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W Chęcinach świętowali „Złote Gody”
 Medale za długoletnie pożycie małżeńskie, kwiaty, moc życzeń i gratulacje – tak 12 grudnia, w Dworze Starostów Chęcińskich 
w Podzamczu, dwanaście par z terenu naszej gminy świętowało swoje okrągłe jubileusze zawarcia związku małżeńskiego. Uro-
czystość odbyła się w Dworze Starostów Chęcińskich w Podzamczu, gdzie gospodarz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski 
w imieniu Prezydenta RP dokonał dekoracji jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Chęciny z budżetem 
na 2016 r.

 
 W poniedziałek, 21 grudnia, chęcińscy radni głosowali 
nad budżetem gminy na 2016 rok. Ostatnia i jedna z naj-
ważniejszych sesji w bieżącym roku odbyła się w Hali „Pod 
Basztami” w Chęcinach. Poza władzami gminy, radnymi, 
sołtysami, kierownikami referatów Urzędu Gminy i Miasta 
w Chęcinach oraz dyrektorami wszystkich jednostek i szkół 
z terenu gminy w sesji wziął również udział Wicestarosta Po-
wiatu Kieleckiego, Zenon Janus.

Zamek Królewski
w Chęcinach

turystycznym hitem 
minionego roku
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 Coroczne święto patronki górników, świętej Barbary, za-
inaugurowała uroczysta Msza Święta w kaplicy w Miedziance. 
Po jej zakończeniu zebrani goście przenieśli się do Świetlicy 
w Miedziance, gdzie rozpoczęły się obchody święta górników. 
Przybyłych uczestników wydarzenia powitał Burmistrz Gminy 
i Miasta Chęciny, Robert Jaworski. – W tym wyjątkowym dniu 
pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim górnikom, 
pracownikom kopalń i ich rodzinom – powiedział Burmistrz 
Robert Jaworski. – Oby patronka górniczego trudu, święta 
Barbara, zawsze miała was w swojej opiece zapewniając po-
czucie bezpieczeństwa i pewności jutra. Życzę dużo zdrowia, 
wytrwałości oraz bezpiecznej pracy – dodał Burmistrz. Oprócz 
życzeń górnicy otrzymali z rąk włodarza Gminy Chęciny drob-
ne upominki.

„Niech żyje nam górniczy stan”
 – w Miedziance uroczyście świętowano Barbórkę
 Uroczysta Msza Święta, bogaty program artystyczny i moc życzeń - tak 7 grudnia w świetlicy w Miedziance obchodzono 
tradycyjne święto górnicze, „Barbórkę”. W wydarzeniu wzięli udział górnicy, a także osoby związane z wydobywaniem różne-
go rodzaju kruszców na terenie gminy Chęciny. 

 Po przemowach i życzeniach nastąpiła część artystycz-
na. Przed zebraną publicznością wystąpiły dzieci ze Świetlicy 
w Miedziance, które przedstawiły tradycyjne tańce i zaba-
wy związane z obchodami „Barbórki”. Zebranych zachwyciło 
przedstawienie pt. „Bajka o św. Barbarze”, opowiadające o ży-
ciu patronki górników. Swoje umiejętności wokalne zapre-
zentowała również Klaudia Pietrzykowska. Wystąpili także: 
Lipowczanie, Mini Lazur i Lazur. Publiczność nagrodziła ar-
tystów gromkimi brawami, a kiedy rozbrzmiały dźwięki Kapeli 

Ryszarda Kwietnia, goście włączyli się do wspólnej zabawy nie 
tylko śpiewem, ale nawet i tańcami.
 Warto przypomnieć, że przed wiekami na terenach gminy 
Chęciny wydobywano rudy ołowiu, miedzi i srebra. Obecnie 
eksploatowane są tu surowce skalne wykorzystywane w budow-
nictwie. To właśnie stąd pochodzi znany w całym kraju „mar-
mur chęciński”. Tradycje górnicze na tym terenie przetrwały 
do dnia dzisiejszego i każdego roku przy okazji „Barbórki” są 
chętnie kultywowane.

Agnieszka Olech
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Świetny wynik Chęcin
na tle kraju w pozyskiwaniu

dofinansowań unijnych
 Kolejka do kasy Unii Europejskiej jest bardzo długa. Apetyt gmin z całej 
Polski jest duży, ponieważ każda z nich chciałaby uzyskać jak największe dofi-
nansowania. Ostatnie siedem lat unijnego dofinansowania pozwoliło gminom 

na zdobycie doświadczenia i prze-
konanie się, że te pieniądze, pomi-
mo, że z trudem zdobyte, pozwalają 
na realizację znaczących inwestycji 
dla rozwoju danych miejscowości. 
Do takich gmin należy zaliczyć rów-
nież Gminę i Miasto Chęciny, któ-
ra po ostatnim rozdaniu unijnych 
środków uznawana jest w kraju za 
lidera w skutecznym i efektywnym 
ich wykorzystaniu. 

 Gmina Chęciny, wedle rankingu 
opracowanego przez Portal Samo-
rządowy Polskiej Agencji Prasowej 
www.samorzad.pap.pl, znajduje się 
na bardzo wysokiej pozycji wśród 
gmin, których wartość całkowita pod-
pisanych umów o dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej na lata 
2007 – 2013 była najwyższa.  Chęci-
ny plasując swoją pozycję w rankin-
gu tuż za dużymi miastami takimi 
jak: Kielce, Skarżysko-Kamienna czy 
Ostrowiec Świętokrzyski, znalazły się 
w czołówce samorządów województwa 
świętokrzyskiego. Ostatnie rozdanie 
środków unijnych pozwoliło nam na 
zdobycie doświadczenia w sięganiu po 
środki z budżetu Unii Europejskiej. 
To pozwala nam dziś z dużą rozwa-
gą podejść do nowego okresu unij-
nego programowania na lata 2014-
2020. Tym bardziej, że tym razem jest 
o wiele mniej pieniędzy do rozdania, 
a i wachlarz zadań możliwych do re-
alizacji jest znacznie ograniczony – 
podkreślił Robert Jaworski, Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny. – Patrząc na 
to, że ilość środków unijnych w nowej 
perspektywie finansowej jest o wiele 
niższa niż uprzednio możemy czuć 
satysfakcję, że tak wiele kluczowych 
inwestycji udało się nam zrealizować 
w minionym rozdaniu środków unij-
nych. Dziś drogą wytyczonych celów 
i oczywiście kompromisów musimy 
wpisać się w strategię nowego progra-
mowania na lata 2014-2020 i wska-
zać te zadania, które mają szansę na 

uzyskanie unijnego dofinansowania, 
a jednocześnie które jesteśmy jako 
samorząd w stanie zrealizować. – po-
wiedział Burmistrz Robert Jaworski, 
zapowiadając jednocześnie kolejne in-
westycje, na które gmina planuje po-
zyskać środki unijne w nowej perspek-
tywie finansowej. - Mamy konkretne 
plany i zamierzenia. Priorytetowym 
projektem jest budowa przedszkola 
wraz ze żłobkiem, termomoderniza-
cja szkół, zagospodarowanie terenów 
inwestycyjnych, budowa dalszych od-
cinków sieci kanalizacyjnej, a także 
konsekwentna przebudowa i budowa 
nowej infrastruktury technicznej. Je-
steśmy przygotowani i podobnie jak 
w poprzednich latach, postaramy się 
wykorzystać nasze pięć minut jak naj-
lepiej - dodał Burmistrz Jaworski.
 Dzięki pozyskanym przez władze 
Gminy i Miasta Chęciny dofinanso-
waniom unijnym w minionych latach 
udało się zrealizować szereg bardzo 
ważnych inwestycji. Wśród nich zna-
lazły się: modernizacja oczyszczalni 
ścieków i rozbudowa sieci kanalizacyj-
nej, budowa wodociągów i rozbudowa 
infrastruktury drogowej, rewitalizacja 
Zamku Królewskiego, rewitalizacja 
chęcińskich rynków, budowa hali wi-
dowiskowo-sportowej „Pod Basztami” 
w Chęcinach, czy odrestaurowanie za-
bytkowej „Niemczówki”, a także obiek-
tów sakralnych oraz wiele innych, 
mniejszych inwestycji.

Agnieszka Olech
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 Trwa opracowanie dokumentacji 
projektowej obejmującej przbudowę 
ulic 14 Stycznia wraz z infrastrukturą 
i placem przy ulicy Długiej, a także ulicy 
Kieleckiej w Chęcinach i traktu pieszego 
prowadzącego od Urzędu do Kościoła 
Parafialnego w Chęcinach. Podpisano 
umowy z wykonawcami na opracowanie 
projektów przebudowy ulic oraz infra-
struktury wokół.
 Przewidywany termin zakończenia 
prac projektowych nad dokumentacją 
techniczną to przełom kwietnia i maja 
2016.
 Przygotowanie projektu jest wstę-
pem niezbędnym do ubiegania się 
o środki zewnętrzne na realizację inwe-

Powstają projekty na przebudowę 
kolejnych ulic w Chęcinach

stycji, o jakie zamierza starać się Gmina 
Chęciny w ramach nowego programu fi-
nansowania unijnego na lata 2014-2020.

