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Egzemplarz bezpłatny

Magdalena Piętak Sołtysem Roku

* relacja z sesji rady gminy,
* uroczystości patriotyczne na Brzasku,
* wakacyjne kolonie w Lipowym Polu Skarbowym,
* artystyczne pasje Jadwigi Kowalik,
* pracowite zakończenia roku szkolnego w przedszkolu.

Jednogłośne absolutorium dla wójta
Podczas sesji rady gminy, odbytej w dniu 26 czerwca wójt gminy
Zdzisław Woźniak uzyskał jednogłośnie absolutorium z wykonania
budżetu za rok 2016. W roku 2016 dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 20.192.003 zł tj. 99,81 zaplanowanych (20.230.963
zł), zaś wydatki osiągnęły poziom 18.562.085 zł, tj. 91,75% planu.
Na inwestycje w roku 2016 gmina wydatkowała 809.742 zł.
Czytaj na str. 4-6

24 i 25 czerwca w Wąchocku odbył się dwudniowy XXIII
Krajowy Zjazd Sołtysów połączony z Turniejem Sołtysów. Z naszej
gminy Sołtysem Roku została Magdalena Piętak - sołtys Grzybowej
Góry.					
Czytaj na str. 2

To i owo na ludowo już po raz dziewiąty

Zapowiedzi wydarzeń na sierpień
Sierpień będzie obfitował w wiele wydarzeń kulturalno-rekreacyjnych w naszej gminie. 15 sierpnia odbędzie się kolejne edycja
Festynu Parafialnego Postaw na Rodzinę. Cztery dni później,
19 sierpnia, bawić się będziemy w miejscu integracyjnym w Lipowym
Polu Plebańskim, zaś 26 sierpnia na scenie obok urzędu gminy pożegnamy lato między innymi z naszymi młodymi talentami i zespołem
Old Marriners oraz E-mail.
Zapraszamy już dziś, szczegóły podamy później na stronie
internetowej.

Półkolonie na Lipowym za nami
18 czerwca na scenie przed Urzędem Gminy w Skarżysku
Kościelnym odbyła się IX już edycja wydarzenia zatytułowanego
prezentacja zespołów i kapel ludowych To i owo na ludowo.
Zaprezentowało się łącznie 16 zespołów i 167. wykonawców.
Czytaj na str. 8-9, fotorelacja na str. 16

Oto nasze
Młode Talenty

Zakończyły się półkolonie na Lipowym, które trwały od 29 czerwca do 7 lipca. Skorzystało z nich bezpłatnie ponad trzydzieścioro
dzieci i młodzieży w wieku od 6 – 15 lat.
Czytaj na str. 7

14 czerwca w Gimnazjum
w Skarżysku Kościelnym odbyła się
szósta edycja festiwalu Młode Talenty.
Statuetki otrzymało 14. uczniów,
Mega Talentem została Blanka
Figarska.
Czytaj na str. 10-11,
ich portrety str. 15
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Pamięci 760. ofiar hitlerowskiego mordu
W niedzielę, 25 czerwca, na Brzasku odbyły się uroczystości
wymordowania przez hitlerowców w tym miejscu 760. polskich
patriotów w dniu 29 czerwca 1940 roku.

Wzięli w nich udział kombatanci, harcerze, strzelcy, wicewojewoda Andrzej Bętkowski, delegacje samorządów, szkół, a także żołnierze Wojska Polskiego z Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych w Kielcach.

Po
nabożeństwie odegrano Mazurka Dąbrowskiego, wysłuchaliśmy
okolicznościowych
przemówień
oraz
występu młodzieży
z ZSP nr 1 w Skarżysku-Kamiennej,
po czym delegacje
złożyły kwiaty.
Jacenty Kita

Magdalena Piętak Sołtysem Roku

Gminę Skarżysko Kościelne reprezentowała sekretarz
gminy
Monika
Mączyńska, poczet sztandarowy gminy (Sebastian Pik,
Janusz Sieczka i Mariusz
Szwanke) oraz delegacje OSP
z Grzybowej Góry i Lipowego
Pola Plebańskiego.
Na komendę płk. Henryka Czecha, obok pomnika
upamiętniającego zbrodnię,
wprowadzono poczty sztandarowe, po czym odprawiono
nabożeństwo w intencji ofiar
hitlerowskiego bestialstwa.
Mszy św. przewodniczył ks.
Tadeusz Mazur w towarzystwie ks. Stanisława Wlazło
i Łukasza Madeja.
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24 i 25 czerwca w Wąchocku odbył się dwudniowy XXIII Krajowy Zjazd Sołtysów połączony z Turniejem Sołtysów.
W jego trakcie
wręczono
tytuły
i statuetki Sołtysa
Roku, czego dokonał
m.in. wicemarszałek
województwa Piotr
Żołądek. Sołtysem
Roku w naszej gminie została Magdalena Piętak, sołtys
Grzybowej
Góry,
liderka zespołu Grzybowianie oraz Koła Gospodyń Wiejskich w tej miejscowości.
Nagrodę ufundowaną przez Gminę Skarżysko Kościelne wręczyła sekretarz gminy Monika Mączyńska, a towarzyszyli jej wiceprzewodniczący rady gminy Zdzisław Rymarczyk oraz radny
Mariusz Szwanke.
(jaki)
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Uroczystości strażackie u sąsiadów
W ostatnim czasie
podniosłe
uroczystości
z udziałem naszych przedstawicieli miały miejsce w OSP Wołów oraz
OSP Książęce.
Ta pierwsza świętowała
jubileusz 55.lecia powstania połączony z poświęce-

