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10 milionów zadłużenia spłacone w ostatnim czasie. Gmina jest go-
towa na nowe finansowanie unijne

O stanie finansów
Gminy i Miasta Chęciny
i gotowości do kolejnej

perspektywy unijnej
 Inwestycje za ponad 66 milio-
nów złotych i odczuwalny skok 
rozwojowy to wynik działań sa-
morządu lokalnego od 2009r. Nie 
byłoby to możliwe bez wsparcia 
środków zewnętrznych oraz okre-
sowego zaciągnięcia zobowiązań. 
Te decyzje pozwoliły na efektywne 
i maksymalne wykorzystanie pozy-
skanych środków unijnych w mi-
nionej perspektywie. Po jej rozli-
czeniu zadłużenie gminy, zgodnie 
z planem, w większości zostało 
spłacone, a gmina już jest gotowa 
do nowej perspektywy unijnej i ko-
lejnych ważnych inwestycji. Tylko 
w ostatnich 2 latach gmina spłaciła 
prawie połowę zadłużenia – tj. ok 10 milionów złotych. 

200 tysięcy turystów
na Zamku

w Chęcinach!
 W sobotę, 29 października, przywitaliśmy 200-ty-
sięcznego turystę, a raczej turystkę! Szczęściarą okaza-
ła się Pani Magdalena Bujnik z Piaseczna, która otrzy-
mała od nas oryginalny upominek! 

Niech żyją Państwo Młodzi sprzed 50 lat,
czyli Jubileusz pożycia małżeńskiego w Chęcinach 

 Rekordowa liczba par z Gminy i Miasta Chęciny świętowała w tym roku 50-lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji w Dwo-
rze Starostów Chęcińskich w Podzamczu odbyła się uroczystość, podczas której odznaczono jubilatów specjalnym medalem 
przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Były kwiaty, upominki oraz serdeczne życzenia od władz gminy 
Chęciny.
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 Łącznie na obydwa zadania otrzymaliśmy dofinanso-
wanie w wysokości 784 tysiące złotych – przypomniał Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. - Bardzo 
zależało nam na przebudowie obu tych ulic, a w szczególno-
ści na pozyskaniu dofinansowania zewnętrznego na te waż-
ne inwestycje. Ich wykonanie będzie stanowiło doskonałe 
uzupełnienie zrewitalizowanej części naszego miasteczka 
– podkreśla włodarz Gminy i Miasta Chęciny, Burmistrz 
Robert Jaworski.

 W ramach przebudowy ulicy 14 Stycznia w Chęcinach 
zostanie wykonane odwodnienie i podbudowa drogi, a nowa 
nawierzchnia brukowa będzie tu położona na długości 
346 metrów. Powstaną także chodniki. Dodatkowo na odcin-
ku łączącym ulice Staszica i Łokietka stanie nowe oświetlenie. 
Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 919 422,02 zł, 
z czego pozyskane przez władze gminy dofinansowanie wy-
niesie 585 028 zł.

Za unijne środki
kolejne uliczki w Chęcinach pięknieją

 Ponad milion złotych kosztuje przebudowa ulicy Kieleckiej i 14 stycznia w Chęcinach. Na obydwa zadania władze Gmi-
ny i Miasta Chęciny pozyskały 63% dofinansowania w ramach nowej edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 - 2020. Roboty idą pełną parą i wszystko wskazuje na to, że już niebawem kolejne chęcińskie uliczki nabiorą nowego 
blasku.   

 Jeśli chodzi o przebudowę ulicy Kieleckiej zostanie ona 
również wykonana w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Powstanie tu również nowe odwodnienie drogi 
oraz podbudowa chodnika i zjazdów oraz asfalt, który zo-
stanie położony na długości 340 metrów. Staną tu także 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zadanie opiewa na kwo-
tę o całkowitej wartości 325 980,02 zł, z czego pozyskane 
dofinansowanie wyniesie 199 672 zł.
 Wyłonionym w drodze przetargu generalnym wyko-
nawcą obu zadań jest firma TRAKT S.A. Prace związane 
z przebudową dwóch dróg położonych w samym centrum 
królewskiego miasteczka idą pełną parą.

Agnieszka Olech

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
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Chęciny i gotowości do kolejnej 
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Wojewódzkie Obchody Światowego 
Dnia Turystyki
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edukacyjny uczniów Gimnazjum 
im. Kacpra Fodygi w Chęcinach

• Zjazd sołtysów w Chęcinach

• Polonistyczne chochliki

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

• 200 tysięcy turystów na Zamku 
w Chęcinach!

• Czesław Zaborski – spotkanie 
z niezwykłym człowiekiem

• BURMISTRZ GMINY I MIASTA 
CHĘCINY INFORMUJE 
O PRZEZNACZENIU DO 
SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH:

• Niech żyją Państwo Młodzi sprzed 
50 lat, czyli Jubileusz pożycia 
małżeńskiego w Chęcinach

• Rocznica nadania imienia Króla 
Władysława Łokietka i sztandaru 
Zespołowi Szkół Nr 2 w Chęcinach

• Jubileusz stu lat życia Feliksy 
Korban

• Uczniowie klas pierwszych złożyli 
ślubowanie

• Nauczyciele Emeryci obchodzili 
swoje święto

• Uczczono Dzień Edukacji Narodowej

• 20 rocznica powstania Chęcińsko-
Kieleckiego Parku Krajobrazowego

• Inauguracja Roku Akademickiego 
Chęcińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

 Po raz dziewiąty obchodzono w Kiel-
cach Dzień Jedności Niemiec. Z tej 
okazji gościł konsul generalny naszych 
zachodnich sąsiadów w Polsce dr Mi-
chael Groβ. Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski wziął udział 
w spotkaniu na zaproszenie Konsulatu.
 W uroczystościach uczestniczyli 
przedstawiciele samorządów, admini-
stracji rządowej oraz działacze i przed-
siębiorcy w regionu świętokrzyskiego. 
Organizatorami uroczystości byli Konsul 
Generalny Republiki Federalnej Nie-
miec, dr Michael Groβ oraz Konsul Ho-
norowy dr Andrzej Mochoń.
 Podczas spotkania Burmistrz Robert 
Jaworski długo rozmawiał z Konsulem 
dr Michaelem Groβ. Włodarz gminy 
przybliżył założenia wieloletniej chęciń-

Spotkanie z Konsulem Generalnym
Republiki Federlnej Niemiec

sko-niemieckiej współpracy. Wspólnie 
omówili również szczegóły planowanej 
przez Konsula wizyty w Checinach.

Agnieszka Olech

 Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Chęcinach został wyposażony w sa-
mochód marki Renault Master. Dodat-
kowy pojazd umożliwi zakładowi świad-
czyć usługi na jeszcze lepszym pozio-
mie. Na zakup niezbędnego sprzętu 
jednostka otrzymała dotację z budżetu 
gminy.

 Zapewnienie sprawnej komunika-
cji jest ważnym elementem koordyno-
wania prac zakładu. Nowo zakupiony 
pojazd będzie wykorzystywany do re-
alizacji działalności statutowej jednostki 
i w znacznym stopniu usprawni realiza-
cję robót prowadzonych w różnych czę-
ściach gminy. Samochód posiada skrzy-

Nowy samochód dla ZGK 
w Chęcinach

nię ładunkową, która z pewnością ułatwi 
transport materiałów oraz sprzętu nie-
zbędnego do wykonywania prac w tere-
nie.

Magdalena Jamrożek

Widziałeś? Dzwoń! 723 192 235
Drodzy mieszkańcy,
Jeżeli jesteście świadkami łamania prawa, możecie dzwonić pod nr telefonu 723-192-235. 
Nie przechodźcie obojętnie obok zjawiska chuligaństwa i wandalizmu. Szybka reakcja po-
zwoli na szybsze ustalenie sprawców.
Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać bezpośrednią  łączność z załogą 
radiowozu, szczególnie wtedy, gdy policjanci z Komisariatu Policji w Chęci-
nach znajdują się w terenie. W pilnych sprawach można również dzwonić na 
numer alarmowy Policji 997.

Redakcja
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10 milionów zadłużenia spłacone w ostatnim czasie. Gmina jest gotowa na nowe finansowanie unijne

O stanie finansów Gminy i Miasta Chęciny
i gotowości do kolejnej perspektywy unijnej

 Inwestycje za ponad 66 milionów złotych i odczuwalny skok rozwojowy to wynik działań samorządu lokalnego od 2009r. 
Nie byłoby to możliwe bez wsparcia środków zewnętrznych oraz okresowego zaciągnięcia zobowiązań. Te decyzje pozwoliły na 
efektywne i maksymalne wykorzystanie pozyskanych środków unijnych w minionej perspektywie. Po jej rozliczeniu zadłuże-
nie gminy, zgodnie z planem, w większości zostało spłacone, a gmina już jest gotowa do nowej perspektywy unijnej i kolejnych 
ważnych inwestycji. Tylko w ostatnich 2 latach gmina spłaciła prawie połowę zadłużenia – tj. ok 10 milionów złotych. 

 Jednostki samorządu terytorialnego są 
odpowiedzialne za rozwój społeczno-go-
spodarczy swojego regionu. Poprzez wy-
datkowanie środków publicznych realizują 
cele wynikające z ustaw,  zaspokajając po-
trzeby społeczności lokalnych. A tych jest 
nieskończenie wiele.
 Jak dobrze wiadomo, Gmina i Miasto 
Chęciny nie jest gminą typowo przemysło-
wą z ogromnymi wpływami z podatków od 
przedsiębiorców. Klimatyczna specyfika 
tej gminy sprawia, że tutaj chce się przy-
jeżdżać, najczęściej po to, aby odpocząć 
w otoczeniu pięknej przyrody i licznych 
zabytków przypominających o nietuzin-
kowej historii tego miejsca. Naszą perełką 
jest z pewnością Zamek Królewski, będą-
cy turystycznym magnesem województwa 
świętokrzyskiego.
 Fundusze pomocowe stanowią dla jed-
nostek samorządu terytorialnego szansę 
na realizację zarówno przedsięwzięć in-
frastrukturalnych, jak i projektów związa-
nych z rozwojem społeczności lokalnych. 
Takie działania pozwalają zmniejszyć 
wieloletnie dysproporcje w dostępie do 
infrastruktury, co stwarza warunki do dłu-
goterminowego rozwoju poprzez wzrost 
aktywności gospodarczej. Stąd nacisk sa-
morządu lokalnego w ostatnich latach na 
wykonanie zadań, które stały się bazą do 
wykorzystania potencjału Gminy i Miasta 
Chęciny. 
 Zamek, chęcińska starówka, hala wi-
dowiskowo-sportowa, oświetlenie, infra-
struktura drogowa i wodno-kanalizacyj-
na, oczyszczalnia ścieków, remonty szkół, 
obiektów sakralnych, a także remonty 
i budowa świetlic czy remiz. Niewystar-
czająca infrastruktura techniczna i opóź-
nienia w zakresie zaspakajania potrzeb 
społecznych wymagały dużych zmian i in-
tensywnych, skutecznych działań.  Realiza-
cja tych zadań była możliwa dzięki pozy-
skanym środkom zewnętrznym i wkładowi 
własnemu ze środków gminnych. 
 - Kiedy objąłem urząd wiedziałem, 
że skromny budżet gminy nie pozwoli na 
szybką realizację zadań służących popra-
wie jakości życia naszych mieszkańców. 
A do zrobienia było bardzo dużo. Potrzeby 
społeczeństwa z roku na rok są coraz więk-

sze, możliwości ich zaspokajania napotyka-
ją zaś na liczne bariery. Jedną z nich jest 
z pewnością niedostatek środków finan-
sowych. Dlatego, jako lokalny samorząd, 
zaczęliśmy usilnie walczyć i dążyć do tego, 
aby rozwijać gminę, zabiegając jednocze-
śnie o pieniądze zewnętrzne. Nie tylko 
unijne, ale także ministerialne i pochodzą-
ce z różnych innych źródeł pozabudżeto-
wych. Nie ukrywam, że to się udało, bo na 
teren gminy spłynęło bardzo dużo pienię-
dzy i dzięki temu byliśmy w stanie zreali-
zować szereg ważnych i strategicznych in-
westycji, które dzisiaj cieszą mieszkańców 
i dają owoce w postaci rozwoju gospodar-
czo-społecznego – mówi gospodarz gminy, 
Burmistrz Robert Jaworski.

