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	 Na	budowę	przedszkola	i	żłobka	w	Chęcinach	władze	
gminy	złożyły	dwa	wnioski	o	dofinansowanie.	Preumo-
wa	na	projekt	pod	nazwą	„Budowa	infrastruktury	usług	
społecznych	 o	charakterze	 opiekuńczym	 nad	 dziećmi	
do	 lat	3	 –	 żłobka”	 już	 została	podpisana.	Kwota	 całko-
wita	zadania	opiewa	na	blisko	2	miliony	822	tysiące	zło-
tych,	z	czego	blisko	2	miliony	400	tysięcy	złotych	wynosi	
dofinansowanie,	 jakie	 właśnie	 władze	 gminy	 pozyskały	
w	ramach	działania	7.3	„Infrastruktura	zdrowotna	i	spo-
łeczna”	z	Regionalnego	Programu	Operacyjnego	Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego	na	lata	2014-2020.	-	Ogrom-
nie	się	cieszę,	że	udało	nam	się	pozyskać	tak	wysokie,	bo	
aż	85	procentowe	dofinansowanie	unijne	na	budowę	tak	
długo	wyczekiwanego	żłobka	w	Chęcinach.	Będzie	się	on	
mieścił	w	tym	 samym	budynku,	 co	przedszkole.	Mamy	
nadzieję,	że	uda	nam	się	pozyskać	unijne	dofinansowa-
nie	również	 i	na	budowę	przedszkola.	Wnioskowaliśmy	

Preumowa na dofinansowanie
budowy żłobka podpisana

  8 marca, w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny 
Robert Jaworski oraz Skarbnik Jadwiga Sinkiewicz podpisali z Marszałkiem Adamem Jarubasem oraz członkiem zarządu wo-
jewództwa Markiem Szczepanikiem preumowę na dofinansowanie budowy żłobka w Chęcinach. 

Nowoczesny budynek powstanie na gminnej działce
pomiędzy Ośrodkiem Zdrowia w Chęcinach a Zespołem Szkół nr 2

o	2,5	 miliona	 złotych	 dofinansowania.	Jest	 to	 maksy-
malna	 kwota	 o	jaką	można	 było	 się	 ubiegać	 w	ramach	
tego	konkursu.	Wniosek	już	pozytywnie	przeszedł	ocenę	
formalną	 i	w	chwili	 obecnej	 jest	na	etapie	oceny	mery-
torycznej	 –	 poinformował	Burmistrz,	Robert	 Jaworski.	
Wniosek	o	budowę	przedszkola	został	złożony	do	Regio-
nalnego	Programu	Operacyjnego	Województwoa	Świe-
tokrzyskiego	2014-2020	w	ramach	działania	7.4	Rozwój	
infrastruktury	edukacyjnej	i	szkoleniowej.

	 Warto	przypomnieć,	że	zarówno	żłobek,	jak	i	przed-
szkole	 będą	 się	 mieścić	 w	jednym	 budynku,	 który	 ma	
być	nowoczesny	i	energooszczędny.	Żłobek	i	przedszkole	
mają	mieć	 osobne	wejścia	 i	parkingi,	 wewnątrz	 jednak	
będą	ze	sobą	skomunikowane.	Nowoczesny	budynek	zo-
stanie	wybudowany	na	działce	należącej	do	gminy,	po-
między	 Ośrodkiem	 Zdrowia	 w	Chęcinach	 a	Zespołem	
Szkół	nr	2.

	 Podczas	 uroczystości	 podpisania	 i	przekazania	 preu-
mów,	marszałek	województwa	świętokrzyskiego,	Adam	Ja-
rubas,	podkreślał	jak	ogromne	znaczenie	ma	rozbudowa	
infrastruktury	społecznej	i	zdrowotnej.	-	To	pierwsze	duże	
rozstrzygnięcie	w	ramach	Osi	Priorytetowej	7	Regionalne-
go	Programu	Operacyjnego	w	ramach	tzw.	środków	twar-
dych.	Dziękuję	Wam	samorządowcom	i	przedstawicielom	
organizacji	pozarządowych,	że	czujecie	się	gospodarzami	
tych	jakże	ważnych	tematów.	Dziękuję	pani	Irenie	Sochac-
kiej,	 dyrektor	 Departamentu	Wdrażania	 Europejskiego	
Funduszu	Rozwoju	Regionalnego	za	przygotowanie	tych	
konkursów.	Naszym	wspólnym	zadaniem	jest	jak	najlepiej	
wykorzystywać	 te	 szanse,	które	 się	pojawiają	 -	 zaznaczył	
marszałek	województwa	świętokrzyskiego	Adam	Jarubas.

Agnieszka Olech
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Wesołego Alleluja

Zadzwoniły wszystkie dzwony …
Dzień nastał wesoły. 
Pod święconym jadłem
uginają się stoły. 

W koszyczku malowana,
przepiękna pisanka.
Leży na talerzu
w sąsiedztwie baranka.

Czy widziałaś kiedyś
palmy, albo piękne bazie?
Pójdź do ogrodu sąsiada …
Wszystko ci pokaże.

Wiosna … to oznacza:
Miłość, radość, powitanie.
Bo niedługo, już za chwilę…
Jezus z grobu wstanie.

Aniołowie nam zagrają
na „Niebiańskich Trąbach”.
Śpiew i muzykę rozniosą
po bolmińskich grząbach.

Po powrocie z kościoła
podzielimy się „święconką”.
Na błękitnym niebie…
Zaświeci nam słonko !!!

Ta piękna tradycja
nigdy nie zaginie
Obchodzona w całej Polsce …
… i w chęcińskiej gminie. 

	Autor:	Elza	Trzepizur-Krupa

Zasiał  niepokój!

	 Św.	Jan	Paweł	II,	papież	mówił:	„Chry-
stus zwycięża zło i śmierć! To radosne orędzie 
rozbrzmiewa w tych dniach w sercu Kościoła. 
Zwyciężywszy śmierć, Chrystus obdarza nieskoń-
czonym życiem tych, którzy Go przyjmują i wierzą 
w Niego. Jego śmierć i zmartwychwstanie stano-
wią fundament wiary Kościoła”.

W I E L K A N O C  2 0 1 7
 W WIELKANOC	życzymy	sobie	zdro-
wych,	radosnych	i	spokojnych	świąt.	A	jed-
nak	istota	tego	święta	ma	w	sobie	coś	z	nie-
pokoju,	prawdziwego	niepokoju.	Niepokój 
ten	zrodził	się	w Jerozolimie,	gdzie	„Bun-
townik” Jezus,	został	powieszony	na	krzyżu,	
umarł	i	został	pochowany.	Miał	być	spokój.	
Tymczasem	doniesiono,	że	żyje,	a	grób	jest	
pusty.	I wszyscy stracili pewność!
 Stracili pewność Apostołowie.	 Pędzą	
do	 grobu,	 aby	 sprawdzić,	 dotknąć.	Dosyć	
niepewności.	Ale czy On naprawdę zmartwych-
wstał?
 Zaniepokojeni są poganie, żołnierze.	
Ale	 oni	 byli	 obojętni.	 Postawili	 ich	 przy	
grobie,	więc	stoją.	Aż tu Chrystus wycho-
dzi z grobu.	Biegną	przerażeni,	niosą	trwo-
gę	i	niepokój.	Boją	się	kary,	a	za	kłamstwo	
otrzymują	pieniądze.
 Zasiał niepokój. Przyniósł	 rzeczywi-
stość	nie	z	tej	ziemi,	inną	niż	nasza	codzien-
ność,	inną	od	tego	czym	żyjemy,	nic	z	tego,	
za	czym	gonimy	codziennie.
 A dlaczego stoimy dziś w naszych świąty-
niach w tak licznym gronie? Bo	mamy niepo-
kój.	Niesie	go	Zmartwychwstanie.
Zmartwychwstanie PANA mówi,	że:
- Jezus powstał	z	martwych,
-	poza	tym,	co	widzę	istnieje	inne	życie,
-	z	tym	życiem	nie	kończy	się	wszystko,	ale	
trwa	w	drugim	życiu,
-	moje	ciało	przybierze	nową	postać,
-	ono	woła,	kołacze,	przypomina,	że	powró-
cę	do	Tego,	który	wypuścił	mnie	ze	swojej	
ręki.	Powrócę	do	Jego	pełni,
-	wyzwala	Boga,	a	On	niepokoi	także	dziś.
 Zmartwychwstanie niepokoi dziś wie-
rzących, że:
-	 często	 stoją	 obok	 drogi	 Jezusa,	 bo	 mają	
uładzoną	wiarę,	 taką	ukołysaną	przez	 opi-
nię	publiczną,	a	nie	przez	wiarę z Ewangelii
-	prawie	wszyscy	deklarują	wiarę,	a	połowa	
odrzuca	jej	zasady	–	DEKALOG.
 Zmartwychwstanie niepokoi dziś obo-
jętnych, że:
-	 w	 ten	 dzień	 na	 wszelki	 wypadek	 stoją	
przed	 ołtarzem,	 bo	może	 nie	 warto	 ryzy-
kować
-	warto	mieć	„polisę ubezpieczeniową”, tak	na	
wszelki	wypadek,	a	może	to	prawda	z	tym	
zmartwychwstaniem
-	 co	prawda	Boga	nie	 odrzucają,	 ale	dają	
mu	do	zrozumienia,	aby	w	 ich	sprawy	się	
nie	mieszał
-	 uśpieni	 katolicy,	 którzy	 czują	 błogość	
najedzenia,	 ale	niespokojni,	 bo	 jak	 stanąć	
przed	Panem	z	pustymi	rękami
 Zmartwychwstanie niepokoi dziś także 
niewierzących, że:
- 	mają	dzień	wolny,	zastawili	stoły	do	syta,	
ale	nie	wiedzą	w	imię	czego
-	na	spacerze	mijają	ich	ludzie	pozdrawia-
jąc:	„wesołych świąt, Alleluja”, a	oni powinni	
się	obrazić,	albo	zatkać	sobie	uszy,	aby	tego	
nie	słyszeć

-	powinni	zatkać	sobie	oczy,	aby	nie	widzieć	
kościołów,	 zbudowanych	 tylko	 dlatego,	 że	
Chrystus Zmartwychwstał
-	święto	to	stawia	pytania	i	niepokoi.
	 A	dlaczego	ów	drugi	uczeń	z	Ewangelii,	
czyli	Jan: „Ujrzał i uwierzył?”
 Bo	miał	 dobrą wolę. Dobra	 wola	 jego	
spotkała	się	z	łaską.	W	pustym	grobie	Jezu-
sa,	jak	przez	otwarte	drzwi,	wszedł	w	rzeczy-
wistość.	
 - nową,	bo	wieczną,
 - bo Boską,
 - zwycięską.	I	wszystko	stało	się	jasne! 
Maria WINOWSKA,	 autorka	 książek	 ka-
tolickich	stwierdziła:	„Krzyż jest pytaniem, na 
które WIELKANOC daje odpowiedź”.
 A ja teraz tak myślę,	 że	 skoro	powstał	
z	 grobu	 to	 jest	 wśród	 nas.	 Jest	 ze	 Mną	
i	we	mnie.	Jest	z	tobą.	I	wiem,	że	opuszczę	
za	 chwilę	 tę	 świątynię	 i	 pójdę	 do	 domu,	
a	razem	 ze	 Mną	 pójdzie	 On.	 Idę	 z	 Nim	
ulicą	 miasta,	 czy	 wioski.	 Zawierzyłem	 Mu	
i	 niosę	 pokój	 Jego	 obecności,	 a	 niepokój	
wszystkim,	 którzy	 postawili na Nim znak 
zapytania,	czyli	nie	mają	dobrej	woli.
	 A	On przecież tu jest.	 Spotykamy	 Go	
na	Eucharystii,	przy	łamaniu	Chleba,	kiedy	
mówi:	„Bierz i jedz, to jest Ciało moje”. 
Przeżywamy		Rok  Św. Brata Alberta,	który	
nam	przypomina:	„Powinno się być jak chleb, 
który dla wszystkich leży na stole z którego każdy 
może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się jeśli jest 
głodny.”
 Podać Miłość jak chleb – to jest zmar-
twychwstanie!

 Życzę	 wszystkim	 tego	 twórczego	
niepokoju,	 który	 pozwoli	 poznać	 prawdę,	
że	Jezus Zmartwychwstał.	Nie można przyjąć 
łaski Bożej bez dobrej woli.	On	żyje	Alleluja!

Ks. Jan Kukowski 
Dziekan Dekanatu Chęcińskiego
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	 Dyskusja	„Film	czynnikiem	rozwoju	miast”	na	III	Europejskim	
Kongresie	Samorządów	odbyła	się	podczas	pierwszego	dnia	tej	jed-
nej	z	największych	konferencji	międzynarodowych	w	Europie.	Jak	
podkreślano,	kultura	stanowi	ważny	czynnik	rozwoju	społecznego	
i	gospodarczego,	a	wśród	przemysłów	kultury	szczególne	znacze-
nie	ma	 produkcja	 filmowa,	 odgrywająca	 istotną	 rolę	w	 budowie	
kreatywnej	gospodarki.	Zdaniem	ekspertów,	wiele	miast	–	uznając,	
iż	film	podnosi	ich	atrakcyjność	i	pomaga	w	promocji	–	łączy	swą	
tożsamość	z	twórczością	filmową	wspierając	rozwój	wytwórni	i	cen-
trów	produkcji	audiowizualnej	oraz	szkolnictwa	kształcącego	spe-
cjalistów	w	dziedzinach	związanych	z	filmem,	organizując	festiwale,	
a	także	budując	system	zachęt	dla	producentów.	Warto	podkreślić,	
że	w	budowę	światowej	sieci	kreatywnych	„miast	filmu”	zaangażo-
wane	jest	UNESCO.

Burmistrz Robert Jaworski na Europejskim 
Kongresie Samorządów

 Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny, Robert Jaworski, znalazł się w gronie panelistów wraz z prezydentem Łodzi, wicepre-
zydentem Lublina,  filmowcami, dziennikarzami i aktorami podczas debaty na temat “Film czynnikiem rozwoju i promocji 
miast”, która odbyła się w trakcie III Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie. Gospodarz gminy podzielił się do-
świadczeniami z zakresu city placement, czyli promocji gminy poprzez film.

