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Umowa
na kanalizację

w Skibach podpisana
 18 stycznia, w budynku Urzędu 
Gminy i Miasta w Chęcinach, podpi-
sano umowę na budowę kanalizacji 
w Skibach. Inwestycja będzie kosztować 
ponad pół miliona złotych, a umowny 
termin zakończenia robót to koniec li-
stopada 2017 r. 

Droga do szpitala 
w Czerwonej Górze

 już niebawem zmieni 
swoje oblicze!

 Wszystko za sprawą generalnego re-
montu, jaki jeszcze w tym roku zostanie 
przeprowadzony w tym miejscu. Droga 
będzie przebudowana, zostanie wybudo-
wany chodnik i stanie nowe, energoosz-
czędne oświetlenie uliczne. Inwestycje 
mają zakończyć się latem tego roku.

Droga nr 762 Chęciny-Małogoszcz 
nareszcie będzie wyremontowana!

 To już pewne. Droga wojewódzka numer 762 będzie wy-
remontowana na całym odcinku przebiegającym przez Gmi-
nę i Miasto Chęciny. 10 stycznia, Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski przekazał na ręce Marszałka Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, Adama Jarubasa oraz Dyrekto-
ra Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Damiana 
Urbanowskiego pełną dokumentację techniczną na rozbudo-
wę zniszczonej drogi. Prace mają ruszyć już wiosną bieżącego 
roku, a koniec przewidziany jest w 2018 roku. W ramach in-
westycji rozbudowana zostanie droga wojewódzka wraz z bu-
dową chodników i ścieżki rowerowej.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała w Chęcinach

 Kilkadziesiąt przedmiotów wystawionych na licytację, fantastyczne kon-
certy i nieocenieni wolontariusze – Gmina i Miasto Chęciny po raz kolejny 
z wielkim rozmachem włączyła się w szlachetną akcję Jurka Owsiaka bijąc 
dotychczasowy rekord chęcińskiego sztabu wynikiem 21 003,41 zł zebra-
nych datków. Podczas licytacji w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach ze-
brano 7595 złotych. Poza tym licytacje odbyły się także w Świetlicy Marzeń 
w Tokarni. A wolontariusze kwestowali w Chęcinach, Ostrowie, Łukowej, 
Podzamczu, Polichnie, Miedziance i Tokarni. Wcześniej datki zbierano rów-
nież w szkołach na terenie całej gminy. Partnerem Akcji WOŚP w Gminie 
Chęciny było Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.

W Chęcinach
powstanie park miejski
 Będzie dużo zieleni, drzew, krze-
wów i kwiatów, plac zabaw dla dzieci, 
siłownia zewnętrzna dla nieco starszych 
i oczywiście fontanna lub oczko wodne, 
alejki, stylowe ławeczki i oświetlenie, 
a to wszystko monitorowane i w pełni 
bezpieczne – na blisko dwóch hektarach 
terenu usytuowanego w samym cen-
trum Chęcin, będącego jednocześnie 
łącznikiem pomiędzy Osiedlem Północ 
a starym miastem, powstanie wyjątkowe 
miejsce do wypoczynku i rekreacji. Park 
miejski ma być wizytówką miasta na mia-
rę królewskich Chęcin. 
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 Dla położonej w centrum Chęcin działki, o powierzchni blisko 
dwóch hektarów, stanowiącej łącznik pomiędzy Osiedlem Północ 
a starym miastem, były różne zamierzenia. Bez wątpienia do re-
liktów przeszłości należą ciągle jeszcze znajdujące się na niej stare 
budynki po działającej tam niegdyś ubojni. Kiedyś był tam tak-
że plac zabaw, wybudowany ponad dwadzieścia lat temu w czynie 
społecznym z inicjatywy franciszkanina ojca Mateusza. Gmina mu-
siała zdemontować urządzenia, gdyż nie spełniały norm bezpie-
czeństwa. Niebawem wyburzone zostaną też straszące przechod-
niów budynki. - Na tym zdegradowanym i częściowo podmokłym 
terenie, znajdującym się w samym centrum miasta, postanowi-
liśmy wybudować park miejski. Uznaliśmy, że ciągle rozwijające 
się Chęciny, z tak bogatą historią i pięknymi tradycjami, powin-
ny mieć taką przestrzeń publiczną, gdzie mieszkańcy będą mogli 
się spotkać, posiedzieć, porozmawiać, odpocząć i zrelaksować się 
w otoczeniu enklawy zieleni.– mówi Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski.

W Chęcinach powstanie park miejski
 Będzie dużo zieleni, drzew, krzewów i kwiatów, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna dla nieco starszych i oczywiście 
fontanna lub oczko wodne, alejki, stylowe ławeczki i oświetlenie, a to wszystko monitorowane i w pełni bezpieczne – na blisko 
dwóch hektarach terenu usytuowanego w samym centrum Chęcin, będącego jednocześnie łącznikiem pomiędzy Osiedlem 
Północ a starym miastem, powstanie wyjątkowe miejsce do wypoczynku i rekreacji. Park miejski ma być wizytówką miasta na 
miarę królewskich Chęcin. 

przyciągnie zewnętrzna siłownia. – przekonuje Burmistrz Jawor-
ski. - Chcemy, aby było to miejsce wypoczynku dla mieszkańców 
i turystów w każdym wieku – dodaje włodarz gminy i zapewnia, że 
park będzie w pełni monitorowany, co ma zapobiec aktom wanda-
lizmu i podnieść poziom bezpieczeństwa korzystających.

Wizualizacja parku jeszcze w tym roku
 W budżecie na 2017 rok gmina zabezpieczyła pieniądze na wy-
konanie dokumentacji technicznej, a już w najbliższych dniach zo-
stanie ogłoszony konkurs architektoniczny, który wyłoni najlepszy 
wariant opracowania wizualizacji tej przestrzeni. Jak zapowiadają 
władze Chęcin w komisji konkursowej oceniającej funkcjonalność 
i atrakcyjność zaproponowanych rozwiązań, zasiądzie grono me-
rytorycznych osób. - Chcemy, aby zwycięski projekt był na miarę 
naszego królewskiego miasteczka. Jeszcze w tym roku planujemy 
opracować dokumentację techniczną i uzyskać pozwolenie na bu-
dowę. Procedury zapewne ułatwi fakt posiadania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem właśnie 
pod rekreację i wypoczynek w tym miejscu – poinformował gospo-
darz gminy, dodając jednocześnie, że chciałby, aby prace wykonaw-
cze rozpoczęły się już w przyszłym roku.

Wniosek o dofinansowanie unijne inwestycji
w przygotowaniu

 Gmina będzie starać się o unijne dofinansowanie na realizację 
zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego, w którym dofinansowanie może wynieść nawet 
75 %. Już przygotowujemy się z wnioskiem o środki unijne w ra-
mach programu rewitalizacji, jaki niebawem ma zostać ogłoszony. 
Chcemy, aby ten park został wybudowany z pieniędzy unijnych. 
Jak szacuje się, koszt całej inwestycji może opiewać na kwotę około 
3 milionów złotych – podkreśla Burmistrz.

Agnieszka Olech

To będzie wizytówka miasta
 Działka, na której ma znaleźć się park miejski, znajduje się 
w pobliżu ośrodka zdrowia, hali widowiskowo-sportowej i najwięk-
szych szkół w gminie. Już niebawem obok niej ma powstać także 
przedszkole i żłobek. - Miejsce wprost wymarzone na wybudowa-
nie parku miejskiego – podkreśla Burmistrz, Robert Jaworski i do-
daje, że takiej oazy spokoju w rozwijających się Chęcinach po pro-
stu brakuje. - Posadzimy tu nowe drzewa i kwiaty, powstaną alejki, 
oczko wodne lub fontanna, ustawimy też stylowe ławeczki i oświe-
tlenie – wymienia włodarz gminy. To jednak nie wszystko. - Wierzę, 
że najmłodszych ucieszy fakt powstania nowego placu zabaw, jaki 
będziemy chcieli tu wybudować i skatepark, a tych nieco starszych 
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  Wojewódzka droga numer 762 łącząca Chęciny z Małogosz-
czem od dawna już jest w fatalnym stanie. Drogą łączącą obie gmi-
ny jest drogą o dużym natężeniu ruchu. Codziennie przejeżdżają 
nią setki osobowych i ciężarowych samochodów, które stwarzają 
niebezpieczeństwo dla pieszych, jak również powodują niszczenie 
jej nawierzchni. Dużym zagrożeniem jest brak chodników. Miesz-
kańcom ciężko jest bezpiecznie przejść na drugą stronę czy prze-
mieszczać się wzdłuż drogi. Na odcinku, który przebiega przez 
gminę Chęciny, wkrótce ma się to jednak zmienić.

Droga nr 762 Chęciny-Małogoszcz
nareszcie będzie wyremontowana!

 To już pewne. Droga wojewódzka numer 762 będzie wyremontowana na całym odcinku przebiegającym przez Gminę 
i Miasto Chęciny. 10 stycznia, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski przekazał na ręce Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego, Adama Jarubasa oraz Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Damiana Urbanowskiego 
pełną dokumentację techniczną na rozbudowę zniszczonej drogi. Prace mają ruszyć już wiosną bieżącego roku, a koniec prze-
widziany jest w 2018 roku. W ramach inwestycji rozbudowana zostanie droga wojewódzka wraz z budową chodników i ścieżki 
rowerowej.

