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WYDAWNICTWO   SAMORZĄDOWE   GMINY   SKARŻYSKO   KOŚCIELNE

* relacja z sesji rady gminy,
* zaproszenie na 100-lecie kolejarzy,
* prezentacja zespołów i kapel już 12 czerwca,
* wybory uzupełniające 5 czerwca,
* relacja z koncertu charytatywnego,
* happening w zespole szkół,
* konkursy LGD,
* kolejne nowości w bibliotece,
* sport.

Kolorowy zawrót głowy
13 maja w Zespole Szkół w Skarżysku Kościelnym już po raz piąty 

zorganizowana została impreza artystyczna pod hasłem „Kolorowy 
Zawrót Głowy”. Przez dwie godziny występy 14. grup z terenu Kielc, 

Skarżyska-Kamiennej i Skarżyska Kościelnego, w sumie około 200. 
tancerzy, podziwiała bardzo licznie zgromadzona publiczność.

Czytaj na str. 19

Rycerze Świętego Floriana
Maj w rodzinie 

strażackiej tradycyj-
nie upływa pod zna-
kiem obchodów Dnia 
Strażaka. Nie ina-
czej było tym razem. 
Nasi druhowie wzięli 
udział m.in. we Mszy 
św. w Lipowym Polu 
oraz w Wojewódzkich 
Obchod ach Dn ia  
Strażaka.

Czytaj na str. 7-8

Jubileusz przedszkola samorządowego

Uroczysta Msza św., pełne serdeczności życzenia dla Jubilata, 
okolicznościowe wystąpienia znakomitych gości, wręczenie medali 
i odznaczeń, program artystyczny w wykonaniu uczniów i ich ro-
dziców – to najważniejsze elementy obchodów Jubileuszu 40-lecia 
przedszkola samorządowego.

Czytaj na str. 2-3

Pół wieku razem

Piętnaście par małżeńskich z naszej gminy otrzymało meda-
le „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. W tym doniosłym dniu byli 
z nimi m.in. marszałek województwa Adam Jarubas oraz nasze wła-
dze samorządowe.

Czytaj na str. 20

fot. Piotr Stańczakfot. Piotr Stańczak

Jan Paweł II w oczach Polaków
30 kwietnia w kościele 

pw. św. Trójcy w Skarżysku 
Kościelnym ogłoszono wy-
niki konkursu „Jan Paweł II 
w oczach Polaków” ogłoszo-
nego przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Odnowy 
Zabytków Parafii św. Trójcy 
oraz parafię. Łącznie wpły-
nęło 66 prac.

Czytaj na str. 10-12
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Jubileusz przedszkola samorządowego
Obchody rozpoczęły się Mszą św. w intencji przedszkola, jego 

pracowników, wychowanków i ich rodziców. Odprawił ją ks. pro-
boszcz Marian Czajkowski. We Mszy św. uczestniczyły poczty 
sztandarowe Gminy Skarżysko Kościelne oraz szkoły podstawowej 
i gimnazjum.

W homilii ks. proboszcz stwierdził m.in., że przedszkole, po-
wołane do pomocy rodzicom w wychowaniu dzieci, jest miejscem,  
w którym kształtuje się fundament przyszłego człowieka.

Po nabożeństwie i zakończeniu części kościelnej obchodów 
zwarta kolumna przechodzi na plac gminny, gdzie uroczystości 
są kontynuowane.

Miejsca dla publiczności powoli wypełniły się gośćmi, przed-
szkolakami wraz z ich rodzicami, mieszkańcami gminy.

W imieniu wójta gminy oraz dyrekcji przedszkola ogólnie wita 
wszystkich prowadząca całość imprezy Anna Tołwińska. 

Następnie wójt Zdzisław Woźniak powitał gości z zewnątrz. 
Obecni byli m.in. wojewoda Bożentyna Pałka Koruba, sekretarz 
marszałka województwa Bernard Antos, senator Michał Okła, 
Maria Piwowarska – założycielka przedszkola i jego dyrektor przez 
34 lata, samorządowcy z gmin sąsiednich, byli wójtowie Zenon 
Ziółkowski i Zbigniew Celski, ks. proboszcz Marian Czajkowski. 
Pozostałych gości powitała dyrektor przedszkola Barbara Kocia. 
Nie sposób ich wszystkich w tym miejscu wymienić. 

Jubileusz stał się doskonałą okazją do wręczenia medali i od-
znaczeń państwowych dla najbardziej zasłużonych mieszkań-
ców gminy. Na szczególne podkreślenie – jak zauważyła wojewo-
da – zasługuje nadanie „Złotego Krzyża Zasługi” po raz drugi dla 
Mariana Gładysia.

Aktu dekoracji dokonali wojewoda w towarzystwie wójta 
Zdzisława Woźniaka.

„Srebrne Krzyże 
Zasługi” otrzy-
mali: Wincenty 
Miernik, Tadeusz 
Marian Przybycień 
i Józef Szymańczk 
natomiast krzy-
że brązowe: Lidia 
Derlatka, Krzysztof 
Kasprzycki, Marek 
Dariusz Mendak, 
Mirosław Sasal, 
Gabriel Szewczyk.

Dzieci i władze samorządowe przekazują dary

Przemarsz z kościoła na plac gminny

Imprezę jubileuszową prowadziła Anna Tołwińska

Obecni na jubileuszu

Odznaczeni krzyżami zasługi

Wręczanie krzyży zasługi

dok. na str. 3
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program „Wesoła Podróż”.
Rodzice z kolei wystąpili z przedstawieniem „Król Bull”.

Uroczyste obchody zakończyła zabawa taneczna.
Jacenty Kita

Wręczone zostały także „Medale za długoletnią służbę”. Złote 
otrzymali: Karol Kwiatkowski, Marianna Piwowarska, Zofia 
Sieczka, Bożenna Sykuła i Krystyna Wysocka. Srebrne otrzyma-
li: Teresa Banaszczyk, Marzanna Boczek, Robert Gładyś, Paweł 
Kaczmarczyk, Barbara Kocia, Maria Kwiatkowska, Grzegorz 
Pypeć i Urszula Suwara, natomiast brązowe: Monika Mączyńska 
i Marianna Piętak.

Swe podziękowa-
nia – za przekazanie 
dzieciom tego, z czym 
wyszły w świat – prze-
kazał także wójt gminy 
dla obu dyrektorek pla-
cówki.

Tuż po tym wła-
dze samorządowe na 
okoliczność pięknego 
jubileuszu przekaza-
ły prezent.

W kolejnych punk-
tach obchodów oko-
licznościowych prze-

mawiał wójt Zdzisław Woźniak. Historię przedszkola przedstawiła 
dyrektor Barbara Kocia. 

Uroczystości takie to nieustanny czas składania życzeń, podzię-
kowań za dotychczasową pracę oraz przekazywania prezentów i upo-
minków.

Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali również programów arty-
stycznych w wykonaniu dzieci i ich rodziców. Ci pierwsi przedstawiali 

Jubileusz Pr zedszKol a

Odznaczenia medalami za długoletnią służbę

Maria Piwowarska i Barbara Kocia

Przekazanie prezentu od władz gminy

Plac się zapełnił

Życzenia w imieniu marszałka Adama Jarubasa przekazuje  
Bernard Antos

Występ przedszkolaków



Nasza Gmina4 c zerwiec 2011Nasza Gmina c zerwiec 20114

z Pr ac r ady Gminy

Relacja z sesji rady gminy
Dziewiąta w tej ka-

dencji sesja rady gminy 
miała miejsce 12 maja 
br. w sali konferencyj-
nej urzędu gminy. Jej 
otwarcia dokonał prze-
wodniczący rady Paweł 
Wiatr witając wszyst-
kich na niej obecnych.

Wśród gości zna-
leźli się członek zarzą-
du powiatu Stanisław 
Dymarczyk, nowy dy-
rektor Zarządu Dróg 
Powiatowych Marek 
Czyż, przedstawiciele policji, jednostek organizacyjnych gminy, sa-
morządu wiejskiego i oczywiście radni.
Wójt informuje

Zgodnie z tradycją informację ze swej pracy w okresie pomiędzy 
sesjami złożył wójt gminy Zdzisław Woźniak.

Praca ta w tym czasie koncentrowała się na spotkaniach z przed-
stawicielami powiatu w sprawie wspólnych inwestycji, kwestii uzupeł-
niania dokumentacji dotyczącej budowy boiska „Orlik” w Grzybowej 
Górze, inwestycji związanej ze strzelnicą na Szczepanowie i wdroże-
nia w urzędzie metody samooceny działań urzędu CAF.
Wysyp interpelacji i zapytań

Następnie ze strony radnych nastąpił prawdziwy wysyp interpela-
cji, wniosków i zapytań.

Dotyczyły one według kolejności zgłaszania następujących kwe-
stii: 
Paweł Wiatr

-  budowy oświetlenia na końcowym odcinku ul. Polnej,
-  uzupełnienia ubytków w ul. Polnej,
-  postępów w budowie kanalizacji w gminie,

Wojciech Płusa
-  zamulonych przepustów drogowych i mostów  

w Grzybowej Górze,
-  uszkodzonego przepustu koło remizy OSP,
-  zmiany oznakowania przy przejściu dla pieszych,

Tadeusz Kubik
-  przyspieszenia prac związanych z budową stawu – oczka,

-  powołania sekretarza gminy,
-  wznowienia prac nad reorganizacją sieci szkół

Zbigniew Górzyński
-  uruchomienia działalności zielonej sali gimnastycznej

Gabriel Szewczyk
-  przyszłości boiska „Orlik” w Grzybowej Górze,
-  udostępnienie remizy strażackiej dla mieszkańców,
-  do przedstawi-

cieli powiatu 
wystąpił o ni-
welację pobo-
czy,

-  poruszył kwe-
stię zamalo-
wanego napisu 
miejscowości 
na końcu wsi,

Tadeusz Winiarski
-  potrzeby 

ustawienia 
znaku „Stop” 
przy drodze 
od Gąsaw,

-  dokonania 
przeglądu 
gwarancyjne-
go w szkole,

-  remontu „ron-
da” przy drodze od Zbijowa,

Zdzisław Rymarczyk
-  wznowienia prac przy budowie kanalizacji,
-  opracowania dokumentacji kanalizacji Rudki,

Prezydium rady: Alicja Pasis i Paweł Wiatr

Sprawozdanie składa wójt Zdzisław Woźniak

Radni zgłosili wiele wniosków i interpelacji

Zielona sala czeka

Pomnik wymaga remontu
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-  uruchomienia działalności strzelnicy na Szczepanowie i ewen-
tualnych korzyści dla mieszkańców z tego tytułu,

-  przeprowadzenia akcji zbiórki sprzętu AGD i elektronicznego,
-  remontu pomnika przy drodze do Naftobazy,