Wiele inwestycji
i coraz większe zadłużenie

 Potrzeb było wiele, dlatego duży na-
cisk położyliśmy, aby aplikować wnioski 
o dofinansowanie zaplanowanych inwesty-
cji z różnych źródeł zewnętrznych. Więk-
szość z nich, po pozytywnym rozpatrzeniu, 
otrzymywała dofinansowanie. - Pozyski-
wanie pieniędzy polega na tym, że niejed-

nokrotnie trzeba najpierw wyłożyć własne 
środki na zrealizowanie inwestycji, a dopie-
ro po jej zakończeniu i rozliczeniu wpływa-
ją do budżetu gminy w formie refundacji 
pozyskanej na te zadania środki unijne. 
Powstała zatem konieczność zaciągnięcia 
kredytów i emisji obligacji, które były nie-
zbędne do realizacji zwiększonej aktywno-
ści inwestycyjnej. Stąd też ryzykowne, ale 
odważne decyzje samorządu, aby podjąć 
się realizacji wielomilionowych inwestycji 
i zaciągnąć na ich wykonanie zobowiązania 
na blisko 56% w stosunku do dochodów – 
tłumaczy Burmistrz, Robert Jaworski.
 Zadłużenie gminy od roku 2009 sys-
tematycznie rosło. - Ze względu na pozy-
skanie środków zewnętrznych na dofinan-
sowanie zadań jako uzupełnienie środków 
budżetu gminy– tłumaczy Jadwiga Sinkie-
wicz, Skarbnik Gminy i Miasta Chęciny, 
która podkreśla jednocześnie, że oprócz 
zadań realizowanych ze środków unijnych 
gmina przez cały czas finansowała mniejsze 
zadania bieżące z własnego budżetu na te-
renie całej gminy, we wszystkich sołectwach 
i mieście. - Budowaliśmy na przykład wo-
dociągi, dokonywaliśmy remontów i wiele 
innych inwestycji, które realizowaliśmy 
z pieniędzy pochodzących tylko i wyłącznie 
z budżetu gminy, bo na większość zadań po 
prostu nie było możliwości pozyskania dofi-
nansowania – podkreśla Skarbnik.
 Gmina musiała zaciągać zobowiązania 
po to, aby móc zrealizować wielomilionowe 
inwestycje. - Głównie zaciągaliśmy kredyty 
i emitowaliśmy obligacje na zadania unijne. 
Trzeba jednak podkreślić, że w latach 2009 
do 2016 z pozyskanych pieniędzy unijnych 
i z wkładu własnego zrealizowaliśmy in-
westycje za łączną kwotę 66 milionów 950 
tysięcy złotych. Był taki rok, że zadłużenie 
było spore i sięgało nawet 56%. Nie było ono 
jednak niebezpieczne i kontrolowaliśmy 
sytuację finansową. To pozwoliło nam na 
zapewnienie płynności finansowej w gospo-
darce budżetowej oraz równomierne rozło-
żenie kosztów inwestycyjnych adekwatnie 
do czasu korzystania z pomocy. Na chwilę 
obecną udało się spłacić już większość zacią-
gniętych zobowiązań. Gdyby nie to, gmina 
nigdy nie zrobiłaby z własnego budżetu tak 
wielu dużych inwestycji  – mówi Skarbnik 
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Jadwiga Sinkiewicz, a Burmistrz Robert 
Jaworski podkreśla, że Skarbnik gminy 
zawsze stała na straży finansów. - Wielo-
krotnie studziła nasz zapał, mój czy rad-
nych i sołtysów, co do realizacji pewnych 
zadań bieżących. Musieliśmy je w pewnym 
momencie ograniczyć, żeby w pierwszej 
kolejności zrealizować duże unijne inwe-
stycje, na które wcale nie tak łatwo było 
pozyskać dofinansowanie i w dużej części 
spłacić zobowiązania. Wszystko inne nie-
stety musiało poczekać. Patrząc jednak na 
to z perspektywy czasu wiem, że te ogrom-
nie trudne decyzje były słuszne. Zdaję so-
bie sprawę, że rosnące zadłużenie gminy 
mogło budzić niepokój, ale przez cały czas 
to monitorowaliśmy i musieliśmy „zaciskać 
pasa”, aby inwestycje mogły być zrealizo-
wane, a zadłużenie było na bezpiecznym  
poziomie. Dzisiaj mamy zrealizowane 
wielomilionowe przedsięwzięcia za unijne 
pieniądze, spłacone zaciągnięte na te in-
westycje kredyty oraz wykupione obligacje  
i nadal realizujemy wszystkie bieżące zada-
nia. Wszystko ma swoją kolej, a my wiemy, 
że nie przepuściliśmy nawet najmniejszej 
okazji do pozyskania środków zewnętrz-
nych. Wytężona i trudna praca opłacała się 
i przyniosła zamierzone efekty całej gmi-
nie – podkreśla Burmistrz Robert Jawor-
ski.

10 milionów długu spłacone
tylko w ostatnim czasie

 Po latach realizacji wielomilionowych 
unijnych inwestycji na dzień dzisiejszy 
gmina spłaciła w znacznej części zaciągnię-
te zobowiązania i dzisiaj stoi przed nową 
perspektywą unijną, gotowa do kolejnych 
dużych zadań inwestycyjnych. - W ostat-
nich dwóch latach udało nam się spłacić 
10 milionów. Na dzień dzisiejszy mamy 
zadłużenie na poziomie 28.8%. Do końca 
roku planujemy spłacić kolejne 1,5 milio-
na złotych kredytu i będzie to spłata z wy-
przedzeniem. Przewidujemy, że na koniec 
roku zadłużenie w stosunku do dochodów 
wyniesie 26.44% - poinformowała Skarb-
nik Jadwiga Sinkiewicz, która od samego 
początku stała na straży finansów gminy. 
- Kiedy stanęliśmy przed koniecznością 
zaciągania kredytów na realizację zadań 
unijnych, zaczęliśmy szukać jak najlep-
szych rozwiązań. Okazały się nimi obliga-
cje, które dawały nam najbardziej korzyst-
ne oprocentowanie zadłużenia. Wiem, że 
gminy, które teraz konsolidują zaciągnięte 
kiedyś kredyty na dużo gorszych warun-
kach niż zrobiliśmy to my, przechodzą wła-
śnie na obligacje, które nota bene są teraz 
dużo gorzej oprocentowane. My już wtedy 
uznaliśmy, że będzie to najlepszym roz-
wiązaniem. Po latach okazało się, że była 
to słuszna decyzja. Sprzyjał nam również 
okres kryzysu w kraju, który spowodował 
kolejny spadek odsetek. Pierwotnie liczy-
łam, że te odsetki będą wyższe. Zawsze tak 

się powinno zakładać, żeby było bezpiecz-
nie. Jak się okazało odsetki spadły. Do tego 
podjęliśmy się skomplikowanej procedury 
odzyskania podatku VAT od zrealizowa-
nych inwestycji, co w znacznym stopniu 
nam się udało. Wszystkie te decyzje i za-
planowane działania wpłynęły na szybką 
możliwość spłaty zadłużenia – wyjaśnia 
Skarbnik Jadwiga Sinkiewicz.  

Gmina jest już gotowa finansowo
na kolejną perspektywę unijną

 Jak się okazuje, zadłużenie, które jak 
mówili niektórzy miało być bankructwem 
dla gminy, na dzień dzisiejszy jest na bar-
dzo bezpiecznym poziomie. W chwili obec-
nej gmina przygotowana jest na kolejną 
perspektywę unijną i kolejne inwestycje. 
- Bez kredytów, bez obligacji i pożyczek 
gmina nie zrobiłaby tylu inwestycji, które 
przeprowadziła. Nie byłoby to w żaden 
inny sposób możliwe. – potwierdza Skarb-
nik gminy Jadwiga Sinkiewicz. - To były 
bardzo trudne i trzeba przyznać odważne 
i mądre decyzje, ale one dzisiaj procentu-
ją. Zadłużenie spłacamy zgodnie z planem 
i na dzień dzisiejszy nie zadłużamy gmi-
ny. Spłacamy zobowiązania nawet z wy-
przedzeniem, a przy tym pomimo braku 
środków unijnych, nadal realizujemy nie-
zbędne inwestycje z budżetu gminy. Przy-
pomnę tylko, że w 2016 roku z własnych 
środków przeznaczyliśmy na inwestycje 
aż 12 milionów złotych. To bardzo duża 
kwota. Z największych inwestycji przepro-
wadzanych z naszych pieniędzy można wy-
mienić chociażby generalny remont szkoły 
w Łukowej, budowę remizy w Ostrowie, 
czy kolejne nitki wodociągów, które bu-
dujemy na bieżąco w związku z rozwojem 
budownictwa mieszkaniowego na terenie 
naszej gminy, a na które obecnie nie ma 
możliwości pozyskania dofinansowania ze-
wnętrznego. – wymienia Skarbnik gminy. 
- Finansowo jesteśmy gotowi na kolejną 
perspektywę unijną. Na dzień dzisiejszy, 
jeżeli tylko dostaniemy środki unijne, zno-
wu możemy zacząć realizować duże, zapla-
nowane już wcześniej w wieloletniej pro-
gnozie przez władze gminy inwestycje – 
potwierdza Skarbnik Jadwiga Sinkiewicz.

Przysłowiowe “pięć minut”
wykorzystane do maksimum

 Dzięki wieloletniemu planowi zakłada-
jącemu zrównoważony rozwój, dzisiaj gmi-
na stabilnie się rozwija. - Mamy inwestycje, 
które nie tylko poprawiły komfort życia 
mieszkańców, ale też zdobią naszą gmi-
nę, a niektóre z nich przynoszą dochody, 
jak chociażby Zamek. Z roku na rok licz-
ba turystów sukcesywnie wzrasta. W tym 
roku tylko sam Zamek odwiedziło ponad 
200 tysięcy turystów, a wpływy do budżetu 
gminy wyniosły około 2 milionów złotych. 
Jasno mogę dzisiaj powiedzieć, że dzięki 

środkom unijnym, zadłużając co prawda 
w sposób kontrolowany i bezpieczny gminę 
na pewien okres, wykorzystaliśmy przysło-
wiowe “pięć minut”. Chwilami muszę przy-
znać, że te ryzykowne i kosztujące wiele 
stresów, ale z drugiej strony odważne decy-
zje pozwoliły ściągnąć do gminy duże pie-
niądze. Opłacało się to wszystko, bo dzisiaj 
mamy znacznie przeobrażoną gminę, a ja 
patrzę na jej rozwój z wielką nieukrywaną 
dumą i satysfakcją – przyznaje Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. 
- Gmina Chęciny jest finansowo gotowa na 
kolejną perspektywę unijną. Będziemy na-
dal realizować zaplanowane już wcześniej 
inwestycje. Właśnie jesteśmy na etapie pi-
sania i składania  kolejnych wniosków o do-
finansowanie zewnętrzne w pojawiających 
się sukcesywnie ogłaszanych naborach. 
Zrobiliśmy bardzo wiele, ale dużo jeszcze 
mamy do zrobienia – zapowiada Burmistrz 
Robert Jaworski.

