
Dyskusja nad książkami
Przy bibliotece 

w Skarżysku Kościel-
nym aktywnie dzia-
ła Dyskusyjny Klub 
Książki. We wrześniu, 
korzystając z piękne-
go, słonecznego dnia, 
członkinie spotkały się 
w plenerze. Po waka-
cyjnej przerwie oma-

wiane były 3 książki. 
Czytaj na str. 12

Jesienny rajd szóstoklasistów

W piątek, 4 października 2013 r. odbył się pieszy rajd  historycz-
ny ze Skarżyska Kościelnego do mogiły powstańców styczniowych 
w Kierzu Niedźwiedzim. Uczestnikami rajdu byli uczniowie klas szó-
stych z Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym i Szkoły 
Podstawowej w Grzybowej Górze.

Czytaj na str. 10
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Dziękujemy Wam nauczyciele

W piękny sposób uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Skar-
żysku Kościelnym uhonorowali swych nauczycieli i pracowników 
oświaty. 15 października odbyła się akademia z okazji Dnia Eduka-
cji Narodowej.

Czytaj na str.7

Są już uczniami

28. pierwszaków 10 października składając uroczyste ślubowanie 
stało się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej w Skarżysku 
Kościelnym. 

Czytaj na str. 9

Marszałek z kolejną wizytą w naszej gminie
Już po raz drugi 

w okresie ostatnich 
miesięcy w gminie 
Skarżysko Kościel-
ne gościł Marszałek 
Województwa Świę-
tokrzyskiego Adam 
Jarubas. Tym razem 
w towarzystwie wój-
ta gminy Zdzisława 
Woźniaka i radnego 

Wojciecha Płusy odwiedził dwie instytucje – Samodzielny Publicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Przedszkole Samorządowe.

Czytaj na str. 2
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Marszałek z kolejną wizytą w naszej 
gminie

Już po raz drugi w okresie ostatnich miesięcy w gminie Skar-
żysko Kościelne gościł Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
Adam Jarubas. Tym razem w towarzystwie wójta gminy Zdzisława 

Woźniaka i radnego Wojciecha Płusy. Odwiedził dwie instytucje – 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz Przedszko-
le Samorządowe.

Po nowoczesnym ośrodku zdrowia gości oprowadziła dyrektor 
placówki Marzenna Dyz-
ner - Urbańska. Podczas 
rozmowy z marszałkiem 
dyrektor zwróciła uwa-
gę na zbyt niski poziom 
kontraktu z Narodo-
wym Funduszem Zdro-
wia, przede wszystkim 
w zakresie rehabilitacji 
oraz ginekologii.

Następnym celem 
wizyty było przedszko-
le, gdzie dzieci powita-
ły marszałka śpiewem, 
a dyrektor Barbara Ko-
cia kwiatami. Dodajmy, 

że marszałek śpiewał 
piosenki z dziećmi 
oraz czytał fragment 
bajki Jaś i Małgosia. 
Dzieci obradowały 
gości słodkim poczę-
stunkiem, a placówkę 
skromnymi upomin-
kami w postaci pomo-
cy dydaktycznych.

Później Marszałek Adam Jarubas gościł w III LO im. S. Staszica 
oraz w bibliotece przy ul. Towarowej w Skarżysku-Kamiennej, gdzie 
spotkał się z młodzieżą. Podczas spotkania przekonywał młodych 
ludzi, aby nie zaniedbywali swojego wykształcenia. Zdaniem mar-
szałka Adama Jarubasa kwalifikacje i kompetencje oraz wytrwałe 

dążenie do celu po-
zwolą odnieść suk-
ces w przyszłości. 
Do pracy nad sobą 
zachęcali młodzież 
także doradcy mar-
szałka Andrzej Łu-
kasik i Paweł Gar-
busik.

Jacenty Kita
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Szczepienia przeciwko grypie
SPZOZ w Skarżysku Ko-

ścielnym jako placówka ogól-
nopolskiej akcji zwalczania 
grypy zachęca wszystkich pa-
cjentów do szczepień ochron-
nych przeciwko grypie na se-
zon 2013/2014.

Oferujemy w ramach 
programu profilaktycznego 

współfinansowanego z budżetu gminy Skarżysko Kościelne bezpłatne 
szczepienia przeciwko grypie wszystkim pacjentom SPZOZ w Skarży-
sku Kościelnym po 60-tym roku życia.

Dla wszystkich chętnych polecamy również odpłatne szczepienia 
szczepionką vaxigrip w cenie 30 zł. Wiadomość w rejestracji SPZOZ 
tel. 41 271 44 00. 

Lekarze i pielęgniarki w ramach działań profilaktycznych służą 
fachowym doradztwem w zakresie profilaktyki grypy.

Odbiór końcowy „sołtysówki” w Świerczku
W dniu 10 październi-

ka w siedzibie urzędu gminy 
w Skarżysku Kościelnym, 
a następnie w Świerczku od-
był się odbiór końcowy robót  
budowlanych  w ramach  pro-
jektu  pn.: Zagospodarowanie 
Przestrzeni Publicznej poprzez 
utworzenie Centrum Kultural-
no-Rekreacyjnego w miejsco-
wości Świerczek.

Zadanie to współfi-
nansowane jest w ramach 
działania 4.1.3 Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Roz-
woju w zakresie operacji 
odpowiadających warun-
kom przyznania pomocy 
w ramach działania Odno-
wa i Rozwój Wsi objętego 
PROW na lata 2007-2013.

Zakres zagospodaro-
wania terenu w miejscowo-
ści Świerczek na działkach 
inwestora o nr ew. 329, 330, 331 obejmował wykonanie: placu zabaw 
dla dzieci, zagospodarowania terenów zieleni, altany z grillem oraz 
boiska trawiastego do siatkówki.

Wykonawcą robót 
była firma EURO-BRUK 
Kamila Żaka z Radomia 
reprezentowana przez 
Piotra Żaka.

Komisji odbiorowej 
powołanej zarządzeniem 
wójta przewodniczył An-
drzej Skrzypczak – kie-

rownik referatu inwestycji. W odbiorze końcowym wzięli również 
udział Cezary Płeszka – inspektor nadzoru inwestorskiego, Stefan 
Walczak – kierownik budowy oraz inni przedstawiciele inwestora 
i wykonawcy.

Łączny koszt budowy zamknął się w kwocie 110.000 zł.
Robert Gładyś

Sesja rady gminy
Od podania smutnej informacji rozpoczęła się ostatnia sesja rady 

gminy, która miała miejsce 30 września. Tego dnia w godzinach po-
rannych dotarła wiadomość, że zmarł Zenon Nowakowski, członek 
zarządu powiatu skarżyskiego, blisko związany z naszą gminą. Stąd 
na początku sesji zebrani na sali konferencyjnej urzędu gminy na 
wniosek przewodniczącego rady Pawła Wiatra minutą ciszy uczcili 
Jego pamięć.

Sesję swą obecnością zaszczycili zaproszeni goście: radni powia-
towi Danuta Banaczek i Jerzy Żmijewski, prezes MPWiK Jan Sto-
jek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Czyż, dzielnicowy 
Ireneusz Borowiec, dyrektor SP w Lipowym Polu Ilona Wątła wraz 
z przedstawicielami rady rodziców Dominiką Sieczka i Magdaleną 
Kowalik oraz reprezentanci jednostek straży pożarnej: Marian Gła-
dyś (Grzybowa Góra), Dariusz Sasal (Kierz Niedźwiedzi) i Stanisław 
Niziołek (Lipowe Pole).
Wójt o swej pracy

Po przyjęciu porządku obrad sprawozdanie ze swej pracy złożył 
wójt Zdzisław Woźniak.