	 -	Niezwykłe	walory	kulturowe	i	przyrodnicze	Chęcin	sprawia-
ją,	że	chętnie	tutaj	tworzy	się	plany	filmowe.	Zamek,	skansen,	jak	
i	samo	miasto	stanowią	doskonałe	tło	dla	reżyserów.	Na	przestrzeni	
lat	na	terenie	Gminy	i	Miasta	Chęciny	nakręcono	w	sumie	już	po-
nad	dwadzieścia	filmów	i	seriali.	Do	najważniejszych	bez	wątpienia	
można	zaliczyć	“Pana	Wołodyjowskiego”	w	reżyserii	Jerzego	Hof-
fmana,	który	został	honorowym	obywatelem	Gminy	i	Miasta	Chę-
ciny	w	2016	roku,	 „Tajemnice	dzikiego	 szybu”	w	reżyserii	Wadi-
ma	Berestowskiego,	„Gabriel”	w	reżyserii	Mikołaja	Haremskiego,	
“Wołyń”	w	reżyserii	Wojtka	Smarzowskiego,	“Wyklęty”	w	reżyserii	
Konrada	Łęckiego,	“Śluby	Panieńskie”	w	reżyserii	Filipa	Bajona,	
czy	 “Wiedźmina”	w	 reżyserii	Marka	Brodzkiego.	Zamek	w	Chę-
cinach	 i	 okolice	 stały	 się	 nawet	 planem	dla	 popularnego	 serialu	
„Ojciec	Mateusz”,	w	którym	kilkakrotnie	pokazano	Zamek	i	rene-
sansową	kamienicę	“Niemczówkę”.	Nie	zabrakło	też	malowniczych	
ujęć	Ścieżki	Mnicha	i	Klasztoru	Bernardynek	–	wymieniał	podczas	
międzynarodowej	debaty	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Ro-
bert	Jaworski,	podkreślając	jak	wielkie	przełożenie	ma	taka	promo-
cja	na	wzrost	liczby	turystów.	-	Zdecydowanie	większe	niż	foldery	
reklamowe	i	banery.	Ludzie	przyjeżdżają	do	nas	i	zwiedzają	gmi-
nę	śladami	“Pana	Wołodyjowskiego”	 i	wielu	 innych	znakomitych	
produkcji,	jakie	u	nas	powstały.	City	placement	to	doskonały	spo-
sób	na	dosyć	może	niestandardową	promocję	walorów	gminy,	ale	
bardzo	skuteczną.	Tylko	w	ostatnim	roku	Gminę	Chęciny	odwie-
dziło	blisko	pół	miliona	turystów	–	poinformował	Burmistrz	Gmi-
ny	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski,	podczas	III	Europejskiego	

Kongresu	 Samorządów,	 dodając,	 że	 każdy	 nakręcony	 w	 Chęci-
nach	 	film	 jest	motorem	rozwoju	 turystyki	 i	 jedną	 z	najlepszych	
form	promocji.	-	Podczas	kręcenia	filmów	osiągamy	nie	tylko	efekt	
końcowy,	czyli	wizerunek	gminy	w	filmie,	ale	 też	zyskują	na	 tym	
lokalne	gastronomie,	kawiarenki,	restauracje	i	hotele,	co	również	
jest	dla	nas	bardzo	ważne	–	zaznaczył	Burmistrz,	Robert	Jaworski,	
którego	wystąpienie	wzbudziło	spore	zainteresowanie	wśród	ludzi	
ze	świata	filmowego	i	politycznego,	biorących	udział	w	panelu	–	Po	
debacie	dopytywano	mnie	o	Chęciny	w	kuluarach.	Zarówno	Gra-
żyna	Torbicka,	jak	i	Paweł	Deląg	zapewniali,	że	w	Chęcinach	byli	
i	będą	pewnie	jeszcze	nie	jeden	raz.	Mój	udział	w	panelu	był	nie-
wątpliwie	doskonałą	promocją	dla	naszej	gminy	–	podsumowuje	
Burmistrz,	Robert	Jaworski.
	 Obok	gospodarza	Gminy	i	Miasta	Chęciny	panelistami	podczas	
debaty	byli	także:	Hanna	Zdanowska,	prezydent	Łodzi,	pierwszego	
polskiego	miasta	ubiegającego	się	o	tytuł	„Miasta	filmu”	w	global-
nej	sieci	miast	kreatywnych	UNESCO,	Michał	Kwieciński,	produ-
cent	wielu	filmów	i	seriali,	takich	jak	m.in.	nominowany	do	Oskara	
„Katyń”,	 „Miasto	44”,	 „Wałęsa	 –	 człowiek	 z	nadziei”,	 „Powidoki”	
oraz	„Czas	honoru”	i	„Bodo”,	a	także	aktor	i	producent	filmowy	
Paweł	Deląg,	red.	Grażyna	Torbicka	oraz	wiceprezydent	Lublina	
Krzysztof	Komorski.	Moderatorem	panelu	“Film	czynnikiem	roz-
woju	miast”,	odbywającego	się	podczas	III	Europejskiego	Kongre-
su	Samorządów	w	Krakowie	był	Juliusz	Braun,	były	prezes	TVP,	
członek	Polskiego	Komitetu	ds.	UNESCO,	wykładowca	Collegium	
Civitas.
	 Organizatorem	 III	 Europejskiego	 Kongresu	 Samorządów	
była	Fundacja	Instytut	Studiów	Wschodnich	–	organizator	Forum	
Ekonomicznego	w	Krynicy-Zdrój,	a	partnerem	i	miastem	gospo-
darzem	już	po	raz	trzeci	był	Kraków.	W	tegorocznym	europejskim	
Kongresie	Samorządów	udział	wzięło	blisko	2000	osób	–	liderów	
samorządowych	 oraz	 elit	 regionalnych,	 przedstawicieli	 admini-
stracji	państwowej,	świata	biznesu,	kultury	oraz	NGO	z	ponad	40	
krajów.	Obrady	 relacjonowało	ponad	150	dziennikarzy	 z	krajów	
UE	 i	Europy	Wschodniej.	 Dwudniowy	 program	Kongresu	 objął	
ponad	 80	wydarzeń,	w	 tym	 bloki	 programowe,	 raporty,	 panele,	
warsztaty,	wykłady	i	prezentacje,	które	dotyczyły	tematyki	siedmiu	
zagadnień:	 finansów,	 środowiska,	 gospodarki,	 społeczeństwa,	 in-
nowacji,	biznesu	i	miasta.

Agnieszka Olech
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W numerze:
• Preumowa na dofinansowanie 

budowy żłobka podpisana
• W I E L K A N O C  2 0 1 7
• Burmistrz Robert Jaworski na 

Europejskim Kongresie Samorządów
• Trwa gazyfikacja Miasta i Gminy 

Chęciny
• Rozmawiali o turystyce
• Prace przy budowie przystanku 

w Chęcinach idą pełną parą
• Sesja Rady Miejskiej w Chęcinach
• Na drodze w kierunku Jaźwicy 

będzie czyściej
• Wsparcie w biznesowym starcie
• Ksiądz Kanonik Jacek Dąbek został 

wyróżniony
• Zbigniew Wodecki koncertował 

w Chęcinach
• Będzie nowa droga i oświetlenie 

w Czerwonej Górze
• Grupa Wolontariuszy Seniorów 

Studentów z Chęcin gotowa nieść 
pomoc potrzebującym!

• Zamów Noc na Zamku w Chęcinach 
przez internet!

• W Chęcinach świętowano 
ogólnopolski Dzień Sołtysa

• Sukcesy lekarzy z Czerwonej Góry 
w konkursie Lekarz Roku 2016

• Zakończyliśmy eliminacje gminne 
do Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej

• INFORMACJA DOTYCZĄCA 
ZAJĘĆ ZAPLANOWANYCH NA 
- KWIECIEŃ 2017-

• Tradycje i zwyczaje Wielkanocne
• Rozwój Gminy Chęciny – to nasza 

wspólna sprawa 
• Chęciny na mecie tegorocznej 

„25-tki Świętokrzyskiej”
• Chęcińskie Igrzyska Gier i Zabaw 

Ruchowych dla Dzieci
• V Diecezjalny Turniej o Puchar 

Biskupa Mariana Florczyka za nami
• Zmiany w harmonogramie 

przyjęć lekarzy w oddziałach 
Samorządowego Zakładu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Chęcinach

• Upływa termin płatności za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

• Niezwykłe cygańskie show 
w Chęcinach na Dzień Kobiet

	 W	2015	roku	zakończyła	się	gigantycz-
na	 inwestycja	 rozbudowy	 sieci	 gazociągo-
wej	 na	 terenie	 Miasta	 i	 Gminy	 Chęciny,	
gminy	Sitkówka-Nowiny	oraz	gminy	Sob-
ków	 (powiat	 jędrzejowski).	 Polska	 Grupa	
Gazownictwa	 łącznie	 wybudowała	 w	 tych	
trzech	gminach	68	kilometrów	sieci	gazo-
wej	w	osiemnastu	miejscowościach.	W	su-
mie	wybudowano	około	4,5	km	gazociągu	
wysokiego	 ciśnienia	 -	 od	 Trzuskawicy	 do	
stacji	 redukcyjno-pomiarowej	 w	 Radko-
wicach,	 a	 także	 ponad	 63	 km	 gazociągu	
średniego	 ciśnienia.	 Powstały	 także	 trzy	
stacje	 pomiarowe,	 w	 tym	 jedna	 dla	 szpi-
tala	w	Czerwonej	Górze.	Z	dobrodziejstw	
błękitnego	 paliwa	 skorzystały	 nie	 tylko	
osoby	prywatne,	ale	 też	firmy,	między	 in-
nymi	zakłady	Nordkalk	w	Wolicy.	Wartość	
przeprowadzonej	przez	Polską	Grupę	Ga-
zownictwa	inwestycji	opiewa	na	kwotę	23,5	
milionów	złotych,	z	czego	7,7	miliona	po-
chodziło	z	unijnego	dofinansowania.
	 Na	dzień	dzisiejszy	do	powstałej	nitki	
gazociągowej	 systematycznie	 podłączają	
się	mieszkańcy	poszczególnych	miejscowo-
ści	z	terenu	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	w	tym	
mieszkańcy	Chęcin,	Podzamcza,	Starochę-
cin,	 Wolicy,	 Tokarni,	 Siedlec,	 Ostrowa,	
Wojkowca,	czy	Lelusina.	Obecnie	trwa	bu-
dowa	odcinka	sieci	gazociągowej	przy	uli-
cy	Radkowskiej	w	Chęcinach	i	14	stycznia.	
-	 Mieszkańcy	 systematycznie	 przyłączają	
się	 do	 powstałej	 sieci	 gazociągowej	 –	 po-
twierdza	Burmistrz	Gminy	 i	Miasta	Chę-
ciny,	 Robert	 Jaworski.	 -	 Dzięki	 realizacji	
tak	dużej	 inwestycji,	 jaką	była	rozbudowa	
sieci	gazociągowej,	nasza	gmina	ma	szansę	
stać	się	czystą	 i	przyjazną	dla	środowiska.	
Wszyscy	 dobrze	 pamiętamy,	 jak	 wysokie	
stężenie	 szkodliwego	 pyłu	 PM10	 odnoto-
wano	w	 styczniu	w	województwie	 święto-
krzyskim.	Wystarczyło	 kilka	 dni	 mrozów,	
aby	przekonać	 się	 jak	uciążliwy	 i	 szkodli-
wy	dla	zdrowia	jest	smog	będący	efektem	
m.in.	starego	ogrzewania	piecowego	w	in-
dywidualnych	domach.	Umożliwiliśmy	na-
szym	mieszkańcom	 łatwe	przyłączenie	 się	
do	sieci	gazowej	i	korzystanie	z	niebieskie-
go	paliwa	przy	ogrzewaniu	domów.	Dzięki	
temu,	wspólnie	możemy	walczyć	o	zdrow-
sze	 powietrze.	 Mam	 nadzieję,	 że	 coraz	
większa	 liczba	mieszkańców	będzie	 chcia-
ła	 skorzystać	 z	 dobrodziejstwa,	 jakim	 jest	
sieć	gazu	ziemnego	w	ich	miejscowościach	
–	 podkreśla	 Burmistrz	 Gminy	 i	 Miasta	

Trwa gazyfikacja
Miasta i Gminy Chęciny

 Mieszkańcy Gminy i Miasta Chęciny systematycznie przyłączają się do powsta-
łej sieci gazyfikacyjnej. Dzięki temu, czynnie włączają się do poprawy jakości po-
wietrza i zmniejszenia zanieczyszczeń, które powstają w wyniku używania starych 
pieców grzewczych. Nie ulega wątpliwości, że przyjazne dla środowiska błękitne 
paliwo może pozwolić utrzymać czystą i przyjazną dla środowiska gminę.

Chęciny,	Robert	 Jaworski,	 zwracając	przy	
tym	uwagę	na	 fakt	dynamicznego	rozwo-
ju	budownictwa	mieszkaniowego	na	 tere-
nie	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	-	Uzbrojenie	
nowych	terenów	pod	budownictwo	w	sieć	
gazową	z	całą	pewnością	podnosi	ich	war-
tość	–	zaznacza	włodarz	gminy,	Burmistrz	
Robert	Jaworski.

	 Jak	poinformowano	w	Urzędzie	Gmi-
ny	 i	 Miasta	 w	 Chęcinach,	 z	 możliwości	
wpięcia	 się	do	powstałej	 sieci	gazyfikacyj-
nej	najczęściej	korzystają	mieszkańcy	Chę-
cin.	To	głównie	tu	budowane	są	w	pasach	
drogowych	 nowe	 odcinki	 sieci	 i	 wykony-
wane	są	przyłącza	do	posesji.	
	 Odpowiadając	 na	 liczne	 zapytania	
mieszkańców	gminy	o	możliwość	wykona-
nia	 przyłacza,	 samorząd	 lokalny	 wystapił	
do	 Polskiej	 Spółki	Gazownictwa	 z	 prośbą	
o	 przedstawienienie	 informacji:	 Kiedy	
mieszkańcy	mogą	ubiegać	się	o	przyłacze-
nie	do	sieci	gazowej?	Z	uzyskanej	informa-
cji	wynika,	że	mieszkańcy	i	właściciele	po-
sesji	zaineresowani	przyłączeniem	do	sieci	
gazowej	 	 powinni	 złożyć	 do	 Zakładu	Ga-
zowniczego	w	Kielcach	wnioski	o	określe-
nie	warunków	przyłącza	do	sieci	gazowej.	
Na	podstawie	złożonych	wniosków	Zakład	
Gazowniczy	 opracuje	 koncepcję	 zasilania	
paliwem	 gazowym	 odbiorów	 komunalno	
–	bytowych	i	 instytucjonalnych	na	danym	
obszarze.	Wynik	koncepcji	pozwoli	stwier-
dzić	 efektywnosć	 ekonomiczną	 inwestycji	
na	 danym	 terenie.	Wniosek	 o	 określenie	
warunków	 przyłączenia	 do	 sieci	 gazowej	
dostępny	jest	w	aktualnościach	na	stronie	
www.checiny.pl 

Agnieszka Olech  
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 Niebawem oficjalnie zainaugurujemy sezon turystyczny 
w Województwie Świętokrzyskim. I  właśnie w związku z nad-
chodzącym sezonem oraz wieloma planami z nim związanymi 
Burmistrz, Robert Jaworski spotkał się z przedstawicielami 
branży turystycznej z terenu Gminy i Miasta Chęciny.

	 W	zorganizowanym,	w	Kamienicy	 “Niemczówka”,	 spotka-
niu	wzięli	udział	przedstawiciele	instytucji	zajmujących	się	roz-
wojem	turystyki	z	terenie	gminy,	a	także	przedsiębiorcy,	właści-
ciele	lokali	gastronomicznych,	hoteli,	pensjonatów	oraz	osoby	
świadczące	inne	usługi.

Rozmawiali o turystyce

	 Podczas	rozmów	poruszono	wiele	ważnych	kwestii	dotyczą-
cych	funkcjonowania	lokalnego	sektora	turystyki.	Zaprezento-
wano	najbliższe	plany	 inwestycyjne	związane	m.in.	 z	rewitali-
zacją	kolejnych	cennych	w	sensie	turystycznym	obiektów	oraz	
rozbudową	 infrastruktury	 wokołoturystycznej.	 Omówiono	
również	szczegóły	przygotowanej	na	ten	sezon	oferty	kultural-
nej,	sportowej	i	turystycznej.