Magdalena Jamrożek

Obecny stan ulic 14 Stycznia i Kieleckiej

 Niezapomniane widowiska artystyczne, piękne kostiumy i talenty wokalno-
-aktorskie - tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia, w szkołach i przedszkolach na 
terenie Gminy i Miasta Chęciny uczniowie wystawiali Jasełka, po których przybyli 
goście byli zapraszani na spotkania opłatkowe.

 Okres Bożego Narodzenia to czas radości, składania sobie życzeń i wspólnego ko-
lędowania. W Polskiej tradycji to również okres łamania się opłatkiem i wystawiania 
jasełek. Tradycją już stało się wystawianie ich przez uczniów szkół z terenu Gminy 
i Miasta Chęciny. Wszystkie połączone były ze spotkaniami opłatkowymi. 

Agnieszka Olech

Jasełka Bożonarodzeniowe i spotkania
opłatkowe w Gminie Chęciny

Szkoła Podstawowa w Siedlcach Szkoła Podstawowa w Łukowej
Przedstawienie dzieci i rodziców z Przedszkola 

Samorządowego w Chęcinach

Szkoła Podstawowa w Polichnie Szkoła Podstawowa w RadkowicachSzkoła Podstawowa w Korzecku

Szkoła Podstawowa w Tokarni
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 Zanim radni przystąpili do głosowania nad jedną z naj-
ważniejszych uchwał, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, 
Robert Jaworski, podsumował dobiegający końca rok. – Rok 
2015 był rokiem bardzo owocnym – mówił gospodarz Chę-
cin, Robert Jaworski. – Końca dobiegło wiele inwestycji za-
równo tych unijnych, jak i wykonanych z budżetu gminy. 
Za wszystkie nasze działania zostaliśmy docenieni na arenie 
województwa, a nawet kraju, otrzymując wiele nagród i wy-
różnień – przypomniał Burmistrz Jaworski, dziękując wszyst-
kim, którzy przyczynili się do licznych sukcesów i rozwoju 
gminy na przestrzeni ostatnich lat. – Podziękowania kieruję 
do Zarządu Województwa, Powiatu, współpracowników, pra-
cowników, byłych radnych oraz sołtysów. Szczególne podzię-
kowania kieruję do obecnego na sesji Wicestarosty Powiatu 
Kieleckiego, Zenona Janusa, który zawsze wspierał nas we 
wszystkich działaniach. Dziękujemy za życzliwość, zrozu-
mienie i ogromną pomoc na rzecz rozwoju naszej gminy – 
dziękował Burmistrz Jaworski, który wraz z przewodniczącą 
Rady Danutą Mochocką wręczył wicestaroście Zenonowi Ja-
nusowi specjalne podziękowania.  
 Po podsumowaniu minionego roku, przystąpiono do 
omawiania budżetu na 2015 rok, a następnie głosowania nad 
nim. Po przyjęciu budżetu burmistrz Robert Jaworski po-
dziękował radnym i zapowiedział, że dołoży wszelkich starań, 

Chęciny z budżetem na 2016 r.
 W poniedziałek, 21 grudnia, chęcińscy radni głosowali nad budżetem gminy na 2016 rok. Ostatnia i jedna z najważniej-
szych sesji w bieżącym roku odbyła się w Hali „Pod Basztami” w Chęcinach. Poza władzami gminy, radnymi, sołtysami, 
kierownikami referatów Urzędu Gminy i Miasta w Chęcinach oraz dyrektorami wszystkich jednostek i szkół z terenu gminy 
w sesji wziął również udział Wicestarosta Powiatu Kieleckiego, Zenon Janus.

aby rozwój Gminy i Miasta Chęciny był nadal tak dynamicz-
ny, jak dotychczas. 
 Podziękowania do radnych i władz gminy skierował rów-
nież obecny podczas posiedzenia sesji Wicestarosta Powiatu 
Kieleckiego, Zenon Janus. – Dziękuję całej Radzie za dojrza-
łość w podejmowaniu decyzji. Tylko dzięki porozumieniu 
i zgodzie można wspólnie razem budować przyszłość – pod-
kreślał Wicestarosta Zenon Janus, który korzystając z okazji 
złożył wszystkim obecnym, jak również mieszkańcom życze-
nia pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. do życzeń 
dołączył się również radny powiatowy Kazimierz Bielecki.
 Na zakończenie posiedzenia sesji życzenia złożyła także 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Chęcinach, Danuta Mo-
chocka oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Ja-
worski.
 Przyjęte w uchwale wydatki budżetowe na 2016 r. zostaną 
szczegółowo opisane i opublikowane w styczniowym wydaniu 
gazety.

Agnieszka Olech

Szanowni Mieszkańcy,
 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach informuje, że w okre-
sie od dnia 04.01.2016 roku do dnia 29.02.2016 roku będzie 
można składać wnioski o zakwalifikowanie do udziału w „Pro-
gramie demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych w postaci materiałów zawierających azbest 
z terenu Gminy i Miasta Chęciny”.
 Wnioski można pobrać w pokoju numer 11 w tutejszym 
Urzędzie.
 Kompletne wnioski należy składać bezpośrednio w Urzę-
dzie Gminy i Miasta w Chęcinach, lub przesłać pocztą na adres: 
Plac 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny. 
 Wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu 
nie będą rozpatrywane.
 Dodatkowe informacje udzielane są przez Panią Annę No-
waczek pod numerem telefonu 41 31 53 113 bądź osobiście 
w pokoju numer 11.

Anna Nowaczek
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 Piękne, słoneczne i ciepłe dni sprzyjały spacerom i wyciecz-
kom, co szczególnie dało się odczuć w okolicach Chęcin. W Świę-
ta Bożego Narodzenia i weekend po nich Zamek Królewski 
w Chęcinach odwiedziły prawdziwe tłumy turystów. – Bardzo 
cieszy nas fakt, że rewitalizacja zamku przynosi wymierny efekt 
w postaci rzeszy odwiedzających. – powiedział Robert Jaworski, 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. – Dlatego nieustannie pra-
cujemy nad ofertą zamku i podwyższamy standard propono-
wanych tam usług po to, aby turyści chętnie do nas wracali. Jak 
się okazuje ten wyjątkowy zabytek jest atrakcyjny nie tylko la-
tem, ale także zimą, na co dowodem są minione Święta Bożego 
Narodzenia i statystyka odwiedzających, których było tak dużo 
w przeciągu zaledwie dwóch dni. To znakomity wynik, który 
daje nam nowe pokłady energii do tego, aby tworzyć to miejsce 
jeszcze bardziej atrakcyjnym – podsumował Burmistrz.
 Warto przypomnieć, że Zamek Królewski w Chęcinach 
przeszedł gruntowną rewitalizację, dzięki której zyskał zupeł-
nie nowy blask. Wyremontowany został skarbiec i kaplica zam-
kowa. Została udostępniona dla ruchu turystycznego kwadra-
towa baszta, która do tej pory była zamknięta. Dzięki dokładnej 
renowacji zmieniło się także otoczenie zabytku. Dla komfortu 

Tłumy na zamku w Chęcinach
 W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i słoneczną niedzielę po nim Zamek Królewski w Chęcinach przeżył prawdziwe 
oblężenie – w ciągu dwóch dni odwiedziło go blisko tysiąc turystów! Zrewitalizowane ruiny urosły do rangi jednej z najwięk-
szych atrakcji turystycznych województwa świętokrzyskiego i są jego prawdziwą perłą.

zwiedzających został przebudowany parking i drogi prowa-
dzące do zamku, przy których stanęły liczne rzeźbione postaci 
związane z historią miasta. Zainstalowano także zupełnie nową, 
ciekawą iluminację. Dzięki przeprowadzonej na ogromną skalę 
inwestycji, Zamek Królewski w Chęcinach stał się jednym z naj-
częściej odwiedzanych zabytków tego typu w całej Polsce.

Agnieszka Olech

 9 grudnia w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej 
w Chęcinach odbyło się trzecie Forum Oświaty Gminy Chęciny 
pod hasłem „Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”.
 Podczas spotkania władz gminy, przedstawicieli związków 
zawodowych, dyrektorów szkół i nauczycieli poruszono sze-
reg tematów odnoszących się do aktualnych spraw związanych 
z rozwojem gminy, sytuacją oświaty w Gminie oraz planami na 
przyszłość. Gośćmi tegorocznego forum byli przedstawiciele 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz o. Paweł 
Chmura.

Forum Oświaty Gminy Chęciny pod hasłem 
„Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”

 Podczas Forum wybrzmiały bardzo istotne kwestie doty-
czące etyki zawodu nauczyciela, wynagradzania nauczycieli, 
motywacji do pracy oraz udziału szkół i nauczycieli w życiu pu-
blicznym. Przedstawiono również propozycje nowego modelu 
szkoły, szukania innego sposobu kształcenia uczniów, aby lepiej 
odpowiadał on potrzebom uczniów w XXI wieku.
 Mimo, że wystąpienia prelegentów dotyczyły różnych kwe-
stii to łączyła je jedna idea, która powinna nauczycielom przy-
świecać każdego dnia pracy – najważniejsze jest dobro ucznia.

