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W oczekiwaniu na zbliżające się
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok
pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
W tych wyjątkowych dniach życzymy,

aby nadchodzące święta były przepełnione ciepłem, radością
oraz refleksją nad czasem minionym i planami na Nowy Rok.

Niech ten szczególny czas będzie źródłem spokoju, pogody ducha
i zadowolenia, a 2016 rok niech będzie czasem spełnionych marzeń,

nieustającej wiary i sukcesów.

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny,
Robert Jaworski

Przewodnicząca Rady Miejskiej,
Danuta Mochocka

oraz  Radni, Sołtysi
i Pracownicy Urzędu
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 „Świętokrzyskie Anioły Do-
broci” są przyznawane przez 
Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzy-
skiego już od 11 lat. Nagrody 
wręczane są w dwóch katego-
riach: indywidualnej i grupowej. 
Trafiają do wyjątkowych osób, 
które z ogromnym zaangażowa-
niem pomagają innym bezintere-
sownie pracując na rzecz lokalnej 
społeczności. 
 Tegorocznym laureatem ple-
biscytu „Świętokrzyskiego Anio-
ła Dobroci” został ojciec Paweł 
Chmura, franciszkanin, duszpa-
sterz, certyfikowany specjalista 
terapii uzależnień, magister teo-
logii, gwardian klasztoru Franciszkanów w Chęcinach, dyrektor 
Franciszkańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Ośrod-
ku San Damiano w Chęcinach, założyciel stowarzyszenia Padre 
i świetlicy socjoterapeutycznej „Promyk Dnia”. – Ojciec Paweł 
Chmura jest wyjątkowym człowiekiem, ogromnie zaangażowa-
nym w swoją służbę – mówi Robert Jaworski, Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, który wnioskował o przyznanie Ojcu Paw-

Anioł Dobroci z Chęcin
 Wyjątkowy człowiek, franciszkanin, ojciec Paweł Chmura został uhonorowany „Świętokrzyskim Aniołem Dobroci”, choć 
jak sam przyznaje, od prawdziwego anioła wiele go różni. Skromnie podkreśla, że aby mógł pomagać naprawdę dobrze, musi 
się jeszcze wiele nauczyć.

łowi tytułu tegprocznego „Świetokrzyskiego Anioła Dobroci”.  
– Ojciec Paweł Chmura na co dzień pomaga osobom, które 
borykają się z uzależnieniami. Opiekuje się także dziećmi po-
chodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych. W naszej gminie znają 
go wszyscy i nazywają niestrudzonym człowiekiem, ponieważ 
swojej pracy oddaje się w stu procentach i bez reszty. Dzięki 
niemu wiele osób borykających się z problemem alkoholowym 
udało się wprowadzić na prostą z nowym, silnym systemem 
wartości. Jestem dumny, że tak niezłomnego człowieka, który 
pomaga ludziom z całej Polski mamy właśnie tu, w Chęcinach 
– podsumowuje Burmistrz. 
 Telefon ojca Pawła Chmury zawsze jest włączony. – Nigdy 
nie wiadomo kiedy ktoś będzie potrzebował pomocy – mówi 
franciszkanin. – Zdarzały się telefony w środku nocy. Jedna 
z nich dotyczyła młodej dziewczyny, która chciała popełnić 
samobójstwo. Na szczęcie spokojną rozmową udało się ją od 
tego odwieść. Jestem bardzo szczęśliwy widząc, że praca, którą 
wykonuję przynosi wymierne efekty. To mój sens życia – pod-
kreśla Ojciec Chmura.
 Ojciec Paweł Chmura urodził się w 1972 roku. w Nowej 
Szarzynie k. Leżajska. Studiował w Seminarium Duchowym 
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia 
otrzymał w 2000 roku. Swoją posługę w Chęcinach rozpoczął 
w 2004 roku.

Agnieszka Olech



Z ŻYCIA GMINY

3

 Jest taki dzień, tylko jeden raz do 
roku. Dzień zwykły, który liczy się od 
zmroku. Gdy jesteśmy wszyscy razem. 
Dzień piękny dziś nam rok go składa 
w darze. To Wigilia, a z nią: kolęda, opła-
tek i życzenia. Przypomina o Betlejem. 
Nie było i nie będzie jaśniejszego i pro-
mieniującego większym ciepłem miejsca 
niż betlejemska szopa. A dlaczego?
 Bo w niej spotkało się dwoje ludzi, 
których serca biły najczystszą i najdosko-
nalszą miłością, jaka kiedykolwiek miała 
miejsce na ziemi. Było to serce Niepoka-
lanej Maryi i Józefa. Syn Boży wybrał na 
swoje spotkanie z ludzkością to właśnie 
miejsce. Miejsce między dwoma kochają-
cymi się sercami. 
 Kiedy Jezus po raz pierwszy otwo-
rzył oczy, zobaczył pochylone nad sobą, 
promieniujące miłością  dwa oblicza; 
zobaczył wyciągnięte do siebie, zespolo-
ne miłością cztery dłonie; usłyszał bijące 
najczystszą miłością dwa „serca ludzkie”. 
Wobec tego bogactwa, ciepła i piękna 
miłości nie straszne było ubóstwo, brzy-
dota i chłód betlejemskiej groty.
 Tym gestem, Jezus raz na zawsze 
wskazał, że jedyną wartością na świecie, 
jedynym prawdziwym bogactwem jest 
miłość. Ubogie miejsce narodzenia było 
tylko oprawą wydobywającą i podkre-
ślającą piękno wspaniałej  perły ludzkiej 
miłości. 

Boże Narodzenie, Chęciny 2015 r.

MIŁOŚĆ jedynym skarbem
 Chrystus swym pierwszym niemow-
lęcym płaczem oznajmił raz na zawsze, 
że na nic złoto, pieniądze, luksusowe 
domy, na nic wspaniałe ogrzewania i no-
woczesne oświetlenia, na nic wszystko, 
jeżeli zabraknie miłości. Jeżeli jest praw-
dziwa miłość, to może być kromka  su-
chego chleba i kawałek strzechy, a czło-
wiek i tak będzie bogaty, zadowolony 
i szczęśliwy.
 Jest to wspaniała lekcja. Jest to na-
uka, o co w życiu mamy zabiegać. MI-
ŁOŚĆ to jedyna wartość dla której war-
to żyć, to jedyna rzeczywistość godna 
BOGA. Prośmy Nowonarodzone Dzie-
cię Boże o taką miłość, która leczy czło-
wieka.
 Jest taki dzień, bardzo ciepły choć 
grudniowy, dzień zwykły, w którym ga-
sną wszelkie spory. Dzień, w którym ra-
dość wita wszystkich, i który już każdy 
z nas zna od kołyski. A wtedy niebo - zie-
mi, niebu - ziemia, wszyscy - wszystkim 
ślą życzenia. 
 Każdemu więc życzę, aby odnalazł 
taką miłość, której źródłem jest Bóg. 
Aby w Nim zanurzył swoje serce smutne, 
skołatane, zranione i cierpiące, a będzie 
zdrowe. Tylko taka Miłość jest w stanie 
ocalić każdego z nas i cały świat.

Ks. Jan Kukowski
Dziekan Dekanatu Chęcińskiego 

- Pierwsza Gwiazdka -
Pierwsza Gwiazdka 
Nam zwiastuje… 
Co nas dzisiaj… 
Oczekuje. 
 
Mały Jezus się narodzi, 
Świat nasz piękny oswobodzi. 
…Od grzechu, brutalności, 
Właśnie „ON” to zrobi. 
 
W naszych domach krzątaninka, 
Przygotowana… 
Już cała w cackach… 
Zielona choinka.

Na gałązkach wiszą 
Przeróżne cudeńka… 
Orzechy, kolorowe bąbki, 
Pierniki lukrowane z toruńskiej mąki. 
 
Mama piecze mięsiwa i ciasta. 
Zapach z kuchni się rozchodzi, 
By swej ukochanej 
Rodzinie dogodzić.

Najpiękniejszy dzień 
To wspólna Wigilia, 
Gdy do stołu zasiada 
Calutka familia.

Stół nakryty białym obrusem 
Sianko pod nim leży… 
A na stole pyszności 
Pełniutkie talerzy.

Po postnej kolacji 
Idziemy do kościoła, 
Gdzie na nas czeka 
Nowina wesoła. 
 
Bo malutki Jezus 
Właśnie się narodził, 
Będzie do żłóbeczka 
Wszystkie dzieci wodził.

 
Autor:

„Elza” Trzepizur-Krupa
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 Każdy z nas czeka na te najpięk-
niejsze święta….najbardziej dzieci, bo 
będą prezenty….ale to już  nie te same 
święta co dawniej…Nie dlatego, że by-
liśmy młodzi. Nie. Świat tak  nie pę-
dził, w domach były wielopokoleniowe 
rodziny i każdy w tej rodzinie był za-
angażowany na swój sposób, aby święta  
były piękne. Był śnieg i mróz! Nie pa-
miętam świąt bez śniegu! To nieodzow-
ny element czarodziejskiej wigilii, pa-
sterki, domowego  pierwszego dnia 
świąt i przyjścia kolędników w drugi 
dzień… Adwent nie był jak dziś, cza-
sem radosnego oczekiwania. Przeży-
waliśmy go jako okres łagodnego, ale 
jednak postu i wyrzeczeń. Wszyscy się 
wyciszali..., nikt nie podnosił głosu, na-
wet dzieci jeżdżące na sankach swą ra-
dość okazywały w zmniejszonej skali…
Były Roraty, ale o 6.00 rano. Wstawali-
śmy o 4 godzinie, żeby dojść do kościo-
ła na czas…Tajemniczość oświetlonego 
świecami kościoła, fiolet w skromnym 
wystroju  i pieśni adwentowe, wzmaga-
ły przeżycia duchowe. Mężczyźni „rzu-
cali” na adwent  palenie papierosów, 
nikt nie wypił nawet kieliszka alkoho-
lu, muzykanci skrzypki chowali do ku-
fra…wszystko po to, aby było inaczej 
niż w  okresie zwykłym. Każda  matka 
gotowała rano śniadanie dla dzieci idą-
cych do szkoły- zacierkę na mleku, za-
lewajkę, kaszę jaglaną, czy tylko drobi-
ła chleb do ciepłego jeszcze mleka, od 
wydojonej przed chwilą krasuli. Pra-
com tym towarzyszył śpiew Godzinek 
o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej 
Maryi Panny….mnie budził przyciszo-
ny głos mamusi „ przybądź nam mi-