Magdalena Jamrożek

	 -	Do	tej	pory	przy	ulicy	Kieleckiej	busy	zatrzymywały	się	na	
ulicy,	utrudniając	tym	samym	przejazd	innym	użytkownikom	
dróg.	Już	niebawem	się	to	zmieni.	Postanowiliśmy	wybudować	
nową	 zatoczkę	 autobusową.	Dzięki	 temu,	 będzie	 tu	 zdecydo-
wanie	bezpieczniej	 i	komfortowo,	zarówno	dla	korzystających	
z	komunikacji	miejskiej,	jak	i	pozostałych	użytkowników	dróg	
–	mówi	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.

Prace przy budowie
przystanku w Chęcinach idą pełną parą

 Trwają prace przy budowie nowej zatoczki autobusowej wraz z wiatą przystankową przy ulicy Kieleckiej w Chęcinach. Wła-
śnie w tym miejscu przebudowany został chodnik, a jezdnia poszerzona. Stanęła też nowoczesna, funkcjonalna wiata przystan-
kowa. Dzięki temu, będzie tu zdecydowanie bezpieczniej i komfortowo, zarówno dla korzystających z komunikacji miejskiej, 
jak i pozostałych użytkowników dróg.

	 Nowa	 zatoczka	 autobusowa	 powstaje	 nieopodal	 Zespołu	
Szkół	Ogólnokształcących	w	Chęcinach.	W	tym	miejscu	został	
już	przebudowany	chodnik,	a	jezdnia	poszerzona.	Stanęła	też	
nowoczesna	 i	 funkcjonalna	 wiata	 przystankowa.	W	 ramach	
planowanej	przez	Gminę	Chęciny	inwestycji	została	wykonana	
stosowna	dokumentacja	projektowa,	zgodnie	z	którą	wykona-
nych	zostanie	szereg	prac	ziemnych	i	brukarskich	związanych	
z	zagospodarowaniem	 terenu	 oraz	 ustawieniem	 wiaty	 przy-
stankowej.	Prace	nad	realizacją	inwestycji	idą	pełną	parą.	
	 Przy	ulicy	Kieleckiej,	po	stronie	wyjazdowej	z	Chęcin,	sta-
nie	w	tym	 roku	 jeszcze	 jedna	 nowa	wiata.	 Zlokalizowana	 bę-
dzie	w	miejscu	istniejącego	od	dawna	przystanku.	-	Stara	wiata	
zostanie	wymieniona	na	nową	i	funkcjonalną	–	poinformował	
Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny,	 Robert	 Jaworski.	 Warto	
podkreślić,	 że	 nowy	 przystanek	 zostanie	 nieco	 odsunięty	 od	
jezdni	z	myślą	stworzenia	tu	na	przyszłość	zatoczki	autobuso-
wej.	Teren	zostanie	tu	wybrukowany.	Ustawione	będą	także	ko-
sze.	Na	to	zadanie	gmina	także	wyłoniła	już	w	drodze	zapytania	
ofertowego	wykonawcę,	którym	został	Zakład	Robót	Drogowo	
Mostowych	Janusz	Pędzik.
	 	Już	niebawem	mieszkańcy	będą	mogli	bezpiecznie	korzy-
stać	z	komunikacji	miejskiej	przy	ulicy	Kieleckiej.	Dzięki	nowej	
zatoczce	 autobusowej	 będzie	 tu	 bezpieczniej,	 a	funkcjonalne,	
wytrzymałe	 i	estetyczne	 wiaty	 przystankowe	 będą	 chroniły	
przed	deszczem,	śniegiem	czy	wiatrem.

Agnieszka Olech
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	 Świętokrzyskie	Kopalnie	Surowców	Mineralnych	Sp.	z	o.o.	to	
jedna	z	nielicznych	firm	o	tak	długiej	tradycji	w	wydobywaniu	i	ob-
róbce	surowców	skalnych.	Eksploatacja	złoża	Jaźwica	prowadzona	
jest	od	1960	r.	Mieszkańcy	ulicy	Sitkówka	od	dawna	zmagają	się	
jednak	z	problemem	zanieczyszczenia	i	zapylenia	drogi	i	chodni-
ka,	które	prowadzą	do	kopalni.	Dlatego	władze	gminy	od	dłuższe-
go	czasu	zabiegały	 i	apelowały	do	zarządu	kopalni	o	utrzymanie	
czystości.	Wychodząc	naprzeciw	mieszkańcom	zarząd	kopalni	 już	
jakiś	czas	temu	zakupił	profesjonalne	zamiatarki,	które	dwa	razy	
dziennie	 zamiatają	 drogę	 i	 chodnik.	 To	 jednak	 nie	 wystarcza.	 -	
Podjęliśmy	szereg	czynności,	aby	stać	się	jak	najmniej	uciążliwym	
sąsiadem	dla	 okolicznych	mieszkańców.	 Systematycznie	 czyścimy	
drogę	dojazdową	do	kopalni	za	pomocą	urządzenia	czyszczącego	
sprzęgniętego	z	ciągnikiem	technologicznym,	począwszy	od	stano-
wiska	ochrony	kopalni	aż	do	drogi	wojewódzkiej	nr	762.	Systema-
tycznie	zaczynamy	również	czyścić	chodnik,	po	którym	poruszają	
się	piesi,	aby	mogli	bezpiecznie	z	niego	korzystać	–	mówi	dyrektor	
Kopalni	Jaźwica.	Paweł	Podsiadło	 i	dodaje,	że	najważniejszą	rze-
czą,	jaką	kopalnia	planuje	zrobić	w	celu	poprawy	jakości	użytkowa-
nia	drogi	dojazdowej	przez	mieszkańców	jest	montaż	myjni	samo-
chodowej	do	mycia	kół	i	podwozi	samochodów	technologicznych	
odbierających	kruszywo	z	kopalni.	-	Myjnia	już	została	zakupiona	
i	 odbyła	 się	 próba	 jej	 zamontowania.	 Jednak	duże	 odbiory	 kru-
szyw	uniemożliwiły	jej	montaż	przed	zimą,	a	w	okresie	zimowym	
nie	mogliśmy	 rozpocząć	 prac	 budowlanych	 –	 tłumaczy	 dyrektor	
Paweł	Podsiadło.	-	Prace	te	już	się	zaczęły.	Właśnie	powstają	fun-
damenty,	po	skończeniu	których	przystąpimy	do	montażu	profe-
sjonalnej	myjki.	Za	około	półtorej	miesiąca	wszystkie	wyjeżdżające	
z	naszej	kopalni	samochody	będą	myte.	Szacujemy,	że	dzięki	temu	
zniwelujemy	zapylenie	drogi	 i	chodnika	w	około	osiemdziesięciu	
procentach,	a	profesjonalna	zamiatarka,	jaką	dysponujemy	będzie	
zamiatać	już	tylko	pozostałości	–	poinformował	dyrektor.	-	Mamy	
nadzieję,	że	już	niebawem	staniemy	się	mniej	uciążliwym	sąsiadem	
dla	okolicznych	mieszkańców,	a	zapylenie	i	zanieczyszczenie	dro-
gi	i	chodników	przez	wyjeżdżające	stąd	samochody	zdecydowanie	
zmaleje	–	dodaje.
	 Radości	z	tego	faktu	nie	kryje	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęci-
ny,	Robert	Jaworski.	-	Przeprowadziliśmy	szereg	rozmów	z	władza-

Na drodze w kierunku Jaźwicy będzie czyściej
 Wszystko za sprawą zakupu myjni do kół i samochodów. Kopalnia Jaźwica już rozpoczęła prace budowlane niezbędne do 
zamontowania myjni. Niebawem wyjeżdżające stąd samochody przestaną zanieczyszczać drogę. 

mi	Kopalni	Jaźwica	w	tej	kwestii.	Liczymy	na	to,	że	dzięki	zamonto-
waniu	myjki	samochodów	już	niebawem	mieszkańcy	ulicy	Sitkówka	
będą	mogli	odetchnąć	z	ulgą,	a	zapylenie	 i	zanieczyszczenie	drogi	
i	chodników	przestanie	być	uciążliwe	w	tym	miejscu	–	mówi	włodarz	
gminy,	Burmistrz	Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech

	 Podczas	 posiedzenia	 Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęci-
ny,	 Robert	 Jaworski	 przedstawił	 sprawozdanie	 z	działalności	
za	 okres	między	 sesjami.	 Radni	Rady	Miejskiej	 w	Chęcinach	

Sesja Rady Miejskiej w Chęcinach
31 marca, w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chęcinach, odbyła się Sesja Rady Miejskiej.

rozpatrzyli	 uchwały	 w	sprawach	 dotyczących	 między	 inny-
mi:	wprowadzenia	zmian	w	budżecie	na	2017	rok	oraz	zmian	
w	uchwale	Rady	Miejskiej	dotyczących	Wieloletniej	Prognozy	
Finansowej	Gminy	i	Miasta	Chęciny	na	lata	2017-2022.	

	 Równocześnie	 pod	 obrady	 poddano	 kwestie	 z	zakresu	
wstępnej	 lokalizacji	 nowych	 przystanków	 komunikacyjnych,		
przyjęto	 program	 opieki	 nad	 zwierzętami	 bezdomnymi	 oraz	
zapobiegania	bezdomności	 zwierząt	na	 terenie	Gminy	Chęci-
ny,	uchwałę	w	sprawie	określenia	kryteriów	rekrutacji	do	klasy	
pierwszej	 szkoły	 podstawowej	 w	Chęcinach,	 której	 organem	
prowadzącym	 jest	Gmina	Chęciny	 oraz	w	sprawie	 określenia	
kryteriów	obowiązujących	na	drugim	etapie	postępowania	re-
krutacyjnego	do	przedszkoli,	innych	form	wychowania	przed-
szkolnego	i	oddziałów	przedszkolnych	w	prowadzonych	przez	
gminę	szkołach	podstawowych.		

UGiM w Chęcinach
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	 Ksiądz	Jacek	Dąbek	odebrał	nagrodę	w	związku,	z	konkur-
sem,	który	zorganizowano	po	raz	czwarty	przez	Echo	Dnia.	Jak	
twierdzi	Kapituła	konkursowa,	Ksiądz	Proboszcz	został	zauwa-
żony,	ponieważ	to	właśnie	dzięki	jego	staraniom	parafia	w	Wo-
licy	 -	 Tokarni	 otrzymała	 rangę	 Diecezjalnego	 Sanktuarium	
Świętego	Maksymiliana	Marii	Kolbego.	 -	Wzrosła	więc	ranga	
kościoła	i	całej	parafii.	Jest	proboszczem	tej	parafii	i	jednocze-
śnie	kustoszem	sanktuarium	–	mówi	Stanisław	Wróbel,	Redak-
tor	Naczelny	“Echa	Dnia”.	

Ksiądz Kanonik Jacek Dąbek został wyróżniony
 Ksiądz Kanonik Jacek Dąbek, Proboszcz parafii w Wolicy – Tokarni i kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętego Maksy-
miliana Marii Kolbego, zajął drugie miejsce w plebiscycie „Człowiek Roku 2016” w powiecie Kieleckim. 

	 Warto	przypomnieć,	że	w	diecezji	kieleckiej	jest	dwanaście	
sanktuariów,	a	to	w	Wolicy	-	Tokarni	jest	najmłodsze.	Poza	tym,	
od	 11	 lat	 ksiądz	 Jacek	Dąbek	organizuje	Akcje	Honorowego	
Oddawania	Krwi.	Trzeba	podkreślić,	że	sam	również	ją	oddaje.	
	 Gratulujemy	księdzu	Jackowi	Dąbkowi	zdobycia	drugiego	
miejsca	w	plebiscycie	Echa	Dnia	“Człowieka	Roku	2016”.

Agnieszka Olech

	 Stowarzyszenie	Lokalna	Grupa	Działania	 „Perły	Czarnej	Nidy”	działająca	na	 terenie	Gmin	Chęciny,Morawica,	 Sitkówka-
-Nowiny	jako	partner	zaprasza	do	udziału	w	projekcie	„	LGD-owskie	wsparcie	w	biznesowym	starcie” realizowanego	w	ramach	
Programu	Operacyjnego	Wiedza	Edukacja	Rozwój	Poddziałanie	10.4.1.	

Termin	realizacji	Projektu:	01.03.2017	r.	–	30.06.2018	r.

Celem	Projektu	 jest	pobudzenie	przedsiębiorczości	poprzez	 zwiększenie	 liczby	mikroprzedsiębiorstw	 tworzących	przez	osoby	
bezrobotne	i	nieaktywne	zawodowo	i	przez	osoby	odchodzące	z	rolnictwa	na	obszarze	gmin	woj.	świętokrzyskiego	obejmujących	
działalność	14	LGD	będących	realizatorami	projektu.

Projekt	skierowany	jest	do	osób	fizycznych	nieposiadających	zatrudnienia,	powyżej 29 r. życia (na dzień rozpoczęcia udziału 
w projekcie ukończone 30 lat),	 zamierzające	rozpocząć	prowadzenie	działalności	gospodarczej	 (które	nie	prowadziły	własnej	
firmy	w	ciągu	ostatnich	12	miesięcy)	z	gmin	objętych	działalnością	Wnioskodawcy	i	Partnerów:

-	osoby	bezrobotne	poszukujące	pracy,	pozostające	bez	zatrudnienia	i	nieaktywne	zawodowo	w	tym:	kobiety,	osoby	powyżej	50	r.	
życia,	osoby	z	niepełnosprawnością,	nieaktywne	zawodowo,	niskowykwalifikowane

-	osoby	odchodzące	z	rolnictwa	zarejestrowane	jako	bezrobotne	oraz	członkowie	ich	rodzin	(gosp.	rolne	nie	przekraczające	2	ha)

-	osoby	zarejestrowane	jako	bezrobotne	muszą	posiadać	I	lub	II	profil	pomocy	określany	przez	MUP/PUP	w	czasie	wydawania	
zaświadczenia

Biuro LGD

Wsparcie w biznesowym starcie
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	 Zbigniew	Wodecki	jest	niekwestionowaną	legendą	polskiej	es-
trady,	nierozerwalnie	związany	z		nią	już	od	40	lat.	Chęciny	odwie-
dził	 po	 raz	 pierwszy,	 gdzie	 dał	 niezapomniany	 koncert.	Muzyka	
powitał	Burmistrz	Gminy	i		Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski,	za-
praszając	na	scenę	wśród	burzy	rozbrzmiewających	oklasków	tłum-
nie	przybyłych	gości.

Zbigniew Wodecki koncertował w Chęcinach
 Znakomity muzyk multiinstrumentalista oraz wokalista, kompozytor, aranżer i  prezenter telewizyjny Zbigniew Wodecki 
dał niezwykły koncert w  hali widowiskowo-sportowej Pod Basztami w  Chęcinach. Legendę polskiej sceny muzycznej powi-
tano burzą oklasków. Zabrzmiały największe szlagiery.