Na początek wójt podziękował wszyst-
kim, którzy w jakikolwiek sposób przyczy-
nili się do zorganizowania Gminno – Po-
wiatowych Dożynek. Zdzisław Woźniak 
poinformował, iż podczas pobytu na Tar-
gach Zbrojeniowych w Kielcach wspólnie 
z radnym Wiesławem Derlatką miał możli-
wość przeprowadzenia rozmowy z przedsta-
wicielami zarządu firmy Bumar Amunicja 
w sprawie odwodnienia ul. Staffa w Majko-
wie. Niestety, stanowisko firmy, wyrażone 
również w piśmie do starostwa powiatowe-
go, jest mało przychylne. 

Wójt wspólnie z przewodniczącym rady Pawłem Wiatrem po-
dziękował również naszym strażakom za sukcesy odniesione podczas 
powiatowych zawodów sportowo – pożarniczych.

Zdzisław Woźniak poinformował również o sukcesie naszej 
gminy w kolejnej edycji 
Sportowego Turnieju 
Miast i Gminy. Efekt – 
to kwota 8 tys. złotych 
z przeznaczeniem na za-
kup sprzętu sportowego.

Na koniec swego 
wystąpienia wójt pod-
sumował cykl zebrań 
wiejskich w sprawie roz-
dysponowania fundu-
szu sołeckiego na 2014 

rok. Zdzisław Woźniak szerzej odniósł się do zebrania w Majkowie, 
a konkretnie do odbytego 
nieco wcześniej posiedze-
nia rady sołeckiej tej wsi, na 
którym padły stwierdzenia, 
iż w sprawie ul. Staffa miesz-
kańcy pozbawieni zostali 
złudzeń, gdyż projekt jej 
kompleksowej przebudo-
wy nie został złożony przez 
powiat do tzw. schetynówek. 
Powód – brak kompletnej 
dokumentacji oraz wymaganych pozwoleń. Zdaniem mieszkańców 
Majkowa to przejaw lekceważenia ich potrzeb przez władze powiatu 

Wójt Zdzisław Woźniak 
składa sprawozdanie

Strażakom podziękowano za sukces

Czek na 8 tys. zł prezentuje Tomasz 
Winiarski
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i gminy. Do tego dochodzą pretensje mieszkańców o złe skomuniko-
wanie miejscowości, brak kanalizacji na ul. św. Anny oraz niewyre-
montowany skatepark.

Wójt Zdzisław Woźniak wydał w tej sprawie oświadczenie, w któ-
rym czytamy:

W nawiązaniu do przebiegu posiedzenia Rady Sołeckiej Majkowa 
z dnia 6 września br., na którym padały nieprawdziwe, a wręcz krzyw-
dzące mnie twierdzenia, o moim rzekomym braku zaangażowania 
w problem modernizacji ulicy Staffa, a nawet sugerujące brak jakiego-
kolwiek zainteresowania władz gminnych sprawami Majkowa, niniej-
szym oświadczam, co następuje:

Ulica Staffa jest zaewidencjonowaną publiczną drogą powiato-
wą. Jako taka nie może stać się przedmiotem nakładów gminy w inny 
sposób, jak tylko w drodze współdziałania pomiędzy gminą Skarżysko 
Kościelne oraz powiatem skarżyskim. Uchwała Rady Gminy Skarżysko 
Kościelne o udzieleniu powiatowi pomocy finansowej na pokrycie kosz-
tów budowy drogi jest jedynym możliwym prawnie sposobem partycy-
powania gminy w kosztach inwestycji. Jednocześnie sama uchwała nie 
może zostać podjęta bez wniosku powiatu, popartego uzyskanym po-
zwoleniem na budowę i poprzedzającą go kompleksową dokumentacją. 
Do dnia dzisiejszego żaden wniosek w tym zakresie do urzędu gminy 
nie wpłynął. 

W tej sytuacji zarzucanie mi braku udokumentowanych czynności 
w tym zakresie jest absurdalne. Przypominam, że jedyne co mogę w tej 
sprawie uczynić to popierać inicjatywy w zakresie tej inwestycji, co czy-
nię nieustannie od chwili, gdy powstał problem. 

Od początku, w pełni popierałem tę inwestycję i koncepcję złożenia 
przez powiat wniosku o dofinansowanie jej  z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Deklarowałem i nadal deklaruję goto-
wość poniesienia przez gminę Skarżysko Kościelne części kosztów nie-
objętych dofinansowaniem.

Nigdy nie opuściłem ani nie zignorowałem żadnego zaproszenia na 
spotkanie zorganizowane przez zainteresowane strony, zawsze potwier-
dzając wspomniane deklaracje i szukając sposobu rozwiązania proble-
mu. Potwierdził to nawet sam Zarząd Powiatu, choćby na sesji Rady 
Gminy w maju br. 

Właśnie z szeregu przeprowadzonych z własnej inicjatywy rozmów 
wiem, że opracowaniu przez powiat dokumentacji przeszkodził brak 
uzgodnień dotyczących odprowadzania wód opadowych z części ulicy 
Staffa, ale na te kwestie ani wójt, ani gmina Skarżysko Kościelne nie ma 
żadnego wpływu.

Wiosną br. uczestniczyłem w spotkaniu z Powiatowym Zarządem 
Dróg i przedstawicielem Zakładów Bumar Amunicja (Zakładu Nr 2 – 
którego dotyczy problem). Wspólnie dokonano oględzin i uzgodniono 
wstępnie, że zakład uzgodni pozytywnie sprawy związane z odwodnie-
niem drogi objętej planowaną inwestycją. Pisemnie potem sprecyzowa-
no, że zgoda będzie udzielona warunkowo. Z moich informacji wynika, 
że powiat przedstawił projekt dokumentacji wykonania rowu odwad-
niającego, ale nie został on zaakceptowany przez Bumar jako niespeł-
niający wcześniej założonych warunków.

Ostateczne porozumienie w tej kwestii zależy wyłącznie od w/w 
podmiotów, a od owego porozumienia, powodzenie całej inwestycji. Ze 
swej strony wystosowałem do władz powiatu pismo o rozważenie prze-
prowadzenia zadania z ograniczeniem do tej części ulicy, której uzgod-
nienie nie dotyczy. 

W tej sytuacji zarzucanie mi braku staranności, a nawet wiązanie 
niepowodzenia inwestycji z okresem trwania „tej” kadencji, jest nie tyl-
ko chybione, ale niedopuszczalne. Nie istnieje bowiem po mojej stronie 
żadne zaniedbanie, ani nawet zaniechanie, które mogło mieć wpływ na 
losy tej inwestycji. 

Radni Rady Gminy Skarżysko Kościelne, a nawet  Członkowie Rady 
Sołeckiej,  mają akurat w tej sprawie identyczną „moc sprawczą”  jak 
Wójt Gminy, jeżeli więc znacie Państwo rozwiązanie tej sytuacji, proszę 
je przedstawić i dopiero później ewentualnie egzekwować jego wyko-
nanie.