Przygotowania do Świąt
łościwa Pani ku pomocy”…..też  przy 
lampie naftowej, bo żarówka u sufitu 
raziła dzieci w oczy…
 W nocy, 6 grudnia Święty Mikołaj  
podkładał prezenty pod poduszkę lub 
zostawiał obok łóżka….Wracał z odpu-
stu w Lisowie…coś tam kupił i grzecz-
nym dzieciom przynosił….Tym mniej 
grzecznym zostawiał podarunek z do-
datkowym przypomnieniem, żeby się 
„poprawiło”- rózgą . Bywało, że była 
sama rózga….oj! na prezent od Gwiazd-
ki pod choinką trzeba sobie zasłużyć! 
Bardzo wychowawczy środek… po co 
bicie, krzyki, przypominania…
 Babcie z wnuczkami robiły ozdoby 
na choinkę – na czubek anioła, który  
„ogłaszał nam radość wielką”, że na-
rodził się nam Zbawiciel; łańcuch ze 
słomek  owsianych / były złociutkie/ 
i kulek waty, przypominał, że podstęp-
ny szatan oplatając drzewo poznania 
dobra i zła, sprowadził na świat nie-
szczęście; jedno lub wielokolorowe je-
żyki mówiły, że życie pełne jest kolców, 
niebezpieczeństw; dużo małych anioł-
ków miało nas podnosić na duchu,  jak 
dużo dobrego  robimy na co dzień; 
gwiazdki słomkowe białe- ze słomy żyt-
niej i złote- ze słomy owsianej  przypo-
minały o tym, jak wielki jest świat stwo-
rzony dla człowieka i niebo, które na 
nas czeka… czekały też malutkie czer-
wone jabłuszka… to na nie skusiła się 
Ewa w raju… Drzewko, które jest zielo-
ne przez okrągły rok, przyniesione do 
domu na święta Bożego narodzenia, 
to symbol życia, wiecznego życia. Tu  
i Tam. Odcięte od korzenia uschnie, 
igiełki odpadną…Jaką głęboką wymo-
wę ma  tradycja  stawiania żywej choin-
ki… o ważnej dla człowieka prawdzie  
przypomina… mimo świątecznej rado-
ści…
 Matki robiły  z owczej wełny skar-
pety i rękawice dla wszystkich domow-
ników, bukiety kwiatów z bibułek na 
ołtarzyk, za każdy obraz i za lustro, 
wymieniały słomę w siennikach, szyły 
obleczki na poduszki i pierzyny  i wie-
le innych prac wykonywały, ale takich, 
które miały związek z nadchodzącymi 
świętami.
 Mężczyźni mało przebywali 
w domu. Było wiele prac w obejściu, 
których nie można było wykonać wcze-
śniej, bo były prace w polu. Wszelkie 
naprawy sprzętu, młócka cepami, wy-
jazd do młyna, czyszczenie stajni, obo-

ry, przegląd wszystkiego w stodole, ści-
nanie drzew w lesie… wybór choinki…
koniecznie jodełka lub świerk… Nigdy 
nie wycinano sosny! Była zbyt pospoli-
ta! A to przecież Święta! Pamiątka Na-
rodzenia Syna Bożego!
Ich nieobecność w izbie sprzyjała owe-
mu wyciszeniu… nie było powodów do 
sprzeczek, awantur….
 A dzisiejszy świat…? Jak my przygo-
towujemy się do świąt?  W większości do-
mów …nie ma żadnych przygotowań… 
ot …odkurzanie, zmiana firanek….i po 
wszystko do SUPERMARKETU!!! Tam 
oferują wszystko! Jest gwar, muzyka… 
duuuużo głośnej muzyki i „świątecz-
nych” piosenek w obcym nam kulturo-
wo języku… Dużo choinek! Sztucznych, 
ale może to dobrze… igły nie zasypią 
puszystego dywanu… I brzuchatych, 
brodatych facetów w czerwonych kubra-
kach….to współcześni „Święci Mikołajo-
wie”... i wszystkie gotowe potrawy wigi-
lijne… Niby dobrze… bo współczesna  
KOBIETA jest zapracowana! Na „kilku 
etatach” pracuje! Nie ma czasu na  pie-
czenie ciasta, lepienie pierogów, uszek… 
Taki jest nasz współczesny świat… Ro-
raty - wygodnie..o godz.7, bo wcześniej 
nikt by nie przyszedł… jak słów pieśni 
nie rzucą na ekran… śpiewa tylko orga-
nista… są kwiaty… przez cały rok są… 
Jest duuuuużo światła! Może to i do-
brze… ale… znika tajemniczość, nie ma 
warunków do wewnętrznego przygo-
towania… Ciągły pośpiech…wszystko 
w biegu… na  nic nie mamy czasu… 
Tylko kolor fioletu mówi… to inny okres 
w kościele…. coś znaczy… pomyśl 

Życzę świąt radosnych. 
– regionalistka Stanisława Żądecka 
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ŚWIĄTECZNE PIERNICZKI

Składniki:
1 kg mąki pszennej, 3 jajka, 25 dag mio-
du, 25 dag cukru, 1 kostka margaryny, 
1 łyżeczka sody oczyszczonej, 3 czubate 
łyżki kakao, 1 łyżeczka amoniaku, 1 ły-
żeczka przyprawy do pierników, 1 opa-
kowanie kolorowej posypki, 1 opakowa-
nie lukru. 

Sposób przygotowania: 
W rondlu stopić margarynę, dodać cu-
kier, miód, przyprawy i wymieszać. Gdy 
przestygnie wbić jajka, wsypać mąkę, 
kakao i rozpuszczoną w łyżeczce wody  
sodę. Ponownie wymieszać. Ciasto po-
winno być luzne. Wyjmować (po trochu) 
na wysypaną mąką stolnicę i wyrabiać. 
Cienko rozwałkować i formować lub 
nożem wykrawać pierniki. Ułożyć je na 
posmarowanej tłuszczem blasze i włożyć 
do nagrzanego piekarnika. Piec ok. 10 
min. Po wyjęciu polukrować i ozdobić. 
Przechować w zamkniętym naczyniu, 
aby zmiękły.
Smacznego życzy

KGW z Ostrowa

Potrawy Wigilijne i Świąteczne W numerze:
• Anioł Dobroci z Chęcin
• MIŁOŚĆ jedynym skarbem
• Przygotowania do Świąt
• Potrawy Wigilijne i Świąteczne
• Wystawy w podziemiach Niemczówki
• INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY 

GRUDNIOWYCH I STYCZNIOWYCH 
TERMINÓW ODBIORU ODPADÓW

• Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 
świętokrzyskim liderem aktywności 
obywatelskiej!

• Spotkanie z okazji Dnia Pracownika 
Socjalnego

• Gmina i Miasto Chęciny perłą 
województwa świętokrzyskiego

• Burmistrz Robert Jaworski ponownie 
członkiem Kapituły VIII edycji Nagrody 
„Świętokrzyska Victoria”

• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 
uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem

• Jubileusz Sekcji Emerytów i Rencistów 
ZNP w Chęcinach

• Obchody Święta Niepodległości 
w Gminie Chęciny

• Obchody Dnia Patrona Stanisława 
Skalskiego w Szkole Podstawowej 
w Polichnie

• Narodowe Święto Niepodległości 
uroczyście świętowano we wszystkich 
szkołach

• Święto Niepodległości w Zespole Szkół 
Nr 2

• Lekcja patriotyzmu
• Przedszkole Samorządowe w Chęcinach 

wygrało innowacyjny sprzęt
• Święto Patrona Szkoły Podstawowej 

w Chęcinach
• Informacja w sprawie szczegółowych 

zasad utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy i Miasta Chęciny

• Agnieszka Król i Patrycja Sperka na 
matach zapaśniczych Europy

• Informacja w sprawie organizacji 
zimowego utrzymania dróg na terenie 
Gminy i Miasta Chęciny w roku  
2015/2016

• Huczny jubileusz „Bolminianek”
• Siatkarskie emocje na meczu Plus Ligi 

w Chęcinach
• Złoty medal Mateusza Jakubowskiego
• W Chęcinach świętowano 25-lecie 

Samorządu Gminy i Miasta Chęciny
• Teatr Grodzki „Pod Basztami” zachwycił 

spektaklem „Dziady”

Kapustę namoczyć w zimnej wodzie na 
10 min, odcisnąć, zalać letnią wodą, ugo-
tować do miękkości, mocno odcisnąć.
Mięso ugotować do miękkości/ najszyb-
ciej- pokrojone w plastry!/ z warzywami, 
skręcić w maszynce razem z kapustą i wa-
rzywami. Wyrobić, dodając - przyprawy 
do smaku pieprz, pieprz ziołowy, ma-
jeranek, zioła prowansalskie, sól, gałkę 
muszkatołową - wg uznania/ew. przypra-
wę do mięs, która zastępuje wszystkie!/
wykonanie: Ciasto rozwałkować na gru-
bość 1 cm, z farszu zrobić wałek śr. 3-4 
cm na całą szerokość ciasta, przykryć 
ciastem, odkroić, ozdobnie złączyć/ jak 
pierogi/ kroić ukośnie - szer.4-5 cm. 
Układać na wysmarowanej blaszce, po-
smarować roztrzepanym jajkiem i piec 
w temp.180 C ~ 20 min.
Ps. zamiast mięsa, można wykorzystać 
kawałki różnych wędlin, mięso z roso-
łu, dodać wędzonego boczku....jak kto 
lubi.  Wspaniałe do czerwonego i białe-
go barszczu.... i nie tylko! Na wszystkie 
uroczystości!
Przepis sprawdzony! Życzę smacznego! 

Stanisława Żądecka
Zespół  SIEDLECCZANIE

KASZA JĘCZMIENNA
ZAPIEKANA Z GRZYBAMI 

Składniki:
30 dkg kaszy, 15 dkg grzybów suszonych, 
20 dkg masła, 1 duża cebula, sól, pieprz.

PASZTECIKI
KRUCHO-DROŻDŻOWE

Składniki:
1/2 kg mąki pszennej / Nie tortowej!!!!/, 
1 margaryna Zwykła, 1/2 kostki smalcu, 
2 jaja, 4 żółtka, 5 dag drożdży, 2 łyżeczki 
proszku do pieczenia, sól,  śmietana

Sposób przygotowania: 
Z w/w składników zagnieść ciasto; mąkę 
przesiać na stolnicę, dodać proszek do 
pieczenia, smalec, margarynę sól-siekać 
nożem aż tłuszcz połączy się z mąką, do-
dać jaja, żółtka i drożdże  rozpuszczone 
w 3 łyżkach letniego mleka lub w wodzie. 
Wyrobić na gładka masę/ dodać śmieta-
ny, gdyby było za twarde!/ odłożyć na 
15-20 min w ciepłym miejscu przykryte 
ściereczką.
farsz; 1kg łopatki lub innego miesa, 1kg ka-
pusty kiszonej, 2-3 cebule i przyprawy, ko-
rzeń pietruszki, 2 marchewki, kawałek selera
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Szanowni Mieszkańcy,
 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach uprzejmie informuje, 
że następuje jednorazowa zmiana poniższych terminów odbio-
ru odpadów:
- zbiórka odpadów zmieszanych w miejscowościach Łukowa, 
Wojkowiec, Lelusin, Starochęciny oraz Chęciny, ul. Radkow-
ska, która zgodnie z harmonogramem odbywa się w każdy 
4 (czwarty) piątek miesiąca, w miesiącu grudzień wyjątkowo 
odbędzie się w dniu 29.12.2015 roku (wtorek).
 Powyższe podyktowane jest faktem, iż dni 25 oraz 26 grud-
nia są dniami ustawowo wolnymi od pracy. 
- zbiórka odpadów segregowanych – worek żółty i niebieski, 

w miejscowościach Łukowa, Wojkowiec, Lelusin, Starochę-

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY GRUDNIOWYCH I STYCZNIOWYCH 
TERMINÓW ODBIORU ODPADÓW

ciny oraz Chęciny, ul. Radkowska, która zgodnie z harmo-
nogramem odbywa się w każdy 1 (pierwszy) piątek miesią-
ca, w miesiącu styczeń 2016 roku nie odbędzie się w dniu 
01.01.2016 roku.  Zbiórka za ten dzień odbędzie się wyjątko-
wo w dniu 30.12.2015 roku.