Janusz Sieczka
-  postępu z budową Internetu szerokopasmowego w ramach  

„e-świętokrzyskie”,
Alicja Pasis

-  wznowienia prac kanalizacyjnych w Majkowie,
-  naprawy ul. Żeromskiego na krzyżówce koło kościoła,
-  dokumentacji na budowę ul. Staffa,
-  słupów stojących w chodniku na ul. Dębowej,
-  parkowania samochodów przy ogródkach działkowych,

Odpowiedzi powiatu i wójta

Na znaczną część tych pytań odpowiedzi udzielił obecny na sesji 
nowy dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż. Wynika z 
nich, że:

-  pozwolenie na budowę ul. Św. Anny powinno być gotowe do końca 
tego roku,

-  usterki na ul. Żeromskiego musi wykonać wykonawca kanalizacji,
-  do końca maja zakończą się remonty cząstkowe dróg,
-  po wybudowaniu kanalizacji wykonawcy są zobligowani do przy-

wrócenia pierwotnego stanu dróg,
-  dokonany zostanie objazd dróg powiatowych i wspólnie z gminą 

zostanie uzgodniony zakres pracy przy „ścince” poboczy, jednak 
zaniedbania są tutaj wieloletnie i sporo czasu upłynie, nim wyko-
na się wszystkie potrzebne prace,

-  aby zmienić znak drogowy konieczne jest opracowanie projektu 
organizacji ruchu.
M. Czyż dodał, że konieczne jest również porozumienie powiatu z 

gminą odnośnie odcinka drogi w Lipowym Polu od skrzyżowania do 
mostu, gdyż dziś… nie ma ona właściciela.

Zdecydowana większość pytań skierowana została do wójta. Stąd 
odpowiadając na nie wójt Zdzisław Woźniak stwierdził, że:
-  w przypadku oświetlenia ul. Polnej gmina czeka na rozpoczęcie 

budowy nowego domu i wówczas sprawę załatwi kompleksowo,
-  prace kanalizacyjne nie są zagrożone. Firma kończy prace  

w Lipowym Polu i w czerwcu rozpoczyna w Majkowie i 
Michałowie. Lada moment zostanie ogłoszony przetarg na kolejny 
etap obejmujący Skarżysko Kościelne I oraz Grzybową Górę i pra-

ce zaczną się na przełomie III i IV kwartału;
-  w przypadku budowy oczka – stawu gmina czeka już tylko na 

podpisanie aktu notarialnego,
-  zielona sala już została przekazana w zarząd dyrekcji szkoły  

i to ona ma ją zagospodarować. Są jednak problemy kadrowe zwią-
zane z kłopotami z pozyskaniem pieniędzy z Powiatowego Urzędu 
Pracy na staże i prace interwencyjne.

-  budowa „Orlika” w Grzybowej Górze przesuwa się ze względu na 
brak pozwolenia wodno – prawnego dla „Programu Odnowy Wsi”. 
Zlecone zostały prace geodezyjne i kompleks powstanie w przy-
szłym roku,

-  sekretarz zostanie wkrótce powołany, a jego brak nie wpływa na 
pracę urzędu,

-  odnośnie świetlicy w Grzybowej Górze w najbliższym czasie ko-
nieczne jest spotkanie obu stron,

-  tablica informująca o wjeździe do Grzybowej Góry zostanie odno-
wiona,

-  w SP w Kierzu wykonany zostanie przegląd w celu usunięcia nie-
przyjemnego zapachu,

-  rondo w Kierzu naprawiane było kilkakrotnie, ale nadal jest nisz-
czone, prawdopodobnie przez TIR-y,

-  jest już opracowana koncepcja kanalizacji Rudki, wkrótce do prac 
przystąpi projektant,

-  pomnik obok Naftobazy będzie odnowiony,
-  na „e-świętokrzyskie” został już ogłoszony przetarg,
-  oświetlenie na ul. Polnej zostanie uzupełnione w wakacje po uzy-

skaniu pozwolenia na budowę,
-  nowe przystanki zostaną zakupione z chwilą znalezienia wol-

nych środków,
-  z systemem edukacji w gminie, władze samorządowe muszą coś 

postanowić, ale po konsultacjach z zainteresowanymi stronami.
Biblioteka w 2010 roku

Jednym z punktów sesji było przyjęcie sprawozdania z działalno-
ści Gminnej Biblioteki Publicznej, które przedłożyła radzie jej kierow-
nik Teresa Banaszczyk. 

Wynika z niego, iż w księgozbiorze znajduje się 8807 woluminów,  
z których 383 zakupiono w 2010 roku. Zapisanych jest 684 czytelników, 
z czytelni multimedialnej skorzystały 754 osoby. Wypożyczonych zo-
stało łącznie 9980 pozycji książkowych, odnotowanych zostało 7610 
odwiedzin. 

Poza typową działalności związaną z wypożyczaniem ksią-
żek biblioteka organizuje lekcje biblioteczne, konkursy dla dzieci  
i młodzieży, spotkania autorskie, akcje czytelnicze. Aktywnie działa 
Dyskusyjny Klub Książki, w którym udziela się 15 pań.
Służba zdrowia na plusie

Radni przyjęli również sprawozdanie z działalności Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Najważniejsza informacja 
jest taka, że rok 2010 zakończył on na plusie, a zysk wyniósł ponad 
135.000 złotych. W 2010 roku udzielono łącznie prawie 21.000 porad 
lekarskich. 

Ten fakt cieszy tym bardziej, że jak wynika ze sprawozdania, 
znacznie w tym czasie wzrosły koszty funkcjonowania placówki  
w związku przejęciem nowej części obiektu, a tym samym zwiększenia 
powierzchni użytkowej. Koszty te to przede wszystkim media.

Dyrektor Marzenna Dyzner-Urbańska poinformowała, że 
w ubiegłym roku zakupiono nowoczesny radiowizjograf cyfrowy do 
gabinetu stomatologicznego. Najważniejszym celem na ten rok jest 
uruchomienie i wyposażenie gabinetu fizjoterapii.

Na zakończenie radni podjęli szereg uchwał ważnych dla funkcjo-
nowania naszej społeczności lokalnej.

Jacenty Kita

Głos zabrał Marek Czyż
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Sukces zespołu „Grzybowianki”
W dniu 8 maja artyści z Grzybowej Góry reprezentowa-

li Gminę Skarżysko Kościelne podczas eliminacji do XXXV 
Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem „Busko- 

Zdrój 2011” w Jędrzejowie. Reprezentacja „Grzybowianek” wy-
stąpiła w kilku kategoriach: zespół śpiewaczy „Grzybowianki”, 
solistka Alina Piętak, solista Kazimierz Przybycień, kapela 

„Grzybowianie”, kapela Józefa Wyrwińskiego. 
Do finału, który odbył się w Busku Zdroju w dniu 21 maja 

zakwalifikowało się dwoje naszych reprezentantów tj. zespół 
śpiewaczy „Grzybowianki” oraz kapela Józefa Wyrwińskiego. 
Do ścisłego grona nagrodzonych laureatów, którzy będą się 
prezentować w Tokarni 5 czerwca przeszła kapela Józefa 
Wyrwińskiego. 

Jako odpowiedzialni za całą reprezentację Gminy Skarżysko 
Kościelne serdecznie wszystkim dziękujemy za występy  
z uśmiechem na twarzy, dzięki któremu zdobyliśmy szeroki 
aplauz od widowni, a nagrodzonej kapeli serdecznie gratuluje-
my!

Magdalena Piętak
Gabriel Szewczyk

Ogłoszenie wójta gminy
Gmina Skarżysko Kościelne poszukuje do wynajęcia lub 

nabycia na terenie gminy lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie, 
budynków lub lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na miesz-
kaniowy zasób gminy.

Wszelkie oferty należy składać w siedzibie urzędu gminy - 
pok. nr 116, w godzinach pracy urzędu.

5 czerwca wybory uzupełniające
Już 5 czerwca w okręgach wyborczych nr 2 w Lipowym Polu 

oraz nr 9 w Kierzu Niedźwiedzim odbędą się wybory uzupeł-
niające do rady gminy. Jasna jest sytuacja w Kierzu, w którym 
Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała tylko 1. kandydata. 
Jest nim Jan Wojciech Ulewiński i on już może być pewien 
mandatu. Natomiast w Lipowym Polu o mandat powalczą Kępa 
Renata Grażyna z KWW „Przyszłość i Rozwój” oraz Midura 
Lech Andrzej z KWW „Gminne Porozumienie Gospodarcze”.

Głosowanie w godzinach od 8.00 do 22.00.
(jaki)

„To i owo na ludowo”
Koło Gospodyń Wiejskich w Grzybowej Górze oraz 

Stowarzyszenie Nasza Gmina zapraszają na III Prezentacje 
Zespołów i Kapel Ludowych pod hasłem „To i owo na ludowo”.

Prezentacje odbędą się 12 czerwca od godziny 14.00 na sce-
nie przy Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym.

Po prezentacji odbędzie się zabawa dla uczestników i miesz-
kańców.

Patronat nad imprezą sprawują wójt Gminy Skarżysko 
Kościelne, Stowarzyszenie Nasza Gmina oraz Drukarnia PiS  
w Skarżysku - Kamiennej.

Zaproszenie na obchody 100-lecia 
kolejarzy

IV Spotkania „Cudze chwalicie, swego nie znacie” pod na-
zwą „100 lat kolejarzy w gminie Skarżysko Kościelne” rozpoczną 
się 19 czerwca o godzinie 16.00 na placu i scenie przed urzę-
dem gminy.

Program obchodów jest następujący:
• 16.00 – 16.30 – uroczystości pod pomnikiem z 1911 roku na 

ul. Kościelnej
• 16.40 – otwarcie okolicznościowej wystawy, której komisa-

rzem jest Marcin Medyński
• 17.00-18.30 – wiejski wodewil pokoleń
• 18.30 – 22.00 – dancing pokoleń, który poprowadzi DJ 

Tomasz Gluza
Ponadto atrakcje dodatkowe: pokaz mody i kreacji ślub-

nych, stół wiejski…
Organizatorzy serdecznie zapraszają!
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Rycerze Świętego Floriana
-Chcemy polecać 

strażaków, prawdzi-
wych Rycerzy Świętego 
Floriana, za pośrednic-
twem ich patrona mę-
czennika, opiece Pana 
Boga w codziennej trud-
nej służbie – powiedział 
do strażaków z naszej 
gminy i ich gości kapelan 
gminny strażaków ks. 
Mirosław Maciąg pod-

czas mszy w dniu 4 maja br. w 
kościele Miłosierdzia Bożego 
w Lipowym Polu.