Ewa Dąbrowska 
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 Dobiegły końca inwestycje w infrastrukturę realizowane 
w ciągu minionego roku.  Zakończona została przebudowa dro-
gi z Jedlnicy do miejscowości Mosty, gdzie na długości blisko 
dwóch i pół kilometra został położony nowy dywanik asfaltowy, 
a także wykonano niezbędne prace związane z udrożnieniem 
rowów oraz utwardzeniem poboczy.
 Końca dobiegły także prace nad położeniem nawierzchni na 
ostatnim odcinku drogi dojazdowej do posesji w miejscowości 
Łukowa-Kamionki, na drodze w Podzamczu-Gaj, a także przy 
ulicy Sitkówka w Chęcinach. W ramach inwestycji wykonane 
zostały roboty związane z przygotowaniem podłoża, utwardze-
niem poboczy oraz wyłożeniem dwóch warstw nawierzchni as-
faltowej.
 Również mieszkańcy miejscowości Bolmin mogą się cieszyć 
z nowego, 400 - metrowego chodnika. Wiele powodów do zadowolenia mają także 
mieszkańcy miejscowości Wolica, gdzie wykonano nową nawierzchnię asfaltową na 
odcinku o długości blisko kilometra oraz wybudowano chodnik.
  W grudniu dokonano oficjalnego przecięcia wstęg na zakończonych odcin-
kach nowopowstałej infrastruktury.

Magdalena Jamrożek

Zakończyły się jedne z ważniejszych inwestycji 
drogowych na terenie Gminy Chęciny

Gotowa droga i chodnik w Wolicy

Otwarcie drogi w Mostach

Prace nad przebudową drogi Jedlnica-Mosty
Stan ukończonej infrastruktury wspólnie ocenili Burmistrz, 

Robert Jaworski i Wicestarosta, Zenon JanusUkończony odcinek drogi Podzamcze-Gaj

Ulica Sitkówka w Chęcinach tuż po zakończeniu prac 
związanych z wyłożeniem nawierzchni i utwardzeniem 

poboczy

Informacja dotycząca przydomowych oczyszczalni ścieków
Szanowni Mieszkańcy,
 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach informuje, iż w myśl przepisów przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia budowy oraz zgło-
szenia eksploatacji. Wymagania takie wynikają z dwóch przepisów następujących aktów prawnych: Prawa budowlanego  - zgłoszenie do Starosty 
oraz Prawa ochrony środowiska  - zgłoszenie do organu ochrony środowiska (w kwestii dotyczącej tylko i wyłącznie eksploatacji). 
 Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m 3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domo-
wego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
 Eksploatujący oczyszczalnię – osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, jest obowiązana do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej 
eksploatacji do właściwego organu ochrony środowiska, którym jest Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni 
można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia przedmiotowego zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie 
sprzeciwu w drodze decyzji. Więcej informacji można uzyskać pod numerami kontaktowymi: 41 31 53 113 (pokój 11) oraz 41 31 53 127 (pokój 
113). Druki zgłoszeniowe dostępne są również w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach (pokój 113).

Anna Nowaczek
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 Czas Świąt Bożego Narodzenia jest najbardziej wyjątkowym 
momentem w całym roku. To chwila zadumy, refleksji i rodzin-
nych spotkań. Niestety, nie każdy ma możliwość zobaczenia się ze 
swoją rodziną w tym okresie. Dlatego w Chęcinach już coroczną 
tradycją stała się wspólna Wigilia osób starszych i samotnych. – 
Nie mogłoby być Świąt Bożego Narodzenia bez naszego tradycyj-
nego spotkania wigilijnego – powiedział Robert Jaworski, Bur-
mistrz Gminy i Miasta Chęciny. – Dla wielu osób to jedyna okazja 
do wspólnej modlitwy, kolędowania, złożenia życzeń i podziele-
nia się opłatkiem. Dlatego to spotkanie jest tak bardzo ważne. 
Przy wigilijnym stole wraz z osobami starszymi i samotnymi zasie-
dli duchowni, samorządowcy, a także zasłużeni dla naszego kraju 
Kombatanci oraz członkowie Klubu Seniora. To wyjątkowy czas 
dla nas wszystkich – podsumował Burmistrz, który wszystkim ze-
branym złożył życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. 
 Życzenia dla zebranych gości złożył także ksiądz dziekan Jan 
Kukowski, proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja w Chęcinach – 

Osoby starsze i samotne
zasiadły przy wigilijnym stole

 Kolorowa choinka, moc wigilijnych potraw, wspólna modlitwa, odśpiewanie staropolskich kolęd, tradycyjne przełamanie 
się opłatkiem, długie rozmowy i serdeczne życzenia - tak w Restauracji Pod Zamkiem w Chęcinach osoby starsze i samotne 
spędziły czas przy wigilijnym stole. Spotkanie zorganizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach.

 Harcerze ze Szkoły Podstawowej w Wolicy odwiedzili Urząd 
Gminy i Miasta Chęciny, aby na ręce Pana Burmistrza przeka-
zać Betlejemskie Światełko Pokoju.
 Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem radości, brater-
stwa, pokoju i wspólnoty. Idea narodziła się w Austrii, gdzie 
w 1986 roku w intencji niewidomych dzieci przewieziono pło-
mień z groty betlejemskiej – miejsca narodzin Chrystusa. Dwa 
lata później austriaccy skauci sami pojechali po Światło do Be-
tlejem. Od tego czasu ten symbol pokoju i jedności trafia do 
Wiednia co roku, a skauci z różnych krajów roznoszą Światło 
po Europie.
 ZHP otrzymuje światło od słowackich skautów, harcerze 
rozwożą je po całym kraju już po raz 25. W tym roku akcji 
towarzyszy hasło: “Zauważ człowieka”.
 Za sprawą harcerzy światełko trafia do mieszkańców kolej-
nych miast, urzędów czy instytucji.

Monika Piotrowska

Harcerze z Wolicy
przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju

Niech te święta upłyną przede wszystkim w dobrym zdrowiu. Ży-
czę również, aby ten wyjątkowy czas był przepełniony wewnętrz-
nym spokojem – powiedział ksiądz Kukowski. Do życzeń dołączył 
się także obecny podczas uroczystej wieczerzy wigilijnej ojciec 
Aleksy Płatek, a także przewodnicząca Rady Miejskiej w Chę-
cinach, Danuta Mochocka oraz radni i pracownicy M-GOPS 
w Chęciach. 
 Później były wzajemne podziękowania, wspólna modlitwa 
i błogosławieństwo opłatka, którym tradycyjnie się połamano, 
składając sobie wzajemne życzenia zdrowych, pogodnych i rado-
snych Świąt Bożego Narodzenia.
 Spotkanie opłatkowe uświetniły swoim występem niezwykle 
utalentowane dzieci z zespołu „Nutki” z Polichna. Zebrani go-
ście mogli wsłuchiwać się w najpiękniejsze, staropolskie kolędy 
i pastorałki. Tegoroczna Wigilia upłynęła w serdecznej atmosfe-
rze i na pewno na długo pozostanie w pamięci biorących w niej 
udział osób.

Agnieszka Olech
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 Zamek Królewski w Chęcinach to jeden z najciekawszych 
zabytków w województwie świętokrzyskim i jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych obiektów w Polsce. Charakterystyczne trzy 
wieże zamku wraz z murami obronnymi wzniesione na Górze 
Zamkowej triumfują nad miastem przyciągając uwagę podró-
żujących. Wybudowany na przełomie XIII i XIV wieku w cią-
gu ponad 700 lat istnienia  znacząco się zmieniał - był rozbudo-
wywany, niszczony, remontowany, rewitalizowany…
 Dokładna historia warowni jest jeszcze nieznana. Wiele 
tajemnic kryją wiekowe mury zamkowe. Wiadomo jednak, że 
rok 2015 był bardzo znaczący dla warowni. Obiekt bowiem zo-
stał oddany do użytku po 2 letniej renowacji. Po raz pierwszy 
turyści mogli zwiedzać zabytek w kwietniu. W nowej odsłonie 
z miesiąca na miesiąc w warowni rozkwitało życie, przybywało 
pomysłowych atrakcji oraz niesztampowych wydarzeń.
 Dziś Zamek Królewski w Chęcinach posiada bogatą ofertę 
turystyczną. U podnóża zamku podróżujący zaczynają praw-
dziwą lekcję historii. Przemieszczając się traktem królewskim 
z rzeźbami królów i królowych Polski dochodzą do warowni. 
Już przed wejściem rozciąga się piękny widok na tutejszą oko-
licę. Przekraczając bramę zamkową na turystów czeka wiele 
atrakcji - pokazy strzelania z hakownic i piszczela, tańce śre-
dniowieczne, walki rycerskie, pokazy rękodzieła, wystawa bro-
ni drzewcowej, podziemny loch, skarbiec z kosztownościami 
i wiele innych! Wspinając się na wieżę (wschodnią czy też za-
chodnią) zwiedzający mogą podziwiać niesamowitą panoramę 
Regionu Świętokrzyskiego. Przy dobrej widoczności szczęśliw-
cy dostrzegą Tatry! To właśnie tu na szczytach baszt w niepo-
wtarzalnym magicznym klimacie zaręczyło się w tym roku kilka 
par! Gratulujemy!
W ofercie zamku w 2015 roku oprócz standardowego zwiedza-
nia pojawiły się dodatkowe propozycje. Powstał nowy produkt 
turystyczny - Noc na Zamku w Chęcinach. Niesztampowa im-
preza ciesząca się ogromnym zainteresowaniem organizowana 
w letnie piątkowe wieczory. Każda edycja posiada swój niepo-
wtarzalny charakter. Kontynuacja eventu nastąpi w okresie 

