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PIERWSZA GWIAZDA

I
ŚWIĘTA… BIAŁE ŚWIĘTA…
WSZYSCY SĄ RADOŚNI,
W NASZYCH DOMACH BĘDZIE
DUŻO UKOCHANYCH GOŚCI.
II
LECZ GOŚĆ NAJWAŻNIEJSZY
Z PIERWSZĄ GWIAZDKĄ BIEŻY…
W ŻŁOBECZKU, W STAJENCE
NAGUSIEŃKI LEŻY.
III
SIEDZI PRZY NIM MARIA,
NO, I JÓZEF STARY…
PRZYJMUJĄ DLA  „ NIEGO”
NIECODZIENNE DARY.
IV
OTULONY SIANKIEM
CICHO SOBIE KWILI.
MYŚLĄC O NAS WSZYSTKICH
LUDZIE MOI MILI.
V
PASTUSZKOWIE GRAJĄ
NA FLETACH KOLĘDY…
A „ON”  JEST WESOŁY,
CAŁY UŚMIECHNIĘTY.
VI
NIE WIE ILE JESZCZE
ZŁA „GO” CZEKA W ŻYCIU
WIĘC MARZY O DOBRYM
W TYM LICHYM PRZYKRYCIU.
VII
KOCHA, LUBI, PRZEBACZA…
JAK TO U CZŁOWIEKA.
WIĘC ŚPIEWAJMY MU KOLĘDY…
JEZUS NA TO CZEKA.

AUTOR:
ELZA TRZEPIZUR-KRUPA

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta i Nowy Rok pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Wszystkim Mieszkańcom Gminy i Miasta Chęciny z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzymy zdrowia, spokoju, rodzinnego ciepła, radości,
 niezapomnianej Wigilii, pogodnych i radosnych Świąt

oraz spełnienia wszelkich planów i zamierzeń w Nowym Roku.

Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski
Przewodnicząca Rady Miejskiej, Danuta Mochocka

oraz Radni, Sołtysi i Pracownicy Urzędu
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 Chęciński odnowiony rynek nabrał świątecznego wyglądu. 
Bożonarodzeniowe drzewko, które tradycyjnie już od lat gości 
w Chęcinach, w tym roku wygląda wyjątkowo pięknie, idealnie 
komponując się w architekturę nowego rynku.

Choinka będzie stać do stycznia
 Sztuczne drzewko, które stanęło na chęcińskim rynku ma 
ponad 6 metrów wysokości i jest zakończone ogromną gwiaz-
dą. Choinka jest własnością gminy od 4 lat. – Biorąc pod uwa-
gę to, jakim choinka cieszy się zainteresowaniem, można po-
wiedzieć, że był to dobry zakup – podkreśla Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – Cztery lata temu posta-
nowiliśmy zakupić porządną choinkę, która będzie cieszyć oko 
mieszkańców w okresie świąt Bożego Narodzenia. Wydane 
wtedy środki na ten cel w efekcie końcowym już przyniosły 
nam spore oszczędności. Wcześniej, każdego roku płaciliśmy 
za żywe drzewko, które po świętach musieliśmy stąd zabierać. 
Wiadomo, że w żaden sposób nie mogliśmy go wykorzystać 
ponownie. Teraz jest inaczej. Już nie wydajemy każdego roku 
określonej sumy na okazałą choinkę, bo mamy taką po prostu 
na własność – tłumaczy Burmistrz, Robert Jaworski.
 Faktem jest, że chęcińska Bożonarodzeniowa choinka wy-
gląda nad wyraz okazale i imponująco. Jej widok bez wątpie-
nia wprowadza mieszkańców w atmosferę świąt, które już czuć, 
że zbliżają się wielkimi krokami. Bez wątpienia urok stojące-
go w samym sercu Chęcin świątecznego drzewka przypomina 
i daje się porwać magii Świąt Bożego Narodzenia.

Agnieszka Olech

Na rynku w Chęcinach rozbłysła choinka
 Czerwono srebrne bombki, złote gwiazdki i tysiące migocących światełek - Bożonarodzeniowa choinka nareszcie rozświe-
tliła odrestaurowany chęciński rynek. Magia kolorowych świecidełek znowu zachwyca i już wprowadza w atmosferę świąt 
Bożego Narodzenia. 
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W numerze:
• Na rynku w Chęcinach rozbłysła 

choinka

• Potrawy na wigilię i święta

• Kim są nowi Radni

• Ordery za Wybitne Zasługi 
dla chęcińskich kombatantów

• Ślubowanie Klas Pierwszych 
w Zespole Szkół Nr 2

• Barbórka w Miedziance

• Chęciny w Kieleckim Obszarze 
Funkcjonalnym

• Są dodatkowe pieniądze na oświatę 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej

• Trwają prace nad przebudową drogi 
powiatowej w Wolicy w Gminie 
Chęciny

• Wróżby z zespołem folklorystycznym 
Siedlecczanie

• Demografia

• Dotacja dla Miejsko-Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Chęcinach 
od Akademii Orange

• Barbara Kubicka i Piotr Żurek 
z ZS nr 2 w Chęcinach otrzymali 
Stypendia Prezesa Rady Ministrów

• Informacja w sprawie organizacji 
zimowego utrzymania dróg na 
terenie  Gminy i Miasta Chęciny 
w roku  2014/2015

• „Toto nase ludowe godanie” – nasi 
artyści znowu najlepsi

• Projekt „PWP Mój nowy zawód 
w zielonej gospodarce”

• Stowarzyszenie Wspierające Rozwój 
Kultury i Sportu w Tokarni odebrało 
nagrodę za konkurs ,,Sportowa 
Gwiazda” na Stadionie Narodowym 
w Warszawie

• Spektakl profilaktyczny

• Rzucanki tenisowe już za nami

• Zapaśnicy LKS „ZNICZ” odnoszą 
kolejne sukcesy!!!

• Mikołajkowo i świątecznie 
w pierwszy weekend grudnia 
w Chęcinach

• Zabawa Mikołajkowa w Hali 
„Pod Basztami”

• Mikołajkowy koncert Radia FAMA

 „Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój ludziom, 
w których sobie upodobał” (Łk 2, 14).

 Reklama pogańskiego świata uczy-
niła z radosnych, pięknych, rodzinnych 
świąt Bożego Narodzenia szopkę. Rynek 
świata usunął BOGA. Zatrzymajmy się 
nad tajemnicą EMMANUELA – Boga, 
który jest z nami.

 Stajnia to mieszkanie dla zwierząt. 
Syn Boży postanowił zamienić ją w swój 
dom i wybrał to miejsce. Ta decyzja Syna 
Bożego zmieniła wszystko. W żłobie le-
żał skarb nad skarby. Stajnia, jej ubóstwo 
oraz prostota były tylko oprawą tego 
skarbu. Jezus ukrył swój Boży majestat. 
Mogli do Niego podejść wszyscy, nie 
szukając żadnego odświętnego stroju, 
w roboczym ubraniu, tak jak uczynili to 
pasterze. Syn Boży ukrył potęgę swego 
majestatu, aby każdy mógł podejść do Niego 
bez obaw, bez lęku, a także, aby każdy mógł 
Go wziąć w ramiona, nawet grzesznik. 
Jezus chciał każdemu powiedzieć swym 
dziecięcym uśmiechem: „Kocham Cię!”. 
To najpiękniejsze wyznanie miłości Boga 
do nas, ukryte w uśmiechu niemowlęcia 
i w jego łzach, bo ono mówi tylko przez 
łzy i uśmiech, a jak jest nieco mocniejsze, 
mówi również przez wyciągnięte ręce.

 Stajnia odsłania zdumiewającą per-
spektywę. Oto Bóg może zmienić stajnię 
mojego serca w swój dom. Stajnia się nie 
zmieni, ale On zamieszka w niej, takiej 
ubogiej, prostej, czasem brudnej. Od-
tąd już nie jest ważna stajnia, tylko On 
w niej. Stajnia mego serca zamienia się 

w niebo. Mogę tylko chodzić zdumiony 
i pytać: „Panie, dlaczego to mnie spo-
tkało? Jest tak wiele pięknych domów, 
a Ty wybrałeś mnie”. 

 Szczęśliwy, kto w okresie Bożego Na-
rodzenia znajdzie chwilę na to, aby wejść 
do betlejemskiej stajni i porozmawiać na 
temat własnego serca z Jezusem, Jego 
Matką i Józefem, a nawet z pasterzami. 

 Wielu ceni własne serce tysiące razy 
wyżej niż Jezusa w nim. Ewangelia to 
obecność Jezusa w sercu, nawet jeśli ser-
ce jest stajnią.

 Szczęśliwy, kto odkryje tę prawdę. 
Stajenkę własnego serca dla Jezusa moż-
na uporządkować i ogrzać miłością.  Bo 
tylko prawdziwa miłość buduje dom!

Życzę:
- aby Jezus znalazł w naszych sercach 

dom,
- aby nasze serca były pełne miłości 

i pokoju,
- abyśmy byli zdrowi,
- abyśmy umieli szanować każdego czło-

wieka,
- abyśmy budowali dom dla wszystkich 

spragnionych sprawiedliwości, do-
bra, prawdy i miłości.

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. 
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad 
tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech 
zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię 
obdarzy pokojem” (Lb 6, 23).