Odnosząc się natomiast do twierdzeń, że są osoby, które cyt. 
„zrobią wszystko, by inwestycja ta nie została zrealizowana”, bo jest 
im „nie na rękę”, to jako Wójt Gminy mający na względzie jej dobro, 
proszę  wysuwających  takie tezy o wskazanie t y c h osób i ewentu-
alnych dowodów na ich działalność, a ja gwarantuję, że wdrożę od-
powiednią procedurę i postaram się, by poniosły odpowiedzialność. 

– Nie może być tak, że za plecami wójta i rady gminy takie rzeczy 
się mówi – dodał wójt.

Na koniec wójt poinformował, że na posiedzeniu rady społecznej 
SPZOZ zgłoszona została przez dyrekcję placówki propozycja wyko-
nania w 2014 roku termomodernizacji tzw. starej części obiektu.

Miłym przerywnikiem w obradach było wystąpienie przedsta-
wicieli szkoły i rady rodziców z Lipowego Pola Skarbowego, którzy 
podziękowali za wsparcie i pomoc podczas organizacji ostatniego fe-
stynu szkolnego.

Kanalizacja znów na sesji
Gościem obrad był Jan Stojek, prezes MPWiK, spółki która 

w imieniu Skarżyska Kościelnego i Skarżyska – Kamiennej realizuje 
inwestycję kanalizacyjną. Pod jego adresem padło wiele pytań. Paweł 
Wiatr pytał o wymianę uszkodzonych w trakcie budowy kanalizacji 
płytek chodnikowych oraz o kwestię dofinansowania przyłączy ka-
nalizacyjnych. Alicja Pasis pytała o przyczynę nieprzyjemnych zapa-
chów z sieci, kwestię pokrycia z własnych środków budowy przepom-
powni przez jedną z mieszkanek (a to koszt 3.500 zł) oraz zapadania 
się i obrywania gruntu po linii budowy sieci m.in. koło szkoły. Na fetor 
wydobywający się z rur zwracali także uwagę Renata Kępa i Włodzi-
mierz Foch. Zbigniew Górzyński prosił o wyjaśnienie zakresu prac 
na modernizowanej oczyszczalni ścieków oraz o tzw. legalizację wodo-
mierzy oraz o termin zakończenia budowy sieci. Zdzisław Rymarczyk 
pytał o termin wykonania przyłączy w Michałowie, a Marzena Pię-
tak o to, czy gmina będzie partycypować w kosztach wdrażania Planu 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Stefan Kiełek prosił o rozplantowanie nadmiaru ziemi wywiezionej 
na boisko, a Tadeusz Chyb o możliwość sfinansowania przyłącza ka-
nalizacyjnego do remizy z funduszu sołeckiego.

Odpowiadając na powyższe prezes Jan Stojek stwierdził, że fetor 
to problem przejściowy, który zniknie po pełnym uruchomieniu ca-
łej sieci, gdyż na ten moment jest za mały przepływ ścieków. Prosił 
o cierpliwość w sprawie niedoróbek, które wykonawca kompleksowo 
usunie na koniec prac. Na oczyszczalni budowany jest nowy kolek-
tor a modernizowane są osadnik wstępny i wtórny. Wodomierze wy-
mienianie są cyklicznie, gdyż okres ich żywotności wynosi 5 lat. Obie 
gminy do spółki wnoszą swoje wkłady, które są przeznaczane na jej 
kapitał. W sprawie nowych przyłączy aktualnie trwają pracę nad pro-
jektem, dopiero później można ogłosić przetarg na wykonanie i starać 
się o dofinansowanie z NFOŚiGW. Na koniec prezes dodał, iż formal-
nie termin zakończenia budowy kanalizacji to kwiecień 2014 roku, ale 
wykonawca deklaruje, że w przypadku dobrej pogody prace potrwają 
tylko do końca tego roku.
Interpelacje, wnioski i zapytania

Ten punkt obrad jak zwykle było bardzo obszerny. Zgłaszane po-
stulaty dotyczyły:

Podziękowania składa dyrektor 
Ilona Wątła

Jedną z osób wspierających była 
Danuta Banaczek
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Wojciech Płusa
-  do powiatu skierował pytanie o to, dlaczego Grzybowa Góra 

nie dostanie pieniędzy na likwidację szkód po lipcowych ule-
wach (dodajmy, że z rezerwy budżetu państwa powiat otrzy-
mał środki na likwidację szkód w Kierzu Niedźwiedzim – 
red.),

-  zwiększenia liczby patroli policji przy szkole i remizie w Grzy-
bowej Górze.

Renata Kępa
-  udrażniania nie-

szczęsnych ro-
wów w Lipowym 
Polu Plebańskim,

-  dokończenia bu-
dowy chodnika,

-  zwiększenia licz-
by patroli dro-
gówki.

Włodzimierz Foch
- usunięcia niebez-

piecznych konarów na 
drodze od szkoły w Lipowym Polu Skarbowym do mostu.
Marzena Piętak

-  wykonania przejść dla pieszych przy zatokach autobusowych 
w Świerczku oraz przy placu zabaw.

Zbigniew Górzyński
-  bezpańskich psów,
-  nieodpowiedniej liczby worków na śmieci.

Zdzisław Rymarczyk
-  terminu zakończenia modernizacji mostu w Michałowie przy 

drodze powiatowej,
-  małej efektywności łatania dziur w jezdni metodą na zimno,
-  zasad oddawania popiołu,
-  problemu psów przetrzymywanych w tzw. hotelu,
-  efektywności wnoszenia przez mieszkańców opłat za śmieci.

Janusz Sieczka
-  remontu chodnika na ul. Kolonia.

Tomasz Winiarski
-  ustawienia dodatkowego przystanku autobusowego w kierun-

ku Sadku.
Stefan Kiełek

-  naprawy chodnika na ul. Iłżeckiej.
Michał Rymarczyk

-  zapadania się jezdni na ul. św. Anny,
-  podziękował za ul. Staf-

fa.
Alicja Pasis

-  zaapelowała do władz 
powiatu, aby ul. Staffa 
modernizowana była 
choć etapami,

-  poruszyła sprawę nie-
bezpiecznych konarów 
zwisających na drze-
wach na ul. Staffa.

Na koniec Paweł Wiatr 
zaapelował do władz powiatu 
o zabezpieczenie w budżecie 
w 2014 roku środków na remont chodników w Skarżysku Kościel-
nym II.

Na znaczną część tych wniosków odpowiedział Marek Czyż – dy-
rektor PZD.

Wyjaśniając kwestię dodatkowych środków na likwidację szkód 
powodziowych M. Czyż powiedział, że spośród 14. miejsc wytypowa-

nych do wojewody świętokrzyskiego z prośbą o dodatkowe pieniądze, 
pozytywną decyzję otrzymały tylko ul. Kopernika i Rycerska w Skar-
żysku – Kamiennej oraz droga w Kierzu Niedźwiedzim. Kwota dotacji 
wyniosła 800.000 złotych. Remonty chodników muszą poczekać na 
przyszły rok, gdyż powiat obecnie nie ma już środków na naprawy 
bieżące. Sprawę przejść dla pieszych trzeba zgłosić w wydziale komu-
nikacji starostwa, a ten wydział ewentualne lokalizacje musi uzgodnić 
z policją.  M. Czyż dodał, że jeszcze w tym roku za ok. 60.000 zł wy-
konane zostanie porządne odwodnienie w okolicach szkoły w Grzy-
bowej Górze.
Rezygnacja wiceprzewodniczącej

Pierwsza z uchwał podejmowanych na 
sesji dotyczyła rezygnacji z funkcji wiceprze-
wodniczącej rady gminy Alicji Pasis. Swą 
pisemną decyzję radna motywowała w spo-
sób następujący:

Złożenie rezygnacji ze stanowiska wice-
przewodniczącej Rady Gminy w Skarżysku 
Kościelnym, było poprzedzone głębokim na-
mysłem i przemyśleniami odnoście wartości 
i priorytetów w mojej działalności.

