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* nasze stowarzyszenia pozyskały dotacje,
* uroczystości patriotyczne na Brzasku i w Michniowie,
* ruszył letni konkurs dla krwiodawców,
* inwestycje w gminie w toku,
* ukazał się album promujący walory gminy,
* festyn w Lipowym Polu Plebańskim,
* sukces Rafała Lipki i Dany.

Młode Talenty ‘2018

Za nami VI edycja wydarzenia pod nazwą Młode Talenty 2018, 
które odbyło się 14 czerwca w SP Skarżysko Kościelne.

Czytaj na str. 10-11, fotorelacja na str. 19

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje 

22 czerwca w SP Skarżysko Kościelne odbyło się uroczyste zakoń-
czenie roku szkolnego. Nagrodzono ponad 100 uczniów.

Czytaj na str. 16

Jest absolutorium dla wójta

Wójt gminy Zdzisław Woźniak 11 głosami za i przy 1 głosie 
wstrzymującym uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za 
2017 roku. Głosowało 12 radnych. Dochody gmina zrealizowała 
w wysokości 21.223.169 zł tj. 99,74% planu, zaś wydatki w wysokości 
21.916.556 zł tj. 96,07%.

Czytaj na str. 4-6

Waldemar Kutera Sołtysem Roku
W dniach 23-

24 czerwca w Wą-
chocku odbył się 24. 
Zjazd Sołtysów Zie-
mi Świętokrzyskiej 
oraz 21. Krajowy 
Turniej Sołtysów.

Czytaj na str. 2

Podwójne święto „Grzybowianek”

Za nami 10. edycja przeglądu zespołów i kapel ludowych połą-
czona z jubileuszem 15.lecia reaktywowania zespołu Grzybowianki.

Czytaj na str. 9, fotorelacja na str. 20
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78. rocznica mordu na Brzasku
W sobotę 23 czerwca 

przy mogile na Brzasku 
odbyły się  obchody 78. 
rocznicy Rozstrzelania Pol-
skich Patriotów.

Uroczysty charakter 
78-lecia wydarzeń czerw-
cowych na Brzasku został 
podkreślony udziałem 
Kompanii Honorowej Cen-

trum Przygotowań do Misji 
Zagranicznych w Kielcach, 
którzy pełnili wartę pod po-
mnikiem.

Mszy św. przewodniczył 
ks. Artur Fura, po jej zakoń-
czeniu odegrano „Mazurka 
Dąbrowskiego”, głos zabrali 
zaproszeni goście, odbył się 
występ młodzieży z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej a delegacje złożyły 
wiązanki kwiatów. 

Nasz samorząd reprezentowali przewodnicząca rady gminy  
Marzena Piętak i radny Mariusz Szwanke.

(jaki)
Zdjęcia: Monika Pogodzińska

Waldemar Kutera Sołtysem Roku

W dniach 23-24 czerwca w Wąchocku odbył się 24. Zjazd  
Sołtysów Ziemi Świętokrzyskiej oraz 21. Krajowy Turniej Sołtysów.

Podczas wydarzenia miało miejsce wręczenie statuetek Soł-
tys Roku. Z naszej gminy, z rąk Marszałka Województwa Adama  
Jarubasa, otrzymał ją sołtys Michałowa Waldemar Kutera.  
Ponadto swoją nagrodą uhonorował go wójt gminy Zdzisław  
Woźniak. W zjeździe uczestniczyło 325. sołtysów z całego woje-
wództwa świętokrzyskiego.  

Przez dwa dni trwały też zmagania sołtysów w ramach XXI Kra-
jowego Turnieju Sołtysów. W rywalizacji wystartowało 44. zawod-
ników z województwa świętokrzyskiego, mazowieckiego, wielkopol-
skiego oraz troje sołtysów z Ukrainy, z województwa wołyńskiego.  
Zmagano się w pięciu konkurencjach: zbieraniu grochu wzdłuż wą-
chockiej promenady, osobliwym meczu piłki nożnej z dwoma zwią-
zanymi zawodnikami, przewożeniu na czas worków na deskorolce, 
haftowaniu wizerunku sołtysa Wąchocka, sołtysowej, córki sołtysa 
i bardzo widowiskowym zwijaniu i rozwijaniu asfaltu, na noc. 

Jacenty Kita

Umowy na małą infrastrukturę podpisane! 

W dniu 14 czerwca 2018 r. w biurze Stowarzyszenia LGD Razem 
na Piaskowcu odbyło się w uroczyste podpisanie umów z grantobior-
cami na Przedsięwzięcie 1.1.2 Budowa, rozbudowa i modernizacja 
małej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji kulturowej, tury-
stycznej, wypoczynkowej, rekreacyjnej obszaru LGD realizowanego 
w ramach PROW 2014-2020.

W ramach projektu zostało przyznanych 9 refundacji na łączną 
kwotę 218.730, 00 zł.

Po podpisaniu umów odbyło się w szkolenie dla grantobiorców, 
którzy podpisali umowy w ramach przedsięwzięcia 1.1.2.  Spotkanie 
prowadziła dyrektor Agnieszka Idzik Napiórkowska.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w prawidłowym zrealizo-
waniu projektów grantowych.

W Gminie Skarżysko Kościelne w ramach grantu wykonane zo-
stanie doposażenie ścieżki dydaktycznej, placu zabaw oraz ogrodze-
nie boiska do piłki siatkowej w Lipowym Polu Plebańskim.

Źródło: http://razemnapiaskowcu.pl/aktualnosci/
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75. rocznica pacyfikacji Michniowa
Przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak reprezentowała 12 

lipca nasz samorząd podczas obcho-
dów 75. rocznicy pacyfikacji Mich-
niowa.

12 i 12 lipca 1943 roku w Mich-
niowie Niemcy zamordowali, w tym 
wielu spalili żywcem, 204 osoby: 102 
mężczyzn, 54 kobiety i 48 dzieci. 12 
lipca od tego roku jest świętem pań-
stwowym - Dniem Walki i Męczeń-
stwa Wsi Polskiej. Właśnie obchodzimy 75. rocznicę tamtych tragicz-
nych wydarzeń.

Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych oraz odśpiewaniu  
Mazurka Dąbrowskiego Mszę św. w intencji pomordowanych wsi od-
prawił ks. Stanisław Picheta. 

Po nabożeństwie przemówienia okolicznościowe wygłosili 
przybyli goście: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam  
Jarubas, Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii  
Prezydenta RP (odczytał list od prezydenta RP Andrzeja Dudy), dr 
Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Jan Krzysz-

tof Ardanowski, minister 
rolnictwa (odczytał list 
premiera RP) oraz Włodzi-
mierz Kosiniak-Kamysz, 
prezes Polskiego Stronnic-
twa Ludowego, które w 2017 
roku było inicjatorem uczy-
nienia 12 lipca Dniem Walki 
i Męczeństwa Wsi Polskiej. 

W uroczystościach brały licznie udział poczty sztandarowe, komba-
tanci, harcerze, samorządowcy, przedstawiciele władz samorządo-
wych, a przede wszystkim mieszkańcy Michniowa.

W części artystycznej wystąpiła Masovia Baroque Orchestra 
w koncercie zatytułowanym Stabat mater, po koncercie przed mogiłą 
zamordowanych złożono wieńce. W imieniu samorządu naszej gminy 
wiązankę złożyła przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak.

Jacenty Kita

Trzy nasze projekty dostaną pieniądze od 
marszalka

Milion złotych z budżetu województwa świętokrzyskiego trafi do 
gmin w ramach konkursu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok. 
Wśród 136 projektów o wartości do 10 tysięcy złotych każdy, znalazło 
się trzy na naszej gminy. 