Rozpoczął się remont zabytkowego
ogrodzenia przy kościele
Po renowacji kościoła pw. Św.
Trójcy, dzwonnicy, ks. proboszcz
Marian Czajkowski przystąpił
do kolejnych prac remontowych
wokół naszej świątyni. Właśnie
rozpoczął się I etap remontu zabytkowego (pochodzącego z początków XVIII wieku) ogrodzenia. Z uwagi na znaczące koszty
remontu, wg. kosztorysu inwestorskiego to 459.800 złotych,
prace będą etapowane.
Jak wyjaśnia ks. proboszcz
I etap będzie kosztował 133.702
zł, a prace powinny zakończyć
się w połowie października. Staraniem ks. Mariana Czajkowskiego, na remont udało się pozyskać
40.000 ze Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, 30.000 zł od
Gminy Skarżysko Kościelne, 30.000 od konserwatora
zabytków, 15.000 złotych
przekazało Stowarzyszenie
na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy. Resztę dołoży parafia.
Prace wykonuje doświadczona firma Patronus z Kielc Pawła
Sobczyńskiego, która wcześniej remontowała kościół. Kierownikiem
robót jest Norbert Wysocki, nadzór budowlany sprawuje Bogdan
Met, a archeologiczny Jacek Koj.
(jaki)

niem oraz wręczeniem
nowego
sztandaru.
W Wołowie były delegacje wszystkich trzech
naszych OSP z pocztami sztandarowymi.
Z kolei w sobotę,
24 czerwca, 95.lecie
powstania
połączone z poświęceniem
i przekazaniem nowego wozu bojowego
świętowała OSP ze
skarżyskiego osiedla
Książęce. Tutaj naszą
gminę, poza delegacjami jak wyżej, re-

prezentowali przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak oraz wójt
Zdzisław Woźniak.
(jaki)

Ruszył letni konkurs dla krwiodawców
1 lipca ruszyła X edycja letniego konkursu dla krwiodawców,
wspieranego przez m.in. przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
Zdzisława Woźniaka.
Osoby oddające krew w skarżyskim punkcie krwiodawstwa
w okresie od 1 lipca do 30 września, będą później brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Nagrody mają być dodatkową zachętą do
oddawania krwi, szczególnie teraz – w wakacje, gdy zapotrzebowanie
na nią wzrasta.
Letni konkurs dla krwiodawców stał się już tradycją. Od dziesięciu lat osoby oddające krew w wakacje w Oddziale Krwiodawstwa
przy ulicy Szpitalnej 1 w Skarżysku, biorą udział w losowaniu nagród
przygotowanych przez fundatorów.
W gronie fundatorów nagród dla poszczególnych grup krwiodawców znaleźli się: prezydent Skarżyska-Kamiennej, starosta skarżyski,
burmistrz miasta i gminy Suchedniów, wójtowie gmin: Skarżysko Kościelne, Bliżyn, Łączna i Mirzec.
Konkurs ma zachęcać mieszkańców powiatu skarżyskiego i okolic
do honorowego oddawania krwi, ma także pomóc w zapewnieniu dostatecznej ilości leków krwiopochodnych dla leczenia chorych w szpitalach województwa świętokrzyskiego. Zwycięzców poznamy w październiku.
Szczegóły na temat konkursu znajdują się w regulaminie, dostępnym w oddziale RCKiK przy ulicy Szpitalnej 1.
(jaki)
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Jednogłośne absolutorium dla wójta

Powiatowe obchody Święta Policji

We wtorek, 18 lipca, z udziałem sekretarz gminy Moniki Mączyńskiej w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej odbyły
się powiatowe obchody Święta Policji, które przypadają 24 lipca i upamiętniają 98. rocznicę powstania Policji.

Podczas sesji rady gminy odbytej w dniu 26 czerwca wójt gminy
Zdzisław Woźniak uzyskał jednogłośnie absolutorium z wykonania
budżetu za rok 2016. Wynik głosowania rada nagrodziła brawami,
a wójt podziękował radnym składając na ręce przewodniczącej rady
gminy Marzeny Piętak kwiaty oraz swym najbliższym współpracownikom, tj. skarbnik gminy Danucie Barwickiej i sekretarz gminy
Monice Mączyńskiej.
W roku 2016 dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie
20.192.003 zł tj. 99,81 zaplanowanych (20.230.963 zł), zaś wydatki
osiągnęły poziom 18.562.085 zł, tj. 91,75% planu. Na inwestycje w roku
2016 gmina wydatkowała 809.742 zł.
Sesja przedwakacyjna była wyjątkowo pracowita. Jej otwarcia dokonała przewodnicząca rady Marzena Piętak, powitała też przybyłych na nią gości, sołtysów, pracowników urzędu gminy oraz radnych.
Porządek obrad uzupełniony
Do projektu porządku obrad wójt Zdzisław Woźniak zaproponował wprowadzenie projektu dwóch nowych uchwał. Jedna dotyczyła
udzielania pomocy finansowej dla powiatu skarżyskiego (chodziło
o dołożenie kwoty 10.000 zł na budowę chodnika przy ul. Spokojnej
w Grzybowej Górze), druga z kolei wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości w Świerczku na potrzeby Stowarzyszenia
Nasz Świerczek.

Wcześniej w zabytkowym kościele św. Rocha w Mroczkowie odprawiona została Msza św. w intencji Policjantek, Policjantów, pracowników cywilnych Policji oraz ich Rodzin. Koncelebrowali ją ks.