Zawsze uważałam, że dla dobra ogólnego, 
można się porozumieć i działać wspólnie, ma-
jąc jednak swoje zasady, przekonania czy też 
pomysły do przedstawianych problemów. 

Niestety, od początku tej kadencji, zabrakło jakiejkolwiek współ-
pracy pomiędzy mną a wójtem gminy. Mimo prób porozumienia z mojej 
strony, niestety zabrakło dobrej woli z drugiej strony. Wiem, że jestem 
osobą, która mówi to, co uważa za słuszne w sposób bezpośredni, co 
niestety nie cieszyło się i nie cieszy się szczególnym uznaniem drugiej 
strony, a często odbierane było jako atak.

Jako radna Majkowa starałam się i staram nadal reprezentować 
moje sołectwo. Sołectwo, dla którego priorytetem w tej kadencji była 
ulica Staffa, bo kanalizacją objęte zostały niemal wszystkie sołectwa. 
Mimo wielu moich interpelacji, radnego M. Rymarczyka, Przewod-
niczącego Rady Sołeckiej K. Kasprzyckiego, popartych materiałami 
fotograficznymi obrazującymi koszmar egzystowania mieszkańców tej 
tak zdewastowanej przez kanalizację ulicy, szeregu różnych dyskusji, 
wniosków, odpowiedzi – końcowy efekt jest taki, że drogi nie będzie, bo 
przeszkodą, której nie dało się pokonać, jest zakład Bumar. Remontu 
w najbliższym czasie nie będzie, a na całej długości być może nigdy.

Dla mnie i chyba większości mieszkańców Majkowa, takie zakoń-
czenie sprawy mało, że nic nie wnosi, ale jest porażką. I nie jest istotne, 
ile kto się napracował, co robił w tej sprawie, najważniejszy jest efekt 
końcowy i tego efektu zabrakło. Zachodzi tylko jedno pytanie, dlaczego 
w porę nie zastosowano alternatywnych rozwiązań tego tak ważnego 
dla mieszkańców problemu? Odpowiadam, bo zabrakło chęci do wspól-
nych działań Wójta z radnymi.

Dla mnie nie jest ważna funkcja, bo każda z nich jest tylko na jakiś 
z góry określony czas. Dla mnie ten czas właśnie się skończył, bo chy-
ba nie o to chodzi, aby w czasie sesji siedzieć za stołem prezydialnym. 
Osobą funkcyjną się bywa, a współobywatelem i współmieszkańcem 
jest się zawsze.

Kończąc, z tego miejsca, dziękuję Przewodniczącemu Rady Gminy 
Pawłowi Wiatrowi, za jego wielkie serce, otwartość, koncyliacyjny cha-
rakter i chęć niesienia pomocy. Panie Przewodniczący, praca z panem, 
to dla mnie był zaszczyt. Życzę Panu dużo wytrwałości i determinacji 
w działaniu.

Dziękuję wszystkim tym radnym, z którymi udało się do tej pory 
merytorycznie pracować i myślę, że tak dalej zostanie.

Radni przyjęli rezygnację Alicji Pasis z funkcji wiceprzewodni-
czącej rady gminy, a przewodniczący rady Paweł Wiatr podziękował 
jej za dotychczasową współpracę.

Jacenty Kita

Prace przy rowach już trwają

Odpowiedzi udziela M. Czyż

Alicja Pasis złożyła 
rezygnację z funkcji wi-
ceprzewodniczącej rady
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W  sa m o r z ą dz i e

Nowoczesna informatyzacja wkracza 
do gminy

Jeszcze w tym roku 1,1 tys. komputerów, 160 serwerów oraz wie-
le innych nowoczesnych urządzeń trafi do 93. gmin i 13. powiatów 
w województwie świętokrzyskim. 25 września marszałek wojewódz-
twa Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członek 
zarządu województwa Piotr Żołądek podpisali umowy z wyko-
nawcami zadań w ramach projektów e-świętokrzyskie - Rozbudowa 
Infrastruktury Informatycznej JST oraz e-świętokrzyskie - Budowa 
Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. 
Łączna wartość umów opiewa na 32 mln złotych.

-Do końca 2014 r. jednostki samorządu terytorialnego zosta-
ną wyposażone w sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie, dzię-
ki czemu interesant będzie mógł m.in. śledzić postęp załatwiania 
sprawy czy składanej przez niego aplikacji. Natomiast SIP zapew-
ni powszechny dostęp do aktualnych danych charakteryzujących 
nasz region, takich jak ochrona środowiska, nieruchomości czy 
zarządzanie drogami, które zyskają przestrzenną lokalizację dzię-
ki przedstawieniu ich na mapie województwa – mówi wójt Zdzi-
sław Woźniak, który wraz z sekretarz gminy Moniką Mączyńską 
uczestniczył w spotkaniu, na którym podpisano umowy.

- Podpisanie umów, które skutkują przejściem do fazy wyko-
nawczej, jakże ważnych dla rozwoju naszego regionu projektów, 
to w pewnym sensie symboliczny awans naszej świętokrzyskiej 
drużyny do ekstraklasy, jeśli chodzi o informatyzację działalności 
organów samorządowych - podkreślał marszałek Adam Jarubas 
otwierając konferencję poświęconą realizacji projektów e- święto-
krzyskie. - Wskaźnik wykorzystania w regionie świętokrzyskim 
Internetu w gospodarstwach domowych jest jednym z najniższych 
w kraju, wynosi bowiem 52 proc., przy średniej ogólnopolskiej - 62 
proc. Stąd konieczność realizacji projektów, które z pewnością po-
prawią te statystyki. Co ważne, będą wdrażane w szerokim, samo-
rządowym partnerstwie, dzięki czemu starostwa powiatowe oraz 
urzędy miast i gmin będą posiadały jednorodne oprogramowanie, 
które ułatwi wymianę informacji czy przepływ dokumentów. 

A przecież nowoczesna, zinformatyzowana administracja to 
ułatwienie pracy urzędników oraz korzyści dla interesantów - dodał 
marszałek. 

Projekt e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Prze-
strzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ) realizowany jest 
przy partnerskiej współpracy wszystkich jednostek samorządu te-
rytorialnego: województwa świętokrzyskiego, 13. powiatów oraz 
102. gmin, w tym miasta Kielce. Za blisko 14,8 mln zł złotych będzie 
realizowany przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Karto-
graficzne OPEGIEKA Sp. z o. o. z Elbląga. Głównym przedmiotem 

zadania jest zbudowanie regionalnej infrastruktury organizacyjno 
– technicznej danych przestrzennych: utworzenie Regionalnego 
Centrum Przetwarzania Danych - RCPD, zlokalizowanego w Urzę-
dzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, utworzenie 
Lokalnych Centrów Przetwarzania Danych – LCPD, zlokalizowa-
ne w 13. starostwach powiatowych, przyłączenie, uruchomienie 
i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świę-
tokrzyskiego  u wszystkich partnerów projektu. System Informacji 
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego umożliwi groma-
dzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opiso-
wych, ich wyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie, pobieranie, 
analizowanie, a także uruchomienie usług danych przestrzennych 
świadczonych drogą elektroniczną.