Nowa wiata
przystanku w Tokarni

 W Tokarni stanęła nowa wiata przystankowa. Powstała na 
dotychczas funkcjonującej zatoczce przy przebiegającej przez 
miejscowość drodze krajowej nr 7. W ramach zrealizowanej 
przez Gminę Chęciny inwestycji została wykonana stosowna 
dokumentacja projektowa oraz szereg prac ziemnych i bru-
karskich związanych z zagospodarowaniem terenu oraz usta-
wieniem wiaty. Całość inwestycji wraz z projektem kosztowała 
ponad 20 tysięcy złotych.
 Nowe zadaszenie z pewnością poprawi warunki i bezpieczeń-
stwo podróżnych korzystających regularnie z przystanku w To-
karni. Niezwykle ważnym jest by obiekt funkcjonował w dbałości 
i poszanowaniu, aby mógł długo służyć mieszkańcom.

Magdalena Jamrożek

Zamek Królewski w Chęcinach turystycznym 
hitem minionego roku

letnim! Dokładne daty wydarzeń będzie można poznać już 
w styczniu po opublikowaniu zamkowego kalendarza imprez 
2016!
 Całokształt pozytywnych zmian warowni chęcińskiej doce-
nili internauci. Zamek Królewski w Chęcinach otrzymał miano 
wicelidera w plebiscycie na najlepszy produkt turystyczny 2015 
roku! Głosowanie trwało od 19 września do 3 października. 
W tym czasie głosy oddało ponad 12 tysięcy internautów! Po-
nadto warownia otrzymała rekomendację Miejsca Przyjaznego 
Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo. 
Rowerzyści mogą korzystać z bezpiecznego parkingu u pod-
nóża zamku jak i ze skrzynki z podstawowymi narzędziami do 
naprawy rowerów. Kolejnym sukcesem jaki przyniósł rok 2015 
jest ilość turystów przybyłych na zamek. W okresie od kwietnia 
po dziś dzień odnotowaliśmy liczbę prawie 170 tysięcy zwiedza-
jących. To absolutny rekord!
 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski oraz 
Dyrektor Zamku Królewskiego w Chęcinach Grzegorz Pierzak 
nie ukrywają zadowolenia z osiągnięć roku dobiegającego koń-
ca. Mają również wiele pomysłów na kolejne lata oraz zapew-
niają o stałym poszerzaniu oferty obiektu -”Dołożymy wszelkich 
starań aby rok 2016 był równie owocny, a nawet jeszcze lepszy! Nie-
ustannie podwyższamy standard oferowanych przez nas usług. Dążymy 
do tworzenia niekonwencjonalnej i rozbudowanej oferty, która zado-
woli najbardziej wymagającego turystę.” podreśla burmistrz. „Nie-
ustannie umacniamy naszą pozycję. Niedawno zostało podpisane poro-
zumienie w sprawie utworzenia „Chęcińskiego Klastra Turystycznego”. 
To kolejna droga do sukcesu. Stawiamy na innowacje i rozwój. Patrzy-
my przez pryzmat turysty. Chcę aby zamek był kojarzony jako najatrak-
cyjniejszy, nowatorski i przyjazny zabytek.” – dodaje dyrektor.
 Już wiadomo, że w 2016 roku w baszcie kwadratowej poja-
wi się ciekawa galeria tematyczna. Ponadto na zamku górnym 
zapowiedziano niespotykaną dotychczas atrakcje, o której bę-
dzie można się dowiedzieć śledząc stronę internetową zamku 
www.zamek.checiny.pl.

Zamek Królewski w Chęcinach
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 W niedzielę, 6 grudnia, w Sali Widowiskowej Wojewódz-
kiego Domu Kultury w Kielcach odbył się VIII Wojewódz-
ki Przegląd Zespołów Obrzędowych oraz V Regionalnalny 
Przegląd Gadek. Wzięli w nich udział zespoły folklorystyczne 
i artyści z terenu województwa świętokrzyskiego, które miały 
za zadanie zaprezentowanie na scenie widowisk opartych na 
zwyczajach, obyczajach, obrzędach i zajęciach gospodarskich 
charakterystycznych dla regionu.
 Na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury zaprezentowało 
się 10 zespołów. Ich występy oceniała rada artystyczna, pod 
przewodnictwem znawcy kultury regionu, profesora Stani-
sława Cygana z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach.

Zespół „Siedlecczanie” laureatem
Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Obrzędowych

 Reprezentujący Gminę Chęciny Zespół Folklorystyczny 
„Siedleczanie” zaprezentował  się w zupełnie nowej sztuce 
zatytułowanej „WYSKUBEK, ABŁO ŁOSTATNI DZIŃ DAR-
CIO PIRZA” zdobywając III miejsce w konkursie, a Pani Sta-
nisałwa Żądecka za za wzruszającą opowieść pt. „BABUSIA?... 
A CHTO TO JES TEN DZIOD??? również nagrodzona zosta-
ła III miejscem. 
 To już ósma edycja Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów 
Obrzędowych, który ma na celu ocalenie od zapomnienia i tra-
dycji kultury chłopskiej. Jest to również znakomitą okazją do 
upowszechniania dorobku lokalnych zespołów folklorystycz-
nych. 

Magdalena Jamrożek

 Gminny „Mam Talent” już na stałe wpisał się do kalendarza 
imprez na terenie gminy Chęciny. To z niecierpliwością wycze-
kiwane przez utalentowaną młodzież wydarzenie. Właśnie tu, 
podczas trwania konkursu młodzi ludzie mogą zaprezentować 
swoje umiejętności taneczne, wokalne, aktorskie, czy każde 
inne, które można nazwać talentem. 
 Tegoroczna edycja trzymała bardzo wysoki poziom. Kon-
kurencja była ogromna, a jury miało ciężki orzech do zgryzie-
nia, ponieważ jak się okazuje, Chęciny są pełne utalentowa-
nych osób. – Jestem bardzo mile zaskoczony, że impreza cieszy 
się tak ogromną popularnością – powiedział Robert Jaworski, 
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny. – W tegorocznej edycji wy-
stąpiło aż siedemdziesiąt cztery utalentowane osoby, a warto 
przypomnieć, że trzy lata temu, było ich zaledwie kilkanaście. 
Jak widać widowisko rozrasta się, a chętnych do zaprezentowa-
nia swoich umiejętności lawinowo przybywa. I taka jest właśnie 
idea tego wydarzenia, chcemy dać możliwość młodym ludziom 
zaprezentowania ich talentów. Kto wie, może właśnie nasz kon-
kurs będzie trampoliną do ich dalszych sukcesów na polu arty-
stycznym – dodał Burmistrz.

Trzecia edycja gminnego „Mam Talent” za nami
 Już po raz trzeci utalentowana młodzież z gminy Chęciny stanęła w szranki i zaprezentowała swoje niezwykłe umiejętności. 
Wystąpili wokaliści, tancerze, zaprezentowały się także kabarety. Impreza przyciągnęła tłumy widzów, a hala „Pod Basztami” 
wypełniła się po brzegi. To było bardzo widowiskowe popołudnie w Chęcinach.

 Jury nie miało łatwego zadania, ponieważ poziom „Mam 
Talent” był bardzo wysoki. W swojej ocenie brali pod uwa-
gę: warsztat wykonania, a także umiejętny dobór repertuaru 
i środków artystycznych. – Tegoroczny konkurs był dla nas 
trudny, ponieważ zaprezentowało się całe mnóstwo utalento-
wanych osób i naprawdę ciężko  było wybrać tych najlepszych 
– powiedział Przemysław Gruszka, przewodniczący jury III 
„Mam Talent”. 
Na najwyższym podium stanęła Łucja Jastrzębska. Młoda ar-
tystka wykonała własną interpretację piosenki Czerwonych 
Gitar pod tytułem „Powiedz stary gdzieś ty był”. – Śpiew to 
całe moje życie, ponieważ śpiewam od 5 roku życia. Dlatego 
bardzo cieszę się, że zostałam zauważona i doceniona wśród tak 
wielu młodych wykonawców – powiedziała Julia Jastrzębska, 
zwyciężczyni konkursu.
 Tegoroczna impreza jest zapowiedzią przyszłorocznych 
edycji gminnego „Mam Talent”, ponieważ następne młode, 
utalentowane osoby czekają na swoją kolej do zwycięstwa. Za-
praszamy za rok!