W tym przypadku wójt wyjaśnił, że LGD Razem na Piaskowcu
ogłosiła nabór wniosków na rozbudowę m.in. infrastruktury rekreacyjnej. Aby złożyć wniosek na budowę świetlicy w Świerczku, Stowarzyszenia musi mieć w użyczeniu teren, na którym chce ją budować.
Informacja wójta
prałat dr Jerzy Karbownik oraz ks. Krzysztof Sieczka, kapelan skarżyskich policjantów.
Uroczystości w komendzie powiatowej rozpoczęły się wprowadzenia pocztu sztandarowego oraz złożenia meldunku komendantowi
wojewódzkiemu insp. Dariusza Augustyniaka przez komendanta powiatowego insp. Tomasza Śliwińskiego.
Później kilka słów do zebranych skierował komendant powiatowy
podkreślając wysokie zaufanie, jakim cieszy się ta formacja w Polsce.
Święto Policji to także okazja do wręczenia odznaczeń, awansów na
wyższe stopnie oraz nagród. W tym roku awansowano łącznie 51.
funkcjonariuszy, w tym naszego dzielnicowego Pawła Wodzińskiego.
Od dziś ma stopień aspiranta.
Na koniec głos zabrali zaproszeni goście m.in.
wicewojewoda
Andrzej
Bętkowski, starosta Jerzy
Żmijewski oraz komendant wojewódzki.
Jacenty Kita
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Na początek wójt poinformował, że w powiatowym konkursie
Piękna i bezpieczna zagroda na szczeblu gminnym I miejsce zajął Włodzimierz Skórski, którego uhonorowano dyplomem i upominkiem.

Jeśli chodzi o montaż instalacji OZE wójt poinformował, że firma przystąpiła do podpisywania umów w sprawie przeprowadzenia
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audytu oraz określenia warunków technicznych montażu instalacji.
Zdzisław Woźniak przedstawił również wyniki spotkania w Nadleśnictwie Skarżysko-Kamienna w sprawie wykonania miejsca integracji w Majkowie, odprowadzenia wód opadowych z ul. Staffa oraz podłączenia dwóch domów w Świerczku do kanalizacji sanitarnej przez
tereny leśne. Rozmowy będą kontynuowane. Jak wynika z informacji
wójta podczas Walnego Zgromadzenia MPWiK gmina aportem przekazała kwotę 420.000 zł na budowę przyłączy kanalizacyjnych (prace trwają), zlecono też geodezyjne wydzielenie działek na ul. Polnej
i Południowej.
Wójt podziękował również za organizację Europejskiego Tygodnia Sportu, a strażakom złożył gratulacje za zajęcie czołowych miejsc
podczas Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Bardzo
dobrze wypadł też egzamin gimnazjalny – nasze gimnazjum zajęło
I miejsce w powiecie i jedno z czołowych w województwie.
O sytuacji SPZOZ
W dalszej części obrad główna księgowa SP ZOZ Iwona Wojciechowska poinformowała o najnowszych zmianach prawnych w zakresie funkcjonowania placówki. Dotyczą one m.in. wprowadzenia do
sprawozdań finansowych przeliczania wartości finansowych na wartości punktowe. Nasz ZOZ na 70 możliwych punktów uzyskał wysoki
wskaźnik – 62 pkt.
-Przed nami olbrzymie zmiany w kontraktowaniu. Kolejne konsultacje przed nami, a w związku z planowaną likwidacją Narodowego
Funduszu Zdrowia, czeka nas wiele niewiadomych. Plany są tak rozbieżne, że będzie albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. Na szczęście
jesteśmy na jakiś czas zabezpieczeni, bo mamy odłożone pieniądze
z zysku z lat poprzednich – dodała Iwona Wojciechowska.

Zdzisław Woźniak wyjaśnił, że gmina chce wykupić część terenu
pod jej budowę, ale stan dwóch działek jest nieuregulowany. Ponadto
jest to ulica ślepa, na końcu trzeba wykonać tzw. nawrotkę. Ksawery
Krupa zajmujący się m.in. drogami w gminie uzupełnił, że część tej
ulicy została zrobiona w istniejącym pasie drogowym. Nie można sko-

Policja prosi o pomoc
Na sesję przybył również komendant powiatowy policji
Tomasz Śliwiński.
Komendant poinformował, że w celu poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym wystąpił z inicjatywą zakupienia na potrzeby drogówki specjalistycznego samochodu tzw. Ambulansu Pogotowia Ruchu Drogowego.
-Rok 2016 był tragiczny na drogach powiatu, najgorszy od dekady.
Stąd potrzeba zakupu specjalistycznego radiowozu, który nie tylko
zabezpiecza miejsce wypadku, ale
mierzy prędkość,
poziom spalin itp.
Kosztuje 260 tys.
zł. Komenda Główna daje połowę tej
kwoty, po 50.000
zł obiecały powiat
skarżyski i miasto
Skarżysko-Kamienna. Brakuje 30.000
złotych,
dlatego
proszę
wszystkie
gminy z obszaru powiatu o przekazanie na ten cel po 8000 zł – mówił
komendant. Decyzja (porozumienie z gminami) musi mieć podpisane
do lipca.
Korzystając z jego obecności na sesji radni Mieczysława Miernik
oraz Sebastian Pik narzekali na utrudniony kontakt z dzielnicowym.
Mariusz Szwanke poruszył kwestię łamania zakazu wjazdu powyżej
3,5 tony samochodów wywożących drzewo na ul. Pleśniówka.
Mieszkańcy na sesji
Na sesję przybyli również mieszkańcy ul. Dworskiej i ul. Leśnej.
Postulat mieli w zasadzie jeden – poprawę stanu technicznego tych
ulic. –Chcemy, abyście dokończyli brakujące 100 metrów ul. Dworskiej – apelowali ci pierwsi. Wsparł ich sołtys Waldemar Błach. Wójt