Pierwszy z nich to projekt pn. Doposażenie ścieżki dydaktycznej 
- ułożenie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami placu zabaw 
w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie - kwota dotacji 10.000 złotych, 
drugi pn. Termomodernizacja boksu garażowego nr 3 w Remizie OSP 
Grzybowa Góra - kwota dotacji 5.000 złotych oraz Budowa placu zaba-
wa w Majkowie przy ul. Św. Anny - kwota dotacji 8.000 złotych

-Jednostkowa wartość takich inwestycji nie jest imponująca, ale 
ma charakter aktywizujący. Okazuje się, że lokalne społeczności do 
tych 10 tysięcy dokładają często kilkakrotnie więcej w postaci pie-
niędzy uzyskanych od sponsorów, czy lokalnego samorządu. Były 
przypadki, że wartość tych inwestycji przekraczała nawet 50 tysięcy 
złotych – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego Adam 
Jarubas. – Jest to taka cegiełka, która wyzwala aktywność społecz-
ną i uruchamia liderów. To jest taki fenomen społeczny, że czasami 
niewielka kwota może być zaczynem pod bardzo ciekawe projekty. 
Milion złotych to nie jest duża kwota, ale jak popatrzymy na mnogość 
tych pomysłów, ferment społeczny, to rzeczywiście skutek jest bardzo 
duży.- dodaje marszałek.

Obecnie trwa podpisywanie umów i do końca lipca pieniądze na 
inwestycje mają trafić do gmin, które następnie przekażą na realizacje 
konkretnych inwestycji. 

Celem konkursu jest przede wszystkim aktywizacja i integracja 
lokalnych społeczności. Dawanie poczucia, że mieszkańcy sami mogą 
decydować o tym jak zmienia się otoczenie, w którym żyją.

(jaki)

Spacerowa już gotowa
W dniu 18 lipca nastąpił oficjalny odbiór inwestycji związanej 

z budową ul. Spa-
cerowej w Skarży-
sku Kościelnym. 
W wydarzeniu 
udział wzięli: wójt 
gminy Zdzisław 
Woźniak, przed-
stawiciele wyko-
nawcy, inspekto-
rzy nadzoru oraz 
Powiatowego Za-
rządu Dróg.

(jk)
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Jest absolutorium dla wójta
Wójt gminy Zdzisław Woźniak 11 głosami za i przy 1 głosie 

wstrzymującym uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za 2017 
roku. Głosowało 12 radnych. Dochody gmina zrealizowała w wysoko-
ści 21.223.169 zł tj. 99,74% planu, zaś wydatki w wysokości 21.916.556 
zł tj. 96,07%.

Sesję otworzyła przewodnicząca rady Marzena Piętak witając 
przybyłych gości: dyrektora PUP w Skarżysku-Kamiennej Romana 
Białka oraz kierownika pośrednictwa pracy Marcina Sałatę, dyrek-
tor SPZOZ Marzennę Dyzner-Urbańską wraz z główną księgową,  
Agatę Gula – kierownik GOPS oraz przedstawicieli OSP Grzybowa 
Góra Mariana Gładyś i Rafała Lipkę. 
Miłe akcenty na sesji

Sesję rozpoczęto od miłych akcentów. Najpierw przewodnicząca 
rady odczytał list od poseł Marzeny Okła-Drewnowicz z podzięko-
waniem dla wiceprzewodniczącego rady Zdzisława Rymarczyka za 
pomoc w organizacji 
na miejscu integra-
cyjnym w Michałowie 
VII Rajdu Patriotycz-
nego z okazji uchwa-
lenia Konstytucji 3 
Maja. 

-W dniu dzisiej-
szym pani Anna Po-
cheć po raz ostatni 
protokołuje naszą se-
sją, gdyż przechodzi 
na emeryturę. Chcie-

libyśmy jej serdecznie podziękować za lata spędzone z radami kolej-
nych kadencji zarówno na sesjach, jak i podczas prac komisji – mówi-
ła przewodnicząca Marzena Piętak, a delegacja złożyła jej wiązankę 
kwiatów jako wyraz wdzięczności.

Gratulacje otrzymał też Waldemar Kutera – Sołtys Roku ‘2018 
z naszej gminy.
Informacja wójta

Następnie wójt gminy Zdzisław Woźniak przedstawił informację 
o swej pracy w okresie pomiędzy sesjami. Jak powiedział wójt, dobie-
gają końca prace na ul. Spacerowej (szerzej o gminnych inwestycjach 
piszemy na str. 7). W Majkowie odbyło się spotkanie w sprawie bu-
dowy parkingu przy miejscowym kościele. Przedstawiciele Zarządu 
Dróg Powiatowych zapewnili, że temat ten będzie analizowany przy 
okazji projektowania przebudowy drogi w tej miejscowości. 15 czerw-
ca gmina podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej 
na I etap kanalizacji Kierza Niedźwiedziego.
SP ZOZ na plusie

Na sesji obecna była dyrektor SP ZOZ Marzenna Dyzner-Urbań-
ska, która przedłożyła radnym Raport o sytuacji ekonomiczno-finan-
sowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skar-
żysku Kościelnym za 2017 r. oraz podziękowała radnym i władzom 
gminy za współpracę. Korzystając z obecności na sesji dyrektor radny 
Stanisław Czubak pytał, czy w placówce planowana jest komputery-
zacja oraz o to, na jakich zasadach zatrudniani są lekarze tj. czy na 
umowach o pracę, czy też oparte na stawce godzinowej oraz pytał o to, 
dlaczego lekarze wychodzą z pracy przed zakończeniem dyżuru. 

Dyrektor odpowiedziała, że komputeryzacja jest planowana, a le-
karze zatrudnieni są w obu formach. Czasami ich nieobecność w przy-
chodni wynika w faktu, że mają oni też wizyty domowe. Jednak odpo-
wiedzi te nie przekonały radnego.

Dyskusję w tym punkcie podsumowała przewodnicząca: -SP ZOZ 
od lat jest na plusie. Za ubiegły rok wyniósł on 54.018 złotych. Docho-
dy były wyższe, aniżeli zaplanowane – stwierdziła Marzena Pietak.
LPIiK zniknie od nowego roku?

Obecny na sesji dyrektor PUP Roman Białek poinformował rad-
nych o zamiarze likwidacji z dniem 1 stycznia 2019 roku Lokalnego 
Punktu Informacji i Kon-
sultacji, który w naszej 
gminie działał od 2009 
roku (podobnie jak w Bli-
żynie i Suchedniowie). 

-Sytuacja w 2009 roku 
była taka, że mieliśmy 
w powiecie 7261 bezro-
botnych, stopa bezrobocia 
wynosiła 24,1% a nasz bu-
dżet wynosił 28,3 mln zł. 
Na koniec 2017 roku bez-
robotnych było 3018 (sto-
pa poniżej 13%), a gminie 
Skarżysko Kościelne to 
360 osób, a nasz budżet 
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jest o połowę mniejszy – argumentował dyrektor dodając, że koniecz-
ne są zmiany i oszczędności. Wyjaśnił, że większość z nich nie poszu-
kuje pracy, a jest zarejestrowany tylko po to, aby mieć ubezpieczenie. 
Ponadto w Centrum Aktywizacji Zawodowej przy PUP można kom-
pleksowo załatwić wszystkie sprawy, a część za pomocą Internetu bez 
wychodzenia z domu.
Skąd wziąć 75.000 złotych?

