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Jubileusz 70-lecia istnienia
Ludowych Zespołów Sportowych

 Uroczyście świętowano jubileusz 70-lecia Ludowych 
Zespołów Sportowych w Regionalnym Centrum Nauko-
wo-Technicznym w Podzamczu Chęcińskim. Były podzię-
kowania, gratulacje i liczne statuetki przyznane za lata 
współpracy przez kieleckie władze LZS. Jedna ze statu-
etek trafiła do Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Ro-
berta Jaworskiego.

Otwarto nowoczesny Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

w szpitalu w Czerwonej Górze
 Nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia świętego Rafała 
w Czerwonej Górze już działa. Uroczystego otwarcia dokonano 
w ostatni czwartek czerwca. Inwestycja kosztowała ponad 3 mi-
liony złotych. Warto podkreślić, że oprócz otwarcia Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii w szpitalu tego dnia świę-
towano także zakończenie termomodernizacji budynku szpitala.

Trwa opracowanie Planu
Zagospodarowania Przestrzennego 

w Mostach
 Mosty przez dziesiątki lat nie mogły się rozwijać ze 
względu na blokadę związaną z planowaną budową „mo-
rza chęcińskiego”. Po długich staraniach obecnych władz 
gminnych, miejscowość ta, znikająca przez ostatnie lata 
dostała nowe życie. W ostatnim czasie zainwestowano tu 
ponad 4 miliony złotych. Dzięki pozyskanym środkom 
unijnym wybudowano wodociąg i scalono grunty. Obec-
nie trwa opracowywanie Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego, po opracowaniu którego nareszcie będzie 
można tu inwestować. 

Remont
Klasztoru Franciszkanów

 Dobiegł końca drugi etap remontu dachu na budynku Klaszto-
ru Ojców Franciszkanów w Chęcinach. Prace te były kontynuacją 
robót wykonanych w ramach ubiegłorocznej inwestycji zrealizowa-
nej, podobnie jak w roku bieżącym, z dotacji ministerialnej.



Z ŻYCIA GMINY

2

	 Podczas	 Zjazdu	 Sołtysów	 wręczo-
ne	 zostały	 nagrody	 i	wyróżnienia	 dla	
laureatów	konkursu	„Sołtys	Roku	Wo-
jewództwa	 Świętokrzyskiego	 –	 2015,	
któremu	 patronuje	 Adam	 Jarubas	
–	 Marszałek	 Województwa	 Święto-
krzyskiego.	Adresatami	konkursu	byli	
sołtysi	województwa	świętokrzyskiego.	
-	Ocenie	podlegały	m.in.	ich	osiągnię-
cia	 poprawiające	 infrastrukturę	 so-
łectwa	 i	gminy,	działania	 integracyjne	
na	 rzecz	 lokalnej	 społeczności	 oraz	
przynależność	 do	 innych	 organizacji	
czy	 rezultaty	 działalności	 społecznej	 -	
poinformował	 prezes	 Stowarzyszenia	
Sołtysów	 Ziemi	 Kieleckiej,	 Feliks	 Ja-
nuchta.
	 Tytuł	 „Sołtysa	 Roku	 2015”,	 oka-
załą	 statuetkę	 oraz	 nagrodę	 główną	 -	
20	tys.	złotych	otrzymała	Monika	Wy-
rwał,	 sołtys	Komornik	w	gminie	Klu-
czewsko.	 Natomiast	 „Sołtysem	 Roku	
2015”	 z	terenu	 Gminy	 i	Miasta	 Chę-
ciny	okrzyknięto	sołtysa	sołectwa	Woj-

kowiec	 i	Lelusin	 Aleksandrę	 Kardaś.	
-	 Pani	 Sołtys	 zawsze	 sumiennie	 oraz	
z	pełną	 dbałością	 i	zaangażowaniem	

Aleksandra Kardaś Sołtysem Roku
Gminy i Miasta Chęciny

 Po raz dwudziesty drugi w Wąchocku spotkali się sołtysi z całej Polski i po raz pierwszy z Ukrainy w ramach corocznego 
Zjazdu Sołtysów Ziemi Kieleckiej i Krajowego Turnieju Sołtysów. Podczas dwudniowego spotkania, sołtysi zmagali się w kon-
kurencjach turniejowych. Rozstrzygnięto także konkurs na „Sołtysa Roku Województwa Świętokrzyskiego – 2015. Najlepszym 
sołtysem roku 2015 z terenu Gminy i Miasta Chęciny została Aleksandra Kardaś, która funkcję sołtysa sołectwa Wojkowiec  
i Lelusin piastuje od blisko dziesięciu już lat.

Nagrodę i wyróżnienie za całokształt swojej działalności Pani Aleksandra otrzymała podczas XXII Zjazdu Stowarzyszenia  Sołtysów Ziemi Kieleckiej, w którym uczestniczyli Wojewoda 
Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz Wicestarosta, Zenon Janu  oraz Burmistrz Gminy i Masta Chęciny Robert Jaworski.

wykonuje	 wszystkie	 należące	 do	 niej	
obowiązki.	Aktywna	i	pomyślna	współ-
praca	 z	samorządem	 Gminy	 i	Miasta	
Chęciny,	 podejmowanie	 rozlicznych	
inicjatyw	inwestycyjnych	i	społecznych,	
a	także	zaangażowanie	w	sprawy	miej-
scowości	 Wojkowiec	 i	Lelusin	 oraz	 jej	
mieszkańców	 potwierdza	 jej	 oddanie	
i	poświęcenie	na	rzecz	lokalnej	społecz-
ności	–	mówi	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	
Chęciny,	Robert	Jaworski.	-	Pani	Sołtys	
Aleksandra	 Kardaś	 przez	 całokształt	
swojej	działalności	od	wielu	lat	aktywi-
zuje	 mieszkańców	 miejscowości	 Woj-
kowiec	 i	Lelusin	 we	 wszystkich	 dzie-
dzinach	 życia.	 Obdarzona	 zaufaniem	
swego	 środowiska	 od	 blisko	 10	 lat,	
jako	Sołtys,	podejmuje	 trud	służby	na	
rzecz	rozwoju	i	niesienia	wsparcia	oraz	
pomocy	 współmieszkańcom.	 Mandat	
zaufania,	 jakim	 darzą	 Panią	 Aleksan-
drę	mieszkańcy	 jest	dla	niej	motorem	
do	 działania,	 które	 procentuje	 wielo-
ma	sukcesami.	Angażując	się	w	bieżące	
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sprawy	 i	problemy	 mieszkańców	 wsi	
oraz	 podejmując	 szereg	 inicjatyw	 go-
spodarczych	i	inwestycyjnych	w	wybit-
ny	sposób	wpływa	na	rozwój	zarówno	
sołectwa,	jak	i	całej	Gminy	Chęciny.	Za	
to	wszystko	pragnę	złożyć	na	ręce	Pani	
sołtys	serdeczne	podziękowania	-		gra-
tulował	laureatce	tytułu	włodarz	Gmi-
ny	i	Miasta	Chęciny,	Burmistrz	Robert	
Jaworski,	 który	 wraz	 z	marszałkiem	
województwa	 świętokrzyskiego	 Ada-
mem	wręczył	podczas	zjazdu	sołtysów	
nagrodę	 na	 ręce	 najlepszego	 sołtysa	
Aleksandry	Kardaś.	-	To	zaszczytne	wy-
różnienie	jest	dla	mnie	przede	wszyst-
kim	motywacją	do	dalszej	działalności	
na	rzecz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	a	do	
zrobienia	jest	jeszcze	dużo	–	mówi	na-
grodzona	zaszczytnym	tytułem	„Sołtys	
Roku	2015”	Aleksandra	Kardaś.
	 Aleksandra	 Krystyna	 Kardaś	 Ma	
65	 lat.	 Jest	 od	urodzenia	mieszkanką	
Wojkowca	w	Gminie	Chęciny.	Z	gminą	
związała	swe	życie	prywatne	i	zawodo-
we.	 Ukończyła	 Technikum	 Rolnicze	
w	Podzamczu	 koło	 Chęcin,	 uzysku-
jąc	 tym	 samym	wykształcenie	 średnie	
i	tytuł	 technika	 rolnika.	 Pracowała	
w	Urzędzie	 Gminy	 w	Wolicy.	 Następ-
nie	 przez	 30	 kolejnych	 lat	 pracowała	
w	Rolniczej	 Spółdzielni	 Produkcyjnej	
w	Łukowej	jako	księgowa.
	 Od	 zawsze	 aktywnie	 uczestniczyła	
w	życiu	 społecznym.	W	okresie	 1978-
1982	 była	 radną	 Rady	 Narodowej	
Miasta	 i	Gminy	 w	Chęcinach,	 pełniąc	
funkcję	 przewodniczącej	 komisji	 ds.	
rolnictwa.	 Pełniła	 również	 funkcję	
radnej	Rady	Powiatu	Kielce	jako	mło-

dzieżowiec.	Była	członkiem	Kolegium	
do	 spraw	 wykroczeń	 przy	 Naczel-
niku	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny.	 W	la-
tach	 1983-1986	 pełniła	 także	 funkcję	
ławnika	 ludowego	 Sądu	 Rejonowego	
w	Kielcach.
	 Jej	 aktywność	 i	działalność	 samo-
rządowa	 były	 wielokrotnie	 dostrze-
gane	 i	nagradzane	 przez	 różnego	 ro-
dzaju	 organy	 i	instytucje.	 Już	 w	1976	
r.	 uchwałą	 Rady	 Państwa	 Pani	 Alek-
sandra	została	odznaczona	Brązowym	
Krzyżem	 za	 zasługi	 na	 rzecz	 lokalnej	
społeczności,	a	w	1978	r.	Uchwałą	Ko-
mitetu	Wykonawczego	Rady	Głównej	
odznaczona	 Brązową	 Odznaką	 imie-
nia	 Janka	 Krasickiego.	 W	2009	 r.	 na	
wniosek	 Burmistrza	 Gminy	 i	Miasta	
Chęciny	otrzymała	z	Ministerstwa	Rol-
nictwa	 i	Rozwoju	Wsi	 odznakę	 hono-
rową	„Zasłużony	Dla	Rolnictwa”.
	 Aktualnie	wraz	z	mężem	prowadzi	
własne	 10	 hektarowe	 gospodarstwo	
rolne	produkujące	żywiec	wołowy.	Po-
mimo	 wielu	 obowiązków	 związanych	
z	utrzymaniem	 domu	 oraz	 zarządza-
niem	 gospodarstwem	 Pani	 Aleksan-
dra	 od	 około	 10	 lat	 godzi	 obowiązki	
dnia	 codziennego	 z	funkcją	 społecz-
ną,	 pełniąc	 rolę	 Sołtysa	miejscowości	
Wojkowiec	i	Lelusin.	Po	odbytych	ka-
dencjach	mieszkańcy	obu	miejscowo-
ści	w	roku	ubiegłym	ponownie	doce-
nili	 jej	wieloletni	wkład	w	rozwój	 ich	
miejscowości	 i	wybrali	 ją	 na	 Sołtysa	
miejscowości.	Jest	to	już	jej	trzecia	ka-
dencja.