rzystać ze specustawy (o
co pytała radna Monika Kocia), gdyż jest to
droga wewnętrzna, nie
ewidencjonowana, nie
można jest też wytyczyć
do szerokości 10 metrów. Ponadto początek
drogi należy do Skarbu
Państwa, a gmina tylko
ten teren użytkuje.
Inaczej sprawa wygląda w przypadku ul.
Leśnej. Gmina ma kompletny projekt na jej wykonanie, jednak jeden
z mieszkańców odwołuje się od każdej decyzji administracyjnej, a te procedury trwają długo. Gmina ponownie
złożyła wniosek o pozwolenie na budowę, ale jak od każdej decyzji,
również od niej można się odwołać. Wójt przyznał, że nie wie, jaki cel
ma ten pan.
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dok. ze str. 5
Absolutorium dla wójta
Zanim radni zajęli się absolutorium dla wójta z wykonania budżetu za 2016 rok podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz w WPF.
Później wójt gminy Zdzisław Woźniak, przed ich przyjęciem, omówił sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016. –Należy podkreślić, że dochody zostały zaplanowane i wykonane prawidłowo. W roku 2016 dochody gminy zostały zrealizowane
w kwocie 20.192.003 zł tj. 99,81 zaplanowanych (20.230.963 zł), zaś wydatki osiągnęły poziom 18.562.085 zł, tj. 91,75% planu – powiedział na wstępie
wójt. Wśród głównych źródeł dochodów wójt wskazał:
- subwencje – 7.416.075 zł,
- udziały w podatku dochodowym – 3.222.091 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 6.179.958 zł,
- dotacje na zadania majątkowe – 116.735 zł,
- pozostałe dochody – 3.257.143 zł.
W grupie wydatków (17.752.342) najważniejsze pozycje to wydatki na oświatę – 7.394.687 (przy subwencji oświatowej 4.320.532).
Na inwestycje w roku 2016 gmina wydatkowała 809.742 zł. Najważniejsze z nich to:
Wydatkowana kwota
(w zaokrągleniu) w zł

Skrótowa nazwa zadania
- rozbudowa ul. Słonecznej w Grzybowej Górze

6.091

- rozbudowa ul. Spacerowej w Skarżysku Kościelnym

30.258

- przebudowa kotłowni SP Lipowe Pole Skarbowe

284.001

- przebudowa ul. Granicznej w Skarżysku Kościelnym

50.483

- przebudowa drogi w Michałowie Rudce (dofinansowane z FS )

9.840

- przebudowa drogi dojazdowej do pól – ul. Brzozowa w Skarżysku Kościelnym
- budowa ul. Dworskiej w Skarżysku Kościelnym (dofinansowane z FS)

78.423
6.000

- zakup komputerów do Urzędu Gminy

20.785

- opracowanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola w Skarżysku Kościelnym
- oświetlenie placu rekreacyjnego w Grzybowej Górze (dofinansowane z FS)

360
22.515

- doświetlenie ul. św. Anny (dofinansowane z FS)

9.236

- budowa oświetlenia ulicznego w Majkowie Rudce (dofinansowane z FS)

9.069

- doświetlenie ulic na terenie sołectwa Skarżysko Kościelne I (dofinansowane z FS)

21.999

- budowa oświetlenia ul. Polnej w Skarżysku Kościelnym (dofinansowane z FS)

16.456

- doposażenie placu zabaw w Grzybowej Górze (dofinansowane z FS)

4.900

- wykonanie drenażu opaskowego boiska w Grzybowej Górze

46.248

- wykonanie siłowni plenerowej w Kierzu Niedźwiedzim (dofinansowane z FS)

19.283

- doposażenia placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim (dofinansowane z FS)

29.060

- wykonanie ogrodzenia stanicy Michałów (dofinansowane z FS)

3.575

- doposażenie siłowni plenerowej w Skarżysku Kościelnym (dofinansowane z FS)

3.988

- budowa wiat przystankowych

10.824

- budowa systemu alarmowego UG

15.900

- rozbudowa OSP Grzybowa Góra

64.803

Budżet za rok 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 1.629.918 zł. Dług na koniec roku wynosił 7.828.941, wskaźnik zadłużenia do dochodów
wyniósł 38,77%.
Po dyskusji i pozytywnych opiniach komisji rada jednogłośnie udzieliła wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok.
Jacenty Kita