Agnieszka Olech

„Pamięci …. Ukochanych”

Lata biegną tak szybko, 
co nie uniknione.
Już tak mało twarzy…
kiedyś tak znajome.

Teraz stoisz nad grobem
w dzień listopadowy, słotny
i czytasz litery
tak teraz istotne.

Na pomnikach 
napisów bez liku.
Zanim je napisano,
dużo było … bólu, rozpaczy i krzyku.

Drogich nam tyle osób
leży pod tą ziemią…
Pokryje to wszystko biały śnieg,
ukochanych nam ludzi zabrał nowy wiek.

Chodzimy po cmentarzach
cisi , zadumani.
Czujemy gdzieś w środku…
nie jesteśmy sami 

Z nami są dziadkowie, ojcowie,
mężowie i dzieci.
Byli wczoraj, dziś ich nie ma,
czas tak szybko leci.

Wszystkie razem spędzone chwile
do nas powracają.
O tych których z nami nie ma,
ptaszęta śpiewają.

A lata mijają … mijają …. mijają ….
Autor: 

Elza Trzepizur - Krupa
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 Wierni oraz władze Gminy i Miasta Chęciny zebrali się 
w kościele parafialnym w Starochęcinach, aby jednoczyć się 
podczas liturgii w dziękczynieniu za dar jubileuszu 30-lecia 
erygowania parafii. - Zgromadzeni dzisiaj w tej odnowionej 
świątyni parafialnej możemy przeżywać piękną uroczystość 
jubileuszu 30-lecia erygowania naszej parafii, której ponow-
ne istnienie rozpoczął rok 1986. Pierwszy kościół parafialny 
w Starochęcinach powstał w XIII wieku. Od 1500 roku był 
on kościołem filialnym. Obecny wybudowano z fundacji Ste-
fana Bidzińskiego – starosty chęcińskiego. Wzniesiono go oko-
ło 1680 roku, a ukończono około 1718 roku. Był odnawiany 
w 1844 roku i 1908 oraz od 1995 roku. Do połowy lat 70-tych 
mieszkańcy należeli do parafii Chęciny. W Starochęcinach ist-
niał jedynie ośrodek duszpasterski. Przez lata ksiądz Bronisław 
Piwowarczyk sprawował w niedziele dla mieszkańców Msze 
Święte. W 1974 roku jego obowiązki przejął ksiądz dr Henryk 
Piwoński, który był tu duszpasterzem do 1985 roku. Rok póź-
niej bp Stanisław Szymecki erygował parafię dzięki staraniom 
księdza Marka Podymy – pierwszego jej proboszcza. Od 1993 
roku do 2001 proboszczem był ksiądz Władysław Kutuś. Od 
2001 roku do chwili obecnej obowiązki opiekuna parafii pełni 

Jubileusz 30-lecia
erygowania parafii w Starochęcinach

 8 października, świętowano jubileusz 30-lecia erygowania parafii pod wezwaniem Świętego Stanisława Biskupa i Męczen-
nika w Starochęcinach. Uroczystą Mszę Świętą poprowadził biskup Marian Florczyk.

ksiądz proboszcz Jerzy Garecki – podkreślano przytaczając hi-
storię parafii. - W ciągu ostatnich trzydziestu lat w życiu parafii 
było wiele wydarzeń. Trudno dzisiaj wymienić wszystkie. Nale-
ży wspomnieć jednak o wybudowaniu budynku parafialnego, 
stworzeniu cmentarza parafialnego w 1996 roku, odnowieniu 
ołtarzy oraz kopuły kościoła. W ostatnich latach dzięki ofiar-
ności parafian oraz pomocy władz samorządowych udało się 
zrealizować szereg inwestycji. Na zewnątrz pomalowano dach 
kościoła, odnowiono elewację, wykonano chodnik procesyjny 
wyremontowano ołtarz polowy, a rok temu udało się zakupić 
do naszego kościoła nowe tabernakulum – dodano, zaznacza-
jąc jednocześnie, że w kościele w Starochęcinach pogłębia się 
i gruntuje życie duchowe parafian wpatrzonych w wizerunek 
Chrystusa Ukrzyżowanego i Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem 
Jezus, czerpiących siłę do życia posilając się Chlebem Euchary-
stycznym. 
 Podczas Mszy Świętej mieszkańcy złożyli podziękowania 
za wszystko, co przez te trzydzieści lat dokonało się w para-
fii. - Dziękujemy za kościół, za budynek parafialny, za utrzy-
mywanie ich i troskę o nich, za ciągłe pomyślnie prowadzone 
remonty, za wszystkich dobrodziejów żyjących i nieżyjących, za 
kapłanów pracujących przez te lata, członków Rady Parafial-
nej, za ludzi życzliwych naszej parafii, za życie religijne naszej 
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wspólnoty parafialnej – dziękowano podczas mszy. Bp Marian 
Florczyk w swojej homilii podkreślał, że im więcej Boga, tym 
więcej człowieka. - Nawet nie zdajemy sobie sprawy jak wielkie 
szczęście mamy posiadając świątynię Bożą. Jako bracia i sio-
stry tej wspólnoty trwajmy w tej modlitwie – nawoływał biskup 
Marian Florczyk, który w czasie nabożeństwa dokonał poświę-
cenia Tabernakulum oraz różańców dla dzieci, które wiosną 
przyszłego roku przystąpią do I Komunii Świętej.
 Po zakończonym nabożeństwie nie zabrakło podziękowań 
ze strony parafian, którzy złożyli je na ręce księdza proboszcza 
parafii Jerzego Gareckiego oraz Burmistrza Roberta Jawor-
skiego za wsparcie i wielką pomoc w pozyskiwaniu środków 
unijnych na przeprowadzone remonty. Głos zabrał także wło-
darz Gminy i Miasta Chęciny, Burmistrz Robert Jaworski. - 
Dziękuję za te wszystkie przemiany, jakie dokonały się na prze-
strzeni ostatnich lat w tej parafii, w tym kościele, który jest naj-
starszym na terenie naszej gminy. Gratuluję wiary i wytrwałości 
w działaniach – dziękował Burmistrz Robert Jaworski. - Ten 
Jubileuszowy rok jest niewątpliwie pięknym podsumowaniem 
dotychczasowego życia Parafii w Starochęcinach, z którego 
wszyscy wspólnie możemy czerpać radość i dumę. Serdecznie 
dziękuję za wszelkie dobro płynące z serca Waszej wspólnoty. 
Dziękuję za dbałość o świątynię, a także za oddanie i zaangażo-
wanie zarówno w życie parafii,  jak i całej Gminy Chęciny. Ży-
czę Księdzu Proboszczowi oraz wszystkim Parafianom, obfitych 
łask oraz błogosławieństwa Bożego. Niech niezwykła historia 
starochęcińskiej świątyni napełnia Was dumą i radością, a Św. 
Stanisław obdarza Was swoją opatrznością, umacnia w wierze 
i wspiera w trudach życia codziennego – życzył Burmistrz, Ro-
bert Jaworski, a radny powiatu kieleckiego Kazimierz Bielecki 
wraz z sołtys Lidią Jastrzębską wręczając kwiaty w imieniu pa-
rafian złożył ciepłe i serdeczne podziękowania na ręce Burmi-

strza Roberta Jaworskiego w dowód wdzięczności za trud i za-
angażowanie włożone w rozwój parafii. Podziękował też bisku-
powi Marianowi Florczykowi za przewodniczenie eucharystii. 
- Czcigodny księże biskupie, w imieniu całej wspólnoty para-
fialnej chcemy wyrazić ogromną wdzięczność, że w tak ważnym 
dla nas dniu poświęciłeś nam swój cenny czas i zaszczyciłeś swo-
ją obecnością. Długo w naszych sercach pozostanie słowo, któ-
re do nas dzisiaj skierowałeś i błogosławieństwo, którego nam 
udzieliłeś – dziękował radny powiatowy, Kazimierz Bielecki.  
 Na zakończenie mszy parafianie udali się w procesji na po-
święcenie ołtarza polowego, którego dokonał biskup Marian 
Florczyk. Oprawę uroczystości uświetniła swoim śpiewem Edyta 
Bobryk przy akompaniamencie organisty Piotra Łukawskiego.  

Agnieszka Olech

 Fragmenty powieści czytali: starosta kielecki Michał Go-
dowski, wicestarosta kielecki Zenon Janus, członek Zarządu 
Powiatu w Kielcach Józef Szczepańczyk, sekretarz powiatu 
Barbara Piwnik, Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mą-
dzik, burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, wójt 
gminy Łopuszno Irena Marcisz, radni powiatowi: Katarzyna 

Czytali “Quo vadis”
 Samorządowcy ponownie włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Narodowego Czytania”. W Roku Henryka Sienkiewicza 
wspólnie czytali wybitną polską powieść – „Quo vadis”. Tegoroczna akcja „Narodowego Czytania” na terenie powiatu kielec-
kiego odbyła się w niezwykle klimatycznej i urokliwej Kamienicy “Niemczówka” w Chęcinach.

Stańko, Bogumiła Kowalczyk, naczelnik Wydziału Obsługi In-
frastruktury Małgorzata Socha, wicedyrektor Powiatowego Za-
rządu Dróg Paweł Gratka, dyrektor ZSO nr 1 w Bodzentynie 
Dariusz Kasprowicz oraz dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Chęci-
nach Halina Kołodziejczyk.

Magdalena Jamrożek
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 Jak podkreślano podczas spotkania turystyka na terenie 
województwa świętokrzyskiego rozwija się z każdym rokiem. 
Wzrasta liczba turystów, którzy chętnie odwiedzają najpięk-
niejsze zabytki naszego regionu. W świętokrzyskiem regular-
nie przybywa turystów. Dla przykładu, w październiku Zamek 
Królewski w Chęcinach odwiedziła 200-tysięczna osoba w tym 
roku, a liczba sprzedanych miejsc noclegowych w regionie 
może przekroczyć półtora miliona.
 Coroczne podsumowanie sezonu turystycznego było dosko-
nałą okazją do wręczenia statuetek „Wędrowca Świętokrzyskie-
go”, które powędrowały do kompleksu Świętokrzyska Polana 
w Zagnańsku, a takkże do przedsiębiorcy Piotra Lichoty (twór-
cy m.in. JuraParku w Bałtowie), Centrum Nauki “Leonardo 

W Chęcinach odbyły się Wojewódzkie
Obchody Światowego Dnia Turystyki

 Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach było miejscem Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Tu-
rystyki. Podczas spotkania dokonano podsumowania mijającego roku turystycznego w regionie, a także wręczono statuetki 
„Wędrowca Świętokrzyskiego”.

da Vinci” w Podzamczu koło Chęcin, miasta i gminy Wąchock 
oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej “Moc Ponidzia” z Bu-
ska-Zdroju.
 Warto przypomnieć, że Światowy Dzień Turystyki został 
ustanowiony w 1979 roku z inicjatywy Światowej Organizacji 
Turystyki działającej z ramienia ONZ. Obchody mają kształto-
wać społeczną świadomość dotyczącą znaczenia i roli turystyki 
we współczesnym świecie, zarówno w aspekcie kulturowym, 
politycznym, jak i gospodarczym. 