Ks. Jan Kukowski
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KGW „BOLMINIANKI”
SMAKOŁYKI WIGILIJNE I ŚWIĄTECZNE

KARP W MIODZIE Z MIGDAŁAMI

Składniki :
             1 i 1/2 karpia /tuszka /
             sól, pieprz
             rozmaryn
             olej
             10 dkg płatków migdałowych
             miód płynny  2 – 3 łyżki
             sok z cytryny
             olej lub masło

 Karpia dokładnie myjemy, nacieramy solą, pieprzem i obfi-
cie rozmarynem zarówno wewnątrz jak i zewnątrz – odstawia-
my na 30 min do lodówki. Rybę przekładamy do naczynia np. 
żaroodpornego wysmarowanego olejem lub masłem.Posypuje-
my płatkami migdałowymi. Pieczemy 35-40 min w temp. 180 
st. C. W połowie pieczenia karpia polewamy miodem / ilość 
miodu wg uznania /  i sokiem z cytryny, pieczemy dalsze 15-20 
min. i gotowe !

CZERWONA KAPUSTA
NA CIEPŁO Z WINEM

Składniki :
             1/2 głowki czerwonej kapusty
             2 jabłka
             tłuszcz z pieczonej gęsi lub masło
             3 łyżki octu lub sok z cytryny
             100 ml czerwonego wina
              cukier i sól do smaku

 Kapustę szatkujemy i przekładamy do garnka. Jabłka obie-
ramy i kroimy w plastry, dodajemy do kapusty. Całość miesza-
my i dodajemy tłuszcz. Zalewamy wodą do wysokości kapusty 
i gotujemy pod przykryciemna małym ogniu, aż kapusta bę-
dzie miękka. Pod koniec gotowania dodajemy ocet/cytrynę, 
wino, cukier i sól. Gotujemy na małym ogniu jeszcze kilka mi-
nut. W miarę potrzeby doprawiamy. Smacznego!

WIGILIJNY BARSZCZ KREMOWY

Składniki :
                  2  buraki czerwonego
                  włoszczyzna
                  2 ziemniaki
                  ziele angielskie/ klika ziaren/
                  liść laurowy 3 szt.
                  cytryna, cukier, sól

Panie z zespołów ludowych polecają świąteczne potrawy

Potrawy na wigilię i święta
 Zbliżają się święta Bożego Narodzenia – najwspanialsze święta w roku, najbardziej magiczne i najbardziej rodzinne. Już 
za kilka dni zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej, będziemy sobie składać życzenia, śpiewać kolędy i wypatrywać pod choinką 
prezentów. Na świątecznym stole już tradycyjnie pojawi się co najmniej 12 potraw. O tym, co przyrządzają na święta i jak przy-
gotowują regionalne wigilijne potrawy opowiadają Panie z zespołów ludowych z terenu naszej gminy. 

Myjemy, obieramy warzywa, kroimy je w kostkę, gotujemy 
w 1,5 l wody dodając sól, ziele angielskie i liść laurowy. Kie-
dy warzywa będą miękkie wyjmujemy przyprawy, miksujemy 
barszcz na krem. Doprawiamy solą, cytryną i cukrem do sma-
ku, i zagotowujemy, tylko !
Można krem dekorować makaronem – gwiazdkami oraz kwa-
dracikami z sera słonego. Smacznego !

PIERNICZKI KORZENNE

Składniki :
                 50 dkg mąki
                 1 łyżeczka sody oczyszczonej
                 20 dkg miodu
                 2 łyżki stołowe przyprawy korzennej do piernika
                 20 dkg cukru pudru
                 12 dkg masła
                 1 jajko

Mąkę mieszamy z sodą, robimy wgłębienie  i wlewamy miód, 
dodajemy przyprawy korzenne, cukier, miękkie masło i jajko. 
Zagniatamy ciasto jak na pierogi. Wyrabiamy, aż będzie gładkie 
i jednolite. Ciasto wałkujemy na placki i wycinamy szklanką lub 
foremkami odpowiednie kształty. Pieczemy ok.10 min. w temp. 
180 st.C uważając aby się tylko lekko zarumieniły. Doskonałe 
na 2-3 dzień. Dekorujemy wg uznania np. polewą, cukrem pu-
drem, konfiturą itp.
Smacznego !

Z PRZEPISU ZESPOŁU „ŁUKOWIANKI”

PIEROGI Z SOCZEWICY

SKŁADNIKI:
FARSZ:
½ kg soczewicy
1 kostka rosołowa
cebula
olej lub masło
wegeta
majeranek
pieprz
3 jajka

WYKONANIE:
Soczewicę ugotować do miękkości w wodzie z kostką rosołową. 
Przestudzoną przekręcić  przez maszynkę do mięsa. Na oleju lub 
maśle podsmażyć drobno pokrojoną cebulę, dodać do soczewi-
cy oraz wszystkie przyprawy do smaku. Na koniec wbić jajka na 
surowo i dobrze wyrobić masę. Ciasto zrobić jak na normalne 
pierogi, wykrawać szklanką i zalepiać. SMACZNEGO!!!

ANTONINA PIŁAT
PRZEWODNICZĄCA KGW ŁUKOWOWIANKI
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SAŁATKA CEBULOWA

SKŁADNIKI:
½ kg cebuli pokrojonej w krążki
½ kg marchewki – ugotowanej
5 jajek ugotowanych na twardo
Majonez
Pieprz

WYKONANIE:
Cebulę ugotować (5 min.) w 2 szkl. wody, ½  szkl. octu, 5 łyżek 
cukru, 1 płaskiej łyżki soli. Marchew, jajka kroimy w kostkę. 
Dodajemy wystudzoną i odcedzoną cebulę, majonez, pieprz do 
smaku. Wszystko mieszamy, dekorujemy zieleniną.
SMACZNEGO!!!

ANTONINA PIŁAT
PRZEWODNICZĄCA KGW ŁUKOWOWIANKI

KGW „Ostrowianki”

SAŁATKA Z BURAKÓW
I PAPRYKI CZERWONEJ

Składniki:
3 kg buraków
3 duże cebule
½ kg papryki czerwonej
1 ½ szkl. wody
1 szkl. octu lub soku z cytryny
1 szkl. oliwy
½ szkl. cukru
1 łyżka soli

Wykonanie:
Buraki należy ugotować, ostudzić, obrać i zetrzeć na tarce 
o grubych oczkach. Paprykę i cebulę drobno pokroić. Zago-
tować wodę, ocet, oliwę, sól, cukier i do gotującej się zalewy 
dodać paprykę i cebulę. Gotować ok. 7-10 min. a następnie 
włożyć buraki i gotować jeszcze ok. 10 min. 
Sałatka jest idealnym dodatkiem do wędlin.

Maria Seweryn
Przewodnicząca KGW Ostrowianki

SAŁATKA Z CZERWONEJ KAPUSTY

SKŁADNIKI:
1 ½ kg czerwonej kapusty
½ kg cebuli
2 ½ łyżeczki soli
½ szkl. cukru
1 szkl. octu lub soku z cytryny
3 szkl. Wody

Wykonanie:
Kapustę poszatkować na drobno, cebulę pokroić w piórka lub 
półkrążki, posolić i wymieszać razem. Dodać wodę, ocet, cukier 
i gotować ok. 15-20 min. 
Sałatka jest idealnym dodatkiem do ryb.

Maria Seweryn
Przewodnicząca KGW Ostrowianki

KGW „Siedlecczanie”

SIEDLECKIE PĄCZKI Z BAKALIAMI

Składniki: 
3 łyżki rozdrobnionych orzechów włoskich, 2 łyżki  pokrojo-
nych, odcedzonych kandyzowanych wiśni i drobno pokrojo-
nego ananasa, 4 łyżki rodzynków, kieliszek rumu, ½ l mleka, 
3 łyżki cukru, 20 dag ryżu, 3 łyżki margaryny palma lub masła, 
skórka starta z 1 cytryny i 1 pomarańczy,2 jaja, 5 łyżek mąki, 
1 dag drożdży,1 l oleju, sól.

Wykonanie:
Rodzynki skropić rumem i odstawić, by nasiąkły alkoholem. 
Zagotować mleko ze szczyptą soli, 1 łyżką cukru. Wsypać ryż 
i gotować 12 min. mieszając.Zdjąć z ognia, dodać margarynę, 
ostudzić, dodać żółtka.Dodać skórkę, drożdże, mąkę, resztę cu-
kru, i ubitą piane z białek. Rozgrzać olej, nakładać masę łyżką 
i smażyć na rumiano. Jeszcze ciepłe oprószyć cukrem pudrem 
i udekorować np. kandyzowanymi paseczkami skórki z poma-
rańczy.
Dla lubiących słodkości- wspaniała uczta. Przepis sprawdzony! 