- zbiórka odpadów zmieszanych w miejscowościach Lipowica, 
Przymiarki oraz Radkowice, która zgodnie z harmonogra-
mem odbywa się w każdy 1 (pierwszy) piątek miesiąca, w mie-
siącu styczeń 2016 roku nie odbędzie się w dniu 01.01.2016 
roku.  Zbiórka za ten dzień odbędzie się wyjątkowo w dniu 
30.12.2015 roku.

Anna Nowaczek

 Serdecznie zapraszamy do obejrzenia aktualnej wystawy, 
która w październiku zawitała do galerii w podziemiach kamie-
nicy Niemczówki, przy ul. Małogoskiej 7. 

 Wśród eksponatów znajdują się akwarele oraz obrazy malo-
wane na płótnie przedstawiające m. in. martwą naturę, piękne 
krajobrazy, a także obiekty zabytkowe z terenu Gminy i Miasta 
Chęciny. Ich autorami są białoruscy malarze, uczestnicy tego-
rocznego XII Pleneru Malarskiego – Anna Gadirowa, Włady-
sława Skoworodko, Igor Skoworodko oraz Tamara Denisowa. 
Wystawę można oglądać od poniedziałku do soboty w godzi-
nach 9.00 – 16.30.
 Wszystkich chętnych, którzy w 2016 roku chcieliby pokazać 
swoje prace lub prywatne zbiory kolekcjonerskie w Niemczów-
ce, prosimy o kontakt pod numerem telefonu  41 31 51 829.

Kamila Adach

Wystawy w podziemiach Niemczówki

Sposób przygotowania: 
Kaszę gotujemy, grzyby zalewamy gorą-
cą wodą i moczymy, płuczemy i kroimy 
w cienkie paseczki. Grzyby i cebulę du-
simy z połową masła. Kaszę dzielimy na 
2 części.
Następnie na dno  naczynia żaroodpor-
nego kładziemy trochę masła i układamy  
warstwę kaszy a  na nią grzyby  następnie 
na grzyby pozostałą kaszę na wierzch ukła-
damy resztę masła i wiórki sera żółtego.
Wkładamy potrawę do nagrzanego pie-
karnika do 150 st. i pieczemy 15 min. 
Smacznego! 

Maria Kropisz 
BOLMINIANKI

PIEROGI Z SOCZEWICY

Składniki:
Farsz: ½ kg soczewicy, 1 kostka rosołowa, 
cebula, olej lub masło, wegeta, majera-
nek, pieprz, 3 jajka

Sposób przygotowania:
Soczewicę ugotować do miękkości w wo-
dzie z kostką rosołową. Przestudzoną 
przekręcić  przez maszynkę do mięsa. 
Na oleju lub maśle podsmażyć drobno 
pokrojoną cebulę, dodać do soczewicy 
oraz wszystkie przyprawy do smaku. Na 
koniec wbić jajka na surowo i dobrze wy-

robić masę. Ciasto zrobić jak na normal-
ne pierogi, wykrawać szklanką i zalepiać.

Antonina Piłat
KGW Łukowowianki

SAŁATKA CEBULOWA

Składniki:
½ kg cebuli pokrojonej w krążki, ½ kg 
marchewki – ugotowanej, 5 jajek ugoto-
wanych na twardo, majonez, pieprz. 

Sposób przygotowania:
Cebulę ugotować (5 min.) w 2 szkl. wody, 
½  szkl. octu, 5 łyżek cukru, 1 płaskiej łyż-
ki soli. Marchew, jajka kroimy w kostkę. 
Dodajemy wystudzoną i odcedzoną cebu-
lę, majonez, pieprz do smaku. Wszystko 
mieszamy, dekorujemy zieleniną.

Antonina Piłat
KGW Łukowowianki
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 Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk i aktywności obywatel-
skiej. Nagradzane są osoby, instytucje oraz wydarzenia promujące aktywność 
obywatelską w lokalnych społecznościach. Kapituła konkursu doceniła szybki 
rozwój gospodarczy, turystyczny, edukacyjny i obywatelski w gminie Chęciny 
i nagrodziła jej włodarza, Roberta Jaworskiego tytułem Lidera Aktywności 
Obywatelskiej w Samorządzie. – Jestem bardzo dumny z tego, że starania sa-
morządu chęcińskiego zostały zauważone i docenione – powiedział Burmistrz 
Jaworski. – Chęciny obecnie rozwijają się w bardzo szybkim tempie, co nas 
niezmiernie cieszy. Obecnie nasze królewskie miasto jest prawdziwą perłą wo-
jewództwa świętokrzyskiego, które przyciąga rzesze turystów z całej Polski. 
Z pewnością przyczyniły się do tego odnowione rynki i zamek, które są naszą 
wielką dumą – podkreślił Burmistrz.
 Kapituła doceniła trud pracy i ogromne zaangażowanie włodarza gminy 
Chęciny, jaki wkłada w jej rozwój. Przyznający nagrody zgodnie stwierdzili, 
że buduje on klimat sprzyjający aktywności obywatelskiej i daje mieszkańcom 
możliwość życia w przyjaznym otoczeniu.
 Organizatorem konkursu było Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej we współpracy z Polskim Radiem Kielce.

Agnieszka Olech

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny świętokrzyskim
liderem aktywności obywatelskiej!

 27 listopada zostali ogłoszeni liderzy aktywności obywatelskiej w różnych sektorach: samorządzie, biznesie i sektorze po-
zarządowym. Została także wybrana najlepsza inicjatywa międzynarodowa. Wśród nagrodzonych znalazł się Robert Jaworski, 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny.

Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski spotkał się z pracownikami Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w  Chęcinach w związku z obchodzonym  21 listopada Dniem Pracownika Socjalnego.

 Doceniając trud pracy zespołu proacowników socjalnych 
Burmistrz, Robert Jaworski podziękował za profesjonalizm 
oraz za codzienną pracę na rzecz osób najbardziej potrzebują-
cych. - Zawód pracownika socjalnego wymaga nie tylko facho-
wej wiedzy, ale także empatii, tak ważnej w procesie wspierania 
osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej i kry-
zysowej. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest także 
umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do 
zmagania się z trudnościami i problemami, które często wydają 
się nie do przezwyciężenia. To pracownik socjalny jest osobą, 

która daje nadzieję na godne życie i pomaga dostrzec sens co-
dziennych zmagań - powiedział Burmitrz, Robert Jaworski. - 
Życzę Państwu dalszej wytrwałości, satysfakcji, uznania, a także 
szacunku ze strony społeczności lokalnej. Aby niesiona pomoc 
stała się prawdziwym spełnieniem, a na co dzień dostarczała 
wiele uśmiechu i ludzkiej życzliwości - życzył pracownikom 
Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Burmistrz, 
Jaworski.  

Magdalena Jamrożek
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Tłumy turystów na Zamku w Chęcinach

 Wykonane zagospodarowanie Zamku i Wzgórza Zam-
kowego pozwoliło na uaktywnienie nowych, ciekawych 
inicjatyw, które sprawiają, że historyczny obiekt tętni ży-
ciem turystycznym podbijając jednocześnie listy rankin-
gów turystycznych w Polsce. Odnowiona twierdza spotka-
ła się również z zainteresowaniem telewizji Tajwańskiej, 
ukazującej najciekawsze polskie miejsca. Zamek zyskał 
zupełnie nowy blask dzięki przeprowadzonej gruntownej 
rewitalizacji.  - Udostępniliśmy dla ruchu turystycznego 
kwadratową basztę, która do tej pory była zamknięta. 
Zmieniło się także otoczenie zabytku. Dla komfortu zwie-
dzających przebudowaliśmy parking i drogi prowadzą-
ce do zamku. Powstała także ciekawa iluminacja – mówił 
Burmistrz.      

Gmina i Miasto Chęciny perłą
województwa świętokrzyskiego

 Ostatnie lata w Gminie Chęciny to realizacja wielomilionowych inwestycji, które  w znaczący sposób wpłynęły 
na jej rozwój gospodarczy i społeczny. Do kluczowych należy zaliczyć remont Zamku, rewitalizację dwóch rynków, 
budowę hali sportowej za 18 mln zł, wreszcie budowę Europejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, a także 
Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego. Zbudowano również nowoczesną oczyszczalnię ścieków 
i blisko 15 km kanalizacji. Powstały kilometry  dróg, chodników i oświetlenia. 

Będą tu przyjeżdżać z Europy i ze świata

 Do rozwoju nauki i geoturystyki na terenie Ziemi 
Chęcińskiej z pewnością przyczyni się otwarte w paź-
dzierniku Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej 
w Chęcinach. ECEG to wspólne dzieło Uniwersytetu 
Warszawskiego, Samorządu Gminy i Miasta Chęciny oraz 
Samorządu Powiatu Kieleckiego i Województwa Święto-
krzyskiego. – Europejskie Centrum Edukacji Geologicz-
nej ma służyć studentom geologii i innych nauk przy-
rodniczych polskich i zagranicznych uczelni. W nowo-
czesnym obiekcie, w 90 % zasilanego energią odnawialną 
będą odbywać badania i szkolenia naukowcy z całego 
świata – powiedział Burmistrz, Robert Jaworski.

Wspólny bilet do atrakcji turystycznych ziemi
chęcińskiej czyli „Chęciński Klaster Turystyczny” 

 Historyczne porozumienie, nad stworzeniem które-
go pracowano już od dłuższego czasu zostało podpisane. 
W skład „Chęcińskiego Klastra Turystycznego” weszli: 
Gmina i Miasto Chęciny wraz z Zamkiem Królewskim 
w Chęcinach oraz Centrum Kultury i Sportu w Chęci-
nach, a także Uniwersytet Warszawski – wydział geolo-
gii wraz z Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej 
w Chęcinach, Regionalna Organizacja Turystyczna Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, Województwo Świętokrzyskie 
– Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokar-
ni, Województwo Świętokrzyskie – Regionalne Centrum 
Naukowo-Technologiczne oraz Przedsiębiorstwo Tury-
styczne Łysogóry Sp. z o.o – Jaskinia Raj. - Podpisany 
dokument będzie przepustką do dalszych, konkretnych 
działań – mówi o podpisanym porozumieniu Burmistrz 
Robert Jaworski. – Stworzymy razem mocny produkt tu-
rystyczny, który będziemy szeroko promować. Planujemy 
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też razem ubiegać się o dotacje unijne na wspólne przed-
sięwzięcia, związane z rozwojem branży turystycznej na 
terenie Gminy i Miasta Chęciny – podkreśla Burmistrz 
Jaworski.