Zadaniem drugiego z projektów - e-świętokrzyskie Rozbudowa 
Infrastruktury Informatycznej JST – jest zwiększenie wykorzystania 
narzędzi informatycznych w gminach i powiatach, tak by zwiększyć 
efektywności działania tych samorządów i ułatwić mieszkańcom 
załatwianie spraw urzędowych. Obecnie sprzęt i oprogramowa-
nie w terenie okazują się niewystarczające do obsługi programów 
umożliwiających systematyzację danych gromadzonych i opraco-
wywanych przez urzędy, automatyzację ich przetwarzania czy też 
do automatycznego ich archiwizowania. Taką funkcję spełniają 
programy dedykowane tzw. Systemy Dziedzinowe (SD). Do auto-
matycznego przekazywania pomiędzy komórkami danej jednostki 
i śledzenia postępu załatwiania poszczególnej sprawy, od momentu 
wystąpienia interesanta z wnioskiem (w tym elektronicznym) po 
wydanie konkretnej decyzji służy specjalistyczne oprogramowanie 
zwane Elektronicznym Obiegiem Dokumentów (EOD). Zakup, in-
stalacja sprzętu i oprogramowania, a także migracja danych i wdro-
żenie w poszczególnych jednostkach tych systemów jest przedmio-
tem odrębnego i najdroższego zadania w projekcie, które będzie 
realizowane w ramach umowy o wartości ponad 17,3 mln zł przez 
konsorcjum firm: ZETO z Olsztyna i UNIZETO ze Szczecina.

Projekty uzyskały dofinansowanie z Regionalnego programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Jacenty Kita

Uroczystości pogrzebowe Zenona Nowakowskiego
2 października w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego 

w Skarżysku-Kamiennej odbyła się msza święta żałobna za zmarłego 
30 września Zenona Nowakowkiego. Uczestniczyła w niej delegacja 
naszej gminy z wójtem Zdzisławem Woźniakiem.

Przypomnijmy, że Zenon Nowakowski był członkiem Zarządu 
Powiatu Skarżyskiego z mandatem radnego w kadencji 2010-2014, 
radnym Rady Powiatu w latach 2006-2010, człowiekiem niezwykle za-
angażowanym w sprawy oświaty, społecznikiem o szlachetnym sercu. 
Zenon Nowakowski miał 64 lat.

(jk)
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d e n  W  z e s p o l e  sz kó ł

Dziękujmy Wam nauczyciele

W piękny sposób uczniowie Zespołu Szkół w Skarżysku Kościel-
nym uhonorowali swych nauczycieli i pracowników oświaty. 15 paź-
dziernika odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Najpierw uczniowie powitali obecnych na uroczystości nauczycie-
li z dyrekcją szkoły Witoldem Woźniakiem i Dorotą Gibas, sekretarz 
gminy Monikę Mączyńską oraz przedstawiciela rady rodziców An-
drzeja Walasa. 

Później dyrektor 
Witold Woźniak zło-
żył wszystkim pra-
cownikom oświaty 
życzenia w tym wy-
jątkowym dniu. –Dziś 
dzień wyjątkowy, bo 
mówimy o ludziach 
wyjątkowych. Czy za-
stanawialiście się, jak 
wyglądałoby wasze 
życie, gdyby nie szkoła? Ale szkoła nie jako budynek, ale osoby w niej 
pracujące – powiedział W. Woźniak.

Miły akcentem spo-
tkania było wręczenie 
nagród dyrektora szkoły 
dla wyróżniających się 
pedagogów. W tym roku 
otrzymali je: Dorota 
Gibas, Edyta Bartosie-
wicz, Małgorzata Bil-
ska, Monika Chrobot, 
Anastazja Górzyńska, 
Marta Kocia, Bogu-
sława Kabała, Tomasz 

Kobierski, Marta Kwiatkowska, Małgorzata Lisowska, Katarzyna 
Malik, Magdalena Mamcarz, Urszula Mendak, Anna Miernik, Lidia 
Mirkowska, Grzegorz Niewczas, Agnieszka Pakuła, Beata Pastusz-
ka, Małgorzata Paź, Jadwiga Płusa, Tatjana Rojek – Figarska, Anna 
Rokita, Paweł Rokita, Grażyna Wiatr, Renata Wolska i Monika Wa-
lachnia – Zawadzka.

Następnie w imieniu Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego 
prezes oddziału gminnego Be-
ata Pastuszka medal 50-lecia 
działalności w związku wręczy-
ła emerytowanej nauczycielce 
Ewie Kotwica.

Uroczystość zakończył pro-
gram artystyczny w wykonaniu 
chóru szkolnego i uczniów kla-
sy II szkoły podstawowej, który 
z uczniami przygotowały Beata 
Pastuszka i Renata Wolska. 

O dekorację zadbały 
Agnieszka Pakuła i Magdale-
na Mamcarz.

Jacenty Kita
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dz i e ń  e d u k ac j i  n a r o d o W e j

Dzień Edukacji Narodowej
W tym roku w Szkole Podstawowej w Majkowie 11 października 

nauczyciele i pracownicy oświaty z całej gminy, w tym grupa emery-
tów, spotkali się na tradycyjnym spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej.

Za serce,
Za uśmiech,
Za dobre rady

Słowa te były mottem spotkania, które otworzyła gospodarz 
szkoły Danuta Jasiewska witając wszystkich obecnych na spotkaniu, 
w tym wójta Zdzisława Woźniaka, sekretarz gminy Monikę Mączyń-
ską, skarbnik gminy Danutę Barwicką, radnych Wiesław Derlatkę 
i Wojciecha Płusę oraz Krystynę Nowak – prezes Sekcji Emerytów 
i Rencistów ZNP.

W dalszej części młodzież szkolna przedstawiła program oko-
licznościowy, który wraz z nimi przygotowały Justyna Dziumowicz 
– Dziura, Beata Szczygieł i Ilona Szwed. Na jego treści złożyły się 
scenki z życia szkoły oraz z serca płynące życzenia dla pedagogów oraz 
wszystkich osób zatrudnionych w naszych placówkach oświatowych.

Po występie uczniów głos zabrał wójt Zdzisław Woźniak stwier-
dzając: -Nauczyciel to nie zawód, to pasja i powołanie kształtujące 
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młodego człowieka. Ciepło i serce przelane w szkole na uczniów jest 
dla nich ostoją i wskazówką na przyszłość.

Później, po złożeniu życzeń, wójt gminy wręczył stopnie awansu 
zawodowego dla nauczycieli ZSP w Skarżysku Kościelnym Małgorza-
ty Bilskiej, Małgorzaty Lisowskiej i Moniki Walachnia – Zawadz-
kiej, a dyrektor SP Grzybowa Góra Małgorzata Strzelec dla swych 
nauczycieli – Katarzyny Kowalik i Kingi Gawron. Wójt w towarzy-
stwie sekretarz gminy Moniki Mączyńskiej wręczył również nagrody 
dla dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina, 
a okolicznościowe grawertony dla dyrektorów pozostałych szkół. 