Agnieszka Olech

 Pomysłodawczynią projektu jest mieszkanka Chęcin, Pani 
Maria Gruszczyńska, która wskazała miejsca pochówku. Pani 
Maria opowiedziała uczniom o losach wybranych osób.
 Projekt realizowany jest we współpracy z Parafią św. Bartło-
mieja w Chęcinach, z ramienia której opiekę sprawuje ksiądz 
Stanisław Brzoza oraz z Centrum Informacji Turystycznej 
i Historycznej Gminy Chęciny „Niemczówka”. Opiekę ze stro-
ny szkoły sprawują p. Grażyna Barwinek, Justyna Ramiączek 
i Damian Chaja.
 Już pierwszego dnia uczniowie w dwóch grupach uporząd-
kowali 6  zapomnianych nagrobków. Uczcili pamięć tych osób 
zapalając znicze.

G. Barwinek, ZSO w Chęcinach; P. Krzeszowski, CITiH

„Ocalić od zapomnienia…” - projekt edukacyjny 
uczniów Gimnazjum im. Kacpra Fodygi w Chęcinach

 26 października 2016 r. grupa uczniów klas II Gimnazjum im. Kacpra Fodygi w Chęcinach rozpoczęła realizację projektu 
„Ocalić od zapomnienia…”. Uczestnicy będą opiekować się nagrobkami osób związanych z regionem chęcińskim, którzy nie 
mają już żyjących potomków oraz tych, którzy swoją działalnością sławili nasz region.
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 Wśród gości znaleźli się przedstawiciele rządu i samorzą-
dów wszystkich szczebli: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojty-
szek, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, 
Starosta Powiatu Kieleckiego Michał Godowski, Przewodni-
czący Rady Powiatu Kieleckiego Jan Cedro, Prezes Krajowe-

Zjazd sołtysów w Chęcinach
 W sobotę, 29 października, w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, odbył się Zjazd Sołtysów Ziemi 
Kieleckiej. Na obrady zjechało blisko 250 sołtysów. 

go Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski, a także 
przedstawiciele Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej na 
czele z prezesem Feliksem Januchtą. 
 Liczną delegację stanowiło grono sołtysów z terenu Gminy 
Chęciny, którzy w obradach uczestniczyli wspólnie z gospoda-
rzem gminy Robertem Jaworskim.

Magdalena Jamrożek

 O język wypowiedzi zawsze dbać trzeba, a szczególnie wtedy, 
gdy słucha jej czujne ucho polonistki – wie o tym każdy, kto był 
(albo jest) w szkole. Ale wiadomo, że im bardziej uczeń się stara, 
tym często te starania prowadzą do pojawienia się tzw. chochlików 
i chichraków. Chochliki i chichraki wszelkiego rodzaju są szalenie 
przyczepne i oczywiście czepiają się Bogu ducha winnych odpowia-
dających, zdających, wypowiadających się, którzy chcą absolutnie 
zachwycić słuchaczkę-polonistkę. I, o dziwo!, często się to udaje. 
 Oto więc, w przededniu Święta Edukacji, przykłady takich „za-
chwycających’ mniej lub bardziej chochlików językowych, z który-
mi kontakt mieli nauczyciele.
- „Doktor Judym leży pod korzeniem sosny, która ocieka krwawy-
mi kroplami żywicy” (takiego zdania to nawet Mistrz Żeromski by 
się nie powstydził)
-„Sobieski kochał Marysieńkę, ale ciągnęło go do Turków” (kwe-
stie uchodźców jak widać były władcy obce, widać, że niepoprawny 
politycznie  był)
- „Zagłoba to duży mężczyzna o szumiącym wąsie” (szumi dokoła 
las, a w lesie tym grasuje zbójnik Rumcajs, który mógłby się po-

Polonistyczne chochliki
chwalić sumiastymi wąsami, ale tego nie 
robi, ponieważ jest skromny)
- „W „Cierpieniach młodego Wertera” 
jest poziom – ci wyżsi rządzą, ci niżsi są 
niżej” (no ba!, nie ukrywam – to mój ulu-
biony)
- „Zosia zachowywała się jak dziewczyna 
ze wsi- była opalona” (a mimo to spodo-
bała się Tadeuszowi – o zgrozo!)
- „Adam odczuwał tęsknotę, ale nie wiedział, za czym odczuwa, 
dlatego Bóg stworzył mu kobietę” (komentarz zbędny, jeśli chodzi 
o siły wyższe)
- „Samotność odgrywa ważną rolę w życiu człowieka – wpływa 
bardzo dobrze na myślenie” (pogrążam się więc w samotności i …
może C.D.N).
…Fajnie jest być nauczycielem. Każdego roku w okolicach 14 paź-
dziernika uzmysławiam sobie tę prawdę wciąż na nowo i wiem, że 
to, co robię od 25 lat (sic!), mimo wszystko ma sens. 

Ewa Dziedzic
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 Z całą pewnością Rok Jubileuszowy Miłosierdzia Bożego 
oraz 75. rocznica śmierci męczeńskiej św. Maksymiliana, patro-
na parafii Wolica-Tokarnia zapisze się złotymi literami w historii 
parafii tej miejscowości. 30  października, podczas uroczystej 
Mszy Św., ks. kanonik dr Adam Perz Kanclerz Kurii Kieleckiej 
w imieniu ks. biskupa OrdynariuszJana Piotrowskiego odczytał 
dekret z dnia 25 października 2016 roku ustanawiający Diece-
zjalne Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wolicy-
-Tokarni.
  Tego dnia, Mszę Świętą sprawował i Słowo Boże wygło-
sił ksiądz Kanclerz, a współkoncelebransami byli ks. Kanonik 
Jacek Dąbek proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium oraz ks. 
Łukasz Biś – wikariusz. Podczas pamiętnej uroczystości, ksiądz 
proboszcz podkreślał, że nasze tereny potrzebują ciągle no-
wych duchowych bodźców do tego, aby trwać przy Panu Bogu. 
- Św. Jan Paweł II w 1987 r. w Argentynie mówił, że sanktuaria 
są „niczym kamienie milowe wskazujące drogę dzieciom Bo-

Kościół Parafialny Wolica-Tokarnia
ustanowiony Diecezjalnym Sanktuarium

św. Maksymiliana Marii Kolbego
 Biskup Kielecki Jan Piotrowski ustanowił kościół św. Maksymiliana Kolbego w Wolicy-Tokarni Diecezjalnym Sanktuarium 
św. Maksymiliana Marii Kolbego. 30 października, podczas uroczystej Mszy Świętej, ks. kanonik dr Adam Perz Kanclerz Kurii 
Kieleckiej w imieniu ks. biskupa Ordynariusza Jana Piotrowskiego odczytał dekret w tej sprawie. Kustoszem Sanktuarium 
będzie każdorazowy proboszcz parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wolicy - Tokarni. 

żym wędrującym po ziemi” - przypomniał ks. Kanonik Jacek 
Dąbek. - Dziękujemy Panu Bogu i ks. Biskupowi Ordynariu-
szowi za tak wielkie wyróżnienie, jakim jest ustanowienie Die-
cezjalnego Sanktuarium, które jest zarazem zadaniem dla nas, 
abyśmy ciągle odbudowywali naszą pobożność, by być jeszcze 
bliżej dobrego Boga oraz pociągać innych do Niego poprzez 
świadectwo swojego życia, miłości Boga i bliźniego. Bliźniego, 
za którego oddał życie św. Maksymilian nasz patron – podkre-
ślał kustosz Sanktuarium, ks. Kanonik Jacek Dąbek.
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 Słowa uznania złożył, także obecny podczas uroczystej 
Mszy Świętej, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Ja-
worski, który gratulował podniesienia kościoła parafialnego 
do godności Diecezjalnego Sanktuarium. - Gmina Chęciny do 
tej pory była rozpoznawalna w całym kraju głównie przez pry-
zmat Królewskiego Zamku, a teraz będzie znana także z Diece-
zjalnego Sanktuarium w Wolicy – mówił włodarz Gminy i Mia-
sta Chęciny, Burmistrz Robert Jaworski. - Święty Maksymilian 
Maria Kolbe uczy jak miłować i szanować drugiego człowieka, 
a to nauki jakże potrzebne w dzisiejszych czasach. Ogromnie 
cieszę się z podniesienia kościoła parafialnego Wolica-Tokar-
nia do rangi Diecezjalnego Sanktuarium. Z całą pewnością to 
również ogromna zasługa proboszcza Jacka Dąbka i wszystkich 
parafian, którzy od lat wkładają wiele serca i pracy w rozwój 
parafii. Gratuluję pierwszemu kustoszowi Sanktuarium oraz 
wszystkim parafianom – gratulował Burmistrz Robert Jawor-
ski, życząc jednocześnie, aby Sanktuarium nieustannie wzbo-
gacało wiarę przybywających do niego wiernych.

Agnieszka Olech

 Przypomnijmy, że dość niedawno, bo w lipcu, gościliśmy 
100-tysięcznego gościa na Zamku - Angelikę Czarnecką z Rze-
szowa. Tak więc tylko w okresie od połowy lipca do końca paź-
dziernika naszą warownię zwiedziło kolejne 100 tysięcy tury-

200 tysięcy turystów na Zamku w Chęcinach!
 W sobotę, 29 października, przywitaliśmy 200-tysięcznego turystę, a raczej turystkę! Szczęściarą okazała się Pani Magda-
lena Bujnik z Piaseczna, która otrzymała od nas oryginalny upominek! 

stów! To niespełna 4 miesiące! Ten fakt potwierdza, że Zamek 
Królewski w Chęcinach jest hitem świętokrzyskiej turystyki. 
A do końca roku pozostało sporo czasu, więc liczba turystów 
zapewne jeszcze wzrośnie.

Zamek Królewski w Chęcinach 
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Czesław Zaborski
– spotkanie z niezwykłym człowiekiem

 19 października, w murach zabytkowej chęcińskiej Niemczówki odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Niezwykli ludzie – 
niecodzienne spotkania”. Tym razem bohaterem wieczoru był znany i ceniony trener zapaśniczy Czesław Zaborski, Wicepre-
zes Okręgowego Związku Zapaśniczego i oficjalny Trener Kadr Wojewódzkich Zapaśników w Województwie Świętokrzyskim 
odpowiadający za poziom, jakość kształcenia i efektywne wyszkolenie zapaśnicze zawodników w województwie świętokrzy-
skim.