Agnieszka Olech
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	 Nowoczesny	 Oddział	 Anestezjologii	 i	Intensywnej	 Te-
rapii	mieści	się	na	trzecim	piętrze	szpitala,	w	miejscu	daw-
nego	bloku	operacyjnego.	Jak	podkreślała	podczas	uroczy-
stego	 otwarcia	 Agnieszka	 Janowska,	 kierownik	 Oddziału,	
poprzednia	 lokalizacja	 pomimo	 bardzo	 dobrego,	 nowego	
sprzętu,	 nie	 spełniała	wymagań	 lokalowych.	 -	Na	 oddzia-
le	 znajduje	 się	 siedem	najwyższej	 klasy	 łóżek,	w	tym	pięć	
mieści	się	na	sali	ogólnej	i	dwa	w	oddzielnych	separatkach.	
Jedna	z	nich	posiada	osobną	toaletę.	W	chwili	obecnej	dys-
ponujemy	również	najnowocześniejszym	sprzętem	monito-
rującym	i	podtrzymującym	czynności	życiowe	–	poinformo-
wała	Agnieszka	 Janowska,	 kierownik	Oddziału	Anestezjo-
logii	i	Intensywnej	Terapii.	-	W	ciągu	roku	na	nasz	oddział	
przyjmujemy	ponad	stu	pacjentów,	a	wielu	z	nich	znajduje	
się	 w	tragicznym	 stanie	 z	powodu	 wypadków	 drogowych,	
różnego	rodzaju	powikłań	czy	sepsy.	Często	brakowało	nam	
miejsc	 i	musieliśmy	 szukać	 ich	 na	 innych	 oddziałach	 lub	
nawet	 w	innych	 szpitalach	 –	mówiła	 kierownik	 Agnieszka	
Janowska.
	 O	potrzebie	 budowy	 nowego	 Oddziału	 Anestezjologii	
i	Intensywnej	Terapii,	a	także	o	kosztach	powstania	tej	jak-
że	ważnej	 inwestycji	mówił	dyrektor	Wojewódzkiego	Szpi-
tala	Specjalistycznego	imienia	świętego	Rafała	w	Czerwonej	
Górze,	Youssef	Sleiman.	-	Stary	oddział	mieścił	się	w	części	
korytarza	 i	nie	 spełniał	 aktualnych	 wymogów.	 W	nowym	
Oddziale	będziemy	mogli	ratować	życie	ludzkie	zdecydowa-
nie	bardziej	skutecznie	–	podkreślał	dyrektor	Youssef	Sle-
iman,	dziękując	 jednocześnie	wszystkim	tym,	którzy	przy-
czynili	 się	do	 realizacji	 inwestycji.	 -	 Inwestycja	kosztowała	
3	miliony	040	tysięcy	541,	36	zł.,	z	czego	2	miliony	975	ty-
sięcy	716,93	zł	Szpital	otrzymał	z	puli	Urzędu	Marszałkow-
skiego,	natomiast	64	tysiące	824,43	zł	pokryto	ze	środków	
własnych	-	zaznaczył	dyrektor	Youssef	Sleiman,	dziękując	za	
wsparcie	inwestycji.	
	 Słowa	uznania	na	ręce	dyrekcji	Wojewódzkiego	Szpita-
la	 Specjalistycznego	 imienia	 świętego	Rafała	w	Czerwonej	
Górze	złożyli	licznie	przybyli	goście.	Wśród	nich	gratulacje	

Otwarto nowoczesny Oddział Anestezjologii
i Intensywnej Terapii w szpitalu w Czerwonej Górze

 Nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia świętego Rafa-
ła w Czerwonej Górze już działa. Uroczystego otwarcia dokonano w ostatni czwartek czerwca. Inwestycja kosztowała ponad 
3 miliony złotych. 

złożył	osobiście	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski.	-	Bardzo	ważne	jest,	aby	chorzy	byli	leczeni	w	co-
raz	lepszych	warunkach.	Składam	ogromne	wyrazy	uznania	
i	gratulacje	na	ręce	dyrektora	Youssefa	Sleimana	za	wytrwa-
łość	w	dążeniu	do	celu	i	stwarzanie	pacjentom	tego	szpitala	
coraz	 lepszych	warunków	hospitalizacji	 –	gratulował	Bur-
mistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.
	 Warto	podkreślić,	że	oprócz	otwarcia	Oddziału	Aneste-
zjologii	 i	Intensywnej	Terapii	w	szpitalu	 tego	dnia	 święto-
wano	także	zakończenie	termomodernizacji	budynku	szpi-
tala.	-	To	była	dla	nas	także	bardzo	ważna	inwestycja,	która	
z	całą	 pewnością	 nie	 tylko	 poprawi	warunki	 hospitalizacji	
pacjentów,	ale	pozwoli	nam	także	na	zwiększenie	oszczęd-
ności	w	sezonie	grzewczym	–	zaznaczył	dyrektor	Wojewódz-
kiego	 Szpitala	 Specjalistycznego	 imienia	 świętego	 Rafała	
w	Czerwonej	Górze,	Youssef	Sleiman.

Agnieszka Olech
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	 Podczas	spotkania	przedstawiono	hi-
storię	Ludowych	Zespołów	Sportowych.	
-	Pierwsze	LZS-y	powstały	tuż	po	II	Woj-
nie	 Światowej,	 w	1946	 roku.	 Ich	 celem	
jest	upowszechnianie	i	rozwijanie	kultu-
ry	fizycznej	oraz	 sportu	w	małych	miej-
scowościach,	 głównie	 na	 wsiach	 –	 pod-

Jubileusz 70-lecia istnienia
Ludowych Zespołów Sportowych

 Uroczyście świętowano jubileusz 70-lecia Ludowych Zespołów Sportowych w Regionalnym Centrum Naukowo-Technicz-
nym w Podzamczu Chęcińskim. Były podziękowania, gratulacje i liczne statuetki przyznane za lata współpracy przez kieleckie 
władze LZS. Jedna ze statuetek trafiła do Burmistrza, Roberta Jaworskiego.

kreśla	prezes	Świętokrzyskiego	Zrzesze-
nia	LZS	Jerzy	Kula,	który	przypomniał,	
że	w	Ogólnopolskie	Igrzyska	LZS	odby-
ły	 się	 w	Kielcach	 trzykrotnie	 –	w	latach	
1999,	2005	i	2010.
	 Uroczystość	 jubileuszowa	 stała	 się	
także	 doskonałą	 okazją	 do	 specjalnego	
wyróżnienia	 zasłuzonych	 klubów,	 spor-
towców,	 trenerów	 i	ludzi	 związanych	
ze	stowarzyszeniem	 w	ostatnich	 latach.	
Wśród	 nagrodzonych	 za	 dobrą	 współ-
pracę	 i	wsparcie	 działań	 sportowych	
znalazł	 się	 również	 Burmistrz	 Gminy	
i	Miasta	 Chęciny,	 Robert	 Jaworski,	 któ-
ry	w	imieniu	Samorządu	Gminy	i	Miasta	

Chęciny	złożył	gratulacje	i	życzenia	z	oka-
zji	jubileuszu	70-lecia	działalności	Święto-
krzyskiego	Zrzeszenia	Ludowych	Zespo-
łów	Sportowych		na	ręce	prezesa	Święto-
krzyskiego	Zrzeszenia	LZS	Jerzego	Kuli.	-	
Działalność	 Świętokrzyskiego	 Zrzeszenia	
LZS	na	przestrzeni	dziesięcioleci	wywarła	
duży	wpływ	na	rozwój	i	upowszechnianie	
kultury	 fizycznej	 i	sportu	 wśród	 dzieci	
i	młodzieży,	 jak	również	osób	dorosłych.	
Pragnę	 podziękować	 za	 zaangażowanie,	
trud	 wychowawczy	 i	wielkie	 serce	 wło-
żone	 w	pracę	 z	młodzieżą	 –	 podkreślał	
Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	 Ro-
bert	Jaworski.	-	Proszę	przyjąć	gratulacje	
i	życzenia	 wszelkiej	 pomyślności	 w	reali-
zacji	 zamierzeń	 związanych	 ze	sportem.	
Niech	kolejne	lata	obfitują	we	wspaniałe	
sukcesy	oraz	talenty	sportowe	–	zaznaczył	
Burmistrz	Jaworski.
	 Organizatorem	wydarzenia	była	Rada	
Wojewódzka	 Świętokrzyskiego	 Zrzesze-
nia	 Ludowych	 Zespołów	 Sportowych.	
Piękny	 jubileusz	 uświetnił	 niezapomnia-
ny	 występ	 znanej	 i	cenionej	 Rodzinnej	
Kapeli	Korbanów.

Agnieszka Olech

	 Stutysięczną	turystę	powitano	iście	po	królewsku.	Były	wy-
strzały	armat,	gratulacje	i	podarunek,	który	wręczył	Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.
	 Warto	zaznaczyć,	że	w	tym	roku	Zamek	gościł	swego	100-ty-
sięcznego	 turystę	dosyć	wcześnie,	bo	 już	w	pierwszej	połowie	
lipca.	 Dotychczas	 w	obiekcie	 odnotowywano	 taką	 liczbę	 naj-
wcześniej	w	sierpniu,	dlatego	łatwo	dostrzec,	że	liczba	zwiedza-
jących	chęcińską	warownię	stale	rośnie,	a	zainteresowanie	nim	
jest	nadal	ogromne.		
	 Pani	 Angelika	 z	tej	 okazji	 otrzymała	 niepowtarzalny	 pre-
zent!	Był	 to	ozdobny	hełm	ręcznie	wykonywany	przez	nasze-
go	płatnerza	oraz	zestaw	materiałów	promocyjnych	o	Gminie	
Chęciny.

Magdalena Jamrożek

100-tysięczny turysta
na Zamku Królewskim w Chęcinach

 Zamek Królewski w Chęcinach gościł 100-tysięcznego tuystę. Tym razem okazała się nim być Pani Angelika Czarnecka 
z Rzeszowa.
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	 Podczas	 prezentacji	 przygotowanej	 przez	Wojewódzki	 Fun-
dusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej,	zostały	omówio-
ne	 zagadnienia	 wynikające	 z	Planu	Gospodarki	Niskoemisyjnej	
Gminy	Chęciny.	W	ramach	konsultacji	ze	specjalistami	funduszu	
uczestnicy	spotkania	mogli	również	pozyskać	szczegółowe	infor-
macje	na	temat	istniejących	możliwości	pozyskania	funduszy	na	
przedsięwzięcia	 ograniczające	 emisje	 gazów	 cieplarnianych	 i	in-
westycje	wykorzystujące	systemy	odnawialnych	źródeł	energii.
	 W	spotkaniu	wziął	udział	Burmistrz,	Robert	Jaworski	oraz	
wiceprezes	 Wojewódzkiego	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	
i	Gospodarki	Wodnej,	Marek	Gos.
	 Ci,	 którzy	 nie	 mogli	 uczestniczyć	 w	spotkaniu	 osobiście	
mogą	zasięgnąć	 informacji	dostępnej	na	 stronie	 internetowej	
www.checiny.pl,	na	temat	oferowanego	przez	Wojewódzki	Fun-
duszu	 Ochrony	 Środowiska	 i	Gospodarki	 Wodnej	 wsparcia	
przedsięwzięć	 związanych	 z	ograniczeniem	 emisji	 gazów	 cie-
plarnianych	 i	inwestycji	 wykorzystujących	 systemy	 odnawial-
nych	źródeł	energii.

Magdalena Jamrożek

Nowe możliwości w pozyskiwaniu środków
finansowych przez mieszkańców i przedsiębiorców
 
 W Kamienicy „Niemczówka” w Chęcinach odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców i przedsiębiorców z tere-
nu Gminy Chęciny.

	 W	ramach	zadania	na	ulicy	14	Stycznia	zostanie	wykonane	
odwodnienie	i	podbudowa	drogi,	a	nowa	nawierzchnia	bruko-
wa	będzie	położona	na	długości	blisko	350	metrów.	Powstaną	
także	chodniki.	Jeśli	chodzi	o	przebudowę	ulicy	Kieleckiej	zo-
stanie	wykonana	podbudowa	chodników	i	zjazdów	oraz	poło-
żona	nawierzchnia	z	kostki	brukowej.		Staną	tu	także	urządze-
nia	bezpieczeństwa	ruchu.	

Przebudowa ulic w Chęcinach 
 Trwają prace budowlane w centrum Chęcin. W ramach rozpoczętej w lipcu inwestycji gmina realizuje zadanie obejmujące 
kompleksową przebudowę infrastruktury ulic: Kieleckiej i 14 Stycznia w Chęcinach. 

	 Obecnie	trwają	prace	ziemne	i	instalacyjne	przy	przebudo-
wie	kanalizacji	deszczowej	wzdłuż	obu	ulic,	która	obejmie	bu-
dowę	nowych	studni	oraz	wymianę	i	montaż	nowych	wpustów	
ulicznych.		
	 Na	 to	 zadanie	Gmina	Chęciny	 pozyskała	 dofinansowanie	
w	ramach	 Programu	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	 na	 lata	
2014-2020.

Magdalena Jamrożek 
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	 Budowa	oświetlenia	na	tym	odcinku	była	niezbędnym	ele-
mentem	 służącym	 poprawie	 komfortu	 użytkowania	 sławnej	
w	całym	województwie	i	poza	jego	granicami	„Ścieżki	Mnicha”.	
Na	odcinku	170	metrów	stanęło	7	stylowych	lamp,	które	ideal-
nie	wpasowują	się	w	charakter	miasta.	–	Wykonane	oświetlenie	
z	całą	pewnością	zwiększy	poczucie	bezpieczeństwa	wszystkich	
korzystających	z	tego	traktu	wieczorową	porą,	a	także	ograni-
czy	 zjawisko	 chuligaństwa	 w	tej	 strefie	miasta,	 które	 niestety	
miały	 tu	 często	miejsce.	Nowe	 lampy	 tworzą	 niepowtarzalny	
klimat	i	zachęcają	do	zwiedzania	Chęcin	nie	tylko	w	dzień,	ale	
także	po	zmroku,	kiedy	uwidacznia	się	zupełnie	inne,	wyjątko-
we	oblicze	naszego	miasta	–	mówi	Robert	Jaworski,	Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny.