Nim rozpoczęło się nabo-
żeństwo przed świątynią ze-
brali się druhowie z Lipowego 
Pola, Grzybowej Góry  
i Kierza Niedźwiedziego wraz 
z pocztami sztandarowymi. 
Stopniowo docierali goście: 
poseł Andrzej Bętkowski 
powiatowy prezes strażaków 

ochotników, członkowie zarządu powiatu Stanisław Dymarczyk 
i Zenon Nowakowski, radny powiatowy Stanisław Czubak, wójt 
Zdzisław Woźniak, przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr oraz 
radny Włodzimierz Foch, prezes gminny strażaków Zbigniew Celski 

i przedstawiciele komendy powiatowej straży państwowej.
Do świątyni kolumnę wprowadził ks. M. Maciąg. W trakcie na-

bożeństwa z imienia i nazwiska wymienił wszystkich druhów, którzy 
odeszli na wieczną wartę. W homilii ksiądz kapelan przywołał cytat, 
który najlepiej oddaje 
charakter służby straża-
ka: „Może możemy paść, 
ale nie ustąpić”. Mszę 
świętą uświetnił występ 
scholi parafialnej kiero-
wanej przez s. Klarę.

Po nabożeństwie 
uroczystość przeniosła 
się do remizy strażac-
kiej. Tam najbardziej 
zasłużonym w służbie 
pożarowej wręczone  zo-
stały medale, odznaczenia i podziękowania. 

Z OSP Lipowe Pole złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” 
otrzymał Paweł Sieczka, srebrny Mirosław Czubak a brązowe ks. 
Mirosław Maciąg i Łukasz Chyb. Zbigniew Górecki otrzymał odzna-

kę „Strażak Wzorowy”. Natomiast z OSP Kierz medalem złotym uho-
norowano Dariusza Sasala a brązowym Kamila Bilskiego, Norberta 
Bodo i Roberta Maciejczaka. „Strażakiem Wzorowym” od 4 maja są 
Piotr Suwara i Krzysztof Maciejczak.

Prezesi i ks. M. Maciąg otrzymali również dyplomy od posła 
Andrzeja Bętkowskiego.

Na zakończenie dzieci zaprezentowały program artystyczny.
Jacenty Kita

rycer ze świę teGo Floriana
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Nasi druhowie ratowali „Almax”
Ogromne chmury dymu widać było z odległości kilku kilometrów 

od Skarżyska – Kamiennej 3 maja br. Wkrótce okazało się, że to pożar 
w firmie „Almax” zajmującej się utylizacją i segregacją odpadów ko-
munalnych.

Pierwsze zgłoszenia tego zdarzenia Stanowisko Kierowania PSP 
w Skarżysku-Kamiennej odebrało około godziny 11:30. W miejsce 
zdarzenia w pierwszym rzucie zostały zadysponowane trzy zastępy z 
JRG Skarżysko w sile dwóch ciężkich samochodów gaśniczych oraz 
podnośnika SH-24. Kiedy ratownicy dotarli na miejsce zdarzenia po 
dokonaniu rozpoznania ustalili, że pożarem objęta jest jedna z hal 
produkcyjnych zakładu, w której dokonuje się segregacji odpadów 
oraz w procesie technologicznym produkuje się paliwo alternatywne. 

Ratownicy niezwłocznie przystąpili do działań gaśniczych. Sytuacja 
wyglądała jednak bardzo poważnie i groźnie. Najgorzej w części,  
w której na hali znajdowała się linia do segregacji śmieci w skład której 
wchodziły rozdrabniarki końcowe, prasa kanałowa oraz kabina sor-
townicza wraz z dwoma taśmami dostarczającymi odpady do prze-
twarzania. Praktycznie cała ta część hali stała w płomieniach ognia. 
Dodatkowo zostały zadysponowane w miejsce pożaru jednostki z OSP 
Suchedniów, Lipowe Pole, Skarżysko-Kamienna, Bliżyn. Łącznie z ży-
wiołem walczyło 30. ratowników.

Straty oszacowano na 1 mln euro.
(jaki)

Sztandar dla jednostki
Druhowie reprezentują-

cy wszystkie jednostki OSP 
z naszej gminy wraz z pocz-
tami sztandarowymi brali 
udział w poświęceniu i wrę-
czeniu sztandaru dla OSP w 
Nowym Odrowążu Gmina 
Bliżyn. 

Na uroczystość złożyła 
się Msza św. oraz apel przed 
remizą, w trakcie którego 

wręczone zostały odznaczenia oraz uroczyście przekazano sztandar 
dla druhów z tej jednostki.

(jaki)

Święto strażaków
20 maja w Skarżysku-Kamiennej odbyły się wojewódzkie obchody 

Dnia Strażaka. 
Pierwszym elementem obchodów było oddanie do użytku zmo-

dernizowanej i rozbudowanej strażnicy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej, która kosztowała 3,5 mln złotych.

Na uroczystościach obecni byli liczni goście z komendantem 
głównym straży Wiesławem Leśniakiewiczem i świętokrzyskim ko-
mendant wojewódzkim Zbigniewem Muszczakiem, parlamentarzy-
ści, członek Zarządu Województwa – Piotr Żołądek, władze samorzą-
dowe powiatu i okolicznych gmin. 

Dalsza część uroczystości odbyła się już w sanktuarium Matki 
Bożej Ostrobramskiej, gdzie odprawiona została Msza św. w intencji 
strażaków z województwa świętokrzyskiego. 

W wygłoszonej homilii ks. biskup Henryk Tomasik nawiązał do 
postaci św. Floriana - patrona strażaków. Następnie na placu przed 
sanktuarium ze strażakami spotkał się marszałek Sejmu Grzegorz 
Schetyna, który podziękował strażakom za gotowość niesienia po-
mocy innym i jako przykład takiego działania na rzecz ludzi podał 
ubiegłoroczną powódź. Poświęcono również samochody pożarnicze 
zakupione w ubiegłym roku zarówno dla zawodowych strażaków, jak 
i ochotników. Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręcze-
nie odznaczeń i awansów świętokrzyskim strażakom. Obchody Dnia 
Strażaka zakończyła wspaniała defilada Promenadą Ostrobramską 
i festyn strażacki, którego współorganizatorem było Starostwo 
Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.

Gminę Skarżysko Kościelne reprezentował wójt Zdzisław 
Woźniak i strażacy z jednostek funkcjonujących w gminie.

(jaki)
Zdjęcia: tsk24.pl
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Rocznica Konstytucji Majowej
Z udziałem władz samorządowych 

naszej gminy w Skarżysku-Kamiennej, 
odbyły się uroczystości upamiętniające 
220. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja.

Obchody rozpoczęła Msza 
św. w Sanktuarium Matki Bożej 
Ostrobramskiej. Celebrował ją ks. bp 

Edward Materski. 
Po nabożeństwie 
uczestnicy przeje-
chali pod pomnik 
Bojowników o 
Niepodległość. Na 
placu Solidarności 
zgromadziły się 
poczty sztandaro-
we, władze mia-
sta i powiatu, parlamentarzyści, radni, dyrektorzy służb i instytucji 
miejskich i powiatowych, kombatanci, harcerze, uczniowie, miesz-
kańcy miasta. Hymn Narodowy odegrała skarżyska orkiestra dęta. 
Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.

(jaki)

Rajd pieszy do Rydna

W piątek 20 maja uczniowie naszej szkoły wsiedli do wehikułu 
czasu, który przeniósł ich do paleolitu, gdzie spotkali się ze sławnym 
„Tauro”. Tego dnia spod szkoły w Grzybowej Górze wyruszył rajd pie-
szy drogami i lasami gminy Skarżysko Kościelne, a jego uczestnicy 
zawędrowali na piknik archeologiczny Rydno umiejscowiony w dziel-
nicy Łyżwy na terenie Skarżyska-Kamienna. Od kilku lat przenosimy 
się w czasie sprawdzając na własnej skórze, jak żyło się przed wiekami 
i jakie wyzwania czekały na ludzi zamieszkujących na naszym terenie. 

Zaraz po dotarciu na miejsce około godziny 10 czasu współcze-
snego trafiliśmy w ręce groźnie wyglądającego „Tauro”, który jednak 
przywitał nas serdecznie i zaproponował wzięcie udziału w próbie 
przeciągnięcia na miejsce planowanego kamiennego obserwatorium 
astronomicznego „drobnego kamyczka”. Kamyczkiem okazał się po-
nad 1000 kilogramowy głaz! „Tauro” wyjaśnił wszystkim zasady prze-
ciągania, podkreślając, że aby tego dokonać potrzebny jest wspólny 
wysiłek. Nasi uczniowie ochoczo przystąpili do zadania wykonując je 
bez najmniejszego problemu, wspólnymi siłami około 40 osób prze-
sunęli kamień na odcinku 2-3 metrów. „Tauro” podziękował wszyst-
kim, a dzieci rozeszły się po wiosce z okresu paleolitu. W centralnym 
punkcie znajdował się pokryty skórami sześciometrowy szałas z ogni-
skiem, do którego każdy mógł wejść, aby poczuć się jak łowca reni-
ferów zamieszkujący dolinę rzeki Kamiennej, gdy teren ten był tun-

drą. Największą atrakcją  
i frajdą dla najmłod-
szych były warsztaty 
i eksperymenty cera-
miczne, podczas któ-
rych można było z gli-
ny ulepić praktycznie 
wszystko. Wszyscy, któ-
rzy tego próbowali wró-

cili do domu umorusani w czerwonym barwniku bez mała od stóp do 
głów. Najodważniejsi nie bali się skosztować potraw przyrządzanych 
na rozgrzanych kamieniach przez plemienne kobiety ubrane w prehi-
storyczne stroje. Inni próbowali swych sił w konkursie wędrowania 
czwórkami na gigantycznych nartach, a niektórzy stanęli oko w oko 
z prawdziwą znachorką, która przepowiadała przyszłość w zadymio-
nym szałasie. Dużą atrakcją było dla dzieci podziwianie archeologa 
Marka Poznańskiego, który pływał po Kamiennej w wykonanej wła-
snoręcznie ze skóry łodzi. Kilkugodzinny pobyt w osadzie sprawił, że 
wracaliśmy do domu głodni, ale bogatsi o nowe doświadczenia i nie-
zapomniane wrażenia.

Rafał Lipka

„Grom” w Rydnie
Piknik Archeologiczny Rydno, który odbywał się od 19 do 22 maja 

w naszej miejscowości nie mógł się odbyć bez udziału stowarzyszenia 
i kabaretu „Grom”. 

Przyjechaliśmy oczywiście  
w oryginalnych strojach. Doceniając 
pracę i trud ludzi, którzy to organi-
zowali napisaliśmy dla nich piosen-
kę, aby im umilić czas daliśmy kon-
cert. Otrzymaliśmy wielkie brawa 
od uczestników i ciesząc się dużym 
powodzeniem pozowaliśmy do zdjęć 
z grupami młodzieży.