Agnieszka Olech
Zwycięzcy III Gminnego „Mam Talent”
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70. rocznica wyzwolenia Chęcin 1945 – 2015 XX Gminny Przegląd Widowisk Jasełkowych
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ponownie zagrała 

w Chęcinach

Walne zebranie sprawozdawcze jednostek OSP z terenu 
Gminy i  Miasta Chęciny Retro Walentynki w Kamienicy „Niemczówka”Koziołek Matołek z Teatrem Kubuś w Chęcinach

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Polichno, Ostrów oraz Wolica i Chęciny.Gminny Dzień Kobiet przy dźwiękach francuskiej muzyki

Budowa sieci gazociągu na terenie Gminy Chęciny
Wybory Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz 

członków Rad Sołeckich i Osiedlowych z terenu Gminy Chęciny.  
Spotkanie autorskie z prozaikiem, pisarzem i scenarzystą, 

Zbigniewem Masternakiem

Koncert Piotra Salata w hali „Pod Basztami” „Złoty Żuraw 2014” za rewitalizację chęcińskich rynkówKiermasz Wielkanocny

Spotkanie z poezją Wisławy SzymborskiejBudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Polichno, Ostrów oraz Wolica i Chęciny.



Otwarcie Zamku Królewskiego w Chęcinach
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Koncert Piosenki Turystycznej Termomodernizacja budynku OSP w Bolminie

Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Strażaka w Chęcinach

Spotkanie autorskie z Janem Grzegorczykiem

Zagospodarowanie terenu wokół kościoła 
w Starochęcinach

Podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia i budowy 
Staropolskiego Ośrodka Górnictwa Kruszcowego w Miedziance. 

Biegi uliczne w ramach akcji „Polska Biega” Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski w Chęcinach

II Gminny Turniej Gier i Zabaw Logicznych

Turnieje szachowe Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny Zlot Pojazdów Zabytkowych w Chęcinach Budowa chodnika w Bolminie

Obchody 71. rocznicy pacyfikacji Chęcin 
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Święto Chęcin Otwarcie nowej wystawy w Miedziance Koncert dla Św. Jana Pawła II 

Jubileusz 30-iecia działalności Zespołu „Siedlecczanie” Nocny Turniej Piłki Nożnej

Chęciny Liderem Turystyki

Nowe cykliczne wydarzenie pn. „Noc na Zamku 
Królewskim w Chęcinach” XII Międzynarodowy Plener Malarski w Chęcinach

XIX Zamkowe Spotkania z Muzyką w Chęcinach

IX Nocne Zwiedzanie Zabytków Chęcin
Uroczystość nadania sztandaru dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Wolicy
Budowa drogi ekspresowej S-7 i przebudowa wjazdu do 

Chęcin

Budowa i otwarcie wodociągu oraz terenów 
poscaleniowych w Mostach 

Spotkanie z Harrison’em Schmitt’em, ostatnim człowiekiem 
na Księżycu. Dożynki Gminne 2015

Budowa wodociągu, scalenie gruntów i wyznaczenie dróg w Mostach

Remont świetlicy w Miedziance
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Uroczystości Święta Lotników w PolichnieNarodowe czytanie „Lalki” Bolesława Prusa 

VIII Piknik Historyczny w Chęcinach

Ukończona budowa drogi w Podzamczu-Gaj, Bolmin-Kresy, Łukowa-Kamionka.

Inwestycja Gminy Chęciny w gronie 10 najlepszych 
w kraju Międzynarodowe sukcesy zawodniczek LKS ˝ZNICZ˝

Europejskie Zawody Robotów Marsjańskich w RCNT w 
Podzamczu 

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej najlepszą 
architekturą w Europie

Podpisanie porozumienia w sprawie powstania 
Chęcińskiego Klastera TurystycznegoUkończona nawierzchnia na ulicy Sitkówka w Chęcinach

Budowa dróg dojazdowych wzdłuż drogi wojewódzkiej Chęciny z tytułem „Wzorowa Gmina”Ku pamięci Żydów chęcińskich w Treblince

Podpisanie porozumienia w sprawie powstania Chęcińsko-
Kielecki Geoparku

Europejskie Zawody Robotów Marsjańskich w RCNT w 
Podzamczu 

IX Festiwal Kultury Żydowskiej w Chęcinach
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Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny odznaczony przez 
Ministra Administracji i Cyfryzacji Obchody Narodowego Święta NiepodległościPrzebudowa drogi w Mostach 

Mecze międzynarodowe i mecze Plus Ligi w Chęcinach

Teatr Grodzki „Pod Basztami” zachwycił spektaklem 
„Dziady” 

Przebudowa drogi i budowa chodnika w Wolicy

Budowa Centrum Zdrowia GAMETA w Podzamczu

III Gminny Mam Talent

Międzynarodowa konferencja prokuratorów i prawników 
w Chęcinach  

Barbórka w Miedziance

Uroczyste otwarcie Europejskiego Centrum Edukacji 
Geologicznej 

Andrzejki na Zamku Królewskim w Chęcinach

Jubileusz 25 - lecia istnienia Samorządu Gminy i Miasta 
Chęciny

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego Jubileusz 10-lecia działalności „Bolminianek” 

Jubileusz Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Chęcinach 

Zabawa Mikołajkowa w hali „Pod Basztami” 

Ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego w Siedlcach
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 W pierwszym dniu Międzynarodowego Świątecznego Turniej Pił-
ki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Chęciny Roberta Ja-
worskiego Effector Kielce musiał uznać wyższość w setach 1-3 (16-25, 
25-20, 20-25, 20,25) reprezentacji Algierii. Następnie podczas drugie-
go dnia turnieju Effector Kielce pokonał pierwszoligowy Aluron War-
te Zawiercie 3:1.  (17:25, 25:20, 25:21, 28:26). 

Algieria zwycięzcą Międzynarodowego Turnieju w Chęcinach
 Jednak w ostatnim meczu turnieju reprezentacja Algierii pokonała 
zespół Aluronu Warty Zawiercie 3:0 i została zwycięzcą całego Turnie-
ju. Drugie miejsce zajął zespół Effectora Kielce, a trzecie przypadło 
gościom z Zawiercia. 
 Po ostatnim gwizdku sędziego odbyło się uroczyste zakończenie 
i podsumowanie trzydniowych zmagań na parkiecie Hali „Pod Basz-
tami”. Kapitanowie drużyn odebrali z rąk Burmistrza, Roberta Jawor-
skiego pamiątkowe puchary.

CKiS w Chęcinach

 Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać bezpośrednią łączności 
z załogą radiowozu, szczególnie wtedy, gdy policjanci z Komisariatu 
Policji w Chęcinach znajdują się w terenie.
 W pilnych sprawach można również dzwonić na numer alarmowy 
Policji 997. – Apelujemy do wszystkich, którym leży na sercu dobro gmi-

Przypominamy numer interwencyjny na policję

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

ny. Jeżeli będziecie świadkami łamania prawa, to dzwońcie jak najszyb-
ciej pod wskazany telefon. Nie przechodźcie obojętnie obok zjawiska 
chuligaństwa i wandalizmu. Po prostu reagujcie – nawołuje Burmistrz, 
Robert Jaworski.   

Agnieszka Olech
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 Gości Przeglądu przywitał gospodarz Gminy i Miasta 
Chęciny, Robert Jaworski. – To był wyjątkowy dzień, ponie-
waż dzieci z terenu naszej gminy zaprezentowały swoje zdol-
ności aktorskie, taneczne i wokalne, wprowadzając widownię 
w prawdziwie magiczny klimat. – powiedział Burmistrz Robert 
Jaworski. -  Dla wielu młodych aktorów był to sceniczny debiut, 
dlatego tym bardziej należą im się słowa uznania za pracę, jaką 
włożyli w każdą zaprezentowaną inscenizację, ale i za odwagę, 
bo z pewnością wielkim wyzwaniem jest stanąć przed tak licz-
nie zgromadzoną publicznością. Pomimo, że to dopiero druga 
edycja Przeglądu, frekwencja była ogromna co nas niezmiernie 
cieszy. Świadczy to o tym, że jest duże zapotrzebowanie na tego 
typu wydarzenia w gminie – dodał Burmistrz.

Bajkowe popołudnie w Chęcinach
 13 grudnia w hali „Pod Basztami” w Chęcinach amatorzy sztuki teatralnej i bajek mogli liczyć na prawdziwą ucztę dla 
oczu i uszu. „Królowa Śniegu”, „Dziewczynka z zapałkami” czy „Opowieść Wigilijna” - to tylko niektóre z bajek, jakie zostały 
wystawione w ramach „Świątecznego Przeglądu Małych Form Teatralnych”.