Agnieszka Olech

Nowe oświetlenie
na „Ścieżce Mnicha” w Chęcinach

 Kolejna inwestycja na terenie gminy Chęciny dobiegła końca. Na odcinku od ulicy Jędrzejowskiej pod Wzgórze Zamkowe 
stanęły nowe, stylowe lampy, które oświetlają między innymi znaną i lubianą przez turystów „Ścieżkę Mnicha”.

	 Wykreślenie	 z	Koncepcji	Przestrzennego	Zagospodarowa-
nia	 Kraju	 projektu	 budowy	 “morza	 chęcińskiego”	 sprawiło,	
że	po	latach	w	Mostach	nareszcie	będzie	można	się	budować.	
Władze	gminy	rozpoczęły	inwestowanie	w	wieś.	Pozyskały	duże	
dofinansowanie	 na	wybudowanie	wodociągu	 i	 stały	 się	 także	
beneficjentem	scalenia	gruntów.	-	W	związku	z	planowaną	bu-
dową	 słynnego	 “morza	 chęcińskiego”	 przez	 dziesiątki	 lat	 nic	
nie	można	było	tu	zrobić.	Po	długich	staraniach,	w	końcu	udało	
się	wykreślić	ten	projekt	z	Koncepcji	Przestrzennego	Zagospo-
darowania	Kraju.	Dzięki	temu,	w	końcu	możemy	działać.	Teraz	
staramy	się	nadrobić	stracony	przez	długie	lata	czas	i	sprawić,	
żeby	położone	malowniczo	Mosty	 stały	 się	 atrakcyjnym	miej-
scem	do	życia	-	przekonuje	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	
Robert	 Jaworski,	dodając,	 że	kolejnym	krokiem	umożliwiają-
cym	 inwestowanie	 w	Mostach	 jest	 opracowanie	miejscowego	
planu	zagospodarowania	przestrzennego	dla	tej	miejscowości.	
	 Podjęcie	przez	Radę	Miejską	w	Chęcinach	uchwały	w	spra-
wie	 przystąpienia	 do	 sporządzenia	miejscowego	 planu	 zago-
spodarowania	 przestrzennego	 “MOSTY”	 na	 terenie	 gminy	
Chęciny	 rozpoczęło	 procedurę	 planistyczną	 zmierzającą	 do	
sporządzenia	 i	 uchwalenia	 miejscowego	 planu	 zagospodaro-
wania	 przestrzennego	 części	 sołectwa	 Mosty,	 w	 obrębie	 któ-
rego	 występuje	 znaczące	 zainteresowanie	 nieruchomościami.	
-	Tereny	inwestycyjne	w	Mostach	są	niezwykle	atrakcyjne.	Po	
scaleniu	gruntów	przystąpiliśmy	do	sporządzenia	miejscowego	
planu	zagospodarowania	przestrzennego,	dzięki	któremu	na-

Trwa opracowanie Planu
Zagospodarowania Przestrzennego w Mostach

 Mosty przez dziesiątki lat nie mogły się rozwijać ze względu na blokadę związaną z planowaną budową „morza chęciń-
skiego”. Po długich staraniach obecnych władz gminnych, miejscowość ta, znikająca przez ostatnie lata dostała nowe życie. 
W ostatnim czasie zainwestowano tu ponad 4 miliony złotych. Dzięki pozyskanym środkom unijnym wybudowano wodociąg 
i scalono grunty. Obecnie trwa opracowywanie Planu Zagospodarowania Przestrzennego, po opracowaniu którego nareszcie 
będzie można tu inwestować. 

reszcie	będzie	można	 tu	 inwestować.	Powstanie	nowe	osiedle	
domków	jednorodzinnych,	ale	nie	tylko.	Plan	zagospodarowa-
nia	 przestrzennego	 uwolni	 także	 grunty	 pod	 działalność	 go-
spodarczą	–	poinformował	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Checiny,	
Robert	Jaworski.	
	 Opracowywany	właśnie	miejscowy	plan	zagospodarowania	
przestrzennego	dla	miejscowości	Mosty	ma	ma	służyć	wyzna-
czeniu	 terenów	 budowlanych	 pod	 zabudową	 mieszkaniową	
oraz	 usługową.	 Planem	 zagospodarowania	 zostanie	 objętych	
ponad	200	hektarów.	

Agnieszka Olech
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	 Zrywanie	posadzek	na	parterze	i	na	piętrze	budynku,	wy-
równanie	stropów,	wykonanie	wylewek	 i	zupełnie	nowe	 ła-
zienki	–	właśnie	trwają	szeroko	zakrojone	prace	remontowe	
w	Szkole	Podstawowej	w	Łukowej.	Na	modernizację	władze	
gminy	zabezpieczyły	środki	w	budżecie.
	 Blisko	50-letni	budynek	Szkoły	Podstawowej	w	Łukowej	
kilka	 lat	 temu	przeszedł	modernizację	zewnętrzną.	Wtedy	
to	powstał	nowy	dach,	docieplono	ściany	i	wykonano	elewa-
cję.	Gruntowny	remont	przeszła	też	sieć	centralnego	ogrze-
wania	wraz	z	wymianą	pieca	z	węglowego	na	olejowy.	-	Bu-
dynek	szkoły	został	wybudowany	w	1974	roku.	Nowy	dach,	
ocieplenie	 szkoły	 i	 wymiana	 instalacji	 ogrzewania	 wraz	
z	piecem	pozwoliła	nam	na	zwiększenie	oszczędności	w	zu-
życiu	ciepła.	Zależało	nam,	aby	uczniowie	nie	marzli	zimą.	
Pomimo	przeprowadzonej	tu	dużej	inwestycji,	budynek	na-
dal	wymagał	remontu,	dzięki	któremu	uczniowie	placówki	
w	 Łukowej	 będą	 mogli	 korzystać	 z	 najnowocześniejszych	
standardów	–	podkreśla	Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gmi-
ny	 i	Miasta	Chęciny.	–	Chcemy,	aby	dzieci	z	naszej	gminy	

Szkoła w Łukowej zmienia swoje oblicze
 Szkoła Podstawowa w Łukowej doczekała się gruntownej modernizacji. Właśnie trwają prace remontowe wewnątrz budyn-
ku. Nowy rok szkolny uczniowie rozpoczną w zupełnie odmienionej placówce, właściwie przystosowanej do ich potrzeb.

Widziałeś? Dzwoń! 723 192 235
Drodzy mieszkańcy,
Jeżeli jesteście świadkami łamania prawa, możecie dzwonić pod nr telefonu 723-192-235. Nie przechodźcie obojętnie obok zja-
wiska chuligaństwa i wandalizmu. Szybka reakcja pozwoli na szybsze ustalenie sprawców.

Dzwoniąc	pod	ten	numer	można	uzyskać	bezpośrednią		łączność	z	załogą	radiowozu,	szczególnie	wtedy,	gdy	po-
licjanci	z	Komisariatu	Policji	w	Chęcinach	znajdują	się	w	terenie.	W	pilnych	sprawach	można	również	dzwonić	na	
numer	alarmowy	Policji	997.

Redakcja

miały	jak	najlepsze	warunki	do	nauki,	dlatego	zdecydowali-
śmy	o	konieczności	przeprowadzenia	gruntownego	remont	
–	dodaje	włodarz	gminy.
	 Prace	remontowe	w	budynku	placówki	idą	pełną	parą.	
Wnętrze	 szkoły	 zmieni	 się	 nie	 do	poznania.	 Zakres	 robót	
jest	bardzo	szeroki.	Zostaną	między	innymi	usunięte	stare	
posadzki,	a	na	ich	miejsce	powstaną	nowe	podłogi	pokry-
te	 nowoczesną	 wykładziną.	 Wymieniona	 będzie	 też	 stara	
instalacja	elektryczna	 i	parapety,	a	 ściany	zostaną	wyszpa-
chlowane	 i	 pomalowane.	 Stare,	 zniszczone	 drzwi	 zastąpią	
nowe.	Całe	wnętrze	będzie	jaśniejsze,	cieplejsze	i	nowocze-
śnie	 wyposażone.	 W	 pomieszczeniach,	 gdzie	 kiedyś	 było	
mieszkanie	służbowe,	zostanie	urządzony	sekretariat,	pokój	
nauczycielski	i	gabinet	dyrektora.	Przebudowane	będą	rów-
nież	 sanitariaty	 oraz	wydzielona	 szatnia	dla	najmłodszych	
dzieci.	
	 Przeprowadzenie	 gruntownego	 remontu	 wewnątrz	
szkoły	 było	 konieczne.	 Chcemy,	 aby	 uczniowie	 nowy	 rok	
2016/2017	rozpoczęli	już	w	budynku	właściwie	przystosowa-
nym	do	ich	potrzeb	-	mówi	Burmistrz,	Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech
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	 Podobnie	jak	w	latach	poprzednich,	dzięki	wspólnemu	za-
angażowaniu	Urzędu	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach	i	Klasztoru	
oo.	 Franciszkanów,	 projekt	 pn.:	 „Chęciny,	 zespół	 budynków	
Klasztoru	Franciszkanów	-	budynek	klasztorny	(XVII	w.):	wy-
miana	pokrycia	dachu,	prace	konserwatorskie	i	roboty	budow-
lano	konserwatorskie	-	II	etap	-	kontynuacja”	ponownie	otrzy-

Remont Klasztoru Franciszkanów
 Dobiegł końca drugi etap remontu dachu na budynku Klasztoru Ojców Franciszkanów w Chęcinach. Prace te były konty-
nuacją robót wykonanych w ramach ubiegłorocznej inwestycji zrealizowanej, podobnie jak w roku bieżącym, z dotacji mini-
sterialnej.

mał	ministerialne	wsparcie	w	wysokości	300	tysięcy	złotych	na	
wymianę	i	naprawę	pokrycia	dachowego.
	 W	ramach	udzielonego	przez	Ministerstwo	Kultury	i	Dzie-
dzictwa	Narodowego	wsparcia	finansowego	prace	rozpoczęte	
w	ubiegłym	 roku	mogły	 być	 dokończone.	Ministerialne	 dofi-
nansowanie	pozwoliło	na	dokończenie	wymiany	pokrycia	da-
chowego,	a	także	na	dalsze	prace	konserwatorskie.

Magdalena Jamrożek

	 Szkolny	 chór	 CANTATA	 z	Ze-
społu	 Szkół	 Ogólnokształcących	
w	Chęcinach,	 pod	 opieką	 Przemy-
sława	 Gruszki,	 zaśpiewał	 w	I	akcie	
opery	 CARMEN	 Georges’a	 Bizeta.	
Warto	 podkreślić,	 iż	w	projekcie	
wzięły	również	udział	dzieci	ze	szkół	
podstawowych	 w	Bolminie,	 Wolicy	
i	Miąsowej.	

Chór CANTATA zaśpiewał w operze Carmen

	 Spektakl	odbył	się	16	lipca	2016	w	amfiteatrze	Kadzielnia	
w	Kielcach.	Maestro	Francesco Bottigliero	 -	dyrygent	opery,	
był	pod	ogromnym	wrażeniem	zaangażowania	dzieci.	Chwalił	
je	i	dziękował	za	dobre	przygotowanie	muzyczne	i	sceniczne.
	 Ja	 również	 dziękuję:	 Fundacji	 Forum	 Artis	 z	Wrocławia,	
która	wybrała	nasz	chór	do	współpracy;	Dzieciom,	ich	Rodzi-
com	oraz	Dyrekcji	ZSO	w	Chęcinach	za	możliwość	przyczynie-
nia	 się	do	udziału	w	tym	wspaniałym	widowisku	 i	muzycznej	
uczcie.

Przemysław Gruszka
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Strażacy z gminy Chęciny i Sitkówka-Nowiny 
stanęli ze sobą w szranki

 2 lipca, na stadionie sportowym w Nowinach, siedem drużyn z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny rywalizowało o zwycię-
stwo w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych „Nowiny 2016” dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Obok nowińskich 
drużyn w tym samym czasie w szranki stanęli ze sobą również druhowie z terenu Gminy i Miasta Chęciny. Na płytę boiska 
wszystkich strażackich zawodników wprowadziła uroczyście Gminna Orkiestra Dęta z Nowin.