 Nowe życie dla wsi Mosty

 Jeszcze do niedawna w miejscowości Mosty ludzie żyli 
jak w skansenie. Wszelkie inwestycje na tym terenie od 
wielu lat były zablokowane przez rządowy projekt, któ-
ry zakładał zalanie tych okolic wodą i stworzenie Mo-
rza Chęcińskiego. Rozwój miejscowości stał w miejscu 
– przypomniał Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Ro-
bert Jaworski, dzięki którego usilnym staraniom przy 
nieocenionej pomocy mocno zaangażowanego w sprawę 
Piotra Żołądka, ówczesnego wojewody, a obecie członka 
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, sytuacja uległa 
diametralnej zmianie. Koncepcję „Morza Chęcińskie-
go” wykreślono z rządowych planów, a mieszkańcy mo-
gli świętować uroczyste otwarcie wodociągu w Mostach, 
które nareszcie mogą się rozwijać. Pozwala na to bowiem 
szereg inwestycji zrealizowanych na terenie miejscowości. 
W ostatnim czasie odwiecono tu studnię i wybudowano 
sieć wodociągową.Dokonano scalenia gruntów i wyko-
nano infrastrukturę poscaleniową, a w ostatnim czasie 
ukończono przebudowę drogi Jedlnica-Mosty.

Szeroka Oferta kulturalna i sportowa

 Rajdy rowerowe, spływy kajakowe, zapasy na świato-
wym poziomie, liga piłki siatkowej, piłka ręczna, halowa, 
tenis ziemny i stołowy, a dla wszystkich pań zajęcia fitness 

– odkąd w Chęcinach powstała hala widowiskowo-spor-
towa „Pod Basztami” nie ma tu miejsca na nudę. No-
woczesna baza sportowa, hala o wysokich standardach, 
umożliwiły w Chęcinach organizację imprez sportowych 
o charakterze ogólnopolskim i europejskim, a także wielu 
wydarzeń kulturalnych dedykowanym szczególnie lokal-
nej społeczności.

Nagrody i wyróżnienia

 Działania władz gminy dostrzegane są przez kapituły 
różnego rodzaju konkursów i plebiscytów. Wielokrotnie 
nagradzane były chęcińskie rynki za najlepszą architek-
turę województwa świętokrzyskiego, „Złotego Żurawia”, 
a także znalazły się w pierwszej dziesiątce plebiscytu Top 
Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015, dla in-
westycji które najbardziej przyczyniły się do rozwoju 
gospodarki, regionu i mieszkańców. Nagradzany wielo-
krotnie był także zrewitalizowany chęciński Zamek, który 
okazał się zdobyć tytuł drugiego Najlepszego Produktu 
Turystycznego 2015 w Polsce.

Władze Chęciny mają wciaż ambitne plany
rozwoju gminy

 Rozwój nowych osiedli, spadająca stopa bezrobocia, 
wzrost rangi gminy na terenie województwa i kraju, zre-
alizowane wielomilionowe inwestycje, to efekt trudnej 
i wytężonej pracy, ale i umiejętności osiągania kompro-
misów. Nie sposób jednak nie myśleć o przyszłości. Nowa 
rzeczywistość uaktywnia w samorządzie lokalnym reali-
zację dalszej wizji rozwoju. Priorytetowym kierunkiem 
jest budowa przedszkola ze żłobkiem, aby stworzyć kom-
pleksową bazę edukacyjno – dydaktyczną. Rozwijająca się 
gmina wymaga jej dalszego procesu skanalizowania oraz 
rozbudowy i modernizacji dróg, m.in.: drogi wojewódz-
kiej (Chęciny-Małogoszcz) czy krajowej S-7. Nowe moż-
liwości otwierają się również w Miedziance, gdzie plano-
wane jest stworzenie Staropolskiego Ośrodka Górnictwa 
Kruszcowego mającego na celu udostępnienie dla zwie-
dzających tras podziemnych i powierzchniowych. Zwięk-
szony ruch turystyczny wymaga również budowy ścieżek 
rowerowych i miejsc sportowej rekreacji.

Agnieszka Olech
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 Najważniejsze miejsce wśród certyfikatów przyznanych Szpita-
lowi w ostatnich latach zajmuje Certyfikat Akredytacyjny, potwier-
dzający spełnianie jakości w zakresie standardów akredytacyjnych 
dla lecznictwa szpitalnego, który nadał placówce Minister Zdrowia 
03 marca 2014 roku. Szpital może także poszczycić się przyznanym 
po raz kolejny 15 maja 2015r. Certyfikatem ISO 9001:2009 w za-
kresie świadczenia kompleksowych usług medycznych z zakresu 
ochrony zdrowia. Szpital posiada Certyfikat Szpital Przyjazny Pa-
cjentom przyznany po raz kolejny 20 lutego 2015r., potwierdzają-
cy wysoką jakość świadczonych usług i działań na rzecz satysfakcji 
pacjenta oraz Certyfikat Szpital bez Bólu przyznany po raz trzeci 
23 listopada 2015r., stanowiący gwarancję większego komfortu pa-
cjentów, ich lepszego samopoczucia i krótszego leczenia. 
 Potwierdzeniem znakomitej jakości usług medycznych, ambi-
cji w działaniu na rzecz podnoszenia jakości, rozszerzania zakresu 
usług i dynamicznej rozbudowy infrastruktury Szpitala jest otrzy-
many w październiku bieżącego roku  prestiżowy tytuł EURO Ma-
nager 2015, który odebrał 1 października 2015 roku podczas Wiel-
kiej Gali Biznesu w Kieleckim Centrum Biznesu Dyrektor Szpitala 
Youssef Sleiman. Patronat nad tym wydarzeniem zapowiedzieli 
Wicepremier, Minister Gospodarki Janusz Piechociński i Marsza-
łek Województwa Adam Jarubas.
 Dyrektor Szpitala Youssef Sleiman wyraża zadowolenie z uzy-
skanego tytułu EURO Manager 2015, podkreślając jednocześnie, 
iż udział w tym sukcesie maja wszyscy Pracownicy Szpitala.
 EUROGALA 2015, podczas której Szpital został uhonorowa-
ny prestiżowym wyróżnieniem, była prezentacją świętokrzyskich 
przedsiębiorstw i instytucji, które tworząc ciekawe projekty, po-

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze uhonorowany 

prestiżowym wyróżnieniem
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze to placówka medyczna, która może się poszczycić 
wysoką jakością świadczonych usług, potwierdzaną licznymi certyfikatami i nagrodami, przyznanymi przez wybitne grono 
autorytetów dziedzinie ochrony zdrowia, władze państwowe, samorządowe i instytucje gospodarcze. 

zyskały w latach 2007-2013 dofinansowanie z Unii Europejskiej 
lub posiadając certyfikaty jakości spełniają standardy europejskie 
w aktywności dotyczącej pozyskiwania środków z Unii Europej-
skiej. Za te działania Kapituła konkursu, złożona z przedstawicieli 
władz województwa, nagrodziła Wojewódzki Szpital Specjalistycz-
ny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, który prowadzi usługi me-
dyczne w 9 oddziałach, stale rozwija się, inwestuje oraz nieustannie 
podnosi jakość usług z wykorzystaniem unijnego wsparcia. 

Szpitala Specjalistyczny im. św. Rafała
w Czerwonej Górze 

 Kapituła VIII edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria” rozpo-
częła prace. W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach 1 grudnia 
odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły. Podczas spotkania mar-
szałek Adam Jarubas wręczył nominacje członkom Kapituły oraz 
przedstawił ideę „Świętokrzyskiej Victorii”, natomiast Bernard An-
tos, Sekretarz Województwa przybliżył regulamin przyznawania tej 
nagrody oraz harmonogram prac Kapituły.
 Członkami kapituły oceniającej i wyłaniającej zwycięzców VIII 
edycji nagrody znalazły się osoby najbardziej zasłużone dla woje-
wództwa świętokrzyskiego, a także zwycięzcy poprzednich edycji.
 Z inicjatywy Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do 
zaszczytnego grona Kapituły tegorocznej edycji plebiscytu „Świę-
tokrzyska Victoria” zaproszony został również Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, który w gronie kapituły zasiadł 
już po raz drugi.
 Kandydatów do tegorocznej edycji konkursu można zgłaszać 
do 15 stycznia 2016 r. Więcej informacji o konkursie dostępne jest 
na stronie www.sejmik.kielce.pl.  

Magdalena Jamrożek

Burmistrz Robert Jaworski ponownie członkiem 
Kapituły VIII edycji Nagrody „Świętokrzyska Victoria”
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 Na uroczystość  licznie przybyli członkowie Sekcji 
liczącej 50 osób oraz zaproszeni goście, wśród których 
byli Przewodnicząca Okręgowej Sekcji Emerytów i Ren-
cistów ZNP w Kielcach Marianna Szymkiewicz, Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, a także 
Prezes Oddziału ZNP w Chęcinach Malwina Kurbańska, 
jak również członkowie Zarządu Oddziału ZNP w Chęci-
nach, dyrektorzy szkół z terenu Gminy i Miasta Chęciny.
 Przybyłych serdecznie powitała Zofia Kwiatkowska. 
Przewodnicząca Sekcji przedstawiła działalność pro-
wadzoną w latach 1985-2015, która dobrze wpisuje się 
w bogatą historię całego Związku. Tworzyli ją przewod-
niczący, wiceprzewodniczący i członkowie zarządów 
wszystkich kadencji. Założycielką i pierwszą przewodni-
czącą była Zofia Majewska. Obecnie – już trzecią kaden-
cję – Sekcji przewodniczy Zofia Kwiatkowska. Poprzed-
nia przewodnicząca, Krystyna Krzemińska, pełniła za-
szczytną funkcję przez osiem lat. Wiceprzewodniczącą, 
nieprzerwanie od 1998 roku, jest Eugenia Lange.
 Różnorodne formy podejmowanych przez Zarząd 
działań oraz wypracowany przez wiele lat model pra-
cy budzą podziw i uznanie w środowisku lokalnym. Są 
świadectwem wielkiego zaangażowania ludzi, którzy 
z poświęceniem i oddaniem podejmują kolejne inicja-
tywy. Zarząd organizuje ogniska integracyjne dla eme-
rytowanych nauczycieli, jedno- i kilkudniowe wycieczki 
krajowe i zagraniczne, wyjazdy do teatru, kina, na rajdy 
i pikiety. Członkowie Sekcji biorą udział w konkursach 
organizowanych przez Zarząd Okręgu i Krajową Sekcję 
Emerytów i Rencistów ZNP w Warszawie. Uczestniczą 
w imprezach, koncertach, wernisażach, wystawach, spo-
tkaniach, które odbywają się dzięki wsparciu Burmistrza 
Miasta i Gminy Chęciny oraz Centrum Kultury i Sportu. 
Prezentują swój dorobek na wystawach rękodzieła ar-
tystycznego. Krystyna Krzemińska kilkakrotnie z powo-
dzeniem brała udział w konkursach kronik. Twórczością 
literacką wyróżniają się Stanisława Zebrzowska i Roma-
na Kuźba. Zorganizowany zespół wokalny występuje ze 
swoim programem na różnych uroczystościach. Pamię-
tając o zmarłych, członkowie Sekcji uczestniczą w ostat-
niej ich drodze i zamawiają msze święte w ich intencji.
 Zarząd czuwa nad prawidłowym rozdysponowaniem 
Funduszu Świadczeń Socjalnych dla 102 osób- nie tylko 
członków Sekcji, ale też innych emerytowanych nauczy-
cieli, którzy mają możliwość uczestniczenia we wszyst-
kich organizowanych imprezach.
 Bogatą działalność Sekcji odzwierciedlają kroniki, 
które ocalą od zapomnienia wszystkie wydarzenia i ludzi 
z nimi związanych. Jest ich już osiem tomów. Od 1995 
roku kroniki prowadzi Krystyna Krzemińska.
 Zarząd Sekcji jest wdzięczny Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Chęciny, Dyrektorowi Centrum Kultury i Spor-
tu oraz władzom ZNP za wieloletnią doskonałą współ-
pracę.