Stanisława Żądecka
Przewodnicząca KGW Siedlecczanie

WYKWINTNA SAŁATKA
 KRÓLOWEJ BONY

Składniki:
1/2 kg białej drobnej fasolki, podwójna pierś z kurczaka, 30 
dag owczego wędzonego sera, 1słoik marynowanego selera,1/4 
selera, 3 pietruszki, 2-3 marchwie, 6 jaj, 2 duże średnio twarde 
gruszki, słoiczek czarnych oliwek, marynowana czerwona pa-
pryka, główka sałaty, przyprawy

Wykonanie:
fasolkę namoczyć na noc- rano w tej wodzie ugotować na sypko. 
Pierś namoczyć w zalewie z mnóstwem ziół/  zagotować w wo-
dzie -  ok. ½ l-majeranek, jałowiec, ziarna pieprzu, liść laurowy, 
ziele ang. sól, bazylia, kminek, kolendra - ostudzić, dolać 2 łyż-
ki oleju /  Rano odsączyć zalewę, filety  upiec w piekarniku i po-
kroić w kostkę. Warzywa ugotować i pokroić w kostkę. Jaja na 
twardo też w kostkę. Ser zetrzeć na tarce jarzynowej o grubych 
oczkach. Oliwki pokroić w paseczki/kilka zostawić do dekora-
cji/, gruszkę pokroić w kostkę. Wszystkie składniki delikatnie 
wymieszać, doprawić solą, pieprzem mielonym białym, dodać 
sos z pieczonej  piersi, 2-3 łyżki majonezu lub gęstego jogurtu. 
Wykładać łyżką na liście sałaty i udekorować oliwkami, czerwo-
ną papryką lub zieleniną.
 p.s.-przepis sprawdzony
/ I nagroda w konkursie gminnym i w MWK w Tokarni./

Stanisława Żądecka
Przewodnicząca KGW Siedclecczanie

Agnieszka Olech
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 Przypomnijmy, że podczas pierwszego posiedzenia sesji nowej ka-
dencji, zaraz po zaprzysiężeniu, radni dokonali pierwszych wyborów. 
Tym najważniejszym bez wątpienia był wybór swojego przewodniczą-
cego. I tak, Danuta Mochocka została nowo wybraną przewodniczącą 
Rady Miejskiej nowej kadencji - otrzymała w głosowaniu tajnym 15 
głosów. Była jedyną kandydatką zgłoszoną na tę funkcję. 
 Podczas sesji wybrano również dwóch wiceprzewodniczących, 
którymi zostali radni Waldemar Jach oraz Jarosław Idziak. Dokona-
no także wyboru składów osobowych poszczególnych komisji oraz ich 
przewodniczących. I tak, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została 
radna Małgorzata Pniewska. Przewodniczącym Komisji Budowlanej 
jest radny Rafał Gajos, a Przewodniczącym Komisji Oświaty został rad-
ny Tomasz Żelichowski.

Poniżej przedstawiamy sylwetki radnych
Rady Miejskiej w Chęcinach

Tomasz Dulny 
Lat 32

W Radzie Miejskiej w Chęcinach zasiada po 
raz pierwszy. Ma wykształcenie wyższe. Od 6 
lat pracuje jako Specjalista Biura Kontroli na 
Miejscu Świętokrzyskiego Oddziału Regio-
nalnego Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa w Kielcach. Ma żonę Paulinę 
i córkę Maję – 4 lata. Poza tym, jest wielolet-
nim piłkarzem amatorskich klubów piłkar-
skich (Alit Ożarów, Świt Ćmielów) oraz sędzią 
piłkarskim. Interesuje się literaturą, sportem 
i polityką. 

Rafał Gajos
Lat 41

W Radzie Miejskiej w Chęcinach zasiada po 
raz trzeci. Ma wykształcenie wyższe. Pracuje 
w Gimnazjum nr 2 w Wolicy, gdzie jest na-
uczycielem historii i wychowania fizycznego. 
Ma żonę i trójkę dzieci – dwie córeczki i syn-
ka. Interesuje się sportem i dobrą literaturą 
historyczną. 

Jarosław Idziak
Lat 45

W Radzie Miejskiej w Chęcinach zasiada po 
raz pierwszy. Ma wykształcenie zawodowe. 
Pracuję w Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Chęcinach. Ma żonę Elżbietę i dwie córki: 
Katarzynę i Paulinę. Interesuje się piłką noż-
ną, siatkówką i wędkarstwem. 

Waldemar Jach
Lat 56

Do Rady Miejskiej w Chęcinach wszedł już po 
raz piąty. W latach 1994 – 2001 był Członkiem 
Zarządu, a w latach 2002 – 2006 pełnił funk-
cję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 
w Chęcinach. Ma wykształcenie: wyższe. Pra-
cuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej 
w Łukowej. Ma żonę nauczycielkę oraz troje 
dorosłych dzieci: córkę oraz dwóch synów. In-
teresuje się historią, starodrukami, wędkar-
stwem, dobrym filmem oraz literaturą faktu. 
Lubi grać w tenisa oraz jeździć na rowerze. 

Kim są nowi Radni
 Przedstawiamy sylwetki 15 nowych radnych. To ci ludzie przez najbliższe 4 lata będą reprezentować mieszkańców Miasta 
i Gminy Chęciny w Radzie Miejskiej w Chęcinach.

Edyta Jarząbek
Lat 40

W Radzie Miejskiej w Chęcinach zasiada już po 
raz drugi. W poprzedniej kadencji była człon-
kiem Komisji Budżetu i Oświaty. Ma wykształce-
nie wyższe podyplomowe. Jest animatorem kul-
tury, przewodnikiem PTTK, pilotem wycieczek 
zagranicznych i krajowych. Pracuje w Centrum 
Kultury i Sportu w Chęcinach. Pod swoją opieką 
ma Klub Seniora, zespół akrobatyczno tanecz-
ny „Zamkowe Duszki” oraz „Świetlicę Marzeń” w Tokarni z ramienia 
CKiS. Interesuje się turystyką, sportem (jest kibicem Vive Tauron Kiel-
ce), podróżami, geoturystyką, psychologią, modą i teatrem. 

Jerzy Kubecki 
lat 59 

W Radzie Miejskiej w Chęcinach zasiada już 
po raz trzeci. Uprzednio był radnym w latach 
1984-1988 oraz 1988-1992. Był delegatem z te-
renu gminy w I kadencji w Świętokrzyskiej Izbie 
Rolniczej. Ma wykształcenie średnie techniczne. 
Od ponad dwudziestu lat prowadzi własną dzia-
łalność gospodarczą, a obecnie gospodarstwo 
rolne. Ma żonę Mirosławę i trzech synów – wszy-
scy są żonaci. Ma także dwoje wnucząt. Intere-
suje się pszczelarstwem, turystyką i historią. 

Michał Kwiatkowski
Lat 49

W Radzie Miejskiej w Chęcinach zasiada po raz 
drugi. W poprzedniej kadencji był członkiem 
komisji Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki 
Komunalnej. Sprawował także funkcję Prze-
wodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej. Po-
siada wykształcenie średnie techniczne. Pracuje 
w Zakładach Suchych Zapraw Sopro Polska sp. 
z o.o. Ma żonę Małgorzatę, syna Jakuba i córkę 
Olgę. Interesuje się sportem i historią lokalną. 

Danuta Mochocka
Lat 53

W Radzie Miejskiej w Chęcinach zasiada po raz 
pierwszy. Ma wykształcenie średnie techniczne 
i pracuje w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach. Ma męża i troje do-
rosłych dzieci. Interesuje się filmem i literatu-
rą. Lubi podróżować. W obecnej kadencji zo-
stała wybrana Przewodniczącą Rady Miejskiej 
w Chęcinach.    

Małgorzata Pniewska
Lat 57

Drugi raz weszła do Rady Miejskiej w Chęci-
nach. w poprzedniej kadencji pełniła funkcję 
zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyj-
nej. Ma wykształcenie średnie. Pracuje w ZPHU 
Pniewski. Ma męża i dwoje dorosłych dzieci, 
a także dwie wnuczki. Interesuje się historią 
i sportem. Lubi też słuchać muzyki poważnej. 
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Wanda Polańska
Lat 65

W Radzie Miejskiej w Chęcinach zasiada po 
raz pierwszy. Ma wykształcenie wyższe. Jest 
emerytką. Ma dwoje dorosłych dzieci i troje 
wnucząt – jedno studiuje na trzecim roku stu-
diów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako-
wie, a dwoje ma kolejno 4 i 6 lat. jest miłośnicz-
ką teatru i muzyki. Interesuje się kulinariami. 
Lubi wycieczki i czytanie książek. 

Kamil Prędota
Lat 29

W Radzie Miejskiej w Chęcinach zasiada po 
raz pierwszy. Ma wykształcenie wyższe Ekono-
miczne. Prowadzi własną działalność gospo-
darczą. Jest żonaty. Ma rocznego synka. In-
teresuje się motoryzacją, turystyką, sportem, 
budownictwem i pożarnictwem. 

Tomasz Szczepanik
Lat 44

W Radzie Miejskiej w Chęcinach znalazł się po 
raz pierwszy. Ma wykształcenie średnie. Pracu-
je w Komendzie Straży Miejskiej w Kielcach. 
Ma żonę i dwoje dzieci. Interesuje się w spor-
tem. 

Janusz Wojdalski
Lat 45

Po raz pierwszy zasiada w Radzie Miejskiej 
w Chęcinach. ma żonę Dorotę oraz córkę Ju-
lię i syna Wojciecha. Interesuje się sportem, 
podróżami, motocyklami i zjawiskami niewy-
jaśnionymi. Należy do Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Siedlcach. 