	 Pierwsza	 sobota	 lipca	 dla	 chęcińskich	 i	nowińskich	 dru-
hów	okazała	się	być	swoistym	sprawdzianem	wyszkolenia	i	ich	
możliwości.	I	trzeba	przyznać,	że	to	była	prawdziwa	próba	dla	
wszystkich	strażaków,	bo	tego	dnia	żar	dosłownie	lał	się	z	nieba.	
-	Zasługują	na	podziw	nasi	druhowie.	Nie	jest	łatwo	funkcjono-
wać	w	takim	upale,	a	co	dopiero	brać	udział	w	zawodach	spor-
towych.	Mamy	wspaniałych	i	świetnie	wyszkolonych	strażaków,	
co	udowodnili	dzisiaj	podczas	zawodów	–	podkreślał	wójt	gmi-
ny	Sitkówka-Nowiny,	Sebastian	Nowaczkiewicz,	który	bacznie	
przyglądał	 się	 strażackim	 zmaganiom	 wraz	 z	burmistrzem	
Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robertem	Jaworskim,	bo	 to	właśnie	
wspólnie	z	tą	gminą	zorganizowano	tegoroczne	zawody.	-	Dzi-
siaj	jednostki	z	dwóch	gmin	mogą	wzajemnie	sprawdzić	się	na	
tle	 jednostek	 z	gmin	 ościennych	 –	 mówi	 wójt	 Sebastian	 No-
waczkiewicz.	 -	Wspólna	 inicjatywa	dwóch	gmin	miała	na	celu	
przede	wszystkim	zintegrowanie	dwóch	środowisk	strażackich,	
czyli	zawodników	reprezentujących	dwie	gminy.	Są	to	jednost-

ki,	 które	 oczywiście	 na	 co	 dzień	 ściśle	 współpracują	 ze	sobą,	
biorąc	udział	w	różnego	rodzaju	akcjach	ratowniczych,	bo	jak	
wiadomo	nieszczęścia	 nie	mają	 granic	 –	 zaznaczył	Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	-	Gmina	Sitkówka-
-Nowiny	 oraz	 gmina	 Chęciny	 ściśle	 współpracują	 ze	sobą	 na	
wielu	obszarach,	również	bezpieczeństwa,	a	dzisiejsze	wspólne	
zawody	 pozwalają	 druhom	na	wzajemne	 obserwowanie	 swo-
ich	 możliwości	 w	okolicznościach	 sprawdzających	 sprawność	
i	przeszkolenie,	 ale	 też	 pozwalają	 na	 wymianę	 doświadczeń.	
Z	całą	pewnością	wspólne	zawody	strażackie	na	stałe	wpiszą	się	
w	kalendarze	wydarzeń	kulturalnych	obu	gmin	–	zapowiedział	
Burmistrz	Jaworski.
	 Ten	 pomysł	 chwalił	 obecny	 podczas	 strażackich	 zmagań	
wicestarosta	 Powiatu	 Kieleckiego,	 Zenon	 Janus,	 który	 jest	
również	wiceprezesem	Zarządu	Oddziału	Powiatowego	OSP.	-	
Wspólne	zawody	strażackie	dwóch	ościennych	gmin	to	dosko-
nały	pomysł	nie	 tylko	 ze	względu	na	gospodarność	gospoda-
rzy.	Druhowie	mogą	wymieniać	swoje	doświadczenia	i	poglądy,	
a	także	wzajemnie	się	wspierać	i	to	wszystko	było	dzisiaj	widać	
–	zaznacza	wicestarosta	Zenon	Janus.
	 Pomimo,	że	druhny	i	druhowie	z	terenu	gminy	Sitkówka-
-Nowiny	 i	Chęciny	 rywalizowali	na	 jednej	płycie	 stadionu,	 to	
klasyfikacje	były	oddzielne.	Zawody	rozegrano	w	formule	dwu-
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boju	 pożarniczego,	 w	którym	 pierwszą	
konkurencją	była	sztafeta	7	x	50	metrów	
z	przeszkodami,	 a	drugą	 -	 ćwiczenia	
bojowe.	 Druhowie	 pokazali	 prawdziwy	
hart	 ducha	 i	wspaniałą	 formę	 udowad-
niając,	że	potrafią	sobie	doskonale	radzić	
w	każdych	warunkach.	-	Z	takimi	straża-
kami	mieszkańcy	 obu	 gmin	mogą	 czuć	
się	 bezpieczni	 –	 podkreślali	 sędziowie	
z	Państwowej	 Straży	 Pożarnej	 z	Kielc.	
-	Zarówno	 stopień	 wyszkolenia	 jedno-
stek,	 jak	 i	wyposażenie,	 są	 na	 bardzo	
wysokim	poziomie.	Wszystko	oczywiście	
dzięki	ogromnemu	wsparciu	władz	obu	
gmin,	 za	 co	 w	imieniu	 druhów	 chciał-
bym	 złożyć	 serdeczne	 podziękowania	
na	 ręce	 władz	 gminy	 Sitkówka-Nowiny	
i	gminy	Chęciny	–	dziękował	wicestaro-
sta	Zenon	Janus,	podkreślając	jednocze-
śnie,	 że	 wsparcie	 strażaków	 oraz	 inwe-
stycja	 w	ich	 przeszkolenie	 to	 inwestycja	
w	bezpieczeństwo	mieszkańców.
	 Po	 zmaganiach	 w	trudnych	 warun-
kach	przyszedł	w	końcu	czas	na	ogłosze-
nie	wyników.	I	tak,	wśród	drużyn	senio-
rów	 z	terenu	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny	
najlepsi	 okazali	 się	 być	 strażacy	 z	OSP	
z	Bolmina.	 Na	 miejscu	 drugim	 upla-
sowali	 się	 druhowie	 z	OSP	 Radkowice,	
a	miejsce	 trzecie	 zajęli	 strażacy	 z	OSP	
z	Tokarni.	 Jeśli	 chodzi	 o	gminę	 Sitków-
ka-Nowiny,	 to	 wśród	 mężczyzn	 w	kate-
gorii	 seniorów	 triumfowała	 Ochotnicza	
Straż	 Pożarna	 w	Kowali.	 Na	 drugim	
miejscu	uplasowali	się	druhowie	z	Szewc-
-Zawady,	którzy	wyprzedzili	Wolę	Muro-
waną.	Jedyną	drużyną	kobiecą	startują-
cą	w	konkursie	 seniorek	 były	 strażaczki	
z	Kowali,	 i	to	one	odebrały	wyróżnienie	
za	pierwsze	miejsce.	Bardzo	zacięta	wal-
ka	 toczyła	 się	 w	zawodach	 Młodzieżo-
wych	Drużyn	Pożarniczych.	Także	tutaj,	
zarówno	 wśród	 dziewcząt,	 jak	 i	chłop-
ców,	pierwsze	miejsca	zgarnęli	reprezen-
tanci	Kowali.	Drugie	miejsce	w	kategorii	
MDP	 chłopców	 zajęli	 młodzi	 druhowie	
z	Szewc-Zawady.	 -	 Na	 uwagę	 zasługuje	
dobre	 przygotowanie	 wszystkich	 jed-
nostek	 i	niewielka	 różnica	 w	końcowej	
punktacji.	Tegoroczne	zmagania	były	na	
bardzo	wysokim	poziomie,	choć	poziom	
przygotowania	drużyn	był	zróżnicowany,	
co	miało	oczywiście	swoje	odzwierciedle-
nie	w	wynikach	-	podsumował	strażackie	
zmagania	 sędzia	 główny	 zawodów	 star-
szy	kapitan,	Mariusz	Góra	z	Państwowej	
Straży	Pożarnej	z	Kielc.
	 Na	zakończenie	Gminnych	Zawodów	
Sportowo-Pożarniczych	 włodarze	 obu	
gmin	 wręczyli	 swoim	 druhom	 pucha-
ry	 i	medale.	Oprócz	 burmistrz	 Roberta	
Jaworskiego	 i	wójta	Sebastiana	Nowacz-
kiewicz	–	Prezesa	Zarządu	Oddziału	OSP	
gminy	 Sitkówka-Nowiny,	 druhów	 okla-
skiwali	 także	 obecni	 podczas	 zawodów:	

wicestarosta	Powiatu	Kieleckiego	Zenon	Janus,	Grzegorz	Gałuszka	–	radny	sejmiku	
województwa	 świętokrzyskiego,	 Prezes	 Zarządu	Oddziału	Miejsko-Gminnego	OSP	
RP	Jarosław	Idziak,	Komendant	OSP	Gminy	i	Miasta	Chęciny	Grzegorz	Papka	oraz	
Komendant	OSP	Gminy	Sitkówka-Nowiny	Marcin	Głogowski.	Wydarzenie	uświetni-
ła	Gminna	Orkiestra	Dęta	z	Nowin.

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

Jak prawidłowo zarejestrować się
 do systemu Powiadomienia SMS

	 Uprawnione	do	otrzymywania	informacji	w	postaci	bezpłat-
nych	wiadomości	SMS	są	wyłącznie	osoby,	które	prawidłowo	za-
rejestrują	się	w	systemie	informatycznym	Powiadomienia	SMS.	
Prawidłowa	 rejestracja	 w	systemie	 i	zgoda	 na	 otrzymywanie	
powiadomień	 polega	 na	 wysłaniu	 przez	 osobę	 wiadomości	
SMS	z	nazwą	miejscowości	z	terenu	Gminy	i	Miasta	Chęciny	na	
numer	(0048)	572	453	468.
	 Całkowity	koszt	 to	cena	 jednego	sms,	który	należy	wysłać	
przy	 rejestracji,	na	początku	korzystania	 z	usługi.	Opłata	 jest	
liczona	 według	 standardowej	 stawki	 danego	 operatora.	 Na-
stępnie	 wszystkie	 wiadomości	 z	cennymi	 informacjami	 będą	
przesyłane	na	telefony	mieszkańców	całkowicie	za	darmo.
Uwaga!	W	treści	sms	nie	używamy	polskich	znaków	np.	„ó”	czy	
„ł”!	Używamy	wyłącznie	wielkich	liter!	Nie	używamy	też	spacji!
Nazwy	miejscowości	powinny	być	wpisane	w	następujący	spo-
sób:	CHECINY,	BOLMIN,	KORZECKO	

Jak prawidłowo wyrejestrować się
z systemu Powiadomienia SMS

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

O czym możemy się dowiedzieć
poprzez wiadomość SMS

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

SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców

• Awarie i zagrożenia meteorologiczne	 -	 treści	 z	dziedziny	
awarie	 i	zagrożenia	 wysyłane	 będą	 w	przypadku	 wystąpienia	
awarii	 technicznych	 czy	 wprowadzenia	 przez	 odpowiednie,	
uprawnione	do	tego	władze,	stanów	alarmowych	i	stanów	za-
grożenia.	W	przypadku	wystąpienia	awarii	 lub	zagrożenia	na	
danym	terenie	informacje	zostaną	wysłane	do	wszystkich	użyt-
kowników	przypisanych	do	zagrożonych	miejscowości.
• Wydarzenia kulturalne, sportowe i oświatowe	 -	 treści	 z	tej	
dziedziny	będą	dotyczyły	planowanych	i	realizowanych	na	te-
renie	Gminy	i	Miasta	Chęciny	wydarzeń	kulturalnych,	sporto-
wych	i	oświatowych.
Komunikaty urzędowe	 -	treści	z	dziedziny	Komunikaty	urzę-
dowe	 wysyłane	 będą	 w	razie	 potrzeb	 i	przygotowywane	 na	
podstawie	 oficjalnych	 decyzji,	 zarządzeń	 i	ogłoszeń	 Gminy	
i	Miasta	Chęciny.
	 Zachęcamy	gorąco	do	korzystania	z	bezpłatnego	SMS-owe-
go	System	Powiadamiania	Mieszkańców!

 Na terenie Gminy i Miasta Chęciny działa SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców. Mieszkańcy gminy mogą w bar-
dzo łatwy sposób na bieżąco i zupełnie za darmo dowiadywać się o wszystkich ważnych sprawach. Wystarczy wysłać jeden 
rejestrujący SMS (opłata według stawek operatora), aby otrzymywać darmowe informacje na przykład o wydarzeniach kultu-
ralnych na terenie gminy, o przerwach w dostawie prądu, czy wszelkiego rodzaju zagrożeniach pogodowych.

