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Podsumowanie kadencji
2010-2014

To była dobra dla mieszkańców kadencja
Szanowni Państwo,
wielkimi krokami zbliża się koniec kadencji wyłonionych w 2010 roku władz
samorządowych Gminy Skarżysko Kościelne. Jest to dobra okazja, aby zdać Państwu sprawę z tego, czego udało się nam wspólnie, w tej mijającej kadencji dokonać. Ani przez chwilę podczas jej trwania nie zapomniałem, że to dzięki Państwa
głosom, które upoważniły mnie do działania w imieniu naszej społeczności, mogłem coś dla niej uczynić. Mam nadzieję, że zostało to przez Was zauważone.
Cztery lata temu deklarowałem, że dla dobra gminy i jej mieszkańców konieczna jest bezkonfliktowa współpraca z radą gminy. Zapewniałem, że ta współpraca
będzie się koncentrować w obszarze gospodarczym, a nie politycznym. Deklarowałem, że zrobię wszystko, aby przekonać radnych do swoich działań, aby jak
najszybciej realizować nasze plany i zamierzenia bez patrzenia na to, kto z jakiego
komitetu startował. Dzięki dobrej i owocnej współpracy z Radą Gminy Skarżysko
Kościelne, udało się to osiągnąć.
W wyniku dyskusji, często długich i momentami trudnych, udawało się wypracować ostateczny kompromis
z pożytkiem dla całej naszej społeczności.
Patrząc z perspektywy owych czterech lat trzeba z całą mocą stwierdzić, że były to udane lata dla naszych
mieszkańców. Wspólnie z moimi współpracownikami, przy dużym zaangażowaniu samorządu wiejskiego i mieszkańców, kontynuowaliśmy działania naszych poprzedników, ale podejmowaliśmy również szereg nowych wyzwań.
Głównym celem, jaki postawiliśmy sobie na początku kadencji, był dalszy rozwój infrastruktury gminy, przygotowanie i rozpoczęcie nowych zadań, w celu zapewnienia Wam Drodzy Mieszkańcy godnych warunków życia
w przyjaznej, nowoczesnej i bezpiecznej gminie, która musi w sposób zrównoważony dbać o dobrobyt swych mieszkańców.
W swej pracy kierowałem się zasadami racjonalnego wydatkowania własnych środków, a także zasilania budżetu gminy ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej. Patrząc na cyfry – ten cel osiągnęliśmy. Na
inwestycje w latach 2010-2014 wydaliśmy łącznie 10.069.015, z tego środki zewnętrzne to 4.055.024 zł.
Mówiłem już o zrównoważonym rozwoju gminy. Oceniając te cztery lata z czystym sumieniem mogę stwierdzić,
że w każdym sołectwie zrealizowana została większa lub mniejsza inwestycja. Budowa sieci kanalizacyjnej na
większości obszaru gminy, miejsca integracji w Michałowie i Świerczku, boiska w Grzybowej Górze i Lipowym Polu
Skarbowym, droga, wybudowana wspólnie z powiatem skarżyskim w Kierzu Niedźwiedzim, dostosowanie szkoły
w Majkowie do celów turystycznych, nowe odcinki dróg i chodników – to tylko niektóre przykłady tych działań.
Teraz nadszedł czas na podsumowanie tego okresu, dlatego pozwalam sobie przedstawić Państwu w niniejszej
publikacji najważniejsze ze zrealizowanych przedsięwzięć, z różnych sfer funkcjonowania naszej gminy. Oczywiście
nie sposób przedstawić wszystkie, dlatego wybrałem tylko te, które uważam za kluczowe dla poprawy warunków
i jakości życia mieszkańców.
O jakości pracy naszego samorządu świadczy ranking gmin, które wykazały się pozytywnym wpływem na swym
terenie w mijającej kadencji samorządów 2010-2014 opracowany przez firmę Curulis Sp. z o.o.. Na 2479 zbadanych
jednostek zajęliśmy 322 miejsce – najwyższe w powiecie. Zbadano 2479 jednostek (wszystkie gminy oraz miasta
na prawach powiatu), w których odbyły się wybory bezpośrednie. Każda jednostka została porównana w wymiarze
gospodarczym, społecznym, infrastrukturalnym i finansowym. Aby zająć wysoką pozycję w rankingu ogólnym,
jednostka musiała odznaczać się wysoką pozycją we wszystkich częściach składowych. Nasza gmina zajęła w tym
rankingu 322 miejsce, Bliżyn – 736, Łączna – 768, Skarżysko – Kamienna – 847 a Suchedniów – 1893 miejsce.
Dziękuję Państwu za zaufanie i pomoc, jaką okazaliście mi w czasie tej kadencji, której ocenę pozostawiam
Wam, mieszkańcom naszej gminy.
Z poważaniem
Zdzisław Woźniak
Wójt Gminy
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BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ
Budowa sieci kanalizacyjnej, będącej symbolem postępu cywilizacyjnego, to największe nasze wyzwanie ostatnich lat. Realizujemy to
wspólnie z miastem Skarżysko – Kamienna poprzez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. To także modernizacja oczyszczalni ścieków.

z budową sieci sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości
w Grzybowej Górze ul. Słoneczna, Spokojna oraz Skarżysku Kościel-

Budowa kanalizacji

Oczyszczalnia ścieków

Budowa kanalizacji

Schemat pracy oczyszczalni

Koszty planowane były w wysokości 145.259.794 PLN (źródła finansowania: 60% - tj. 87 mln. zł kwota wsparcia ze środków UE, 36%
- tj. 53 mln zł. kredyt komercyjny z dopłatą do odsetek z NFOŚiGW,
4% - tj. 5 mln zł. środki własne).