Krystyna Krzemińska
Sekcjia Emerytów i Rencistów ZNP w Chęcinach

Jubileusz Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP
w Chęcinach

 24 listopada 2015 roku był wyjątkowo uroczystym dniem w życiu Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Chęcinach. 
Jej członkowie obchodzili piękny jubileusz 30-lecia działalności i 110-lecie Związku Nauczycielstwa Polskiego. 
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 Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się od uroczy-
stej Mszy Świętej, sprawowanej za Ojczyznę w kościele parafial-
nym p.w. Św. Bartłomieja w Chęcinach przez Księdza Dziekana, 
Jana Kukowskiego. Zanim odprawiono Mszę Świętą zebranych 
w nastrój zadumy i refleksji wprowadzili uczniowie z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chęcinach śpiewając pod kie-
rownictwem nauczyciela muzyki Przemysława Gruszki najpięk-
niejsze pieśni patriotyczne i legionowe, a także przypominając 
dzieje historii Ojczyzny. Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski witając przybyłych zaznaczył, że 11 listopada 
to bardzo ważna data dla wszystkich Polaków. - Tego dnia ob-
chodzimy Narodowe Święto Niepodległości, ponieważ dokład-
nie 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, nasz kraj 
odzyskał niepodległość. Gdyby nie patriotyzm naszych przod-
ków, Polska mogłaby już nigdy nie pojawić się na mapie Euro-
py. I to właśnie o nich i ich niezłomnym duchu polskości należy 
pamiętać w tym uroczystym dniu - mówił Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, dziękując za obecność pod-
czas uroczystych obchodów mieszkańcom, pocztom sztandaro-
wym, ale przede wszystkim kombatantom ze Związku Komba-
tantów i Byłych Więźniów Politycznych RP koła Nr 54 w Chę-

Obchody Święta Niepodległości
w Gminie Chęciny

 11 listopada to niezwykle ważna data dla wszystkich Polaków. To symbol patriotyzmu, burzliwej historii, w końcu wolności 
kraju i demokracji. Tego dnia z radością obchodzimy kolejną, 97. rocznicę odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli. 
Wyjątkowo uczczono ten dzień również w gminie Chęciny.

cinach, na czele z jego prezesem Czesławem Krzywdzińskim. 
- To wy walczyliście o wolną Polskę. Dzięki wam możemy tu 
dzisiaj być, mówić w języku polskim i być Polakami – podkreślał 
Burmistrz Jaworski, nawołując jednocześnie do tego, abyśmy 
zawsze pamiętali o tych, którzy przelali krew w imieniu utra-
conej ojczyzny. - Ojczyzny, która dzisiaj jest wolna, która, jak 
powiedział Cyprian Kamil Norwid w swoich „Myślach o Polsce 
i Polakach”, „Ojczyzny, która jest naszym wielkim - zbiorowym 
- obowiązkiem”. Dzisiaj, żyjąc w wolnej Polsce, naszym zbio-
rowym obowiązkiem powinno być dbanie o dom, jakim jest 
Polska, ale też uczciwa i rzetelna praca na rzecz naszej małej 
Ojczyzny, naszego kraju - zakończył Burmistrz.
 W 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
uroczystą liturgię sprawował Dziekan i Proboszcz parafii, Ks. 
Jan Kukowski, który w wygłoszonej homilii mówił na temat 
wartości patriotycznych. - Jedna jest Polska, jedna jest Ojczy-
zna, jeden jest naród i jedna jest niepodległość - podkreslał ks. 
Dziekan Jan Kukowski. - Ojczyzna błaga dziś o jedność, o zjed-
noczenie, o przejście ponad podziałami i ambicjami - zaznaczył 
ksiądz Dziekan. Podczas uroczystej Eucharystii modlono się za 
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 W Kościele Parafialnym pw. Matki Bożej Anielskiej odbyła 
się uroczysta Msza Święta z okazji obchodzonego w Polichnie 
Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Skalskie-
go. 
 Mszę Świętą, którą celebrował Ksiądz Proboszcz, Krzysztof 
Pawlik, poprzedziły przygotowane specjalnie na tę okoliczność 

Obchody Dnia Patrona Stanisława Skalskiego 
w Szkole Podstawowej w Polichnie

występy dzieci, w której przytoczono życiorys i patriotyczną po-
stawę Patrona szkoły Generała Stanisława Skalskiego.
 W uroczystościach uczestniczył Burmistrz Gminy i Miasta Che-
ciny, Robert Jaworski, nauczyciele oraz wspólnota Szkoły Podsta-
wowej w Polichnie na czele z dyrektor szkoły, Joanną Jawornik.

Magdalena Jamrożek

wolność i niepodległość Polski, za ład i bezpieczeństwo naszego 
kraju, a także za tych, którzy oddali swoje życie na ołtarzu hi-
storii, aby otrzymali niewiędnący wieniec chwały.  
 Po Mszy Świętej, uczestnicy obchodów Święta Niepodległo-
ści na czele z władzami Gminy i Miasta Chęciny, przedstawicie-
lami Związku Kombatantów Polskich i Byłych Więźniów Poli-
tycznych – Koło w Chęcinach, oraz druhami z Ochotniczych 
Straży Pożarnych i pocztami sztandarowymi szkół z terenu 
Gminy i Miasta Chęciny udali się pod pamiatkową tablicę przy 
ratuszu oraz pod pomnik przy ul. Małogoskiej, gdzie zapalono 
znicze i złożono wiązanki kwiatów.
 Tegoroczny 11 listopada był niezapomnianym dniem dla 
wszystkich znających historię naszego kraju i pamiętających 
o tych, dzięki którym Polska jest dzisiaj wolnym krajem.

Agnieszka Olech
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 ,,Żeby Polska była Polską” – przez 123 lata niewoli walczyły o to 
całe pokolenia Polaków. To im od 11 listopada 1918 roku zawdzię-
czamy wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowa-
nia polskich tradycji oraz honorowania bohaterów. Dziś ojczyzna 
oczekuje od nas tego, co najważniejsze – pamięci o jej wielkich sy-
nach i miłości do ziemi ojczystej. W tym duchu młodzież Zespołu 

Narodowe Święto Niepodległości uroczyście 
świętowano we wszystkich szkołach

 Liczne występy artystyczne i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych - tak świętowano 97. rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości w szkołach na terenie Gminy i Miasta Chęciny. 

 We wszystkich szkołach na terenie Gminy i Miasta Chęciny, 
jak co roku, szczególnie uczczono dzień 11 listopada. Ucznio-
wie przypomnieli o heroicznej walce Polaków o wolność w cza-
sie II wojny światowej. Jak zgodnie podkreślali, 11 listopada to 
szczególny dzień dla każdego, kto czuje się Polakiem.

Agnieszka Olech

Święto Niepodległości w Zespole Szkół Nr 2
Szkół Nr 2 im. Władysława Łokietka w Chęcinach, pod kierun-
kiem  nauczycielki historii – Małgorzaty Grzechniak,  przygoto-
wała akademię pod tytułem „Pociąg do Wolności” z okazji Święta 
Niepodległości.
 Na początku uroczystości  dyrektor  szkoły - Halina Kołodziej-
czyk podkreśliła, iż „Listopad to czas szczególnej refleksji nad prze-
mijaniem. Niedawno sprzątaliśmy groby naszych zmarłych, zano-
siliśmy kwiaty, paliliśmy znicze. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, 
że pamiętamy. Zapaliliśmy także znicze na grobach nieznanych 
żołnierzy, którzy w różnym czasie oddali życie za ojczyznę.  Nigdy 
nie wrócili do swoich matek, żon, dzieci. Dzieje naszej Ojczyzny to 
rzadko dni szczęśliwe i spokojne tak, jak obecnie. Dlatego dbajmy 
o naszą wolną Ojczyznę”.
 Prelekcję  na temat: „Polskie drogi do wolności” przygotował  
i  wygłosił uczeń  klasy II technikum mechatronicznego  - Patryka 
Trela. Natomiast Piotr Żurek, uczeń klasy III, przedstawił referat 
na temat „Polskie siły zbrojne  na Zachodzie”.

ZS Nr 2 w Chęcinach
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 Aż 25626 głosów zdobyło w konkursie internetowym Przed-
szkole Samorządowe w Chęcinach, wygrywając tym samym na-
grodę główną – urządzenia firmy ActivTec. - Po trwającym od 
15 września głosowaniu internetowym, komisja konkursowa po 
sprawdzeniu i podliczeniu prawidłowo oddanych głosów przed-
stawiła wyniki głosowania, zgodnie z którymi nasza placówka 
okazała się zwycięską – poinformowała Lidia Adamczyk, dyrek-
tor Przedszkola Samorządowego w Chęcinach podczas uroczy-
stości przekazania nagrody, którą w obecności przedszkolaków, 
rodziców oraz władz Gminy i Miasta Chęciny odebrała osobiście 
z rąk przedstawiciela zarządu firmy „ActivTek” Marcina Malic-
kiego. – Dzięki zaangażowaniu rodziców i mieszkańców, którzy 
tak chętnie oddawali głosy na naszą placówkę dzieci uczęszcza-
jące tu będą mogły oddychać świeżym i czystym powietrzem, 
przez co liczba zachorowań z pewnością ulegnie zmniejszeniu 
– przekonywała dyrektor Lidia Adamczyk, dziękując wszystkim 
za zaangażowanie. Te słowa potwierdził przedstawiciel zarządu 
firmy „ActivTek” Marcin Malicki. - Wygrane urządzenia firmy 
ActivTek wyróżnia to, co w procesie oczyszczania jest najważniej-
sze, czyli aktywne powietrze.  Rozprzestrzenia się ono w całym 