Miejscowość Treść SMSa

Bolmin BOLMIN

Charężów CHAREZOW

Chęciny CHECINY

Gościniec GOSCINIEC

Jedlnica JEDLNICA

Korzecko KORZECKO

Lelusin LELUSIN

Lipowica LIPOWICA

Łukowa LUKOWA

Miedzianka MIEDZIANKA

Milechowy MILECHOWY

Mosty MOSTY

Ostrów OSTROW

Podpolichno PODPOLICHNO

Miejscowość Treść	SMSa

Podzamcze PODZAMCZE

Polichno POLICHNO

Przymiarki PRZYMIARKI

Radkowice RADKOWICE

Siedlce SIEDLCE

Skiby SKIBY

Starochęciny STAROCHECINY

Tokarnia TOKARNIA

Wojkowiec WOJKOWIEC

Wolica WOLICA

Wrzosy WRZOSY

Wymysłów WYMYSLOW

Zacisze ZACISZE
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	 Noc	 Świętojańska	 obchodzona	 jest	 z	23	 na	 24	 czerwca,	
a	niegdyś	zwana	była	Nocą	Kupały.	Jest	to	święto	głęboko	się-
gające	w	obyczaje	 słowiańskie.	Noc	Świętojańska	obchodzona	
w	okresie	letniego	przesilenia,	była	świętem	jedności,	połącze-
nia	 ognia	 i	wody,	 słońca	 i	księżyca,	mężczyzny	 i	kobiety,	 uro-
dzaju	 i	płodności,	 miłości	 i	radości,	 świętem	 pełnym	 magii	
i	wróżb.
	 I	tak	też	było	podczas	Nocy	Świętojańskiej	zorganizowanej	na	
rynku	w	Chęcinach.	Powitanie	lata	okazało	się	być	iście	magicz-
ne.	Bez	wątpienia	przybyłych	na	chęciński	rynek	gości	zachwy-
ciły	barwne	stroje	artystek	z	zespołu	Maraquia,	ale	też	i	wielkie	
talenty	sceniczne	tej	grupy.	Zespół	wokalno	taneczny	wykonał	
znane	 i	lubiane	 przeboje	 w	nowych	 tanecznych	 aranżacjach.	
Koncert	 zespołu	 stał	 się	 niezwykle	widowiskowym	 show.	Nie	
zabrakło	żywiołowych	układów	choreograficznych	i	porywają-
cej	do	tańca	muzyki.	Goście	świętujący	powitanie	lata	na	rynku	
w	Chęcinach	mogli	usłyszeć	szeroki	przekrój	muzyczny,	począw-

„Noc Świętojańska” w Chęcinach
 Niezapomniane muzyczno-taneczne show w wykonaniu zespołu Maraquia, pokaz teatru ognia i tradycyjne puszczanie 
wianków chęcińskiej fontannie - Noc Świętojańska w Chęcinach była magiczna i wyjątkowa, a lato na chęcińskim rynku zosta-
ło powitane hucznie.

szy	od	„kawłków“	lat	70-tych	do	największych	hitów	tegoroczne-
go	lata.		Barwne,	świecące	stroje	ozdobione	pórami,	cekinami	 
i	koronkami	mieniły	się	na	scenie	w	takt	najbardziej	popular-
nych	kawałków,	które	porywały	do	 tańca.	Nie	pożałował	 ten,	
kto	lato	witał	w	Chęcinach,	bo	magiczny	występ	czterech	uta-
lentowanych	artystek	bez	wątpienia	zaczarował	gości	podczas	
sobótkowej	nocy.
	 Trzeba	przyznać,	że	iście	hipnotyzujący	program	artystycz-
ny	oczarował	wszystkich	magią	barw	i	pozwolił	wczuć	się	w	kli-
mat	Nocy	Świętojańskiej.	Aby	dopełnić	tradycji	na	zakończenie	
nie	mogło	 zabraknąć	 oczywiście	 puszczania	 wianków	 na	 wo-
dzie.	Tym	razem	popłynęły	one	w	chęcińskiej	fontannie.		

Agnieszka Olech
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	 2	czerwca	2006	roku,	Starostwo	Powiatowe	w	Kielcach	wydało	
zezwolenie	na	budowę	Kościoła	według	projektu	mgr	inż.	archi-
tekta	Ryszarda	Bieleckiego	z	Gliwic.	Tego	samego	dnia	ks.	bp	Ma-
rian	Florczyk	poświęcił	plac	pod	budowę	i	dokonał	uroczystego	
wbicia	,,pierwszej	łopaty”.	Budowa	nowego	Kościoła	rozpoczęła	
się	19	czerwca	2006	roku.	-	„Nie	uda	się	to	księdzu.	To	nie	moż-
liwe,	żeby	tutaj	powstał	nowy	kościół	–	słyszałem	od	niektórych	
parafian	dokładnie	dziesięć	 lat	 temu	–	wspomina	 z	uśmiechem	
ks.	Kanonik	Jacek	Dąbek,	pomysłodawca	i	budowniczy	nowego	
kościoła	w	Wolicy-Tokarni	.	-	Całe	szczęście	z	pomocą	Św.	Maksy-
miliana	i	moich	wspaniałych	parafian,	bez	których	wsparcia	sam	
nic	bym	nie	zrobił,	powoli,	małymi	kroczkami	udało	się	–	mówi	
ks.	Kanonik	Jacek	Dąbek,	patrząc	z	dumą	na	wspaniałą	świątynię.	
A	droga	do	 jej	wybudowania	była	długa	 i	mozolna.	 -	Wszystko	
robiliśmy	stopniowo,	na	tyle,	na	ile	starczało	nam	pieniędzy.	Nie	
chciałem	zadłużać	parafii	 i	budować	kościoła	na	kredyt.	Lepiej	
robić	coś	wolniej,	ale	z	własnych	środków	–	zaznacza	duchowny.
	 Wmurowanie	 kamienia	 węgielnego	 nastąpiło	 14	 sierpnia	
2007	roku	podczas	Mszy	Świętej	sprawowanej	przez	bp.	Kazimie-
rza	Ryczana.	Pierwsza	pasterka	w	murach	budującego	się	kościo-
ła	odprawiona	została	w	2009	roku.	W	maju	2010	roku	założono	
instalacje	elektryczną,	a	w	czerwcu	nowe	okna.	We	wrześniu	tego	
samego	roku	otynkowano	wewnętrzne	ściany	kościoła.	22	kwiet-
nia	2011	roku,	dokładnie	w	Wielki	Piątek,	bp	Kazimierz	Gurda	
dokonał	poświęcenia	Krzyża,	który	umieszczony	jest	w	prezbite-
rium.	Figurę	 Jezusa	na	Krzyżu	wielkości	 2,4	metra	ufundował	
ks.	proboszcz	Jacek	Dąbek	–	budowniczy	kościoła,	a	pięcio	me-
trowy	krzyż	wykonał	i	ufundował		Adam	Czupryński	z	Tokarni.	
W	2012	roku	podwieszono	sufit,	który	pobłogosławił	14	sierpnia	
-	w	dzień	patrona	parafii	 św.	Maksymiliana	Kolbego	 -	bp	Kazi-
mierz	 Ryczan,	 ordynariusz	 kielecki.	 W	 prezbiterium	 znajduje	
się	także	nowe	tabernakulum	otoczone	winnym	krzewem,	które	
ufundował	 ks.	Wiesław	 Orawiecki	 SDS	 –	 salwatorianin	 pocho-
dzący	 z	Tokarni.	W	2013	 roku	kościół	 został	 otynkowany	 i	 po-
malowany.	W	2014	roku	została	położona	marmurowa	posadzka	
w	prezbiterium.	Wykonano	też	marmurowy	ołtarz,	ambonkę	oraz	
chrzcielnicę.	W	bocznej	kaplicy	zamontowano	na	ścianie	relikwie	
św.	Faustyny	i	św.	Jana	Pawła	II.	Nowe	prezbiterium	zostało	od-
dane	do	użytku	 i	poświęcone	przez	proboszcza	parafii	ks.	kan.	
Jacka	Dąbka	podczas	Mszy	 św.	 rezurekcyjnej	20	kwietnia	2014	

10. rocznica budowy Kościoła
 - Bez moich wspaniałych parafian nic bym nie zrobił – mówi proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej św. Maksymiliana Marii 
Kolbego Wolica-Tokarnia i budowniczy kościoła w Wolicy-Tokarni  ks. Kanonik Jacek Dąbek. To właśnie tu, 5 czerwca święto-
wano dziesiątą rocznicę budowy kościoła, podczas której Mszę  św.  dziękczynną odprawił i Słowo Boże wygłosił ks. dr Adam 
Perz, kanclerz kurii kieleckiej.

roku.	 31	maja	 końca	
dobiegły	prace	związa-
ne	z	układaniem	kost-
ki.	Wtedy	też	założono	
nową	 ośmiometrową	
bramę.	Prace	przy	ko-
ściele	były	nieustające.	
W	 maju	 2015	 roku		
powiększono	 wejście	
do	 Kościoła,	 a	 także	
założono	nowe	barier-
ki	ze	stali	nierdzewnej	
przy	 wejściu	 głów-
nym,	od	strony	zakry-
stii	 i	od	 strony	Tokar-
ni.	W	2015	 roku,	 do-
kładnie	18	maja	w	95.	
rocznicę	 urodzin	 św.	
Jana	 Pawła	 II	 zostały	
wykonane	 i	zainstalo-
wane	dębowe	ławki	dla	wiernych	na	300	osób.	14	czerwca	2015	
roku	poświęcenia	ławek	dokonał	bp	Marian	Florczyk.	14	sierpnia	
2015	roku	podczas	Sumy	Odpustowej	biskup	kielecki	Jan	Piotrow-
ski	pobłogosławi	w	prezbiterium	sedilie	-	czyli	krzesło	dla	celebran-
sa,	inaczej	zwane	katedrą	oraz	ławki	dla	służby	liturgicznej	i	kre-
dencję	-	czyli	stolik,	na	którym	przygotowuje	się	naczynia	liturgicz-
ne.	2	lutego	2016	roku	rozpoczęły	się	kolejne	prace	w	nowym	Ko-
ściele.	-	Zaczęliśmy	kładzenie	posadzki	granitowo-marmurowej	na	
powierzchni	700	metrów.	5	lutego	dotarł	do	nas	kolejny	transport	
kamienia	z	Niemiec.	Zamawialiśmy	tam,	bo	było	najtaniej	–	tłuma-
czy	ks.	Kanonik	Jacek	Dąbek.	16	marca	zakończono	prace,	a	Ko-
ściół	został	przygotowany	do	uroczystego	otwarcia	podczas	Mszy	
Świętej	 rezurekcyjnej,	 która	 odbyła	 się	 27	 marca	 o	 godz.	 6.00.	
Wtedy	 to	uroczystego	wejścia	 do	 kościoła	 i	 poświęcenia	posadz-
ki	dokonał	ks.	kan.	Jacek	Dąbek	-	proboszcz	parafii	w	obecności	
ks.	Łukasza	Bisia	-	wikariusza,	kleryka	IV	roku	Konrada	Wójcika	
i	licznie	zgromadzonych	wiernych.	W	sobotę	9	kwietnia	2016	roku	
dokonano	przeniesienia	stacji	Drogi	Krzyżowej	ze	starego	do	no-
wego	Kościoła.	Prace	wykonali:	Tomasz	Orawiecki		z	Tokarni,	Sta-
nisława	Lato	i	Ewa	Pańtak	z	Wolicy	oraz	ksiądz	proboszcz.	-	Mamy	
pięknie	rzeźbione	stacje	Drogi	Krzyżowej.	Niestety,	nie	wiemy	kto	
był	 ich	 autorem,	 ale	 uznaliśmy,	 że	 będą	doskonale	 pasowały	 do	
wnętrza	nowego	Kościoła	–	mówi	ks.	Kanonik	Jacek	Dąbek,	który	
sam	wszystko	projektował	wewnątrz	kościoła	na	bieżąco.	Podobnie	
jak	nowe	 toalety	dla	wiernych,	czy	zakrystię,	która	poraża	swoją	
skromnością.	 -	Nie	potrzebujemy	 tu	wiele.	Konieczne	były	 szafy	
służące	do	przechowywania	naczyń	i	szat	liturgicznych.	Kupiliśmy	
najtańsze	i	takie	nam	wystarczą	–	przekonuje	ks.	Proboszcz.	W	za-
krystii	stoi	także	skromne	biurko	i		kilka	krzeseł	.	-	Przynajmniej	
jest	gdzie	usiąść	z	wiernymi.	Więcej	nam	nie	potrzeba	–	kwituje	
ks.	Kanonik	Jacek	Dąbek.
	 Doskonałym	pomysłem	okazało	się	stworzenie	na	piętrze	ko-
ścioła	Kaplicy	Świętych	i	Błogosławionych		do	odprawiania	Mszy	
Świętych	w	 czasie	 tygodnia.	W	 specjalnej	 gablocie	 znajdują	 się	
tu	 relikwie	 Świętych:	 Św.	Maksymiliana	Marii	Kolbe	 –	patrona	
naszej	parafii,	Św.	Faustyny,	Św.	Jana	Pawła	II,	Św.	Ojca	Pio,	Bło-
gosławionego	księdza	Jana	Popiełuszki,	Błogosławionej	Karoliny	
Kózkówny	i	Błogosławionego	Wincentego	Kadłubka	–	wymienia	
ks.	Kanonik	Jacek	Dąbek.
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	 Nagrody	 Starosty	 Kieleckiego	 za	 Osiągnięcia	 w	Dzie-
dzinie	 Twórczości	 Artystycznej,	 Upowszechniania	 i	Ochro-
ny	Kultury	przyznawane	 są	 od	 2001	 roku	przez	 samorząd	
powiatu	 kieleckiego.	 -	 Nagrody	 wręczane	 są	 tym,	 którzy	
w	szczególny	 sposób	 przyczyniają	 się	 do	 rozwoju	 artystycz-
nego	 i	kulturalnego	 środowisk	oraz	 społeczności	 gminnych	
w	powiecie	kieleckim.
	 Teatr	Grodzki	Pod	Basztami	powstał	przy	Centrum	Kul-
tury	 i	Sportu	w	Chęcinach	w	2014	roku.	Reżyserem	Teatru	
jest	Dorota	Anyż,	a	scenografem	Artur	Anyż	od	lat	prowadzą-
cy	Fundację	Studio	TM	w	Kielcach.	Teatr	skupia	dzieci	i	mło-
dzież	w	różnym	wieku	głównie	z	terenu	Gminy	i	Miasta	Chę-