Szymon Płusa

Wystąpili w Sielpi
6 maja 2011r. w Sielpi w pięknym zajeździe „Relaks” odbyło się 

spotkanie kół Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z woj. świę-
tokrzyskiego. Sala była wypełniona po brzegi.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa jak  
i z Urzędu Miasta z Końskich. Organizatorem spotkania było 
KWIRWP z Końskich, a całość prowadził prezes Henryk Pisiałek. 

Spotkanie podzielono na dwie części: część oficjalną i artystyczną. 
W części oficjalnej były wystąpienia gości oraz wręczanie legitymacji 
związkowych i odznaczeń. Z naszego koła zostali odznaczeni: Marta 
Kowalik - Staps, Stefan Kiełek, Tadeusz Sieczka i Szymon Płusa. 
W części artystycznej wystąpił zespół „Romano” z kabaretem „Grom”. 
Za występ otrzymali wielkie brawa. Wszyscy świetnie się bawili, na-
wiązaliśmy wiele nowych znajomości, a nasza grupa została zaproszo-
na na następne spotkania. 

Szymon Płusa
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Jan Paweł II w oczach Polaków

30 kwietnia w kościele pw. św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym 
poznaliśmy wyniki konkursu „Jan Paweł II w oczach Polaków” ogło-
szonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. 
Trójcy oraz parafię. Łącznie wpłynęło 66 prac we wszystkich katego-
riach.

Prace można było składać w kilku kategoriach wiekowych i te-
matycznych. Adresowany 
był do przedszkolaków, 
młodzieży szkół podsta-
wowych i gimnazjalnej 
oraz ponadgimnazjalnej  
i dorosłych. Można je było 
składać indywidualnie  
i grupowe w kilku katego-
riach tematycznych: praca 
plastyczna, albumy, list do 
Ojca Świętego, prezentacja 
multimedialna. 

- Jesteśmy bardzo 
wdzięczni wszystkim 
uczestnikom i szkołom za 
udział w konkursie i bardzo 
żałujemy, że nie możemy ich wszystkich nagrodzić. Każda z nich jest 
piękna i wartościowa. Stąd wystawę tych prac będzie można oglądać  
w kościele – stwierdziła Anastazja Górzyńska, prezes Stowarzyszenia.

Prace oceniało jury w składzie: s. Anna Czajka – przewodniczą-

ca, Marta Kwiatkowska, Paweł Rokita, Anastazja Górzyńska oraz 
ks. Marian Czajkowski.

Podsumowania konkursu dokonała prezes Stowarzyszenia 
Anastazja Górzyńska, która wraz ze skarbnik gminy Danutą 

Barwicką (gmina współfinansowała zakup nagród dla laureatów) 
oraz Martą Kwiatkowską wręczyły laureatom nagrody.

Oto oni:
Kategoria – Praca plastyczna klasy O

1. Wiktoria Zając
2. Monika Król
3. Paulina Karpeta
Wyróżnienie: Ania Strzelec

Kategoria – Praca plastyczna klasy I
1. Anna Gadecka
2. Agnieszka Strzelec
3. Julia Pik
Wyróżnienie: Bartosz Strzelec

Kategoria – Praca plastyczna klasy II
1. Magda Niziołek
2. Jakub Tołwiński
3. Patrycja Płusa

Kategoria – Praca plastyczna klasy III
1. Michał Wierzbowicz
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2. Jakub Zając
3. Kamil Piasecki
Wyróżnienie: Kacper Gładyś

Kategoria – List
1. Monika Wiatr
2. Jacek Gawron
3. Arkadiusz Piętak
4. Wojciech Strzelec
5. Aleksandra Synowiec

Kategoria – Album
1. Piotr Kateusz
2. Paweł Kocia
3. Filip Wierzbicki

Grupowo
1. Klasa VI SP w Skarżysku Kościelnym – Karolina Płusa 

i Natalia Rybak
2. Dominika Sławińska, Julia Walachnia, Monika Wiatr
3. Patrycja i Damian Pająk

Kategoria – Prezentacja multimedialna
1. Monika Warwas
2. Karina Piętak
3. Paulina Kloczkowska
4. Dawid Klimorowski

Kategoria – Wiedza – Szkoła Podstawowa
1. Arkadiusz Piętak

2. Robert Jakubczyk
3. Gabriela Górecka

Kategoria – Wiedza – Gimnazjum
1. Karina Piętak
2. Joanna Bernatek
3. Paulina Rauszer

Kategoria – Dowolna forma
1. s. Anna Szostek
Wyróżnienie s. Klara Niziołek
Podsumowanie konkursu wplotło się w wigilię wyniesienia Jana 

Pawła II na ołtarze. Stąd też w świątyni już od godziny 15.00 trwały 
modlitwy. O 18.00 odprawiona została Msza św., a po rozstrzygnię-
ciu konkursu i przedstawieniu odbył się Apel Jasnogórski, a Rycerze 
Kolumba odczytali testament papieski. Na zakończenie tego szczegól-
nego dnia pod tablicą upamiętniającą Jana Pawła II zapalone zosta-
ły znicze.

Jacenty Kita

I N F O R M A C J A
Informujemy Państwa, mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne 

oraz klientów Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym, iż w celu po-
prawy jakości obsługi naszych klientów i zarządzania Urzędem przy-
stąpiliśmy do realizacji projektu „Przygotowanie jednostek samorządu 
terytorialnego do stosowania Wspólnej Metody Oceny (CAF) w procesie 
mierzenia potencjału i dokonań poprzez szkolenie pracowników i po-
moc doradczą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet V „Dobre 
zarządzanie” Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji sa-
morządowej” Poddziałanie 5.2.2 „Systemowe wsparcie funkcjonowania 
administracji samorządowej”.

Wspólna Metoda Oceny (CAF) jest narzędziem przeznaczonym 
dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę 
zarządzania. Model skupia się na przeprowadzeniu samooceny, iden-
tyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzeniu wymaganych 
usprawnień zarządczych.

Projekt realizowany będzie w okresie maj – listopad 2011 rok.
Koordynator Projektu

Monika Mączyńska
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Nagrodzony list do Jana Pawła II
***

Poniżej publikujemy list do Ojca Świętego napisanego przez 
Monikę Wiatr, lat 11, która wygrała konkurs w kategorii „List”.

***
Kochany Ojcze Święty!

Jak byłam jeszcze małym dzieckiem, to mama czytała mi o Tobie. 
Opowiadała i pokazywała różne zdjęcia z Twojego życia. Codziennie 
przed snem czytała mi o Tobie książeczkę Pt. „Jak Karolek został 
Papieżem”. Lubiłam słuchać zabawnych historyjek z Twojego dzie-
ciństwa, bo szczególnie one były mi wtedy bliskie. Dużo dowiedzia-
łam się o Twoim życiu Ojcze Święty. Wiem, że miałeś dużo bole-
snych przeżyć, tak jak ja. Gdy miałam 6 lat odbyła się moja pierwsza 
operacja na oczy. Wtedy bardzo się bałam, no nie wiedziałam, jak 
to jest. Gdy wjeżdżałam na salę operacyjną, rozmawiałam z panem 
doktorem, ale potem zasnęłam i nie wiem co się dalej działo. Jak się 
obudziłam, moi rodzice byli już przy mnie. Później okazało się, że za 
rok czeka mnie kolejna operacja. Podczas drugiej operacji nie bałam 
się już tak bardzo. Miałam moich rówieśników na sali, z którymi się 
zaprzyjaźniłam. Moja pani doktor wy-
tłumaczyła mi, że będę musiała przejść 
jeszcze jedną operację. Gdy czekałam 
na trzecią operację, leżał ze mną na 
sali pewien chłopiec, który był już 
pięć razy operowany i wtedy zrozu-
miałam, że w moim przypadku 
nie jest najgorzej. Czeka mnie 
jeszcze czwarta operacja w 
2012 roku. Trochę się boję, 
ale mam nadzieję Ojcze 
Święty, że wstawisz się 
za mną do Pana Jezusa 
i wszystko będzie do-
brze.

Po trzeciej opera-
cji pojechałam z ro-
dzicami na wakacje 
do Chorwacji, którą 
Ty też odwiedziłeś podczas swoich pielgrzymek. W Splicie Twoim 
imieniem nazwany został główny plac, przy którym jest tablica i por-
tret przypominający Ciebie. Chorwaci, gdy usłyszeli, że rozmawiamy 
po polsku od razu skojarzyli nas z Tobą. W jednym z kościołów w 
Dubrowniku ołtarz został nazwany Twoim imieniem. Chorwaci mó-
wili, że zawsze będą Cię pamiętać.

W dniu Twojej śmierci nie mogliśmy być w Watykanie, więc 
oglądaliśmy, ja i moi rodzice, to smutne wydarzenie w telewizji. Nie 
chcieliśmy, abyś od nas odszedł.

Bardzo się cieszę Ojcze, że zostaniesz ogłoszony świętym, bo w 
pełni na to zasługujesz. Dbałeś o pokój na całym świecie, troszczyłeś 
się o wszystkich, kochałeś dzieci i za to ludzie Cię kochają. Dla mnie 
jesteś wzorem człowieka. Pamiętam o Twojej rocznicy śmierci, mo-
dlę się za Ciebie. Bardzo mi Cię brakuje.

Jesteś teraz w niebie Ojcze Święty, więc proszę Cię opiekę nade 
mną i moją rodziną.

Zawsze będę o Tobie pamiętać.

Beatyfikacja
Wiele lat temu tak się w życiu stało,
Konklawe Wojtyłę papieżem wybrało.
A on mówiąc szczerze był tak nieugięty,
Przez całe swe życie ludźmi był przejęty.
Niechaj w naszych myślach ta prawda się budzi,
Chciał on na tym świecie pojednywać ludzi.
My go zawsze wspominamy serdecznie i mile,
Przeżywał on w życiu bardzo ciężkie chwile.
Przeżył też i zamach to sprawa nie mała,
Ale Matka Boska wciąż nad nim czuwała.
Pamiętamy wszyscy myśli się uwiją
On przez całe życie szedł z Matką Maryją.
Przyjacielem wszystkich też naprawdę byłeś,
I wiele zakątków świata odwiedziłeś.
Świat się cieszy z nami papieżu kochany,
Że ty w maju jesteś beatyfikowany.
Przeszedłeś przez życie byłeś nieugiętym,
Tobie się należy abyś został świętym.
Takie to jest życie my to docenimy,
Do ciebie się teraz papieżu modlimy.
Chociaż ty umarłeś myśl się nasza budzi,
Żyjesz przecież w sercach milionów ludzi.