Michał Zawierucha
Lat 32

W Radzie Miejskiej w Chęcinach zasiada 
pierwszy raz. Ma wykształcenie wyższe. Pracuje 
w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. Ma 
żonę i jedno dziecko. Interesuje się kulinaria-
mi, i fotografią. Lubi zbierać grzyby i uprawiać 
wędrówki górskie. 

Tomasz Żelichowski
Lat 36

W Radzie Miejskiej w Chęcinach zasiada już 
po raz trzeci. W latach 2006 – 2014 sprawował 
funkcję Przewodniczącego Komisji Planowa-
nia, Budżetu i Oświaty, a w latach 2006 – 2010 
był Wiceprzewodniczącym Komisji Inwenta-
ryzacyjnej. Ma wykształcenie wyższe. Pracuje 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wolicy. 
Ma żonę Anitę, która jest pracownikiem Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
oraz trzyletnią córeczkę Emilię. Interesuje się literaturą, filmem, mu-
zyką oraz podróżami. 

   Ordery za Wybitne Zasługi dla chę-
cińskich kombatantów przyznano 
podczas VI wojewódzkiego Zjazdu 
Związku Kombatantów Rzeczpospo-
litej Polskiej i Byłych Więźniów Poli-
tycznych, który odbył się w Urzędzie 
Wojewódzkim w Kielcach. Ordery 
wręczył Prezes Zarządu Głównego 
Związku Kombatantów RP i BWP, 
płk. inż. Henryk Strzelecki. 

 Warto przypomnieć, że Związek Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych jest jedną z najwięk-
szych organizacji kombatanckich w województwie świę-
tokrzyskim, która zrzesza około 11 tysięcy członków.
- Gratuluję naszym kombatantom tak zaszczytnych od-
znaczeń i jednocześnie dziękuję za wieloletni aktywny 
udział we wszelkich uroczystościach patriotycznych, 
a co za tym idzie za udział w procesie wychowania mło-
dzieży w duchu patriotyzmu – podkreśla Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Agnieszka Olech

Ordery za Wybitne Zasługi
dla chęcińskich kombatantów

 Świętokrzyski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych przyznał 
Order Za Wybitne Zasługi dla obecnego Prezesa Koła Związku Kombatantów RP i BWP w Chęcinach, Czesława Krzywdzińskiego 
oraz jego poprzednika, wieloletniego prezesa Koła Związku Kombatantów RP i BWP w Chęcinach, Bonifacego Liska.

Czesław Krzywdziński Bonifacy Lisek
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ZIELONA CHOINKA

I
BOŻE DRZEWKO, ZIELONA CHOINKA…
POD CACKAMI GAŁĄZKI UGINA
GAŁĄZKI ŚWIECĄCE…
ŻYWICĄ PACHNĄCE.
II
NA JEDNEJ GAŁĄZCE 
KOSZYCZEK NA WSTĄŻCE.
NA DRUGIEJ ORZECHY…
DZIECIOM DLA UCIECHY.
III
NA TRZECIEJ GAŁĄZCE
ANIOŁKI BUJAJĄ,
WIDZĄ, JAK SIĘ DZIECI
DO NICH UŚMIECHAJĄ.
IV
NA CZWARTEJ GAŁĄZCE…
CUKIERECZKI SŁODKIE
LEKKO SIĘ KOŁYSZĄ,
KTO JE TYLKO DOTKNIE.
V
NA PIĄTEJ GAŁĄZCE…
JABŁUSZKA RUMIANE,
KTO NA PALCACH STANIE
ZARAZ JE DOSTANIE.
VI
LECZ NIE WOLNO ZRYWAĆ,
 NIECHAJ SOBIE WISZĄ
NIECH SIĘ NA NITECZKACH
WESOŁO KOŁYSZĄ…
VII
I NIECH MÓWIĄ WSZYSTKIM
DZIECIAKOM ZE SZKOŁY…
ŻE WIECZÓR WIGILIJNY
NADCHODZI WESOŁY.
VIII
BO W WIGILIĘ DZIECI
DOSTANĄ PREZENTY…
CHOCIAŻ U NICH WCZEŚNIEJ
BYŁ JUŻ „MIKOŁAJEK ŚWIETY”.
IX
ALE DRZEWKO BOŻE
DŁUGO BĘDZIE STAŁO.
SWYM PIĘKNYM WYSTROJEM
BĘDZIE ZACHWYCAŁO.

AUTOR:
ELZA
TRZEPIZUR-KRUPA

 Dnia 14 listopada w Zespole Szkół 
Nr 2 miała miejsce niecodzienna uro-
czystość. Oto młodzież klas pierwszych 
liceum ogólnokształcącego i technikum 
złożyła uroczyste ślubowanie i tym sa-
mym oficjalnie została przyjęta w poczet 
uczniów naszej szkoły. 

 Miło nam poinformować, że w tym 
roku szkolnym utworzyliśmy dwie  kla-
sy liceum o profilach: policyjno–praw-
nym i geograficzno–językowym oraz 
technikum w zawodach: technik me-
chanik i technik mechatronik. 
 Pani Dyrektor Halina Kołodziejczyk 
w ciepłych i serdecznych słowach po-
witała społeczność szkolną oraz licznie 
przybyłych na tę uroczystość Gości (Ro-
dziców pierwszoklasistów, Małgorzatę 
Stanioch-Dyrektor Powiatowego Urzę-
du Pracy w Kielcach, Grażynę Cygan-
-Kierownik Centrum Aktywizacji Zawo-
dowej przy Powiatowym Urzędzie Pra-
cy, Podinspektor Anetę Litwin i  Starszą 
Aspirant Karolinę Stachurę z Komendy 
Miejskiej Policji w Kielcach,  Grzegorza 
Mączkowskiego-Aspirant z Komendy 
Policji w Chęcinach,  Zdzisława Treliń-
skiego–emerytowany policjant)

Ślubowanie Klas Pierwszych
w Zespole Szkół Nr 2

 Podkreśliła ważność i znaczenie tego wy-
darzenia dla młodego człowieka,  rozpoczy-
nającego nowy etap w życiu. Szkoła średnia 
bowiem jest kolejnym szczeblem na drodze 
ku dorosłości i dojrzałości. Wyznacza sobie 
cele i zadania. Daje szansę na rozwijanie 
pasji i zainteresowań. Buduje relacje mię-
dzyludzkie oparte na zaufaniu i wzajemnym 
szacunku. Mądrze i świadomie kształtuje od-
powiednie postawy. A przede wszystkim uczy 
i wychowuje. Realizację tych celów można 
było zauważyć już podczas trwania uroczy-
stości. Powaga, skupienie, świadomość waż-
ności chwili udzieliły się wszystkim obecnym, 
w tym szczególnie Rodzicom, którzy z dumą, 
radością, a nierzadko ze wzruszeniem pa-
trzyli na swoje już prawie dorosłe dzieci. 
W takich momentach nie tylko Rodzic, ale 
i nauczyciel uświadamia sobie i przypomina, 
jak ogromne zadanie spoczywa na jego bar-
kach. Jak ogromną odpowiedzialność bie-
rze za wykształcenie i wychowanie młodego 
człowieka.
  Z tego zadania chcielibyśmy się jako 
nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 wywiązy-
wać najlepiej, jak potrafimy. 
Dziękujemy Państwu za to, że powierzyli-
ście swoje dzieci w nasze ręce.

Ewa Dziedzic
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 Po nabożeństwie barbórkowym wszy-
scy udali się do świetlicy gdzie odbywał 
się program artystyczny. Bohaterów 
wydarzenia, mieszkańców i wszystkich 
zaproszonych  gości powitał Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jawor-
ski – Dziękuję Państwu za tak liczne 
przybycie, które pokazuje jak bardzo 
tradycje górnicze są kultywowane w tej 
części naszej gminy. 
 Następnie wspólnie z Chórem Pa-
rafialnym „Wierna Rzeka” pod kierun-
kiem Czesława Sornata odśpiewano 
hymn górniczy „Niech żyje nam górni-
czy stan”. W tej podniosłej atmosferze 
rozpoczęła się część artystyczna Barbórki 
w Miedziance. Niezwykły popis swoich 
talentów wokalno-tanecznych zaprezen-
towały „Nutki” ze Szkoły Podstawowej 
w Polichnie pod opieką Małgorzaty Ha-
bik. Wyśpiewane ludowe utwory zachwy-
ciły zgromadzoną publiczność. Podczas 
wydarzenia wystąpili również uczniowie 
z ZPO w Zajączkowie z humorystycznym 
kabaretem.
 W tym szczególnym dniu górnicy 
z rąk Burmistrza, Roberta Jaworskiego 
otrzymali życzenia i drobny upominek 
– Życzę Wam drodzy Górnicy zdrowia, 

Barbórka w Miedziance
 Tradycyjnie 4 grudnia w Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance obchodzone było Święto Górników, czyli 
Barbórka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w  miejscowej kaplicy, której przewodniczył ks. Paweł Cudził, Wikariusz Para-
fii Wierna Rzeka. 

ludzkiej życzliwości oraz wszelkiej po-
myślności. Niech Święta Barbara nie-
ustannie otacza Was i Wasze Rodziny 
opieką, zapewniając poczucie bezpie-
czeństwa, komfortu życiowego i pewno-
ści dnia jutrzejszego. 
 Barbórka to największe święto górników. 
Największą historię górnictwa na terenie na-
szej gminy posiada miejscowość Miedzianka, 
w której już w czasach średniowiecza wydo-
bywano rudy miedzi, a najstarszy dokument 
pisany potwierdzający wydobywanie miedzi 
na tym obszarze pochodzi z 1478 r. Po II 

wojnie światowej, w latach 1949-1954, ostat-
ni raz prowadzono poszukiwawczą eksploatacje 
złóż Miedzianki. O tradycji górniczej w Gminie 
Chęciny świadczą licznie działające zakłady ka-
mieniarskie. A podobno górnikiem zostaje się na 
całe życie, dlatego Barbórkę świętują nie tylko 
czynni hajerzy, tak po śląsku nazywamy górni-
ków, ale też emerytowani. 4 grudnia wyjmują 
z szafy mundury, przypinają medale i dziękują 
świętej Barbarze za przepracowane na kopalni 
lata. Swoim młodszym kolegom, którzy nadal fe-
drują, życzą z kolei tylu wyjazdów, co i zjazdów.