Pisaliśmy już o tym, że ciężki samochód strażacki Jelcz z OSP 
Grzybowa Góra z uwagi na stan techniczny, nie nadaje się praktycznie 
do wyjazdów. –Samochód ma 36 lat, beczka cieknie, zły jest układ ha-
mulcowy i elektryka. Nowy samochód ciężki kosztuje 1 mln złotych. 
Jednak nasz samochód można wyremontować stosunkowo niewiel-
kim kosztem – mówił prezes Marian Gładyś.

Można to zrobić poprzez tzw. karosowanie, co kosztowałoby oko-
ło 120.000 złotych. Sa-
mochód ma dobrą ramę, 
więc trzeba tylko wymie-
nić beczkę, wyremonto-
wać układ hamulcowy 
i elektrykę, poprawić 
kabinę. Firma z Osin jest 
w stanie to zrobić w trzy 
miesiące. Dzięki stara-
niom druhów, Marszałek 
Województwa Adam Ja-
rubas zadeklarował prze-
kazanie na ten cel 45.000 
złotych. Ale skąd wziąć 
pozostałe 75.000 zł? Potrzebne są szybkie działania, gdyż wykorzysta-
nie tej dotacji trzeba rozliczyć do końca października. 

-Temat znany jest od dawna, a podjęty kierunek działań jest słusz-
ny. Na dziś nie mogę się zobowiązać do żadnych decyzji finansowych, 
ale zapewniam, że będę poszukiwał pieniędzy, również z zewnątrz – 
mówił wójt Zdzisław Woźniak, a Janusz Sieczka zaproponował jak 
najszybsze spotkanie komisji budżetowej
Sprawozdania i zmiany przyjęte

Następnie radni zatwierdzili Sprawozdanie z  realizacji programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 r., dokonali  Oce-
na zasobów pomocy społecznej oraz przyjęli Sprawozdanie OZPS wraz 
z rekomendacjami z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 
dla Gminy Skarżysko Kościelne. Pojęli również uchwały w sprawie  
zmian budżetu  Gminy Skarżysko Kościelne  na 2018 r. oraz  Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 
do 2030.
Absolutorium dla wójta

Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Skarżysko 
Kościelne za 2017 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
przedstawił wójt gminy Zdzisław Woźniak. 

-Na początek należy podkreślić, że dochody zostały zaplanowane 
i wykonane  prawidłowo, o czym świadczy ich wykonanie na poziomie 
99,75 %, ogółem plan 21.276.556,01 zł, wykonanie 21.223.166,75 zł. 
Wydatki wykonano w kwocie  21.057.182,02 zł na plan 21.916.556,01 
zł, tj. 96,08 % planu – rozpoczął swe wystąpienie wójt.

Całkowita kwota wydatków majątkowych to kwota 1.819.348,67 
zł. 

Do najważniejszych i najbardziej wartościowych należy:
- rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I,  

ul. Leśna (379004T) - 38.800,00 zł (dokumentacja),
- rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I,  

ul. Spacerowa (379003T) - 98.450,00 zł,
- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra,  

ul. Słoneczna - 169.672,28 zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe 

z  pr ac y  r a dy  G m i n y

– 43.341,88 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu 

Niedźwiedzim – 29.889,00 zł (dokumentacja),
- wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamien-

nej na realizację zadania Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej 
do sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez Gminę ze środków 
UE - 420.000,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka) - 236.723,61 zł,
- opracowanie dokumentacji pn. Przebudowa drogi gminnej  

Nr 3790005T, ul. Pleśniówka w sołectwie Majków - 21.771,00 zł,
- przebudowa ul. Racławickiej - zadanie dofinansowane z Funduszu 

Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I - 4.305,00 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do pól w Skarżysku Kościelnym - 

zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectw Skarżysko 
Kościelne - 15.739,40 zł,

- przebudowa drogi gminnej w Grzybowej Górze – 110.588,13 zł,
- profilowanie i udrożnienie rowów przy ul. Skarbowej - zadanie  

dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skar-
bowe  - 15.915,95 zł,

- budowa oświetlenia przy ul. Olszynki w sołectwie Skarżysko  
Kościelne - 20.480,15 zł,

- budowa oświetlenia ulicy Polnej w  Skarżysku Kościelnym II  
- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarży-
sko Kościelne II - 23.238,39 zł,

- budowa oświetlenia ścieżki dydaktycznej i placu zabaw w sołec-
twie Lipowe Pole Plebańskie - 39.999,75 zł,

- opracowanie projektu pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejsco-
wości Świerczek 14.883 zł,

- wykonanie systemu monitoringu wizyjnego na działce szkolnej 
w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie dofinansowane z Fun-
duszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra - 14087,19 zł,

- budowa systemu monitoringu wizyjnego - plac zabaw, sołtysów-
ka w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie - zadanie dofinanso-
wane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie – 
11.073,69 zł,

- doposażenie siłowni plenerowej przy Centrum Kulturalno- 
Oświatowym i Sportowym w miejscowości Kierz Niedźwiedzi  
- zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kierz 
Niedźwiedzi - 10.000,00 zł,

- wykonanie siłowni plenerowej przy Centrum Rodzinnym Nad 
Żarnówką - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa 
Majków - 9.571,61 zł,

- wykonanie siłowni plenerowej na Stanicy Michałów - zada-
nie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów - 
5.987,27 zł,

- wykonanie siłowni plenerowej w miejscowości Grzybowa Góra - 
zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa 
Góra - 13.460,99 zł,

- doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz 
sprzęt do ćwiczeń - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego 
sołectwa Lipowe Pole Plebańskie – 12.460,99 zł,

- doposażenie placu gminnego w Michałowie Stanicy - zadanie 
dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów – 
4.899,09 zł,

- doposażenie Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Świerczku - 
zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Świerczek 
-4.499,99 zł,

- zakup w poczet gminnego zasobu nieruchomości, nie zabudowa-
nych nieruchomości gruntowych stanowiących własność osób fi-
zycznych, niezbędnych pod cmentarz i parking przy cmentarzu, 
położonych w miejscowości  Skarżysko Kościelne - 88.656,90 zł,

- budowa monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Lipo-
wym Polu Skarbowym - 4.753,95 zł,

- budowa altany i pomostu rekreacyjnego realizowanych w ramach 

dok. na str. 6
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zadania pn. Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu  
zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń w miejscowości Lipowe Pole Plebań-
skie- 17.990,00 zł,

- zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 7.997,00 zł,

- wykonanie systemu klimatyzacji w pokojach od nr 100 do nr 103, 
w budynku Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne - 16.605,00 zł,

- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem 
-5.157,00 zł,

- wymiana pokrycia wraz z dociepleniem dachu budynku Szkoły 
Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim – 127.998,13 zł,

- dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości 
Świerczek - 11.166,00 zł,

- wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP Grzybowa Góra - 
12.509,10 zł,

- budowa wiaty nad częścią placu obok altany, realizowany w ra-
mach zadania pn. Doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy pla-
cu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń w miejscowości Lipowe Pole Ple-
bańskie - 4.500,00 zł,

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostka-
mi samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi po-
wiatowej Nr 0558T na odcinku ul. Spokojnej polegająca na budowie 
chodnika od skrzyżowania z drogą Nr 0557T do granicy Powiatu 
Skarżyskiego - 110.000,00 zł.
Wydatki bieżące wykonano w kwocie  19.237.833,35 zł. Najwięk-

szą pozycje stanowiły wydatki na oświatę, które łącznie wyniosły 
7.669.512,98 zł, zrealizowane przez jednostki oświatowe na kwo-
tę 5.401.597,50 zł oraz zrealizowane  przez Urząd Gminy na kwotę 
2.267.915,48 zł, przy subwencji oświatowej 4.307.616,00 zł. 