Instrumentalista,	kompozytor,	aranżer.	Sam	o		sobie	mówi,	że	jest	
„śpiewającym	muzykiem”.	Można	też	śmiało	dodać,	że	z		niezwy-
kłym	poczuciem	humoru,	co	udowodnił	podczas	piątkowego	kon-
certu	w		Chęcinach.	Grając	największe	swoje	przeboje	przeplatał	je	
zabawnymi	anegdotami	nie	tylko	ze		swojego	życia.	Publiczność	na	
przemian	 była	 obdarowywana	wspaniałą	muzyką	 niezwykle	 uta-
lentowanego	wirtuoza	i		dużą	dawką	dobrego	humoru.
	 	 Miłą	 niespodzianką	 był	 również	 gość,	 który	 przyjechał	 do	
Chęcin	wraz	ze		Zbigniewem	Wodeckim,	a		była	nim	aktorka	Olga	
Bończyk.	Artystka	od	wielu	lat	współpracuje	z		artystą	 i		również	
dała	 się	namówić	na	wspólne	 śpiewanie	 czym	 sprawiła	ogromną	
radość	zgromadzonej	publiczności.
	 	 Zachwycona	 publiczność	 nie	 chciała	 Zbigniewa	Wodeckiego	
puścić	ze		sceny.	Nie	obyło	się	bez	owacji	na	stojąco,	bisów	i		kwia-
tów	 w		 podziękowaniu	 za	 niezapomniany	 koncert,	 a		 wręczył	 je	
osobiście	na	ręce	znanego	muzyka	oraz	aktorki	Burmistrz	Robert	
Jaworski.	-	Jesteśmy	oczarowani	wirtuozerią,	kunsztem	i		talentem	
–	mówił	Burmistrz	Robert	 Jaworski,	 dziękując	Zbigniewowi	Wo-
deckiemu	za	niesamowite	emocje	podczas	koncertu.		
	 Trzeba	przyznać,	 że	do	Chęcin	coraz	 częściej	 zjeżdżają	 znani	
i		cenieni	artyści.	-	Na	terenie	naszej	gminy	mamy	niezliczoną	ilość	
fantastycznych	 talentów.	 Śmiało	 można	 powiedzieć,	 że	 Chęciny	
kulturą	stoją,	ale	nie	tylko	tą	naszą	lokalną,	którą	możemy	się	po-
szczycić	 za	 sprawą	 licznych	 rodzimych	 talentów,	 ale	 i		 tą	 wielką,	
znaną	z		ekranów	telewizorów.	Staramy	się	zapraszać	coraz	więcej	
znanych	artystów,	aby	dać	możliwość	bezpośredniego	ich	poznania	
naszym	mieszkańcom.	Na	największe	koncerty	do	Chęcin	 zaczy-
nają	już	zjeżdżać	ludzie	nie	tylko	mieszkańcy	z		naszej	gminy,	czy	
z		gmin	ościennych,	ale	i		z	całego	regionu,	co	nas	ogromnie	cieszy	
–	podkreśla	Burmistrz,	Robert	Jaworski.

Agnieszka Olech

	 Znany,	ceniony	i		niezwykle	utalentowany	muzyk	został	przyję-
ty	przez	chęcińską	publiczność	bardzo	entuzjastycznie.	-	I		nie	ma	
się	co	dziwić,	bo	w		końcu	ten	wszechstronnie	uzdolniony	instru-
mentalista,	kompozytor	i		aranżer	nieustannie	bawi	i		wzrusza	pu-
bliczność	wielu	pokoleń	i		o	różnych	gustach	muzycznych	-	mówił	
gospodarz	wydarzenia,	Burmistrz	Robert	Jaworski.	Tak	też	było	i		
w		Chęcinach.	Zabrzmiały	największe	szlagiery	Zbigniewa	Wodec-
kiego.	Niezapomniane	przeboje,	 jak	 „Zacznij	 od	Bacha”,	 „Ocza-
rowanie”	 czy	 „Pszczółka	Maja”	 albo	 „Chałupy”	wraz	 ze		 znanym	
muzykiem	śpiewała	i		publiczność,	nagradzając	artystę	za	każdym	
razem	gromkimi	brawami.	 Instrumentalista	dał	 też	popis	kunsz-
townej	gry	na	 trąbce	 i		 skrzypcach,	prezentując	utwory	najwięk-
szych	kompozytorów.	Publiczność	była	po	prostu	zachwycona.
	 Warto	przypomnieć,	że	Zbigniew	Wodecki	już	w		wieku	pięciu	
lat	rozpoczął	swoją	przygodę	z		muzyką.	Z		wyróżnieniem	ukończył	
szkołę	w		klasie	skrzypiec	Juliusza	Webera.	Grał	m.in.	z		Ewą	De-
marczyk,	Markiem	Grechutą,	w		zespołach	Czarne	Perły	i		Anawa.	
Był	skrzypkiem	Orkiestry	Symfonicznej	PRiTV	oraz	Krakowskiej	
Orkiestry	Kameralnej.	Jako	wokalista	zadebiutował	w		 latach	70-
tych,	a		 jego	utwory	do	dziś	 są	grane	przez	największe	 stacje	ra-
diowe	 i		 telewizyjne.	 Jest	 laureatem	wielu	konkursów	 i		 festiwali.	
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Oprócz nowej nawierzchni powstanie też chodnik
	 Droga	 do	 Wojewódzkiego	Szpitala	Specjalistycznego	 im.	
Św.	Rafała	w	Czerwonej	Górze	jest	kręta	i	prowadzi	przez	las.	
Mocno	sfatygowana	zagraża	bezpieczeństwu	nie	tylko	kierow-
ców,	ale	również	i	pieszych,	szczególnie	po	zmroku.	Prace	nad	
przebudową	drogi,	budową	chodnika	i	nowego	oświetlenia	idą	
pełną	 parą.	 -	 Zapowiadana	 przez	 nas	 realizacja	 przebudowy	
drogi	 do	 szpitala	w	Czerwonej	Górze	właśnie	 ruszyła.	 Z	racji	
tego,	że	jest	to	droga	powiatowa,	koszty	jej	przebudowy	i	bu-
dowy	chodnika	pokryjemy	po	połowie	wraz	 z	Powiatem	Kie-
leckim	–	podkreśla	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Robert	
Jaworski,	dodając,	że	to	bardzo	wyczekiwana	inwestycja.	-	Do	
szpitala	 w	Czerwonej	 Górze	 każdego	 dnia	 przyjeżdża	 wiele	
osób.	Zależy	nam	na	bezpieczeństwie,	dlatego	wspólnie	 z	Po-
wiatem	 kieleckim	 chcieliśmy	 jak	 najszybciej	 doprowadzić	 do	
realizacji	tej	inwestycji.

Komfortowy dojazd na Czerwoną Górę do końca czerwca
	 Ogłoszony	przez	Starostwo	Powiatowe	w	Kielcach	przetarg	
na	 przebudowę	 drogi	 powiatowej	 na	 ulicy	 Czerwona	 Góra	
wraz	 z	budową	 chodnika	 wygrało	 konsorcjum	 firm,	 którego	

Będzie nowa droga i oświetlenie
w Czerwonej Górze 

 Już niebawem na drodze do szpitala w Czerwonej Górze będzie widniej i bezpieczniej. W chwili obecnej trwają prace przy 
przebudowie drogi. W tym miejscu powstanie także chodnik i nowe oświetlenie.

liderem	jest	Przedsiębiorstwo	Robót	Drogowo-Mostowych	Ka-
rol	Cieśla,	a	partnerem	firma	AGLET	Sp.	z	o.o.	 -	Termin	za-
kończenia	prac	przewidzieliśmy	na	koniec	 czerwca	bieżącego	
roku	-	poinformował	wicestarosta	Powiatu	Kieleckiego,	Zenon	
Janus.

Do końca kwietnia będzie tu jaśniej
	 Warto	 zaznaczyć,	 że	 droga	 powiatowa	 prowadząca	 przez	
las	do	Wojewódzkiego	Szpitala	Specjalistycznego	im.	św.	Rafała	
w	Czerwonej	Górze	zyska	nie	tylko	nową	nawierzchnię	asfalto-
wą	i	chodnik,	ale	również	oświetlenie	uliczne.	Na	całej	długości	
drogi,	począwszy	od	drogi	wojewódzkiej	aż	do	szpitala,	a	tak-
że	na	osiedlu	na	Czerwonej	Górze	 stanie	w	sumie	49	słupów	
oświetleniowych	z	oprawami	LED.	-	Kręta	droga	przez	las	ni-
gdy	nie	była	oświetlona.	Teraz	będzie	tu	nareszcie	należyty	do-
jazd	wraz	z	oświetleniem,	a	piesi	będą	mogli	bez	ryzyka	poru-
szać	się	wybudowanym	chodnikiem.	Po	zakończeniu	inwestycji	
z	całą	pewnością	będzie	tu	bezpieczniej	–	zaznacza	gospodarz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny,	Burmistrz	Robert	Jaworski.	

Agnieszka Olech

Szanowni	Państwo,
	 Miło	nam	poinformować,	że	od	tego	roku	w	ramach	Chę-
cińskiego	 Uniwersytetu	 Trzeciego	 Wieku	 działa	 Grupa	 Wo-
lontariuszy	Seniorów	Studentów.	 	Nasi	wolontariusze	chętnie	
służą	wsparciem	potrzebujących.	 	Naszą	misją	 jest	 	 niesienie	
pomocy		zarówno	dzieciom,		jak	i	osobom	starszym,	samotnym	
i	niepełnosprawnym.	Chcemy	pomagać	i	wspierać	dobrą	radą	
osoby	będące	ofiarami	przemocy	domowej.	Wśród	nas	jest	wie-
lu	emerytowanych	nauczycieli,	którzy	chętnie	zaoferują	pomoc	
dzieciom	 z	 ubogich	 rodzin,	 których	 nie	 stać	 na	 korepetycje,	
a	potrzebują	pomocy	w	nauce.	Wspólnie	pragniemy	również	
wspierać	osoby	wykluczone	 i	pomagać	 im	na	nowo	odnaleźć	
się	w	swym	środowisku.	Pomożemy	osobom	starszym	w	często	
przerastających	ich	obowiązkach	i	trudach	dnia	codziennego.	

Grupa Wolontariuszy Seniorów Studentów
z Chęcin gotowa nieść pomoc potrzebującym!

Wesprzemy	radą,	poradzimy	w	kwestiach	trudnych	–	doradzi-
my	gdzie	się	udać	i	gdzie	sprawę	załatwić.		
	 Członkowie	naszej	 grupy	 zostali	 dobrze	przygotowani	 do	
swej	roli.	Roli,	którą	chcą	pełnić	z	potrzeby	serca.		By	móc	to	
robić	 jak	 najlepiej	 wspólnie	 odbyli	 	 profesjonalne	 szkolenie,	
przeprowadzone	 przez	 Regionalne	 Centrum	 Wolontariatu	
w	Kielcach,	 którego	 zakres	 obejmował	 zagadnienia	 związa-
ne	 z	działalnością	 wolontariacką.	 Są	 przygotowani,	 a	 przede	
wszystkim	chętni	nieść	pomoc.	
	 Osoby	potrzebujące	pomocy	mogą	zgłaszać	się	do	nas!	Pro-
simy	o	kontakt	pod		numerem	502	660	653.		
	 Jesteśmy	do	Państwa	dyspozycji!		

Grażyna Tkacz
Koordynator wolontariuszy Seniorów Studentów CHUTW
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	 Zamek	Królewski	w	Chęcinach	to	jeden	z	najsłynniejszych	
i	 najbardziej	 rozpoznawalnych	 obiektów	 w	 Świętokrzyskiem.	
Po	przeprowadzonej	kompleksowej	rewitalizacji,	która	trwała	
blisko	dwa	lata	i	pochłonęła	łącznie	ponad	8	milionów	złotych,	
z	czego	aż	80	procent	pochodziło	z	unijnego	dofinansowania	
pozyskanego	w	ramach	Regionalnego	Programu	Województwa	
Świętokrzyskiego,	 chęcińska	 warownia	 przeżywa	 prawdziwy	
najazd	turystów.	I	nie	ma	się	co	dziwić,	bo	atrakcji	jest	tu	co	nie-
miara.	Otwarta	została	dla	turystów	druga,	kwadratowa	basz-
ta,	 dzięki	 czemu	 stworzono	 zupełnie	 nowy	 punkt	widokowy,	
z	roztaczającą	się	panoramą	zachodnich	pasm	Gór	Świętokrzy-
skich	i	częściowo	Kielc.	Powstał	skarbiec,	w	którym	zobaczymy	
wypełnione	po	brzegi	skrzynie	ze	złotem	i	monetami.	Na	jed-
nym	z	zamkowych	dziedzińców	natkniemy	się	na	klatkę	hań-
by	 czekającą	na	 skazańców	 i	 oczywiście	najprawdziwsze	dyby	
przeznaczone	dla	rzezimieszków.	Atrakcje,	jakie	tu	czekają	na	
wszystkich	turystów	można	długo	wymieniać.		

Pod osłoną nocy chęciński Zamek
nabiera innego wymiaru

	 Trzeba	przyznać,	że	wszystko	to	pod	osłoną	nocy	wygląda	
naprawdę	wyjątkowo.	Niezapomnianą	atmosferę	stwarza	pięk-
na	iluminacja	i	oczywiście	drużyna	rycerska,	dająca	za	każdym	
razem	widowiskowy	 pokaz	 walk.	Odgłos	mieczy	 po	 zmroku,	
niesamowity	kunszt	walki	rycerzy	i	piękne	białogłowy	w	poka-
zach	tańców	dworskich	robią	niezapomniane	wrażenie.	Do	tego	
dochodzi	pokaz	tańców	z	ogniem	i	wystrzały	z	armat,	a	także	
mrożące	krew	w	żyłach	opowieści,	bo	legend	osnutych	mgłą	ta-
jemnicy	jest	wiele.	W	takiej	atmosferze	zwiedzanie	zamku	nocą	
jest	niezapomnianą	przygodą,	a	chętnych	do	jej	przeżycia	jest	
wielu.	-	Gdy	zapada	mrok	spacer	po	zamku	nabiera	zupełnie	
innego	wymiaru.	Mury	warowni	 kryją	 tajemnice	 przeszłości,	
moc	legend	i	niewyjaśnionych	zjawisk	–	przekonuje	dyrektor	
Zamku,	Grzegorz	Pierzak.

Chęciński Zamek idzie z duchem czasu.
Bilety można zakupić przez internet!

	 Wiekowy	zamek	tętni	życiem.	Tylko	w	ubiegłym	roku	od-
wiedziło	go	ponad	200	tysięcy	turystów.	Idąc	z	duchem	czasu,	
dyrekcja	obiektu	postanowiła	udostępnić	zwiedzającym	możli-
wość	zakupu	przez	internet	biletów	na	najważniejsze	wydarze-
nia	odbywające	się	na	Zamku.	Do	takich	zaliczają	się	oczywiście	
Noce	na	Zamku.	W	związku	z	ogromnym	zainteresowaniem,	
w	tym	roku	zaplanowano,	że	będzie	 ich	aż	dziewięć:	po	dwie	
w	maju,	czerwcu,	lipcu	oraz	sierpniu	i	jedna	we	wrześniu.	Naj-
bliższa	Noc	na	Zamku	odbędzie	się	1	maja	o	godzinie	20:30.	
Internetowa	 sprzedaż	 biletów	 już	 ruszyła.	 Wystarczy	 wejść	
na	 oficjalną	 stronę	 zamku	www.zamek.checiny.pl	 i	 w	 zakład-
ce	 oferta	 wybrać	 “Noc	 na	 Zamku”.	 Pojawią	 się	 szczegółowe	
informacje	oraz	daty	poszczególnych	wydarzeń.	Po	wybraniu	
odpowiadającej	nam	daty	klikamy	w	“rezerwacja	i	zakup	bile-
tu”.	Po	zalogowaniu	i	dokonaniu	zakupu	otrzymamy	na	wska-
zany	 przez	 nas	 adres	mailowy	 elektroniczny	 bilet.	Widoczna	

Zamów Noc na Zamku w Chęcinach
przez internet!