Zwycięski konkurs starszaków
Starszaki należące do Klubu Wiewiórki zostały zgłoszone przez
panią Monikę do konkursu ph. W zdrowym ciele – zdrowy duch organizowanego przez Oddział Rejonowy PCK.W środę 21 czerwca w patio Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbył się
finał owego konkursu profilaktyczno-zdrowotnego Polskiego Czerwonego Krzyża. Nasze przedszkole reprezentowane przez Magdalenę
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Markiewicz, Maję Mąkosę, Różę Kocia, Macieja Króla oraz Mateusza Gonciarza zajęły I miejsce. Dzieci zaprezentowały inscenizacje
słowno-muzyczna zatytułowaną Marlenka dotyczącą zasad zdrowego
odżywiania się. Serdecznie gratulujemy i ogromnie cieszymy się z sukcesu naszych wychowanków.
Aneta Działak
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Ważny komunikat dotyczący wycinki
drzew
Informujemy, że od dnia 17 czerwca 2017 r. zaczęły obowiązywać
zmienione zasady usuwania drzew i krzewów.
Najważniejszą zmianą dla osób fizycznych, wprowadzoną przez nowelizację, jest ograniczenie swobodnej wycinki, którą do tej pory można było prowadzić na nieruchomościach stanowiących ich własność pod
warunkiem, że wycinka nie była związana z prowadzeniem działalności
gospodarczej.
Na wycinkę drzew i krzewów z prywatnej posesji nadal nie będzie
potrzebne uzyskanie zezwolenia, jednakże obowiązkowe będzie dokonanie w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne zgłoszenie zamiaru usunięcia
drzewa. Nie dotyczy to krzewów.
Obowiązkowi zgłoszenia podlegają drzewa:
1. topola, wierzba, klon jesionolistny i klon srebrzysty – jeśli obwód ich
pnia na wysokości około 5 cm przekracza 80cm
2. kasztanowiec, robinia akacjowa i platan klonolistny – jeśli obwód ich
pnia na wysokości około 5 cm przekracza 65cm
3. pozostałe gatunki drzew – jeśli obwód ich pnia na wysokości około 5
cm przekracza 50cm.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko wnioskodawcy;
2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
3. rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
W przypadku gdy zgłoszenie nie będzie zawierać wszystkich wskazanych powyżej elementów Wójt Gminy Skarżysko Kościelne w drodze postanowienia, nałoży obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.
Pracownik Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 21 dni
od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
1. nazwy gatunku drzewa;
2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej
wysokości drzewo:
• posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
• nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin,
pod warunkiem, że Wójt Gminy Skarżysko Kościelne nie wniesie sprzeciwu w formie wydania decyzji administracyjnej.
Co ważne, jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.
Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa:
1. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
2. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3. na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz spełniającego
kryteria do uznania go za pomnik przyrody.
Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem
oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej za 1 cm obwodu drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.
Należy również zwrócić uwagę, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania
oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której
rosło usunięte drzewo, to Wójt Gminy, uwzględniając dane ustalone na
podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.
Wycinka drzew z nieruchomości będącej we władaniu innych podmiotów
W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we
władaniu innych podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fizyczne
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek uzyska-

nia zezwolenia na usunięcie drzew zależał będzie od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm (wcześniej była to wysokość 130 cm).
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zezwolenie będzie
trzeba uzyskać w przypadku usuwania drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:
1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej
oraz platanu klonolistnego,
3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na
usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków
chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie
z obowiązującymi rozporządzeniami w tym Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).
Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego mieszkańca, dlatego też prosimy o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie
wycinki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na obecność zwierząt bytujących w koronie drzew i krzewów usuwanych, ale także rosnących w bliskim sąsiedztwie.
Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem
lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.

Półkolonie na Lipowym za nami
Zakończyły się Półkolonie na Lipowym, które trwały od 29 czerwca do 7 lipca. Skorzystało z nich bezpłatnie, ponad trzydzieścioro dzieci
i młodzieży w wieku od 6 – 15 lat.
Stowarzyszenie Wiedza
i Rozwój, Organ Prowadzący Szkołę Podstawową
w Lipowym Polu, wspólnie
z Gminą Skarżysko Kościelne, od trzech lat zapewnia
ciekawą ofertę wakacyjnego
wypoczynku najmłodszym
mieszańcom Lipowego Pola
i gminy. Priorytetem jest
zorganizowanie bezpiecznych, ciekawych i atrakcyjnych zajęć, podczas, których dzieci rozwijają
swoją sprawność fizyczną, poznają historię, odkrywają ciekawe zakątki
Polski, kształtują swoją wrażliwość przyrodniczą i ekologiczną, uczą się
i bawią.

Program Półkolonii na Lipowym w tym roku przedstawiał się następująco: w SP Lipowe Pole odbywały się zajęcia karate, taneczne - Zumba, zajęcia komputerowo-robotyczne, sensoryczno-ruchowe, ekologiczno-przyrodnicze, Gry bez prądu oraz pokaz działania kamery termowizyjnej.
Poza szkołą dzieci skorzystały z oferty wyjazdowej: do Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, na Święty Krzyż, do Trojanowa – Farmy
Iluzji, na seans filmowy do Kina MCK, do Strawczynka na basen w Olimpic Centrum Sportowo-Rekreacyjnym oraz na ściankę wspinaczkową do
Centrum Wspinaczkowego Mobius Studio w Kielcach.
Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój
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To i owo na ludowo już po raz dziewiąty
18 czerwca na scenie przed
Urzędem Gminy w Skarżysku
Kościelnym odbyła się IX już edycja wydarzenia zatytułowanego
Prezentacja Zespołów i Kapel Ludowych To i owo na ludowo, którego organizatorem od początku
jest Koło Gospodyń Wiejskich

w Grzybowej Górze. Na scenie zaprezentowało się łącznie 16 zespołów
i 167 wykonawców – solistów, zespołów śpiewaczych i jedna kapela ludowa.
Przybyłych powitały w imieniu organizatorów Magdalena Piętak
oraz Edyta Kocia, następnie głos zabrali przewodnicząca rady gminy
Marzena Piętak oraz wójt gminy Zdzisław Woźniak. –Dziękujemy

za organizację tego wydarzenia
kulturalnego, za krzewienie kultury ludowej w Gminie Skarżysko Kościelne oraz jej promocję
na terenie powiatu skarżyskiego
i województwa świętokrzyskiego
– czytamy w okolicznościowym
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liście przekazanym na ręce organizatorek.
Później minutą ciszy uczczono pamięć Gabriela Szewczyka, który
był pomysłodawcą oraz przez wiele lat organizatorem tej imprezy.
Całość poprowadziła Monika Kocia, która najpierw na scenę zaprosiła gospodarzy, czyli zespół Grzybowianie. Następnie na scenie
pojawił się utytułowany Zespół Pieśni i Tańca Sorbin (gmina Bliżyn).
Wykonał on swój sztandarowy taniec – Suitę świętokrzyską, którą prezentował wcześnie nie tylko na scenach w całej Polsce, ale również na
Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji.