- Zadłużenie Gminy na koniec 2017 roku wyniosło 6.888.941,00 zł. 
Wskaźnik stosunku zadłużenia do dochodów to 32,46 %. Zmniejszyło 
się zadłużenie w stosunku do roku 2016 o 940.000,00 zł, w wyniku 
spłaty kredytów z lat ubiegłych – zakończył swe wystąpienie wójt do-
dając, że gdy obejmował funkcję wójta wskaźnik zadłużenia wynosił 
59,5%. 

Pozytywną opinię komisji rewizyjnej na temat powyższego przed-
stawiła Renata Kępa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu przyjęto 11 głosami za i przy 
1 głosie przeciw. W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych.

Następnie pozytywne stanowisk komisji rewizyjnej w sprawie  
udzielenia absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania  budże-
tu Gminy za 2017 r. przedstawiła Renata Kępa, opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r. przewodnicząca  
Marzena Piętak.

Głosowanie poprzedziła dyskusja. 
Po uzyskaniu absolutorium wójt Zdzisław Woźniak kwiatami 

za współpracę podziękował przewodniczącej rady Marzenie Piętak, 

skarbnik Danucie Barwickiej oraz sekretarz Monice Mączyńskiej.
Inne decyzje rady

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:  zmiany do Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym, 
zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2017 
r.,  zmiany do Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  i Narkomanii na terenie gminy na rok 2018, wyraże-
nia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego dot. zmian 
w podziale Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiego oraz ustalenia 
wynagrodzenia wójta gminy. 

Radni głosowali również zgłoszony wcześniej wniosek radnego 
Jacka Bryzika o likwidację Nasza Gmina. Za wnioskiem był 1 radny, 
dwoje się wstrzymało, a 9 było przeciwko likwidacji.

Ponadto wójt odpowiedział na zgłaszane wcześniej zapytanie od-
nośnie budowy przedszkola. –Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku 
stanie stan zerowy. W budżecie na ten moment mamy 500.000 złotych 
(szacunkowy koszt budowy to 2,5 mln zł) i pewnie będziemy musie-
li posiłkować się kredytem – wyjaśnił wójt. Dodał jednocześnie, że 
trzeba się zastanowić na dwoma rzeczami: zgłoszonym postulatem 
rozbudowy SP Grzybowa Góra oraz termomodernizacja SP Kierz 
Niedźwiedzi. W tym ostatnim przypadku można będzie prawdopo-
dobnie skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki w Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska. A czas nagli, gdyż we wrześniu od-
będą się tam uroczystości nadania szkole imienia rotmistrza Witolda 
Pileckiego oraz wręczenia sztandaru.

Jacenty Kita

dok. ze str. 5
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Trwają inwestycje na terenie gminy
Zakończyły się roboty budowlane na ul. Spacerowej w Skarżysku 

Kościelnym. W dniu 18 lipca nastąpił oficjalny odbiór inwestycji.
Przypomnijmy, że na zadnie to gmina pozyskała dofinansowanie 

w ramach rządowego programu budowy dróg lokalnych w wysokości 
50%, a całość prac kosztowała 699.732,24 zł.

Powstała droga o długości 276,20 m,  zjazdy na posesje, chodnik 
po lewej stronie, wykonano odwodnienie, przebudowano część sie-
ci energetycznej.

Na placu integracyjnym w Świerczku świetlica wiejska stoi już 
w stanie surowym, trwają prace przy elewacji i budowie przyłączy. 
Prace kosztować będą 218.000 złotych, przy czym Stowarzyszenie 
Nasz Świerczek pozyskało 195.000 złotych z LGD Razem na Piaskowcu 
w ramach Regionalnego Programu Obszarów Wiejskich. 

Uroczyste otwarcie nowego obiektu zaplanowane jest na 1 wrze-
śnia.

Trwa realizacja pierwsze-
go etapu przebudowy ul. Ił-
żeckiej w Skarżysku Kościel-
nym (drogi powiatowej relacji 
Skarżysko-Kamienna - Mi-
rzec). Inwestycję powiat skar-
żyski realizuje przy wsparciu 
ze środków z Programu roz-
woju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 i Gminy Skarżysko Ko-
ścielne.

Przypomnijmy - inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Adrian Cieśla z siedzibą w Starachowicach. W ramach 
zadania, w tym roku na długości 1,5 km zostanie poszerzona jezd-

nia do 6,5 m, wykonane pobocze wraz z budową chodnika z betono-
wej kostki brukowej. Ponadto przebudowane zostanie skrzyżowanie 
z drogami publicznymi oraz 179 zjazdów do posesji. W ramach przed-
sięwzięcia wykonany zostanie system odwodnienia, regulacja urzą-
dzeń infrastruktury podziemnej, oznakowanie pionowe i poziome 
oraz obsiew trawą.

Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 3.752.000,00 PLN. Reali-
zatorem inwestycji jest Powiat Skarżyski, który na ten cel przeznaczył 
z własnego budżetu kwotę 1.200.000,00 PLN oraz pozyskał 50% war-
tości inwestycji, czyli kwotę 1.852.079,00 PLN od Wojewody Święto-

krzyskiego z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019. Inwestycję współfinansuje, kwotą w wy-
sokości 700.000,00 PLN, Gmina Skarżysko Kościelne.

Zgodnie z umową realizowana będzie do października 2018 r.
Jacenty Kita

Ruszył letni konkurs dla krwiodawców
1 lipca ruszyła XI edycja Letniego Konkursu dla krwiodawców. 

Ma on zachęcać mieszkańców powiatu skarżyskiego i okolic do hono-
rowego oddawania krwi, ma także pomóc w zapewnieniu dostatecznej 
ilości leków krwiopochodnych dla leczenia chorych w szpitalach wo-
jewództwa świętokrzyskiego.

Osoby, które od 1 lipca do 30 września oddadzą krew w skarży-
skim oddziale terenowym RCKiK, mieszczącym się przy ulicy Szpi-
talnej 1, będą brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Funda-
torem nagrody dla mieszkańca Gminy Skarżysko Kościelne jest wójt 
Zdzisław Woźniak.

Krew można oddawać w każdy dzień roboczy (oprócz wtorków) 
w godzinach 7.00 – 12.00.
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środki w znacznej części pozyskane w ramach projektu złożonego 
w Lokalnej Grupie Działania Razem na Piaskowcu, środki Europej-
skiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Album będzie promocją naszej gminy wśród naszych gości i gmin 
ościennych, ale także miłą pozycją wśród naszych mieszkańców, którą 
będzie można otrzymać w ramach konkursów i festynów. 

Stowarzyszenie dziękuję Pani Monice Mączyńskiej za pomoc 
w realizacji zadania.

k u lt u r a

Gmina Skarżysko Kościelne w obiektywie 
To pierwszy album przedstawiający walory krajobrazowe, przy-

rodnicze oraz tradycje i kulturę Gminy Skarżysko Kościelne.