 Jako pierwsi wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Chęcinach. Zaprezentowali bajkę pt. „Dziewczynka z zapał-
kami”, a ich opiekunami były: Justyna Ramiączek, Agnieszka 
Skrobot i Marzena Rewucka – Kundys. Żywiołowe widowisko 
w reżyserii Doroty i Artura Anyżów pt. „Tymoteusz i Psiuńcio” 
zaprezentował Teatr Zbożowy. Zgromadzeni goście mogli także 
obejrzeć „Opowieść Wigilijną” w inscenizacji uczniów Szkoły 
Podstawowej w Łukowej, którymi opiekowały się: Anna Woź-
nicka i Marzena Papka. Przedstawienie „Na ratunek człowie-
kowi” zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Wolicy, 
którzy wystąpili pod opieką Alicji Jaszczykiewicz, Ewy Fryt i Be-
aty Ludwickiej–Dula. Umiejętności aktorskie i wokalne zapre-
zentowali również uczniowie Szkoły Muzycznej Casio, działa-
jącej przy Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach pod opieką 
Krzysztofa Pituli.

 Publiczność bardzo ciepło przyjęła wszystkie wystąpienia 
i nagrodziła je gromkimi brawami. Spotkanie uświetnił swoją 
obecnością Święty Mikołaj, który z pomocą orszaku postaci baj-
kowych rozdał wykonawcom paczki wypełnione słodkościami. 
To był niezapomniany, bajkowy dzień w Chęcinach.
Organizatorzy dziękują wszystkim tym, którzy wsparli to wyda-
rzenie, a są nimi: Biko Serwis Sp. z o.o., PPUH TAWOL Sp. J, 
PUH ROMANO, Sklep „GROSZEK” Stanisław Śledź, Sklep 
„EURO” Mirosław Rylski, PASMANTERIA Anna Kędzierska, 
KWIACIARNIA Małgorzata Jarząbek, SKLEP PRZEMYSŁO-
WY Mirosław Wróbel i APTEKA Wiesława Kawecka.

Agnieszka Olech
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Szanowni Mieszkańcy,

 Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach uprzejmie informuje, że dokonano aktualizacji harmonogramu odbioru odpadów z  nie-
ruchomości położonych na terenie Gminy i Miasta Chęciny poprzez dodanie dat odbioru odpadów w 2016 roku.
 Jednocześnie nadmienia się, że dni odbioru odpadów komunalnych w 2016 pozostają bez zmian.
 Przypominamy, że odpady powinny być wystawiane do godziny 7.00 rano w terminie zgodnym z harmonogramem odbioru 
odpadów komunalnych. Pojemniki powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla pracowników odbierających odpa-
dy komunalne. 
 Prosimy również o zwrócenie uwagi, że gdy dzień odbioru odpadów wypadnie w dniu ustawowo wolnym od pracy ustalono 
dni zastępcze odbioru odpadów.

Anna Nowaczek

Lp. Miejscowości i ulice Odpady zmieszane (pojemnik) Odpady segregowane worek żółty 
+ niebieski

Odpady segregowane worek 
brązowy +czarny + zielony

1. Milechowy, Bolmin, Wymysłów, Mosty, 
Jedlnica, Miedzianka bez bloków

3 środa

20.01, 17.02, 16.03, 20.04,
18.05, 15.06,  20.07, 17.08,
21.09, 19.10, 16.11, 21.12

1 czwartek

07.01, 04.02, 03.03, 07.04,
05.05, 02.06, 07.07, 04.08
01.09, 06.10, 03.11, 01.12

1 poniedziałek

04.01, 01.02, 07.03, 04.04,
02.05, 06.06, 04.07, 01.08
05.09, 03.10, 07.11, 05.12

2. Skiby, Charężów, Zacisze, Podpolichno, 
Polichno, Gościniec, SKIBY 83

4 środa

27.01, 24.02, 23.03, 27.04,
25.05, 22.06, 27.07, 24.08,
28.09, 26.10, 23.11, 28.12

2 czwartek

14.01, 11.02, 10.03, 14.04,
12.05, 09.06, 14.07, 11.08,
08.09, 13.10, 10.11, 08.12

2 poniedziałek

11.01, 08.02, 14.03, 11.04,
09.05, 13.06, 11.07, 08.08,
12.09, 10.10, 14.11, 12.12

3.

Korzecko, Chęciny: Os. Północ, al. 
Partyzantów, ul. Armii Krajowej, ul. 
Piłsudskiego, ul. Zatropie, ul. Gen. Skalskiego, 
ul. Powstania Styczniowego, GMINNY 
PUNKT W CHĘCINACH

2 środa

13.01, 10.02, 09.03, 13.04,
11.05, 08.06, 13.07, 10.08,
14.09, 12.10, 09.11, 14.12

3 czwartek

21.01, 18.02, 17.03, 21.04,
19.05, 16.06, 21.07, 18.08,
15.09, 20.10, 17.11, 15.12

3 poniedziałek

18.01, 15.02, 21.03, 18.04,
16.05, 20.06, 18.07, 13.08,
19.09, 17.10, 21.11, 19.12

4. Tokarnia, Wrzosy, RADKOWICE 15 A, 
RADKOWICE 11D

1 środa

09.01, 03.02, 02.03, 06.04,
04.05, 01.06,  06.07, 03.08,
07.09, 05.10, 02.11, 07.12

4 czwartek

28.01, 25.02, 24.03, 28.04,
30.05, 23.06, 28.07, 25.08,
22.09, 27.10, 24.11, 22.12

4 poniedziałek

25.01, 22.02, 31.03, 25.04,
23.05, 27.06, 25.07, 22.08,
26.09, 24.10, 28.11, 29.12

5. Siedlce bez bloków, Ostrów

2 piątek

08.01, 12.02, 11.03, 08.04,
13.05, 10.06, 08.07, 12.08,
09.09, 14.10, 12.11, 09.12

1 czwartek

07.01, 04.02, 03.03, 07.04,
05.05, 02.06, 07.07, 04.08,
01.09, 06.10, 03.11, 01.12

1 wtorek

05.01, 02.02, 01.03, 05.04,
07.05, 07.06, 05.07, 02.08,
06.09, 04.10, 05.11, 06.12

6. Wolica, Podzamcze bez bloków

3 piątek

15.01, 19.02, 18.03, 15.04,
20.05, 17.06, 15.07, 19.08,
16.09, 21.10, 18.11, 16.12

2 czwartek

14.01, 11.02, 10.03, 14.04,
12.05, 09.06, 14.07, 11.08,
08.09, 13.10, 10.11, 08.12

2 wtorek

12.01, 09.02, 08.03, 12.04,
10.05, 14.06, 12.07, 09.08,
13.09, 11.10, 08.11, 13.12

7. Łukowa, Wojkowiec, Lelusin, Starochęciny, 
Chęciny ul. Radkowska – cała, WRZOSY 23

4 piątek

22.01, 26.02, 25.03, 22.04,
27.05, 24.06,  22.07, 26.08,
23.09, 28.10, 25.11, 23.12

1 piątek

30.12.15,  05.02, 04.03,
01.04, 06.05, 03.06, 01.07,

05.08, 02.09, 07.10, 04.11, 02.12

3 wtorek

19.01, 16.02, 15.03, 19.04,
17.05, 21.06, 19.07, 16.08,
20.09, 18.10, 15.11, 20.12

8. Lipowica, Przymiarki, Radkowice

1 piątek

30.12.15, 05.02, 04.03, 01.04,
06.05, 03.06, 01.07, 05.08,
02.09, 07.10, 04.11, 02.12

2 piątek

08.01, 12.02, 11.03, 08.04,
13.05, 10.06, 08.07, 12.08,
09.09, 14.10, 12.11, 09.12

1 środa

09.01, 03.02, 02.03, 06.04,
04.05, 01.06, 06.07, 03.08,
07.09, 05.10, 02.11, 07.12

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2016
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9.