Ze względów osobistych tym razem w mocno ograniczonym
składzie (Dariusz Figarski, Edward Orłowski i Ryszard Kucewicz)
wystąpiła kapela Świętokrzyskie Scyzoryki.
Z dużą życzliwością spotkał się występ zespołu Fantazja
z Szydłowca pod kierunkiem kobiety dynamit (jak ją zapowiedziano)
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Anny Tchórzewskiej, po nim wystąpiły Kumosie z Gadki.
Zwyczajowo niemal z aplauzem przyjęto występ zespołu Niedźwiadki z Kierza Niedźwiedziego pod kierunkiem Jacka Banaszczyka

i Jana Ulewińskiego. Jak zawsze licznie towarzyszyła im grupa rodziców i sympatyków z rodzinnej miejscowości.
W dalszej kolejności licznie przybyła publiczność oglądała
i słuchała występów solisty Wacława Pejasa z Sobótki oraz kapeli Sąsiedzi z Tychowa Starego, jak również zespołów Sobótka, Trębowianki,
Gromada z Tychowa Starego, Marcinkowianie, Kuźniczanki z Nowego Odrowążka, Kumosie z Sadku, naszego zespołu Romano, a także
Zagórzanek.
Organizatorzy
wszystkie występujące
zespoły
honorowała
okolicznościowymi dyplomami z podziękowaniem za uczestnictwo w imprezie.
Wiele atrakcji czekało na najmłodszych.
Mogli skorzystać ze
zjeżdżali, kuli oraz innych dmuchańcy. Dla
starszych czynne było stoisko gastronomiczne. Nagłośnienie oraz
akitsykę zapewnił Mateusz Jeziorski.
Wśród doskonale bawiącej się publiczności dostrzegliśmy m.in.
szefową Kół Gospodyń Wiejskich w województwie świętokrzyskim
Marzenę Okłę-Drewnowicz, radnego powiatowego Pawła Wiatra
oraz radnych naszej rady gminy.

Imprezę wsparli finansowo i rzeczowo: Gmina Skarżysko
Kościelne, firma Dana Danuty Banaczek, Poseł na Sejm Marzena
Okła-Drewnowicz, firma Pierrot, Sebastian Pik, Anna Minda oraz
Grzegorz i Michał Węglarz, a także Wojciech Płusa.
Jacenty Kita
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M ło d e Ta l e n t y ‘2017

Oto nasze Młode Talenty
Weronika Tarabasz, Mikołaj Sieczka, Julia Kateusz, Weronika
Wiśnios, Kacper Gładyś, Michał Wierzbowicz, Oliwia Gołosz, Wiktor Gula i Bartłomiej Sieczka oraz Ewa Kosela, Wiktoria Walczyńska, Julia Sieczka, Karolina Szeloch, a także Mega talent: Blanka
Figarska. Oto nasze Młode Talenty ‘2017.
14 czerwca w Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym odbyła się szósta edycja
Festiwalu Młode Talenty.
Imprezę zorganizował Samorząd Uczniowski Gimnazjum wraz z opiekunem
Anną Rokitą, przy współpracy z Renatą Wolską,
Magdaleną Mamcarz i Małgorzatą Paź, Dyrekcją i Radą Rodziców.

Pomysł na festiwal zrodził się z potrzeby wspierania utalentowanej
artystycznie młodzieży uczącej się w naszej placówce. Specjalnie na tę
okazję przygotowano wiele atrakcji m.in. wernisaż rysunków, występy artystyczne oraz spektakl teatralny. Uczniowie mieli swoje wielkie
święto – Święto Młodych Talentów.
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W 12 kategoriach nominowanych było ponad 50 uczniów. Statuetki otrzymało 14 uczniów:
Wokalistka: Weronika Tarabasz kl.
IIIa, Muzyka: Mikołaj Sieczka kl. IIIa,
Sztuka: Julia Kateusz
kl. IIIb, Sport dziewczęta: Weronika Wiśnios kl. IIIa, Sport
chłopcy: Kacper Gładyś kl. IIIa, Przyroda:
Michał Wierzbowicz

kl. IIIa, Humanista: Oliwia Gołosz kl. IIIa, Technika: Wiktor Gula
kl. IIIb, Bartłomiej Sieczka kl. IIIb, Działalność charytatywna: Ewa
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Kosela kl. IIIa, Wiktoria Walczyńska kl. IIIa, Julia Sieczka kl. IIIa,
Karolina Szeloch kl. IIIa Mega talent: Blanka Figarska kl. IIIa
W kategoriach Taniec i Teatr przyznano tylko dyplomy.
Galę uświetniły pokazy artystyczne uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum.