Wyróżnienie dla Teatru Grodzkiego „Pod Basztami”
 Wśród laureatów Dorocznej Nagrody Starosty Kieleckiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej za 2016 rok 
znalazł się Teatr Grodzki „Pod Basztami”. Młodzi i niezwykle uzdolnieni artyści chęcińskiego teatru otrzymali wyróżnienie 
w kategorii zespołów artystycznych.

ciny	bez	doświadczenia	scenicznego,	ale	z	dużym	zapałem	do	
pracy,	 sukcesywnie	pokonujących	 lęki	 i	opory	 towarzyszące	
występom	publicznym.	Niesamowite	widowiska	teatralne	wy-
stawiane	przez	młodych	 aktorów	 stanowią	 jedną	 z	bardziej	
wartościowych	form	kulturalnych	dającą	możliwość	prezen-
tacji	dorobku	kulturowego	ziemi	chęcińskiej,	której	bigactwo	
kulturowo-historyczne	wymaga	wyjątkowego	pielęgnowania	
i	kultywowania.	-	W	dzisiejszych	czasach	pełnych	pośpiechu	
i	komercjalizacji	 trudno	 jest	 zachęcić	 młode	 pokolenie	 do	
uczestniczenia	w	zajęciach	 skierowanych	na	 sztukę,	 kulturę	
i	w	dodatku	wymagających	od	nich	ogromnego	nakładu	pra-
cy	nad	tekstem	i	własną	osobowością.	Pomimo	krótkiej	dzia-
łalności	młodzi	aktorzy,	pod	opieką	państwa	Doroty	i	Artura	
Anyżów,	dokonali	rzeczy	trudnych	i	jednoczesnie		zachwyca-
jących.	Prezentowane	przez	nich	widowiska	 charakteryzuje	
profesjonalna	scenografia,	żywiołowość,	 	umiejętność	odda-
nia	 klimatu	 danej	 sztuki	 oraz	 wysoka	 gra	 aktorska	 –	 pod-
kreśla	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	
-	Teatr	Grodzki	„Pod	Basztami”	odgrywa	bardzo	dużą	rolę	
w	budowaniu	 tożsamości	 Ziemi	 Chęcińskiej	 i	właściwemu	
prezentowaniu	jej	historii,	sztuki	i	kultury	dodaje	burmistrz.
	 	Nagrody	kulturalne	dla	 twórców	z	powiatu	kieleckiego	
za	2016	roku	zostały	wręczone	w	trakcie	Powiatowego	Prze-
glądu	Zespołów	Folklorystycznych	i	Solistów,	który	odbył	się	
7	sierpnia	w	Chmielniku.

Agnieszka Olech

	 Trzeba	przyznać,	że	zarówno	z	zewnątrz,	jak	i	wewnątrz	Ko-
ściół	w	Wolicy-Tokarni		robi	prawdziwe	wrażenie	w	swojej	pro-
stocie	i	klasie.	-	Mieliśmy	oczywiście	ogólny	projekt	kościoła	i	nic	
poza	tym.	Wszystko,	co	póżniej	robiliśmy	powstawało	z	bieżących	
pomysłów	 –	 przyznaje	 ks.	Kanonik	 Jacek	Dąbek,	 który	w	 nie-
dzielę	7	sierpnia	bieżącego	roku	wraz	z	księdzem	Łukaszem	Biś	
–	wikariuszem,	dokonał	uroczystego	poświęcenia	dwóch	nowych	
zamykanych	 	konfesjonałów.	 	Pierwszy	do	spowiedzi	przystąpił		
ks.	 Proboszcz,	 potem	 ks.	Wikariusz	 następnie	 	 kleryk	 V	 roku	
Konrad	Wójcik	 	 oraz	kilku	parafian.	Początkowo	myślałem,	 że	
zamówimy	tylko	jeden	konfesjonał	,	a	drugi	w	późniejszym	ter-
minie,	ale	moi	parafianie	jak	zwykle	stanęli	na	wysokości	zadania	
i	zapewnili	środki	odrazu	na	dwa,	za	co	składam	im	serdeczne	
podziękowania.	Dziękuję	za	wsparcie	i	nieocenioną	pomoc.	Bez	
nich	niczego	samy	bym	nie	zrobił	–	podkreślił	ks.	Kanonik	Jacek	
Dąbek,	 proboszcz	 Parafii	Rzymskokatolickiej	 św.	Maksymiliana	
Marii	Kolbego	Wolica-Tokarnia	i	budowniczy	Kościoła.

Agnieszka Olech

Rys historyczny
	 Proboszcz	 parafii	 Łukowa	 ks.	Wacław	 Radosz	 podjął	myśl,	
aby	w	 odległej	wiosce	 od	parafialnego	Kościoła	 zbudować	Ka-
plicę.	W	roku	1969	znaleziono	plac	po	budowę,	który	ofiarowali	
mieszkańcy	Wolicy:	 Feliks	 Podsiadło	 i	 Jan	 Jastrzębski.	W	1970	
roku	 rozpoczęto	 budowę	 kaplicy,	 a	 5	 listopada	 1972	 roku	
Ks.	Bp	Edward	Materski	–	sufragan	kielecki	poświęcił	zbudowa-
ną	kaplicę.	Ordynariusz	Kielecki	ks.	bp	Jan	Jaroszewicz	utworzył	
przy	tej	Kaplicy	samodzielny	ośrodek	duszpasterski	i	mianował	
rektorem	 ks.	Wacława	 Ligóra	 wikariusza	 z	 Łukowej.	 5	 lutego	

1982	 roku	ks.	 bp	 Stanisław	Szymecki	 erygował	parafię	 i	kapli-
cę	podnosząc	do	godności	Kościoła	Parafialnego,	a	ks.	Wacława	
Ligóra	 mianował	 proboszczem	 parafii.	 Parafia	 składająca	 się	
z	4	miejscowości:	 Wolica,	 Tokarnia,	 Siedlce	 i	 Ostrów–Gaj	 po-
wstała	z	podziału	parafii	Łukowa	i	Sobków.	1	października	1986	
roku	proboszczem	został	ks.	Michał	Majchrowicz,	który	pracował	
w	parafii	przez	15	 lat.	31	sierpnia	2001	roku	ks.	bp	Kazimierz	
Ryczan	mianował	proboszczem	ks.	mgr	Jacka	Dąbka,	dotychcza-
sowego	wikariusza	parafii	garnizonowej	w	Kielcach.
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	 W	Wolicy	 odbyły	 się	 uroczystości	 patriotyczne,	 pod-
czas	których	uczczono	pamięć	 tragicznie	pomordowanych	
w	1944	 roku	mieszkańców	gminy.	W	obchodach	71.	 rocz-
nicy	Pacyfikacji	wsi	Wolica	uczestniczyli	m.in.	Wicestarosta	
Powiatu	Kieleckiego	Zenon	Janus,	władze	Gminy	 i	Miasta	
Chęciny	na	czele	z		Przewodniczącą	Rady	Miejskiej	w	Chę-
cinach	 Danutą	 Mochocką	 oraz	 Burmistrzem	 Robertem	
Jaworskim,	Kombatanci	z	Koła	nr	54	z	Chęcin	oraz	przed-
stawiciele	 Związku	 Kombatantów	 z	Daleszyc,	 mieszkańcy,	
druhowie	z	jednostek	OSP,	grono	pedagogiczne	oraz	dzieci	
i	młodzież	z	ZSO	w	Wolicy.	

Historia pacyfikacji wsi Wolica

	 W	dniu	 26	maja	 1944	 roku,	 przed	 świtem,	 do	Wolicy	
wjechało	 ponad	 10	 samochód	 i	kilka	motocykli	 z	żandar-
merią.	Na	odgłos	syreny	wielu	strażaków	stawiło	się	przed	
remizę,	nie	wiedząc,	że	jest	to	dla	nich	ostatnia	zbiórka	w	ży-
ciu.	Następnie	z	domów	wyciągano	mieszkańców	i	groma-
dzono	u	sołtysa,	gdzie	dokonywano	sprawdzenia	tożsamo-
ści	 i	porównywania	 z	posiadaną	 listą	 sporządzoną	w	opar-
ciu	o	zeznania	od	wcześniej	aresztowanych,	wymuszonych	
w	czasie	 tortur,	 bądź	 zdradę	 miejscowego	 szpicla.	 Wśród	
aresztowanych	był	Aleksander	Pierzak,	jeden	z	pierwszych	
organizatorów	 ruchu	 oporu,	 a	także	 ówczesny	 kierownik	
działu	 w	zakładach	 wapienniczych,	 gdzie	 przechowywano	
broń	 i	amunicję.	 Prowadzony	 obok	 torów	 rzucił	 się	 pod	
nadjeżdżający	 pociąg.	 Szczątki	 jego	 ciała	 zebrała	 rodzina.	
Osoby	 aresztowane	 pod	 silną	 eskortą	 odwieziono	 na	 Ge-
stapo	w	Kielcach,	 skąd	wróciło	5	osób	z	38	aresztowanych	
w	czasie	 tej	 akcji.	 Według	 niesprawdzonych	 informacji	
część	 zamordowano	w	Kielcach,	 a	pozostałych	wysłano	do	
obozów	 koncentracyjnych.	 Zaledwie	 kilka	 osób	 przeżyło	
obozy	i	wróciło	po	wojnie.	Dowódca	placówki	Jan	Sieradza	
„Żbik”	zginął	w	czasie	wkraczania	Armii	Czerwonej	w	dniu	
13	stycznia	1945	roku.	Straty	 ludzkie	tej	 i	okolicznych	wsi	
dopełnił	pożar	stodół	jesienią	1944	roku,	wynikły	z	niezna-
nych	 przyczyn	 w	obozie	 pracy	 przymusowej	 w	Brzegach,	
gdzie	żywcem	zostali	spaleni	z	Wolicy:	Tadeusz	Piwowarski,	
Wacław	Skuciński	i	Tadeusz	Kulczyki,	a	z	Ostrowa:	Michał	
Kaczor,	Jan	Żądecki,	Władysław	Fijołek,	Stanisław	Juszczyk,	
Władysław	Piekarski,	Augustyn	Kurdek,	Józef	Szczepanem,	

Uroczystości religijno-patriotyczne w Wolicy

Czesław	Gibas,	Marian	Żądecki	i	Mikołaj	Nadgłowski.	Łącz-
nie	w	Wolicy	w	czasie	okupacji	zginęło	50	osób.	Hołd	i	cześć	
ich	pamięci.