Album wydany 
przez Stowarzysze-
nie Lipowa Polana 
z Lipowego Pola Ple-
bańskiego w ramach 
realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju 
LGD Razem na Pia-
skowcu w ramach 
przedsięwzięcia Wy-
korzystanie zasobów 

obszaru do promocji poprzez wydawnictwa. 
Album to głównie zdjęcia: przyrody, miejsc sportu i rekreacji, 

osób i wydarzeń związanych z tradycją i kulturą naszej gminy, po-
dzielone na poszczególne 
miejscowości, a wykona-
ne przez takich fotografów 
jak: Alina Jędrys, Andrzej 
Adamczyk, Andrzej Staś-
kowiak, Bogusław Jelonek, 
Elżbieta Jach, Jacenty Kita, 
a także w ramach konkursu 
fotograficznego Piotr Mier-
nik i Monika Mączyńska.

Wyboru zdjęć dokona-
ły Renata Kępa i Monika  
Mączyńska, a angielską wer-
sję słowa wstępnego przygo-
towała dla nas nieodpłatnie  
Katarzyna Kaczmarczyk.

Nad całością czuwała 
Monika Mączyńska, pro-
wadząc na bieżąco korek-
tę wydawnictwa i kontakt 

z drukarnią. Album wydru-
kowała firma IDG Reklama 
z Krakowa, wybrana w ra-
mach konkursu ofert.

Album został wydany 
w nakładzie 1000 egzempla-
rzy, koszt całego przedsię-
wzięcia to 26 tysięcy złotych, 

Nasze produkty na konkursie kulinarnym
W Kielcach 10 czerwca roku po raz XVIII odbył się wojewódzki  

finał konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionu na naj-
lepszy regionalny produkt żywnościowy województwa świętokrzy-
skiego. Szymon Plusa otrzymał dyplom za produkt topinambur w za-
lewie słodko- winnej.  

Na stoisku KGW ze Skarżyska Kościelnego mieliśmy również to-
pinambur kiszony przygotowany przez Barbarę Sieczka , konserwowy 
przygotowany przez Irenę Sykulską oraz w zalewie słodko - winnej 
przygotowany przez Jolantę Kapusta. 

Topinambur jest warzywem, które może wpływać na ograniczanie 
chorób cywilizacyjnych, a to w połączeniu z oryginalnym smakiem 
może zapewnić mu triumfalny powrót na stoły świadomych konsu-
mentów. Co warto wiedzieć o jego uprawie i walorach. Szczególnie 
cennym składnikiem bulw jest inulina (bulwy zawierają jej około 16 
proc.). Stanowią bogate źródło aminokwasów egzogennych np. tre-
oniny i tryptofanu. Cechy te decydują o szczególnie dużym znaczeniu 

topinamburu w diecie diabetyków – pomaga normalizować glikemię. 
Bulwy zalecane są też dla osób po chemioterapii. Spożywanie ich 
wpływa osłonowo na wątrobę oraz pracę układu moczowego. Medy-
cyna ludowa wykorzystywała topinambur w leczeniu chorób układu 
krążenia, reumatyzmie, a nawet w zwalczaniu otyłości.

Szymon Plusa
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bowianie, którym akompaniowali Mieczysław Szwed i Stefan Ru-
zik. Jako kolejne wystąpiły zespoły Kuźniczanki (akompaniowali:  

Leszek Steć, Jacek Miernik i Wojciech Szczepański), Sobótka (Jacek 
Miernik, Włodzimierz Kołodziejski), Kumosie (Piotr Gąsowski), 
Osinianki, Trębowianki, Marcinkowianie oraz solista Wacław Pejas. 

Z aplauzem publiczność przyjęła występ zespołu ze Stowarzyszenia 
Spokojna jesień życia pod kierunkiem Anny Tchórzewskiej, na koniec 
na scenie wystąpił zespół Romano.

Jacenty Kita

j u b i l eusz  G r z y b o W i a n e k

Podwójne święto „Grzybowianek”
Za nami 10. edycja przeglądu zespołów i kapel ludowych połączo-

na z jubileuszem 15.lecia reaktywowania zespołu Grzybowianki.

Przybyłych powitały, jak również rys historyczny zespołu przybli-
żyły Magdalena Piętak i Edyta Kocia, po czym na scenie zaprezento-
wało się łącznie 86.wykonawców z 9 zespołów (z gmin Bliżyn, Mirzec, 
Wąchock, Skarżysko Kościelne). Całość poprowadziła Monika Kocia.

Życzenia zespołowi przekazali m.in. poseł Marzena Okła-Drew-
nowicz oraz władze samorządowe gminy w osobach przewodni-
czącej rady gminy Marzeny Piętak i wójta Zdzisława Woźniaka, 
a także Honorowy 
Obywatel Gminy  
Zbigniew Celski 
oraz delegacje ze-
społów biorących 
udział w wydarze-
niu.

Wśród gości 
była skarbnik gmi-
ny Danuta Barwicka, radny powiatowy Paweł Wiatr oraz grupa na-
szych radnych.

Na scenie najpierw zaprezentowali się gospodarze, czyli Grzy-
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n a sz e  ta l e n t y  '2018

Młode Talenty ‘2018
Za nami VI edycja wydarzenia pod nazwą Młode Talenty 2018, 

które odbyło się 14 czerwca w SP Skarżysko Kościelne.

Wśród gości byli: przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak 
wraz z grupą radnych, wójt Zdzisław Woźniak, sekretarz gminy Mo-
nika Mączyńska i radny powiatowy Paweł Wiatr. Powitał ich oraz 
licznie przybyłych rodziców dyrektor szkoły Witold Woźniak, całość 
poprowadziła Anna Rokita.

W 12 kategoriach, nominowanych było blisko 120 uczniów. Za-
nim odczytano nominowanych został wyświetlony film o pracy za-
paśników działających w szkole. Później przyszedł czas na wręczenie 
dyplomów i statuetek. 

Osoby nominowane w kategoriach:
- Wokalista - Magdalena Niziołek, Julia Sikora, Wiktoria  

Potrzeszcz, Wiktoria Czarnota, Magdalena Kobierska, Maria  
Obwarzanek, Julia Sadza, Oliwia Kocia, Paulina Węgrzyn,  
Martyna Szumiał, Wiktoria Szumiał, Gabriela Walas. Tytuł Młody 
Talent 2018 otrzymała Magdalena Kobierska. 

- Muzyka - Magdalena Niziołek, Patryk Paź, Julia Sadza, Patryk 
Jędrzejczyk, Patryk Phan Van, Gabriela Karpeta, Oliwia Kocia.  
Tytuł Młody Talent 2018 otrzymała Julia Sadza. 

- Sztuka - Julia Kabała, Wiktor Winiarski, Zuzia Krawciów,  
Julia Kupis, Anastazja Mijas. Tytuł Młody Talent 2018 otrzymała  
Julia Kabała.

- Taniec - Patrycja Michalska, Zuzanna Lelonek, Wiktor  
Winiarski.

Sport – dziewczęta - Wiktoria Czarnota, Nikola Ćmiel, Julia 
Kabała, Gabriela Walas, Wiktoria Zając, Oliwia Miernik, Paulina 
Węgrzyn, Wiktoria Woźniak, Klaudia Rusnak, Lena Kwiatkowska. 
Tytuł Młody Talent 2018 otrzymała Julia Kabała.

Sport - chłopcy - Paweł Brodnicki, Piotr Podgórski, Kacper 
Król, Gabriel Czarnota, Bartek Rafalski, Aleks Wierzbicki, Igor 



Nasza Gmina 11l i pi e c  2018 Nasza Gminal i pi e c  2018 11

ka, Aleksandra Kiełek, Przemysław Derlatka, Michał Wiśniewski, 
Oliwia Kocia, Wiktoria Wichowska, Natalia Sołsa, Wiktoria Szu-
miał, Martyna Szumiał, Emila Błach, Gabriela Karpeta, Gabriela 
Rybicka, Gabriela Walczak, Klaudia Kwaśniewska, Beata Ulewiń-
ska, Julia Borowska, Amelia Derlatka, Patryk Paź, Patryk Jędrzej-

czyk, Magdalena Nizio-
łek. Tytuł Młody Talent 
2018 otrzymali Łukasz 
Derlatka, Przemysław 
Derlatka, Aleksandra 
Sieczka, Aleksandra  
Kiełek.