Szymon Płusa
Kazimierz Przybycień

ZAPROSZENIE 
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii  Św. Trójcy 

w Skarżysku Kościelnym serdecznie zaprasza wszystkich miesz-
kańców naszej gminy i okolicznych miejscowości na         

III Parafialny Festyn Rodzinny  
– pod hasłem „Postaw na rodzinę” 

który odbędzie się 3 lipca 2011r.w godzinach 15:00 – 22:00                                                                                        
na boisku parafialnym  (za budynkiem plebanii).     

W programie między innymi:                                                                                         
• występy artystyczne zaproszonych gości
• mecz piłki nożnej z udziałem radnych gminy Skarżysko Kościelne                                                                                    

i Rycerzy Kolumba
• motocykliści i ich maszyny – prezentacja i pokazy
• usługi medyczne - bezpłatny pomiar ciśnienia i poziomu cukru we 

krwi 
• rodzinne konkursy sprawnościowe z nagrodami
• wystawa fotografii artystycznej
• wystawa rękodzieła artystycznego
• wesołe miasteczko z atrakcjami dla najmłodszych
• loteria fantowa
• swojskie jadło
• dyskoteka pod gwiazdami przy muzyce zespołu „Concord”

Organizatorzy
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Dziecko też ma swoje prawa
„Prawa człowieka,
Zaczynają się od praw dziecka…”

Sala gimnastyczna  
gimnazjum w Skarżysku 
Kościelnym w dniu 13 
maja była miejscem,  
w którym dzieci i młodzież 
miały możliwość zapo-
znać się ze swymi prawa-
mi. Wszystko za sprawą 
rzecznika praw dziecka 
Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Skarżysku – 

Kamiennej, a zarazem 
pedagoga szkolnego 
Marii Zdziech. Ona 
też rozpoczęła hap-
pening oraz powitała 
obecnych gości: wój-
ta gminy Zdzisława 
Woźniaka, człon-
ka zarządu po-
wiatu Zenona 

Nowakowskiego, dyrektor szkoły Dorotę Gibas, prezes TPD Ewę 
Zbroja oraz Agatę Gula z GOPS w Skarżysku Kościelnym.

Początek imprezy to występy artystyczne dzieci i młodzieży,  

„Wielkie Dyktando 2011”
W dniu 9 maja w Suchedniowie odbył się Dziecięcy Konkurs 

Ortograficzny pod hasłem „Wielkie Dyktando 2011”.
Organizatorem konkursu było Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Miejski w Suchedniowie we współpracy z Zespołem Szkół 
im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. Konkurs miał na celu 
propagowanie idei poprawnej pisowni i zastosowanie w praktyce 
poznanych zasad ortografii i interpunkcji. 

W konkursie wzięło udział 20. uczniów klas 4 - 6 ze szkół 
podstawowych: z Suchedniowa (szkoły nr 1 i 3), ze Skarżyska 
– Kamiennej (szkoła nr 7), z Wąchocka, Leśnej, Skarżyska 
Kościelnego, Śniadki, Odrowążka, Bliżyna i Bodzentyna.

Komisja konkursowa przyznała pierwsze miejsce i tytuł 
„Mistrza Ortografii” Dominice Słoce ze Szkoły Podstawowej 
w Leśnej; drugie miejsce zajęła Dominika Bzówka ze Szkoły 
Podstawowej w Śniadce, a trzecie Monika Wiatr ze Szkoły 
Podstawowej w Skarżysku Kościelnym.

(jaki)

Wieści z SP Grzybowa Góra
***

Dyrekcja, Rodzice i Uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Grzybowej Górze serdecznie dziękują Panu Waldemarowi 
Dwojak, Przewodniczącemu Rady Sołeckiej kadencji 2006-2010 za 
dofinansowanie z funduszu sołeckiego monitoringu zewnętrznego 
budynku szkoły w Grzybowej Górze. 

***
Dyrekcja i uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze 

serdecznie dziękują grupie aerobikowej z Grzybowej Góry za prze-
kazanie na rzecz szkoły trampoliny 13ft z siatką. 

***
W dniu 5 czerwca na placu szkolnym w Grzybowej Górze w go-

dzinach 15.00-22.00 odbędzie się festyn rodzinny pt.: „Za mundu-
rem panny sznurem”, na który serdecznie zapraszają organizatorzy.

z pluszakami, symbolami ich praw. 
Później uczestnicy imprezy oraz goście wyszli przed budy-

nek szkoły, gdzie mogli zapoznać się z wyposażeniem i budową 
wozu bojowego straży pożarnej. To dzięki Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej ze Skarżyska Kamiennej. Na koniec 
odbyła się prezentacja multimedialna i pogadanka na temat praw 
dziecka i obowiązków rodziców ich względem.

Jacenty Kita
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Kultur a

Muzyczna „Majówka”
2 maja na scenie przy Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym 

odbyła się impreza rekreacyjno-sportowa połączona z koncertem 
charytatywnym na rzecz Artura „Młodego” Borka. Podczas koncertu 
wystąpili: Puma i Fabek, Kula, Ginza, Paola oraz Efekt Wujka Karola 
– dali oni pokaz fajnej zabawy, energetycznej muzyki oraz solidar-
ności ze swoim kolegą. O godzinie 20.00 trochę zmieniliśmy klimat  

i swój show dał, jak zawsze nie-
zawodny Kabaret Weźrzesz, 
następnie do godziny 22.00 
bawiliśmy się przy dźwiękach 
muzyki serwowanej przez 
Mateusza Jeziorskiego.

Start zaplanowaliśmy na 
godzinę 16.00, jednak począt-
kowo chyba publiczność prze-
straszyła się dość chłodnej 
aury, a my przestraszyliśmy 

się braku publiczności. Jednak po kilku energetycznych kawałkach 
odśpiewanych przez chłopaków publiczność Skarżyska Kościelnego 
nie zawiodła. Mimo, iż serwowany przez nas tego wieczoru rodzaj 
muzyki był specyficzny, bawili się wszyscy od malutkich dzieciaczków 
w wózkach po osoby starsze, ponieważ cel tego koncertu był szczyt-
ny. Skarżysko Kościelne nie zawiodło, podczas koncertu uzbieraliśmy 
dla Artura 934,57 zł, które 
to pieniążki może choć 
trochę ułatwią dalszą re-
habilitację. Chcemy tak-
że gorąco podziękować 
wszystkim występującym, 
ponieważ zagrali oni gra-
tisowo, wspierając swoją 
obecnością nasz wspólny, 
szczytny cel.
Kim jest Artur? 

To mieszkaniec naszej 
gminy, dlatego nie mogliśmy być obojętni, to wspaniały, młody 20-let-
ni człowiek, dopiero wkraczający w dorosłe życie. Od kliku lat upra-
wiał extremalną odmianę MTB o nazwie Dirt. Skakał na wysokich 
chopkach, które miały po kilka metrów, a załatwiła go mała dziurka o 
szerokości 50cm, której nie zauważył…

To organizator i prekursor imprez rowerowych Skafunder Bike 
Fest. Dodatkowo organizował i rozkręcał imprezy, które odbywały się 

w całej Polsce i były zwią-
zane z rowerami i muzyką 
(www.skafunderbikefest.
com). Zaczął rozkręcać 
własną markę ubrań, któ-
re powoli zaczynały się 
sprzedawać w światku ro-
werzystów extremalnych  
i nie tylko.

Niestety 23 paździer-
nika ubiegłego roku zda-
rzył się wypadek, który 
przekreślił wszystkie 

dotychczasowe plany. Podczas jazdy na rowerze upadł niefortunnie 
łamiąc kręgosłup w odcinku piersiowym Th6. Rdzeń nie został prze-
rwany, ale do końca nie wiadomo ile komórek zostało trwale uszko-
dzonych. W tym momencie Artur jest sparaliżowany od pasa w dół  
i przechodzi intensywną rehabilitację, która powinna przywrócić go  
w jakimś stopniu do normalnego funkcjonowania.

Sadzenie „ Jodły Papieskiej”
29 maja 2011 w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu 

Niedźwiedzim odbyła się uroczystość ku czci naszego wielkiego ro-
daka, papieża Jana Pawła II. W południe zgromadzili się goście – pro-

boszcz miejscowej parafii, 
radni, rodzice uczniów  
i mieszkańcy wsi. Dzieci 
przygotowały program 
z ulubionymi pieśniami 
Ojca Św. i tekstami po-
etyckimi, skłaniającymi 
do refleksji nad życiem 
i wiarą. Potem zgroma-
dzeni obejrzeli prezen-
tację multimedialną, 
ukazującą kalendarium 

życia Jana Pawła II przygotowaną przez nauczyciela Roberta Wójcika. 
Kolejnym wyrazem hołdu było uroczyste posadzenie jodły pamię-
ci przy kamiennym obelisku wykonanym specjalnie na tę okazję na 
placu szkolnym. Po oficjalnej części świątecznego spotkania dzieci  
i goście skorzystali ze słod-
kiego poczęstunku pa-
pieskimi kremówkami. 
Dyrektor Barbara Stodulska 
i Grono Pedagogiczne ser-
decznie dziękuje Arturowi 
Krakowiakowi za pomoc 
w organizacji uroczystości. 

Kamila Wargacka

Artur nie był i nie jest osobą, którą może usiedzieć w jednym miej-
scu i dlatego potrzebuje wsparcia finansowego, na dalszą rehabilitację, 
dzięki czemu szybko wróci na stare tory. Niestety jest ich potrzeba 
bardzo dużo.

Szanowni Państwo!
W zbieraniu pieniędzy Arturowi pomaga Fundacja Dla Osób z 

Urazem Rdzenia Kręgowego, gdzie ma założone subkonto:
Bank BPH oddział Gorzów Wlkp.
Nr 17 1060 0076 0000 3200 0138 6238
z dopiskiem: pomoc dla Artura Borka
Liczymy na Państwa wsparcie. 

Zebrała: Monika Mączyńska
PS.
Linki:
http://vimeo.com/16621627 - poznaj Młodego!
http://www.facebook.com/pages/4-Bro/108529442547847?ref=ts
– strona na facebook poświecona w całości Arturowi i wszystkim 

akcjom związanym z pomocą.
www.skafunderbikefest.com – impreza, którą organizuje co roku.
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nowości  w bibliotece

Nowości w bibliotece
***

Maria Nurowska, „Sprawa Niny S.”.