Przedszkole Samorządowe w Chęcinach
wygrało innowacyjny sprzęt

 Wysokiej klasy innowacyjne oczyszczacze powietrza z technologią RCI do neutralizacji zagrożeń mikrobiologicznych 
i alergenów z powietrza wygrało Przedszkole Samorządowe w Chęcinach w konkursie „Zdrowe Przedszkole z „ActivTek”, 
prowadzonym pod honorowym patronatem Wojewody i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

pomieszczeniu, docierając do trudno dostępnych miejsc i kom-
pleksowo eliminuje problem szkodliwych grzybów, pleśni, bak-
terii, wirusów i alergenów – poinformował.
 Gratulacje i podziękowania za zaangażowanie złożył na ręce ro-
dziców oraz dyrekcji placówki również Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski. – Zdrowie to najcenniejszy dar, na któ-
rym zależy nam najbardziej. Ogromnie się cieszę, że dzięki wspól-
nej mobilizacji Przedszkole Samorządowe w Chęcinach zwyciężyło 
w konkursie i pozyskało tak wspaniały sprzęt, dzięki któremu nasze 
przedszkole zostanie uwolnione od zarazków, toksyn i alergenów, 
co z całą pewnością pozwoli na zmniejszenie liczby chorób i ograni-
czy wzrost zachorowań alergicznych wśród maluchów – zaznaczył 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęcin, Robert Jaworski.
 Warto zaznaczyć, że na Przedszkole Samorządowe w Chęci-
nach zagłosowało aż 25626 osób. Miejsce drugie z liczbą 20592 
głosów zdobyło Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integra-
cyjnym w Skarżysku-Kamiennej „BABY WORLD”, a na miejscu 
trzecim z liczbą 14974 uplasowało się Przedszkole Miejskie Nr 6 
w Starachowicach.

Agnieszka Olech

 W ramach ,,Spotkań z ciekawymi ludźmi”, w listopadzie, 
w Szkole Podstawowej w Radkowicach odbyło się spotkanie 
z Panem Por. Jerzym Zawadzkim ps. „Mały’’ żołnierzem Armii 
Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, więźniem 
obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec.
 Gość dzielił się wspomnieniami z czasów walki o wolną 
Polskę. Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy Jego opowia-
dania o Powstaniu Warszawskim,  w którym brał udział jako 
łącznik, mając zaledwie kilkanaście lat. Odwaga i miłość Pana 
Porucznika do naszej  Ojczyzny zdumiewała nas wszystkich. 
Interesująco tłumaczył nam co oznacza dla Jego pokolenia 
tak ważne hasło: Bóg, Honor, Ojczyzna. Wspólnie śpiewaliśmy 
pieśni patriotyczne.
 Na koniec spotkania nasz Gość zachęcał wszystkich do mi-
łowania Ojczyzny, mówiąc,  iż na szczęście,  nie musimy dzisiaj 
walczyć bronią o wolność. W czasach pokoju miłość do Ojczy-

Lekcja patriotyzmu

zny może się przejawiać poprzez solidną naukę , rozwijanie 
swoich zainteresowań , posługiwanie się  poprawną polszczy-
zną, szacunek i posłuszeństwo wobec  Rodziców,  Nauczycieli 
i siebie wzajemnie oraz modlitwę za Polskę.

M. Wajnberger
SP w Radkowicach
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 W dniu 30 listopada  Szkoła  Podstawowa w  Chęcinach 
obchodziła święto swojego patrona, Jana Kochanowskiego, 
wybitnego renesansowego poety. W uroczystości wzięli udział 
Burmistrz Gminy i miasta Chęciny, Robert Jaworski, Sekretarz 
Gminy i Miasta Chęciny - Paweł Brola, rodzice, nauczyciele, 
a przede wszystkim uczniowie szkoły podstawowej.
 Widzowie zapoznali się z życiem i twórczością Jana z Czar-
nolasu, wysłuchali recytacji najbardziej znanych jego utworów. 
Na koniec uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę o pa-

Święto Patrona
Szkoły Podstawowej w Chęcinach

tronie w krótkim quizie. Najlepszym znawcą życia i twórczości 
Jana Kochanowskiego okazał się Maksymilian Pękalski.
 Ozdobą uroczystości był występ uczennic klas II i III SP, 
przebranych w piękne dworskie stroje, nawiązujące do epoki 
renesansu.
 Warto podkreślić, że Jan Kochanowski jest patronem szko-
ły już od 35 lat.

ZSO w Chęcinach
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 Zawodniczki LKS ZNICZ zmagały się na matach Europy. 
W Moskwie Agnieszka Król podczas Drużynowego Pucharu 
Europy pokonała w kat. 60 kg Irinę Netrewa, drugą walkę 
przegrała z Rosjanką Milosc Ofharov. Walcząc o III miejsce 

Agnieszka Król i Patrycja Sperka
na matach zapaśniczych Europy

 W związku z zaplanowanymi kontrolami przestrzegania 
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach przypomina, że 
zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebra-
nych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz 
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy 
i przepisami odrębnymi.
  Celem realizacji powyższych przepisów, każdy mieszkaniec 
ma obowiązek udokumentowania, w formie umowy korzysta-
nia z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organiza-

Informacja w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy i Miasta Chęciny

Agnieszka wygrała z Turczynką Gizem Kabak mocnym wyni-
kiem 10:0 –dodaje Czesław Zaborski. Kadra narodowa Polski 
trafiła do najmocniejszej grupy z Azerbejdżanem i Rosją.  Za-
paśniczki reprezentujące nasz kraj w Rosji zajęły III miejsce.
 Patrycja na berlińskiej macie podczas Międzynarodowego 
Turnieju Fila zdobyła II miejsce w kat. 65 kg. W drodze po 
srebro wygrała zdecydowanym wynikiem 7:0 walkę z Koplew-
ską (Ukraina), której ulegla w Chęcinach podczas ostatniego 
Turnieju. Wszystko wskazuje na to, iż Patrycja będzie jeździć 
po wszelkich turniejach w Europie-powiedział Czesław Zabor-
ski. Prosto z Berlina pojechała na obóz do Frankfurtu-dodaje 
trener LKS „ZNICZ”. 
 Warto zaznaczyć, iż zapaśniczki pierwsze swe kroki stawiały 
w LKS „ZNICZ” Podzamcze pod okiem Czesława Zaborskiego, 
wielokrotnie nagrodzonego przez Samorząd Gminy za spor-
towe osiągnięcia. Aktualnie Agnieszka reprezentuje „UNIĘ” 
Racibórz.
 Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!!!

Monika Piotrowska, foto: archiwum prywatne

ciep³o w Twoim domu 

TEL: 41-315-16-49, KOM 500-502-185

Pracownicy BZWBK w Chęcinach
pragną złożyć wszystkim obecnym 
i przyszłym klientom Radosnych,
Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w nadchodzącym 
                    Roku 2016

cyjną lub przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie, 
przez okazanie takiej umowy oraz dowodów płacenia za takie 
usługi upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy i Miasta 
w Chęcinach i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chęcinach. 
Dowodem takim może być rachunek bądź faktura.
 Jednocześnie przypomina się, że na stronie internetowej 
Urzędu Gminy i Miasta Chęciny w zakładce „Ochrona środowi-
ska i gospodarka odpadami” dostępny jest wykaz przedsiębior-
ców posiadających aktualne zezwolenia na świadczenie usług 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Chęciny.

Anna Nowaczek
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Informacja w sprawie organizacji zimowego utrzymania dróg
na terenie Gminy i Miasta Chęciny w roku  2015/2016.

1. Drogi powiatowe na terenie gminy Chęciny obsługuje Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach obwód nr 1 w Celinach; 
tel.: 41 354-90-34 - telefon całodobowy

2. Drogi wojewódzkie na terenie gminy Chęciny obsługuje Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach obwód w Zgórsku; 
tel.: 346-58-40; 604-401-210 – tel. całodobowy

3. Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach- drogi gminne na terenie całej Gminy, oraz drogi powiatowe na terenie Miasta 
Chęciny:

Biuro ZGK tel. 41/31-51-095
Dyrektor Zakładu - Wojciech Ziach - tel. 784-027-762
Koordynator ds. zimowego utrzymania dróg – Andrzej Pałyga - tel. 604-984-496, 607-974-691
Drogi o nawierzchni nie utwardzonej oraz place publiczne w przypadku niemożności ich utrzymania piaskarkami będą obsługi-
wane przy użyciu spycharki Zakładu Gospodarki Komunalnej

Załącznik nr 1
Lp. Drogi powiatowe na terenie miasta Chęciny Długość odcinka w mb
1. Białego Zagłębia od Kieleckiej do dr. woj. 762 437
2. Długa od Szkolnej do Pl. 2-go Czerwca 229
3. Do Jaskini Raj od dr. woj. 762 do Jaskini Raj 600
4. Kielecka Pl. Żeromskiego do dr. woj. 762 1070
5. Małogoska od Pl. 2-go Czerwca do granic miasta 1182
6. Plac Żeromskiego 118
7. Radkowska od Pl. 2-go Czerwca do dr. kraj. nr 7 1394
8. Staszica od Pl. Żeromskiego do Pl. 2-go Czerwca 150
9. Szkolna od Kieleckiej do Radkowskiej 336

10. Jędrzejowska od Pl. 2-go Czerwca do granic miasta 235
11. Czerwona Góra od drogi Woj. do szpitala- odśnieża Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach obwód w Zgórsku 1096

RAZEM 6847

Załącznik nr 2
Lp. Drogi gminne na terenie miasta Chęciny Dokładne określenie odcinka drogi Długość odcinka drogi (mb)
1. Franciszkańska Ul. Małogoska Ul. Armii Krajowej 240
2. Strażacka Ul. Małogoska Ul. Floriańska 154
3. Floriańska Ul. Franciszkańska ul. Przedborska 292
4. 14-go Stycznia Ul. Szkolna Ul. St. Staszica 343
5. Wł. Łokietka Pl. 2-go Czerwca Pl. Żeromskiego 188
6. Przedborska Ul. St. Staszica Ul. Franciszkańska 209
7. Fodygi Ul. Małogoska Ul. Jędrzejowska 55
8. Krzywa Ul. Długa Ul. Radkowska 90
9. St. Staszica Pl. Żeromskiego Ul. Armii Krajowej 88

10. Ogrodowa Ul. Małogoska Ul. Małogoska 238
11. Spokojna Ul. Kielecka Ul. Długa 170
12. Al. Partyzantów Ul. Franciszkańska do dr. woj. 762 642
13. Armii Krajowej Ul. Kielecka Al. Partyzantów 586
14. Cmentarna Ul. Małogoska Do dr. woj. 762 490
15. Panek Do dr. woj. 762 Granice miasta 550
16. Spacerowa Ul. Małogoska Ślepa ulica 530
17. Mała Ul. Partyzantów Ul. Spacerowa 212
18. K. Wielkiego Ul. Radkowska Do zabudowań 314
19. Wołodyjowskiego Ul. Branickiego K. Wielkiego 70
20. Branickiego Ul. Szkolna Do zabudowań 730
21. Droga wew. Ul. Partyzantów Składu budowlanego 60
22. Ośrodek Zdrowia Parking Droga wewnętrzna 214
23. Osiedle Północ + droga główna za halą Drogi osiedlowe 2680
24. Dobrzączka Od ul. Szpitala na Cz. Górze Do granic administ. miasta 1350
25. Zelejowa Od dr. woj. 762 Do dr. woj. 762 4920
26. Sitkówka Od dr. woj. 762 Do granic miasta 2400
27. Os. Północ Od ul. Kieleckiej 3000
28. Os. Sosnówka Od ul. Małogoskiej 1000
29. Jaźwica Od dr. woj. Do zakładu i po murze 900