Chęciny, ul. Sitkówka, ul. Panek. ul. Zelejowa, 
ul. Tadeusza. Kościuszki, ul. Dobrzączka, ul. 
Kasztelańska, ul. Jana Pawła II, ul. Królowej 
Jadwigi, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Henryka 
Sienkiewicza, ul. Kielecka, ul. Szkolna, ul. 
Stanisława Branickiego, ul. Wołodyjowskiego, 
ul. Władysława Jagiełły, Pl. Żeromskiego

3 piątek

15.01, 19.02, 18.03, 15.04,
20.05, 17.06,  15.07, 19.08,
16.09, 21.10, 18.11, 16.12

4 wtorek

26.01, 23.02, 22.03, 26.04,
24.05, 28.06, 26.07, 23.08,
27.09, 25.10, 22.11, 27.12

2 środa

13.01, 10.02, 09.03, 13.04,
11.05, 08.06, 13.07, 10.08,
14.09, 12.10, 09.11, 14.12

10. Bloki Os. Sosnówka, Os. Czerwona Góra

1 poniedziałek, 2 poniedziałek,
3 poniedziałek, 4 poniedziałek

04.01, 11.01, 18.01, 25.01,
01.02, 08.02, 15.02, 22.02,
07.03, 14.03, 21.03, 31.03,
04.04, 11.04, 18.04, 25.04, 
02.05, 09.05, 16.05, 23.05,
06.06, 13.06, 20.06, 27.06,
04.07, 11.07, 18.07, 25.07,
01.08, 08.08, 13.08, 22.08,
05.09, 12.09, 19.09, 26.09,
03.10, 10.10,  17.10, 24.10,
07.11, 14.11, 21.11, 28.11,
05.12, 12.12, 19.12, 29.12

1 wtorek, 3 wtorek

05.01, 19.01, 02.02, 16.02,
01.03, 15.03, 05.04, 19.04,
07.05, 17.05, 07.06, 21.06,
05.07, 19.07, 02.08, 16.08,
06.09, 20.09, 04.10, 18.10,
 05.11, 15.11, 06.12, 20.12

1 wtorek, 3 wtorek

05.01, 19.01, 02.02, 16.02,
01.03, 15.03, 05.04, 19.04,
07.05, 17.05, 07.06, 21.06,
05.07, 19.07, 02.08, 16.08,
06.09, 20.09, 04.10, 18.10,
 05.11, 15.11, 06.12, 20.12

11. Bloki Miedzianka

1 poniedziałek, 3 środa

04.01, 20.01, 01.02, 17.02,
07.03, 16.03, 04.04, 20.04,
02.05, 18.05, 06.06, 15.06,
04.07, 20.07, 01.08, 17.08,
05.09, 21.09, 03.10, 19.10,
07.11, 16.11, 05.12, 21.12 

1 wtorek

05.01, 02.02, 01.03, 05.04,
07.05, 07.06, 05.07, 02.08,
06.09, 04.10, 05.11,06.12

1 wtorek

05.01, 02.02, 01.03, 05.04,
07.05, 07.06, 05.07, 02.08,
06.09, 04.10, 05.11,06.12

12. Bloki Podzamcze

1 poniedziałek, 3 piątek

04.01, 15.01, 01.02, 19.02,
07.03, 18.03, 04.04, 15.04,
02.05, 20.05, 06.06, 17.06,
04.07, 15.07, 01.08, 19.08,
05.09, 16.09, 03.10, 21.10,
07.11, 18.11, 05.12, 16.12 

1 wtorek

05.01, 02.02, 01.03, 05.04,
07.05, 07.06, 05.07, 02.08,
06.09, 04.10, 05.11, 06.12

1 wtorek

05.01, 02.02, 01.03, 05.04,
07.05, 07.06, 05.07, 02.08,
06.09, 04.10, 05.11, 06.12

13. Bloki Siedlce

1 poniedziałek, 2 piątek

04.01, 08.01, 01.02, 12.02,
07.03, 11.03, 04.04, 08.04,
02.05, 13.05, 06.06, 10.06,
04.07, 08.07, 01.08, 12.08,
05.09, 09.09, 03.10, 14.10,
07.11, 12.11, 05.12, 09.12 

1 wtorek

05.01, 02.02, 01.03, 05.04,
07.05, 07.06, 05.07, 02.08,
06.09, 04.10, 05.11, 06.12

1 wtorek

05.01, 02.02, 01.03, 05.04,
07.05, 07.06, 05.07, 02.08,
06.09, 04.10, 05.11, 06.12

14. Chęciny: ul. Długa, ul. Krzywa, ul. Spokojna, 
ul. Władysława Łokietka

1 poniedziałek

04.01, 01.02, 07.03, 04.04,
02.05, 06.06, 04.07, 01.08,
05.09, 03.10, 07.11, 05.12

2 wtorek

12.01, 09.02, 08.03, 12.04,
10.05, 14.06, 12.07, 09.08,
13.09, 11.10, 08.11, 13.12

3 piątek

15.01, 19.02, 18.03, 15.04,
20.05, 17.06, 15.07, 19.08,
16.09, 21.10, 18.11, 16.12

15. Chęciny: ul. Małogoska, ul. Spacerowa, ul. 
Mała, ul. Ogrodowa

2 poniedziałek

11.01, 08.02, 14.03, 11.04,
09.05. 13.06, 11.07, 08.08,
12.09, 10.10, 14.11, 12.12

2 wtorek

12.01, 09.02, 08.03, 12.04,
10.05, 14.06, 12.07, 09.08,
13.09, 11.10, 08.11, 13.12

3 środa

20.01, 17.02, 16.03, 20.04, 18.05, 
15.06, 20.07, 17.08, 21.09, 19.10, 

16.11, 21.12

16 Chęciny: ul. Jędrzejowska, ul. Fodygi, Pl. 2 
Czerwca, ul. Kazimierza Wielkiego

3 poniedziałek

18.01, 15.02, 21.03, 18.04,
16.05, 20.06, 18.07, 13.08,
 19.09, 17.10, 21.11, 19.12, 

2 wtorek

12.01, 09.02, 08.03, 12.04,
10.05, 14.06, 12.07, 09.08,
13.09, 11.10, 08.11, 13.12

3 środa

20.01, 17.02, 16.03, 20.04,
18.05, 15.06, 20.07, 17.08,
21.09, 19.10, 16.11, 21.12

17.
Chęciny: ul. Staszica, ul. 14 Stycznia, ul. 
Strażacka, ul. Przedborska, ul. Floriańska, ul. 
Franciszkańska

4 poniedziałek

25.01, 22.02, 31.03, 25.04,
23.05, 27.06, 25.07, 22.08,
 26.09, 24.10, 28.11, 29.12 

2 wtorek

12.01, 09.02, 08.03, 12.04,
10.05, 14.06, 12.07, 09.08,
13.09, 11.10, 08.11, 13.12

3 piątek

15.01, 19.02, 18.03, 15.04,
20.05, 17.06, 15.07, 19.08,
16.09, 21.10, 18.11, 16.12 

UWAGA!!!
Na szaro oznaczono WYJĄTKI - czyli dni zastępcze dla świąt tj. dla dni wolnych od pracy: 

1 stycznia, 6 stycznia, 28 marca, 3 maja, 26 maja, 15 sierpnia, 1 listopada, 11 listopada, 26 grudnia.
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 15 grudnia w hali sportowej w Bilczy odbyła się II runda 
Wojewódzkiej Szkolnej Ligi Tenisa Stołowego. Kolejny raz 
wielkie sukcesy odnieśli sportowcy z Bolmina, którzy w gronie 
najlepszych szkół z województwa świętokrzyskiego w tej dyscy-
plinie sportu uplasowali się w czołówce.
 Uczeń klasy 4, Damian Krzeszowski, zajął I miejsce w ka-
tegorii „klasa 4 i młodsi”. W tej samej kategorii uczeń klasy 
3. Adrian Porzuczek zajął III miejsce. Warty podkreślenia jest 
fakt, że Adrian był najmłodszym uczestnikiem w tej kategorii, 
a jego mecze wzbudzały wiele emocji wśród publiczności!

Sukcesy uczniów z Bolmina w wojewódzkiej
lidze tenisa stołowego szkół podstawowych

Mistrzostwa
Powiatu Kieleckiego
w Sportach Siłowych

 11 grudnia 2015r. w Klubie Fitness K2 w Kielcach odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w Sportach Siłowych dla 
uczniów szkól ponadgimnazjalnych. Uczennica Liceum Ogól-
nokształcacego – Aleksandra Żurek została Wicemistrzynią 
Powiatu Kieleckiego. Natomiast chłopcy – Wiktor Buras (kat. 
70 kg) i  Paweł Galus (kat. +70 kg) zajęli  odpowiednio V i IV 
miejsca.
 Młodzież rywalizowała w 4 konkurencjach, w dwóch ka-
tegoriach wagowych – 70 i + 70 kilogramów- osobno dziew-
częta i osobno chłopcy. Jak podkreślali trenerzy i jednocześnie 
sędziowie, poziom  zawodów był bardzo wysoki. Na szczegól-
ną uwagę i podziw zasługują dziewczyny, które wykazały się 
ogromną wolą walki i bardzo dobrym przygotowaniem tech-
nicznym, jak i motorycznym.
 Opiekunem drużyny była pani Monika Sobura – Święs. Or-
ganizatorem imprezy sportowej i fundatorem nagród - Staro-
stwo Powiatowe w Kielcach.

Zespół Szkół Nr 2
im. Władysława Łokietka

 Również uczennice z Bolmina udowodniły, że należą do 
najlepszych w województwie świętokrzyskim. W kategorii „kla-
sa 4 i młodsi” Julia Stelmaszczyk zajęła V miejsce. W kategorii 
klas 5-6 Milena Pałys zajęła miejsce IV, a Agnieszka Banaś miej-
sce III.
 W punktacji drużynowej Szkoła Podstawowa z Bolmina 
utrzymała i umocniła się na II miejscu w Lidze w klasyfikacji 
drużynowej.
 Damian Krzeszowski: Ogromnie się cieszę się, że wygrałem, 
na pewno moja rodzina i moi nauczyciele będą dumni ze mnie! 
Tak jak mówi nasz trener pan Dariusz Smutek: „Trening czyni 
mistrza”! Trzeba mieć sportowy cel w swoim życiu i do niego 
dążyć. Chciałbym być najlepszy!