- Fotografia Adriana 
Walachnia, Jowita Wiatr, 
Nikola Ćmiel, Wikto-
ria Czarnota, Gabriela  

Walas, Paulina Suwara, Amelia Skorek, Julia Sadza, Maria Obwa-
rzanek, Michał Wiśniewski.

Tytuł Mega Talent otrzymała Magdalena Niziołek. 
W przerwach wystąpili uczniowie: taniec towarzyski - Zuzanna 

Michalska z partnerem, Patrycja Michalska z partnerem, Zuzanna 
Lelonek i Wiktor Winiarski oraz Maria Gładyś (recytacja).

W drugiej części odbył się  koncert charytatywny zatytułowany 
Uczniowie i Absolwenci razem dla Kai i Kacpra, podczas którego wy-
stąpili: Magdalena Niziołek, Magdalena Kobierska, Julia Sadza, Oli-
wia Kocia, Maria Obwarzanek, Gabriela Walas (laureatki II miejsca 
Bitwy na głosy), absolwentki: Julia Sasal, Karolina Róg, Aleksandra 
Walas, Paulina Ulewińska, Aleksandra Pająk, Blanka Figarska 
(laureatki I miejsca Bitwy na głosy), kwartet gitarowy Patryk Paź, Pa-
tryk Jędrzejczyk, Filip Phan Van, Aleksandra Gładyś oraz Mikołaj  
Janowski. 

Na szkolnym korytarzu prezentowana była wystawa prac plastycz-
nych uczniów, fotografii oraz zdjęcia podsumowujące pracę #EsKaWu. 
W trakcie Gali odbył się charytatywny kiermasz ciast. 

Imprezę już po raz siódmy zorganizował Samorząd Uczniowski 
Gimnazjum wraz z opiekunem Anną Rokitą, Renata Wolska, Magda 
Mamcarz przy współpracy z Dyrekcją, Radą Rodziców, opiekunami 
zajęć artystycznych.

Jacenty Kita

Dąbrowa, Kacper Dzia-
łak, Mateusz Wątły, Jakub 
Goliński, Konrad Siecz-
ka, Karol Homik, Dawid 
Wątły, Krystian Szejpało, 
Marcel Zawadzki, Jakub 
Suwara, Jakub Petry-
kowski, Łukasz Derlatka, 
Przemysław Derlatka. 

Tytuł Młody Talent 2018 
otrzymali Kacper Król, 
Gabriel Czarnota.

- Humanista - Mag-
dalena Niziołek, Patryk 
Paź, Magdalena Kobier-
ska, Gabriela Karpeta. 

- Przyroda - Magda-
lena Niziołek, Zuzanna 
Lelonek, Patryk Jędrzej-
czyk, Natalia Sołsa, Mateusz Wątły, Gabriela Karpeta.

- Teatr - Gabriela Walas, Julia Sadza, Magdalena Niziołek, Pau-

lina Suwara, Maria Gładyś, 
Piotr Rudziński, Jakub Toł-
wiński, Kacper Kowalik. Ty-
tuł Młody Talent 2018 otrzy-
mała Paulina Suwara. 

- Działalność charyta-
tywna - Adriana Walachnia, 
Wiktoria Czarnota, Ame-
lia Skorek, Julia Pik, Jowita 
Wiatr, Nikola Ćmiel, Maria 
Obwarzanek, Paulina Suwa-
ra, Gabriela Walas, Julia Sadza, Łukasz Derlatka, Aleksandra Siecz-

n a sz e  ta l e n t y  '2018
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zanckiej w Polsce. Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Ostoi 
Konika Biłgorajskiego w Szklarni. To jedyne takie miejsce w Polsce. 
Koniki te dzięki swej łagodnej naturze wykorzystywane są nie tyl-
ko do rekreacji ale również do hipoterapii. Ziemia Janowska skrywa 
wiele tajemnic i ciekawostek. Uczniowie starali się odkryć wszystkie 
tajniki przyrody. Pomogła w tym wizyta w Parku Rekreacji ZOOM 
NATURY. Miejsce to jest dużym Laboratorium Wiedzy i Nauki, który 
w ciekawy sposób pokazuje otaczający nas świat. To nie koniec na-
szych przygód z przyrodą. 

Podczas wizyty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej można było 
zajrzeć wilkowi w oczy, złapać jelenia za rogi, obejrzeć dokładnie na-
rzędzia leśne i opracowania kartograficzne janowskich lasów. Udział 
w „grze miejskiej” pozwolił poznać bliżej historię miasta i ciekawostek 
z nim związanych. Wieczorami także nikt się nie nudził. Była dysko-
teka, karaoke, nocne podchody oraz Off – Road po Lasach Lubelskich, 
zakończona szaloną zabawą w błocie.

Pobyt w Janowie Lubelskim był niezapomnianym przeżyciem i na 
zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Uczniowie klas 4 - 6

n a  z i e lo n e j  sz ko l e

Zielona szkoła w Janowie Lubelskim

Uczniowie klas 4 – 6 ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława  
Staszica w Skarżysku Kościelnym wzięli udział w Zielonej szkole zor-
ganizowanej przez swych wychowawców: Agnieszkę Pakułę, Graży-
nę Wiatr, Renatę Wolską, Urszulę Mendak i Jadwigę Płusę w Leśnym 
Ośrodku Wypoczynkowym Almatur w Janowie Lubelskim.

Swą przygodę z przyrodą 
uczniowie rozpoczęli od wy-
cieczki pociągiem na kółkach 
po najbliższej okolicy. Pierw-
szym punktem wycieczki był 
Kościół w Momotach Gór-
nych, który jest dziełem serca 
i rąk proboszcza parafii śp. 
ks. Kazimierz Pińciurka. 
Następnie wszyscy udali się 
na Porytowe Wzgórze – miej-
sce największej bitwy party-
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Festyn na lipoWej polanie

Wesoło i ciekawie, słonecznie i deszczowo …

24 czerwca Stowarzyszenie Lipowa Polana oraz Rada Sołecka  
Lipowe Pole Plebańskie zorganizowali piknik rodzinny na rozpoczę-
cie wakacji.

Mimo dość kapryśnej pogo-
dy podczas pikniku bawiło się 
wielu uczestników korzystają-
cych z licznych atrakcji, m.in.:

- „Aktywnie znaczy cieka-
wie” – turniej gier planszowych 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
przeprowadzony przez anima-
torki z Omega Party. Dzieci po-
znały jak można miło, wesoło 

i ciekawie spędzić czas 
bez prądu. Było także 
malowanie buziek, za-
bawy ruchowe, wesołe 
zwierzątka z balonów 
i drobne upominki;

- Tradycja i my – dla 
nieco starszych odbyły 
się warsztaty serowar-
skie przeprowadzone 
przez Panią Magdale-
nę Lewandowską Między Chochlami – sielskie warsztaty kulinarne – 
uczestnicy poznali podstawy serowarstwa, robili 2 rodzaje sera z mle-
ka świeżego oraz ser typu ricotta. Na zakończenie warsztatów każdy 
z uczestników otrzymał dyplom Domowego serowara wraz z przepisa-
mi na podstawowe rodzaje sera. W warsztatach udział wzięła również 
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Marzena Piętak oraz sekretarz 
Monika Mączyńska.