Renata Janusz
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 - To dla nas bardzo dobra wiadomość 
– przyznaje Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski. – Fakt pod-
pisania porozumienia i przystąpienia 
gminy Chęciny do Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego oznacza, że część środ-
ków w ramach KOF spłynie do naszej 
gminy – wyjaśnia Burmistrz Jaworski.
 Warto przypomnieć, że 14 stycznia 
2014 roku Burmistrz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski wraz z prezy-
dentem Kielc oraz innymi burmistrza-
mi i wójtami gmin Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego podpisali porozumienie 
ws. wspólnych przedsięwzięć z unijnym 
dofinansowaniem. Przynależność do 
tego obszaru oznacza dla gmin oraz mia-
sta szereg korzyści. Teraz będą razem 
walczyć o dofinansowanie z Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego, będą mo-

Chęciny w Kieleckim
 Obszarze Funkcjonalnym

 Na początku bieżącego roku Chęciny podpisały porozumienie wraz z innymi gminami i miastem Kielce w ramach Kielec-
kiego Obszaru Funkcjonalnego i realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Dzisiaj już wiadomo, że na ZIT Kielec-
kiego Obszaru Funkcjonalnego przyznano blisko 300 mln złotych dofinansowania. Te pieniądze będzie można wykorzystać 
w najbliższej perspektywie unijnej w latach 2014-2020.

gły uczestniczyć w realizacji wspólnych 
projektów, a na inwestycje przeznaczone 
zostanie około 300 milionów złotych. – 
Idea stworzenia Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego jest bardzo ważna. Bę-
dzie nie tylko łączyć Kielce z poszczegól-
nymi gminami, ale także gminy między 
sobą. W ramach porozumienia wspólnie 
będziemy mogli realizować szereg inwe-
stycji. Dzięki wspólnemu działaniu z całą 
pewnością zwiększymy nasze szanse na 
skuteczne wykorzystanie środków unij-
nych w nowym okresie programowania 
– podkreśla Burmistrz Robert Jaworski.
 Gminy w ramach wspólnie wypra-
cowanych projektów będą mogły po-
zyskać dofinansowania między innymi 
w ramach „efektywności energetycznej 
w sektorze publicznym”. W to wchodzą 
między innymi inwestycje dotyczące 

ociepleń budynków instytucji, zmiany ich 
elewacji, czy montaż nowego oszczędne-
go oświetlenia. Kolejnym obszarem wy-
mienionym przez gminy z KOF jest ten 
mówiący o niskoemisyjności, czy też ścież-
kach rowerowych. – Do realizacji kon-
kretnego projektu będziemy szukać part-
nerów. Mamy już kilka pomysłów i liczy-
my na to, że znajdą one poparcie wśród 
innych włodarzy gmin i miast należących 
do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 
i wspólnie uda nam się pozyskać na nie 
duże dofinansowania. Zrobimy wszystko, 
aby nie przegapić tak ogromnej szansy na 
pozyskanie kolejnych dofinansowań i zre-
alizowanie kolejnych inwestycji za unijne 
pieniądze – dodaje Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski.

Agnieszka Olech

Są dodatkowe
pieniądze na oświatę

z Ministerstwa
Edukacji Narodowej

 Na wniosek Gminy i Miasta Chęciny Minister Edukacji 
Narodowej przyznał na rok 2014 kwotę ponad 78 tysięcy zł ze 
środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Pienią-
dze te, zgodnie z rozporządzeniem mają być przeznaczone na 
dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydak-
tyczne świetlic szkolnych, a także na odprawy dla nauczycieli.
 Taka informacja przyszła prosto z Kancelarii Ministra Finan-
sów. I tak, na rok 2014 Gminie Chęciny została przyznana kwota 
69.712 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogól-
nej. Kwota ta zostanie przeznaczona na dofinansowanie wyposa-
żenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto 
Chęciny.
 Przyznano też dodatkowe 8.670 zł na dofinansowanie kosz-
tów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych 
trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzą-
cych na emeryturę.
 - To dla nas bardzo dobra wiadomość – przyznaje włodarz 
Gminy i Miasta Chęciny, Burmistrz Robert Jaworski. – Gminie 
przydadzą się każde dodatkowe pieniądze – podkreśla. 

Agnieszka Olech
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 Inwestycja zostanie wykonana w ramach zadania pn. „Prze-
budowa drogi powiatowej Nr 0382T Tokarnia-Wolica-Chmie-
lowice na odcinku od km: 2+020 do km: 2+980 w m. Wolica”. 

Trwają prace nad przebudową
drogi powiatowej w Wolicy w Gminie Chęciny

 To bez wątpienia doskonała wiadomość nie tylko dla mieszkańców Wolicy, ale również dla pozostałych użytkowników dro-
gi. Główna i najważniejsza droga biegnąca przez miejscowość jest już w trakcie remontu. Wykonawcę inwestycji wyłoniono 
w drodze przetargu. Prace już się rozpoczęły i potrwają do końca kwietnia. 
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Przetarg na to zadanie przeprowadził Powiatowy Zarząd Dróg 
w Kielcach. Spośród sześciu ofert najlepszą złożyło Przedsię-
biorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”, które zadeklarowało, 
że  zrealizuje inwestycję za kwotę nieco ponad 490 tysięcy zło-
tych. Prace na długości blisko kilometra w miejscowości Wolica 
już się rozpoczęły.
 Ciąg drogi powiatowej zostanie kompleksowo przebudo-
wywany. W ramach inwestycji, poza nową nawierzchnią drogi, 
zostaną wykonane przepusty rurowe, odwodnienie i pobocza. 
- To bardzo ważny, wręcz strategiczny odcinek drogi w Wolicy, 
szczególnie ze względu na znajdującą się tutaj szkołę oraz przy-
chodnię zdrowia – mówi Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski. – Przebiega ona przez samo serce tej miej-
scowości i należy do niezwykle licznie uczęszczanych. Dzięki 
przebudowie, znacznie poprawi się jej stan techniczny, a co 
najważniejsze będzie tu zdecydowanie bardziej bezpieczniej – 
zaznacza Burmistrz, Robert Jaworski. Prace mają zakończyć się 
już wiosną.  

Agnieszka Olech 
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 Nie zabrakło chętnych do wróżenia z czarnego grochu, 
wróżenia z płotkiem czy wróżb z talerzami.

 Niedzielny wieczór był doskonałą okazją do przypomnienia 
tradycji wróżb andrzejkowych, która prawdopodobnie sięga 
czasów pogańskich. Wróżby te, odbywały się w wigilię św. An-
drzeja. Uczestniczyły w nich jedynie panny, a ich celem było 
poznanie kandydata na męża. Wierzono w to, że duchy, które 
zstępują wówczas na ziemię objawiają przyszłość. Mężczyźni nie 
brali udziału w andrzejkowych obrzędach. Kawalerowie wróży-
li sobie w noc poprzedzającą dzień św. Katarzyny, który przypa-
dał na 25 dzień miesiąca.

Anna Majchrzyk

Wróżby z zespołem folklorystycznym
Siedlecczanie

 Pradawne wróżby i andrzejkowe tradycje zostały przypomniane podczas wydarzenia pn. „Wróżby Andrzejkowe”, które 
odbyło się 30 listopada 2014 r. w Niemczówce. Dawne wróżby w wykonaniu zespołu folklorystycznego Siedlecczanie, pod 
przewodnictwem regionalistki i kulturoznawczyni pani Stanisławy Żądeckiej, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze 
strony przybyłych gości.

Demografia
za okres od dnia 28.11.2014 roku

do dnia 15.12.2014 roku

URODZENIA

DZIEWCZYNKI
1. Julia
2. Oliwia
3. Lena

CHŁOPCY
1. Jan
2. Marcel

MAŁŻEŃSTWA
Na ślubnym kobiercu stanęła 1 para.