Radca prawny Jerzy Baran zostaje zastrzelony  
w swoim warszawskim mieszkaniu. Śledztwo prowadzi 
komisarz Zawadka, doświadczony policjant, wciąż szu-
kający spełnienia zawodowego - zadania, które odmie-
ni jego życie. Instynkt podpowiada mu, że taka sprawą 
będzie zabójstwo Jerzego B. Do zbrodni przyznaje się 
była konkubina denata, pisarka Nina S., jednak komi-

sarz nie daje wiary jej wersji wydarzeń. Aby dotrzeć o prawdy, studiuje 
dziennik pisarki i zeznania jej córek bliźniaczek. Poznaje losy trzech 
kobiet. Ich pragnienia, lęki i skrywane od lat tajemnice. Wkracza do 
świata, w którym miłość splata się z podłością, a o uczucie i godność 
trzeba nieustannie walczyć. To świat, w którym za chwilę nieuwagi  
i nieostrożności płaci się wysoką cenę. Maria Nurowska po mistrzow-
sku nawiązuje do gatunku powieści kryminalnej, aby wygłosić pean 
na cześć miłości między matką a córkami, między siostrą a siostrą. 
Złemu światu mężczyzn przeciwstawia czuły i delikatny świat kobiet. 
Toksycznemu uczuciu - doznanie, które wyzwala. Bohaterowie Sprawy 
Niny S. to postaci tragiczne. Wtłoczone w tryby historii i niebezpiecz-
nych namiętności.

Karolina Prewęcka, „Bohdan Łazuka”.
Biografia utkana z anegdot. Bohdan Łazuka ma 

wyjatkowo znaną w Polsce twarz i nazwisko, choć 
przecież zwykle nie grał główych ról. Pozycję zawdzię-
cza talentowi, osobowości, perfekcyjnie opanowane-
mu warsztatowi. W latach 60. poprzedniego stulecia 
młody Łazuka był u szczytu popularności. Obdarzony 
sympatią widzów swobodnie poruszał się na scenach 

festiwalowych, kabaretowych, teatralnych, na planach filmowych  
i wśród artystycznej bohemy. W kolejnej dekadzie dojrzały już Łazuka 
umocnił wizerunek świetnego aktora, zwłaszcza komediowego, w fil-
mach Stanisława Barei, Tadeusza Chmielewskiego, Jerzego Gruzy. Do 
historii przeszła jego rola w ‚Nie lubię poniedziałku’, gdzie był jakby 
sobą samym, artystą, który w Warszawie, po nocnym recitalu, w non-
szalanckim nastroju, bez cienia stresu wędruje do domu wzdłuż torów 
tramwajowych z korbą od samochodu. Nie ma chyba słynniejszej korby 
od tej właśnie. W latach 80. i 90. Łazuka częściej wybierał kabaret. Dużo 
jeździł z koncertami po Polsce i świecie. Pozostał wędrującym aktorem 
do dziś. Ostatnio częściej znów widać go w filmach. Ma też stałą przy-
stań w postaci Mazowieckiego Teatru Muzycznego. Wielu wrażeń do-
starcza Bohdanowi Łazuce nie tylko życie zawodowe, ale też prywatne. 
Lubi rozmowy z przyjaciółmi i z przygodnie spotkanymi osobami. Miał 
cztery żony. Przyznaje, że wciąż nie wie, dlaczego kobiety są tak atrak-
cyjne. Jego biografię można utkać z samych anegdot. Wiele z nich znaj-
dą czytelnicy tej książki. Często są to miniaturowe, czasem dłuższe opi-
sy, śmieszne, ale nierzadko głęboko refleksyjne. Bohdan Łazuka dzieli 
się też swoimi przemyśleniami nad rodziną, zawodem aktora, Polską, 
cywilizacją. I prosi, żeby nie traktować jako historii jako zamkniętej. 
Ma jeszcze wiele nowego do powiedzenia, ale wyznaje, że bywają mo-
menty, kiedy stokroć wymowniejsze wydaje się mu milczenie.

Joanna Philbin, „Córki”.
Lizzie Summers, jedyna córka supermodelki, 

dowcipna i rozważna dziewczyna o nietypowej uro-
dzie, nie dziwi się fotoreporterom i fanom padającym 
do stóp jej pięknej matce, jednak sama unika rozgłosu 
i blasku fleszy. Wydaje się sobie brzydka i bardziej niż 
modą interesuje się literaturą. Wiele się zmienia, gdy 
czternastolatka zostaje zauważona przez fotografkę 
mody, która jest przekonana, że to Lizzie powinna 

wyznaczać nowe kanony kobiecego piękna…

 Cecelia Ahern, „P.S. Kocham Cię”.
Bezpretensjonalna, lekka i pełna humoru powieść 

obyczajowa na temat ważny i - poważny. Jak znów poko-
chać życie, gdy w wieku trzydziestu lat traci się najlep-
szego męża i przyjaciela? Przed takim problemem staje 
Holly, młoda wdowa. Pomaga jej... zmarły mąż Gerry, 
który zostawił jej plik listów do otwierania co miesiąc 
przez rok, aby wypełnić pustkę i sprawić, by Holly znów 
mogła być szczęśliwa.

Norman Davies, „Europa walczy 1939-1945”.
Europa walczy 1939-1945 to udana realizacja 

na pozór niewykonalnego pomysłu: przedstawienia 
wszystkich aspektów II wojny światowej w Europie  
w jednej książce. Efektem jest zapierająca dech  
w piersiach, odkrywcza panorama historii kontynentu 
z lat 1939-1945. W przeciwieństwie do wielu publika-
cji na ten temat Norman Davies nie analizuje jedne-

go wybranego zagadnienia wojny. Nie zajmuje się tylko armiami albo 
tylko cierpieniem ludności. Przedstawia całościową wizję konfliktu  
i demaskuje stronniczość jego dotychczasowego postrzegania. Książka 
Normana Daviesa z całą pewnością zrewolucjonizuje nasze myślenie  
o II wojnie światowej.

„365 dinozaurów”.
Odkryj świat dinozaurów! Tajemniczy świat dino-

zaurów fascynuje kolejne pokolenia. Chcemy dowie-
dzieć się więcej na temat tych żyjących setki milionów 
lat temu na Ziemi zwierząt, np.: Jak wyglądały dino-
zaury Czym się odżywiały Dlaczego wyginęły Dzięki 
odnajdowanym w różnych częściach świata prehisto-
rycznym skamielinom, które przetrwały próbę cza-

su i stanowią doskonały materiał do badań dla paleontologów, powoli 
uzyskujemy odpowiedzi na te pytania. Zdobyta wiedza pomaga nam 
nie tylko wyobrazić sobie niezwykły świat ery dinozaurów, ale również 
znacznie lepiej zrozumieć proces ewolucji. Ten przejrzyście ułożony 
album w przystępny sposób prezentuje 365 wyjątkowych dinozaurów 
i prehistorycznych zwierząt. Opisy zawierają zarówno podstawowe in-
formacje, jak i wiele ciekawostek. Dodatkowo każdy z nich opatrzony 
jest barwną ilustracją, co na pewno spodoba się zwłaszcza młodszym 
czytelnikom. Zapraszamy do lektury!

 „Bajki przygodowe i inne”.
Ta niezwykła książka jest zbiorem starannie wy-

branych opowieści przygodowych i innych. Historie 
zostały przedstawione w krótkiej formie, aby czy-
telnik mógł zapoznać się z jak największą ich liczbą. 
Przygotujcie się zatem na niezapomniane wrażenia  
i w drogę!...

Jerry Brewer, „Cud Glorii”.
Cud Glorii opowiada autentyczną historię ma-

łej dziewczynki z okolic Seattle. W wieku siedmiu lat 
Gloria Strauss usłyszała przerażającą diagnozę. Miała 
nieuleczalnego raka. Jednak nie była to dla niej nowa 
wiadomość, ale jedynie potwierdzenie tego, co Bóg 
kilka dni wcześniej powiedział jej matce. ?Twoja cór-
ka będzie miała śmiertelną chorobę. Kiedy ją uzdro-
wię, odmienię życie wielu ludzi?. Zamiast pogrążyć się  
w depresji i strachu, dziecko wyczekiwało cudu, w któ-

ry głęboko wierzyło. Cud Glorii mówi o tym, ile można poświęcić, żeby 
uwierzyć w Boga, w siebie i w prawdziwe szczęście. To opowieść o rodzi-
nie, wspólnocie, wyborach, marzeniach, a przede wszystkim o miłości. 
Na koniec objawia się istota cudu.

Teresa Banaszczyk
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oG łoszenie  lGd

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Obejmująca swoją działalnością Gminę Skarżysko Kościelne i Gminę Mirzec 

informuje, że od 28 czerwca 2011 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie po-
mocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z zakresu: „Małych projektów”, „Różnicowania w kierunku działalności nierolni-
czej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Poniżej krótka charakterystyka 
projektów

***
„Małe projekty”

Z pomocy może skorzystać osoba fizyczna, zameldowana lub wykonująca 
działalność na obszarze Gminy Skarżysko Kościelne lub Gminy Mirzec, pełno-
letnia posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego UE, osoba prawna, jed-
nostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (np. instytucja kultury, 
szkoła, parafia, stowarzyszenie) posiadające siedzibę na obszarze Gminy Skarżysko 
Kościelne lub Gminy Mirzec lub prowadzą działalność na tym obszarze.
Zakres pomocy:
1. podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze Gminy Skarżysko 

Kościelne i Gminy Mirzec objętym LSR przez:
• udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu  

napędzanych mechanicznie, 
• organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i 

warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR
• organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub spor-

towych, związanych z promocją lokalnych walorów
• zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogo-

wych dróg rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:
• promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej, lub aktywnego 

trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy pomieszczeń mieszkalnych
• gminnych, powiatowych i wojewódzkich
• promocję lokalnej przedsiębiorczości,
• remont lub wyposażenie świetlic wiejskich oraz innych obiektów, pełnią-

cych ich funkcję, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych 
obiektów

3. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:
• utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy 

informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycz-
nie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR

• budowę, odbudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodaro-
wanie lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyj-
ne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej; 
przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyj-
nych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR

4. promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cen-
nego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczegól-
ności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym 
obszarów Natura 2000
5. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:
• odbudowę albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków 
• remont lub wyposażenie muzeów lub innych obiektów pełniących 

ich funkcje,
• kultywowanie:
• miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,
• języka regionalnego i gwary,
• tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
• inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek 

produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne 
sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historycz-
ne lub przyrodnicze, albo podnoszenie jakości takich produktów, przy 
czym pomoc nie może dotyczyć działalności rolniczej

• wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu po-
prawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodar-
czej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z 
wyłączeniem działalności rolniczej.

• pomoc na małe projekty realizowana jest w formie refundacji części kosz-
tów, które są niezbędne do wdrożenia projektu oraz racjonalne,

• dofinansowanie na poziomie 70% kosztów kwalifikowalnych
• całkowity planowany koszt operacji minimum 4.500 zł, lecz nie więcej niż 

100.000 zł/beneficjenta, 25.000 zł/projekt
• nie finansowany z innych środków publicznych (wyjątek Fundusz 

Kościelny, środki własne j.s.t.)