pt.: Laleczka z porcelany w reż. Małgorzaty Paź.
Można było również skosztować wypieków uczniowskich podczas
charytatywnego kiermaszu ciast.
Kolejna taka impreza już za rok. Mamy nadzieję, że będzie się ona

cieszyła dużym zainteresowaniem rodziców i mieszkańców naszej
gminy.
Przed publicznością wystąpili:
- zespół muzyczny w składzie: Mikołaj Sieczka, Magdalena
Niziołek, Michał Węgrzyn, Oliwia Kocia, Natalia Sołsa, Gabriela Karpeta,
- Blanka Figarska – gitara, bajka japońska,
- Maria Gładyś – laureatka ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego,
- pary taneczne:
Patrycja Michalska
i Wojtek Woźniak
oraz Zuzanna Lelonek
i Wiktor Winiarski,
- solistki: Wiktoria Potrzeszcz, Oliwia Kocia,
- zespół Maluchy: Bartosz Binder,
Patrycja Paź, Zuzanna Michalska,
- Chór szkolny: Klaudia Purtak, Oliwia Kocia, Patryk Jędrzejczyk, Paulina Węgrzyn, Gabriela Karpeta, Natalia Sołsa, Wiktoria
Potrzeszcz, Magdalena Niziołek, Maria Obwarzanek. Julia Sikora,
Blanka Figarska, Wiktoria Czarnota.
Po gali goście mieli okazję podziwiać, rysunki i obrazy zaprezentowane na wernisażu oraz fotorelację z działalności Samorządu Uczniowskiego. Na zakończenie odbył się spektakl teatralny

Opiekun Samorządu Uczniowskiego dziękuje:
- Dyrekcji Szkoły i Radzie Rodziców za wsparcie w przygotowaniu imprezy,
- Magdalenie Mamcarz, Renacie Wolskiej, Małgorzacie Paź
i Agnieszce Pakule za pomoc w zorganizowaniu uroczystości,
- uczniom klasy IIIa za zaangażowanie w przygotowanie festiwalu,
- wszystkim uczniom, którzy przygotowywali wernisaże i dekoracje.
Anna Rokita
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„Laleczka z porcelany”

„Bulwa skarżyska” nagrodzona

Uczniowie gimnazjum w Skarżysku Kościelnym pod kierownictwem opiekunki Małgorzaty Paź na podsumowanie Festiwalu Młodych Talentów zaproponowali spektakl: Laleczka z porcelany, którego
głównym tematem był problem
związany z nadmiernym odchudzaniem nastolatków, które często prowadzi do ciężkich chorób
takich, jak na przykład anoreksja.
Główna bohaterka Kama podjęła
drastyczne kroki, żeby zmienić
swój wygląd. Była przekonana,
że będąc szczuplejsza zwróci na
siebie uwagę najprzystojniejszego
chłopaka w szkole Tomaszka i zostanie sławną modelką. Czy jej się to udało?

Koło Gospodyń Wiejskich ze Skarżyska Kościelnego otrzymało
dyplom i nagrodę w Wojewódzkim finale XVII konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionu na najlepszy regionalny produkt
żywnościowy województwa świętokrzyskiego, który odbył się 18
czerwca roku w Kielcach.

Koło wystawiło warzywo Bulwa Skarżyska, czyli zapomniany
topinambur na surowo, przetworzony jako pasztet i jako chipsy.
Bulwa jest zapomnianym, a niezwykle smacznym warzywem. Ma
status warzywa dla biednej warstwy społeczeństwa oraz rośliny pastewnej dla zwierzyny łownej. Bulwa została wyparta przez ziemniak,
jednak różni się od niego smakiem i tym, że można ją spożywać na
surowo. Za nowymi smakami nie musimy jeździć daleko wystarczy
sięgnąć po zapomniane.
Bulwa ze względu na swoje właściwości i smak wymaga szerszego rozpropagowania.
Szymon Płusa

W
przedstawieniu
wystąpili: Koledzy Tomaszka – Karol Grzelka,
Łukasz Lipa, Stefan Filipek. Fotograf i szefowa
agencji modelek – Karolina Ulewińska i Piotr
Rudziński.
Rodzice
Kamy – Madzia Niziołek

Jadwiga Kowalik i jej artystyczne pasje
Członkinię Koła Gospodyń Wiejskich ze Skarżyska Kościelnego
Jadwiga Kowalik od młodych lat ciekawiły wszystkie robótki ręczne: wyszywanie, robienie na drutach, szycie, szydełkowanie, robienie
kwiatów, ozdób wielkanocnych, pisanek, wieńców dożynkowych.
Ciągle pragnie nauczyć się jeszcze czegoś innego.

(która również śpiewała tytułową piosenkę) i Kuba Tołwiński. Sandra
– Gwiazdka – Ola Wiśnios. Tomaszek - Tomi – Kacper Kowalik. Beata – Betty – Paulinka Suwara. Agnieszka – Agnes – Gabrysia Walas
i Kamila – Kama – Julka Sadza.
(jk)
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Swoje wyroby wystawia na dożynkach, imprezach ludowych.
Jadwigę w jej artystycznych pasjach wspiera mąż Janusz i chętnie jeżdżą razem na wszystkie imprezy.
Szymon Płusa
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Fantastyczny występ teatru rodzica
i piknik rodzinny w przedszkolu
Wspaniała zabawa, piękna pogoda, uśmiechnięte twarze dzieci
oraz rodziców to obrazki, które można było zauważyć podczas Festynu Rodzinnego, który odbył się 21 czerwca na terenie ogrodu Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym. Wielką niespo-

dzianką dla dzieci okazało
się przedstawienie Król BUL
(pisownia oryginalna) wystawione przez Teatr Rodzica Paluszek. W rolę aktorów
wcielili się: Monika Kocia
- Ochmistrzyni, Artur Szumiał - król Bul, Katarzyna
Kumalska - Królowa, Dagmara Błach - Królewna, Marek Kumalski- dziadek Król,
Bernardeta
Wiatr
- Kot, Przemysław
Binder - Kucharz/
Dentysta,
Marcin
Adamczyk - Czarownik, Agnieszka Sołsa, Mariola Szumiał
i Katarzyna Solarz
- Damy Dworu, Agnieszka Adamczyk i Joanna Grzelka - Rycerze.