 Przybyłych na spotkanie z niezwykłym człowiekiem powitał 
gospodarz gminy Burmistrz Robert Jaworski. - Czesław Za-
borski przez 40 lat swojej pracy wychował ponad 100 medali-
stów mistrzostw Polski, Europy i Świata w różnych kategoriach 
wiekowych. Zaangażowanie, z jakim podchodzi do sportu jest 
godne podziwu – mówił otwierając spotkanie Burmistrz Gmi-
ny i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, a sam bohater wieczo-
ru, pochodzący ze Skarżyska, z chęcią opowiadał o swoich 
początkach związanych z karierą sportową, a także o pracy 
z młodzieżą i kształceniu kadry reprezentacji Polski w zapa-
sach. - Wszystko zaczęło się od bójki. Mieszkałem w Skarżysku 
w dosyć niespokojnej dzielnicy. Kiedyś wypatrzył mnie trener, 
zaprosił do sekcji zapasów. I tak się zaczęło – opowiadał Cze-
sław Zaborski. - Jako zawodnik, w barwach Granatu Skarżysko 
i Radomki Radom walczył z polskimi gwiazdami tego sportu 
- Andrzejem Supronem i braćmi Kazimierzem i Józefem Lipie-
niami. Po ukończeniu studiów swoją trenerską karierę związał 
z Chęcinami. Dlaczego? - Kiedy byłem mały, jeździłem tu na 
kolonie. Zafascynowało mnie to miejsce. Gdy później miałem 
wybór - albo Chęciny, albo dalekie Cudzynowice, nie wahałem 
się ani chwili – mówił niezwykły człowiek, spod którego skrzy-
deł wyrosło wielu zapaśniczych mistrzów.

 Podczas spotkania nie zabrakło także wielu opowieści 
o najlepszych wychowankach trenera. Trener Czesław Za-
borski przytoczył kilka zabawnych anegdot. - Miałem kiedyś 
w kadrze zapaśniczkę, która nie wystartowała w ważnych mi-
strzostwach z powodu nałogowego nocnego podjadania, przez 
które nie zmieściła się w swojej kategorii wagowej – mówił Cze-
sław Zaborski, który bardzo przeżywa wszystkie zawody swo-
ich podopiecznych. Warto dodać, że  jego  wychowankowie 
odnosili i nadal odnoszą ogromne sukcesy na arenach ogólno-
polskich i międzynarodowych, zdobywając łącznie już ponad 
sto medali podczas Mistrzostw Polski w różnych kategoriach 
wiekowych.  Byli uczestnikami i medalistami zapaśniczych 
Mistrzostw Świata i Europy. Wśród nich znani już na całym 
świecie zawodnicy i zawodniczki: Zbigniew Grudzień, Mario-
la Dobrowolska, Małgorzata Buras, Barbara Krzywda, Dorota 
Koźbiak, Anna Wawrzycka, Kinga Kubicka, Agnieszka Król, 
Anna Król, Patrycja Sperka. Dzięki ciężkiej pracy trenera Cze-
sława Zaborskiego i jego podopiecznych wielu z nich osiągnęło 
sukcesy na tyle duże, że trafili do kadr Olimpijskich. Wśród 
nich byli i są: Zbigniew Grudzień – w składzie na Mistrzostwa 
Olimpijskie w Atenach (2004 r.), Kinga Kubicka w składzie na 
Mistrzostwa Olimpijskie w Atenach (2004 r.), Anna Wawrzyc-
ka – w składzie na Mistrzostwa Olimpijskie w Atenach (2004 
r.), w Pekinie (2008 r.) i zakwalifikowana do kadry olimpijskiej 
na zbliżające się Mistrzostwa Olimpijskie w Brazylii (2016 r.), 
Agnieszka Król - zakwalifikowana do kadry olimpijskiej na 
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Mistrzostwa Olimpijskie w Brazy-
lii (2016 r.). - Wspieranie moich 
podopiecznych podczas zawodów 
wymaga wiele wysiłku. Do tego 
stopnia, że od krzyczenia na za-
wodach przez trzy kolejne dni 
nie może odezwać się do własnej 
żony – przyznał Czesław Zabor-
ski, który największe sukcesy od-
niósł ze swoimi zapaśniczkami. 
W związku z tym padły podczas 
spotkania pytania o pracę z płcią 
piękną. - Po 40 latach wciąż wy-
daje mi się, że ja do końca nie ro-
zumiem kobiet - żartował trener, 
który złożył podziękowania na 
ręce Burmistrz Roberta Jawor-
skiego za stworzenie doskonałych 
warunków do treningów w hali 
widowiskowo-sportowej w Chę-
cinach. - Nareszcie nie jest mi 
wstyd zaprosić dzieciaki na tre-
ning – mówił trener.
 40-letnia praca trenera Cze-
sława Zaborskiego jest powodem 
do dumy dla obywateli gminy 
i miasta Chęciny. Dziękujemy 
za zapał, zaangażowanie i de-
terminację w dążeniu do celu, 
a także za kształcenie sporto-
wych postaw wszystkich naszych 
mistrzów – dziękował uznanemu 
trenerowi Burmistrz Robert Ja-
worski, podsumowując niezwykłe 
spotkanie. - Dzięki długoletniej 
pracy i zebranemu doświad-
czeniu Pan Czesław dla swych 
podopiecznych stał się nie tyl-
ko trenerem i nauczycielem, ale 
również mentalnym przewodni-
kiem. Wychował grono znamie-
nitych sportowców, którzy czas 
spędzony w klubie wspominają 
z ogromnym sentymentem. Dziś 
jako dorośli ludzie, teraz: nauczy-
ciele, lekarze, oficerowie służb 
mundurowych, a także zawodowi 
sportowcy z przyjemnością posy-
łają na treningi do Pan Czesława 
również i swoje dzieci. To wielki 
powód do dumy i satysfakcji dla 
Trenera, a jednocześnie dowód 
na to, że jego długoletnia praca 
miała i wciąż ma ogromny sens 
i niesie za sobą wiele pozytyw-
nych korzyści zarówno w sensie 
wychowawczym, jak i społecznym 
– mówił Burmistrz Jaworski.
 Na zakończenie gospodarz 
gminy wręczył trenerowi Czesła-
wowi Zaborskiemu specjalne po-
dziękowania i ręcznie wykonany 
słonecznik – symbol chęcińskich 
spotkań z niezwykłymi ludźmi.

Agnieszka Olech

Promocja zdrowia - Piramida zdrowia
 Tematyka zdrowia w ramach zajęć Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowana jest wieloma kanałami. Są: 
WYKŁADY różnych specjalistów; cała tematyka GRUPY TURYSTYCZNEJ, podtrzymująca i wyrabiająca kondycję;  ĆWI-
CZENIA W WODZIE, korygujące to, co zaczęło dokuczać; działalność WOLONTARIATU MEDYCZNEGO, rozpowszech-
niającego ideę dbałości o dobrostan fizyczny, psychiczny i - przydało by się - ekonomiczny. Do zajęć pomnażających zdrowie 
należy zaliczyć również WIECZORY TOWARZYSKIE z tańcami. 
 W nowym roku szkolnym 2016/17 inauguracyjnym wykładem w tej dziedzinie była „Piramida zdrowia”, zgodnie z dzia-
łem PROMOCJA ZDROWIA,  którą bardzo dokładnie przedstawiła nam Pani Jolanta Żmuda z zawodu dietetyk. Zwróciła 
uwagę, że żywimy się po to, aby dostarczyć organizmowi energii do permanentnego odbudowywania komórek w zawrotnych 
ilościach dziennie, bez czego organizm żywy nie byłby żywy! W związku z czym prócz pokarmu ważne jest odpowiednie oddy-
chanie i ruch do zdrowego życia.
 Piramida to graficzne przedstawienie dziennego zapotrzebowania ilościowego czynników niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania człowieka. Zgodnie ze stożkowym kształtem na samym dole znajdują się elementy ilościowo najważniejsze 
zmniejszając swoje wartościowanie ku górze.  Zdziwienie wzbudziło, choć to oczywiste, że na samym dole znajduje się aktyw-
ność fizyczna, dalej warzywa i owoce, produkty zbożowe z pełnego przemiału, nabiał  najlepiej jak najmniej przetworzony, ale 
poddany obróbce bakterii kwaśnienia mleka, wyżej produkty mięsne i w samym stożku tłuszcze. Widoczne są wyraźne zmiany 
w wytycznych na korzyść warzyw i owoców w miejsce produktów zbożowych. Niezmiernie ważne, w tym wszystkim, są różne 
przyprawy, których może nie doceniamy, a przyczyniają się do lepszej wchłanialności tego, co zjemy, do utylizacji tego, co 
zbędne, a także do usuwania wszędobylskich szkodliwych wolnych rodników.
 Obfitość przekazanej nam wiedzy była tak duża, że bez pomocy wszystkowiedzącego wujka Google nie uda nam się jej 
spożytkować. Całą wiedzę można znaleźć pod hasłem: nowa piramida żywienia 2016. Zachęcam też do zwrócenia uwagi na 
znaczenie czystej wody, najlepiej źródlanej w procesie odtruwania/oczyszczania organizmu z toksyn, które atakują nas co-
dziennie różnymi drogami, głównie w jedzeniu i z powietrzem. Na ten temat przydał by się odrębny wykład z kompleksem 
zajęć praktycznych.

Elżbieta Dudek-Nicewiczówna

CZAS jest dobry. Pomaga zapomnieć to, co kiedyś bolało, 
odsuwa w zapomnienie też, co zawstydzało, 
czyni znośniejszym to, co musi przemijać, 
pozwala pamiętać, co mogło zachwycać...

CZAS - to też nieprzyjaciel! 
Przypomina, że trzeba się rozstać, 
biegnie szybko, gdy pełnia radości, 

wlecze się w czas wyczekiwania 
i... nieubłagany u schyłku trwania...

A ja się przeciwstawiam jego przemijaniowości, 
bystremu biegowi i ślamazarności, 

wierząc, że to, co w sercu, to i na obliczu, 
ze spokojem patrzę, jak on me dni liczy ;-) 

   Elżbieta Dudek-Nicewiczówna (2008 r.)

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ ZAPLANOWANYCH NA 
- GRUDZIEŃ 2016- 

                                                   /WYKŁADY - sala na parterze hali - godz. 16.00/ 

01 grudnia  – Etyka człowieka – o. Paweł Chmura 
08 grudnia  – Teatr i aktorstwo – Dorota i Artur Anyż 
15 grudnia –  Wykopaliska i archeologia Chęcin  – mgr Waldemar Gliński - archeolog 
22 grudnia – Tradycja i obyczaje w oparciu o Muzeum Wsi Kieleckiej – mgr Beata Ryń 

 
  

                                 /PROMOCJA ZDROWIA - sala nr 100 na I piętrze hali - godz. 16.00/ 

07 grudnia – Odżywianie w profilaktyce chorób nowotworowych i cukrzycy  
                       – Jolanta Żmuda - dietetyk 
21 grudnia – Wysiłkowe nietrzymanie moczu  – lek. med. Małgorzata Wojtczak  

 

/WYCIECZKI/ 
Wycieczka autokarowa do Centrum Geoedukacji - Geopark w Kielcach  

szczegóły podane zostaną przed jednym z wykładów w listopadzie.  

/KOMPUTERY/ 
6 grudnia 2016  - Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej - godz.11.00 /zakończenie kursu/ 

/KONCERT W FILHARMONII/ 
grudzień 2016 -  szczegóły podane zostaną przed jednym z wykładów w listopadzie 

 

ĆWICZENIA W WODZIE - Basen Perła w Nowinach 

poniedziałki godz.10.00 
środy godz. 9.40 

  

*Zajęcia przeznaczone są dla członków CHUTW, wykłady są dostępne dla wszystkich chętnych. 
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Działka nr 698/4 o powierzchni 0,1000 ha,  położona w Bol-
minie obr. 2, Gmina Chęciny. Na przedmiotową nieruchomość 
została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego z podpiwniczeniem 
oraz użytkowym poddaszem wraz z niezbędnymi urządzeniami 
infrastruktury techniczno-budowlanej w tym bezodpływowy 
zbiornik na nieczystości płynne. Cena wywoławcza do przetar-
gu została ustalona na kwotę 55 000,00 zł plus obowiązująca 
stawka podatku VAT. 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CHĘCINY INFORMUJE 
O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCYCH 

NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH:

Działka nr 1099/1  o powierzchni 0,1887 ha położona w Ostro-
wie obr. 8, Gmina Chęciny. Na przedmiotową nieruchomość 
została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy dla bu-
dynku mieszkalnego jednorodzinnego z podpiwniczeniem 
oraz użytkowym poddaszem wraz z niezbędnymi urządzeniami 
infrastruktury techniczno-budowlanej w tym bezodpływowy 
zbiornik na nieczystości płynne. Cena wywoławcza do przetar-
gu została ustalona na kwotę 71 000,00 zł plus obowiązująca 
stawka podatku VAT. 