Gmina wykonała dokumentację techniczną
na własny koszt

 Władze Gminy i Miasta Chęciny, chcąc przyspieszyć remont 
drogi wojewódzkiej numer 762, w pierwszej połowie 2013 r. pod-
jęły decyzję o wykonaniu na własny koszt dokumentacji technicz-
nej. Pomimo dużych nakładów finansowych oraz trudności pro-
ceduralnych w zakresie uwarunkowań środowiskowych, dla dobra 
mieszkańców samorząd lokalny postanowił przyspieszyć rozpoczę-
cie budowy drogi. – Od wielu lat zdawaliśmy sobie sprawę, że droga 
wojewódzka 762 jest w złym stanie technicznym, a poruszanie się 
po niej stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia. Jest to dla nas jedna 
z ważniejszych i długo oczekiwanych inwestycji w gminie. Dlatego 
postanowiliśmy wziąć wykonanie dokumentacji technicznej, a tym 
samym obciążenie finansowe na swoje barki. Wszystko po to, aby 
maksymalnie przyspieszyć inwestycję – tłumaczy Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. Warto przypomnieć, że po-
dobnie władze Gminy Chęciny postąpiły przy modernizacji drogi 
wojewódzkiej w Radkowicach, gdzie dziś mieszkańcy mają nową 
nawierzchnię drogi wraz z chodnikami.
 Wykonawcą dokumentacji technicznej została firma wyłonio-
na w przetargu. W ramach zamówienia wykonała ona projekt bu-
dowlany oraz projekt wykonawczy kompletny do uzyskania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. - Zgodnie z pro-
jektem, droga wojewódzka numer 762 zostanie wyremontowana 
na odcinku ponad 10 kilometrów od węzła drogowego Chęciny 
aż do granic z gminą Małogoszcz. Na całej długości, wzdłuż dro-
gi, powstanie też ścieżka rowerowa i chodnik w miejscowości Ko-

rzecko. Zmodernizowane zostaną skrzyżowania, a na rzece Hutce 
przebudowany będzie most. Aby zwiększyć bezpieczeństwo ruchu 
na skrzyżowaniu Chęciny – Zajączków - Małogoszcz powstanie ron-
do ułatwiające ruch drogowy. Projekt przewiduje także utworzenie 
Drogowej Stacji Meteo informującej kierowców o sytuacji pogo-
dowej na tej drodze. Projekt zakłada wiele funkcjonalno-innowa-
cyjnych rozwiązań dotyczących miejsc odpoczynkowych dla rowe-
rzystów czy ledowego oświetlenia drogowego. Powstaną również 
zatoczki autobusowe z estetycznymi wiatami. Ważnym elementem 
inwestycji jest budowa drogi serwisowej, która umożliwi bezpiecz-
ny dojazd do nieruchomości – wylicza Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski. – Muszę podkreślić, że aby uniknąć 
nieporozumień, rozwiązania projektowe były kilkukrotnie konsul-
towane z mieszkańcami. To bardzo ważna inwestycja mająca duże 
znaczenie w rozwoju społecznym, gospodarczym, a także w dzie-
dzinie turystyki dla naszej gminy. Z pewnością rozbudowa drogi 
wpłynie również na poprawę wizerunku tej części gminy. – podkre-
ślał włodarz gminy podczas przekazania dokumentacji technicznej.

Inwestycja będzie kosztować 37 milionów złotych
 10 stycznia, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jawor-
ski przekazał na ręce Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, 
Adama Jarubasa oraz Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, Damiana Urbanowskiego pełną dokumentację 
techniczną na remont zniszczonej drogi. Podczas uroczystego 
przekazania Marszałek poinformował, że mając już dokumentację 
i świadomość zabezpieczonych środków na tą inwestycję, nieba-
wem zostanie ogłoszony przetarg. Szacowane koszty inwestycji to 
37 milionów złotych. - Szacunek dla Gminy Chęciny, która wzięła 
na siebie opracowanie dokumentacji. Drogę zrealizujemy z pienię-
dzy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-202  
– powiedział Marszałek.
 W październiku 2016 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich złożył 
wniosek do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej i pozytywna decyzja została wydana 
w dniu 5 stycznia 2017 r. Zakończenie robót budowlanych plano-
wane jest na koniec 2018 r.

Agnieszka Olech

INFORMACJA DLA PACJENTÓW 
SZPOZ W CHĘCINACH

W związku z narastającą ilością zachorowań na grypę oraz 
zwiększoną ilością zgłoszeń na wizyty domowe, uprzejmie 
informujemy, iż nie jesteśmy w stanie wykonać wszystkich 
oczekiwanych wizyt.

Wizyty domowe będą realizowane tylko do osób leżących 
i w stanach nagłych.  

Nieuzasadnione wezwanie lekarza będzie podlegać opła-
cie przez pacjenta.

Dyrektor SZPOZ w Chęcinach
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  Droga prowadząca do Wojewódzkiego Szpitala Specja-
listycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze jest kręta i pro-
wadzi przez las. Mocno sfatygowana zagraża bezpieczeństwu nie 
tylko kierowców, ale również i pieszych, szczególnie po zmroku. 
- Zapowiadana przez nas realizacja przebudowy drogi do szpitala 
w Czerwonej Górze dojdzie do skutku jeszcze w tym roku. Z racji 
tego, że jest to droga powiatowa, koszty jej przebudowy i budowy 
chodnika pokryjemy po połowie wraz z Powiatem Kieleckim – za-
znacza Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, któ-
rego słowa potwierdza wicestarosta Powiatu Kieleckiego, Zenon 
Janus. - Powiat już ogłosił przetarg na remont tej drogi i wyłonił 

Droga do szpitala w Czerwonej Górze
już niebawem zmieni swoje oblicze!

 Wszystko za sprawą generalnego remontu, jaki jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzony w tym miejscu. Droga będzie 
przebudowana, zostanie wybudowany chodnik i stanie nowe, energooszczędne oświetlenie uliczne. Inwestycje mają zakończyć 
się latem tego roku.

go. Do szpitala w Czerwonej Górze przyjeżdża wiele osób, także 
spoza terenu Gminy i Miasta Chęciny. Chcemy, aby było tu bez-
piecznie – podkreśla Burmistrz, Robert Jaworski.
 Wyremontowana nawierzchnia drogi, wybudowany chodnik 
i nowe, energooszczędne oświetlenie z całą pewnością będą du-
żym udogodnieniem dla mieszkańców osiedla Czerwona Góra, 
jak również dla pacjentów szpitala i ich rodzin. Zakończenie inwe-
stycji przewidziano latem bieżącego roku.

Agnieszka Olech

Pół kilometra
nowego wodociągu 

w Tokarni
 Końca dobiegły prace związane z budową kolejnej nitki 
sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Chęciny. Tym 
razem wybudowano 519 me-
trów wodociągu w Tokarni.

 W związku z dynamicz-
nie rozwijającym się budow-
nictwem mieszkaniowym na 
terenie gminy sukcesywnie 
powstają nowe odcinki sieci. 
Prace nad budową kolejnego 
z nich niedawno się zakończy-
ły. Generalnym wykonawcą 
inwestycji w Tokarni był Za-
kład Gospodarki Komunalnej 
w Chęcinach. Zadanie opiewa-
ło na kwotę 51 765,46 zł. Koszt 
inwestycji został w całości po-
kryty z budżetu Gminy i Miasta 
Chęciny.

Agnieszka Olech

wykonawcę inwestycji, który prace rozpocznie wraz z poprawą 
warunków pogodowych. To ważna inwestycja dla Powiatu – pod-
kreśla wicestarosta Powiatu Kieleckiego, Zenon Janus. - Droga 
prowadząca do szpitala w Czerwonej Górze jest bardzo wyczeki-
waną inwestycją.  Każdego dnia przemieszcza się tędy wiele osób. 
Zależy nam na tym, aby zapewnić im jak najbardziej bezpieczny 
dojazd do szpitala – zaznacza Burmistrz, Robert Jaworski.
 Ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Kielcach przetarg na 
przebudowę drogi powiatowej w Chęcinach - ul. Czerwona Góra 
wraz z budową chodnika wygrało konsorcjum firm, którego lide-
rem jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cie-
śla, a partnerem firma AGLET Sp. z o.o. Wartość zadania opiewa 
na kwotę 407.615, 36 zł. Termin zakończenia prac przewidziano 
na koniec czerwca bieżącego roku.
 Wszystko wskazuje na to, że droga powiatowa prowadząca 
przez las do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. 
Rafała w Czerwonej Górze zyska nie tylko nową drogę i chodnik, 
ale również oświetlenie uliczne. 26 stycznia, w Urzędzie Gminy 
i Miasta w Chęcinach dokonano także podpisania umowy z wyko-
nawcą budowy oświetlenia. Dokument swoimi podpisami sygno-
wali: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski wraz 
ze skarbnik Jadwigą Sinkiewicz oraz Urszula Błachucka właści-
cielka Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „WIK. WOLT”, 
wyłonionej w drodze przetargu firmy będącej wykonawcą gene-
ralnym inwestycji. Warto podkreślić, że nowe oświetlenie uliczne 
będzie energooszczędne. Na całej długości drogi, począwszy od 
drogi wojewódzkiej aż do szpitala, a także na osiedlu Czerwona 
Góra stanie w sumie 49 słupów oświetleniowych z oprawami LED. 
- Bardzo zależało nam na realizacji tej inwestycji i kompleksowej 
przebudowie drogi wraz z budową chodnika i oświetlenia uliczne-
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W numerze:
• W Chęcinach powstanie park 

miejski

• Droga nr 762 Chęciny-Małogoszcz 
nareszcie będzie wyremontowana!

• Droga do szpitala w Czerwonej 
Górze już niebawem zmieni swoje 
oblicze!