RAZEM: 22715

Załącznik nr 3
Nazwa drogi gminnej na terenie 

gminy Chęciny
Dokładne określenie odcinka Długość odcinka 

drogi (mb)Początek Koniec
Podzamcze-Starochęciny od drogi E7 wieża ciśnień 1300
Starochęciny odcinek za Kościołem do końca zabudowań 350
Podzamcze górne od drogi pow. „serpentyny” za drogą krajową (z obu stron E7 ) 1500
Podzamcze Od drogi krajowej E7 Koniec zabudowań na wprost RCNT w Podzamczu 150
Wrzosy Od drogi E7 Do końca wsi po obu stronach drogi krajowej E7 1000
Radkowice Droga do Oczyszczalni 600
Lipowica od drogi pow. zalew 948
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Mosty od drogi E7 do drogi wojewódzkiej droga powiatowa - odśnieża Powiatowy Zarząd Dróg 
w Kielcach obwód nr 1 w Celinach

Mała Tokarnia od drogi E7  Koniec wsi 1000
Tokarnia lewa strona od drogi pow. prawa strona od drogi pow. 2528

Tokarnia Od drogi powiatowej (obok Kościoła w Wo-
licy) Wolica ul. Kolejowa 493

Wolica
Ul. Armii Krajowej Od drogi powiatowej ul. Szkolna do ul. Ostrowskiej 2270
ul. Górna od ul. Szkolnej do ul. Armii Krajowej 860
ul. Kolejowa od ul. Ostrowskiej do cmentarza 1772
ul. Krótka od ul. Szkolnej do ul. Spacerowej 140
ul. Laskowa od Armii Krajowej do drogi polnej 450
ul. Leśna od Armii Krajowej do drogi polnej 320
ul. Mała od ul. Siedleckiej do ul. Ostrowskiej 480
ul. Młoda od Armii Krajowej do torów kolejowych 350
ul. Przemysłowa od ul. Senatorskiej do ul. Wapiennikowej 220
Ul. Ostrowska od drogi powiatowej do końca zabudowań 213
ul. Rybacka od Armii Krajowej do torów kolejowych 320
ul. Senatorska od ul. Krajowej do drogi polnej 750
ul. Słoneczna Od ul. Senatorskiej Do drogi polnej 800
ul. Siedlecka od ul. Ostrowskiej do drogi pow. Nr 15572 320
ul. Spacerowa od Armii Krajowej do ul. Chęcińskiej 1150
ul. Spokojna od ul. Senatorskiej do ul. Świerkowej 123
ul. Średnia od ul. Kolejowej do ul. Świerkowej 160
ul. Świerkowa od ul. Kolejowej do ul. Senatorskiej 427
ul. Szkolna W ciągu drogi pow. Nr 15572 1090
ul. Wapiennikowa od ul. Kolejowej  800
ul. Wrzosowa od ul. Senatorskiej do ul. Przemysłowej 230
ul. Zagórska od ul. Senatorskiej  370
ul. Źródłowa od Armii Krajowej  160
Siedlce drogi wewnętrzne Lewa i prawa strona od drogi powiatowej 2613
Łukowa – Gajówka od drogi pow. w miejsc. Łukowa do granic gminy 2200
Łukowa Wygwizdów od drogi pow.  490
Łukowa Kałuża   216
Łukowa Kamionka   600
Łukowa od drogi pow. do szkoły 105
Łukowa (droga do ośrodka Zdro-
wia) 196

Ostrów – Zbrza Od drogi pow. w miejsc. Ostrów do granic administr. Gminy 2750
Wojkowiec – Lelusin od drogi pow. w miejsc. Wojkowiec do drogi pow. w m. Łukowa 1650
Ostrów – Wymysłów od drogi pow. w miejsc. Ostrów do dr. pow. 15572 2000
RAZEM: 36464

Załącznik nr 4.
Nazwa drogi gminnej Dokładne określenie odcinka Długość odcinka 

drogi (mb)Początek Koniec
Bolmin - Wymysłów Od dr. woj. 762 koniec Wymysłowa 1500
Jedlnica – Bolmin Jedlnica Bolmin 2000
Bolmin – Nowiny od drogi pow. w Bolminie do końca wsi Nowiny 2000
Nowiny - Zakościele Łącznik Nowin Zakoście 455
Bolmin – Kresy Od dr. gm. Bolmin –Nowiny do końca wsi Kresy 2000
Polichno – Gałęzie od drogi pow. w miejsc. Polichno do granic administr. Gminy 1500
Podpolichno – Charężów od drogi pow. 15459 w miejsc. Podpolichno do końca wsi Charężów 2200
Chęciny – Korzecko od dr. pow. 15453 od dr. pow. 15452 w miejsc. Korzecko do zabudowań P. 

Tutaja 1743

Korzecko (droga wew., koniec wsi) Od drogi wojewódzkiej Do kończ zabudowań 286
Korzecko Od ul. Zatropie do granic gminy Chęciny Droga wojewódzka - odśnieża Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach 
Korzecko Od drogi wojewódzkiej do drogi krajowej E 

7 (stare Korzecko)
droga powiatowa - odśnieża Powiatowy Zarząd Dróg w 
Kielcach obwód nr 1 w Celinach

Zarośle-Polichno od drogi pow. w miejsc. Polichno do dr. 762 w Korzecku 1260
Polichno Stawki od drogi powiatowej do końca 768
Skiby Gaj Od drogi pow. W lewą i prawą stronę 1243
Skiby Od drogi powiatowej w m. Gościniec – do 

końca wsi
droga powiatowa - odśnieża Powiatowy Zarząd Dróg w 
Kielcach obwód nr 1 w Celinach

Polichno od drogi pow. w Gościńcu do końca 350
Polichno od drogi pow. do szkoły 296
Zacisze Podpolichno Zacisze 2070
Miedzianka od drogi pow. muzeum 625
RAZEM: 20296

Ciągi piesze 
Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr 290/XXXIX/12 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Chęciny właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości 
i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy 
czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy gra-
nicy nieruchomości. Jeśli ktoś nie wykonuje tych obowiązków zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach podlega karze grzywny. ZGK w Chęcinach
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 W uroczystościach wzięło udział wielu znamienitych gości. Wśród 
nich znaleźli się między innymi: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny – 
Robert Jaworski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chęcinach – Danu-
ta Mochocka, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Piotr 
Żołądek, członek Zarządu Powiatu w Kielcach – Józef Szczepańczyk,   
także radny powiatowy – Kazimierz Bielecki. Obecni byli także miesz-
kańcy Bolmina, przyjaciele i sympatycy „Bolminianek” oraz przedsta-
wiciele kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Chęciny.
 Jubilatki zaprezentowały jedyne w swoim rodzaju widowisko – pie-
czenia chleba. Zespół przedstawił je z prawdziwie artystycznym roz-
machem Zaprezentowany obrzęd obejmował proces wyrobu chleba 

Huczny jubileusz „Bolminianek”
 Liczne życzenia i gratulacje, występy artystyczne na folklorystyczną nutę, a także jedyne w swoim rodzaju widowisko 
pieczenia chleba – tak 27 listopada w Bolminie świętowano dziesięciolecie Koła Gospodyń Wiejskich. Za nimi wiele lat dzia-
łalności w zgodzie z tradycją polskiej wsi. 
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począwszy od wymieszania ciasta, a skończywszy na jego wypieku i de-
gustacji. Niezwykłe talenty aktorskie „Bolminanek” i widowisko przed-
stawione gwarą ludową jak zwykle zachwyciły zebranych.  
 Po występach artystycznych nadszedł czas gratulacji i życzeń. Go-
spodarz gminy Chęciny, Robert Jaworski podziękował członkiniom 
Koła Gospodyń Wiejskich za zaangażowanie w ich pracę, a także pod-
kreślił znaczenie ich działalności w wieloletnią promocję gminy oraz 
krzewienie tradycji i kultury ludowej. - Trudno przecenić rolę jaką Koła 

Gospodyń Wiejskich odgrywają w życiu naszej 
gminy – powiedział Burmistrz, Robert Jaworski. 
- To już dziesięć lat jego istnienia, za wami więc 
wiele lat działalności kulturalnej i artystycznej. 
W tym czasie bez reszty poświęciliście się rozsła-
wianiu tradycji kulturowych regionu chęcińskie-
go. Przy tej okazji należy podkreślić jak nieoce-
nionym bogactwem są zespoły ludowe z terenu 
Gminy i Miasta Chęciny, dzięki którym kultura 
ludowa i tradycja są ciągle żywe. Całemu Zespo-
łowi życzę dzisiaj dalszego zapału i hartu ducha, 
wytrwałości i samych sukcesów. Życzę również 
zdrowia, abyście przez następne lata działali rów-
nie prężnie jak do tej pory i obchodzili kolejne 
okrągłe jubileusze – dodał Burmistrz. 
Do życzeń dołączyli się zebrani goście. Spotkanie 
obfitowało w morze wspomnień, podziękowań, 
gratulacji, życzeń i łez wzruszenia.

Agnieszka Olech

R
EK

LA
M

A
 P

Ł
AT

N
A



Z ŻYCIA GMINY

21

R
EK

LA
M

A
 P

Ł
AT

N
A

INFORMACJA
w sprawie kierowania zgłoszeń dotyczących awarii

wodno-kanalizacyjnych
na terenie Gminy Chęciny

Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach
podaje informację na temat telefonów alarmowych

do kontaktu w sprawach związanych z awariami sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej

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

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

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

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

/Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach/

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

natomiast w nagłych przypadkach zgłaszać
 pod numerem bezpośrednim do konserwatora:

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

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

Adres redakcji: Plac 2 Czerwca 4
tel. 41 315 10 06, wewn. 005

e-mail: m.jamrozek@checiny.pl
Redaktor Naczelny: Magdalena Jamrożek

Redaktor: Agnieszka Olech-Mońska
Skład i druk: Digital Art Studio Gała Przemysław

Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja nie odpowiada
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 Było bardzo blisko, aby Hala Widowiskowo – Sportowa 
„Pod Basztami” przyniosła po raz kolejny szczęście zawodni-
kom Effectora Kielce w meczu Plus Ligi z zespołem AZS Poli-
technika Warszawska. Gospodarze prowadzili w setach już 2:1, 
by pozwolić sobie wydrzeć zwycięstwo w tie-breaku i przegrać 
mecz 2:3. Po raz kolejny mieszkańcy Gminy i Miasta Chęciny 
nie zawiedli i wypełnili naszą halę do ostatniego miejsca two-
rząc wspólnie z klubem kibica gorącą atmosferę na trybunach 
hali „Pod Basztami”. 