Budowa kanalizacji

nym – ul. Południowa, ul. Polna . Kończą się prace związane z budową
kanalizacji na ul. Św. Anny w Majkowie. Budowane są już systematycznie przyłącza do posesji, co potrwa do połowy przyszłego roku.
W założeniach na 2015 rok jest opracowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji w Kierzu Niedźwiedzim.
DROGI I CHODNIKI
Wiele zmieniło się w trakcie mijającej kadencji w zakresie stanu

Schemat inwestycji

Budowa drogi w Kierzu Niedźwiedzim

Budowa kanalizacji

W rzeczywistości, po zakończeniu prac, pełne koszty będą nieco
mniejsze, gdyż korzystnie rozstrzygane były przetargi na poszczególne zadania. Dodatkowo ze środków własnych i Urzędu Marszałkowskiego wybudowaliśmy odcinki kanalizacji w Michałowie i w Rudce za
kwotę 1.510.826 zł, na ul. Słonecznej i Spokojnej w Grzybowej Górze
oraz ul. Południowej w Skarżysku Kościelnym. Wartość tych trzech
ostatnich robót wynosi 1,1 mln zł, z czego w 2013 wydano 400 tys.,
a w 2014 ponad 600 tys. zł. 750.000 złotych kosztowały prace związane
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Ulica Olszynki
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dróg i chodników w gminie.
Udrożniliśmy ulicę Polną,
która była nieprzejezdna od dwudziestu lat, definitywnie rozwiązaliśmy problem drożności chodnika
na ulicy Kolonia (co było bolączką
mieszkańców od kilku lat).
Kosztem 1 mln złotych z naszego budżetu wspartego przez budżet powiatowy kompleksowo
zmodernizowaliśmy drogę w Kierzu Niedźwiedzim.
Kwotę 430.000 zł jako udział
własny gmina dołożyła do modernizacji ul. Żeromskiego w Majkowie. Za 558 tys. zł powstała ul.
Dębowa w Majkowie. W 2013 roku
Ulica Dworska

powstały nowe ulice w Skarżysku Kościelnym: to ul. Olszynki (135
tys.), Graniczna (160 tys.), Dworska (82 tys.) a także droga dojazdowa

Altana w Świerczku

też pograć w tenisa ziemnego. Powstaje dokumentacja techniczna na
wybudowanie tutaj oświetlenia.
W ramach projektu Nad Żarnówką za 300 tys. zł dostosowano
szkołę w Majkowie do bazy noclegowej.
Warunki pogodowe utrudniają prace związane z budową boiska

Zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego

do cmentarza w Michałowie (65 tys. zł). Wcześniej udrożniono ul. Polną oraz powstał łącznik ul. Polna – ul. Iłżecka w Skarżysku Kościelnym, za 33 tys., zmodernizowano ul. Graniczną.
Powstały parkingi obok kościołów w Skarżysku Kościelnym i Majkowie. Zmieniło się centrum Skarżyska Kościelnego, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tzw. oczka. Nowe oblicze nadaliśmy deptakowi tj. ulicy Urzędniczej. To kolejne 267 tys. zł.
Choć wolniej, aniżeli chcielibyśmy, stopniowo modernizowane
są i budowane chodniki, jak chociażby w Lipowym Polu, a ostatnio
w Grzybowej Górze, gdzie dodatkowo wykonany został dojazd do
szkoły za 17 tys. zł. Modernizowane było oświetlenie uliczne, dokonano zakupu nowych wiat i przystanków autobusowych.
Niedawno rozpoczęła się jedna z kluczowych inwestycji w zakresie
poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w newralgicznym punkcie gminy - budowa ronda w Skarżysku Kościelnym. Inwestycja ta jest
realizowana wspólnie z Powiatem Skarżyskim.
SPORT I REKREACJA
Duże inwestycje poczynione zostały w zakresie sportu i rekreacji.
Kosztem 128.000 złotych w Świerczku powstało miejsce integracji wraz z altaną, placem zabaw dla dzieci i infrastrukturą sportową.
Do tego doliczyć trzeba około 45.000 złotych związanych z kosztem
zakupu trzech działek oraz kosztów notarialnych. Niedawno Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na wybudowanie
oświetlenia w tym miejscu, co już zostało wykonane.
Piękne miejsce integracji powstało w Michałowie, co kosztowało
302.647 zł. W tym roku, przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców sołectwa, powstały boiska do piłki plażowej i siatkowej, można

Miejsce integracji w Michałowie

Boisko w Michałowie

Plac zabaw w Grzybowej Górze
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Boisko w Grzybowej Górze
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i placu zabaw w Lipowym Polu Skarbowym za 93 tys. Powstało boisko
i plac zabaw w Grzybowej Górze.
Od 1 września 2014 roku w Skarżysku Kościelnym ruszyła Akademia Młodego Piłkarza, dzięki czemu dzieci i młodzież we współpracy
z klubem Legia Warszawa mogą trenować piłkę nożną.