• Pół kilometra nowego wodociągu 
w Tokarni

• Sportowe wyróżnienie dla Chęcin

• Jan Karpiel-Bułecka wystąpił 
w Chęcinach z koncertem kolęd

• Umowa na kanalizację w Skibach 
podpisana

• Ulica Kielecka w Chęcinach już 
gotowa 

• Kursokonferencja Szkoleniowo - 
Metodyczna w Hali „Pod Basztami” 
w Chęcinach

• W Chęcinach odbyły się szkolenia 
żołnierzy z polskiego kontyngentu 
wojskowego

• WYDARZENIA I INWESTYCJE 
2016

• Instalacje odnawialnych źródeł 
energii dla mieszkańców

• ANKIETA NA POTRZEBY 
PROJEKTU INSTALACJI OZE 
DLA MIESZKAŃCÓW

• WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 
O PRZETARGACH Burmistrz  
Gminy  i  Miasta Chęciny ogłasza:

• Chęciński Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w liczbach … 

• XXII Gminny Przegląd Widowisk 
Jasełkowych w Chęcinach

• Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy zagrała w Chęcinach

 Gmina i Miasto Chęciny 
zostały nagrodzone za współ-
zawodnictwo w sporcie mło-
dzieżowym oraz za realizację 
inwestycji poprawiających in-
frastrukturę sportową woje-
wództwa ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki, 
środków unijnych i wkładu wła-
snego. - Gratuluję nagrodzo-
nym samorządowcom realizacji 
tak wielu sportowych inwesty-
cji, a także wspierania sportu 
na terenie swoich gmin – podkreślał wice-
marszałek, Jan Maćkowiak, gratulując jed-
nocześnie wszystkim nagrodzonym. Zda-
niem Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, 
Roberta Jaworskiego, to właśnie otwarcie 
hali widowiskowo-sportowej w Chęcinach 
dało nowe możliwości i rozpoczęło nowy 
bieg sportowej historii Gminy i Miasta 
Chęciny. - To tu odbywają się najważniejsze 
wydarzenia kulturalne i sportowe na skalę 
nie tylko ogólnopolską, ale i europejską. Są 
one nawet transmitowane na żywo prosto z 
Chęcin przez największe krajowe stacje te-
lewizyjne – zaznaczył Burmistrz Jaworski. 
- Śmiało można rzec, że Chęciny sportem 
stoją. Jednak sport czynią nie tylko obiek-
ty, ale przede wszystkim ludzie, którzy go 
uprawiają. Z tego miejsca pragnę podzię-
kować wszystkim tym, którzy angażują się 
w jego rozwój na terenie naszej królewskiej 
gminy – dziękował Burmistrz, Robert Ja-
worski. 

Sportowe wyróżnienie
dla Chęcin

 Gmina i Miasto Chęciny zdobyła specjalne sportowe wyróżnienie, jako jed-
na z zaledwie czterech samorządów w województwie świętokrzyskim.  Ogromny 
puchar trafił do rąk Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny podczas uroczystej gali 
podsumowania roku sportowego 2016, która odbyła się 15 grudnia w Filharmonii 
Świętokrzyskiej w Kielcach. 

 Podczas uroczystej gali podsumowują-
cej sportowy rok nagrodzono blisko dwustu 
sportowców w różnych kategoriach wieko-
wych, a wśród nich znaleźli się uczestnicy 
Igrzysk Olimpijskich w Rio 2016, medaliści 
mistrzostw świata i Europy, złoci medaliści 
Mistrzostw Polski, młode talenty święto-
krzyskiego sportu w dyscyplinach olimpij-
skich. Wyróżnienia powędrowały także do 
szkoleniowców i działaczy, klubów, związ-
ków sportowych, samorządów lokalnych, 
a także inwestorów najbardziej znaczą-
cych obiektów sportowych wybudowanych 
w tym roku. Wręczenia nagród dokonali: 
wicemarszałek Jan Maćkowiak i Jacek Ko-
walczyk, dyrektor Departamentu Promo-
cji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego. Uroczysta gala 
została zorganizowania przez Samorząd 
Województwa Świętokrzyskiego oraz Świę-
tokrzyską Federację Sportu. 

Agnieszka Olech

INFORMACJA WS. WYDAWANIA 
DECYZJI – NAKAZÓW PŁATNICZYCH NA ROK 2017

Urząd Gminy i Miasta Chęciny informuje, iż rozpoczął wydawanie decyzji – nakazów płat-
niczych na rok 2017 z terenu miasta Chęciny. W przypadku niemożności doręczenia de-
cyzji przez pracownika Urzędu, dokument będzie można odebrać w Urzędzie – Punkt 
Informacji Turystycznej (budynek Niemczówki), ul. Małogoska 7 w Chęcinach od ponie-
działku do soboty w godzinach od 9:00 – 17:00.
Po upływie 14 dni bezskutecznej próby doręczenia i  pozostawienia awiza (zawiadomienia) 
przez pracownika, decyzję uważa się za doręczoną pozostawiając ją w aktach Urzędu.
Przypomina się, iż termin zapłaty I raty zobowiązania pieniężnego upływa w dniu 15 mar-
ca 2017 r.
W pozostałych sołectwach nakazy podatkowe są doręczane przez sołtysów. 
Informuje się ponadto, iż w związku z nowelizacją ustaw regulujących konstrukcję podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego, która weszła w życie od 1 stycznia 2016 roku – w przy-
padku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w ter-
minie płatności pierwszej raty. Natomiast, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego jest 
niższa niż 7 zł, organ podatkowy nie wszczyna postępowania i nie wydaje decyzji. 

UGiM w Chęcinach
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 Było to spotkanie z tradycjami świątecznymi i noworocznymi Podhala 
i innych regionów Podtatrza, które przybliżył licznie zebranym znakomity 
góralski muzyk, uznawany za najbardziej wszechstronnego artystę współcze-
snego Podhala – Jan Karpiel-Bułecka. Jest on nie tylko znanym i cenionym 
muzykiem, ale też tancerzem, gawędziarzem, animatorem i popularyzato-
rem folkloru góralskiego, a przede wszystkim architektem – orędownikiem 
zachowania i kontynuacji regionalnego stylu podhalańskiego. W 2007 roku 
został laureatem Nagrody Kolberga.

Jan Karpiel-Bułecka wystąpił w Chęcinach
 z koncertem kolęd

 W hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach, na góralską nutę, zabrzmiały kolędy i pastorałki. Można też 
było usłyszeć opowieści o tym, jak dawniej i dziś kolęduje się na Podhalu – od podłazów po Święto Trzech Króli – i jak górale 
bawią się w mięsopuście. To była prawdziwa uczta dla koneserów dobrej muzyki. W koncercie wziął udział również Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas.

pracy zakonników i świeckich, dokonują się niesamowite rzeczy. Uzależnie-
ni wychodzą z nałogów, rodziny wzmacniają się, a dzieci twórczo poznają 
świat. Jednak dach nad tymi cudami wymaga pilnych prac remontowych. 
Ocalcie z nami franciszkańskie centrum pomocy w Chęcinach, miejsce 
prawdziwych cudów – apelował ojciec Paweł Chmura, który wraz z Anną 
Donabidowicz z Fundacji Brat Słońce wręczył także symboliczne, ręcznie 
malowane dachówki na ręce tych, którzy wspierają, współpracują i poma-
gają SAN DAMIANO. Dachówkę otrzymał obecny podczas koncertu mar-
szałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski oraz dyrektor Centrum Kultury i Sportu, 
Renata Janusz. Warto też dodać, że podczas koncertu minutą ciszy uczczo-
no pamięć zmarłego 31 grudnia 2016 roku Śp. księdza Krzysztofa Pawlika, 
proboszcza parafii Matki Bożej Anielskiej w Polichnie i wicedziekana deka-
natu chęcińskiego.
 Trzeba przyznać, że tegoroczny Koncert Kolęd w Chęcinach był wy-
jątkowy i niezapomniany, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęli 
Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świę-
tokrzyskiego Adam Jarubas oraz Starosta Kielecki Michał Godowski. Patro-
nat medialny sprawowali: gazeta regionalna Echo Dnia oraz Polskie Radio 
Kielce, a opiekę medialną TVP3 Kielce.
 W uroczystości wzięli udział: Ks Dziekan Jan Kukowski, ks Kanonik Ja-
cek Dąbek, o. Bronisław Stworowski, ekonom Prowincji Krakowskiej Zako-
nu Braci Mniejszych Konwentualnych-Franciszkanów, o. Janusz Łazarczyk, 
Gwardian Klasztoru Ojców Franciszkanów w Chęcinach, o. Paweł Chmura, 
Dyrektor Poradni „San Damiano” w Chęcinach, Marek Kwiecień, członek 
Zarządu Powiatu, Barbara Piwnik, sekretarz Starostwa Powiatowego w Kiel-
cach, Paweł Wójcik, Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik, Mariusz Ściana, 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik, dr Teresa Tymińska-Tkacz, 
Ordynator Oddział XII Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, 
dr Małgorzata Wojtczak, Dyrektor SZPOZ w Chęcinach, płk. dr Krzysztof 
Czekaj.