ZGONY

Sosnowski Eugeniusz 28.11.2014 r. Mosty

Dewerenda Roman 03.12.2014 r. Siedlce

Majchrzyk Edward 26.11.2014 r. Radkowice

Chmielewski Jan 05.12.2014 r. Podzamcze

Pasiek Stefan  06.12.2014 r. Ostrów  

Sporządziła: Mirosława Woźniak

Chęciny, dnia 15.12.2014 r.
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 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chęcinach w 2014 
roku po raz kolejny przystąpiła do programu „ Akademia 
Orange dla bibliotek”. Organizatorami programu są Orange 

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Chęcinach od Akademii Orange

Polska i Fundacja Orange. Celem programu jest wspieranie 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie 
dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję 
ich wykorzystania tak, by Biblioteki stały się nowoczesnymi, 
wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi 
i edukacyjnymi. Pozyskana kwota została wykorzystana na po-
krycie kosztów dostępu do łączy internetowych w Bibliotece 
Głównej i filii bibliotecznej.
 Dzięki dotacji nasza Biblioteka zakupiła również progra-
my edukacyjne dla dzieci i młodzieży m.in. interaktywny kurs 
języka angielskiego, program „Socrates”, kurs ortografii z za-
sadami pisania oraz cztery części „Akademii Umysłu Junior”. 
Uzyskana kwota pozwoliła również zakupić książki do nauki 
korzystania z Internetu dla seniorów. Biblioteka będzie mogła 
poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę realizowanych zajęć edukacyj-
nych dla dzieci oraz kontynuować szkolenia  dla seniorów.

Barbara Woś

 W regionie świętokrzyskim Stypen-
dia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 
zaledwie 142 uczniów. Aby takie stypen-
dium dostać należy otrzymać promocję 

Barbara Kubicka i Piotr Żurek
z ZS nr 2 w Chęcinach otrzymali

Stypendia Prezesa Rady Ministrów
 Barbara Kubicka i Piotr Żurek z Zespołu Szkół nr 2 w Chęcinach znaleźli się w najlepszej dziesiątce uczniów z powiatu 
Kieleckiego, którzy otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystego wręczenia Stypendiów dokonano 9 grudnia 
w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku.

z wyróżnieniem, mieć najwyższą średnią 
ocen w szkole lub wykazać się szczegól-
nymi uzdolnieniami w co najmniej jed-
nej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej 

najwyższe wyniki. Te kryteria spełniło 
dwoje uczniów z terenu Gminy i Miasta 
Chęciny i otrzymało, jako jedni z nielicz-
nych, Stypendia Prezesa Rady Ministrów. 
A są nimi: Barbara Kubicka – uczennica 
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole 
Szkół Nr 2 w Chęcinach oraz Piotr Żurek 
– uczeń Technikum Nr 1 w Zespole Szkół 
Nr 2 w Chęcinach.
 Podczas uroczystego wręczenia dy-
plomów dla stypendystów obecni byli: 
wojewoda świętokrzyski – Bożentyna Pał-
ka – Koruba, wicestarosta kielecki – Ze-
non Janus, kurator oświaty – Małgorzata 
Muzoł oraz gospodarz gminy Zagnańsk 
– Szczepan Skorupski.
 - Ogromnie się cieszę, że wśród naj-
lepszych uczniów znaleźli się również 
Ci, którzy uczęszczają do szkół, których 
organem prowadzącym jest starostwo 
powiatowe. Jest to dla nas motywacją do 
dalszych działań poprawiających funkcjo-
nowanie placówek – podkreślał wicesta-
rosta, Zenon Janus.
 Gratulujemy naszym zdolnym sty-
pendystom

Agnieszka Olech
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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

Kierowca  obsługujący piaskarkę –p. Zbigniew Wijas tel. 886-914-330

Informacja w sprawie organizacji zimowego utrzymania dróg na terenie 
Gminy i Miasta Chęciny w roku  2014/2015

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, 607974691
Drogi o nawierzchni  nieutwardzonej oraz place publiczne w przypadku  niemożności ich utrzymania piaskarkami będą obsługi-
wane przy użyciu spycharki Zakładu Gospodarki Komunalnej 
4.  W przypadku znacznego nasilenia prac i niemożliwości ich wykonania siłami własnymi Zakładu usługi świadczą firmy  wybra-
ne w drodze przetargu publicznego :
Firma ,,Czystopol” Adama Bielasa- drogi powiatowe i gminne na terenie miasta Chęciny wyszczególnione w n/w załącznikach (1, 2).
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „RUZAMZ” Zdzisława Mazur- drogi gminne wyszczególnione w  n/w załącznikach (3, 4 ).
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 Pod-

zamczu
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
Mosty od drogi E7 do drogi woje-

wódzkiej
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 Wolicy)
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. Łu-

kowa 
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. Woj-
kowiec 

do drogi pow. w m. Łukowa 1650

Ostrów – Wymysłów od drogi pow. w miejsc. 
Ostrów 

do dr. pow. 15572 2000

RAZEM: 36464
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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. Pod-
polichno 

do końca wsi Charężów 2200

Chęciny – Korzecko od dr. pow. 15453 od dr. pow. 15452 w miejsc. Korzec-
ko  do zabudowań P. Tutaja

1743

Korzecko (droga wew., ko-
niec wsi)

Od drogi wojewódzkiej Do kończ zabudowań 286

Korzecko Od ul. Zatropie do granic  gminy 
Chęciny

Droga  wojewódzka - odśnieża Świę-
tokrzyski Zarząd Dróg  w Kielcach 

Korzecko Od drogi wojewódzkiej do drogi 
krajowej E 7 (stare Korzecko)

droga powiatowa - odśnieża Powia-
towy Zarząd Dróg  w Kielcach ob-
wód 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 stro-
nę

1243

Skiby Od drogi powiatowej w m. Gości-
niec – do końca wsi

droga powiatowa - odśnieża Powia-
towy Zarząd Dróg  w Kielcach ob-
wód 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

Pełnomocnik p. Robert Mazur tel. 606-494-330

5. Ciągi piesze 
Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr 290/XXXIX/12 Rady Miejskiej  w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Regula-
minu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Chęciny właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czy-
stości 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 
granicy nieruchomości. Jeśli ktoś nie wykonuje tych obowiązków zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach podlega karze grzywny.
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 W Zespole Szkół Nr 2 w Chęcinach realizowany jest projekt 
„PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”. którego realiza-
cję rozpoczęliśmy we wrześniu 2014 r. a trwać będzie do wrze-
śnia 2015 r. Jego głównym celem jest wzmocnienie atrakcyjności 
kształcenia zawodowego i podniesienie jakości oferty edukacyj-
nej naszej szkoły. W jego  ramach pierwsza grupa uczniów odbyła 
szereg ciekawych zajęć, w tym czterech uczniów odbyło płatne 
praktyki w Gussing (Austria) oraz  Kielcach.
 Aktualnie druga grupa chłopaków z technikum zakwalifi-
kowana do  projektu uczestniczy w zajęciach e-lerningowych, 
warsztatach zawodowych, zajęciach z języka niemieckiego. 
W okresie ferii uczniowie odbędą praktyki w Austrii i w Kielcach 
w firmie specjalizującej się w odnawialnych źródłach energii.
 Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzymała wyposażenie 
fonetyczne do sali z języka niemieckiego, do  sali na zajęcia 
e-lerningowe, a ostatnio w pełni wyposażoną pracownię infor-
matyczną wraz ze sprzętem i oprogramowaniem. Już nieba-
wem Zespół szkół Nr 2 w Chęcinach wzbogaci się o w pełni 
wyposażoną pracownię, oprzyrządowanie i stanowiska dydak-

Projekt „PWP Mój nowy zawód w zielonej gospodarce”

tyczne do prowadzenia nowego kierunku  - Technik urządzeń 
i systemów energii odnawialnej.

mgr inż. Tomasz Głogowski
Szkolny koordynator projektu
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ZAKŁAD OBRÓBKI KAMIENIA
NATURALNEGO
WYROBY Z MARMURU
MORAWICA
WYROBY Z PIASKOWCA
MARMUR IMPORTOWANY
WYROBY Z AGGLOMARMURU
WYROBY
Z GRANITU
SCHODY, 
PARAPETY,
ELEWACJE

CHĘ CI NY
plac 2 Czer wca 26

tel. 41 31 51 191
tel. kom. 604 415 130 

Wo la Mu ro wa na, gm. No wi ny
www.ca ro ka mien.pl

 Udział w konkursie wzięło 12 uczestników z województwa 
świętokrzyskiego, którzy zaprezentowali swoje umiejętności 
krasomówcze, znajomośc i łatwość posługiwania się gwarą oraz 
zamiłowanie dlo kultury folklorystycznej.  Uczestnicy musieli 
przedstawić teksty o regionalnych tradycjach ludowych i przy-
wołać świat dawnej kultury chłopskiej. Przedstawione teksty 
nie mogły być wczesniej publikowane i oceniane. Artyści ubra-
ni byli w barwne, regionalne stroje ludowe i prezentowli swoje 
wypowiedzi przy stylizowanej drewnianej kapliczce. Nadawa-
ło to konkursowi pięknej scenerii i przenosiło widza w dawny, 
spokojny świat, w którym rozmowy międzyludzkie, gawędy 
i opowieści miały ogromną wartość kulturową. Dlatego ważne 
jest, aby ciągle powracać do tych tradycji i przedazywać je mło-
demu pokoleniu.