Działka nr 325/5 o powierzchni 0,0600 ha położona w Ostro-
wie obr. 8, Gmina Chęciny, według ewidencji gruntów i budyn-
ków stanowi sad na gruntach rolnych klasy VI. Cena wywoław-
cza do przetargu została ustalona na kwotę 26 000,00 zł plus 
obowiązująca stawka podatku VAT.

Działka nr 1135/1 o powierzchni 0,1400 ha położona w Bolmi-
nie obr. 2, Gmina Chęciny, według ewidencji gruntów i budyn-
ków została sklasyfikowana jako Br-R oraz R klasy V. Cena wy-
woławcza do przetargu została ustalona na kwotę 75 000,00 zł 
plus obowiązująca stawka podatku VAT.

Działka nr 1135/2 o powierzchni 0,1300 ha położona w Bolmi-
nie obr. 2, Gmina Chęciny, według ewidencji gruntów i budyn-
ków została sklasyfikowana jako R klasy V. Cena wywoławcza 
do przetargu została ustalona na kwotę 69 000,00 zł plus obo-
wiązująca stawka podatku VAT.

Działka nr 930/1 o powierzchni 0,2009 ha położona w Chęci-
nach obr. 01, Gmina Chęciny, według ewidencji gruntów i bu-
dynków stanowi użytki rolne klasy IV a, IV b. Cena wywoław-
cza do przetargu została ustalona na kwotę 130 000,00 zł plus 
obowiązująca stawka podatku VAT. 

Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 4 przy ulicy 
Czerwona Góra w Chęcinach. Powierzchnia użytkowa lokalu 
63,6 m2. Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na 
kwotę 107 000,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT.
Lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku nr 6 przy ulicy 
Czerwona Góra w Chęcinach. Powierzchnia użytkowa lokalu 
51,6 m2. Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na 
kwotę 81 000,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT.

Działki nr 48/35 o powierzchni 0,0935 ha i nr 48/37 o po-
wierzchni 0,6772 ha położone w Lipowicy, na terenie zbiornika 
wodnego, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego działki znajdują się w terenach oznaczonych 
symbolem U-tereny usług. Cena wywoławcza do przetargu zo-
stała ustalona na kwotę 485 000,00 zł plus obowiązująca stawka 
podatku VAT.
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Działka nr 689 o powierzchni 3,5000 ha położona w Wolicy, 
Gmina Chęciny,  według ewidencji gruntów i budynków stano-
wi użytki RV-0,1900 ha, RVI-3,3100 ha. Zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego 
dla złoża wapieni jurajskich „Chęciny – Wolica” na obszarze 
wsi Wolica, Siedlce i Wojkowiec, gmina Chęciny, nieruchomość 
położona jest w obszarze górniczym stanowiącym II etap reali-
zacji wydobywania kopaliny – symbol terenu OG2, obejmujący 
ok. 10 ha.  Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na 
kwotę 280 000,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT. 
Termin, miejsce i warunki wszystkich przetargów zostaną po-
dane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 

 Szczegółowych informacji w zakresie sprzedaży przedmio-
towych nieruchomości udziela Referat Gospodarki Nierucho-
mościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy 
i Miasta w Chęcinach Pl. 2 Czerwca 4, pok. 113 i 114, tel. 41) 
315 10 06  wew. 113 i 114 lub   41) 315 31 27, 41) 315 31 28.

 Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości znaj-
duje się na stronie internetowej tut. Urzędu www.checiny.pl. 

Apel o niepalenie plastiku,
opon i gumy

 
 W związku z licznymi interwencjami 
dotyczącymi spalania śmieci apelujemy 
do mieszkańców Gminy i Miasta Chęciny 
o nie spalanie śmieci w piecach domo-
wych, kominkach i ogniskach. Obecnie, 
kiedy w naszej gminie prowadzona jest 
selektywna zbiórka odpadów, każdy wła-
ściciel posesji ma obowiązek posiadania 
pojemnika na odpady, a firma świadczą-
ca usługi ma obowiązek ich terminowego odbioru.
 Dym ze spalanych śmieci, szczególnie odpadów w postaci 
plastikowych pojemników i butelek, foliowych toreb, zużytych 
opon i odpadów gumowych, przedmiotów z tworzyw sztucz-
nych, drewna lakierowanego, malowanego i impregnowanego, 
opakowań po środkach chemicznych, po środkach ochrony ro-
ślin, farbach i lakierach, jest nie tylko nieprzyjemny, ale przede 
wszystkim bardzo toksyczny.
 Wynika to z faktu, iż spalanie w piecach domowych odbywa 
się w zbyt niskiej temperaturze i powoduje emisję zanieczyszczeń 
takich, jak: pyły zawierające metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki 
azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór a także rako-
twórcze dioksyny i furany. Trujący dym może powodować kaszel 
i duszności a także reakcje alergiczne na skórze. Skutki spożywa-
nych bądź wdychanych toksyn mogą nie być od razu zauważalne. 
Ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po 
kilkudziesięciu latach. Niestety, najczęściej w postaci chorób no-
wotworowych. Chrońmy zdrowie swoje i  bliskich.
 Z dniem 1 lipca 2013r. utraciły sens wszystkie argumenty 
zwolenników oszczędności pozbywania się odpadów na własną 
rękę. Spalanie odpadów bezwzględnie straciło uzasadnienie eko-
nomiczne. Pozbywanie się śmieci na własną rękę jest zatem po 
prostu droższe. Wymaga dodatkowego trudu i stwarza ryzyko 
dotkliwych sankcji finansowych.
 Spalanie jest zabronione ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012r. (t. j. Dz. U.  z  2013 r. poz. 21 ze. zm.) - art. 191 cyt. ustawy, 
„Kto, wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spa-
larniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze 
aresztu albo grzywny ”. Za łamanie tego zakazu przewidziana jest 
grzywna do 5000 zł.

UGiM w Chęcinach
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 22 października, 28 par małżeńskich z Gminy i Miasta Chęciny 
hucznie obchodziło okrągły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskie-
go. Każdej z dostojnych par małżeńskich Burmistrz Gminy i Mia-
sta Chęciny Robert Jaworski wraz z Przewodniczącą Rady Miej-
skiej w Chęcinach Danutą Mochocką osobiście wręczyli medale 
nadane przez Prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie” 
oraz listy gratulacyjne, legitymacje, kwiaty i upominki.
 Władze gminy gratulowały wszystkim Jubilatom, że wytrwali 
tak długie lata w miłości, wierności, wzajemnym szacunku i życz-
liwości wobec siebie. - Wśród tegorocznych jubilatów znalazło 
się wielu zasłużonych dla tej gminy osób. Wszystkim i każdemu 
z osobna gorąco gratuluję i życzę kolejnych lat wspólnego poży-
cia małżeńskiego w zdrowiu, szczęściu i radości. Dziękuję Wam za 
to, co zrobiliście dla siebie nawzajem, dla swoich rodzin, ale rów-
nież dla budowania i rozwoju naszej małej ojczyzny. Jesteście Pań-
stwo wspaniałym przykładem dla młodego pokolenia właściwego 
podtrzymywania wartości rodzinnych – mówił Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, składając Jubilatom życzenia, 
do których przyłączył się również Ksiądz Dziekan Jan Kukowski, 
Proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach. – Niech Bóg 
błogosławi Wam na dalsze wspólne lata życia. Obyście w zdrowiu 
doczekali kolejnych okrągłych rocznic – życzył ks. Dziekan. Życze-
nia złożyła także Przewodnicząca Rady Miejskiej, Danuta Mochoc-
ka. - Te medale to symbol wzajemnej miłości. Życzę, abyście dalej 
szli przez życie zawsze uśmiechnięci, pewni swoich uczuć i z wiarą 

Niech żyją Państwo Młodzi sprzed 50 lat,
czyli Jubileusz pożycia małżeńskiego w Chęcinach

 Rekordowa liczba par z Gminy i Miasta Chęciny świętowała w tym roku 50-lecie pożycia małżeńskiego. Z tej okazji w Dwo-
rze Starostów Chęcińskich w Podzamczu odbyła się uroczystość, podczas której odznaczono jubilatów specjalnym medalem 
przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Były kwiaty, upominki oraz serdeczne życzenia od władz gminy 
Chęciny.

w szczęśliwe jutro otoczeni ludźmi, których kochacie – powiedziała 
przewodnicząca.
 Po oficjalnych uroczystościach i wykonaniu wspólnej pamiąt-
kowej fotografii Jubilaci zostali zaproszeni przez Burmistrza Gmi-
ny i Miasta Chęciny, Roberta Jaworskiego na wspólne zwiedzanie 
Dworu Starostów Chęcińskich. Nie zabrakło też wspólnego po-
częstunku. Warto dodać, że uroczystość uświetnił występ “Nutek” 
z Polichna pod kierownictwem Małgorzaty Habik oraz zespołu 
ludowego “Lipowiczanie”. Na akordeonie przygrywał Wojciech 
Nadgłowski.
 W tym roku złote gody świętowali: Stanisława i Jan Baniowscy 
z Tokarni, Pelagia i Ryszard Bejm z Chęcin, Zofia i Bolesław Broda 
z Chęcin, Danuta i Sylwester Derejczyk z Chęcin, Maria i Wiesław 
Główczyk z Chęcin, Janina i Zdzisław Grabowscy z Chęcin, Barba-
ra i Roman Jedryszek z Wolicy, Marianna i Jan Kastarynda z Chę-
cin, Anastazja i Jan Klamka z Tokarni, Danuta i Marian Kraińscy 
z Chęcin, Halina i Marian Krzeszowscy z Bolmina-Milechowy, Ha-
lina i Tadeusz Krzysztofek z Chęcin, Elżbieta i Tadeusz Kułagowscy 
z Chęcin, Zofia i Jan Kuźma z Łukowej, Marianna i Stefan Kwas 
z Ostrowa, Zdzisława i Henryk Mazur z Przymiarek, Genowefa 
i Julian Pawłowscy z Wrzosów, Lidia i Zygmunt Porzucek z Chę-
cin, Krystyna i Andrzej Raduszewscy z Wolicy, Maria i Bogusław 
Seweryn oraz Irena i Kazimierz Szewczyk z Ostrowa, Zuzanna 
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i Adam Tekiel z Tokarni, Zofia i Jan Wijas oraz Anna i Adolf Wnuk 
z Polichna, Henryka i Fryderyk Wojtyś z Wolicy, Barbara i Marian 
Wójtowicz z Chęcin, Marianna i Zdzisław Żelichowscy z Lipowicy 
oraz Stanisława i Edmund Żelichowscy z Łukowej.
 Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest polskim cywil-
nym odznaczeniem państwowym, nadawanym przez Prezydenta 
RP. Medal stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły ze sobą więcej 
niż 50 lat. Został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orde-
rach i odznaczeniach, a włączony do obecnego systemu odznaczeń 
państwowych ustawą z 16 października 1992 o orderach i odzna-
czeniach.
 Z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze 
życzenia miłości, wierności cierpliwości i kolejnych pięknych rocznic wspól-
nego życia.