Jacenty Kita

dz i e ń  e d u k ac j i  n a r o d o W e j

niosłym dla nich dniu towarzyszyli im bardzo licznie rodzice, władze 
samorządowe gminy z wójtem Zdzisławem Woźniakiem i sekretarz 
gminy Moniką Mączyńską, dyrekcja szkoły oraz dyrektor przed-
szkola samorządowego Barbara Kocia wraz z Moniką Sławińską, 
która jeszcze kilka miesięcy wcześniej zajmowała się wychowaniem, 
opieką i nauką z dzisiejszymi 
już uczniami.

Nim nastąpił ten uroczy-
sty moment uczniowie przed-
stawili program artystyczny, 
w którym pokazali, iż nauka 
w przedszkolu i kilka tygodni 
w szkole, są owocne i nie poszły 
na marne. Zadane kwestie re-
cytowali bezbłędnie, nie zjadła 
ich trema.

Część oficjalna rozpoczęła się od wprowadzenia na salę pocztu 
sztandarowego szkoły oraz odegrania hymnu państwowego. Po ślu-
bowaniu dyrektor szkoły Witold Woźniak pasował ich na ucznia,  
a w kronice szkolnej pozostał ślad, w postaci odcisku palca. – To wiel-

kie wydarzenie w życiu, które 
wpłynie na Waszą przyszłość. 
W naszej szkole panie przy-
gotują was poznawania rze-
czywistości, która nas otacza 
– powiedział dyrektor. Skła-
dając gratulacje i życzenia 
wójt Zdzisław Woźniak za-
chęcił licznie obecnych rodzi-
ców do ścisłej współpracy ze 

szkołą. Życzenia pierwszakom złożyła również delegacja z przedszko-
la oraz starsi koledzy. Na koniec rodzice obdarowali uczniów słodko-
ściami, a w ich mieniu głos zabrał Paweł Wiatr: -Oddajemy w wa-
sze ręce, drodzy nauczyciele, nasz najcenniejszy skarb. Troszczcie się 
o niego – powiedział.

A oto nasi pierwszoklasiści:
Klasa Ia – wychowawczyni Marta Kocia, uczniowie: Patryk Brze-

ziński, Milena Ćmiel, Bartosz Gładyś, Michał Kozieł, Lena Kwiat-
kowska, Karol Pająk, Patryk Sieczka, Weronika Sieczka, Agata 
Sobczyk, Wiktoria Stefańska, Miłosz Szymański, Paulina Węgrzyn, 
Łukasz Wiatr, Wiktoria Woźniak.

Klasa Ib – wychowawczyni Marzanna Dręga, uczniowie: Anna 
Bąk, Hubert Bąk, Patryk Bonio, Katarzyna Bugajska, Karol Homik, 
Oliwia Miernik, Cezary Mijas, Wiktoria Minda, Oskar Skorek, Ju-
lia Solarz, Maja Rosińska, Klaudia Rusnak, Kacper Warwas, Ga-
briela Woźniak.

Jacenty Kita

Są już uczniami
Grzeczność na co dzień, bardzo ważna sprawa!
Więc o niej w szkole, wspomnieć wypada.
nic nie kosztuje, słowo „dziękuję”,
A „przepraszam”, „proszę”, chlubę ci przynoszą.
Na lekcji uczniowie, nie mówią chórem,
gdy chcesz coś powiedzieć, ręka w górę.
Nie hałasuj na przerwie!
Każdy ci powie,
że hałas niszczy,
nerwy i zdrowie.
Choćbyś miał inne sprawy na głowie,
uważaj na lekcji, każdy ci powie.
Nigdy nie skacz, uczniu mały,
Bo to nie przynosi chwały!
Pod tymi słowami podpisało się 28. pierwszaków, którzy 10 paź-

dziernika składając uroczyste ślubowanie, stali się pełnoprawnymi 
uczniami Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym. W tym pod-
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n a sz e  dz i e dz i c t Wo

Jesienny rajd szóstoklasistów
W piątek, 4 października 2013 r. odbył się pieszy rajd  historycz-

ny ze Skarżyska Kościelnego do mogiły powstańców styczniowych 
w Kierzu Niedźwiedzim. Uczestnikami rajdu byli uczniowie klas szó-

stych z Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym i Szkoły 
Podstawowej w Grzybowej Górze. Piesza wędrówka zakończyła się 
ogniskiem i poczęstunkiem, którego organizacją zajęli się nauczyciele 
oraz rodzice ze Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim. 

O godz. 8.00 spod szkoły podstawowej w Skarżysku Kościelnym 
wyruszyła do mogiły powstańców w Kierzu Niedźwiedzim grupa szó-
stoklasistów pod opieką Katarzyny Malik, Magdaleny Mamcarz, Be-
aty Zielenkiewicz i Rafała Lipki. 

Celem wycieczki było poznanie przez dzieci wybranych lokalnych 
miejsc pamięci i zainteresowanie ich okresem powstania stycznio-

wego. Po 1,5 godzinnej pieszej 
wycieczce uczniowie wraz z opie-
kunami dotarli do leśnej mogiły, 
gdzie Rafał Lipka w interesujący 
sposób zapoznał zgromadzonych 
z faktami historycznymi z okresu 
powstania styczniowego. Punk-
tem kulminacyjnym rajdu histo-
rycznego było zapalenie zniczy 
na mogilne powstańczej. Na za-
kończenie wycieczki uczestni-
cy rajdu zostali zaproszeni na 
ognisko integracyjne wraz z po-
częstunkiem do Szkoły Podsta-
wowej w Kierzu Niedźwiedzim. 
Panie Justyna Kuźdub i Jolanta 

Woźniak zadbały o zorganizowanie ogniska wraz ze słodkim poczę-
stunkiem. Przy wspólnych zabawach i posiłku dzieci z różnych szkół 
w gminie, miały okazję poznać się i zintegrować oraz aktywnie spę-
dzić czas. Pyszne ciasto, kiełbaski, pieczone ziemniaki i gorąca herbata 
rozgrzewały uczniów w ten jesienny chłodny dzień. Po uśmiechnię-

tych twarzach dzieci widać było, że wycieczka okazała się dobrym po-
mysłem - nie tylko na kształtowanie postaw obywatelsko-patriotycz-
nych, ale również na podniesienie sprawności fizycznej. Rajd ten nie 
byłby oczywiście możliwy, gdyby nie aktywny udział i zaangażowa-

nie rodziców dzieci, nauczycieli oraz dyrekcji poszczególnych szkół. 
Wszystkim za okazaną pomoc serdecznie dziękują dzieci oraz opie-
kunowie. 

Katarzyna Malik
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i forma prezentacji są dowolne. 
Ocenie podlega: dobór repertu-
aru, kompozycja sceniczna wy-
stępu, celowość użycia środków 
pozasłownych, kultura słowa 
oraz ogólny wyraz artystyczny.

W tegorocznym konkursie 
Jury w składzie: Katarzyna Fla-
der-Rzeszowska (dr nauk hu-
manistycznych, historyk teatru, 
pracownik UKSW) oraz Krzysz-
tof Ogłoza (aktor Teatru Drama-
tycznego w Warszawie) zgodnie 
postanowiło przyznać I nagrodę poloniście z Publicznego Gimnazjum 
w Skarżysku Kościelnym – Pawłowi Rokicie.