„Toto nase ludowe godanie” – nasi artyści znowu najlepsi
 W  niedzielę, 7 grudnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się IV Regionalny Przegląd Gadanek  „Toto nase lu-
dowe godanie”. W konkursie udział wzięli również przedstawiciele naszej gminy, a ich wystąpienia zostały wysoko ocenione. Drugie 
miejsce zajęły Lucyna Frankowska i Mieczysława Stępień z Bolmina. Miejsce trzecie zajęła Stanisława Żądecka z Siedlec.

 Prezentacje konkursowe oceniała Rada Artystyczna w składzie:
• prof. Stanisław Cygan – językoznawca, Uniwersytet Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach,
• Alicja Trukszyn – etnolog, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach,
• Lech Sulimierski – aktor, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach.

 Magdalena Kręciała
foto: Starostwo Powiatowe w Kielcach
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 Kolejny sukces organizacyjny  zanotował  Zarząd SWRKiS 
w Tokarni, tym razem impreza sportowa, którą zorganizował 
pod koniec sierpnia została wyróżniona na szczeblu centralnym 
Ludowych Zespołów Sportowych w Warszawie. Stowarzyszenie 
przystąpiło do konkursu pt. „Sportowa Gwiazda”- na najlepsze 
projekty upowszechniające sport dla wszystkich w środowisku 
wiejskim. Konkurs miał na celu wyłonienie najciekawszych 
projektów z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci 
i młodzieży oraz osób starszych w środowisku wiejskim z wyko-
rzystaniem boisk ,,Orlik 2012”. Organizatorem konkursu było 
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Krajowe i Wojewódzkie 
Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.
 Turniej Piłki Nożnej Oldbojów zorganizowany przez Sto-
warzyszenie  na boisku ,,Orlik 2012” w Chęcinach, który ro-
zegrano 23 sierpnia został Laureatem Konkursu i  uplasował 
się  na XVI miejscu w Polsce, natomiast w województwie świę-
tokrzyskim okazał się najlepszy. W tegorocznym Konkursie do 
Krajowego Zrzeszenia LZS nadesłano 98 inicjatyw, z czego 32 
zostały nagrodzone okazałymi statuetkami i nagrodami finan-
sowymi.
 W dniu 15 listopada na Stadionie Narodowym w Warszawie 
odbyło się spotkanie z Laureatami Konkursu z całej Polski, na 
której również uczestniczyli przedstawiciele klubu z Tokarni. 
Stowarzyszenie reprezentowane było przez Prezesów: panów 
Mariana Sikorę, Tomasza Dziurzyńskiego, członka Zarządu, 
Ryszarda Wrońskiego, organizatora sportu w gminie Chęci-
ny Roberta Skrobota. W podsumowaniu uczestniczyli również 
przedstawiciele Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu w Da-
leszycach i Prezes Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS p. Jerzy 
Kula. W programie spotkania było między innymi zwiedzanie 
Stadionu Narodowego, a głównym punktem podsumowanie 
Konkursu ,,Sportowa Gwiazda” i rozdanie Laureatom na-
gród, również finansowych, w przypadku Stowarzyszenia – 
czterech tysięcy złotych. Nagrodę w imieniu Zarządu odebrali 
panowie Marian Sikora i Tomasz Dziurzyński, którzy nie kryli 
ogromnego zadowolenia i satysfakcji z powodu otrzymanego 
wyróżnienia.
 -Organizując Turniej Oldbojów nie spodziewaliśmy się ta-
kiego wyróżnienia, jesteśmy małym klubem o którym słychać 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury
i Sportu w Tokarni odebrało nagrodę

za konkurs ,,Sportowa Gwiazda”
na Stadionie Narodowym w Warszawie

coraz głośniej w naszej gminie. Nie mamy żadnej drużyny, 
a nasze przedsięwzięcia  mają charakter wspierania działań 
rozwijających i szerzących kulturę fizyczną na terenie miejsco-
wości Tokarnia i gminy Chęciny. Organizacja turnieju to tylko 
wierzchołek góry lodowej, najbardziej pracochłonna była pra-
ca polegająca na opisaniu i udokumentowaniu całego przedsię-
wzięcia, jednak po zajęciu tak wysokiej lokaty jesteśmy dumni 
iż o Tokarni tu na Stadionie Narodowym w Warszawie mówio-
no w samych superlatywach-skomentował Tomasz Dziurzyń-
ski, który wykonał cały projekt przesyłając go do odpowiednich 
instytucji.
 Zadowolenia nie krył również Prezes p. Marian Sikora, de-
klarując iż za otrzymaną nagrodę finansową Zarząd klubu  za-
kupi sprzęt sportowy w postaci: bieżni, orbitreku oraz  atlasu 
wyposażając po raz kolejny Świetlicę działającą przy Remizie 
Strażackiej w Tokarni. Poprzednio z inicjatywy Stowarzyszenia 
zakupiono stoły do tenisa stołowego oraz stół do bilardu.
 ,,….W imieniu członków naszego Stowarzyszenia chciałbym po-
dziękować wszystkim tym, którzy w znaczący sposób wspierają nasz 
klub. Władzom gminy Chęciny na czele z Burmistrzem Robertem Ja-
worskim, Prezesowi LZS w naszym województwie p. Jerzemu Kuli oraz 
sponsorom. Otrzymana nagroda nie była by możliwa, gdyby nie Wasza 
często bezinteresowna pomoc, to również Wasz sukces” – podsumował 
Marian Sikora odbierając okazałą statuetkę z rak najwyższych 
władz Ludowych Zespołów Sportowych w Polsce.
 Wizyta w Warszawie była również okazją  spotkania z me-
dalistami olimpijskimi w różnych dyscyplinach sportowych, 
ludźmi  z całego kraju związanymi ze sportem oraz pierwszym 
trenerem Michała Kwiatkowskiego tegorocznego mistrza świa-
ta w kolarstwie szosowym.
 Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Sportu po-
wstało w 2008 roku, a swych szeregach skupia młodzież i do-
rosłych mieszkańców wsi Tokarnia. Tradycją stało się organizo-
wanie Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych 

Miesięcznik „WIADOMOŚCI CHĘCIŃSKIE”
Pismo lokalne. Wydawca: Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
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tel. 41 315 10 06, wewn. 005
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 22 listopada w Hali Widowiskowo – 
Sportowej „Pod Basztami” odbył się II 
Turniej Rzucanek Tenisowych o Puchar 
Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny. Tur-
niej skierowany do dzieci z roczników 
2005, 2006 oraz 2007 i młodsi cieszył się 
dużą popularnością wśród najmłodszych 
mieszkańców naszej Gminy. Rzucanki te-
nisowe są prostą formą zabawową popu-
laryzującą tenis ziemny oraz zachęcającą 
do aktywnego spędzania czasu wolnego. 
Jednocześnie poprzez organizację w/w 
turnieju zachęcamy dzieci do udziału 
w zajęciach Akademii Tenisa Ziemnego, 
która działa przy CKiS
 w Chęcinach.
 W poszczególnych kategoriach wie-
kowych najlepszymi zawodnikami oka-
zali się:
Grupa niebieska rocznik 2007 i młodsi.
1 miejsce Kacper Galus 
2 miejsce Wiktoria Król
3 miejsce Patryk Frankiewicz
Grupa czerwona rocznik 2006
1 miejsce Kacper Imiołek
2 miejsce Karol Wcisło
3 miejsce Maciej Nawrot
Najlepsza zawodniczka – Anna Malarczyk
Grupa pomarańczowa rocznik 2005
1 miejsce Bartłomiej Korban
2 miejsce Damian Krzeszowski
3 miejsce Klaudia Ściubis

Mariusz Skuta

Rzucanki tenisowe już za nami

o Puchar Prezesa, który rozgrywany jest cyklicznie od kilku lat. 
Zarząd organizuje również festyny sportowe, spływy kajakowe 
oraz zawody wędkarskie dla swych członków, sponsorów, czy 
mieszkańców Tokarni.
 Oprócz dbania o kulturę fizyczną przedstawiciele SWRKiS 
zauważają również potrzeby innych, czego dowodem były akcje 
zbiórki pieniędzy na leczenie mieszkańców gminy Chęciny.
 Gratulujemy Zarządowi klubu z Tokarni i  życzymy dal-
szych sukcesów organizacyjno – sportowych.

Robert Skrobot

Spektakl
profilaktyczny

 Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chęciny w ramach 
Kampanii Biała Wstążka dnia 04.12.2014 r. zorganizował spek-
takle profilaktyczne p.t. „Pętla zdarzeń” dla uczniów klas gim-
nazjalnych w ZSO w Chęcinach i Wolicy. Spektakl był przedsta-
wiany przez Impresariat Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa.

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Chęcinach
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WRZESIEŃ

MIĘDZYNARODOWE MISTRZO-
STWA SZKÓŁ MŁODZICZEK I MŁO-
DZIKÓW ORAZ W MINI ZAPASACH

Młodziczki
40 kg Weronika Skóra III miejsce
48 kg Klaudia Król II miejsce
48 kg Julia Kabała V miejsce
57 kg Gabriela Walas V miejsce
57 kg Izabela Rybak VII miejsce

Młodzicy
35 kg Kacper Król II miejsce
85 kg Gabriel Czarnota V miejsce
LKS „ZNICZ” w kategorii zespołowej 
uplasował się na miejscu IV na 21 ekip.