 18 października, Burmistrz Gminy i Miasta Checiny, Ro-
bert Jaworski wziął udział w uroczystościach rocznicy nada-
nia imienia Króla Władysława Łokietka i sztandaru Zespołowi 
Szkół Nr 2 w Chęcinach.
 Podczas uroczystości młodzież zaprezentowała program ar-
tystyczny, po którym uczestnicy udali się pochodem na Mszę 
Św. do Kościola Parafialnego w Chęcinach.
 Burmistrz, Robert Jaworski wyraził swoje uznanie dla faktu, 
iż to właśnie Król Władysław Łokietek jest Patronem tejże szkoły. 
Postać historyczna kojarzona z naszą „małą Ojczyzną”.

Rocznica nadania imienia Króla Władysława Łokietka 
i sztandaru Zespołowi Szkół Nr 2 w Chęcinach

 Wśród zaproszonych gości byli: Zenon Janus Wicestarosta 
Kielecki, Teresa Dzik Kierownik Zespołu ds. Edukacji w Staro-
stwie Powiatowym, Kazimierz Mądzik Kurator Oświaty, które-
go w zastępstwie reprezentowała Pani Renata Kwas wizytator 
oświaty, a także Aneta Litwin Naczelnik Prewencji KMP w Kiel-
cach, Pawel Żurek Przewodniczący Rady Rodziców

Monika Piotrowska
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 Trzeba przyznać, że Pani 
Feliksa Korban pomimo wieku 
nadal zadziwia żywotnością, cał-
kiem dobrą pamięcią i pogodą 
ducha. Życzenia z okazji 100. 
urodzin złożył szanownej jubi-
latce Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski. - Ju-
bileusz 100 - lecia urodzin to 
wyjątkowa okazja, aby w sposób 
szczególny podziękować Pani za 
wszelkie trudy i owoce minio-
nych lat. Proszę przyjąć najser-
deczniejsze życzenia dobrego 
zdrowia na dalsze lata życia. 
Wszelkiej pomyślności, pogody 
ducha i wielu radosnych chwil 

spędzonych w klimacie wdzięczności, szacunku i życzliwości 
najbliższych – życzył gospodarz Gminy i Miasta Chęciny, Ro-
bert Jaworski przypominając jednocześnie o wielkim zaangażo-
waniu Pani Feliksy w budowanie rozwoju Gminy i Miasta Chę-
ciny. - Pani Feliksa w swoim życiu działała społecznie na rzecz 
rozwoju zarówno tej miejscowości, jak i całej gminy, ale muszę 
podkreślić, że przez trzy kadencje sprawowała funkcję radnej. 
Była samorządowcem i społecznikiem. Za wszystkie lata pracy 
na rzecz naszej małej ojczyzny pragnę złożyć na ręce szacow-
nej Jubilatki szczególne podziękowania – dziękował Burmistrz 
Jaworski. Życzenia z okazji ukończenia stu lat złożyła szanow-
nej jubilatce również Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chę-
cinach Danuta Mochocka oraz radny Waldemar Jach, sołtys 
Zofia Piłat, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Chęcinach 
Henryk Szewczyk, a także przedstawiciele oddziału Regional-
nego w Kielcach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
zastępca dyrektora Jolanta Nowakowska i Dorota Moralska, 
kierownik wydziału świadczeń emerytalno-rentowych oraz 
przedsatwiciele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Chęcinach. 
 Jubilatka Feliksa Korban dochowała się trojga dzieci, w tym 
dwóch synów i córki Danuty, która się nią obecnie opiekuje, 
a także ośmiorga wnuków i dziewięciorga prawnuków. Mimo 
sędziwego wieku Jubilatka czuje się bardzo dobrze i chociaż, 

Jubileusz stu lat życia Feliksy Korban
 Wciąż ma doskonałą pamięć i fantastyczne poczucie humoru, uwielbia czytać, pije kawę rozpuszczalną, bardzo lubi sło-
dycze, a 7 października hucznie świętowała setny jubileusz swoich urodzin. Szacowna jubilatka, wieloletni samorządowiec 
i społecznik, Feliksa Korban w dniu urodzin przyjęła moc życzeń, kwiatów i podarunków.

jak sama twierdzi „już nie ma tego wzroku co dawniej”, to jed-
nak doskonale orientuje się w bieżącej polityce. - Mama często 
słucha radia. Wie co dzieje się w polityce. Wiedziała między 
innymi, że od 1 września leki miały być tańsze – mówi córka 
Danuta. - Mama zawsze była bardzo pracowita, energiczna, tro-
skliwa, ale i surowa. W domu panowała dyscyplina. Uwielbiała 
też ludzi. Bardzo lubiła się z nimi spotykać. Lubiła też tańczyć 
i chodzić po lesie. Często przebywała na powietrzu i była w cią-
głym ruchu. Przez trzy kadencje była też radną w ówczesnej 
Radzie Gromadzkiej – podkreśla opiekująca się Panią Feliksa 
córka. Jubilatka zapytana o przepis na długowieczność z uśmie-
chem rozkłada ręce, a jej córka podkreśla, że mama zawsze 
zdrowo gotowała. - Jadła mało mięsa i mało słodyczy, które za 
to teraz bardzo lubi. Nadal pije kawę rozpuszczalną, ale warzy-
wa zawsze jadła ze swojego ogródka. Do tego była niezwykle 
pogodna i może to jest właśnie ten przepis na długowieczność 
– zastanawia się córka Jubilatki.
 Pani Feliksa nie kryła łez wzruszenia, kiedy odśpiewano jej 
„200 lat”. Nie mogła wprost uwierzyć, że specjalnie dla niej 
przygotowano tak wspaniałą uroczystość. Kolejka z życzeniami 
tego dnia nie miała końca. - Z okazji ukończenia 100 lat życia 
składamy Pani Feliksie Korban gratulacje i życzymy dalszych 
długich lat w zdrowiu i pomyślności – życzono Jubilatce wzno-
sząc toast szampanem za zdrowie Pani Feliksy Korban.

Agnieszka Olech
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 To były niezwykłe uroczystości, podczas kórych zaszczytu 
honorowego pasowania dostąpili uczniowie wszystkich szkół. 
Zanim jednak uczniowie zostali oficjalnie przyjęci w poczet 
uczniów szkoły zaprezentowano wspaniałe program artystycz-
ny. Po częściach artystycznych, wprowadzano Sztandary Szkół 
i odśpiewano Hymn Polski. Następnie pierwszaki dziękowa-
ły rodzicom za to, że mogli stać się uczniami. W końcu miało 
miejsce długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na uczniów 
klas pierwszych, którego w poszczególnych klasach dokonali 

Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie
 Uczniowie klas pierwszych z terenu Gminy i Miasta Chęciny złożyli uroczyste ślibowania. Uroczystości pasowania na 
uczniów odbyły sie w poszczególnych szkołach. Uczniowie otrzymali pamiątkowe Akty Pasowania na Ucznia oraz legitymacje 
szkolne.

dyrektorzy. - Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o dobre imię 
szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegą. Swym zachowa-
niem i nauką będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom 
– ślubowali uczniowie, a następnie dostąpili zaszczytu paso-
wania na ucznia. Od tej chwili stali się prawdziwymi uczniami 
ze wszystkim przywilejami i obowiązkami. W uroczystościach 
ślubowania wziął udział Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. 
-  Dzisiaj wchodzicie w nowy etap w życiu. Czeka Was wiele 
obowiązków, ale szkoła to również miejsce wielu miłych chwil 
spędzonych w gronie nowych koleżanek i kolegów. Szkoła to 
Wasz drugi dom. Wszystkim uczniom życzę, aby znaleźli tutaj 
przyjazną atmosferę oraz otrzymywali tylko bardzo dobre  oce-
ny - mówił Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jawor-
ski, podkreślając, że dołoży wszelkich starań, aby szkolnictwo 
na terenie całej gminy nadal rozwijało się na jak najwyższym 
poziomie. Podczas uroczystych ślubowań nie obyło się oczy-
wiście bez upominków dla głównych bohaterów, które zostały 
ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Rady 
Rodziców i szkoły. 
 Poza wspaniałymi upominkami uczniowie otrzymali Akty 
Pasowania na Ucznia oraz pierwsze w życiu dokumenty – le-
gitymacje szkolne. Zapewne dzień pasowania na ucznia pozo-
stanie na długo w pamięci każdego pierwszoklasisty, bo takich 
chwil w końcu nie sposób zapomnieć. Wszystkim pierwszakom 
życzymy powodzenia w szkole, zapału do nauki, wiary we wła-
sne możliwości i wielu sukcesów. 

Agnieszka Olech 
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 Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto, w którym 
szczególne podziękowania kieruja wychowankowie nauczycieli 
za ich trud, zaangażowanie i cierpliwość. W szkołach na terenie 
Gminy i Miasta Chęciny odbyły się uroczyste akademie przy-
gotowane przez uczniów specjalnie dla nauczycieli. W wybra-
nych szkołach w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej udział wziął Burmistrz Gminy i Miasta Chęcint, Robert 
Jaworski, przekazując w imieniu samorządu terytorialnego na 
ręce pedagogów życzenia. - Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
dziękuje wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom 
Szkół za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodego 
pokolenia, za zaangażowanie w pracy i działania na rzecz roz-
woju naszych placówek oświatowych – mówił Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, dziękując za zaszczytne peł-
nienie trudnej i wymagającej misji, jaką jest zawód nauczyciela 
i kierując najserdeczniejsze życzenia. - Życzę satysfakcji z pra-
cy z dziećmi i młodzieżą, radości z odkrywania ich talentów 
i uzdolnień, dumy z sukcesów wychowanków oraz twórczego 
zapału do podejmowania nowych wyzwań. Niech Państwa wie-
dza, pasja i doświadczenie spotykają się z uznaniem i szacun-
kiem uczniów, niech będą dla nich inspiracją do własnego roz-

Uczczono Dzień Edukacji Narodowej
 W Dniu Edukacji Narodowej w szkołach na terenie Gminy i Miasta Chęciny odbyły się uroczyste akademie, podczas któ-
rych uczniowie dziękowali swoim nauczycielom za trud, jaki wkładają w kształtowanie serc i umysłów młodego pokolenia. 

woju i poszukiwań. Życzę Państwu wieli osiągnięć zawodowych 
ora zpomyślności w życiu osobistym – życzył Burmistrz Robert 
Jaworski podczas uroczystości w poszczególnych szkołach. 

Agnieszka Olech

 Członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego w Chęcinach obchodzili dziś Dzień Edukacji 
Narodowej. 
 Na uroczystość licznie przybyli członkowie sekcji oraz zapro-
szeni goście. Wśród nich znaleźli się Przewodnicząca Okręgowej 
Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Kielcach Marianna Szym-
kiewicz, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, 

Nauczyciele Emeryci obchodzili swoje święto

Prezes Oddziału ZNP w Chęcinach Malwina Kurbańska oraz 
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach Iwona 
Samburska.
 Święto uświetniły występy młodzieży z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących w Chęcinach oraz Zespołu śpiewaczego działa-
jącego w ramach chęcińskiej Sekcji Emerytów i Rencistów. 