GRATULUJEMY!
(jaki)

k u lt u r a

KOT 2013 dla Pawła Rokity
W dniach 27–29 września w Wiej-

skim Domu Kultury w Mostkach od-
był się KOT 2013 – VIII Ogólnopolski 
Festiwal Wywodzących ze Słowa. 

KOT to oryginalna prezentacja re-
cytatorska, w której uczestnicy wystę-
pują bez podziału na kategorie wieko-
we. Można zachować pełną swobodę 
w budowaniu programu. Repertuar 

Stowarzyszenie Kultury „Romano” 
zdobywa szczyty Tatr!

Do bardzo uda-
nych w działalności 
Stowarzyszenia Kul-
tury Zespołu Pieśni 
Tańca i Rozrywki 
Romano należy uznać 
wyjazd do Zakopa-
nego w dniach 21-
22 września.

Członkowie sto-
warzyszenia w liczbie 
29 osób zwiedzali Za-

kopane i okolice, zaznaczając swój ślad i gminy Skarżysko Kościelne 
występem w Poroninie, który nagrodzony został gorącym aplauzem 
turystów i miejscowych górali. 

Aktywna działalność stowarzyszenia przynosi wymierne efekty 
w kondycji psychicznej i fizycznej członków. Czy można sobie wy-
obrazić 77. letnią turystkę idącą 16 kilometrów do Morskiego Oka  
(w górę i w dół) bez żadnej pomocy, na dodatek domagającej się wie-
czornych tańców? Otóż jest to możliwe pod warunkiem, że zainwe-
stuje się w profilaktykę, bo zgodnie z powiedzeniem w zdrowym ciele 
zdrowy duch, znacznie mniej będziemy przeznaczać na leczenie róż-
nych dolegliwości i chorób.

Tą drogą członkowie stowarzyszenia pragną podziękować wójtowi 
gminy Zdzisławowi Woźniakowi za serdeczność i motywację do ak-
tywności.

W imieniu członków Stowarzyszenia 
Przewodnicząca Krystyna Staszewska

„Utkane ręką natury”
Utkane z kolorów i myśli,
Chwile utkane ze światła,
Utkane z marzeń,
Utkane ze wzruszeń i emocji,
Opowieści utkane przez naturę…
Przemysław Bodo ze Świerczka zdobył wy-

różnienie w konkursie fotograficznym Utkane 
ręką natury zorganizowanym przez Stowarzy-
szenie Rdest z Bliżyna, któremu prezesuje An-
drzej Adamczyk. Jury konkursu obradowała 23 
września i miało twardy orzech do zgryzienia, gdyż na konkurs wpły-
nęło 88 prac od 31. uczestników z całej Polski.  

Pod ocenę poddano 82 prace spełniające warunki regulaminu. 
Jury w składzie: Andrzej Staśkowiak (fotograf), Urszula Jędrzejczyk 
(plastyk, fotograf, instruktor GOK Bliżyn), Justyna Ostrowska-Pasz-
kiel (zarząd Stowarzyszenia RDEST) oraz Sebastian Siudak (instruk-
tor GOK Bliżyn) wyselekcjonowało 30 prac, które zaprezentowane 
będą na wystawie a spośród nich, po długich dysputach, wybrało 11 
prac, których autorów uhonorowało w następujący sposób: I nagroda 
Katarzyna Warańska z Rzeszowa za pracę Omotane, dwie II nagro-
dy – Adrian Głowania ze Skarżyska – Kamiennej za pracę 01 i Paweł 
Wężyk z Mostek za pracę Kozibród oraz dwie III nagrody – Katarzyna 
Warańska za pracę Otulone mgłami i Pawła Wżyka za pracę Płaszcz 
z wody. Jury wyróżniło również: Jowitę Drożdzikowską z Radomia, 
Przemysława Bodo ze Świerczka, Adriana Głowanię ze Skarżyska – 
Kamiennej, Beatę Latos z Starych Gonnych, Olgę Stępień ze Skarży-
ska – Kamiennej i Pawła Wężyka.

Na wystawie zaprezentowane będą także fotografie:  Agaty Adam-
czyk, Zbigniewa Araka, Tomasza Franczyka, Martyny Gębskiej, 
Jacka Opiłowskiego, Krzysztofa Sokołowskiego, Pauliny Pietrzyk, 
Moniki Zygarowicz, Sylwestra Świtka, Ziemowita Kasińskiego oraz 
Jacka Zająca.

Nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych wręczone zostały na 
wernisażu wystaw przy okazji inauguracji tegorocznego Dnia Tkaczki 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie 4 października.

(jaki)
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Dyskusja nad książkami
We wrześniu, korzystając z pięknego, słonecznego dnia, Dyskusyj-

ny Klub Książki spotkał się w plenerze. Po wakacyjnej przerwie oma-
wiane były 3 książki. 

Pierwszą pozycją omawianą na spotkaniu była Trucicielka E.E. 
Schmitta. W swoim najnowszym zbiorze opowiadań Trucicielka 
Schmitt odkrywa prawdziwą potęgę uczuć. Jego bohaterowie ukry-
wają zbrodnie, brak im cierpliwości, jedynie w sytuacji kryzysowej 
przypominają sobie o tym, co jest dla nich najważniejsze. Na ich przy-

kładzie Schmitt uczy nas czegoś ważnego, że nigdy nie jest za późno 
na zmianę, nawet jeśli nie zawsze dane nam będzie szczęśliwe zakoń-
czenie. 

Druga pozycja to Żona Beduina. Niezwykła historia Marguerite 
van Geldermalsen. W 1978 roku pochodząca z Nowej Zelandii pielę-
gniarka została żoną Muhammada, beduińskiego sprzedawcy pamią-
tek w legendarnej Petrze. Zamieszkała w liczącej dwa tysiące lat ja-
skini w skalnym zboczu i żyła jak Beduinka. Nauczyła się arabskiego, 
przeszła na islam, urodziła troje dzieci i poznała brytyjską królową 
Elżbietę. 

Kolejna pozycja to Miłość z kamienia, która odsłania wszystkie 
obsesje dręczące Grażynę Jagielską. Autorka opisuje swoje przeży-
cia, uczucia i emocje, jakich doznawała podczas kolejnych wyjazdów 
męża, a także swoje właśnie doświadczenia z kilku wypraw, w których 
mu towarzyszyła. Książka Jagielskiej wzbudza emocje. Wyciąga na 
wierzch wszystkie obawy, strach, lęk przed nieznanym, przed śmier-
cią, przed samotnością. Każda z wymienionych pozycji znalazła swo-
jego odbiorcę. Polecamy.

Teresa Banaszczyk

k u lt u r a

Remont mostu w Michałowie
Starostwo Powia-

towe z pozyskanych 
środków z rezerwy 
Ministra Finansów 
prowadzi remont mo-
stu w Michałowie, na 
którego fatalny stan 
niejednokrotnie zwra-
cał uwagę radny tej 
miejscowości Zdzi-
sław Rymarczyk. Re-

mont kosztował będzie ok. 300.000 złotych i ma potrwać do końca 
października (choć patrząc na tempo prac, jest to termin wątpliwy).

Jak mówi Marek Czyż, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, za 
zaoszczędzone w wyniku przetargu ok. 100.000 złotych powiat doko-
na również remontu pewnego odcinka drogi w tej miejscowości. Wy-
starczy to na ok. 200-300 m nowej nawierzchni.