 Po zakończonym meczu zawodnicy Effectora Kielce oraz 
Politechniki Warszawskiej chętnie rozdawali autografy i pozo-
wali do wspólnych zdjęć z kibicami. Najbardziej obleganymi 
zawodnikami byli oczywiście Paweł Zagumny oraz Mateusz 
Bieniek.

CKiS w Chęcinach

Siatkarskie emocje
na meczu Plus Ligi w Chęcinach

 28 i 29 listopada 2015r. w Jarosławiu odbył się Puchar Pol-
ski Seniorów i Juniorów w kickboxingu w formule low kick. 
Mateusz Jakubowski -  uczeń klasy II policyjno – prawnej Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Chę-
cinach zdobył tam Puchar Polski w kategorii Junior Młodszy 
i wywalczył złoty medal, wygrywając dwie walki jednogłośnie 
3:0.
 Mateusz jest zawodnikiem Sportowego Klubu Kickboxin-
gu w Kielcach, a to już jego kolejny sukces. W marcu zdobył 
on brąz na Mistrzostwach Polski juniorów w formule low kick 
w Ożarowie Mazowieckim, a w kwietniu srebrny medal na mi-
strzostwach Polski w kickboxingu w formule full-contact.
 Serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne sukcesy.

Magdalena Jamrożek

Złoty medal Mateusza Jakubowskiego
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 Uroczystości w Chęcinach zaczęły się od mszy świę-
tej, odprawionej w kościele parafialnym pw. Św. Bar-
tłomieja w Chęcinach. Podczas mszy modlono się za 
wszystkich tych, którzy na przestrzeni lat są i byli zwią-
zani z samorządem terytorialnym.
 Po uroczystościach kościelnych udano się do hali 
widowiskowo-sportowej w Chęcinach „Pod Basztami”. 
Obchody rozpoczęły się od wystawienia sztuki teatral-
nej pt. „Królewskie miasto Chęciny” w wykonaniu 
Teatru Grodzkiego „Pod Basztami”. Następnie gości 
uroczyście powitał włodarz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski, na zaproszenie którego uroczystości 
uświetnili swoją obecnością dotychczasowi włodarze 
gminy, radni, sołtysi i samorządowcy, którzy na prze-
strzeni 25 lat byli związani z chęcińskim samorządem. 
- W tym roku obchodzimy jubileusz 25-lecia odrodzo-
nego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Nie da się zaprzeczyć, 
że na przestrzeni minionego ćwierćwiecza w całym kraju zaszły 
ogromne zmiany. Te zmiany, dzięki licznym decyzjom kolej-
nych władz, zaszły również w Chęcinach – podkreślał Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – Chęciny to miejsce, 
w którym przeszłość wyznacza kierunki teraźniejszości i przy-
szłości – zaznaczył Burmistrz Robert Jaworski, podkreślając jed-
nocześnie, że Chęciny od zarania dziejów pełniły ważną funkcję 
w dziejach Polski. Podczas uroczystych obchodów 25-lecia samo-
rządu terytorialnego długo rozmawiano o tym, jak w ostatnim 
ćwierćwieczu zmienił się samorząd i gmina Chęciny. Burmistrz 
Robert Jaworski przypomniał również skład poszczególnych ka-
dencji Rady Miejskiej w Chęcinach i Zarządów oraz władz Gmi-
ny na przestrzeni minionego ćwierćwiecza wraz z prezentacji 
multimedialną ukazującą na starych fotografiach najważniejsze 
wydarzenia minionego ćwierćwiecza. – Pragnę wyrazić głęboki 
szacunek i uznanie wszystkim tym, którzy przed laty doprowa-
dzili do stworzenia podstaw demokracji lokalnej naszej gminy. 

W Chęcinach świętowano
25-lecie Samorządu Gminy i Miasta Chęciny

 Z okazji jubileuszu 25-lecia samorządu Gminy i Miasta Chęciny w minioną sobotę spotkali się samorządowcy wszyst-
kich kadencji wraz z pracownikami Urzędu Gminy i Miasta Chęciny, przedstawicielami jednostek samorządowych, Ochotni-
czych Straży Pożarnych, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, a także z wszystkim tymi, którzy na przestrzeni minionego 
ćwierćwiecza mieli swój wkład w rozwój samorządu. 

Wyrazy szczególnej wdzięczności kierujemy dziś do tych, którzy 
nas poprzedzili w pracy na rzecz naszej wspólnoty: burmistrzów 
i radnych poprzednich kadencji, a także pracowników jedno-
stek gminnych, sołtysów i wszystkich innych osób działających na 
rzecz Gminy i Miasta Chęciny – podkreślał Burmistrz Jaworski. 
Głos zabrał również pierwszy Burmistrz Gminy i Miasta Chęci-
ny wybrany w demokratycznych wyborach, Wiesław Falarowski. 
Nie ukrywał, że początki demokracji w Polsce były jednym z naj-
trudniejszych okresów w budowaniu samorządu terytorialnego.  
 Podczas uroczystości jubileuszowych dla wszystkich przyby-
łych gości wystąpił Zespół Folklorystyczny „Siedlecczanie. Wy-
świetlono również film dokumentalny pt. „Zdarzyło się tylko 
w Polsce”. Uroczystość 25-lecia samorządu terytorialnego stała 
się także doskonałą okazją do przypomnienia historii powstania 
samorządności, którą szczegółowo przedstawił dr Andrzej Bed-
narz, Dyrektor Centrum Kształcenia i Badań nad Administracją 
w Kielcach w prezentacji pt. „Samorząd terytorialny w Polsce, 
jego powstanie i przyszłość”.  

   Z okazji jubileuszu postanowiono również 
uhonorować tych, którzy prac ujai pracowali 
w chęcińskim samorządzie na przestrzeni mi-
nionych 25 lat, a także dla tych, którzy w szcze-
gólny sposób przyczynili się do rozwoju Gmi-
ny i Miasta Chęciny. Specjalne podziękowania 
złożono na ręce Piotra Żołądka, członka Za-
rządu Województwa Świętokrzyskiego oraz 
Michała Godowskiego, starosty Powiatu Kie-
leckiego, a także obecnego Burmistrz Roberta 
Jaworskiego i Przewodniczącej Rady Miejskiej 
w Chęcinach, Danuty Mochockiej.
   Jubileusz 25-lecia samorządu terytorialnego 
uświetnili artyści z terenu Gminy i Miasta Chę-
ciny. Na zakończenie wystąpił Zespół Dziecięcy 
„Nutki”. Podczas obchodów 25-lecia samorzą-
du terytorialnego w Chęcinach długo jeszcze 
rozmawiano na temat samorządności, jej po-
czątków i rozwoju na przestrzeni minionego 
ćwierćwiecza.

Agnieszka Olech
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 Bez wątpienia nie pożałował ten, kto przybył do hali widowi-
skowo-sportowej „Pod Basztami” w Chęcinach na II część „Dzia-
dów” Adama Mickiewicza w wykonaniu aktorów Teatru Grodzkie-
go „Pod Basztami”. - Był to spektakl na miarę najbardziej presti-
żowych desek teatralnych – mówił tu po zakończeniu sztuki Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.
 I trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. Wśród blasku 
świec, dymu i mrocznej scenografii młodzi aktorzy wypadli fan-
tastycznie, doskonale oddając klimat dzieła Adama Mickiewicza. 
Patrząc na grę aktorską i reżyserię aż trudno uwierzyć, że przed 
premierą spektaklu odbyło się zaledwie pięć prób. – Wszyscy nasi 
młodzi aktorzy są bardzo zdolni – przyznaje Dorota Anyż, reżyser 
przedstawienia i prowadząca Teatr Grodzki „Pod Basztami. – Tym 
razem chcieliśmy zmierzyć się na scenie z dobrą literaturą, któ-
ra dodatkowo jest w kanonie lektur. Od początku wiedziałam jak 
chciałabym wyreżyserować ten spektakl, do tego zapał i zdolności 
naszych aktorów przyczyniły się do dzisiejszego sukcesu – przyzna-
je reżyser Dorota Anyż.
 A sukces był niewątpliwy, bo wypełniona publicznością niemal-
że po brzegi chęcińska hala „Pod Basztami” zgotowała młodym 
aktorom owacje na stojąco. – Myślę, że będę wyrazicielem wszyst-
kich tu obecnych, mówiąc, że ta sztuka przerosła nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Mamy wspaniałych aktorów, którzy fantastycz-

Teatr Grodzki „Pod Basztami”
zachwycił spektaklem „Dziady”

 Aktorzy Teatru Grodzkiego „Pod Basztami” znowu zachwycili miłośników dobrej sztuki. II część „Dziadów” Adama Mic-
kiewicza w reżyserii Doroty Anyż przyciągnęła do hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami” prawdziwe tłumy. Talenty ak-
torskie na najwyższym poziomie, niesamowita scenografia i gra świateł, a także doskonała reżyseria – niewątpliwie to wszystko 
złożyło się na ogromny sukces spektaklu, jakiego w Chęcinach do tej pory jeszcze nie było.

nie wcielili się w swoje role, co myślę nie było łatwym zadaniem. 
II część „Dziadów” Adama Mickiewicza bez wątpienia jest wielkim 
dziełem naszego narodowego wieszcza, które nie jest proste do 
zrozumienia dla czytelników. Dzieło to powinien znać każdy Po-
lak. W interpretacji Teatru grodzkiego „Pod Basztami” wypadło 
naprawdę niesamowicie – podkreślał Burmistrz Robert Jaworski, 
składając na ręce aktorów oraz reżysera Doroty Anyż podzięko-
wania za stworzenie wyjątkowego klimatu i fantastyczną, osnutą 
mrokiem i tajemnicą interpretację tego wielkiego dzieła.   
 Warto przypomnieć, że to nie pierwszy sukces Teatru Grodz-
kiego „Pod Basztami”. Ma on już na swoim koncie sztuki takie 
jak: „Skrzydełka”, czy „Kazania Świętokrzyskie”, które również 
zachwyciły mieszkańców Gminy i Miasta Chęciny. W niedzielnym 
spektaklu wystąpili: Upiór - Dawid Pękalski, Pasterka - Kinga 
Łodej, Widmo - Bartosz Szewczyk, Sowa - Agata Kwas, Starzec 
i Guślarka - Agnieszka Ciepielewska, Anioł - Monika Pypeć, Kruk 
i Guślarz - Tomasz Pękalski oraz Chór - Jowita Sobczyńska, Niko-
la Rogacka i Gabrysia Wilk. Wszyscy oni wspaniale zmierzyli się 
z literaturą trudną i niecodziennym scenariuszem, idealnie wpro-
wadzając widzów w klimat „Dziadów”. Nie ulega wątpliwości, że to 
przedstawienie śmiało mogłoby zostać wystawione na najlepszych 
deskach teatralnych.

Agnieszka Olech