SP BOLMIN
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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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 Wychowanka Znicza Podzamcze zmierzyła się w olimpijskiej 
kategorii wagowej 58 kg z Anną Zwirydowską (ZTA Zgierz), 
aktualną wicemistrzynią Europy Seniorek. Agnieszka nie zwa-
żając na nic pokonała krajankę 3:0.
 Następną walkę przegrała z Kubanką, która w ostatecznej 
kwalifikacji uplasowała się na miejscu pierwszym. Agnieszka 

Agnieszka Król u progu Igrzysk Olimpijskich
w Rio de Janeiro

 Zawodnicy z całego świata, w tym również nasza reprezentantka Agnieszka Król, wystartowali w zapaśniczym Turnieju 
Międzynarodowym w Nicei we Francji.

o III miejsce walczyła z Hiszpanką, z którą wygrała. Dzięki 
wygranej z podopieczną ZTA Zgierz Agnieszka ma teraz dużą 
szansę do występu podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Jane-
iro.
 Agnieszka może uzyskać kwalifikacje do igrzysk olimpij-
skich w Brazylii podczas turniejów międzynarodowych, któ-
re odbędą się wiosną przyszłego roku w Serbii, Mongolii oraz 
w Turcji. Podsumowując, podczas tych sportowych wydarzeń 
zapaśnicy będą walczyć o 12 miejsc w każdej kategorii wagowej, 
które staną się przepustką do Rio de Janeiro. Agnieszka ma 
zaledwie 22 lata, ale jak na swój młody wiek ma już duże osią-
gnięcia sportowe na swoim koncie – dodaje z dumą Czesław 
Zaborski.
 Do tej pory z naszego województwa do eliminacji przystą-
piło dwóch zawodników: Zbigniew Grudzień (Ateny) i Anna 
Wawrzycka (Pekin). Obydwoje to reprezentanci LKS ZNICZ 
Podzamcze.
 Gratulujemy Klubowi takich zawodników i już dzisiaj trzy-
mamy mocno kciuki za kolejne występy!!!

Monika Piotrowska
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 Uroczystość odbyła się w Dworze Starostów Chęcińskich 
w Podzamczu, gdzie gospodarz Gminy i Miasta Chęciny, Ro-
bert Jaworski w imieniu Prezydenta RP dokonał dekoracji 
jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. – Jest 
mi niezmiernie miło, że mogę wręczyć Państwu medale, które 
doceniają 50 lat wspólnego życia. Te medale to symbol miło-
ści i jedności – podkreślał Burmistrz. – To dla mnie zaszczyt, 
że mogę wam dzisiaj pogratulować przeżytych wspólnie wielu 
lat i obchodzonych złotych godów. Przy tej okazji chciałbym 
wam życzyć przede wszystkim dużo zdrowia na kolejne lata ży-
cia i szczęścia. Niech otacza was krąg samych życzliwych ludzi, 
obyście zawsze czuli się potrzebni. Stanowicie wzór wytrwałości 
i wierności małżeńskiej – dodał.

W Chęcinach świętowali „Złote Gody”
 Medale za długoletnie pożycie małżeńskie kwiaty, moc życzeń i gratulacje – tak 12 grudnia, w Dworze Starostów Chęciń-
skich w Podzamczu, dwanaście par z terenu naszej gminy świętowało swoje okrągłe jubileusze zawarcia związku małżeńskiego. 

 Po części oficjalnej, Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni 
przez Burmistrza na wspólne zwiedzanie Dworu Starostów 
Chęcińskich, po którym jubilaci zasiedli do wspólnego stołu, 
przy którym nie obyło się bez chwili wspomnień. Małżonko-
wie kolejno opowiadali o swojej miłości, rodzinie i życiu, jakie 
wspólnie spędzili ze sobą w czasie 50 lat związku małżeńskiego. 
Pytani o receptę na zgodny i trwały związek, wszyscy z uśmie-
chem rozkładali ręce, twierdząc, że nie ma „złotego środka” na 
udane małżeństwo. Podkreślali natomiast, że ich małżeństwa 
zawsze opierały się na mocnych fundamentach poszanowania 
rodziny, miłości dla drugiej osoby oraz wzajemnej tolerancji 
i wyrozumiałości. – Stanowicie dla młodego pokolenia wzór do 
naśladowania – podkreślał Burmistrz Robert Jaworski.

Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie uhonorowani 
zostali Państwo:
Feliksa i Mieczysław Dobrowolscy z Podzamcza, Helena i Stani-
sław Giemza z Miedzianki, Zofia i Józef Glita z Bolmina-Milecho-
wy, Stefania i Lucjan Głuch z Zelejowej, Zofia i Józef Karbownik 
z Polichna, Marianna i Czesław Kowalscy, Henryka i Stanisław 
Pyczek oraz Jadwiga i Władysław Łukasik z Siedlec, Helena i Jan 
Matla, Zofia i Renard Skowerscy, Leokadia i Ryszard Piotrowscy 
oraz Ewa i Tadeusz Rylscy z Chęcin, Ewa i Henryk Nagłowscy, 
Krystyna i Józef Plewińscy oraz Kazimiera i Zbigniew Woźniccy 
z Ostrowa, Anna i Bronisław Stefańczyk z Tokarni, Henryka i Jó-
zef Stępień z Bolmina oraz Teresa i Henryk Ślewa z Wolicy.

Agnieszka Olech

 Do złożonych przez Burmistrza życzeń pomyślności i szczę-
ścia na jeszcze wiele długich wspólnych lat dołączył się także 
Ksiądz Dziekan Jan Kukowski, Proboszcz Parafii pw. Św. Bar-
tłomieja w Chęcinach oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej, Da-
nuta Mochocka.
 Jubilaci otrzymali medale nadane przez Prezydenta RP „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie” oraz listy gratulacyjne, legity-
macje, kwiaty i upominki. Nie obyło się bez łez wzruszenia, a po 
odśpiewaniu tradycyjnego „Sto lat” podniosłą chwilę uczczono 
wznosząc toast symboliczną lampką szampana. Wzruszające 
chwile umilił występ zespołu ludowego „Siedlecczanie” oraz 
zespołu „Nutki” z Polichna.  
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 hęciński Rynek zgromadził rzeszę miłośników świątecznej 
aury. Przybyłych gości powitał gospodarz gminy, Burmistrz 
Robert Jaworski. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia złożył wszystkim mieszkańcom najserdeczniejsze życze-
nia. – Życzę Państwu przede wszystkim tego, aby przy świą-
tecznym stole w Waszych domach nie zabrakło miłości, ciepła 
i rodzinnej atmosfery – mówił Robert Jaworski, Burmistrz 
Gminy i Miasta Chęciny. – Najmłodszym mieszkańcom naszej 
gminy życzę, aby zbliżające się święta były dla nich magiczne 
i niezapomniane, a pod choinką znalazły się same wymarzone 
prezenty. Wesołych Świąt! – dodał Burmistrz.

Chęciny Świątecznie
 Świąteczny kiermasz pełny kolorowych ozdób, wspólne kolędowanie na chęcińskim rynku, a na rozgrzewkę gorąca herbata 
z aromatycznym cynamonem i wspólne kolędowanie – tak 20 grudnia Chęcinianie wspólnie przygotowywali się do Świąt Bo-
żego Narodzenia. Spotkaniu towarzyszył niepowtarzalny, nastrojowy klimat.

 Kiermaszowi towarzyszył koncert staropolskich kolęd śpiewa-
nych przez przedstawicieli różnych środowisk. Na scenie wystą-
pili: samorządowcy, dyrektorzy szkół, sportowcy, seniorzy, przed-
stawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, kół gospodyń wiejskich 
i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Każda z grup 
wykonała po trzy przygotowane wcześniej kolędy i pastorałki, 
a wszystko to przy akompaniamencie nauczyciela muzyki, Prze-
mysława Gruszki. Ponadto swoje niezwykłe umiejętności wokalne 
zaprezentowały niezastąpione „Nutki” z Polichna. Wspólnie z ze-
branymi gośćmi kolędował także Chór Kościelny. Kiedyś podpa-
trzyłem pomysł wspólnego kolendowania w Niemczech i zawsze 
chciałem, aby po dokonanej rewitalizacji rynków podobne kon-
certy mogły się odbywać także w Chęcinach – mówił Burmistrz, 
Robert Jaworski.
 Mieszkańcy Gminy Chęciny wsłuchując się w koncert ko-
lęd i spacerując pomiędzy kolorowymi, świątecznymi straga-
nami mogli rozgrzać się darmową, aromatyczną herbatą, która 
wprowadzała w magiczny, bożonarodzeniowy klimat. Spotka-
nie było doskonałą zapowiedzią zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia.

Agnieszka Olech