• realizowany w max dwóch etapach
• refundacja kosztów kwalifikowalnych nastąpi po zrealizowaniu projektu 

i złożeniu wniosku o płatność ostateczną
• termin płatności do 2 lat od dnia zawarcia umowy, nie później niż do dnia 

31-12-2014r  
• Refundacja kosztów poniesionych, nastąpi w formie rozliczenia pienięż-

nego
Koszty podlegające refundacji

• „Koszty kwalifikowalne małych projektów” (do 70 % ) w tym:
• Koszty ogólne do 10% kosztów kwalifikowalnych

2. zakup materiałów lub przedmiotów,
3. zakup usług lub robót budowlanych,
4. Najem, dzierżawa lub zakup oprogramowania, sprzętu, narzędzi, urządzeń 

lub maszyn bez środków transportowych o napędzie mechanicznym
 Koszty zakupu oprogramowania, sprzętu , narzędzi urządzeń lub maszyn w 

przypadku części małego projektu, która nie obejmuje inwestycji, podlegają 
refundacji jeżeli nie przekraczają kosztów ich najmu lub dzierżawy

5. Podatek od towarów i usług (VAT) w związku z poniesionymi kosztami reali-
zacji projektu (na zasadach rozporządzenia nr 1698/2005 Rady WE)

6. wkład niepieniężny obejmujący:
• pracę i usługę świadczoną nieodpłatnie,
• udostępnienie ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców
 - lecz nie więcej niż 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniej-

szonych o koszty ogólne
Warunki refundacji poniesionych kosztów

• Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości lub korzystanie z od-
powiedniego kodu rachunkowego

• w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych lub,
• prowadzenie dokumentów księgowych na drukach SW, w przypadku gdy 

beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych
• W przypadku nie prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości lub 

stosowania odpowiedniego kodu rachunkowego koszty do refundacji ule-
gają pomniejszeniu o 10%

Niezbędne dane i materiały do złożenia wniosku o pomoc
• Numer identyfikacyjny z systemu ewidencji producentów, gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany wnio-
skodawcy

• imię i nazwisko albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy
• opis planowanego małego projektu
• plan finansowy
• zestawienie rzeczowo -finansowe
• wymagalne oświadczenia lub zobowiązania
• informacje o załącznikach i dokumentach  zgodnie z wymogami wniosku 

o przyznanie pomocy
***

„Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”  
Cel działania to różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podej-

mowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, 
działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie 
pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na ob-
szarach wiejskich.
Beneficjent

Osoba fizyczna, członek gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym, 
która jest ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpie-
czeniu społecznym rolników jako rolnik, który uzyskał w drodze decyzji dopłaty 
bezpośrednie lub domownik lub małżonek rolnika.

• jest pełnoletni i nie osiągnął wieku emerytalnego, ma miejsce zamieszka-
nia w miejscowości należącej do Gminy Skarżysko Kościelne lub Gminy 
Mirzec

• w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy uzy-
skał płatności bezpośrednie

• nie wystąpił o przyznanie lub nie ma ustalonego prawa do renty struktu-
ralnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 -2006 
lub Programu

• jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie prze-
pisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej 12 
miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomo-
cy

• nie zamierza realizować projektu jako wspólnik spółki cywilnej
• został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym sys-

temie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewi-
dencji wniosków o przyznanie pomocy,

W przypadku gdy o pomoc ubiega się małżonek rolnika lub domownik wa-
runek:

• uzyskania płatności bezpośredniej w roku poprzedzającym rok złożenia 
wniosku o przyznanie pomocy, oraz

• nadany numer identyfikacyjny
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 powinien spełniać rolnik, który jest płatnikiem składek na ubezpieczenie 
społeczne tych osób

Zakres Pomocy
Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
• usług dla ludności
• sprzedaży hurtowej i detalicznej
• rzemiosła lub rękodzielnictwa
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczyn-

kiem
• usług transportowych
• usług komunalnych
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
• magazynowania lub przechowywania towarów
• wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych
Pomoc jest przyznawana na projekty spełniające wymagania określone w 

Programie, uzasadnione ekonomicznie, w tym pod względem jej kosztów, oraz za-
pewniające osiągnięcie i zachowanie celów działania, które nie są finansowane z 
udziałem innych środków publicznych.
Wysokość pomocy

Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, 
nie więcej jednak niż  50% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc przyznana jednemu 
beneficjentowi w ramach działania w okresie realizacji Programu nie może prze-
kroczyć 100 tys. złotych.
Zakres kosztów kwalifikowalnych

• budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkal-
nych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz 
koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z roz-
biórki

• nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istnieją-
cych budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz 
koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z roz-
biórki

• zagospodarowanie terenu
• zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu
• zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu po-

dejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej
• zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobo-

wych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą
• koszty transportu do miejsca realizacji projektu oraz koszty montażu
Koszty ogólne – bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją pro-

jektu, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowal-
nych projektu.

***
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

Cel działania to wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, 
rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia 
na obszarach wiejskich.
Beneficjent

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębiorstwo za-
trudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nie przekraczający równowartości w 
zł 2 mln euro.

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych, zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników (w 
przeliczeniu na pełne etaty) oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towa-
rów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 
w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 
jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

Status mikroprzedsiębiorstwa określa się na podstawie danych z okresów 
poprzedzających rok złożenia Wniosku o Przyznanie Pomocy, tzn.:ostatniego za-
mkniętego roku obrachunkowego, z trzech kolejnych, zamkniętych okresów obra-
chunkowych, jeżeli status mikro nie jest spełniony w ostatnim roku;

Status mikro – zatrudnienie, określane w przeliczeniu na pełne etaty średnio-
roczne nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyń-
skich i wychowawczych, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Status mikro – pułap finansowy, kwota obrotu jest obliczana bez uwzględnie-
nia podatku VAT oraz innych podatków pośrednich, wartość progową obrotu/ bi-
lansu wyrażoną w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego poprzedzającego 
rok obrotowy, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.
Zakres pomocy

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa
• usług dla ludności

• sprzedaży hurtowej i detalicznej
• rzemiosła lub rękodzielnictwa
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem
• usług transportowych
• usług komunalnych
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych
• magazynowania lub przechowywania towarów
• wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy
• rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych
Kryteria dostępu - osoby fizyczne 

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, jeżeli: podejmuje albo wykonuje 
we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, podlega-
jącą przepisom o swobodzie działalności gospodarczej albo przepisom o systemie 
oświaty albo wytwarzania produktów energetycznych z biomasy - zwaną dalej 
„działalnością gospodarczą.

Warunek dotyczący podejmowania wykonywania działalności gospodarczej 
uważa się za spełniony, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających 
dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy podmiot podejmujący wykonywanie 
działalności gospodarczej nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej 
albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiąza-
ną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

Jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia, nie podlega przepisom o 
ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, ma miejsce zamieszka-
nia na obszarze Gminy Skarżysko Kościelne lub Gminy Mirzec objętym LSR, w 
okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy 
w ramach przedmiotowego działania nie przyznano jej pomocy w ramach dzia-
łania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego 
Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”
Kryteria dostępu - osoby prawne 

O pomoc może ubiegać się osoba prawna, jeżeli, wykonuje we własnym imie-
niu działalność gospodarczą jako  mikroprzedsiębiorca, nie podlega przepisom o 
ubezpieczeniu społecznym rolników w pełnym zakresie, w okresie ostatnich 2 lat 
poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmioto-
wego działania nie przyznano jej pomocy w ramach działania „Wsparcie oraz pro-
mocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie” objętego PO „Kapitał Ludzki, 2007-
2013”, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 
albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiąza-
ną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, ma siedzibę 
na obszarze objętym LSR.
Kryteria dostępu wspólnicy - sc

O pomoc mogą ubiegać się wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli: każdy ze wspól-
ników wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzed-
siębiorca, każdy ze wspólników spełnia kryteria określone dla osób fizycznych albo 
osób prawnych – odpowiednio jeśli wspólnik jest osobą fizyczną albo osobą praw-
ną.
Pomoc może być przyznana, jeżeli operacja:

• jest uzasadniona pod względem ekonomicznym, w tym pod względem jej 
kosztów, oraz zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów działania,

• nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;
W przypadku projektów obejmujących nabycie rzeczy będących przedmiotem 

leasingu pomoc jest przyznawana, jeżeli: 
• projekt będzie realizowany w nie więcej niż dziesięciu etapach,
• złożenie pierwszego wniosku o płatność pośrednią nastąpi w terminie 12 

miesięcy od dnia zawarcia umowy, 
• wniosek o płatność będzie składany nie częściej niż dwa razy w roku,
• zakończenie realizacji projektu i złożenie wniosku o płatność ostateczną 

nastąpi w terminie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później 
niż do dnia 30 czerwca 2015 r., 

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowal-
nych projektu.

Maksymalna wysokość pomocy (uzasadniona zakresem rzeczowym projektu) 
nie może przekroczyć:

• 100 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy 
w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, 

• 200 tys. zł – powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy,
• 300 tys. zł – co najmniej 5 miejsc pracy.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie 

realizacji Programu nie może przekroczyć 300 tys. zł.
Minimalna planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych w ramach dzia-

łania wynosi 20 tys. zł. 
Zakres kosztów kwalifikowalnych

• budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkal-
nych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz 
koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z roz-
biórki,

• nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istnieją-
dok. na str. 18
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Sukces Grzegorza Drzewieckiego
Wielkim sukcesem zakończył się występ zawodnika „Gromu” 

w finale Big Lake Custom, który rozegrany został w miejscowości 
Pasohlavky (Czechy) w dniach 19 -22 maja 2011r. 

W zawodach uczestniczyły reprezentacje Węgier, Czech, Polski  
i Republiki Słowackiej.

Grzegorz Dzewiecki w Euro Bike Fest 2011 zajął II miejsce w ka-
tegorii Pro Street oraz zdobył najbardziej prestiżowy puchar w języku 
czeskim nazwany Trhak Roku 2011.

Gratulacje i podzięko-
wanie za wspaniałe wyniki 
i postawę oraz promowa-
nie klubu i gminy na arenie 
międzynarodowej zarówno 
zawodnikowi jak i towa-
rzyszącemu przez te kilka 
dni kol. Gruszczyńskiemu 
złożył prezes klubu „Grom” 
Szymon Płusa. 

Grzegorz Drzewiecki 
zajmuje się budową motocykli, customowych w szczególności moto-
cykli typu streetfighter. Jego motocykle od wielu lat zdobywają pre-
stiżowe nagrody w konkursach Custom street w ogólnokrajowych 
mistrzostwach i na międzynarodowych wystawach. 19 czerwca 2011r 
będzie się prezentował z innymi motocyklami na 4 prezentacjach z 
cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie” organizowanych przez 
Zespół Pieśni, Tańca i Rozrywki „Romano” przed Urzędem Gminy w 
Skarżysku Kościelnym.