Agnieszka Olech

 O wirtuozerii gry na instrumentach pasterskich regionu Podhala, jak 
dudy, piszczałki pojedyncze, podwójne, czy trombity, które zostały zrekon-
struowane przez Jana Karpiela-Bułeckę na podstawie egzemplarzy zacho-
wanych w Muzeum Tatrzańskim i w jego zbiorach własnych, mogli prze-
konać się wszyscy ci, którzy gościli podczas niezwykłego koncertu kolęd, 
pastorałek i oracji kolędniczych w chęcińskiej hali „Pod Basztami”.
 Zanim jednak na scenie stanęli muzycy z Podhala dla tłumów gości 
zaśpiewali kolędy i pastorałki lokalni artyści. Wystąpili soliści – Maja Ko-
walska ze Szkoły Podstawowej w Korzecku oraz Julia Wojdalska i Jacek 
Prokop z Gimnazjum Nr 2 w Wolicy, a także dzieci i młodzież uczęszczające 
do Studia Piosenki działającego pod kierunkiem Anny Wiśniewskiej przy 
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. Za występ młodym artystom po-
dziękował Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, który był 
organizatorem Koncertu Kolęd. – Koncert Kolęd w naszej gminie to już 
tradycja. Staramy się zapraszać gwiazdy największego formatu. W ubiegłym 
roku wystąpiła u nas Eleni – przypomniał Burmistrz Gminy i Miasta Chęci-
ny, Robert Jaworski. – W tym roku także zaprosiliśmy niezwykłego artystę, 
jakim jest Jan Karpiel-Bułecka. Miło było nam gościć jednego z najbardziej 
wszechstronnych artystów współczesnego Podhala wraz z zespołem. Trzeba 
podkreślić, że Jan Karpiel-Bułecka jest wybitnym znawcą góralskiej i kar-
packiej muzyki oraz tradycji – zaznaczył Burmistrz, Robert Jaworski, do-
dając, że koncert zaproszonej gwiazdy z całą pewnością przedłuży piękny 
okres Świąt Bożego Narodzenia, który przecież wszyscy tak bardzo lubimy. 
– Tłumnie zgromadzona publiczność przyjęła wszystkich artystów bardzo 
serdecznie. To bardzo wzruszające chwile, kiedy mieszkańcy gminy jedno-
czą się w bożonarodzeniowej atmosferze stworzonej przez tak wyjątkowych 
i niezwykle ciepłych w swym przekazie muzyków – podkreślił gospodarz 
gminy, Burmistrz Robert Jaworski. – Przysłuchujmy się kolędzie i poszukaj-
my Jezusa w śpiewie kolęd. On przychodzi nadać sens naszemu życiu – mó-
wił ks. Jan Kukowski, proboszcz parafii pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach.
 Pod wrażeniem koncertu byli jego uczestnicy. – To był niezapomniany 
koncert. Utwory, jakie mogliśmy usłyszeć w wykonaniu naszych lokalnych 
artystów, ale też w góralskiej aranżacji nie tylko nabrały wyjątkowego zna-
czenia, ale przede wszystkim przypomniały nam o istocie Świąt Bożego Na-
rodzenia – zgodnie mówili zaproszeni goście.
 Podczas koncertu z apelem o wsparcie akcji „Cuda pod dachem”, którą 
koordynuje Fundacja Brat Słońce wystąpił ojciec Paweł Chmura z Francisz-
kańskiego Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień SAN DAMIANO wraz 
z Anną Donabidowicz z Fundacji Brat Słońce. – Pod naszym franciszkań-
skim dachem dzieją się prawdziwe cuda. Każdego dnia, dzięki Bogu oraz 
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 Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą zadania jest kon-
sorcjum firm PT-P AGAMEX i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryj-
nych „KANRYD” J. Rydlewski, W. Kania Sp. J. Umowę dotyczącą 
budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skiby sygnowali swo-
imi podpisami: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jawor-
ski wraz ze Skarbnik Gminy Jadwigą Sinkiewicz, a ze strony wy-
konawcy Andrzej Janicki, właściciel Przedsiębiorstwa Techniczno 
- Produkcyjnego „AGAMEX“. - Z naszej strony dołożymy wszel-
kich starań, aby inwestycja przebiegła sprawnie i bez większych 
zakłóceń – zapewnił Andrzej Janicki tuż po podpisaniu umowy. 
 W ramach inwestycji w Skibach powstanie sieć kanalizacyjna 
o długości 2,373 km oraz  jedna przepompownia. Zadanie opiewa 
na kwotę 528 900.00 zł, a jego koszty na dzień dzisiejszy w cało-
ści pokryje gmina z własnego budżetu. - Będziemy też starać się 
jeszcze o dofinansowanie unijne na to zadanie z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020. Wniosek jest w trakcie opracowywania.– zapowiedział 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, zdaniem któ-
rego skanalizowanie gminy jest jednym z priorytetów. - Dzięki tej 
inwestycji poprawi się nie tylko stan środowiska naturalnego, ale 
także podniesie się standard życia mieszkańców. Zdaję sobie spra-
wę, że kanalizacja w dzisiejszych czasach jest pewnym standardem, 
do którego sukcesywnie dążymy – powiedział Burmistrz, Robert 
Jaworski, podkreślając, że władze gminy systematycznie rozbu-
dowują sieć kanalizacyjną. - Na przestrzeni ostatnich lat wybudo-
waliśmy nie tylko kilkanaście kilometrów kanalizacji, ale również 
rozbudowaliśmy oczyszczalnię ścieków. Na te ważne zadania pozy-
skaliśmy dofinansowania unijne – przypomniał Burmistrz. 
 Warto podkreślić, że władze gminy planują pozyskać unijne 
środki na obecnie realizowane zadania kanalizacyjne. - Inwestycję 
w Skibach już rozpoczęliśmy, bo nie chcieliśmy odwlekać jej w cza-
sie. Nie przeszkadza nam to jednak starać się o fundusze unijne, 

Umowa na kanalizację w Skibach podpisana
  18 stycznia, w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, podpisano umowę na budowę kanalizacji w Skibach. 
Inwestycja będzie kosztować ponad pół miliona złotych, a umowny termin zakończenia robót to koniec listopada 2017 r.

które w dużej mierze pokryłyby koszty zadania.  Jednocześnie pro-
jektujemy już kolejne nitki kanalizacji na terenie naszej gminy. Ak-
tualnie trwa opracowanie projektu technicznego od ul. Kieleckiej 
do ul. Zelejowej wraz z terenami przyległymi – Osiedle Zelejowa. 
W budżecie ujęliśmy opracowanie dokumentacji technicznej dla 
jeszcze kilku innych miejscowości, w których odnotowujemy dy-
namiczny wzrost rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Na prze-
strzeni najblizszych kilku tygodni ogłosimy następny przetarg, tym 
razem na projektowanie kanalizacji w kierunku Tokarni – wymie-
nia włodarz gminy, Burmistrz Robert Jaworski.
 Jak zapowiedział wykonawca budowy sieci kanalizacyjnej na 
Osiedlu Skiby, prace rozpoczną się tak szybko, jak tylko aura na to 
pozwoli.

Agnieszka Olech 

 W ramach inwestycji wykonano odwodnienie 
i przebudowę nawierzchni drogi.  Powstały nowe cią-
gi piesze - wykonana została podbudowa chodników 
i zjazdów oraz położona nawierzchnia z kostki bru-
kowej. Ponadto zagospodarowano skwery z zielenią 
i posadzono drzewa. - Bardzo zależało nam na prze-
budowie tej ulicy. Jej wykonanie stanowi doskonałe 
uzupełnienie zrewitalizowanej części naszego mia-
steczka – podkreśla Burmistrz Gminy i Miasta Chę-
ciny, Robert Jaworski.Na to zadanie gmina pozyskała 
63% dofinansowania w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Agnieszka Olech

Ulica Kielecka w Chęcinach już gotowa 
 Zakończyły się prace przy przebudowie ulicy Kieleckiej w Chęcinach. Mieszkańcy mogą już wiec w pełni korzystać ze 
zmodernizowanej i komfortowej infrastruktury na tym odcinku drogi. 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
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 21 stycznia br. w Hali Sportowej „Pod Basztami” odbyła się 
Kursokonferencja Szkoleniowo - Metodyczna organizowana 
przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach. Uroczyste-
go otwarcia wspólnie z Prezesem Związku Mirosławem Malinow-
skim dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Rober Jaworski. 
W konferencji wzięło udział prawie 300 trenerów z całego woje-
wództwa świętokrzyskiego, którzy wysłuchali prelekcji między 
innymi członków sztabu szkoleniowego I Reprezentacji Polski 
w piłce nożnej w osobach: Bogdan Zając (II trener I Reprezentacji 
Polski), Huberta Małowiejskiego (analityk I Reprezentacji Polski). 

Kursokonferencja Szkoleniowo - Metodyczna 
w Hali „Pod Basztami” w Chęcinach

Pozostałe zajęcia poprowadzili: Mariusz Złotek sędzia piłkarski 
prowadzący mecze naszej ekstraklasy oraz Paweł Grycman – AWF 
Katowice. Podczas kursokonferencji Burmistrz Robert Jaworski 
odebrał z rąk Prezesa Malinowskiego pamiątkowy grawerton za 
wkład w popularyzacje piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży oraz 
osób dorosłych na terenie Gminy Chęciny.

CKiS w Chęcinach

 W zabytkowej kamienicy „Niemczówka” przy ul. Małogo-
skiej 7 w Chęcinach, 18 stycznia br. odbyło się szkolenie żołnie-
rzy z XIII i XIV zmiany polskiego kontyngentu wojskowego 
EUFOR/MTT (zespoły obserwacyjno-łącznikowe – LOT w Bo-
śni i Hercegowinie). Szkolenie „Negocjacje – zajęcia teoretycz-
ne i praktyczne” poprowadził kpt. Jacek Malimon z Wydziału 
Szkolenia oraz instruktorzy z Wydziału CIMIC (współpraca 
cywilno-wojskowa) kieleckiego Centrum Przygotowań do Misji 
Zagranicznych na Bukówce. Zebranych gości uroczyście przy-
witał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, któ-
ry opowiedział o inwestycjach i walorach turystycznych Gminy 
Chęciny i życzył żołnierzom powodzenia na misjach oraz bez-
piecznego powrotu do domu. Kolejne, praktyczne szkolenie 

W Chęcinach odbyły się szkolenia żołnierzy
z polskiego kontyngentu wojskowego

żołnierzy wyjeżdżających na półroczną misję do Bośni i Her-
cegowiny, dotyczyło „Oceny i analizy środowiska cywilnego, 
w tym oceny stanu zabytków w rejonie odpowiedzialności” 
i odbyło się w dniu 19.01.2017 r. na Zamku Królewskim w Chę-
cinach. Warto dodać, iż współpraca władz Gminy i Miasta 
Chęciny z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych na 
Bukówce rozwija się już od wielu lat. Żołnierze biorący udział 
w szkoleniach na terenie Gminy Chęciny, chętnie wracają tu 
ponownie, aby podziwiać krajobrazy i zabytki tego regionu.