MINI ZAPASY
37 kg Jakub Klamka X miejsce
50 kg Maciej Szmalec III miejsce
50 kg Kacper Szmalec V miejsce
W zawodach wystartowały również ekipy 
z Niemiec i Ukrainy.

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW 
W STYLU WOLNYM – 19-20.09. Teresin
W kat. 96 kg – Król Łukasz zajął miejsce 
VIII

PAŹDZIERNIK

MISTRZOSTWA MAKROREGIONU 
„C” (woj. świętokrzyskie, łódzkie, lubel-
skie, podkarpackie) – 18.X. Połaniec
37 kg Gabriela Mendak V miejsce
35 kg Kacper Król VII miejsce

Zapaśnicy LKS „ZNICZ”
 odnoszą kolejne sukcesy!!!

 Ostatnie miesiące okazały się bardzo szczęśliwe dla podopiecznych trenera Czesława Zaborskiego. Brali udział w licznych 
zawodach szczebla narodowego, jak i międzynarodowego. Wielokrotnie stawali na podium dumnie reprezentując naszą Gminę.

MIĘDZYNARODOWE MŁODZIE-
ŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI 
KOBIET – 24.-25.X. Osielsko k. Byd-
goszczy.
63 kg Małgorzata Król III miejsce
75 kg Małgorzata Mierzwa III miejsce

PUCHAR POLSKIE JUNIOREK – 24.-
25.10. Żary 
63 kg Emilia Nartowska V miejsce
PUCHAR POLSKI KADETEK – 24.-
25.10. Żary
52 kg Gabriela Karyś III miejsce
65 kg Weronika Karyś VIII miejsce

LISTOPAD

W dniach 27.11.-30.11 na międzyna-
rodowe zawody w Nicei polski związek 
zapaśniczy powołał Patrycję Sperkę. 
Zawodniczka LKS „Znicz” po raz ko-
lejny reprezentowała Polskę. Była już 
w Estonii, na Węgrzech, w Niemczech 

i przyszła kolej na Francję. W kat. 69 kg 
zajęła V miejsce. był to mocno obsadzo-
ny turniej seniorek, gdzie startowała 
czołówka Europy i Ameryki. Patrycja 
walczyła o medal jako juniorka, tym bar-
dziej zasługuje na wielkie brawa. Polskich 
sędziów reprezentował, również mieszka-
jący w gminie Chęciny, Andrzej Biernat, 
który zdobył pochlebne recenzje.

GRUDZIEŃ

IX MIĘDZYNARODOWY TUR-
NIEJ „CZARNY BÓR” OPEN - 05.-
07.12.2014r. Czarny Bór 
52 kg Gabriela Karyś XI miejsce
56 kg Natalia Rączka XII miejsce
65 kg Weronika Karyś XV miejsce

W turnieju brały dzial ekipy z: Węgier, 
Białorusi, Niemiec, Szwecji, CZech, Fran-
cji, Estonii, Finlandii, Rosji, Włoch oraz 
Polski.

- To jak co roku są tzw. małe mistrzostwa 
Europy w zapasach kobiet. Zajęte miejsca 
przez nasze zawodniczki należy uznać za 
dobre, a doświadczenie, które zdobyły 
jest wręcz bezcenne - wyjaśnia Czesław 
Zaborski, trener.

Gratulujemy zawodnikom, trenerom 
oraz całemu Zarządowi LKS „ZNICZ” 
tak wspaniałych osiągnięć i życzymy, aby 
Nowy Rok przyniósł jeszcze więcej zwy-
cięstw!!!

Monika Piotrowska
foto: archiwum prywatne
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Na rynku w Chęcinach rozbłysła choinka
 Chęciński odnowiony rynek nabrał świątecznego wyglądu. 
Bożonarodzeniowe drzewko, które tradycyjnie już od lat gości 
w Chęcinach, w tym roku wygląda wyjątkowo pięknie, idealnie 
komponując się w architekturę nowego rynku. Magia koloro-
wych świecidełek znowu zachwyca i wprowadza w atmosferę 
świąt Bożego Narodzenia. 

Mikołajkowo i świątecznie
w pierwszy weekend grudnia w Chęcinach

 W Chęcinach już czuć magię i atmosferę świąt. Bożonarodzeniowa choinka już rozświetliła odrestaurowany chęciński 
rynek, a miniony weekend w tym mieście był wyjątkowy. Do najmłodszych dzieci w sobotę przybył najprawdziwszy Święty 
Mikołaj z workiem pełnym prezentów, które rozdawał w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami”. Tutaj też w niedzielę 
odbył się niezwykły koncert z gwiazdami polskiej sceny muzycznej. Dla licznie przybyłej publiczności zagrał zespół „Łzy” 
i „Sumptuastic”. 

Mikołaj przybył do hali „Pod Basztami”
 Widok Bożonarodzeniowej choinki bez wątpienia wprowa-
dza mieszkańców w atmosferę świąt, które już czuć, że zbliżają 
się wielkimi krokami. Świątecznie też było 6 grudnia w sobot-
nie przedpołudnie, kiedy to w hali widowiskowo-sportowej 
w Chęcinach maluchy spotkały się z najprawdziwszym Świętym 
Mikołajem. 
 Najpierw była wspaniała zabawa i liczne konkursy. Dzieci 
przygotowały się na przyjście Świętego Mikołaja bardzo skrupu-
latnie. Uczyły się wierszy i piosenek, a lista życzeń do świętego 
była długa. I nic w tym dziwnego, że każde dziecko ma swoje 
wymarzone prezenty. A tych w tym roku nie zabrakło dla niko-
go. Staruszek z Laponii miał nimi wypełniony cały wielki wór. 
Zabawa z Mikołajem minęła jak jedna chwila. Odchodzącego 
dobrego staruszka żegnały uśmiechnięte buzie, które dziękowa-
ły i gorąco prosiły, aby Mikołaj na pewno wrócił za rok.
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25-211 KIELCE
ul. Wrzosowa 25
tel./fax 41 361-61-71
tel.       41 348-18-20
kielce@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-18.00
           sobota 8.00-15.00

26-052 Nowiny
SZEWCE, ul. Dewońska 27
tel./fax 41 346-52-05
tel. kom. 785-015-884
szewce@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-17.00
           sobota 8.00-15.00

26-617 RADOM
ul. Warszawska 115
tel./fax 48 333-27-00
tel. kom. 601-207-585
radom@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-17.00
           sobota 8.00-13.00

39-400 TARNOBRZEG
ul. H. Sienkiewicza 90
tel./fax 15 823-10-00
tel. kom. 668-314-044
tarnobrzeg@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-18.00
           sobota 8.00-15.00
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Zespół „Łzy” i „Sumptuastic”
gwiazdami mikołajkowej imprezy w Chęcinach

 W niedzielę, 7 grudnia, w Hali Widowiskowo - Sportowej 
„Pod Basztami” w Chęcinach odbyła się wspaniała zabawa mi-
kołajkowa. Gwiazdami imprezy były ikona polskiego rocka - ze-
spół „Łzy» oraz grupa „Sumptuastic”. Imprezę zorganizowało 
radio „Fama”.

 Koncert był naprawdę wyjątkowy, a publiczność dopisała. 
Ze sceny popłynęły takie hity zespołu „Łzy”, jak: „Narcyz się 
nazywam”, „Agnieszka”, „Jestem jaka jestem” czy „Oczy sze-
roko zamknięte”. Publiczność wprost szalała śpiewając razem 
z wokalistką Sarą Chmiel największe szlagiery zespołu. Równie 
dobrze bawiono się przy dźwiękach grupy „Sumptuastic”, zna-
nej nie tylko w Polsce, ale i w Stanach Zjednoczonych, Niem-
czech i Czechach. Zespół ma na swoim koncie udział w tele-
wizyjnych festiwalach (Sopot Festiwal 2006, Hit na Mundial 
2006), wielokrotnie gościł też na szczytach list przebojów roz-
głośni radiowych i stacji telewizyjnych dzięki utworom takim 
jak: „Kołysanka”, „Za jeden uśmiech twój”, „Niebo bez ciebie” 
czy „Bo mam ciebie”.

 W trakcie niezwykłego koncertu z gwiazdami, jaki odbył się 
w Chęcinach nie zabrakło też wielu innych atrakcji. Wśród zgro-
madzonych gości przechadzał się Święty Mikołaj, rozdając nie tyl-
ko serdeczne uściski, ale też prezenty. Nie zabrakło też licznych 
konkursów z nagrodami i wspaniałego tortu z okazji 19-tych uro-
dzin Radia FAMA – organizatora koncertu, który poprowadziła 
redaktor naczelna stacji Aneta Czaban oraz Michał Maruszak.

 Organizatorzy dziękują Stacji Paliw Slovnaft Marcin Struski 
za wsparcie przy organizacji koncertu.

Agnieszka Olech Foto Karol Krakowiak



Z ŻYCIA GMINY

23

Zabawa Mikołajkowa w Hali „Pod Basztami”
6 grudnia odbyła się zabawa mikołajkowa w Hali widowiskowo-sportowej „Pod Basztami”.
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Mikołajkowy koncert Radia FAMA
 W hali widowiskowo-sportowej w Chęcinach wystąpiły gwiazdy polskiej sceny muzycznej – znany i ceniony zespół „Łzy” 
oraz grupa „Sumptuastic”. 

fot. Karol Krakowiak