Reżyserem i opiekunem przedsięwzięcia była Monika Sławińska.
Przedstawienie jak zwykle dostarczyło wielu niezapomnianych wrażeń estetycznych, było pełne humoru, a piękna scenografia

i kolorowe stroje Rodziców-Aktorów były dopełnieniem całości. To,
że spektakl się podobał świadczyły uśmiechnięte twarze dzieci, rodziców opiekunów oraz zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości
byli: Marzena Piętak, Agata Gula, Teresa Banaszczyk, Włodzimierz
Foch, Paweł Wiatr, Monika Kocia, Jacek Bryzik oraz nowoprzyjęte
dzieci, czyli nowe przedszkolaczki. Pani przewodnicząca Marzena
Piętak podziękowała aktorom i opiekunce Teatru za trud, za godziny
prób, za wykonanie pięknej dekoracji, za wkład, jaki włożony został,

aby przygotować bajkę
dla dzieci.
Po przedstawieniu
przedszkolaki zaprezentowały życzenia dla
mamy i taty w postaci
montażu słowno-muzycznego pt. Kocham
Cię Mamo, Kocham
Cię Tato. Po występach
na sali gimnastycznej
Szkoły
Podstawowej
w Skarżysku Kościelnym kolorowym korowodem wszyscy przeszli
na plac przedszkolny. Tam na wszystkich czekały inne atrakcje: występ i warsztaty bębniarskie z Piotrem Stefańskim i grupą Małe SIE
(warsztaty przygotowane w podziękowaniu za akcję zbierania nakrętek plastikowych), malowanie twarzy z panią Zosią, panią Madzią
i panią Anetką, puszczanie baniek, balonowe rzeźby w wykonaniu
mamy Bartka, taty Piotrusia i pani Moniki oraz wspólne grillowanie(z paniami z przedszkola: Danusią, Krysią, Agnieszką, Elą,
Danusią, Basią i Agnieszką), piłka nożna dla chłopców z rodzicami Wiktora.
Dziękujemy wszystkim za przygotowanie pikniku. Do zobaczenia za rok.
Barbara Kocia
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Dni otwarte przedszkola
Wyprawienie dziecka do przedszkola to duży stres nie tylko dla
maluchów, ale także ich rodziców.
Nie wszystkie dzieci potrafią sobie poradzić
z nową sytuacją. Mały
przedszkolak idzie do nowego nieznanego środowiska, w niektórych budzi
to lęk, w innych ciekawość
i radość.
By zmniejszyć taki
stres u dzieci, Przedszkole
Samorządowe w Skarżysku
Kościelnym organizuje dni
otwarte, podczas których
można zapoznać się z nowym miejscem. Tym razem w dniach 27-29
czerwca rodzice mieli okazję zobaczyć kronikę przedszkolną, w której znajduje się bogata foto galeria z życia przedszkola. W tych dniach
przyszli wychowankowie chętnie włączali
się do zajęć zorganizowanych przez nauczycielki. Podczas swobodnych zabaw mieli
okazję poznać swoich
rówieśników,
mogli
również oswoić się z nowym miejscem, aby we
wrześniu chętnie i bez
obaw do niego wrócić.
Najwięcej jednak emocji wzbudziło malowanie twarzy (każdy choć na
chwilkę mógł zamienić się w tygryska, kotka, kwiatuszka czy motylka), modelowanie balonami i zajęcia artystyczne.
Były to dni wesołe, kolorowe i pełne wrażeń. Każde spotkanie
kończyło się słodką niespodzianką i wręczeniem drobnych upominków dla najmłodszych gości przedszkola.
Barbara Kocia

Chcesz sobie pomóc?
Przyjdź w każdy czwartek o godz. 18.00 do świetlicy wiejskiej
przy ul. Kolonia 7.
Zaprasza grupa AA oraz Al.-Anon.

ZAPROSZENIE
Liczba zachorowań na choroby nowotworowe stale rośnie, a późna ich wykrywalność powoduje, że śmierć zbiera wielkie żniwo.
Każdego dnia na raka szyjki macicy umiera w Polsce 5 kobiet!
Podobnie jest z umieralnością na raka piersi.
Wzrost świadomości społecznej a co zatem idzie
poprawa zgłaszalności na profilaktyczne badania stają
się wielkim wyzwaniem, bo dają olbrzymie szanse na
uratowanie tysięcy kobiet.
Dlatego też Świętokrzyskie Centrum Onkologii
w Kielcach i Obwód Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej organizują spotkania dla mieszkańców
naszej gminy.
We wtorek 25 lipca o godz. 14.30 i w środę 26-go
o godz. 12.00 zapraszamy kobiety w wieku 25 - 59 lat,
a we wtorek 25 lipea o godz 12.00 i środę o godz. 14.30
mężczyzn w wieku 18 -64 lat.
Wszystkie spotkania odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Weźmy sobie do serca tę sprawę, bo właściwa profilaktyka i wczesne wykrywanie raka pozwoli ograniczyć
liczne tragedie, które doświadczają nasze rodziny!
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Oto nasze Młode Talenty

Weronika Tarabasz

Oliwia Gołosz

Mikołaj Sieczka

Julia Kateusz

Michał Wierzbowicz

Weronika Wiśnios

Bartłomiej Sieczka

Kacper Gładyś

Wiktor Gula

Ewa Kosela, Karolina Szeloch, Wiktoria Walczyńska, Julia Sieczka
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