd Dróg  w Kielcach  obwód w Zgórsku; tel.: 346-58-40; 
604-401-210 – tel. całodobowy
3. Drogi gminne na terenie całej Gminy, oraz drogi powiatowe na te-
renie Miasta Chęciny - Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach 

Biuro ZGK tel. 41/31-51-095 
Dyrektor Zakładu - Wojciech Ziach - tel. 784-027-762

Koordynator ds. zimowego utrzymania dróg – Andrzej Pałyga 
- tel. 604-984-496, 607-974-691

Drogi o nawierzchni  nie utwardzonej oraz place publiczne w przy-
padku  niemożności ich utrzymania piaskarkami będą obsługiwane 
przy użyciu spycharki Zakładu Gospodarki Komunalnej

4 Ciągi piesze 
Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr 290/XXXIX/12 Rady Miejskiej  
w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Chęciny właści-
ciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez 
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje 
się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego poło-
żoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeśli ktoś nie wykonuje 
tych obowiązków zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach podlega karze grzywny.

ZGK w Chęcinach
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Tłumy na koncercie kolęd w wykonaniu Eleni
Prawdziwa uczta dla koneserów dobrej muzyki, czyli przepiękne staropolskie kolędy i pastorałki, mnóstwo wzruszeń i wspól-
ne śpiewanie ponad tysiąc osób – tak 16 stycznia wyglądał koncert kolęd pod tytułem „Kolęda płynie z wysokości” w wykona-
niu znanej i lubianej w całej Polsce, a także poza jej granicami gwiazdy wielkiej sceny muzycznej Eleni, który odbył się w hali 
widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach. 

 Tegoroczny koncert z pewnością na długo pozostanie 
w pamięci tłumnie zgromadzonych fanów artystki. Wśród 
nich znaleźli się między innymi: Piotr Żołądek, członek Za-
rządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Zenon Janus, 
wicestarosta powiatu kieleckiego. Zebraną publiczność 
przywitał Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta Chę-
ciny, zapowiadając jednocześnie występ wybitnej piosen-
karki Eleni. – Recital zaproszonej przez nas gwiazdy z całą 
pewnością przeniesie nas w wyjątkowy, świąteczny klimat, 
który przecież wszyscy tak bardzo lubimy – powiedział Bur-
mistrz, Robert Jaworski. – Tłumnie zgromadzona 
publiczność przyjęła Eleni bardzo ciepło i dała się 
porwać do wspólnego śpiewania. To bardzo wzru-
szające chwile, kiedy mieszkańcy gminy jednoczą 
się w bożonarodzeniowej atmosferze stworzonej 
przez tak wyjątkową, wspaniałą i charyzmatyczną 
artystkę  – podkreślił Burmistrz.
 Wraz z Eleni wystąpili towarzyszący jej muzycy 
i kompozytorzy, między innymi: Andrzej i Ellmann 
i Konstanty Tzokas. Sama gwiazda złożyła zebranej 
publiczności serdeczne życzenia z okazji minionych 
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2016. 
 - Na chwałę Pana 
przedłużamy sobie 
Święta Bożego Narodze-
nia. Życzę Wam dużo 
zdrowia i pogody du-
cha. Niech każdy dzień 
będzie błogosławiony 
i obfituje w wiele miłości, 
dobra i spokoju w ser-
cach – powiedziała. 
 Po zakończonym 
występie gospodarz 
gminy, Robert Jawor-
ski wręczył kwiaty na 
ręce Eleni, po czym 

zebrani goście zaśpiewali wspólnie 
„Barkę”, ukochaną pieśń Papieża Pola-
ka, Św. Jana Pawła II. Ta chwila z pew-
nością na długo pozostanie w pamięci 
uczestników koncertu.

  Warto przypomnieć, 
że mieszkańcy gminy 
Chęciny już po raz dru-
gi mieli okazję wsłuchi-
wać się w śpiew Eleni 
w Chęcinach. Artystka 
po raz pierwszy wy-
stąpiła dla Chęciniań 
w 2009 roku. Tegorocz-
ny koncert przyciągnął 
prawdziwie tłumy fa-
nów piosenkarki, hala 
widowiskowo-sportowa 
wypełniła się po brze-
gi, a publiczność liczyła 
ponad tysiąc osób!

Agnieszka Olech
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