Kamila Adach
CITiH „Niemczówka”

Naszej Drogiej Koleżance
Joannie Łysak

wyrazy głębokiego współczucia
i żalu z powodu śmierci

Taty

składają 

Burmistrz 
wraz z Pracownikami

Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach
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 Podpisanie aktu porozumienia w sprawie chęcińskiej Synagogi

 Zakup nowego samochodu dla ZGK w Chęcinach

Budowa nowej remizy w Ostrowie

Nowe oświetlenie przy ulicy Spacerowej w Wolicy

Budowa nowej remizy w Ostrowie

Przebudowa drogi ekspresowej S7

Budowa nowej remizy w Ostrowie

Budowa wodociągu w Tokarni

Otwarcie nowoczesnego Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii w szpitalu w Czerwonej Górze

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała także w Chęcinach

Inauguracja Roku Akademickiego Chęcińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Mecze Plus Ligi w Chęcinach

III Gminny Dzień Przedszkolaka - Na Ludową Nutę

Koncert Pieśni Maryjnych

Uroczysty Apel z okazji Dnia Strażaka

Wakacje z duchami historii w Chęcinach

Turniej Tenisa o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

Spektakl Mężczyzna Idealny
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Budowa wodociągu w Lipowicy

Nowy plac zabaw w miejscowości Ostrów- Wymysłów

Ciąg dalszy prac przy budowie sieci gazociągu na terenie 
Gminy Chęciny

Budowa drogi do cmentarza w Bolminie

IV Gminny Mam Talent w Chęcinach

Nowa wiata na przystanku w Tokarni

Budowa oświetlenia przy ulicy Zelejowa

Remont budynku Szkoły Podstawowej w ŁukowejRemont budynku Szkoły Podstawowej w ŁukowejRemont budynku Szkoły Podstawowej w Łukowej

Koncert poezji śpiewanej w wykonaniu zespołu Cisza jak ta

Kościół Parafialny Wolica-Tokarnia ustanowiony Diecezjalnym 
Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego

Regionalny Turniej Talentów Siatkarskich w Chęcinach

Zespół Lazur z Miedzianki na IV Ogólnopolskim Festiwalu Tańca  Zakup nowej koparki dla ZGK w Chęcinach

Setne urodziny Feliksy Korban z Łukowej Setne urodziny Józefy Baran z Siedlec Setne urodziny Stefanii Nowak z Łukowej
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 Przebudowa ulicy Kieleckiej w Chęcinach

Opracowanie  projektu ulicy Dobrzączka

Spektakl DZIADY w wykonaniu Teatru Grodzkiego
Pod Basztami

Spotkanie z Ojcem Pawłem Chmurą w ramach cyklu 
Niezwykli ludzie – niecodzienne spotkania

Mikołajki w Hali Pod Basztami

Zjazd Sołtysów Ziemi Kieleckiej w ECEG w Chęcinach

Międzynarodowa gala boksu w Chęcinach

Jubileusz 40 lecia działalności Ludowego Klubu 
Sportowego ZNICZ

Konferencja naukowa w Chęcinach na 20-lecie Chęcińsko-
Kieleckiego Parku Krajobrazowego

Chór CANTATA w operze Carmen

Jubileusz 30-lecia erygowania parafii w Starochęcinach

51 Marsz I Kompanii Kadrowej w Chęcinach

Ponad 200 tysięcy turystów na Zamku w Chęcinach

Jerzy Hoffman Honorowym Obywatelem Gminy Chęciny Jerzy Hoffman Honorowym Obywatelem Gminy Chęciny

Kiermasz bożonarodzeniowy i wspólne kolędowanie na 
chęcińskim Rynku

 Prace przy przebudowie ulicy 14 stycznia w Chęcinach

Pejzaże holenderskie w Niemczówce
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Piknik Górniczy w Miedziance

Narodowe Czytanie Quo Vadis w zabytkowej Niemczówce

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych

Spotkanie z Czesławem Zaborskim w ramach cyklu 
Niezwykli ludzie – niecodzienne spotkania

Święto Seniora w Chęcinach

Święto Lotników w Gościńcu

Kiermasz Wielkanocny

Konferencja z okazji 200 lecia powstania Staropolskiego 
Okręgu Przemysłowego Młodzi artyści w Niemczówce

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Weekend Seniora w Chęcinach

Dożynki Gminy Chęciny - Lipowica 2016

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżenskiego

Finał MTB CrossMaraton w Chęcinach

Nagroda Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej dla 
Gminy Chęciny

Pre-umowa na modernizację oświetlenia ulicznego 
w Gminie Chęciny podpisana

Budowa wodociągu w Polichnie
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Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Chęcinach

X Świętokrzyski Zlot Motocykli i Pojazdów Zabytkowych 
w Chęcinach

Gminna Liga Piłki Nożnej w Chęcinach

XX Zamkowe Spotkania z Muzyką

Dzień Babci i Dziadka w Chęcinach

Bieg z serca dla Michałka

Festiwal Kultury Żydowskiej w ChęcinachFestiwal Kultury Żydowskiej w ChęcinachFestiwal Kultury Żydowskiej w Chęcinach

Złoto dla zespołu tanecznego Junior Fresh

XIII Międzynarodowy Plener Malarski w Chęcinach

I miejsce za sportowe osiągnięcia dla Gminy Chęciny

72. rocznica Pacyfikacji Wolicy

Drużynowe Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego
w Szachach

Benefis Marii Salus

Jubileusz 90-lecia istnienia OSP w Bolminie

Jubileusz 60-lecia Koła Łowieckiego nr 10 Jaźwiec 
w Chęcinach

Remont przychodni oraz zagospodarowanie terenu wokół 
Przychodni Zdrowia w Wolicy
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Majówka w Chęcinach Majówka w ChęcinachMajówka w Chęcinach

Międzynarodowa konferencja naukowa – wokół badań 
dziewiętnastowiecznych pamiętników i listów

Na Zamku w Chęcinach czytano Henryka Sienkiewicza

I Memoriał Mariana Budziosza w piłce ręcznej IX Piknik Historyczny w Chęcinach

Jubileusz 70-lecia istnienia Ludowych Zespołów 
Sportowych Kolejna zwycięstwa podopiecznych ZNICZ Chęciny

Letnia Akcja Honorowego Oddawania Krwi Krew Darem 
Życia w Chęcinach

Noc Świętojańska, czyli Chęcińskie Powitanie Lata Noc Świętojańska, czyli Chęcińskie Powitanie Lata

Nowa ekspozycja w Muzeum w Miedziance Obchody 72. rocznicy Pacyfikacji Chęcin Obchody Dnia Dziecka w Chęcinach

Budowa chodnika w Lipowicy

 Budowa wjazdu przy szkole w Radkowicach

Gmina Chęciny zdobyła duże pieniądze unijne na 
termomodernizację budynków użyteczności publicznej
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VIII Festiwal Piosenki Dziecięcej

VIII Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Wernisaż wystawy fotografii Tomasza Barańskiego

Uroczystości patriotyczne z okazji Święta Konstytucji 3 Maja Uroczystości patriotyczne z okazji Święta Konstytucji 3 MajaUroczystości patriotyczne z okazji Święta Konstytucji 3 Maja

Podpisanie porozumienia o współpracy Gminy Chęciny 
z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach Rekord frekwencji podczas X Biegu Uliczkami Chęcin

Rekord turystów w Chęcinach

Seria wydarzeń z cyklu Noc na Zamku

Spotkanie autorskie z pisarką Małgorzatą Wardą

Średniowieczne Chęciny Średniowieczne ChęcinyŚredniowieczne Chęciny

Obserwatorzy wojskowi z wizytą w Chęcinach

Nowe oświetlenie na Ścieżce Mnicha w Chęcinach

Remont Klasztoru Franciszkanów

X Nocne Zwiedzanie Zabytków Chęcin
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Szanowni Mieszkańcy!
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny informuje, iż rozpoczęte zostały 
przygotowania do pozyskania środków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
(RPO WŚ 2014-2020) na instalacje wykorzystujące Odnawialne Źró-
dła Energii (OZE) dla mieszkańców gminy Chęciny
Począwszy od dziś aż do 28 lutego 2017r. przyjmujemy w formie ankiet 
zgłoszenia (patrz strona 17-18) do udziału w projekcie od osób zainte-
resowanych montażem we własnych budynkach mieszkalnych instalacji 
OZE t. j.:
• solary (kolektory słoneczne)
• pompy ciepła
• ogniwa fotowoltaiczne.
W miesiącu marcu 2017 r. planujemy organizację spotkań informa-
cyjnych z mieszkańcami, którzy wyrażą zainteresowanie udziałem 
w projekcie. Konieczne będzie również przeprowadzenie wizji lokal-
nych u osób deklarujących udział, podczas których specjaliści z zakre-
su pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych zbadają możliwość 
instalacji OZE w budynku oraz pomogą dobrać moc i rodzaj instalacji 
w zależności od potrzeb zgłaszającego. Koszt wykonania takiej wizji 
lokalnej będą ponosić osoby, które zadeklarują swój udział w projek-
cie a wynosi on około:
• 200 zł w przypadku ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów sło-
necznych;
• 300 zł w przypadku pompy ciepła.
Ostateczną decyzję o udziale w projekcie i wykonaniu wizji lokalnej 
zgłaszający będą mogli podjąć po spotkaniach informacyjnych w marcu 
2017r. Warunkiem aplikacji przez Gminę o środki z RPO WŚ 2014-2020 
jest zebranie grupy, co najmniej 100 – 150 mieszkańców, którzy wezmą 
udział w projekcie. Zebrane zgłoszenia i dane z ankiet będą podstawą do 
opracowania zbiorczego wniosku o dofinansowanie projektu ze środ-

 

   Wybierz życie 

  

ZAPROSZENIE  

NA 

BEZPŁATNE BADANIE CYTOLOGICZNE 

         

Dyrektor SZPOZ w Chęcinach informuje, że 

dnia 03.03.2017r., w godzinach od 1500 do 1800 w Punkcie 
Lekarskim w Wolicy, 
dnia 04.03.2017r., w godzinach od 1400 do 1800 w Punkcie 
Lekarskim w Łukowej 
dnia 05.03.2017r. w godzinach od  1400 do 1700 w  Centrum 
Kultury i Sportu w Chęcinach (w ramach wydarzenia  
z okazji Dnia Kobiet) 

będzie można wykonać badanie cytologiczne w ramach 
programu profilaktyki raka szyjki macicy. 
 