Redakcja
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	 Za	nami	cały	miesiąc	wakacji	organizowanych	przez	Gminę	
Chęciny.	Młodzież	biorąca	udział	w	zorganizowanych	zajęciach	
zgodnie	 podsumowuje:	 „działo	 się!”.	 A	 działo	 się	 naprawdę	
dużo.	Władze	miasta	połączyły	przyjemne	z	pożytecznym,	czy-
li	naukę	i	zabawę,	organizując	dla	uczestników	zajęć	wykwalifi-
kowanych	opiekunów.	Przez	pierwsze	dwa	wakacyjne	tygodnie	
spotkania	prowadzili	wolontariusze	z	projektu	Summer	Camp	
realizowanego	przez	międzynarodową	organizację	AISEC.	Go-
ście	z	Tybetu	 i	Meksyku	przybliżyli	dzieciom	historię	 i	kulturę	
swoich	krajów,	a	także	nauczyli	pisania	ich	imion	w	języku	chiń-
skim	i	tybetańskim.	Umiejętnie	prowadząc	gry	i	zabawy	rodem	
z	Meksyku	 i	 Tybetu	 uczyli	 dzieci	 języka	 angielskiego.	 -	 Tym,	
którzy	zostali	w	domu	w	czasie	wakacji	 chcieliśmy	pokazać,	że	
nie	trzeba	dalekich	podróży,	żeby	poznawać	ciekawych	ludzi,	eg-
zotyczne	kraje,	a	tym	samym	ciekawie	i	owocnie	spędzić	wolny	
czas.	W	tegoroczne	wakacje	mieliśmy	to	wszystko	w	Chęcinach	–	
podkreślił	Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny.

Moc wakacyjnych atrakcji w Chęcinach
 Gry i zabawy sportowe, warsztaty literacko – plastyczne, wyjazdy integracyjne, zagraniczni goście i wiele innych atrakcji 
czekało na młodych Chęcinian w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach oraz w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej. 
Jedno jest pewne, w tegoroczne wakacje nie było nudy.

	 Przez	cały	lipiec	w	CKiS	w	Chęcinach	odbyły	się	„Lipcowe	
Igraszki”,	które	uczyły	i	bawiły.	W	minionych	tygodniach	dzie-
ci	wzięły	udział	w	 szeregu	ciekawych	zajęć,	na	których	wyso-
ka	 frekwencja	 zaskoczyła	 organizatorów.	 Ich	uczestnicy	mieli	
okazję	lepić	figury	z	gliny,	ozdobić	indiańskie	drzewo,	czy	sa-
modzielnie	upiec	pizzę.	Nie	zapomniano	też	o	dobrej	kondycji	
dzieci,	które	z	ogromnym	hartem	ducha	i	ochotą	włączyły	się	
w	zajęcia	sportowe.	Nie	lada	atrakcją	była	wycieczka	na	Zamek	
Królewski	w	Chęcinach	oraz	na	basen	„Perła”	w	Nowinach.
	 Dla	 miłośników	 literatury	 Miejsko	 –	 Gminna	 Biblioteka	
Publiczna	 w	 Chęcinach	 zapewniła	 niezwykle	 ciekawe	 podró-
że	z	książką.	Organizatorzy	zajęć	postawili	też	na	gry	i	zabawy	
rozwijające	wyobraźnię.	Idąc	z	duchem	czasu	zapewnili	także	
zajęcia	z	iPodami.

Agnieszka Olech
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	 Założeniem	 jest,	 że	 w	 październiku	 2017	 roku	 pojedziemy	
kolejnym	odcinkiem	drogi	 ekspresowej	 S7	Chęciny	 -	 Jędrzejów.	
15	czerwca	2015	roku,	w	kieleckim	oddziale	Generalnej	Dyrekcji	
Dróg	Krajowych	i	Autostrad,	została	podpisana	umowa	na	realiza-
cję	inwestycji	o	wartości	585,7	mln	złotych.	Jest	to	niezwykle	ważna	
inwestycja	dla	 całego	 regionu.	Droga	połączy	 się	 z	wybudowaną	
w	2013	roku	obwodnicą	Kielc	i	wschodnią	obwodnicą	Jędrzejowa.	
21	kilometrowy	odcinek	nowej	trasy	przyczyni	się	przede	wszyst-
kim	do	poprawy	bezpieczeństwa	ruchu	i	komfortu	jazdy.

Budowa drogi ekspresowej S7
na odcinku Chęciny - Jędrzejów trwa

 Pełną parą idą prace związane z budową odcinka drogi ekspresowej S7 relacji Chęciny-Jędrzejów. Na terenie Gminy i Miasta 
Chęciny nadal trwają prace wykopowo nasypowe, a także przbudowa wszystkich sieci. Rozpoczęto także roboty związane z budową 
obiektów inżynierskich, czyli mostów i wiaduktów. Tych tylko na terenie Checin będzie aż pięć. Niezwykle istotny jest również fakt, 
że przy wjeździe do Chęcin powstanie rondo z bezpiecznymi zjazdami i oświetleniem, które budowane jest w ramach kolejnego 
etapu inwestycji budowy drogi ekspresowej S7. Nowa droga z całą pewnością otworzy też nowe perspektywy inwestycyjne.

	 Budowa	 chęcińskiego	 ronda	 jest	 częścią	 gigantycznej	 inwe-
stycji	–	budowy	kolejnego	odcinka	drogi	ekspresowej	S7,	którego	
długość	wyniesie	21,5	km	i	połączy	wybudowaną	obwodnicę	Kielc	
z	istniejącą	obwodnicą	wschodnią	Jędrzejowa.	Podobnie	jak	dwu-
poziomowy	węzeł,	który	powstanie	w	Tokarni.	Poza	tym	zostanie	
wybudowana	sieć	dróg	dojazdowych,	umożliwiająca	obsługę	przy-
ległych	nieruchomości.	Wykonawca	przebuduje	także	urządzenia	
techniczne,	 takie	 jak:	 linie	 telekomunikacyjne,	 sieci	 i	 urządzenia	
elektroenergetyczne,	 gazociągi,	 sieci	 wodociągowe,	 kanalizację	
deszczową,	 kanalizację	 sanitarną,	urządzenia	melioracyjne,	urzą-
dzenia	infrastruktury	kolejowej	i	oświetlenie.
	 Jak	poinformował	kierownik	projektu	Artur	Wojnowski,	z	kie-
leckiego	 oddziału	 Generalnej	 Dyrekcji	 Dróg	 Krajowych	 i	 Auto-
strad,	prace	idą	zgodnie	z	zakładanym	przez	wykonawcę	planem.	
W	związku	z	budową	drogi	ekspresowej	S7	na	terenie	Chęcin	od-
bywa	się	tymczasowa	organizacja	ruchu	przy	skrzyżowaniu	w	Rad-
kowicach,	gdzie	powstało	rondo.	Wszystko	wskazuje	na	to,	że	nową	
drogą	 ekspresową	 pojedziemy	 już	 w	 październiku	 2017	 roku.	
Dzięki	 inwestycji	 znacznie	 skróci	 się	 czas	 podróżowania	 między	
Warszawą,	Kielcami	a	Krakowem,	a	ponad	90	procent	świętokrzy-
skiego	odcinka	drogi	nr	7	będzie	miało	pełne	parametry	trasy	eks-
presowej.	Jak	można	się	spodziewać	nowa	droga	ekspresowa	bez	
wątpienia	stworzy	rownież	nowe	możliwości	inwestycyjne,	a	wzdłuż	
niej	zapewne	sukcesywnie	będą	powstawać	kolejne	firmy.				

Agnieszka Olech

	 W	ramach	budowy	nowego	odcinka	S7	powstaną	trzy	dwupo-
ziomowe	węzły	drogowe:	w	Tokarni,	Brzegach	i	Mnichowie.	Wy-
budowane	zostaną	trzy	samodzielne	przejścia	dla	zwierząt	dużych	
nad	 ekspresówką	 oraz	 przejścia	 dla	 zwierzą	mniejszych	 umiesz-
czone	pod	drogą.	Do	tego	zostanie	wybudowanych	11	wiaduktów	
w	ciągu	 drogi	 ekspresowej,	 4	 wiadukty	 nad	 drogą	 ekspresową,	
6	mostów	oraz	tunel	pieszo	rowerowy.	-	Na	terenie	Gminy	i	Mia-
sta	 Chęciny	 obecnie	 prowadzone	 są	 roboty	 ziemne,	 czyli	 prace	
wykopowo	 nasypowe.	 Trwają	 także	 prace	 związane	 z	 przebudo-
wą	wszystkich	sieci,	czyli	kanalizacji	deszczowych,	wodociągowych	
i	gazowych.	Na	początku	sierpnia	rozpocznie	się	montaż	belek	na	
obiekcie	mostowym	zlokalizowanym	przy	rzece	Czarna	Nida	–	po-
informował	kierownik	projektu	Artur	Wojnowski	z	kieleckiego	od-
działu	Generalnej	Dyrekcji	Dróg	Krajowych	i	Autostrad.
	 W	ramach	inwestycji	przy	wjeździe	do	Chęcin	powstanie	nowe	
rondo	 z	 bezpiecznymi	 zjazdami	 i	 oświetleniem,	 które	 budowane	
jest	w	ramach	kolejnego	etapu	inwestycji	budowy	drogi	ekspreso-
wej	S7.	Przypomnijmy,	że	inwestycja	budowy	ronda	została	wcią-
gnięta	do	budowy	drogi	ekspresowej	S7	po	długich	pertraktacjach	
chęcińskich	 władz	 samorządowych	 z	 Generalną	 Dyrekcją	 Dróg	
Krajowych	i	Autostrad.	–	Jesteśmy	dumni,	że	udało	się	wciągnąć	
budowę	nowego	ronda	przy	wjeździe	do	miasta	Chęciny,	ponieważ	
musieliśmy	włożyć	mnóstwo	wysiłku,	żeby	jego	realizacja	doszła	do	
skutku	–	mówi	Robert	Jaworski,	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęci-
ny.	–	Cieszę	się,	że	poczynione	przez	nas	starania	przyniosły	oczeki-
wane	efekty	i	powstanie	tu	nowe,	funkcjonalne	i	przede	wszystkim	
bezpieczne	rondo.	Na	taką	zmianę	czekaliśmy	bardzo	długo,	tym	
bardziej	widok	trwających	prac	budowlanych	daje	nam	ogromną	
satysfakcję.	Taka	inwestycja	była	bardzo	potrzebna,	ponieważ	zjazd	
do	Chęcin	był	już	w	coraz	gorszym	stanie	–	dodaje	włodarz	gminy.
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	 W	 tegorocznym	 zmaganiach	 udział	 wzięło	 pięć	 zespo-
łów:	Golden	Boys,	LuCasco	Football	Team,	Nawroplast	To-
karnia,	 Polichno,	 Siedlce.	 Zespoły	 rywalizowały	 systemem	
„każdy	 z	każdym”.	 Wszystkie	 mecze	 trwały	 2x12	 minut.	
W	trakcie	 trwania	 poszczególnych	meczy	można	 było	 do-
strzec	ogromne	zaangażowanie	oraz	wysokie	umiejętności	
piłkarskie	poszczególnych	zawodników.	Ogółem	rozegrano	
dziesięć	spotkań,	w	których	zawodnicy	strzelili	56	bramek,	

Zwycięstwo drużyny Golden Boys
w VIII Nocnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 

Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny
 30 lipca 2016 r. po raz ósmy odbył się Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny. Zawody 
rozegrano na kompleksie sportowym „Orlik 2012” w Chęcinach. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski witając zawodników i zgromadzonych na trybunach kibiców. 

co	dało	średnio	na	jeden	mecz	5,6	gola.	Turniej	przebiegał	
w	atmosferze	 „Fair	Play”,	o	czym	 świadczy	 znikoma	 liczba	
żółtych	kartek.
	 Podobnie	jak	w	ubiegłym	roku	zwyciężyła	drużyna	Golden	
Boys	z	Chęcin,	którą	reprezentowali:	Adam	Ogonowski,	Grze-
gorz	Babiarski,	Radosław	Sinkiewicz,	Michał	Hajduk,	Marcin	
Dzikowski,	Jarosław	Zawadzki,	Rafał	Sinkiewicz,	Jakub	Olear-
czyk.	
	 Ceremonii	 wręczenia	 pucharów	 i	nagród	 rzeczowych	
dokonał	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	Przyznano	tak-
że	wyróżnienia	w	postaci	pamiątkowych	statuetek	w	katego-
riach:	najlepszy	zawodnik,	najlepszy	bramkarz,	najskutecz-
niejszy	strzelec,	strzelec	najładniejszej	bramki.	
Wyróżnienia	indywidualne	otrzymali:
Najlepszy	zawodnik:	Norbert	Jaworski	 /	LuCasco	Football	
Team	/.
Najlepszy	bramkarz:	Dominik	Ślusarczyk	/	Siedlce/.
Najlepszy	strzelec:	Rafał	Sinkiewicz	/	Golden	Boys	/.
Strzelec	najładniejszej	bramki:	Piotr	Kruk	/	Polichno	/.
	 Wszystkim	zawodnikom	i	drużynom,	które	rywalizowały	
w	turnieju	składamy	serdeczne	gratulacje	za	ambicję,	wolę	
walki	i	sportową	postawę.