 Chcecie przeżyć niezapomnianą przygodę pod osłoną nocy w otoczeniu murów zabytkowej, chęcińskiej warowni? Już 
1 maja będzie ku temu doskonała okazja, bo właśnie wtedy o godzinie 20:30 rusza pierwsza w tym roku Noc na Zamku. Idąc 
z duchem czasu, bilety na to wydarzenie można zakupić przez internet. Sprzedaż już ruszyła.

ilość	 dostępnych	 biletów	 jest	 aktualizowana	na	 bieżąco.	Bilet	
zakupić	można	także	poprzez	stronę	internetową	www.tubilety.
pl	-	Postanowiliśmy	w	ten	sposób	ułatwić	zakup	biletów	uczest-
nikom,	 imprezy.	Mamy	ogromne	 zainteresowanie	nocami	na	
zamku,	a	ilość	biletów	jest	ograniczona.	Dokonując	wcześniej-
szej	rezerwacji	i	zakupu	przez	internet	mamy	pewność,	że	weź-
miemy	udział	w	wydarzeniu	 –	mówi	 dyrektor	 Zamku,	Grze-
gorz	Pierzak,	zapraszając	już	dziś	na	zamkowe	noce	wszystkich	
spragnionych	wrażeń.	 Atmosferę	 przerażenia	 wprowadzą	 ta-
jemnicze	 zjawy,	 a	 strzały	 z	 hakownic	 bez	 wątpienia	 dodadzą	
grozy.	Mroczny	klimat	wzbogacą	opowieści	przewodnika.	-	To	
będzie	niezapomniana	przygoda	pod	osłoną	nocy	w	otoczeniu	
murów	zabytkowej	warowni.	Emocji	nie	zabraknie	–	przekonu-
je.	-	Będą	głośne	strzały	z	historycznej	broni,	walki	rycerskie,	
magiczna	iluminacja	świetlna,	teatr	ognia	i	niesamowity	pokaz	
tańca	z	ogniem,	liczne	konkursy	i	zabawy,	a	na	zakończenie	po-
częstunek	 i	 ognisko.	Moc	 atrakcji	 gwarantowana	 –	 zapewnia	
dyrektor,	Grzegorz	Pierzak,	a	my	przypominamy,	że	ilość	bile-
tów	jest	ograniczona.

Agnieszka Olech
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	 W	 tym	 wyjątkowym	 dniu	 Burmistrz	 Gminy	 i	Miasta	 Chęci-
ny,	Robert	 Jaworski	 podkreślił,	 że	praca	 sołtysów	ma	wyjątkowy	
charakter.	-	Bycie	Sołtysem	to	niezwykle	zaszczytna,	ale	i	zarazem	
trudna	 funkcja.	 To	 również	 ogromna	 odpowiedzialność	 i	praca	
wymagająca	 wielkiego	 zaangażowania	 i	wrażliwości	 społecznej	 –	
podkreślał	 Burmistrz,	 Robert	 Jaworski.	 -	 Sołtys	 to	 reprezentant	
władzy	na	szczeblu	samorządowym	najbliższym	mieszkańcom.	Jest	
gospodarzem,	ale	jednocześnie	opiekunem	wsi,	który	najlepiej	zna	
problemy	i	potrzeby	lokalnego	środowiska	–	zaznaczył	Burmistrz	
Jaworski,	podkreślając	 jednocześnie	 jak	ogromne	wyzwania	stoją	
przed	 sołtysami.	 -	 To	 także	 dzięki	 waszej	 aktywności	 zależy	 roz-
wój	 poszczególnych	miejscowości	 na	 terenie	 gminy.	To	wy	 jeste-
ście	głosem	mieszkańców	w	wielu	sprawach.	Obdarzeni	zaufaniem	
swego	 środowiska	 podejmujecie	 trud	 służby	 i	niesienia	 pomocy	
mieszkańcom	 waszych	 miejscowości.	 Współpraca	 z	samorządem	
gminnym	oraz	 zaangażowanie	w	sprawy	 środowiska	potwierdza-
ją	wasze	oddanie	i	poświęcenie	na	rzecz	lokalnej	społeczności.	Za	
to	wszystko,	w	imieniu	samorządu	gminy	i	mieszkańców	składam	
dziś	na	wasze	ręce	serdeczne	podziękowania	–	dziękował	obecnym	
sołtysom	Burmistrz,	Robert	Jaworski.	Do	podziękowań	dołączyła	

W Chęcinach świętowano
ogólnopolski Dzień Sołtysa

 W sobotę, 11 marca, w murach zabytkowej “Niemczówki” uroczyście świętowano Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Tego dnia władze 
Gminy i Miasta Chęciny podziękowały wszystkim sołtysom za aktywną pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju gminy.

się	 także	 Przewodnicząca	 Rady	 Miejskiej	 w	Chęcinach,	 Danuta	
Mochocka,	 skarbnik	 gminy	 Jadwiga	 Sinkiewicz	 oraz	 Kazimierz	
Łebek,	zastępca	prezesa	Stowaryszenia	Sołtysów	Ziemi	Kieleckiej.	
-	Wszystkim	sołtysom	w	imieniu	Rady	Miejskiej	w	Chęcinach	dzię-
kuję	 za	 owocną	 współpracę	 i	życzę	 zadowolenia	 oraz	 satysfakcji	
w	pełnieniu	tej	jakże	ważnej	służby	społecznej	–	mówiła	Przewod-
nicząca	Rady	Miejskiej,	Danuta	Mochocka.	 -	 Życzę	 odwagi	 i	wy-
trwałości	w	konsekwentnym	realizowaniu	planów	i	zamierzeń	–	ży-
czył	 zastępca	prezesa	 Stowarrzyszenia	 Sołtysów	Ziemi	Kieleckiej,	
Kazimierz	Łebek,	składając	jednocześnie	najserdeczniejsze	życze-
nia	zdrowia	oraz	pomyślności	w	życiu	osobistym.
	 Z	 przygotowanym	 dla	 sołtysów	 programem	 wokalnym	 wy-
stąpiła	Monika	 Pyczek,	 utalentowana	 artystka	 z	Gminy	 Chęciny.	
Następnie	na	ręce	sołtysów	wręczono	listy	gratulacyjne	oraz	drob-
ne	upominki.	Gospodarze	wsi	nie	kryli	zaskoczenia.	 -	Miło	nam,	
że	nasza	praca	jest	doceniana.	Ogromnie	cieszymy	się,	że	władze	
gminy	zawsze	o	nas	pamiętają	w	Dniu	Sołtysa.	Cieszymy	się	też,	że	
możemy	być	łącznikiem	pomiędzy	mieszkańcami	a	władzami	gmi-
ny,	które	zawsze	chętnie	wsłuchują	się	w	nasze	potrzeby	–	mówili	
zgodnie	sołtysi.

Agnieszka Olech

	 Już	po	raz	14.	czytelnicy	Echa	Dnia	mogli	wybrać	najlep-
szych	 lekarzy	 w	 regionie	 w	 plebiscycie	 Lekarz	 Roku	 2016.	
Tomasz	Leksowski	oraz	Rafał	Cyranowski	to	lekarze	z	Nasze-
go	Szpitala,	którzy	w	pełni	 zasłużyli	na	 to	miano	zdobywając	
pierwsze	miejsca	w	swoich	specjalizacjach.	
	 Głosowanie	zakończyło	się	13	lutego	i	wyłoniło	specjalistów	
cieszących	się	największym	zaufaniem	pacjentów.	Po	zakończo-
nym	głosowaniu	ogłoszono	listę	liderów	–	TOP	30	lekarzy,	któ-
rzy	 zdobyli	największą	 liczbę	punktów	w	klasyfikacji	 ogólnej.		
Z	 radością	możemy	poinformować,	 że	 znalazło	 się	na	niej	 aż	
trzech	lekarzy	pracujących	w	Wojewódzkim	Szpitalu	Specjali-
stycznym	im.	św.	Rafała	w	Czerwonej	Górze.	Najwyżej,	bo	na	
4.	pozycji	uplasował	się		Rafał	Cyranowski	–	ortopeda.	Tomasz	

Sukcesy lekarzy z Czerwonej Góry
w konkursie Lekarz Roku 2016

Leksowski	–	 chirurg,	urolog	oraz	 	 Jacek	Lech	–	anestezjolog		
także	zajęli	miejsca	w	gronie	najlepszych.	
	 Również	w	 klasyfikacji	 dla	 powiatu	 kieleckiego	nasi	 leka-
rze	uplasowali	się	w	czołówce	–	Tomasz	Leksowski	zajął	trzecie	
miejsce,	Jacek	Lech	czwarte,	a	Teresa	Sławeta	-	Pełka	–	specja-
lista	chorób	wewnętrznych,	endokrynolog	była	szósta.
Wręczenie	statuetek	odbyło	się	podczas	uroczystej	gali	w	dniu	
23	lutego	w	Best	Western	Grand	Hotel	w	Kielcach.	
	 Wszystkim	lekarzom	z	WSS	w	Czerwonej	Górze	życzymy	dal-
szych	 sukcesów	zawodowych	 	popartych	zadowoleniem	pacjen-
tów	i	cieszymy	się,	że	ich	trud	i	poświęcenie	zostały	docenione.	

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze 
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	 Konkurs	 rozpoczęli	 powitaniem	 uczestników	 Burmistrz	
Gminy	i	Miasta	Chęciny	Robert	Jaworski,	Komendant	Gmin-
ny	 Zarządu	 Związku	 OSP	 RP	 w	Chęcinach	 Grzegorz	 Papka	
oraz	Dyrektor	Szkoły	w	Łukowej	Stanisław	Bożek.	
	 Do	 rywalizacji	 na	 szczeblu	 gminnym	 stanęli		 uczniowie	
z	terenu	Gminy	Chęciny,	wyłonieni	uprzednio	w	ramach	eli-
minacji	szkolnych.	Uczestnicy	zostali	podzieleni	na	trzy	grupy	
wiekowe	 -	 ze	szkół	podstawowych,	gimnazjów	oraz	 szkół	po-
nadgimnazjalnych.		Konkurs	miał	charakter	pisemnego	testu,	
jednak	 w	dogrywce	 finaliści	 ustnie	 odpowiadali	 na	 pytania	
z	dziedziny	pożarnictwa.
	 Prace	 uczestników	 oceniało	 jury	 w	składzie:	 st.	 kpt.	 Ma-
riusz	Stolarczyk	 z	Komendy	Miejskiej	Państwowej	Straży	Po-

Zakończyliśmy eliminacje gminne
do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 W środę, 22 marca, w Szkole Podstawowej w Łukowej odbyły się gminne eliminacje do tegorocznego Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej, przebiegającego pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.

żarnej	w	Kielcach,	kpt.	Marek	Dyk	 -	Dowódca	Jednostki	Ra-
towniczo	Gaśniczej	PSP	w	Kielcach	oraz	Grzegorz	Papka	-	Ko-
mendant	Gminny	Związku	OSP	RP	w	Chęcinach.		W	komisji	
nadzorującej	przebieg	turnieju	znaleźli	się	ponadto:	Jarosław	
Idziak	-	Prezes	Zarządu	Miejsko	-	Gminnego	OSP	RP	w	Chę-
cinach	oraz	Grażyna	Podsiadło	–	Inspektor	ds.	bezpieczeństwa	
w	Urzędzie	Gminy	i	Miasta	w	Chęcinach.
	 W	pierwszej	grupie	wiekowej	szkól	podstawowych	na	po-
dium	 stanęli:	Wiktor	Wojsa	 z	SP	 Siedlce	 –	 I	miejsce,	 Amelia	
Chwastek		z	SP	Wolica	–	II	miejsce	oraz		Krzysztof	Grabalski	
z	SP	Tokarnia	–	III	miejsce.	Wśród	gimnazjalistów	I	miejsce	za-
jął	Piotr	Piotrowski	Gimnazjum	nr	1	w	Chęcinach,	na	II	miej-
scu	uplasowała	się	Angelika	Wojsa	z	Gimnazjum	nr	2	w	Wolicy,	
a	na	 III	 miejscu	 rywalizację	 ukończyła	 Małgorzata	 Stępnik,	
również	uczennica	Gimnazjum	nr	2	w	Wolicy.	W	ostatniej	gru-
pie	 wiekowej	 szkół	 ponadgimnazjalnych	 najlepsi	 okazali	 się:	
Samanta	Sosnowska	z	ZS	nr	2	w	Chęcinach	–	I	miejsce,	Kon-
rad	Łabędzki	 z	ZS	nr	2	w	Chęcinach	–	II	miejsce	oraz	Rafał	
Kornacki	–	III	miejsce	z	ZSZ	w	Podzamczu.
	 Wszyscy	 laureaci	 otrzymali	 nagrody	 ufundowane	 przez	
Burmistrza	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny.	 Zwycięzcy	 turnieju	 we-
zmą	również	udział	w	eliminacjach	szczebla	powiatowego,	któ-
re	odbędą	się	już	niebawem.
	 Serdecznie	 gratulujemy	 i	życzymy	 sukcesów	 na	 dalszych	
etapach	turnieju.

Magdalena Jamrożek
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INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ ZAPLANOWANYCH NA 
- KWIECIEŃ 2017-

	/WYKŁADY	-	sala	na	parterze	hali	–	czwartki,	 godz. 16.00/	
13 kwietnia	– Ochrona Środowiska woj. Świętokrzyskiego  
		–	dr	Marek	Gos	wiceprezes	WFOSiGW	w	Kielcach;

20 kwietnia – Stefan Żeromski – pisarz ziemi świętokrzyskiej 
	–	mgr	Tomasz		Żelichowski;

27 kwietnia	– Media we współczesnym świecie	–	mgr	Agnieszka	Olech

/PROMOCJA ZDROWIA	-	sala	nr	100	na	I	piętrze	hali	-	godz. 16.00/
26 kwietnia		–	Bóle kręgosłupa w aspekcie profilaktyki i samoleczenia 

	–	dr	Grzegorz		Gałuszka.