Programem tym objęte są kobiety w wieku 25-59 lat, które w ciągu 
ostatnich 36-miesięcy nie miały wykonywanego tego badania oraz 
posiadają uprawnienia do świadczeń (ubezpieczenie).  

Panie zainteresowane w/w badaniem prosimy o zabranie ze sobą 
dowodu osobistego.   

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

 

ków RPO WŚ 2014-2020, który Gmina Chęciny planuje złożyć po ogło-
szeniu naboru w II kwartale 2017r.
Realizacja projektu będzie możliwa wtedy, gdy uzyskane zostanie 
dofinansowanie z RPO WŚ 2014-2020. W takim przypadku Gmina 
będzie zobowiązana wyłonić wykonawcę tych instalacji w otwartej 
procedurze przetargowej.
Dofinansowanie dla mieszkańców do montażu instalacji OZE może wy-
nieść  60% , w zależności od warunków naboru wniosków o dofinanso-
wanie, który ogłosi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, jako Insty-
tucja Zarządzająca RPO WŚ 2014-2020. Biorący udział w projekcie będą 
musieli zabezpieczyć pozostałe środki na wkład własny.
Gmina Chęciny natomiast na własny koszt i własnym staraniem przy-
gotuje dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie, 
podpisze umowę i będzie nadzorować realizację projektu oraz doko-
na jego rozliczenia.
Wstępny harmonogram działań przedstawia się następująco: 
1. Składanie ankiet do projektu przez mieszkańców– do 28 lutego 2017 r.
2. Spotkania ze specjalistami w dziedzinie OZE i wykonanie wizji/
audytu – marzec - kwiecień 2017 r.
3. Złożenie przez Gminę wniosku o dofinansowanie zadania – 
II kwartał 2017 r.
4. Informacja o uzyskaniu/nieuzyskaniu dofinansowania – koniec 
2017 r. lub początek 2018r.
5. Ewentualna realizacja zadania – 2018 r.
Zapraszamy do udziału w projekcie.
Składanie wypełnionych wniosków: sekretariat Urzędu Gminy 
i Miasta w Chęcinach; Plac 2 Czerwca 4; 26-060 Chęciny;
Ewentualne informacje o dofinansowaniu można uzyskać w:
Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy w Chęcinach 
„Niemczówka” ul. Małogoska 7
Joanna Gruszczyńska Tel.: 41 31 51 829

Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców
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I. Dane teleadresowe: 

Imię i Nazwisko:  

Adres:  

Nr telefonu:  

Numer działki  

II. Rodzaj instalacji OZE 
Montażem jakich instalacji OZE jest Pan / Pani zainteresowany/a na potrzeby własnego gospodarstwa do-
mowego? (można zaznaczyć więcej niż 1 rodzaj instalacji) 

 - instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej
    (podać dla ilu osób ma służyć instalacja) 

 - 1-3 osoby 
 - 4-5 osób 
 - 6 i więcej 

 - instalacja fotowoltaiczna do wytwarzania energii elektrycznej  

 - pompa ciepła 
    (podać dla jakich potrzeb)

(można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź) 
 - centralne ogrzewanie 
 - ciepła woda użytkowa 

III. Dane szczegółowe budynku mieszkalnego 

Rok budowy  

Posiadany tytuł prawny do władania nieruchomością 

(tytuł prawny jest niezbędny do uzyskania przyłącza 
instalacji fotowoltaicznej do sieci) 

tak / nie *

Powierzchnia użytkowa (w m2)  

Rodzaj pokrycia dachowego  

Powierzchnia dachu (w m2)  

GMINA I MIASTO CHĘCINY
ANKIETA NA POTRZEBY PROJEKTU INSTALACJI OZE 

DLA MIESZKAŃCÓW
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Rodzaj paliwa wykorzystywanego do centralnego ogrzewania 

- drewno / pelet 
- węgiel / miał 
- prąd elektryczny 
- olej opałowy / gaz 
- inny (podać jaki?) 
…………………………… 

Wykorzystanie gazu z butli na inne potrzeby niż ogrzewanie budynku (np. 
podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, kuchnia gazowa itp.) 

 
tak / nie * 

Liczba osób zamieszkujących w budynku 

Roczne zużycie wody na podstawie rachunków za 2016r.  
(w przypadku braku danych podać na podstawie rachunków za 2015 r.) 

 
………………….m3 

Roczne zużycie energii elektrycznej na podstawie rachunków za 2016 r. 
(w przypadku braku danych podać na podstawie rachunków za 2015 r.) 

 
…………..kWh 

IV. Dane na potrzeby projektu. 

Czy w miejscu inwestycji
prowadzona jest:

 - działalność gospodarcza 
 - działalność gospodarcza (z wydzielonym licznikiem energii na działalność)
 - działalność rolnicza
 - działalność rolnicza (z wydzielonym licznikiem energii na działalność)
 - nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza

Posiadanie umowy kompleksowej  
z dostawcą energii elektrycznej? 
(umowa zawierająca zarówno ele-
ment sprzedaży jak i dystrybucji 

energii elektrycznej) 

tak / nie *

Moc przyłączeniowa energii elek-
trycznej  

(można sprawdzić w umowie z ope-
ratorem systemu dystrybucji lub na 

fakturze pod pozycją „moc umowna” 
lub w pozycji „ilość” przy opłacie 
sieciowej stałej lub opłacie przej-

ściowej) 

……………..kW

*niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie: 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 t.j.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ankiecie na potrzeby uzyska-
nia dofinansowania na budowę instalacji OZE dla mieszkańców. 

Data: …………………… ………………………………………………
(podpis)

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Plac 2 Czerwca 4; 26-060 Chęciny,
2. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby uzyskania dofinansowania na budowę instalacji OZE dla mieszkańców. Udo-
stępniający dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania dofinansowania. 
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1. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu miesz-
kalnego nr 1 położonego w Chęcinach przy ulicy Czerwona Góra 
w bloku nr 4 o powierzchni użytkowej 63,6 m2 wraz z piwnicą o po-
wierzchni 6,30 m2 i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 
699/6389 części, w nieruchomości nie służącej wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali oraz gruntu pod budynkiem tj. w działce nr 238/27 
oraz udziałem wynoszącym 699/59673 części do lokalu użytkowego tj. 
kotłowni o powierzchni 46 m2, znajdującego się w budynku położonym 
przy ul. Czerwona Góra 8, posadowionym na działce nr 238/24.
 Dla całej nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd 
Rejonowy w Kielcach księga wieczysta KI1L/00090683/5. W dziale 
III księgi ujawniono wpis: „wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia 
ciążące na lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na zwią-
zanych z nimi udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu 
wieczystym”. Lokal niemieszkalny-kotłownia posiada księgę wieczystą 
KI1L/00090686/6.

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 107 000,00 zł. 
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2017 roku o godz. 9:00.

2. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej nr działki 698/4 o powierzchni 0,1000 ha po-
łożonej w Bolminie obr. 2, Gmina Chęciny, sklasyfikowanej jako Br-RVI.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KI1L/00038907/0. 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 55 000,00 zł 
plus podatek VAT 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2017 roku o godz. 10:00.

3. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków, jako działka nr 930/1 o powierzchni 0,2009 ha 
położonej w Chęcinach obr. 01, przylegającej do drogi wojewódzkiej rela-
cji Chęciny-Małogoszcz, sklasyfikowanej jako RIVa i RIVb. Nieruchomość 
posiada urządzoną księgę wieczystą o numerze KI1L/00026743/5.

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 130 000,00 zł. 
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2017 roku o godz. 11:00.

4. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej oznaczonej nr działki 1099/1 o powierzchni 
0,1887 ha położonej w Ostrowie obr. 8, Gmina Chęciny, sklasyfiko-
wanej jako RVI i ŁIV. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą 
KI1L/00098056/7. Działy III i IV księgi wpisów nie zawierają.

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 71 000,00 zł 
plus podatek VAT 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2017 roku o godz. 12:00.

5. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu miesz-
kalnego nr 3 położonego w Chęcinach przy ulicy Czerwona Góra 
w bloku nr 6 o powierzchni użytkowej 51,6 m2 wraz z piwnicą o po-
wierzchni 6,6 m2 i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 
582/6404 części, w nieruchomości nie służącej wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali oraz gruntu pod budynkiem tj. w działce nr 238/29 
oraz udziałem wynoszącym 582/59673 części do lokalu użytkowego tj. 
kotłowni o powierzchni 46 m2, znajdującego się w budynku położonym 
przy ul. Czerwona Góra 8, posadowionym na działce nr 238/24.
Dla całej nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejono-
wy w Kielcach księga wieczysta KI1L/00091804/7. W dziale III księgi 
ujawniono wpis: „wszelkie prawa, roszczenia i ograniczenia ciążące na 
lokalach wyodrębnionych z nieruchomości ciążą na związanych z nimi 
udziałach we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym”. Lokal 
niemieszkalny-kotłownia posiada księgę wieczystą KI1L/00090686/6.

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 81 000,00 zł. 
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2017 roku o godz. 13:00

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH 
Burmistrz  Gminy  i  Miasta Chęciny ogłasza:

6. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chęciny, oznaczonej w ewi-
dencji gruntów i budynków, jako działka nr 689 o powierzchni 3,5000 ha 
położonej w Wolicy obr. 18, Gmina Chęciny, sklasyfikowanej jako RV i RVI.
Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KI1L/00059830/2. 
 Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 280 000,00 
zł plus podatek VAT 23%.
 Przetarg odbędzie się w dniu 1 marca 2017 roku o godz. 14:00.

7. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej oznaczonej nr działki 1135/1 o powierzchni 
0,1400 ha położonej w Bolminie obr. 2, Gmina Chęciny, stanowiącej 
według ewidencji gruntów i budynków użytki RV i Br-RV. Na dział-
ce znajdują się ruiny budynku mieszkalnego. Nieruchomość posiada 
urządzoną księgę wieczystą KI1L/00072126/1. 

Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 75 000,00 zł. 
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT
 Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2017 roku o godz. 9:00.

8. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nierucho-
mości niezabudowanej oznaczonej nr działki 1135/2 o powierzchni 
0,1300 ha położonej w Bolminie obr. 2, Gmina Chęciny, stanowiącej 
według ewidencji gruntów i budynków użytki RV. Na działce znajdu-
ją się pozostałości po budynku gospodarczym. Nieruchomość posiada 
urządzoną księgę wieczystą KI1L/00072126/1. 
Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 69 000,00 zł. 
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT
Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2017 roku o godz. 10:00.

9. pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej oznaczonej nr działki 325/5 o powierzchni 0,0600 ha 
położonej w Ostrowie obr. 8, Gmina Chęciny, stanowiącej według ewi-
dencji gruntów i budynków użytki ŁIV i RVI.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą KI1L/00017692/6. 
Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na kwotę 26 000,00 zł. 
Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT.
Do przetargu zostaną dopuszczone tylko osoby będące właścicielami 
lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości przyległych, tj. działek 
o numerach ewidencyjnych: 325/3, 325/2, 326. 
Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie 
do dnia 27 lutego 2017 r. do godz. 15:00 zgłosić swoje uczestnictwo 
w przetargu poprzez złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta 
w Chęcinach Pl. 2 Czerwca 4, pisemnego zgłoszenia wraz z podaniem 
swoich danych osobowych oraz kopii dokumentu potwierdzającego 
dokonanie wpłaty wadium i kopii dokumentu potwierdzającego pra-
wo własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości sąsiedniej. 
Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tabli-
cach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach Pl. 2 Czerw-
ca 4 najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. 
Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2017 roku o godz. 11:00.
Wszystkie przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta 
w Chęcinach Pl. 2 Czerwca 4, pokój nr 114.

Warunkiem przystąpienia do poszczególnych przetargów jest wpłace-
nie wadium w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej do dnia 
24 lutego 2017 roku, na konto depozytowe Urzędu Gminy i Miasta 
w Chęcinach Nr 77849300040050087254240006 BS Kielce O/Chęciny.

Ogłoszenie o przetargach zostało opublikowane na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach, w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach www.bip.checiny.pl oraz 
wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w miejscowo-
ściach, w których znajdują się przedmiotowe nieruchomości. 

Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Referat Gospodarki 
Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 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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Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku w liczbach … 
Drodzy czytelnicy, zamiast opisywać w szczegółach, co robiliśmy i czym zajmowaliśmy się od 6 października, kiedy to odbyła się inaugu-
racja roku akademickiego 2016/17 do 21 grudnia 2016r., kiedy to odbyły się ostatnie zajęcia w I semestrze, pomyślałam że może będzie 
ciekawiej przeczytać te liczby w głębić się w nie a potem ocenić naszą działalność.

Jest nas w tej chwili 107, liczba ta może się zwiększać, ale i zmniejszać, zależy to od wpłacenia drugiej raty składek członkowskich i nowych 
wpisów.

Wykłady o różnej tematyce 11, godz. lekcyjnych 22, uczestników 594
Wykłady z Promocji zdrowia 5, godz. lekcyjnych 10, uczestników 195

Komputery 5 szkoleń, 30 godz. lekcyjnych, uczestników 48
Wycieczki piesze i autokarowe 8, uczestników 188

Ćwiczenia w wodzie – liczba ruchoma 27 osób w lipcu do 7 w grudniu

Teatr Żeromskiego w Kielcach 2 spektakle, uczestników 39
Widowisko teatralne z Siedlec  43 widzów

Film dokumentalny NURT 21 osób

Wystawa - Artyści polscy w okresie międzywojennym 21 zwiedzających

Zabawa Andrzejkowa 44 osoby
O jakość zajęć zapytajcie uczestników. Ja mogę powiedzieć, ze staraliśmy się bardzo, aby wszystkie zajęcia stały na wysokim poziomie. 
II semestr ruszył już od stycznia. Czekamy na Was drodzy czytelnicy, przyjdźcie, zapiszcie się i spędzajcie z nami pożytecznie, ale i we-
soło czas. 
        Zenona Dołęgowska

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ ZAPLANOWANYCH NA 
- LUTY 2017 -

/WYKŁADY - sala na parterze hali – czwartki,  godz. 16.00/ 
16 luty -  Chęciny dzisiaj i jutro - Burmistrz Robert Jaworski
23 luty -  Życie w Afryce - Julius Zellah
 

/PROMOCJA ZDROWIA - sala nr 100 na I piętrze hali - godz. 16.00/
22 luty - Pierwsza pomoc medyczna w sytuacjach nieprzewidzianych  
               - dr nauk med. Małgorzata Knap

 
/GRUPA TURYSTYCZNA/ 

/odpowiedzialna - starosta Krystyna Wilk/

15 luty - Muzeum zegarów w Jędrzejowie i Kościół Cystersów

/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

Refleksje andrzejkowe
Na naszym andrzejkowym balu poprosiłam, żeby ludzie napisali parę słów na temat wrażeń balowych i można to zrobić na kartce pod-
pisanej lub bez podpisu, jak kto woli. 
Wszystkie okazje wykorzystujemy, żeby aktywizować ludzi do wspólnego budowania wizerunku i tworzącej się historii życia naszego 
Uniwersytetu. W niedługim czasie powstanie strona internetowa, którą przecież trzeba czymś zapełniać. Mamy już jakiś zamysł, jak ma 
wyglądać ta nasza internetowa wizytówka i byłoby całkiem dobrze, gdyby ludzie pokonali opory i dzielili się swoimi przemyśleniami 
z wykładów i pozostałych zajęć. Wszyscy przecież dopiero uczymy się…
W czwartek po wykładzie, czyli zaraz po balu, jedna z koleżanek dała mi niepodpisaną kartkę o treści:

Piękny Bal Andrzejkowy, piękna integracja ChUTW, piękne tańce, piękne uśmiechy,  
pięknie nakryty stół. Czy zawsze tak pięknie będzie?

Nawet nie wiedziałam, że ten krótki tekst, będzie mnie ciągle, ilekroć na niego spojrzę, wzruszał...
Starosta d/s medialnych: Elżbieta Dudek-Nicewiczówna
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Tradycją okresu Świąt Bożego Narodzenia stało się coroczne przed-
stawienie jasełek przez uczniów szkół z terenu Gminy i Miasta Chęci-
ny. W 22. Przeglądzie Widowisk Jasełkowych udział wzięło pięć grup. 
Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowali się uczniowie 
szkół podstawowych z Polichna, Starochęcin i dwie grupy z Tokarni, 
a także uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących z Chęcin.
 Tematyka tegorocznych jasełek podkreślała istotę Bożych Naro-
dzin, potrzebę kultywowania zwyczajów świątecznych, jak również 
znaczenie tych wydarzeń dla człowieka. Pojawiły się również nowocze-
sne formy widowisk podkreślające jednak podstawowe wartości takie 
jak miłość, szacunek i potrzebę czynienia dobra. - Przegląd jasełkowy 
jest wyrazem pielęgnowania polskiej tradycji i kultury. – podkreśla 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, który bacznie 
przyglądał się niezwykle ciekawym występom. - Wydarzenie to cieszy 
się dużą popularnością wśród mieszkańców. Dzięki temu wydarzeniu 
próbujemy jeszcze choć na chwilę zatrzymać istotę, magię i radość 
Świąt Bożego Narodzenia  – podkreśla gospodarz gminy.

XXII Gminny Przegląd Widowisk Jasełkowych 
w Chęcinach

 Pięknie odegrane inscenizacje, dające wierny obraz tamtych czasów, niezwykła scenografia oraz niezapomniany śpiew 
kolęd – w Chęcinach niezwykle uroczyście zakończono okres Świąt Bożego Narodzenia. A wszystko dzięki dorocznemu Prze-
glądowi Widowisk Jasełkowych, który odbył się 22 stycznia w hali widowiskowo-sportowej “Pod Basztami” pod hasłem “Gdy 
się Chrystus rodzi”. Gościem specjalnym wydarzenia był saksofonista, Andrzej Gumiela.

Warto podkreślić, że każda z pięciu występujących grup specjalnie na 
jasełka przygotowała stroje i rekwizyty. Młodzi aktorzy do wszystkich 
występów podeszli bardzo sumiennie, wczuwając się umiejętnie w gra-
ne postacie. Przy dźwiękach kolęd, przebrani w piękne stroje ucznio-
wie prezentowali historię narodzenia Pana Jezusa, pobudzając zebra-
nych do głębokiej refleksji. Niezwykła scenografia i rekwizyty, a przede 
wszystkim gra aktorska młodych artystów sprawiły, że świąteczny czas 
na długo jeszcze pozostanie w naszych sercach. Wyraz temu dała tłum-
nie zgromadzona publiczność oklaskując gromko każdy z występów.
 Na zakończenie Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jawor-
ski, podziękował dzieciom dyrektorom, opiekunom i rodzicom za wysi-
łek, włożony w przygotowanie tego niecodziennego widowiska. Zdaniem 
gospodarza gminy, Burmistrza Roberta Jaworskiego, organizowane cy-
klicznie widowisko jasełkowe jest nie tylko dowodem na przywiązanie do 
tradycji chrześcijańskiej i próbą przypomnienia o istocie Świąt Bożego 
Narodzenia, ale także doskonałą promocją gminy. Przegląd widowisk 
jasełkowych uświetnił świąteczny występ saksofonisty, Andrzeja Gumieli.