Koordynator sportu Dariusz Gorzelak
foto: Tomasz Dziurzyński

Spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu
Warszawskiego

 W poniedziałek, 4 lipca, w siedzibie Europejskiego 
Centrum Edukacji Geologicznej, odbyło się spotkanie 
Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny z przedstawiciela-
mi największej polskiej uczelni, w tym rektorzy, prorek-
torzy i dziekani, na czele z Rektorem Uniwersytetu War-
szawskiego, prof. Marcinem Pałysem. 

	 W	ramach	odbywającej	się	w	Chęcinach	wizyty	uniwersy-
teckiej	kadry,	na	prośbę	rektora,	Burmistrz,	Robert	Jawor-
ski	 przedstawił	 uczestnikom	 prezentację	 na	 temat	 gminy,	
podkreślając	 szeroki	 wymiar	 dotychczasowej	 współpracy	
lokalnego	samorządu	ze	środowiskiem	uniwersyteckim	oraz	
z	różnymi	jednostkami	naukowymi	z	kraju	i	za	granicy.

Magdalena Jamrożek
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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

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:
UWAGA ZMIANA NUMERU!!!

695 930 996
/Urząd	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach/

R
EK

LA
M

A
 

PŁ
AT

N
A

R
EK

LA
M

A
 P

Ł
AT

N
A

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



Z ŻYCIA GMINY

21

Zwycięstwo drużyny „Oldbojów Chęciny” 
w Otwartym Turnieju Oldbojów w Piłce Nożnej 
o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny

 W dniu 23 lipca 2016 r. na kompleksie sportowym „Orlik 2012” w Chęcinach odbył się Otwarty Turniej Oldbojów w Piłce 
Nożnej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny.

	 Do	 turnieju	 zgłosiły	 się	 trzy	 drużyny:	 Oldboje	 Chęciny,	
Korzecko,	Skaut	Jędrzejów.
	 Uroczystego	 otwarcia	 turnieju	dokonał	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski	życząc	zawodnikom	zwycię-
stwa,	a	zarazem	dobrej	zabawy.	Zwrócił	także	uwagę,	że	oprócz	
wygranej	 bardzo	 istotna	 jest	 rola	 aktywności	 fizycznej	 bez	
względu	na	wiek,	każdy	kto	czynnie	uprawia	 sport	 inwestuje	
w	swoje	zdrowie.
	 Zespoły	 rywalizowały	 systemem	 „każdy	 z	każdym”.	 Tego-
roczny	 turniej	 był	 bardzo	wyrównany.	 Zawodnicy	 zachwycali	
doskonałym	przygotowaniem	fizycznym,	nie	brakowało	cieka-
wych	 akcji,	widowiskowych	 strzałów	na	 bramkę	przeciwnika,	
czy	znakomitych	parad	bramkarskich.	Końcowa	kolejność	tur-
nieju	ważyła	się	aż	do	ostatniego	gwizdka	arbitra.	Kibice	oglą-
dali	stojące	na	wysokim	poziomie	widowisko	sportowe.
	 Wszystkie	zespoły	otrzymały	z	rąk	Burmistrza,	Roberta	Ja-
worskiego	okazałe	Puchary	oraz	statuetki	za	wyróżnienia	indy-
widualne	w	poszczególnych	kategoriach:	najlepszy	 zawodnik,	
najlepszy	 bramkarz,	 najlepszy	 strzelec,	 najstarszy	 zawodnik.	
Burmistrz	podziękował	wszystkim	uczestnikom	za	udział	w	za-
wodach	jednocześnie	zaprosił	na	kolejny	turniej	za	rok.

Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy	zawodnik:	Krzysztof Mędrecki / Korzecko /
Najlepszy	bramkarz:	Tomasz Stolarczyk / Oldboje Chęciny/
Najlepszy	strzelec:	Robert Król / Skaut Jędrzejów /
Najstarszy	zawodnik:	Janusz Łuszczek / Skaut Jędrzejów /
Obsługa	turnieju:
Obsada	sędziowska:	Arkadiusz Jakubczyk, Tomasz Hańćko.
Opieka	medyczna:	Teresa Czupryńska.
Przygotowanie	obiektu:	Tomasz Dziurzyński.

Koordynator sportu Dariusz Gorzelak
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	 Prelekcje	 i	 porady	 lekarzy,	wszystko	o	 aktywności	w	 star-
szym	 wieku,	 warsztatowe	 zajęcia	 dla	 seniorów,	 ale	 też	 zwie-
dzanie	 królewskiego	miasta	 z	 przewodnikiem,	 a	 także	 liczne	
występy	i	koncerty	–	tak	wyglądało	wydarzenie	przygotowane	
specjalnie	z	myślą	o	seniorach.	Impreza	rozpoczęła	się	w	sobotę	
rano	w	Hali	„Pod	Basztami”	w	Chęcinach.

Bagaż doświadczeń
	 Seniorów,	 którzy	 przyjechali	 do	 królewskiego	 miastecz-
ka	z	całego	województwa	przywitał	burmistrz	Gminy	 i	Miasta	
i	Chęciny	Robert	Jaworski.	Włodarz	zwrócił	uwagę	na	to,	jak	
ważna	jest	ta	grupa	wiekowa.	-	Seniorzy	to	ludzie	z	olbrzymim	
bagażem	doświadczeń,	którzy	swoją	wiedzą	mogą	służyć	innym	
i	żyć	bardzo	aktywnie	–	zaznaczył	gospodarz	gminy,	Burmistrz	
Robert	 Jaworski.	Dodał,	 że	organizowane	w	Chęciach	zajęcia	
mają	na	celu	zintegrowanie	 tej	grupy	społecznej.	Głos	zabrał	
również	 doradca	 Marszałka	 Województwa	 Świętokrzyskiego	
ds.	seniorów,	Jerzy	Pyrek,	który	namawiał	seniorów	do	jak	naj-
większej	aktywności	oraz	zachęcał	do	 informowania	o	 swoich	
inicjatywach,	tak	aby	jak	największa	liczba	osób	mogła	czerpać	
z	ich	doświadczeń.

O tym, co jest najważniejsze w podeszłym wieku
	 Pierwszą	prelekcję	wygłosił	ordynator	oddziału	kardiologii	
w	Szpitalu	 na	Czerwonej	Górze	 Piotr	Wiśniewski.	Doktor	 po-
dzielił	 się	 z	 zebranymi	 informacjami,	w	 jaki	 sposób	prowadzić	
aktywny	tryb	życia	nawet	w	okresie	 jego	 jesieni.	 -	Pamiętajmy,	
że	składamy	się	z	wody	-	mówił	doktor	wyjaśniając,	że	badania	
wskazują,	 iż	 pijemy	 zdecydowanie	 za	 mało.	 Powinniśmy	 bo-
wiem	przyjmować	od	1,	5	do	2,	5	 litra	płynów	dziennie.	Dok-
tor	zdradził,	 że	dobroczynnie	na	nasz	organizm	działa	 także...	
czerwone	wino,	 a	 konkretnie	 znajdująca	 się	w	nim	 substancja	
o	nazwie	resweratrol.	Składnik	pochodzący	ze	skórek	winogron	
ma	dobrze	wpływać	na	serce,	korzystnie	działać	na	układ	krwio-
nośny,	 wreszcie	 przedłużać	 życie.	Największe	 zainteresowanie,	
a	wręcz	 poruszenie	 na	 widowni	 wzbudził	 jednak	 temat	 seksu	
w	podeszłym	wieku.	Doktor	przeanalizował	dane,	które	mówią,	
że	74	procent	osób	po	70	roku	życia	nie	kocha	się	w	sensie	fi-
zycznym,	 a	 to	błąd	bo	 aktywność	 seksualna	w	 starszym	wieku	
„ma	działanie	prozdrowotne”.	Drugą	prelekcję	wygłosił	 ordy-
nator	oddziału	chirurgii	Szpitala	w	Czerwonej	Górze,	Wojciech	
Armański.	Doktor	podkreślał,	jak	ważny	dla	seniorów	jest	ruch.	
Długo	nie	musiał	jednak	przekonywać	o	tym	zebranych,	ponie-
waż	seniorzy	sami	udowodnili,	że	wigoru	na	pewno	im	nie	bra-
kuje	 i	 rozpoczęli	 aktywną	 część	 imprezy.	O	godzinie	12	wzięli	
udział	w	zajęciach	Nordic	Walking	pod	czujnym	okiem	instruk-
tora	 Tomasza	 Kociaka,	 a	 także	 w	 choreoterapii,	 czyli	 terapii	
tańcem,	którą	poprowadziła	Anna	Piotrowska,	instruktor	tańca	
choreoterapii	z	Kieleckiego	Teatru	Tańca.	Seniorzy	mogli	także	
zwiedzić	królewskie	miasteczko	wraz	z	przewodnikiem.

Występy, koncerty i wspólne tańce
	 Równie	 ciekawie	 było	 podczas	 drugiego	 dnia	 chęcińskie-
go	Weekendu	 dla	 Seniorów,	 który	 upłynął	 pod	 hasłem	 “Co	
nam	w	duszy	gra”.	Niedziela	rozpoczęła	się	o	godzinie	16:00	
przemarszem	korowodu	grup	Seniorów	spod	hali	widowisko-
wo-sportowej	 “Pod	Basztami”	 na	 chęciński	 Rynek.	 Seniorów	
uroczyście	 poprowadziła	 Orkiestra	 Dęta	 z	 Gminy	 Sitkówka-
-Nowiny	pod	kierownictwem	kapelmistrza	Wojciecha	Materka.	

Seniorzy królowali w Chęcinach
  Dzięki współpracy dwóch samorządów: Gminy i Miasta Chęciny oraz Województwa Świętokrzyskiego kilkaset osób uczest-
niczyło w „Weekendzie Seniora w Chęcinach”. Podczas dwudniowego wydarzenia seniorzy wzięli aktywny udział w zajęciach 
sportowych, prelekcjach fachowców, pokazujących w jaki sposób radzić sobie z różnego rodzaju dolegliwościami, których 
w tym wieku doświadczają, a także tanecznie i śpiewająco bawili się na chęcińskiej starówce

Warto	podkreślić,	że	Seniorzy	do	Chęcin	na	weekend	przygo-
towany	specjalnie	dla	nich	zjechali	z	dwudziestu	gmin	i	miast	
województwa	świętokrzyskiego,	a	wśród	nich	seniorzy	z	Imiel-
na,	 Słupi	 Koneckiej,	 Dwikoz,	 Wilczyc,	 Starachowic,	 Bielin,	
Waśniowa,	Opatowa,	Kunowa,	Sędziszowa,	Łącznej,	Pawłowa,	
Nowej	 Słupi,	Czarnocina,	 Słupi	 Jędrzejowskiej,	Moskorzewa,	
Wodzisławia,	 Chęcin,	 Bodzechowa	 i	 Stąporkowa.	W	 zabawie	
wzięli	 również	 udział	 pielgrzymi	 z	 Holandii.	 Na	 chęcińskim	
rynku	Seniorów	powitał	 gospodarz	gminy,	Burmistrz	Robert	
Jaworski,	dziękując	za	tak	liczne	przybycie.	Następnie	Seniorzy	
mogli	 obejrzeć	występ	Zuzi	Kołkiewicz,	 która	 zachwyciła	wy-
konaniem	piosenki	pt.	“Śpiewam	i	tańczę”	oraz	zespołu	folklo-
rystycznego	“Korytniczanki”.	Tanecznie	 i	radośnie	zrobiło	się	
podczas	występu	zespołu	“BRATERS”,	który	porwał	publicz-
ność	do	wspólnej	zabawy.	A	na	zakończenie	odbył	się	koncert	
Andrzeja	Rybińskiego,	podczas	którego	usłyszeliśmy	najwięk-
sze	polskie	przeboje,	jak	“Nie	liczę	godzin	i	lat”,	“Znajdę	Cię”,	
“Pocieszanka”,	czy	„Czas	relaksu”	oraz	wiele	 innych.	Podczas	
koncertów	 seniorzy	 bawili	 się	 znakomicie	 tańcząc	 i	 śpiewając	
wraz	z	wykonawcami.	Dla	wszystkich	przybyłych	Uzdrowisko	
Busko-Zdrój	 S.A.	 zapewniło	 darmową	wodę	mineralną.	Nie-
spodzianką	wydarzenia	było	rozlosowanie	wśród	uczestników	
zaproszenia	na	weekend	ufundowanego	przez	Ośrodek	Reha-
bilitacyjno-Wypoczynkowy	“Polanika”.	Wygrała	go	Pani	Broni-
sława	Lipidalska	z	Opatowa.

 Agnieszka Olech
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