 
/GRUPA TURYSTYCZNA/ 

/odpowiedzialna	-	starosta	Krystyna	Wilk/	
12 kwietnia	–	Zwiedzamy jaskinie na Kadzielni 
		–	starosta	grupy	i	miejscowy	przewodnik

/GIMNASTYKA W WODZIE	-	Basen	Perła	w	Nowinach/
poniedziałki	godz.	10.00

środy	godz.	9.40

/JĘZYK ANGIELSKI	-	sala	nr	100	na	I	piętrze	hali	-	godz. 16.00/ 
prowadzi	mgr	Justyna	Ramiączek

/	UNIWERSYTECKI ZESPÓŁ WOKALNY/ 
pod	opieką	Przemysława	Gruszki

Próby	–	w	każdy	CZWARTEK	po	wykładzie	
************************************************************ 

Tradycje i zwyczaje Wielkanocne
Ewa Tomaszewska – etnolog (badanie kultury chłopskiej)

	 W	słoneczny	i	wiosenny	dzień	(bardziej	w	marzeniach,	niż	
w	 rzeczywistości,	 bo	 trochę	 nawet	 kropił	 deszczyk,	 a	 wiosna	
miała	zawitać	za	parę	dni	zgodnie	z	kalendarzem)	grupa	stu-
dentów	Chęcińskiego	Uniwersytetu	Trzeciego	Wieku	wybrała	
się	na	wycieczkę	do	Muzeum	Wsi	Kieleckiej	w	Tokarni.	Wyzna-
czony	przewodnik	ambitnie	i	z	wielkim	zaangażowaniem	opo-
wiadał	o	historii	i	organizacji	Muzeum,	o	trudach	gromadzenia	
eksponatów	i	jak	najpożyteczniejszym	rozmieszczeniem	ich	na	
obszernym	terenie	skansenu,	tworząc	tematyczne	sektory.	Po-
bliscy	mieszkańcy,	a	zarazem	członkowie	wycieczkowej	grupy,	
przez	lata	obserwowali	pojawianie	się	nowych	chałup,	intereso-
wali	się	pochodzeniem	obiektów,	a	teraz	mieli	okazję	podziwiać	
pomysłowość	 zagospodarowywania	niektórych	wnętrz,	 dzięki	
czemu	statystyczny	 turysta	może	dowiedzieć	się	 jak	żył	 i	pra-
cował	 szewc, kowal, aptekarz i lekarz.	 Łatwo	 sobie	wyobrazić	
jak	wyglądała	i	pracowała	karczma,	w	co	wyposażone	były	po-
mieszczenia dziedzica,	jak	wyglądały	czworaki	przeznaczone	na	
mieszkania	dla	pracującej	w	majątku	 ludności,	gdzie	 i	w	 jaki	
sposób	pozyskiwano	mąkę	w	ilościach	handlowych	za	pomocą 
wiatraka w	przemyślny	sposób	zbudowanego	dla	najefektyw-
niejszego	wykorzystania	wiatru,	a	także	dla	celów	prywatnych	
dzięki	podręcznym żarnom.	Na	teranie	Muzeum	jest	drewnia-
ny	kościółek	oryginalnie	wyposażony	i	przygotowany	do	użyt-

ku	sakralnego	w	sezonie	letnim	lub	na	szczególne	okazje,	naj-
częściej	ślubne.	Dużą	atrakcją	jest	dworek	pełen	ciekawych	eks-
ponatów,	tworzących	gabinet pana, pomieszczenia gospodarskie, 
sypialnie wytwornie	 wyposażone, miejsce dla dzieci, jadalnie 
i komnatę rezydentki, zwykle	starszej,	samotnej	i	dostojnej	lecz	
niemajętnej	dalekiej	krewnej,	czy	nawet		spoza	rodziny,	która	
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swym	udziałem	w	życiu	rodzinnym	wnosiła	troskę	o	dzieci,	cza-
sem	była	to	zarządzająca	kuchnią	lub	gospodarstwem	przydo-
mowym.

	 Czas	zwiedzania	różnorodnych	ciekawostek	się	nieubłaga-
nie	kończył	i	przewodnik	grupę	przeprowadził	do	pomieszcze-
nia,	gdzie	uczestnicy	wysłuchali	wykładu	o	tradycjach	i	zwycza-
jach	wielkanocnych.	Treścią	wykładu	było	sprawozdanie	pracy	
badawczej	 dla	 wzbogacenia	 wiedzy	 na	 temat	 świętokrzyskich	
zwyczajów	i	tradycji,	co	zaowocowało	przygotowaniem	książki,	
która	niebawem	ukaże	się	na	rynku.	Słuchacze	dowiedzieli	się	
o	byłych	i	zachowanych	do	dziś	niektórych	zwyczajach	dotyczą-
cych	wiosny,	a	w	szczególności	zwyczajów	wielkanocnych.

potrawami	były	żur	i	śledzie.	Dlatego	w	Wielki	Piątek	z	radością	
na	koniec	postu	urządzano	tzw.	pogrzeb	żuru	i	śledzia.	Wszyscy	
mieszkańcy	wsi	z	okrzykami	ulgi	zakopywali	w	przygotowanym	
dole	 „znudzone”	pożywienie.	W	niektórych	 regionach	Polski	
zasypywano	dodatkowo	garnek	z	popiołem,	który	symbolizo-
wał	koniec	smutku	i	nadejście		radości.
Śródpoście	 –	 czwarta	 niedziela	 postu,	wtedy	 na	 jeden	 dzień	
powracała	do	domostw	radosna	atmosfera.	Słychać	było	dzwo-
ny	i	muzykę	zwiastującą	radosną	nowinę	–	Zmartwychwstanie.
 Niedziela Palmowa 	-	święcenie	palmy	upamiętniające	wjazd	

Jezusa	do	Jerozolimy.	Bazą	sporządzania	
palmy	 były	 gałązki	 wierzbowe	 (bazie),	
do	 których	 dokładano	 ozdobne	 trawy,	
trzciny,	 gałązki	 bukszpanu,	 borowinę	
z	lasu	-	to	wszystko	zdobione	malutkimi	
kolorowymi	 kwiatkami	 z	 bibuły	 oraz	
wstążeczkami,	 nie	 musiały	 być	 duże,	
ale	 zrobione	 z	 materiału	 z	 najbliższej	
okolicy.	Palma	to	magiczny	rekwizyt.	Po	
poświęceniu	uderzano	nią	domowników,	
by	 zapewnić	 im	 szczęście	 na	 cały	 rok.	
Dobrze	 było	 bazię	 z	 palmy	 zjeść	 dla	
zdrowia	 i	 bogactwa.	 Zatknięta	 za	 obraz	
lub	włożona	do	wazonu	palemka	miała	
chronić	mieszkanie	przed	nieszczęściem	
i	 złośliwością	 sąsiadów.	 Wkładano	 też	
palmę	 w	 ziemię,	 by	 uchronić	 wieś	 od	
zarazy.
W	ciągu	tygodnia	przed	świętami	ozda-
biano	 izby,	 pomieszczenia	 mieszkalne.	
U	sufitu	wieszano	„pająki”	wykonywane	
ze	 słomy,	 ściany	 zdobiono	wycinankami	
i	łańcuchami	z	bibuły.	W	Wielkim	Tygo-
dniu	przygotowywano	żywność,	malowa-
no	pisanki	w	korze	dębu,	łuskach	cebuli,	
soku	 z	 buraków,	 oziminy,	 posługiwano	
się	też	woskiem.

	 W	Wielki Czwartek	urządzano	postną	wieczerzę.	W	Wielki 
Piątek	o	poranku	kąpano	się	w	rzece,	co	miało	dobrze	wpływać	
na	 zdrowie	 i	urodę.	W	Wielką Sobotę	 po	poświęceniu	wody	
spryskiwano	dom,	by	rok	był	spokojny.	W	tym	dniu	wszystkie	
pokarmy,	 jakie	miały	trafić	na	świąteczny	stół,	ułożone	w	du-
żych	naczyniach,	nieckach	 i	 płachtach	 	zanoszono	do	kaplicy	
lub	wybranych	mieszkań	do	święcenia.	Święconkę	można	było	
jeść	dopiero	podczas	niedzielnego	śniadania.	W	sobotnią	noc	
zaczynało	 się	 „barabanienie”	 (bicie	w	 bębny,	 kotły),	mężczyź-
ni	 chodzili	 od	domu	do	domu,	 ogłaszając	 radosną	nowinę	 –	
Zmartwychwstanie.
 Wielka Niedziela	–	dzień	radości.	Po	rezurekcji	zasiadano	
do	uroczystego	śniadania,	podczas	którego	dzielono	się	jajkiem	
–	symbolem	życia	i	odrodzenia.
 Śmigus Dyngus – lany	poniedziałek,	symbolizujący	budze-
nie	się	przyrody	do	życia	oraz	oczyszczania	zimowej	gnuśności.	
Przepowiednia	mówi,	 że	 im	mocniej	 oblana	 panna,	 tym	ma	
większe	szanse	na	rychłe	zamążpójście. 
	 Mocne	 wrażenia	 po	 zwiedzaniu	 obiektów	 z	 miejscowym	
przewodnikiem	i	wysłuchaniu	wykładu	w	formie	relacji	z	pra-
cowniczych	badań,	skutkujących	pogłębianiu	wiedzy	na	temat	
tradycji	 i	 zwyczajów	wiejskich	na	 terenie	regionu	świętokrzy-
skiego	 u	 wielu	 uczestników	 wycieczki	 wzbudziły	 pragnienie	
zorganizowania	ponownej	wycieczki	 z	większym	 limitem	 cza-
sowym,	być	może	w	niewielkich	grupach	koleżeńskich	dla	wni-
kliwszego	zapoznania	się	z	ciekawym	naszym	skansenem,	który	
wyrósł	na	imponujące	muzeum.	

Helena	Król	i	Elżbieta	Dudek-Nicewiczówna

 Święta Wielkanocne	to	wyjątkowy	czas,	w	którym	obrzędy	
religijne,	tradycja	ludowa	i	świat	przyrody	splatają	się	w	jedno.	
Obrzędy	 ludowe	dotyczą	 ludzi	związanych	z	przyrodą	 i	 świa-
tem,	który	je	otaczał.	Pogłębiano		obserwacje	przyrody	i	wpływ	
słońca	na	pory	roku.	Momenty	te	związane	są	z	przesileniem	
zimowym	i	letnim	oraz	równonocą	wiosenną	i	jesienną.	Rów-
nonoc	wiosenna	to	dłuższy	już	dzień,	więcej	słońca	niż	zimą,	co	
wspomaga	siły	natury.	Cykl	wiosenny	obrzędów	to	okres	Wiel-
kiego	Postu	–	przełom	w	kulturze	ludowej	następuje	w	Środę	
Popielcową.	O	obrzędach	i	zwyczajach	ludowych	pisali:	Oskar	
Kolberg	i	Władysław	Siarkowski.	
 Karnawał i ostatki	 –	 od	 dawna	 ludzie	 między	 świętem	
Trzech	Króli	a	Środą	Popielcową	bawili	się,	jedli	i	tańczyli,	bo	
zimą	 czasu	 było	 więcej.	W	 okresie	Wielkiego	 Postu	 nie	 było	
o	tym	mowy.	Post	był	bardzo	surowo	przestrzegany.
Zwyczaje:
-	Spotkania	w	karczmach	–	muzyka,	tańce	i	śpiewy	(uczestniczyły	
w	 nich	 gospodynie,	 aby	 zapewnić	 roślinom	 dobry	 wzrost	
i	obfite	plony).
-	W	Środę	Popielcową	wiejskie	panny	na	wydaniu	zaprzęgano	
do	 kłody,	 którą	 ciągnęły	 do	 karczmy,	 aby	 tam	 się	 wykupić	
stawiając	wszystkim	wódkę.
-	W	miastach	też	dokuczano	dojrzałym	pannom,	przyczepiając	
do	ich	ubrania	kurze	łapki,	klocki,	skorupki	jaj	itp.
-	Młode	mężatki	częstowały	w	karczmie	wódką	–	był	to	rodzaj	
wkupnego	do	grona	bab.
-	Mężczyźni	przebierali	się	za	chłopa	i	babę,	chodzili	od	domu	
do	domu	wypraszając	datki.
-	 Starsze	 panny	 doprowadzano	 do	 karczmy,	 gdzie	 bito	 je	
splecionymi	ze	słomy	biczami,	również	musiały	się	wykupić.
 Wielki Post –	 czas	 skupienia,	 pokuty,	 umartwiania	 się	
i	skruchy,	ograniczano	jadłospis,	rezygnowano	z	mięsa,	nabia-
łu,	cukru,	a	okrasę		stanowił	olej	lniany.	Najpopularniejszymi	
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Rozwój Gminy Chęciny
 – to nasza wspólna sprawa 

 Podatki od osób fizycznych to jedno z największych źródeł dochodów każdej polskiej gminy.  Ponad 40 procent podatku 
„PIT”, który płacisz wraca bowiem na stałe do lokalnego samorządu. Płacąc podatek dochodowy zgodnie z miejscem zamiesz-
kania, zwiększamy więc możliwości inwestycyjne naszej Gminy.

	 Trwa	okres	rozliczeń	z	fiskusem	za	2016	
rok.	Składając	swoje	roczne	zeznanie	podat-
kowe	należy	pamiętać,	że	niemal	połowa	po-
datku	„PIT”,	który	odprowadzasz,	wraca	na	
stałe	do	gminy	Twojego	zameldowania.	Za-
sila	jej	budżet	i	pozwala	lokalnym	władzom	
na	podejmowanie	działań	dla	dobra	wspól-
noty	 i	poprawy	warunków	życia.	 Jeśli	więc	
w	formularzu	NIP,	a	następnie	PIT	wpiszesz	
tylko	miejsce	zameldowania	np.	w	Kielcach,	
to	właśnie	tam	trafiają	Twoje	podatki.	Jeże-
li	natomiast	 zamiast	miejsca	 zameldowania	
wskażesz	 miejsce	 swojego	 faktycznego	 za-
mieszkania	 -	Gminę	Chęciny,	wtedy	poda-
tek	zostanie	przekazany	na	jej	rzecz.

Co należy zrobić jeśli chcesz aby część 
z podatku dochodowego, który płacisz tra-
fiało do budżetu gminy Chęciny?
Zamelduj się.
	 Warto	 się	 meldować,	 a	 tym	 samym	
przyczyniać	 się do zwiększenia budżetu 
gminy,	w	której	mieszkasz.	

Zrób to zanim się zameldujesz. 

	 Możesz	to	zrobić	również	bez	koniecz-
ności	 dokonywania	 meldunku	 w	sytuacji,	
w	której	 z	jakiegokolwiek	 powodu	 masz	
trudności	 z	dopełnieniem	obowiązku	mel-
dunkowego	w	naszej	Gminie,	 albo	 rozwa-

żasz	tę	decyzję.	Wystarczy,	że	zaktualizujesz	
swój	 adres	 zamieszkania	 we	 właściwym	
urzędzie	 skarbowym,	 a	40-procentowa	
część	 podatku	 zostanie	 przekazana	 do	 bu-
dżetu	 Gminy	 Chęciny.	 Zgłoszenie	 nowego	
miejsca	 zamieszkania	 w	 urzędzie	 nie	 wią-
że	 się	 z	 żadnymi	 niedogodnościami.	 Nie	
wymaga	 zmiany	 zameldowania,	 wymiany	
dokumentów	czy	załatwiania	 innych	spraw	
urzędowych.	Jedyną	zmianą	będzie	zmiana	
właściwości	urzędu	skarbowego.	Wszystkich	
mieszkańców	Gminy	Chęciny	obsługuje	bo-
wiem	Drugi	Urząd	Skarbowy,	mający	swoją	
siedzibę	przy	ulicy	Częstochowskiej	w	Kiel-
cach.	Wypełnienie	 formularza	 (ZAP-3)	 jest	
proste	 i	nic	 nie	 kosztuje.	 Zgłoszenie	 aktu-
alizacyjne	 to	 tylko	 jeden	 dokument.	 Jego	
złożenie	nie	podlega	opłacie	skarbowej.	Co	
ważne	możesz	 go	wysłać	 razem	 z	rocznym	
zeznaniem	 podatkowym	 „PIT”.	 Formula-
rze	zgłoszenia	aktualizacyjnego	dostępne	są	
w	każdym	urzędzie	skarbowym.	

Wskaż faktyczne miejsce zamieszkania 
w swoim zeznaniu rocznym za 2016 rok. 