Agnieszka Olech
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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
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Redaktor: Agnieszka Olech-Mońska
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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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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała w Chęcinach

 Kilkadziesiąt przedmiotów wystawionych na licytację, fantastyczne koncerty i nieocenieni wolontariusze – Gmina i Miasto 
Chęciny po raz kolejny z wielkim rozmachem włączyła się w szlachetną akcję Jurka Owsiaka bijąc dotychczasowy rekord chę-
cińskiego sztabu wynikiem 21 003,41 zł zebranych datków. Podczas licytacji w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach zebra-
no 7595 złotych. Poza tym licytacje odbyły się także w Świetlicy Marzeń w Tokarni. A wolontariusze kwestowali w Chęcinach, 
Ostrowie, Łukowej, Podzamczu, Polichnie, Miedziance i Tokarni. Wcześniej datki zbierano również w szkołach na terenie 
całej gminy. Partnerem Akcji WOŚP w Gminie Chęciny było Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne.

 To był 25. Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, która w Chęcinach za-
gościła już po raz kolejny. W tym roku gra-
liśmy dla ratowania życia i zdrowia dzieci 
na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz 
dla zapewnienia godnej opieki medycznej 
seniorom. O idei WOŚP i potrzebie wspól-
noty w takich momentach mówił podczas 
otwarcia Koncertu Finałowego w Chęci-
nach Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski. – Państwa obecność na 
dzisiejszym wydarzeniu świadczy o po-
trzebie pomagania. Już po raz 25. Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy gra nio-
sąc pomoc dzieciom, a od kilku lat otacza 
opieką również seniorów. Gmina Chęciny 
włącza się w orkiestrową akcję pomagając 
zbierać pieniądze na zakup nowego me-
dycznego sprzętu. Jestem przekonany, że 
cegiełka dodana w tak wyjątkowym dniu 
przez każdego z nas uczy człowieczeństwa 
i dzielenia się z innymi, ale też uwrażliwia 
nas na ludzką krzywdę. Możemy czuć się 
ogniwem tego wielkiego łańcucha pomocy 
– podkreślał podczas powitania Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, 
przypominając przy tym słowa Świętego 
Jana Pawła II. - Święty Jan Paweł II powie-
dział: “Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez 
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z in-
nymi”. Niech te znamienite słowa towarzy-

szą nam nie tylko dzisiaj, ale każdego dnia. 
Nigdy nie wiemy, kiedy ta pomoc, którą 
dzisiaj dajemy będzie potrzebna nam sa-
mym. Wspierajmy szlachetną ideę Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy i dzielmy 
się z innymi, bo dzielenie się z innymi nie 
tylko daje radość i satysfakcję, ale uczy też 
ludzkich odruchów w stosunku do innego 
człowieka – zachęcał Burmistrz, Robert Ja-
worski, dziękując wszystkim darczyńcom, 
występującym artystom i przede wszystkim 
wolontariuszom, którzy od rana kwestowali 
na rzecz potrzebujących. A wolontariusze, 
jak sami podkreślali mieszkańcy Gminy 
i Miasta Chęciny, bardzo chętnie włączali 
się w akcję wrzucając pieniądze do puszek. 
- Cieszymy się, że możemy wesprzeć akcję 
Jurka Owsiaka kwestując. Kwestowanie na 
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy to nasz dar dla osób, które tej pomocy 
potrzebują – mówili skromnie zmarznięci 

wolontariusze, którym z pomocą przyszli 
lokalni przedsiębiorcy – Ryszard Ramiączek 
przekazując ciasto dla kwestujących.  Po-
siłek dla uczestników przygotował Janusz 
Znojek z Zajazdu Pod Srebrną Górą.
 Wielkiemu wydarzeniu towarzyszyła 
nie tylko charytatywna zbiórka i licytacja 
fantów, ale również bogaty program arty-
styczny. - Program jest nasycony artystami 
z terenu naszej gminy. W tegorocznym fi-
nale grają z nami wszyscy, także najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy, czyli przedszko-
laki z Przedszkola Samorządowego w Chę-
cinach – podkreślił Burmistrz Robert Ja-
worski. – Przyszli tu z całymi rodzinami 
i uważam, że to jest dobra lekcja otwartości 
na drugiego człowieka. Dzięki takim wyda-
rzeniom młodzi ludzie uczą się wrażliwości 
i rozumieją, że nie można być obojętnym 
na potrzeby innych. Mamy wielce utalento-
waną młodzież, która dzisiaj wystąpi przed 
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publicznością, aby upiększyć ten wyjątkowy 
wieczór. Dziękuję, że w akcji Jurka Owsia-
ka uczestniczy tak wielu naszych artystów 
– dziękował gospodarz gminy, a było komu 
dziękować, bo obok maluchów na scenie 
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach 
stanęli także: Zespół NewX, uczestnicy 
IV Gminnego Mam Talent – Dominika 
Wrońska i Paulina Gołuch, zespoły tanecz-
ne: FRESH, ZAMKOWE DUSZKI Tokar-
nia, KWARTET ŻONGLERSKI z MDK 
w Kielcach oraz Wojciech Lisowicz.
 Występy artystów przeplatane były licy-
tacjami. Na tegoroczną, jubileuszową edy-
cję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
darczyńcy przekazali kilkadziesiąt niezwy-
kłych fantów. Zebrani chętnie licytowali 
wystawione na aukcję rzeczy. Za największą 
kwotę, bo 650 złotych wylicytowano obraz 
olejny z wizerunkiem Rynku w Chęcinach 
namalowany przez Romana Korneckiego, 
a przekazany przez Burmistrza, Rober-
ta Jaworskiego. Licytacje odbyły się także 
w Świetlicy Marzeń w Tokarni. Tutaj naj-
wyższą kwotę 135 złotych uzyskał przeka-
zany przez wicedyrektora Urzędu Pracy go przygotowanych przez instruktorów 

ratownictwa OSP oraz pokazu firmy ko-
smetycznej Mary Kay. Na zakończenie od-
był się koncert Wojtka Lisowicza. - Z tego 
miejsca chciałbym podziękować wszystkim, 
którzy zaangażowali się w dzisiejszą akcję. 
Wspólnymi siłami możemy zdziałać na-
prawdę wiele – podkreślał Burmistrz.
 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zakończył się symbolicznym świa-
tełkiem do nieba. Chęciński Zamek zabły-
snął całą paletą barw, aby zasygnalizować 
i podkreślić wagę wydarzenia, w którym 
chęcinianie tak tłumnie wzięli udział. Ko-
lejny finał WOŚP już za rok.
 Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania wolontariuszom kwestują-
cym podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy na terenie Gminy 
Chęciny oraz darczyńcom, którzy przeka-
zali przedmioty do licytacji, tj.:
 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski, Emilia Jaworska, Danuta 
Mochocka Przewodnicząca Rady Gminy 
I Miasta Chęciny, Klub Sportowy Effector 
Kielce, Klub Sportowy VIVE Tauron Kiel-
ce, Klub Sportowy Cracovia, Wicedyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 
- Cezary Mielczarz, Klub Seniora w Chę-
cinach, Fotograf Mateusz Mazur, Centrum 
Językowe Fabryka Języka, Rzeźbiarz  Sła-
womir Główczyk, Ryszard Ramiączek- Cu-
kiernia, Delikatesy AM Mirosław Rylski, 
Pani Danuta Piotrowska, Salon Fryzjerski 
Edyta Stolarczyk, Salon Fryzjerski ANNA-
-Anna Wrońska, Salon Fryzjerski Agata 
Gruszka, Studio Kosmetyczne AVE Ewa 
Ubożak, Agnieszka Brzezowska - Restaura-
cja Pod Zamkiem, Janusz Znojek - Zajazd 
pod Srebrną Górą, Fundacja WOŚP, SAMI 
SWOI- Izabela i Rafał Maleccy, Zamek 
Królewski w Chęcinach, Zespół NEW X, 
Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, 
Pani Małgorzata Jarząbek – Kwiaciarnia. 

WOLONATRIUSZE KWESTUJĄCY 
PODCZAS WOŚP NA TERENIE 
GMINY I MIASTA CHĘCINY:

1.Natalia Cieślikiewicz
2.Katarzyna Bukowska
3.Aleksandra Bukowska

4.Jakub Czaplarski
5.Justyna Czoków

6.Julia Dziurzyńska
7.Klaudia Dziurzyńska

8.Wiktoria Giemza
9.Kinga Góralska
10.Edyta Jarząbek

11.Urszula Karbownik
12.Wiktoria Król

13.Karol Makówka
14.Klaudia Malarczyk

15.Magdalena Nartowska
16.Kamila Nowak

17.Emilia Polit
18.Agnieszka Polit

19.Aleksandra Stępień
20.Wiktoria Walczyk
21.Wojciech Wcisło

22.Jagoda Widomska
23.Oliwia Wieloch

24.Żaneta Woźniczko
25.Filip Wydra

26.Wioleta Wydra
27.Monika Ziętarska

28.Anna Zych
29.Barbara Zych

w Kielcach Cezarego Mielczarza zestaw, 
w skład którego wszedł: power bank, pa-
rasol, notesy, etui na klucze, portfel, scy-
zoryk, pendrive i torba termiczna. W To-
karni pod młotek poszła także bombka 
wykonana metodą decoupage i przeka-
zana przez Danutę Piotrowską, ozdobna 
rybka od Kwiaciarni Pani Małgorzaty Ja-
rząbek i wiele, wiele innych. Nie zabrakło 
też wielu występów artystycznych. Koncert 
WOŚP rozpoczął się tu przedstawieniem 
jasełkowym przygotowanym przez dzieci 
z SP w Tokarni. Dla zebranych zatańczyły 
Zamkowe Duszki – Tokarnia, Julia Woź-
niczko, Wiktoria Siarek i Magdalena Wci-
sło, a zaśpiewali: Zuzia Szcześniak, Paulina 
Kaczmarczyk, Julia Ściubis, Wojtek Wcisło 
i Żaneta Woźniczko. Nie zabrakło również 
pokazów ratownictwa wodnego i lądowe-

Pani Bożena Wojdan, Grzegorz Gałuszka- 
Radny Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego, OSP w Tokarni.
Poczęstunek w postaci ciepłego gulaszu 
– przygotował Janusz Znojek Zajazd Pod 
Srebrną Górą. Ciasto dla wolontariuszy po-
darował Ryszard Ramiączek – Cukiernia.

Agnieszka Olech