Oba te wydarzenia zorganizowane 
zostały dzięki współfinansowaniu budże-
tu gminy Skarżysko Kościelne w ramach 
konkursu ofert dla organizacji pozarzą-
dowych.

Podczas festynu uczestnikom to-
warzyszyła muzyka oraz strefa kibica 
przygotowana przez DJ Tomasz Gluza, 
a sfinansowana w ramach środków fun-
duszu sołeckiego.

Dzieci posilały się darmową kiełbaską 
z grilla ufundowaną przez Michała Książ-
ka oraz słodkościami przekazanymi przez  
Cukiernię Lazur z Suchedniowa oraz Pa-

nią Jolantę Sieczka.
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim fundatorom 

i przyjaciołom Lipowej Polany wspierającym nasze pomysły i inicja-
tywy

Monika Mączyńska
Zdjęcia: Monika Mączyńska, Bogusław Jelonek
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ko m u n i k at y

O programie „Dobry start”
Program Dobry Start 

jest kolejnym komponentem 
kompleksowej i długofalo-
wej prowadzonej przez rząd 
polityki rodzinnej.

To 300 złotych jed-
norazowego wsparcia dla 
wszystkich uczniów rozpo-

czynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie 
bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się 
zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.
Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające 
rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci nie-
pełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez 
nie 24. roku życia.
Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić 
mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziec-
ka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic 
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor pla-
cówki opiekuńczo-wychowawczej.
Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te 
same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze 
w ramach programu Rodzina 500+. Chodzi tu o urząd miasta/gmi-
ny, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. 

centrum świadczeń)  właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubie-
gającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świad-
czenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).
Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze 
z programu Rodzina 500+ – będzie można składać już od 1 lipca on-
line przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz 
przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, 
Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Pol-
skiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, 
CreditAgricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Ślą-
ski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), 
SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość 
składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ 
BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję in-
formacyjną o programie Dobry Start i będzie zachęcać do złożenia 
wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (pa-
pierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodzi-
ny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku 
wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały mak-
symalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie 
i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start 
w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż 
do 30 września.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/
DobryStart
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przeróżne zwierzątka, a także pokaz mody dziecięcej nawiązujący do 
lat 70 i 80-tych.

Przy takich okazjach jak ta, przypominamy sobie, że najlepsze co 
możemy ofiarować swojemu dziecku, to nasz czas. Bo kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat.

Dyrekcja przedszkola podkreśliła, że Rodzice naszych przedszko-
laków mogą czuć się dumni, bo ich miłość i zaangażowanie procentu-
ją. Wychowujecie wspaniałych młodych ludzi, którzy z pasją odkrywają 
świat i swoje możliwości.

Drogie Rodziny! Dziękujemy za Waszą obecność i wspaniałą za-
bawę.

Zofia Sieczka

W przedszkolu

Zakończenie roku szkolnego w przedszkolu
Starszaki w szkole podstawowej 

Od września będą tam chodziły codziennie, ale 13 czerwca odwie-
dziły szkołę jeszcze jako goście. 

Starszaki, bo o nich mowa, wybrały się do szkoły podstawo-
wej w Skarżysku  Kościelnym, aby poznać jej otoczenie i nauczycie-
li. W progach placówki powitał dzieci i rodziców dyrektor Witold  
Woźniak. Uczniowie klas trzecich pod kierunkiem swoich pań Beaty 
Pastuszki i Marty Kocia zaprezentowali wiersze i piosenki na powita-
nie przyszłych kolegów. 

Podczas wizyty starszaki mogły zwiedzić szkolne klasy, świetlicę 
i bibliotekę. Dla przedszkolaków przygotowano także ciekawe zajęcia 
plastyczne i konstrukcyjne, podczas których wykonywały kolorowego 
pawia i ogromne drzewo. 

Dzieci obejrzały bajkę o przygodach kota w butach i skorzystały 
z licznych urządzeń zabawowych w salce rekreacyjnej. na koniec po-
bytu otrzymały kolorowe plany lekcji, które na pewno przydadzą się 
już za parę tygodni.
Piknik Rodzinny w przedszkolu

20 czerwca w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościel-
nym  odbył się Piknik Rodzinny.

Ogród przedszkolny tętnił życiem, a czerwcowe słoneczko już 
od rana witało przedszkolaki z całymi rodzinami.   Wszystkie grupy 
przygotowały występy artystyczne dla swoich Rodziców -nawiązując 
tym samym do Dnia Mamy i Taty. Całe rodziny, spędziły z nami so-
botni dzień. Atrakcji bowiem nie brakowało: była kiełbaska z grilla, 
herbatka, malowanie twarzy, panie skręcały z kolorowych balonów 

Ważny komunikat PUP
Dyrektor Powiatowego Urząd 

Pracy w Skarżysku – Kamiennej in-
formuje, że w związku ze zmianą 
przepisów dotyczących ochrony da-
nych osobowych wypłaty świadczeń 
począwszy od miesiąca listopada 
2018 roku będą realizowane wyłącz-
nie na rachunki bankowe wskazane 

przez osoby bezrobotne.
W związku z powyższym osoby, które dotychczas pobierały 

świadczenia w formie wypłat gotówkowych w kasach Urzędów Pocz-
towych proszone są o dostarczenie numerów rachunków bankowych 
do Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej od dnia 12 
lipca 2018 roku do dnia 31 października 2018 roku.

Powyższa informacja dotyczy jedynie osób, które nie złożył w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku – Kamiennej ww. dokumentu 
a pobierają lub będą pobierać świadczenia.
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W  sz ko ł ac h

Żegnaj szkoło, witajcie wakacje 
22 czerwca w SP 

Skarżysko Kościelne od-
było się uroczyste za-
kończenie roku szkolne-
go. Nagrodzono ponad 
100 uczniów.

Przybyłych powitał 
dyrektor szkoły Witold 
Woźniak, wśród gości 

była przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, wójt Zdzisław Woź-
niak, radni Monika Kocia, Janusz Sieczka i Tomasz Winiarski.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odegraniu Mazurka 
Dąbrowskiego, na początek trzema specjalnymi nagrodami specjal-
nymi przewodnicząca i wójt uhonorowali Magdalenę Niziołek za: 

najwyższy wynik na egzaminie, za 100% frekwencję oraz dla najlep-
szego gimnazjalisty. Swe nagrody ufundował również Janusz Sieczka, 
a otrzymali je: Wiktoria Piętak i Wiktoria Sieczka za najlepszy wy-
nik na egzaminie w klasach III, Wiktoria Szumiał i Gabriela Karpeta 

za najwyższa śred-
nią w klasach IV-VI, 
Magdalena Niziołek 
za najlepszy wynik 
na egzaminie gimna-
zjalnym oraz najlepsi 
sportowcy: Wiktoria 
Zając, Gabriela Wa-
lasa, Gabriel Czar-
nota i Julia Kabała. 
Nagrodę Rady Pedagogicznej dla najbardziej kulturalnego ucznia 
szkoły otrzymał Patryk Brzeziński z klasy Va. 

Ponadto świadectwami z paskiem oraz nagrodami i pucharami 
uhonorowano łącznie 82. uczniów szkoły podstawowej i 7. gimnazja-
listów, 24. uczniów za 100% frekwencję, laureatów konkursu z języka 
angielskiego, zwycięzców turnieju szachowego oraz rodziców, najbar-
dziej zaangażowanych w pracę szkoły.