Szymon Płusa

Kolejne sukcesy Rafała Lipki
W maju bieżącego roku Rafał Lipka dwukrotnie stawał na podium 

zawodów sportowych w dwóch różnych dyscyplinach sportowych. 
Najpierw, 7 maja, w Puławach zajął III miejsce w V 

Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Masters w podnoszeniu 
ciężarów z wynikiem 95 kg rwanie i 120 kg podrzut (dwubój – 215 kg). 

W zawodach tych biorą udział ciężarowcy powyżej 35 roku życia 
podzieleni na grupy wiekowe i wagowe. Lipka startował w grupie I w 
kategorii wagowej +105 kg. Przyczyny osobiste sprawiły, że nie mógł 
on rywalizować z zawodnikami swojej grupy, którzy znając osiągnię-
cie Lipki próbowali uzyskać lepsze wyniki. Sztuka ta udała się dwóm z 
nich, ale Lipka zapowiedział rewanż podczas przyszłorocznego startu 
w tej imprezie. 

Tydzień później 15 maja w Kielcach, Lipka rywalizował w Pucharze 
Polski w trójboju siłowym. Wystartował w kategorii +120 kg, w której 
nadział się na dwóch bardzo mocnych rywali. Obaj odjechali naszemu 

siłaczowi w przysiadach, aby 
w pozostałych bojach kontro-
lować sytuację. Lipka zaliczył 
w przysiadach 280 kg, w wy-
ciskaniu 210 kg; a pierwszym 
podejściem w martwym ciągu 
na 290 kg zapewnił sobie brą-
zowy medal. W drugiej próbie 
podniósł 310 kg, by w trzeciej 
zaatakować rekord Polski wy-

noszący 331 kg. Zawodnik uniósł sztangę do kolan, ale brakło mu sił 
na wyprostowanie sylwetki i próba była nieudana. W sumie zgroma-
dził 800 kg, a 310 kg w martwym ciągu to jego nowy rekord życiowy.

Obecnie przygotowuje się do startów w jesiennej części sezonu. 
(jaki)

„Grom” trzeci w eliminacjach 
„Złotej Wieży”

8 maja w Słowiku odby-
ły się wojewódzkie eliminacje 
turnieju drużynowego w sza-
chach „Złota Wieża”. Bardzo 
dobrze spisali się zawodnicy 
GLKS „Grom” ze Skarżyska 
Kościelnego, którzy w gronie 
sześciu zespołów zajęli III miej-
sce. Wyprzedziły ich zespoły: 
LZS Kordian Bliżyn i LUKKS 
Kielce, a za nimi uplasowały 
się: Gambit Starachowice, LZS 

Bodzechów i ULKS Kordian Bliżyn.  
Zwycięzcy będą reprezentować nasze 
województwo w zawodach centralnych. 
I miejsce na pierwszej szachownicy 
zdobył nasz zawodnik Piotr Jędras.

Drużyna „Gromu” grała w składzie: 
Piotr Jędras, Tomasz Jędras, Kamil 
Kocia i Paulina Żołądek. 

Gratulujemy!

cych budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz 
koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z roz-
biórki,

• zagospodarowanie terenu,
• zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
• zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu po-

dejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej, 
• zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobo-

wych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą:
• w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności inwestycyjnych kosztów 

kwalifikowalnych projektu – w przypadku działalności nierolniczej w 
zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych,

• w wysokości nieprzekraczającej równowartości kosztów inwestycyjnych 
kosztów kwalifikowalnych projektu – w przypadku działalności nierolni-
czej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe,

• rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające 
ceny netto zakupu ww. rzeczy, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy 
na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji projektu, lecz nie później niż 
do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną,

• koszty transportu do miejsca realizacji projektu oraz koszty montażu.
Koszty ogólne – bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją pro-

jektu, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych 
projektu. 
Miejsce składania wniosków

Bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Razem na Rzecz 
Rozwoju”, Mirzec Stary 9 (Urząd Gminy)

Formularz wniosku wraz z instrukcjami dostępny jest na stronach interneto-
wych www.prow.sbrr.pl, www.ldgrazem.eu.

Konsultacje przed złożeniem wniosku bezpośrednio w siedzibie Lokalnej 
Grupy Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”, Mirzec Stary 9 (Urząd Gminy) 
tel.41 276 71 70, oraz w trakcie prowadzonych szkoleń informacyjnych w Gminie 
Skarżysko Kościelne i Gminie Mirzec.

O terminach i miejscu poinformujemy za pośrednictwem, sołtysów, rad so-
łeckich, radnych oraz na stronach internetowych Gminy Skarżysko Kościelne i 
Gminy Mirzec   

 Listę rankingową złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wniosków 
sporządza Rada Stowarzyszenia „Razem na Rzecz Rozwoju” jako organ decyzyjny 
zgodnie z przyjętymi w LSR kryteriami

Zapraszamy do współpracy 
Zarząd Lokalnej Grupy Działania Razem na Rzecz Rozwoju

Opracował Mirosław Sasal 
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Kolorow y z awrót G łow y

Kolorowy zawrót głowy

13 maja w Zespole Szkół w Skarżysku Kościelnym już po raz piąty 
zorganizowana została impreza artystyczna pod hasłem „Kolorowy 
Zawrót Głowy”. Przez dwie godziny występy 14. grup z terenu Kielc, 
Skarżyska-Kamiennej i Skarżyska Kościelnego, w sumie około 200. 
tancerzy, podziwiała bardzo licznie zgromadzona publiczność.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał dyrektor szkoły Witold 
Woźniak, wyrażając zadowolenie, że impreza nabiera coraz więk-
szego rozmachu i cieszy się dużym zainteresowaniem szkół, także 
spoza powiatu.

Następnie prowadzenie przejęły niezawodne organizatorki prze-
glądu Beata Pastuszka i Marzanna Dręga, które od początku są 
jego organizatorami.

Ich występy oceniało jury, którego przewodniczącym honoro-
wym był wójt gminy Zdzisław Woźniak. Poza nim w skład komisji 
konkursowej weszli: Barbara Kwiatkowska – przewodnicząca oraz 
Renata Wolska, Anna Kaleta, Małgorzata Lisowska i Paweł Rokita.

Po długich dyskusjach zapadła decyzja. W najmłodszej grupie 
wiekowej (klas I-III) przyznano dwie II nagrody dla grup z SP Nr 7 

w Skarżysku-Kamiennej 
(opiekun Krystyna 
Warwas) oraz Robaczki, 
przedstawiciele gospo-
darzy (opiekunka Beata 
Pastuszka i Marzanna 
Dręga). III miejsca zajęły 
zespół ZgAg2 (Agnieszka 
Czarnecka) i Mini Princes 
(Justyna Klimaszewska – 
Malik). Ponadto specjalne 

wyróżnienie przyznano dla najmłodszych artystów z zespołu Zgag 
B1 (Agnieszka Czarnecka).

W grupie klas IV-VI czołowe miejsca zajęły: Bad Girls 
(J.  Klimaszewska – 
Malik), Seven Group 
(K. Warwas) i Black Dance 
(Lidia Mirkowska).

Wśród gimnazjali-
stów najlepsi okazali się: 
Angels (Edyta Piekarska), 
Fart (Agnieszka Pakuła) 
oraz Teenage Dolls 
(Danuta Juszczyk).

Nagrody wręczał wójt 

Zdzisław Woźniak 
i członkowie jury a 
ich fundatorem była 
Gmina Skarżysko 
Kościelne. Na zakoń-
czenie wójt stwier-
dził: -Chciałbym 
podziękować za 
pięć lat pracy. Bo 
przecież taniec to 
nie tylko rozrywka 
i rozwój ruchowy, 

ale również roz-
wój osobowości. 
Dziękuję nauczy-
cielom, opieku-
nom i młodzieży 
za to piękne popo-
łudnie – stwierdził 
Z. Woźniak.

Jacenty Kita

Nasza Gminac zerwiec 2011
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„Złote Gody” piętnastu par
Piętnaście parł małżeńskich z naszej gminy, w dowód uznania za 

półwiecze trwania w związku małżeńskim, zostało uhonorowanych 
przez Prezydenta RP medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

Podniosła i wzruszająca uroczystość ich wręczenia odbyła się 18 
maja. 

Najpierw w intencji Jubilatów odprawiona została Msza św. 
w kościele parafialnym. Potem w sali konferencyjnej urzędu gmi-
ny miało miejsce okolicznościowe spotkanie, a zaszczycili je swą 
obecnością marszałek województwa Adam Jarubas, wójt gminy 
Zdzisław Woźniak, przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr, rad-
ny Wojciech Płusa.

Wszystkich powitała gospodarz uroczystości, zastępca kierow-
nika urzędu stanu cywilnego Urszula Suwara. Skierowała ona do 

Jubilatów nastę-
pujące słowa: - 
Minęło 50 lat od 
chwili, gdy zwią-
zaliście się węzłem 
małżeńskim, przy-
rzekając sobie wza-
jemną, dozgonną 
miłość, wiarę, sza-
cunek i przyjaźń. 
Przyrzeczenia te 
składaliście so-
bie z ufnością, że 
nie zawiedziecie 

się na sobie, że będziecie dzielić razem dobre i złe, wspomagać się 
w ciężkich chwilach i cieszyć się wspólną radością… Teraz możecie 
podsumować swoje 50-letnie wysiłki i stwierdzić, że nie poszły one 
na marne.

Po złożeniu życzeń goście obecni na sali dokonali aktu dekoracji 
medalami. Nie mogło 
zabraknąć kwiatów 
i serdecznych życzeń, 
a także lampki szam-
pana. Po odśpiewa-
niu tradycyjnego „Sto 
lat” z krótkim wystę-
pem artystycznym 
przybyły dzieciaki 
z przedszkola samo-
rządowego.

Jubileusz 50-le-
cia pożycia mał-

żeńskiego świętowa-
li: Marta i Kazimierz 
Czerwiak, Helena 
i Ryszard Duklas, 
Aleksandra i Henryk 
Gładyś, Jadwiga i Janusz 
Kowalik, Krystyna 
i Alfred Kowalik, 
Halina i Czesław 
Łopat, Apolonia i Józef 
Miernik, Wiesława 

i Henryk Ptak, Marianna i Bogusław Róg, Teresa i Longin Sieczka, 
Teresa i Jerzy Skóra, Teresa i Eugeniusz Spadło, Alfreda i Kazimierz 
Barabasz, Alicja i Ryszard Zaręba oraz Regina i Lucjan Gładyś.

Do życzeń dołącza się redakcja „Naszej Gminy”.
Jacenty Kita