	 Możesz	 również	 zasilić	 budżet	 gminy	
częścią	swojego	podatku	wskazując	w	zezna-
niu	rocznym	za	2016,	jako	miejsce	zamiesz-
kania	Gminę	Chęciny	i	przesłać	lub	dostar-
czyć	osobiście	zeznanie	roczne	do	właściwe-
go	Urzędu	Skarbowego	do	30	kwietnia	br.
Gmina	jest	naszą	wspólną	wartością.	To	od	
nas	wszystkich	 zależy	 jak	 będzie	 się	 rozwi-
jać.	Zadbajmy	więc	o	 to	by	wskazana	część	
odprowadzanego	przez	nas	podatku	docho-
dowego,	wpływała	właśnie	na	rzecz	Gminy	
Chęciny,	stwarzając	większe	możliwości	dla	
rozwoju	naszej	małej	Ojczyzny.	

Magdalena Jamrożek

Dopłaty do wymiany pieców, modernizację
indywidualnych kotłowni, zakup i montaż

odnawialnych źródeł energii
oraz termomodernizację budynków

Informujemy,	że	Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospo-
darki	Wodnej	w	Kielcach,	od 1 marca br.,	uruchomił	nabór wniosków 
dla osób fizycznych	na dofinansowanie inwestycji	z	zakresu	ograni-
czenia	emisji	zanieczyszczeń	do	powietrza	poprzez	modernizację in-
dywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł ener-
gii, termomodernizację budynków. 

Wszystkie	 niezbędne	 dokumenty,	 szczegółowe	 informacje oraz wzory 
wniosków	 dla	 tego	 i	innych	 programów	 dostępnych	 w	ramach	WFO-
SiGW	w	Kielcach		dostępne są	na	stronie	www.wfos.com.pl.	

Więcej	informacji na temat poszczególnych
programów dofinasowania dla osób fizycznych udziela Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
al.	ks.	Jerzego	Popiełuszki	41,	25–155	Kielce
	tel.	sekretariat	41366	15	12,	41	333	52	20;

fax	41366	09	05	tel.	biuro	obsługi	41	368	02	13,
41	333	52	21,	e-mail:	biuro@wfos.com.pl.	

UGiM
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 To już trzynasta edycja popularnej 
„25-tki Świętokrzyskiej”, czyli imprezy 
turystyczno – wytrzymałościowej dla 
miłośników przyrody i maszerowania, 
która ma na celu promocję walorów tu-
rystycznych województwa i propagowa-
nie aktywnego wypoczynku na świeżym 
powietrzu.

	 Finał	 tegorocznej	 edycji	 wydarzenia	
odbył	 się	 w	miniony	 weekend	 w	Chę-
cinach.	 Honorowy	 patronat	 nad	 wyda-
rzeniem	objął	Burmistrz	Gminy	i	Miasta	
Chęciny,	 Robert	 Jaworski,	 który	 osobi-
ście	wręczył	dyplomy	wszystkim	uczest-
nikom	finałowego	biegu.
	 Organizatorem	 wydarzenia	 był	 Od-
dział	 Świętokrzyski	 Polskiego	 Towarzy-
stwa	 Turystyczno	 –	 Krajoznawczego	
w	Kielcach.

Magdalena Jamrożek
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Chęciny na mecie tegorocznej
„25-tki Świętokrzyskiej”
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Chęcińskie Igrzyska Gier i Zabaw Ruchowych dla Dzieci
 Gwarno, kolorowo i niezwykle wiosennie było na trybunach hali widowiskowo-sportowej “Pod Basztami” w Chęcinach 
podczas pierwszego dnia wiosny. To właśnie z okazji jej nadejścia władze gminy postanowiły, po raz pierwszy, zorganizować 
igrzyska sportowe dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy. Po długich zmaganiach najlepszą okazała się być drużyna 
ze szkoły w Tokarni, a za najlepszy doping nagrodzono uczniów z Chęcin. 

	 Ponad	 czterystu	 uczniów	 klas	 od	 I	do	 III	 z	ośmiu	 szkół	 podsta-
wowych	 z	terenu	Gminy	 i	Miasta	 Chęciny	wzięło	 udział	 w	pierwszych	
w	historii	Igrzyskach	Gier	i	Zabaw	Ruchowych	dla	Dzieci.	Dzieciaki	ry-
walizowały	o	Puchar	Burmistrza	Gminy	i	Miasta	Chęciny.	-	To	pierwsza	
edycja	Igrzysk,	ale	patrząc	na	zaangażowanie	nie	tylko	dzieci,	ale	i	wielu	
dorosłych	z	całą	pewnością	to	wydarzenie	na	stałe	wpisze	się	w	kalendarz	
wydarzeń	sportowych	w	naszej	gminie	–	zapowiedział	Burmistrz	Gminy	
i	Miasta	Chęciny,	Robert	Jaworski.	W	tym	roku	pierwszy	dzień	wiosny	

ka,	slalom	z	piłką	rehabilitacyjną,	rzuty	piłeczkami	do	tenisa	ziemnego,	
sztafeta	 z	przekładaniem	 szarfy	 i	przekładanie	 kolorowych	 krążków.	
Nad	całością	imprezy	czuwali	koordynatorzy	oraz	sędziowie.	-	Maluchy	
radzą	sobie	znakomicie.	Rywalizacja	jest	na	bardzo	wysokim	poziomie,	
a	trzeba	przyznać,	że	w	przygotowanych	konkurencjach	liczy	się	nie	tyl-
ko	szybkość,	ale	też	precyzja	wykonania	–	mówił	jeden	z	koordynatorów	
wydarzenia,	Dariusz	Gorzelak.	-	Byliśmy	zachwyceni	także	aktywnością	
publiczności	 i	dopingiem,	 jaki	przygotowały	poszczególne	 szkoły.	Było	
barwnie,	kolorowo	i	bardzo	głośno.	Zabawa	była	znakomita,	a	to	liczy	się	
najbardziej,	szczególnie	pierwszego	dnia	wiosny	–	podkreślał	Burmistrz,	
Robert	Jaworski.
	 Trzeba	przyznać,	że	podczas	pierwszej	edycji	Igrzysk	Gier	i	Zabaw	
Ruchowych	 dla	 Dzieci	 o	Puchar	 Burmistrza	 Gminy	 i	Miasta	 Chęciny	
uczniowie	popisali	 się	 zwinnością,	 refleksem,	niesamowitą	koordynacją	
ruchową	 i	przede	 wszystkim	 ogromnym	 zgraniem	 drużynowym.	 Jak	
sami	zgodnie	podkreślali,	konkurencja	była	wysoka	i	bardzo	wyrównana.
	 Po	długich	zmaganiach	jury	udało	się	na	obrady,	aby	zliczyć	punk-
tację.	Jak	się	okazało,	miejsce	pierwsze	zajęła	SP	z	Tokarni.	Na	miejscu	
drugim	uplasowała	się	SP	z	Bolmina,	a	na	miejscu	trzecim	SP	z	Wolicy.	
Wszyscy	 otrzymali	 z	rąk	 gospodarza	 gminy	 i	pomysłodawcy	 turnieju,	
Burmistrza	 Roberta	 Jaworskiego	 puchary,	 medale	 i	upominki.	 Naj-
lepszą	 drużyną	 dopingującą	wybrano	 uczniów	 ze	Szkoły	 Podstawowej	
w	Chęcinach.
	 Jak	zgodnie	podkreślano	po	zakończeniu	pierwszych	w	historii	Chę-
cińskich	Igrzysk	Gier	 i	Zabaw	Ruchowych	dla	Dzieci	o	Puchar	Burmi-
strza	Gminy	i	Miasta	Chęciny,	to	wydarzenie	bez	wątpienia	było	dosko-
nałą	formą	spędzenia	pierwszego	dnia	wiosny.

Agnieszka Olech

postanowiliśmy	 zagospodarować	 ciekawiej	 niż	 zwykle	 i	sprawić,	 aby	
uczniowie	żegnali	zimę	biorąc	udział	w	wyjątkowym	wydarzeniu,	w	myśl	
powiedzenia:	 „W	 zdrowym	 ciele,	 zdrowy	 duch“.	 Zachęcając	 najmłod-
szych	 do	 sportowej	 rywalizacji	 chcieliśmy	 jednoczesnie	 zapromować	
wśród	nich	zdrowy	i	aktywny	tryb	życia	–	podkreśla	Burmistrz	Jaworski.
	 Na	 trybunach	 setki	 dzieci	 w	kolorowych	 strojach,	 z	pomponami,	
trąbkami	 i	tamburynami	 dopingowały	 głośno	 swoim	 drużynom.	 A	te	
musiały	 zmierzyć	 się	 na	 parkiecie	 chęcińskiej	 hali	 w	pięciu	 trudnych	
konkurencjach.	Zanim	maluchy	stanęły	ze	sobą	w	wiosenne	szranki	od-
było	się	uroczyste	wprowadzenie	drużyn	na	parkiet	przez	zaprzyjaźnio-
ną	maskotkę	słonia	z	klubu	Effectora,	trenującego	w	chęcińskiej	hali.
	 Przez	cały	czas	rozbrzmiewały	gwizdki,	grzechotki	i	terkotki	sygna-
lizujące	radość	z	nadejścia	wiosny	i	dopingujące	jednocześnie	zawodni-
ków.	Było	naprawdę	głośno,	radośnie	i	kolorowo,	bo	na	trybunach	hali	
widowiskowo-sportowej	w	Chęcinach	zasiadło	ponad	czterystu	uczniów.	
-	Taki	doping	dodaje	nam	 sił	 i	bardzo	motywuje	 –	mówili	 zawodnicy,	
którzy	 zanim	 stanęli	 ze	sobą	w	szranki	 wspólnie	 wykonali	 rozgrzewkę	
pod	czujnym	okiem	instruktorki	fitness,	Andżeliki	Gogół	i	gigantycznej	
maskotki	słonika,	zachęcającej	uczniów	do	sportowej	rywalizacji.
	 Po	 rozgrzewce	maluchy	 zmierzyły	 się	 ze	sobą	w	pięciu	 konkuren-
cjach	sprawnościowych,	wśród	których	znalazły	się:	zabawa	ringo-tycz-
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	 Pomysł	organizacji	turnieju	zrodził	się	pięć	lat	temu,	a	jego	
ideą	jest	propagowanie	sportu	i	rozwój	sprawnościowy	wśród	
młodzieży.	-	Każdego	roku	w	turnieju	udział	bierze	coraz	więcej	
młodych	osób.	Zjeżdżają	z	całej	diecezji	kieleckiej.	Cieszy	nas	to	
ogromnie,	bo	poprzez	sport	chcemy	integrować	młodych	ludzi	
i	uczyć	ich	budowania	wspólnoty	w	kontekście	służby	liturgicz-
nej.	Tu	zdobywają	kolejne	życiowe	doświadczenia	–	podkreślał	
koordynator	turnieju	ks.	Mariusz	Kałka,	Diecezjalny	Duszpa-
sterz	Ministrantów	Diecezji	Kieleckiej.

V Diecezjalny Turniej
o Puchar Biskupa Mariana Florczyka za nami

 V Turniej Tenisa Stołowego o Puchar JE ks. bpa Mariana Florczyka został rozegrany już po raz piąty w historii. Tym razem 
młodzi sportowcy spotkali się w gościnnych murach Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wolicy.

fii	i	kustosz	Sanktuarium	św.	Maksymiliana.	-	Dziękuję,	że	tak	
licznie	wzięliście	udział	w	tym	turnieju.	Tenis	stołowy	rozwija	
sprawność	fizyczną,	poprawia	koncentrację	i	trenuje	refleks	–	
przekonywał	ks.	Biskup	Marian	Florczyk.	Przypomniał	 także	
o	historii	 sportowej	 szkoły	w	Wolicy	 i	wielu	osiągnięciach	 tu-
tejszych	mieszkańców	w	 różnego	 rodzaju	 dyscyplinach	 spor-
towych.	-	W	tym	roku	wybraliśmy	na	miejsce	rozgrywek	halę	
w	Wolicy	ze	względu	na	wyjątkowość	i	życzliwość	ludzi	–	mówił	
ks.	Biskup	Marian	Florczyk,	który	złożył	także	podziękowania	
na	ręce	wszystkich	zaangażowanych	w	organizację	wydarzenia.	
Do	 nich	 też	 trafiły	 specjalne	 statuetki,	 które	 z	 rąk	 ks.	 Łuka-
sza	Bisia	z	Sanktuarium	św.	Maksymiliana	w	Wolicy	odebrali:	
Burmistrz	Gminy	i	Miasta	Chęciny	Robert	Jaworski,	dyrektor	
ZSO	w	Wolicy	Nina	Budziosz,	Apostolat	Maryjny	z	Wolicy	oraz	
grupa	Przyjaciele	Maksymiliana.	Na	koniec	statuetka	za	orga-
nizację	 całego	wydarzenia	w	Wolicy	 trafiła	 do	 księdza	 Łuka-
sza	Bisia,	którą	wręczył	diecezjalny	duszpasterz	ministrantów	
ks.	Mariusz	Kałka.	 -	Ogromnie	 nam	miło,	 że	 wybór	miejsca	
na	tegoroczne	rozgrywki	tenisowe	padł	na	halę	w	Wolicy.	Jak	
podkreślał	Biskup	Marian	Florczyk,	faktycznie	Wolica	sportem	
stoi,	ale	nie	tylko	Wolica.	W	całej	gminie	rozwijamy	sportowego	
ducha,	bo	u	nas	stawia	się	na	sport	–	zaznaczył	gospospodarz	
gminy,	Burmistrz	Robert	Jaworski,	który	złożył	osobiście	gra-
tulacje	wszystkim	uczestnikom	i	organizatorom	zmagań	teniso-
wych.	
	 Organizatorem	wydarzenia	było	Duszpasterstwo	Służby	Li-
turgicznej	Diecezji	Kieleckiej.	 Poczęstunek	 przygotował	 Apo-
stolat	Maryjny	z	Wolicy	wraz	z	Panią	Justyną	Grajek.