W ramach projektu do szkoły trafiły pomoce dydaktyczne o wartości 35.260 złotych, sprzęt za kwotę 56.627 zł, 17.750 zł wydano na
podręczniki. Organizowane są wycieczki, dzieci wyjeżdżają na siedmiodniowe obozy językowe. Poza tym mają zajęcia indywidualne z logopedą, terapii pedagogicznej, z doradcą zawodowym oraz organizowane są konsultacje psychologiczno – pedagogiczne. W ramach tego
projektu zakupiono też stroje dla zespołu Niedźwiadki, wyposażono
pracownię komputerową i językową.

Nowoczesne wyposażenie wozu

CO DALEJ?

Nowy nabytek OSP Lipowe Pole Plebańskie

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Dużo zmieniło się w kontekście bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Każda z naszych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w minionych czterech latach wzbogaciła się o nowy sprzęt strażacki, przede
wszystkim wozy bojowe. OSP w Kierzu Niedźwiedzim pozyskała będący w dobrym stanie technicznym samochód STAR. Ze wspólnych
środków Urzędu Marszałkowskiego i Gminy Skarżysko Kościelne
w 2011 roku zakupiono dla OSP Grzybowa Góra samochód Citroen
JUMPER, który jako lekki techniczny przydatny jest do likwidacji
małych zagrożeń. Udział gminy w tym przypadku to 30.000 złotych.
I wreszcie najnowszy nabytek – nowy wóz bojowy MAN, który
niedawno trafił do OSP Lipowe Pole Plebańskie. Kosztował 635.000
złotych, z czego udział gminy wyniósł 300.000 złotych.
Dobrze układa się współpraca z policją.
Wiele miejsc w gminie objętych zostało monitoringiem wizyjnym,
dzięki czemu dokuczliwość działań wandali została ograniczona.
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Za kwotę 574.964 złotych pozyskanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w szkole w Kierzu Niedźwiedzim realizowany
jest projekt Klucz do przyszłości.

IV Nasza Gmina

Jeden z efektów projektu Klucz do przyszłości

Gmina Skarżysko Kościelne jako pierwsza w województwie
przekazała do Urzędu Marszałkowskiego tzw. karty zgłoszeniowe
w związku z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata
2014-2020.
Mamy ciekawe pomysły na wykorzystanie unijnych pieniędzy. Na
drogi chcemy wydać cztery miliony. Milion ma kosztować budowa
świetlicy we wsi Świerczek, a dwa razy tyle kosztować będzie budowa
gminnego przedszkola. Również na dwa miliony opiewa wniosek na
budowę e – biblioteki. W raporcie przygotowanym przez Urząd Wojewódzki ta inwestycja została uznana za najciekawszą z terenu powiatu skarżyskiego. Projekt polega na wybudowaniu kompleksowego
zaplecza dla potrzeb zachowania zbiorów tradycyjnej biblioteki wraz
z utworzeniem biblioteki i czytelni cyfrowej. Budowa kompleksowej
infrastruktury zapewni trwałe podstawy w podniesieniu jakości usług
kulturalno – oświatowo - edukacyjnych dla ludności wiejskiej na obszarze naszej gminy.
Kontynuować będziemy modernizację dróg gminnych i powiatowych. W tym drugim przypadku ku szczęśliwemu finałowi zmierza
budowa ul. Staffa w Majkowie. Konieczne jest również, wspólnie z powiatem, podjęcie działań w zakresie modernizacji drogi w Michałowie. Po wybudowaniu kanalizacji konieczne jest wykonanie nowych,
asfaltowych nawierzchni na drogach gminnych: Leśna, Spacerowa,
i dokończenie ul. Dworskiej w Skarżysku Kościelnym oraz ul. Słonecznej w Grzybowej Górze. Dokończyć należy budowę chodnika
w Lipowym Polu, wybudować chodnik na ul. Spokojnej w Grzybowej
Górze i przy drogach gminnych w Skarżysku Kościelnym.W najbliższych latach trzeba opracować koncepcję budowy kanalizacji w Kierzu
Niedźwiedzim i doprowadzić do jej wybudowania.
Trzeba podjąć działania zmierzające do rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej poprzez zwiększenie dostępu do internetu szerokopasmowego, budowy gazociągu w gminie oraz uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Te działania oraz
postawienie na energię odnawialną nie tylko poprawią jakość życia
mieszkańców, ale sprawą, że Gmina Skarżysko Kościelne stanie się
atrakcyjna dla inwestorów, tworzących nowe miejsca pracy.
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