Magdalena Jamrożek
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 ChKPK został powołany rozporządzeniem wojewody kieleckiego 
z 2 grudnia 1996. Znajduje się na terenach gmin Kielce, Chęciny, Mało-
goszcz, Piekoszów, Sobków, Sitkówka-Nowiny i Łopuszno. 
 W seminarium wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimna-
zjów z terenu gminy i miasta Chęciny oraz przedstawiciele Zespołu Szkół 
nr 2 w Chęcinach z opiekunami i nauczycielami przedmiotów przyrodni-
czych z terenu miasta i gminy Chęciny.
 Seminarium otworzył Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Pan Robert 
Jaworski, który podkreślił rolę parku dla rozwoju turystycznego regionu. 
Następnie głos zabrała Pani Iwona Samburska dyrektor ZSO w Chęci-
nach, która zaznaczyła istotę parku dla środowiska lokalnego.
 W sesji referatowej uczniowie zaprezentowali przygotowane wystąpie-
nia „Co według Ciebie najcenniejszego chroni Chęcińsko-Kielecki Park 
Krajobrazowy?” W sposób niezwykle ciekawy opowiadali o wybranych 

20 rocznica powstania
Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego

 18 października 2016 r. w siedzibie naszej szkoły odbyło się seminarium naukowe poświęcone 20 rocznicy powstania Chę-
cińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego”.

walorach parku, prezentując przygotowane przez 
siebie materiały.
 W drugiej części seminarium wystąpili za-
proszeni goście: mgr Magdalena Bieńka- Michalik 
pracownik Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Par-
ków Krajobrazowych przedstawiła referat zatytuło-
wany: „Genealogia utworzenia i walory przyrodni-
cze Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego”.
Referat „Możliwości wykorzystania potencjału Chę-
cińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego w pra-
cy naukowej” –zaprezentowała Pani dr Małgorzata 
Strzyż z Katedry Ochrony Środowiska z Uniwersy-
tetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 Ostatnią prelegentką była Pani mgr Ewa 
Kwiecień ze Świętokrzyskiego Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli w Kielcach, która wygłosiła refe-
rat na temat: „Koncepcja wykorzystania potencjału 
Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego na 
II i III etapie edukacyjnym”.
 Seminarium towarzyszyła wystawa fotografii 
parków krajobrazowych województwa świętokrzy-
skiego.
 Uczestnicy otrzymali upominki a nauczy-
ciele i prelegenci podziękowania za aktywny udział 
w seminarium.
  Spotkanie zorganizowane zostało w ramach 
Gminnego Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Przy-
rodniczych.

ZSO Chęciny
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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
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Inauguracja Roku Akademickiego
Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 Uroczyste Gaudeamus Igitur zabrzmiało po raz pierwszy w murach hali widowiskowo-sportowej “Pod Basztami” w Chę-
cinach, które otworzyło rok akademicki nowo powstałego Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponad stu studentów 
złożyło uroczyste ślubowanie i odebrało legitymacje studenckie z rąk Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Roberta Jaworskie-
go oraz Zenony Dołęgowskiej, Prezes Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykład inaugurujący wygłosił profesor 
Adam Massalski.

 - Po raz pierwszy w dziejach naszej gminy inaugurujemy rok akade-
micki nowo powstałego Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Jest to niezwykle doniosłe i zarazem najważniejsze wydarzenie w życiu 
każdej uczelni. Z pewnością skłania ono do głębszej refleksji nad na-
szym miejscem w świecie, nad rozwojem, postępem, samodoskonale-
niem. To jeden z tych momentów, w których  mamy świadomość i sa-
tysfakcję, że tworzymy ciekawą i twórczą przyszłość Ziemi Chęcińskiej 
– mówił Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, podczas 
uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego. - W ostatnich latach 

dokonaliśmy wiele zmian zarówno w infrastrukturze technicznej, jak 
i społecznej naszej gminy. Odrestaurowany Zamek, Rynki, wybudowa-
na hala, a także szereg inwestycji drogowych i wodno-kanalizacyjnych 
mają ogromne znaczenie dla wzrostu gospodarczego, ale to ludzie są 
motorem rozwojowym miast i gmin. W szybko rozwijającym się świe-
cie, świadomy swoich możliwości Senior zajmuje bardzo ważne miejsce 
w hierarchii życia społecznego. Dziś wszyscy zdajemy sobie sprawę, że 
przejście na emeryturę to nie tylko zamknięcie pewnego etapu w ak-
tywności zawodowej, ale to przede wszystkim początek realizacji swoich 
pasji i zaangażowanie się w życie społeczne. Dlatego też jestem przeko-
nany, że idealnym miejscem do rozwijania potencjału intelektualnego 
jest Chęciński Uniwersytet Trzeciego Wieku, który poprzez kształcenie 
ustawiczne, aktywizację ruchową i pobudzanie do twórczej aktywności 
wprowadza osoby starsze w nowy, ciekawy, a zarazem pełen wyzwań 
okres jesieni życia – podkreślał Burmistrz Robert Jaworski. - Jest mi 
bardzo miło i czuję ogromną radość i dumę, że naukę na pierwszym 
roku akademickim rozpoczęło ponad stu studentów. Wierzę, że Chę-
ciński Uniwersytet Trzeciego Wieku spełni Państwa oczekiwania i po-
trzebę działania na rzecz rozwoju Gminy i Miasta Chęciny – zaznaczył 
Burmistrz Robert Jaworski podczas uroczystego otwarcia roku akade-
mickiego w Chęcinach.
 Inauguracja roku akademickiego dla wszystkich studentów ma 
szczególną wymowę, ponieważ rozpoczyna kilkumiesięczny czas wytę-
żonej nauki. Z tej okazji w murach hali “Pod Basztami” zabrzmiał hymn 
Gaudeamus Igitur zwiastujący początek nowego roku akademickiego 
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zarówno dla studentów, jak i dla kadry naukowej. Warto zaznaczyć, że 
na pierwszy rok akademicki chęcińskiego Uniwersytetu zapisało się aż 
107 studentów. Tematyka wykładów ma być zróżnicowana, a zajęcia 
odbywać się będą w Centrum Kultury i Sportu oraz w Europejskim 
Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Wykłady poprowadzą 
znakomici wykładowcy. - Myślę, że data 6 października zapisze się zło-
tymi literami na kartach historii Gminy i Miasta Chęciny – mówiła Ze-
nona Dołęgowska, Prezes Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, podczas inauguracji roku akademickiego. - Cotygodniowe wykłady 
będą odbywały się z różnych dziedzin. Zadbamy o kondycję fizyczną 
zarówno podczas zajęć na basenie, jak zajęć tanecznych, czy turystycz-
nych. Zadbamy także o poszerzenie wiedzy z zakresu zdrowia i historii. 
Nauczymy się obsługiwać komputerem i sprawnie poruszać w świecie 
Internetu, ale też będziemy spotykać się na różnego rodzaju wydarze-
niach kulturalnych, wieczorkach towarzyskich, wystawach i koncertach 
– wymienia prezes Zenona Dołęgowska i zaznacza, że na tym jeszcze 
nie koniec. - Chcemy słuchać propozycji naszych studentów na kolejne 
semestry. Być może utworzymy grupę rowerową, wokalną taneczną, 
czy nauki języka angielskiego. Czekamy na propozycje – zachęca Zeno-
na Dołęgowska, Prezes Stowarzyszenia, które powstało w maju bieżące-
go roku. - Od tego czasu trzeba było wykonać wiele pracy, aby dziś spo-
tkać się na inauguracji roku akademickiego i mieć konkretny program 
w ręku. Przyczyniło się do tego wielu ludzi. Przede wszystkim chcę 
podziękować Burmistrzowi Robertowi Jaworskiemu za inicjatywę po-
wstania Uniwersytetu i wszechstronną pomoc w tworzeniu programu. 
Dziękuję także dyrektor Centrum Kultury i Sportu, Renacie Janusz 
oraz pracownikom CKiS za wielką życzliwość i pomoc. Podziękowania 
kieruję także do całego Zarządu Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku– dziękowała prezes Zenona Dołęgowska podczas uroczystej in-
auguracji roku akademickiego.  
 Wykład inauguracyjny pt. “Mało znane fakty z przeszłości Chęcin” 
wygłosił profesor Adam Massalski, wielki autorytet w dziedzinie histo-
rii. Jak zaznaczył, człowiek uczy się przez całe życie. - Liczba 107 osób, 
które dzisiaj odbierały indeksy świadczy o tym, że było ogromne zapo-
trzebowanie społeczne na tego rodzaju inicjatywę tutaj w Chęcinach, 
miasta wyjątkowego, które z różnych względów wyróżnia się nie tylko 
swoimi inwestycjami, ale i troską o tradycję, historię, a także o dzień 
dzisiejszy i edukację młodych ludzi, a teraz i seniorów. Człowiek zdoby-
wa wiedzę do końca życia – zaznaczył profesor Adam Massalski.
 Obecny podczas inauguracji roku akademickiego w Chęcinach 
Jerzy Pyrek, Doradca Marszałka ds. Seniorów, podkreślał duże zna-
czenie powołania do życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. - To bardzo 
ważna inicjatywa. Powstanie Uniwersytetu przyjąłem z wielką apro-
batą. Tego typu uniwersytety powstają na ogół w dużych miastach. 
Na terenie gmin jest to rzadkością, ale w tej gminie nie dziwi mnie 
to wcale. W wielką radością obserwuję działania Burmistrza Roberta 
Jaworskiego na rzecz seniorów. Tą gminę można podawać za przykład 
do naśladowania – mówił Jerzy Pyrek, Doradca Marszałka ds. Senio-
rów. Pod wrażeniem zapału i aktywizacji chęcińskich seniorów był wi-
cestarosta Powiatu Kieleckiego, Zenon Janus. - Chęciński Uniwersytet 
Trzeciego Wieku jako stowarzyszenie będzie mogło pozyskiwać środki 
zewnętrzne na swoją działalność. Patrząc na zaangażowanie nie tylko 
Zarządu Stowarzyszenia, ale i studentów, którzy tak licznie zapisali się 
na pierwszy rok, wierzę, że uda się tu przeprowadzić wiele ciekawych 
inicjatyw – zaznaczył Zenon Janus, wicestarosta kielecki.
 Jeden ze słuchaczy Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Marek Stefaniak podkreślał, że niezwykle miło znowu jest być stu-
dentem. - Jest to doskonała sprawa. Człowiek może tu dowiedzieć się 
czegoś nowego, poszerzyć swoje horyzonty. Moją pasją była historia 
starożytna i religioznawstwo. Staram się jak najwięcej dowiedzieć nie 
po to, aby się tym chwalić, ale po to, żeby wiedzieć. Bez nauki nie ma 
życia – stwierdził Marek Stefaniak, jeden ze studentów chęcińskiego 
Uniwersytetu.
 Po wręczeniu legitymacji studenckich oraz informatorów na 
pierwszy semestr roku akademickiego i uroczystym odśpiewaniu Gau-
deamus Igitur, pierwszy rok akademicki Chęcińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku uznano za otwarty. Uroczystość uświetnił występ An-
toniny Gorzelak przy akompaniamencie Karola Wieczorka oraz Chóru 
CANTATA działającego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chę-
cinach pod batutą Przemysława Gruszki. Uroczystość z wielką klasą po-
prowadził Andrzej Kadłubek.

Agnieszka Olech