Agnieszka Olech

	 W	tym	roku	do	rywalizacji	finałowej	w	hali	sportowej	ZSO	
w	Wolicy	stanęło	ponad	sześćdziesięciu	zawodników.	-	Trzeba	
przyznać,	że	rozgrywki	odbyły	się	na	najwyższym	poziomie.	Te-
nisiści	są	coraz	lepiej	przygotowani.	Widać,	że	wkładają	w	ten	
sport	 wiele	 pracy	 –	 mówił	 ks.	 Waldemar	 Wiśniewski,	 jeden	
z	sędziów	 turnieju,	wielokrotny	mistrz	 rozgrywek	 tenisowych	
wśród	księży,	dla	którego	tenis	stołowy	stał	się	pasją.	Jego	sło-
wa	potwierdził	drugi	z	sędziów,	którym	był	Arkadiusz	Jakub-
czyk,	nauczyciel	wychowania	fizycznego	ze	Szkoły	Podstawowej	
w	Tokarni.	 -	 Przygotowanie	 graczy	 było	 na	 najwyższym	 po-
ziomie	–	ocenił	drugi	z	sędziów.	 -	Poziom	był	bardzo	wysoki,	
a	wszystkie	mecze	wyjątkowo	trudne	–	przyznał	Filip	Jasiński,	
jeden	z	mistrzów	turnieju	w	kategorii	gimnazjalistów.
	 Po	blisko	 całodniowych	rozgrywkach	finałowych	w	końcu	
wyłoniono	mistrzów	w	poszczególnych	kategoriach.	I	tak,	w	ka-
tegorii	Szkół	Podstawowych	miejsce	pierwsze	zajął	Patryk	Smo-
rąg	z	Mokrska	Dolnego.	Miejsce	drugie	wywalczył	Kamil	Pa-
randyk	z	Chomentowa,	a	miejsce	trzecie	Igor	Piątek	z	Daleszyc.	
W	 kategorii	 gimnazjalistów	 na	miejscu	 pierwszym	uplasował	
się	Filip	Jasiński	z	Wiślicy.	Miejsce	drugie	zajął	Wojciech	Pulut	
z	Leszczyn,	 a	miejsce	 trzecie	 Jakub	Bąkowski	 z	Klimontowa.	
W	kategorii	ponadgimnazjalnej	tytułu	mistrzowskiego	z	roku	
ubiegłego	obronił	Jan	Jeziorski	z	Włoszczowy,	okazując	się	być	
ponownie	najlepszym	w	swojej	kategorii	wiekowej.	Tuż	za	nim	
na	miejscu	drugim	znalazł	się	Konrad	Zientara	z	Bejsc,	a	miej-
sce	trzecie	przypadło	dla	Krzysztofa	Sowy	również	z	Bejsc.
	 Puchary,	medale	i	nagrody	rzeczowe	dla	najlepszych	wrę-
czył	osobiście	ks.	Biskup	Marian	Florczyk	wraz	z	Burmistrzem	
Gminy	 i	Miasta	Chęciny,	Robertem	Jaworskim	oraz	dyrektor	
ZSO	 w	 Wolicy	 Niną	 Budziosz.	 Gratulacje	 tegorocznym	 mi-
strzom	złożył	także	ks.	Kanonik	Jacek	Dąbek	proboszcz	para- R
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Zmiany w harmonogramie przyjęć lekarzy w oddziałach
Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Chęcinach

Samorządowy	Zakład	Podstawowej	Opieki	Zdrowotnej	w	Chęcinach		informuje,	że	od	dnia	3	kwietnia	2017	r	nastąpiła	zmiana	
rozkładu	czasu	pracy	lekarzy.		Poniżej	przedstawiamy	zmiany	w	godzinach	przyjęć:

OŚRODEK ZDROWIA W CHĘCINACH:
Lek. Wiesław Brąglewicz (pediatra) -	w	środy	przyjmować	będzie	w		godzinach	12.00	-	18.00,	pozostałe	dni	bez	zmian.
Lek. Maria Rogóż (specjalista chorób zakaźnych, pediatra)	-	będzie	przyjmować	w	środy	w	godzinach	8.00	-	14.00,	czwartki		w	go-
dzinach	12.00	-	18.00,	nie	będzie	przyjmować	w	poniedziałki,	pozostałe	dni	bez	zmian.
Lek. Beata Mogielska (pediatra, diabetolog) -	w	poniedziałki	będzie	przyjmować	w	godzinach	12.00	-	18.00,		wtorki	i	czwartki	
będzie	przyjmować	w	godzinach	8.00	-	14.00.
Lek. Agnieszka Stern (specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog)	-	będzie	przyjmować	w	środy	w	godzinach	8.00	-	14.00.
Lek. Alicja Korzeluch	-	będzie	przyjmować	w	poniedziałki	i	środy	w	godzinach	14.00	-	18.00.
Lek. Edyta Staroń		-	od	dnia	3	kwietnia	2017	nie	będzie	przyjmować.
Lek. Paweł Maciejewski -	od	dnia	18	kwietnia	2017	nie	będzie	przyjmować.

PUNKT LEKARSKI W WOLICY:
Lek. Beata Mogielska (pediatra, diabetolog)	-	będzie	przyjmować	w	środy	w	godzinach	8.00-14.30.
Lek. Agnieszka Stern (specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog)	-	będzie	przyjmować	we	wtorki	w	godzinach	11.00	-	18.00	
oraz	czwartki	i	piątki	w	godzinach	8.00	-	14.30.

PUNKT LEKARSKI W ŁUKOWEJ:
Lek. Agnieszka Stern (specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog)	-	będzie	przyjmować	w	poniedziałki	w	godzinach	8.00	-	14.30.
Lek. Beata Mogielska (pediatra, diabetolog)	-	będzie	przyjmować	w	piątki	w	godzinach	8.00	-	14.30.
Lek. Przemysław Wzorek	-	przyjmuje	we	wtorki	i	czwartki	w	godzinach	15.00	-	18.00.

Z	pełnym	wykazem	pracujących	lekarzy	i	ich	dyżurów	w	Ośrodkach	w	Chęcinach,	Wolicy	i	Łukowej	można	zapoznać	się	na	stronie	
www.checiny.pl	w	zakładce	-	służba	zdrowia.

SZPOZ Chęcin
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Upływa termin płatności  
za gospodarowanie

odpadami komunalnymi
Przypominamy,	iż	z	dniem	18.04.2017	r. 
upływa	termin	płatności	II raty	opłat

	za	gospodarowanie	odpadami	komunalnymi.

Płatności	w/w	opłaty	można	dokonywać:

-przelewem	bankowym	na	nr	konta
18 8493 0004 0050 0872 5424 0001

-w	kasie	Urzędu	Gminy
od	poniedziałku	do	piątku
w	godz.:	od	8.00 do 14.30

-do	rąk	inkasenta	(sołtysa)

Prosimy	o	terminowe	regulowanie	zobowiązań.

UGiM

OGŁOSZENIE

Świetokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Modliszewicach - Powiatowy Zespół Doradz-
twa Rolniczego w Kielcach	 informuje	wszyst-
kich	 zainteresowanych	 rolników,	 że	 w	okresie	
od 16 marca do 11 maja 2017 r. w holu Hali 
Sportowel w Chęcinach w	 każdy	 czwartek	
specjalista	ośrodka	bedzie	wypełniał	rolnikom	
wnioski	o	płatności	bezpośrednie.
ZAPRASZAMY: W czwartki 8:00 - 15:00



Z ŻYCIA GMINY

22

INFORMACJA
Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Chęcinach,	zwraca	się
z	prośbą	do	wszystkich	użytkowników	korzystających

z	sieci	i	przyłączy	kanalizacyjnych	na	terenie	Gminy	i	Miasta
Chęciny	o	prawidłowe	i	zgodne	z	umową	ich	eksploatowanie.
Prosimy	o	zwrócenie	szczególnej	uwagi	na	to	co	wrzucamy

do	kanalizacji	sanitarnej.	Pamiętajmy,	że	rzeczy	nie	podlegające
rozdrobnieniu,	powodują	zator	kanalizacji	sanitarnej

i	zatkanie	pomp	ściekowych.
Powoduje	to	awarie	systemu	kanalizacji	sanitarnej

oraz	wzrost	opłat	za	odbiór	ścieków.
Każdy	z	Państwa	może	pomóc	w	niezawodnym

funkcjonowaniu	kanalizacji.
Wystarczy do toalet i innych urządzeń sanitarnych

 nie wrzucać:
chusteczek nawilżanych i higienicznych, ręczników

papierowych, szmat, ścierek, waty, podpasek, tamponów,
 pieluch, gazet, włosów, resztek jedzenia, leków,
środków ochrony roślin, gruzu, kamieni, piachu

i innych resztek
po budowlanych, farb, lakierów i innych rzecz

powodujących niedrożność rur kanalizacyjnych.
Mając	powyższe	na	uwadze	jeszcze	raz	zwracamy	się	z	ogromną
prośbą	do	mieszkańców	o	użytkowanie	instalacji	kanalizacyjnej,

zgodnie	z	jej	przeznaczeniem	co	zniweluje
do	minimum	koszty	jej	udrażniania.

ZGK	w	Chęcinach

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 R
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TELEFONY ALARMOWE 
do Zakładu Gospodarki Komunalnej

w sprawie awarii sieci wodociągowych,
kanalizacji sanitarnej, 

oraz przydomowych przepompowni ścieków,
kotłowni olejowej ul. Czerwona Góra 8:

- po	godzinach	pracy	Zakładu  i całodobowo w dni wolne 
od pracy - 604 984 497	 -	Oczyszczalnia	Ścieków	w	Radko-
wicach.
- od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	7.15	do	15.15  
•	784	027	762		-	Dyrektor	Zakładu
•	728	540	135		-	Chwastek	Leopold	(w	sprawie	oczyszczalni	
ścieków)
•	41	3151	095		-	biuro	Zakładu
•	694	935	046		-	Nowacka	Jolanta	(w	sprawie	awarii	sieci	wo-
dociągowych	i	kanalizacji	sanitarnej)
•	604	984	496		-	Pałyga	Andrzej	(w	sprawie	mieszkań	i	bu-
dynków	komunalnych)
•	500	575	137		-	obsługa	kotłowni	ul.	Czerwona	Góra	8

Wojciech Ziach
Dyrektor ZGK w Chęcinach



Z ŻYCIA GMINY

23

	 Tak	wiele	Pań	podczas	gminnego	Dnia	Kobiet	hala	widowi-
skowo-sportowa	“Pod	Basztami”	w	Chęcinach	z	całą	pewnością	
jeszcze	nie	widziała.	Trzeba	przyznać,	że	to	było	wyjątkowe	wy-
darzenie.	Wspaniała	cygańska	muzyka,	śpiew	i	taniec,	a	także	
barwne	 cygańskie	 stroje	 stworzyły	niezapomnianą	atmosferę.	
W	rytm	 egzotycznej,	 cygańskiej	 muzyki	 porwała	 zebranych	
Elena	 Rutkowska	 –	 piękna	 i	bardzo	 utalentowana	 aktorka	
i	piosenkarka.	Swój	talent	zaprezentowała	z	prawdziwym	pro-
fesjonalizmem,	 czemu	 chęcińska	 publiczność	 dała	 wyraz	 na-
gradzając	artystkę	i	jej	zespół	gromkimi	brawami.	Nie	zabrakło	
doskonałej	zabawy,	a	nawet	tańców,	bo	trzeba	przyznać,	że	nogi	
same	rwały	się	do	tańca	w	rytm	przebojów	takich	jak:	“Praw-
dziwi	Cyganie”,	“Czerwona	sukienka”,	czy	“Za	zdrowie	Pań”.	

Niezwykłe cygańskie show
w Chęcinach na Dzień Kobiet

 5 marca, w hali widowiskowo-sportowej w Chęcinach odbyło się niezwykłe muzyczno-
-taneczne show przepełnione orientalną zmysłowością cygańskiego temperamentu. Z okazji 
Dnia Kobiet wystąpiła Elena Rutkowska wraz z zespołem Cygańskie Czary. Zabrzmiały naj-
wspanialsze hity cygańskie, w rytm których w Chęcinach bawiły się dosłownie setki gości.

pelusze	 swojego	 projek-
tu.
	 Podczas	tegorocznego	
Dnia	Kobiet	 każda	 z	Pań	
mogła	 także	 wykonać	
bezpłatne	badanie	cytolo-
giczne.	Jak	poinformowa-
ły	 pielęgniarka	 Agniesz-
ka	 Molenda	 i	 położna	
środowiskowa	 Joanna	
Dziurzyńska	 z	 Samorzą-
dowego	 Zakładu	 Podsta-
wowej	 Opieki	 Zdrowot-
nej	 w	Chęcinach	 z	 tego	
ważnego	 w	profilaktyce	
raka	szyjki	macicy	badania	
skorzystało	 tego	 dnia	 kil-
kadziesiąt	mieszkanek.
	 Tego	 wyjątkowego	
popołudnia	 serdeczne	
życzenia	 popłynęły	 do	
wszystkich	Pań	od	Bur-
mistrza	Gminy	 i	Miasta	
Chęciny,	 Roberta	 Ja-
worskiego.	 -	Świat	bez	kobiet	byłby	 jak	ogród	bez	kwiatów	–	
podkreślał	Burmistrz.	-	Cieszę	się,	że	po	raz	kolejny	spotykamy	
się	z	tej	okazji	w	tak	licznym	gronie.	Wszystkim	Paniom	pragnę	
złożyć	 serdeczne	 życzenia		 zdrowia,	 pogody	 ducha	 i	radości	
na	co	dzień.	Niech	każda	chwila	Waszego	życia	będzie	pełna	
sukcesów	i	powodów	do	dumy.	Pozwolę	sobie	być	wyrazicielem	
wszystkich	 Panów	 i	życzyć	 spełnienia	 najskrytszych	 marzeń,	
abyście	zawsze	czuły	się	potrzebne	i	doceniane,	aby	każdy	dzień	
był	dla	was	Dniem	Kobiet	–	życzył	Burmistrz	Robert	Jaworski	
w	imieniu	Panów.
	 Warto	 dodać,	 że	 tego	 niezwykłego	 dnia	 poza	 życzeniami,	
każda	 z	Pań	 została	 obdarowana	 drobnym	 upominkiem	 oraz	
słodkościami,	którymi	w	imieniu	organizatorów	Panie	częstowali	
uczniowie	Zespołu	Szkół	Ogólnokształcących	w	Chęcinach.			

Agnieszka Olech

	 Zanim	 jednak	 Elena	 wraz	 z	cygańskim	 zespołem	 stanęła	
na	 deskach	 sceny	 hali	 widowiskowo-sportowej	 “Pod	 Basztami”	
w	Chęcinach	dla	gości	wystąpiła	Jagoda	Howaniec,	utalentowana	
uczennica	z	Sobkowa	w	powiecie	jędrzejowskim.	Z	kolei	Karolina	
Dudek,	Dariusz	Miernik	i	Grzegorz	Porzucek	recytowali	okolicz-
nościowe	wiersze.	Można	było	także	obejrzeć	wystawę	niezwykłych	
kapeluszy	Bogumiła	Wtorkiewicza,	znanego	i	cenionego	artysty.	-	
Interesuję	 się	modą,	a	w	szczególności	 tą	awangardową	–	mówił	
Bogumił	 Wtorkiewicz	 prezentując	 zaprojektowane	 przez	 siebie	
kapelusze.	-	Każdy	z	nich	unikatowy	w	skali	światowej,	bo	wyko-
nany	tylko	w	jednym	egzemplarzu.	Projektuję	też	kapelusze	mniej	
awangardowe,	przy	współpracy	z	Porthos	Helen	Moda,	ale	równie	
wyjątkowe	–	mówił	Bogumił	Wtorkiewicz,	prezentując	piękne	ka-

Za zdrowie Pań ….

Tak kiedyś śpiewał Hulewicz pan
By szampana pić za zdrowie Pań
Chociaż to święto od dawna znane
Cieszmy się w ten dzień …. Kobietki kochane

To prawda, że Pana domu głowa
Do szyi przylega,
Głową kręci żona …
Na tym to polega.

W zakładach pracy, Dyrektorzy Prezesi.
„Stają na głowie”.
Kupują goździki, coś do kopert wkładają.
Swoim pracownicom życzenia składają.

Czasy moje Panie tak się zmieniły.
Na wysokich stanowiskach …
…. Same kobiety …
Na nas nie ma siły.

Dzisiaj obchodzimy
Wielkie „Święto Kobiet”.
Mężczyźni wręczają kwiaty,
Dziewczynom i żonom.

Ale jeszcze jedno święto
Bez echa nie zostanie.
To urodziny Burmistrza …
Moje drogie Panie.

Więc życzmy Mu szczęścia
W domu, przy rodzinie ….
I następnych kadencji 
Na Urzędzie w Gminie.

Autor:	Elza	Trzepizur-Krupa
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