Jacenty Kita
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W szkołach

Zakończenie roku szkolnego w Grzybowej 
Górze

W piątek 22 czerw-
ca br. w Remizie OSP 
w Grzybowej Górze 
odbyło się uroczy-
ste zakończenie roku 
szkolnego 2017/2018. 

Uroczystość rozpo-
częła Dyrektor Małgo-
rzata Strzelec, która po 
wprowadzeniu Pocztu 
Sztandarowego Szkoły 

i odśpiewaniu hymnu państwowego odczytała List Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika. 

Następnie odbyło się wręczenie wyróżnień uczniom osiągającym 
bardzo dobre wyniki w nauce, a także wręczono podziękowania i sta-
tuetki osobom wspierającym szkołę w podejmowanych przez nią dzia-
łaniach. Po części oficjalnej Pani Dyrektor wręczyła nagrody wszyst-
kim uczniom biorącym udział w konkursach organizowanych przez 
szkołę w roku szkolnym 2017/2018. 

Nagrodzono również Najlepszych Sportowców szkoły oraz uczniów 
wyróżniających się w całorocznych konkursach proekologicznych. Na 
zakończenie uroczystości Pani Dyrektor zadzwoniła po raz ostatni 
w tym roku szkolnym dzwonkiem życząc wszystkim udanych i szczę-
śliwych wakacji.

Rafał Lipka

Podsumowanie projektu „Umiem pływać”

18 czerwca 2018r. uczniowie klas III Szkół Podstawowych ze Skar-
żyska Kościelnego i Li-
powego Pola zakończyli  
kurs nauki pływania 
w ramach projektu 
Umiem pływać, który 
powstał przy wsparciu 
Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki, Urzę-
du Marszałkowskiego 
Województwa Święto-

krzyskiego i Urzędu 
Gminy. 

Uczniowie opa-
nowali podstawowe 
sposoby pływania 
oraz uświadomili so-
bie korzyści zdrowot-
ne związane z nauką 
pływania. Projekt 
obejmował 20 godzin 
zajęć, które odbywały 

się na krytej pływalni w Starachowicach pod kierunkiem instruktorów:  
Patryka Bebelskiego i Cypriana Wilka. Opiekę sprawowały nauczy-
ciele ze  SP w Skarżysku Kościelnym Marta Kocia i Beata Pastuszka. 

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w projekcie , pobyt w wodzie 
dostarczał im wiele radości i wrażeń, o czym  świadczyła 100 % fre-
kwencja na zajęciach.

Na zakończenie Projektu każdy uczestnik zaliczył sprawdzian 
umiejętności  w czterech stopniach: RYBKA, FOKA, NUREK, DEL-
FIN.

Ostatnie zajęcia to forma zabaw w wodzie z wykorzystaniem nie-
których elementów nauki pływania zakończone wręczeniem certyfi-
katów. 

Marta Kocia
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s p o r t

Dana Gamen Mistrzem Województwa LZS
Zawodniczki Dany Gameb Skarżysko Kościelne w ubiegły 

weekend wzięły udział w Igrzyskach Województwa LZS, które 
odbył się w Łopusznie.  Podopieczne Jarosława Mosiołka rywa-
lizowały w dwóch turniejach - siatkówki i koszykówki, w obu 
dyscyplinach zdobyły mistrzostwo województwa Zrzeszania 
Ludowych Zespołów Sportowych. 

Trzy osobowa drużyna siatkówki w składzie: Weronika 
Wilczyńska, Estera Kocia, Sylwia Kalwat, w swojej grupie eli-
minacyjnej zajęła drugie miejsce wygrywając 2:0 z LZS Wolica 
i przegrywając 2:0 z Arena Busko. W półfinale zespół Dany Ga-
meb zmierzył się z zespołem  LZS Lasocin, który wygrał gru-
pę 2.

Dziewczyny wygrały ten pojedynek 2:0. W drugim półfinale 
Arena Busko uległa drużynie GLKS Fałków 1:2. W meczu fina-
łowym Dana Gameb wygrała 2:0 z GLKS Fałków zdobywając 
pierwsze miejsce i tytuł Mistrzyń województwa Zrzeszenia LZS 
dające prawo startu w Igrzyskach Ogólnopolskich LZS, które 
w tym roku odbędą się  pod koniec sierpnia w Ostródzie. Trze-
cie miejsce zajął zespół z Lasocina pokonując Arenę Busko 2:0.

Prawo startu w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS zapewniły 
sobie również koszykarki.  Zespól złożony był z dwóch zawod-
niczek II LO A. Mickiewicza oraz dwóch zawodniczek z dru-
żyny siatkówki Dany Gameb. Dziewczęta wystąpiły w składzie 
Agnieszka Konieczna, Wiktoria Kloczkowska, Weronika 
Wilczyńska, Estera Kocia.

Rafal Lipka był trzeci
Dwudziestego czwartego czerwca bieżącego roku w War-

szawie odbyły się Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Le-
żąc, w których wystartował skarżyszczanin Rafał Lipka. 

Przed zawodami podjął z trenerem Arkadiuszem Staszew-
skim decyzję, aby w tym roku wystartować w kategorii do 120 
kg. Chodziło o zdobycie jak największej ilości punktów dla dru-
żyny Wikinga Starachowice, którą Lipka reprezentuje od kilku 
sezonów. Pomysł okazał się przysłowiowym strzałem w dzie-
siątkę! Wiking Starachowice zmiótł konkurencję zdobywając 
Drużynowe Mistrzostwo Polski w roku 2018.

W swojej kategorii wagowej Lipka stoczył taktyczną wal-
kę o trzecie miejsce z Robertem Kuciem z Wąbrzeżna. Na 205 
kg Kucia, Lipka odpowiedział 215 kg w pierwszym podejściu. 
Lżejszy rywal podniósł w drugiej próbie 215 kg, ale sędzio-
wie spalili jego podejście; natomiast Lipka uporał się z 220 kg. 
W decydującej serii Kuć rzucił wszystko na jedną szalę, zgłosił 
220 kg i wycisnął! Jednak znów sędziowie dopatrzyli się błędów 
i spalili podejście zawodnika. W takiej sytuacji Lipka przygo-
towany do ciężaru 222,5 kg zdecydował się na atak na 230 kg. 
Próbę wykonał bezbłędnie, dzięki czemu zajął 3 miejsce w ry-
walizacji Seniorów w Mistrzostwach Polski, a także triumfował 
w kategorii 120 kg weteranów 40-49 lat!

Obecnie skarżyszczanin przygotowuje się do wrześniowych  
Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym i do jesien-
nych startów dla Wikinga Starachowice.

(jaki)

W meczu o miejsce pierwsze zawodniczki ze Skarżyska wy-
grały z zespołem GLKS Fałków 17:6 zdobywając  Mistrzostwo 
Województwa Zrzeszenia LZS.

Klub Dana Gameb uczestniczył tylko w dwóch dyscyplinach 
Igrzysk - w turniej siatkówki i koszykówki. Odbyły się jeszcze 
turnieje piłki nożnej kobiet i mężczyzn, piłki ręcznej, przeciąga-
nie liny, podnoszenie odważnika. Dana z dorobkiem 100 punk-
tów zajęła w ogólnej klasyfikacji trzecie miejsce. W klasyfikacji 
gmin Skarżysko Kościelne zajęło piąte miejsce, w klasyfikacji 
powiatów - powiat skarżyski zajął czwarte miejsce. 

Źródło: skarzysko24.pl
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