(jaki)

Przejazd poprawiony

Informowaliśmy w poprzednim wydaniu gazety o fatalnym stanie 
przejazdu kolejowego na Lipowym Polu. Jednak w ostatnim czasie ko-
lej stanęła na wysokości zadania i przejazd został solidnie naprawiony.

(jk)

Interesujące spotkanie w świetlicy 
W czwartek, 17 października, dzieci z Lipowego Pola Skarbowe-

go uczestniczyły w spotkaniu 
z rzeźbiarzem ze Skarżyska 
Kościelnego Janem Skorkiem, 
zorganizowanym przez opie-
kunkę świetlicy Agnieszkę 
Sadzę i sołtysa, a jednocześnie 
radnego Włodzimierza Fo-
cha.

Zaprezentował on dzie-
ciom swoje prace i wprowadził 
je w tajniki swego warsztatu. 

Rzeźbiarz bardzo interesująco opowiadał o swoim życiu i pracy ar-
tystycznej. Od 25. roku życia interesuje się sztuką, a zwłaszcza rzeźbą 
w drewnie. Przez długi czas pozostawał samoukiem, gromadząc wiedzę 
z rzeźbiarstwa oraz teorii sztuki. Pierwsze rzeźby, które powstały, noszą 
nazwę Hetman i Król. Obecnie pan Jan jest członkiem Klubu Artystów 
Nieprofesjonalnych Skart 
w Skarżysku – Kamiennej. 

Artysta przywiózł ze 
sobą tylko część swojej ko-
lekcji, ponieważ ma w swo-
im dorobku bardzo dużą 
ilość dzieł i nie był w stanie 
nam tego wszystkiego za-
prezentować. Dzieci robiły 
na drewnie szkice domu, 
samochodu, kwiatka, tę-
czy, po czym artysta je 
wyrzeźbił. Następnie mali uczestnicy spotkania je pomalowali. Dzie-
ci były zachwycone tym, że mogły uczestniczyć w tworzeniu płasko-
rzeźby. Lekcja rzeźbienia w drewnie bardzo się wszystkim podobała, 
zarówno dzieciom, jak i dorosłym. 

Wytwory młodych artystów będzie można podziwiać w świetli-
cy wiejskiej.

Na zakończenie Jan Skorek podarował dzieciom łabędzia wyko-
nanego z korzenia, który będzie zdobił świetlicę i będzie miłą pamiąt-
ką tego wyjątkowego spotkania.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania pani Edycie Ni-
ziołek za pomoc w zorganizowaniu spotkania.

Agnieszka Sadza
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Ale okaz
Jesień to czas grzybobrania. Choć w tym 

roku grzyby pojawiły się dość późno, to jed-
nak olbrzymich okazów nie zabrakło.

Wielkiego grzyba borowika 26 września 
znalazł w miejscowości Gadka mieszkaniec 
Grzybowej Góry Marcin Dwojak. Jego zdo-
bycz ważyła 1,05 kilograma, korzeń miał wy-
sokość 25 cm a obwód kapelusza 22 cm.

(jaki)

XIV Kongres Gmin Wiejskich
Wójt gminy Zdzisław Woźniak uczestniczył w dniach 15-16 paź-

dziernika w XIV Kongresie Gmin Wiejskich, który w tym roku odbył się 
w Serocku. Głównym przesłaniem XIV Kongresu jest określenie perspek-
tyw rozwoju obszarów wiejskich w najbliższych latach, szczególnie w kon-
tekście możliwego wsparcia tego procesu z funduszy europejskich na lata 
2014-2020.

Z badania przeprowadzonego przez Związek Gmin Wiejskich RP  
wynika, że gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w tym okresie planują in-
westycje na poziomie 97 mld zł, przy założeniu wsparcia zewnętrznego 
w wysokości 64 mld złotych. W 70 % są one związane z gospodarką wod-
no-ściekową i budową dróg, czyli podstawową infrastrukturą równowa-
żącą dysproporcje rozwoju pomiędzy wsią a miastami. Istnieje poważne 
zagrożenie zrealizowania tylko niewielkiej części tych planów. Wyni-
ka to z ograniczonych dochodów własnych, brakiem perspektyw na ich 
zwiększenie a przede wszystkim z znaczącym ograniczeniem dostępności 
do funduszy europejskich w latach 2014-2020. W planowanym Progra-
mie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wyłączona została 
możliwość współfinansowania większości inwestycji gminnych. Mimo 
zapewnień Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma obecnie żad-
nego formalnego uzgodnienia sposobu wypełnienia tej luki. Istotna część 
gmin wiejskich może nie spełnić kryteriów lub trudno będzie się im wpi-
sać w nowe zasady wykorzystania środków europejskich (preferowanie 
projektów wzmacniających ośrodki wzrostu, udział w związkach funkcjo-
nalnych, zintegrowane inwestycje terytorialne, itp.).

Sytuacja ta nie nastraja optymistycznie i większość przedstawicie-
li samorządów reprezentujących obszary wiejskie obawia się stagnacji 
rozwoju, pogłębieniu dysproporcji pomiędzy wsią a miastami a przede 
wszystkim pogorszeniu warunków życia mieszkańców wsi. Dlatego, dys-
kutując o rozwoju obszarów wiejskich, podkreślamy potrzebę pilnego wy-
pracowania specyficznych rozwiązań dla gmin wiejskich, których celem 
jest minimalizacja marginalizacji społeczności wiejskich, zrównoważenie 
poziomu życia oraz podniesienie potencjału i możliwości godnego życia 
mieszkańców wsi. Taka rzeczowa debata jest bardzo istotna, bo przed pol-
ską wsią stoją ciągle ogromne wyzwania.

W dwudniowych obradach uczestniczyło ponad 800 samorządowców, 
przedstawicieli instytucji rządowych, gości, firm i mediów.

Tradycyjnie pierwszego dnia odbędą się dodatkowe debaty, związane 
z bieżącymi problemami gmin, związane z: wdrożeniem ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach; wdrażanymi i planowanymi usta-
wami oświatowymi; rozwojem inwestycji związanych z odnawialnymi 
źródłami energii; koncepcjami i działaniami wspierającymi finansowanie 
i realizację gminnych zadań.

(jaki)

Ratujmy zabytkowe nagrobki

W Dniu Wszystkich Świętych przed 
nekropolią w Skarżysku Kościelnym z ini-
cjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy 
Zabytków Parafii Świętej Trójcy odbędzie 
się kwesta. Kwestować będą również człon-
kowie Rycerzy Kolumba. –Zebrane w tym 
roku pieniądze chcemy przeznaczyć na re-
nowację zabytkowego nagrobka, w którym 
pochowany jest uczestnik Powstania Stycz-
niowego – mówi Anastazja Górzyńska, 
prezes Stowarzyszenia.

(jaki)

Komunikat w sprawie terminu uiszczania 
opłat za odpady

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne zawiadamia mieszkańców 
Gminy Skarżysko Kościelne, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Skar-
żysko Kościelne Nr XXVI/166/12 z dnia 30 listopada 2012 r. w spra-
wie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy wnosić z góry bez we-
zwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalenda-
rzowe, w terminach:

1/ za I kwartał do 31 stycznia danego roku,
2/ za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,
3/ za III kwartał do 31 lipca danego roku,
4/ za IV kwartał do 31 października danego roku.
Opłatę uiszczać należy wpłatą gotówkową w kasie 

Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne lub przelewem na rachunek ban-
kowy Nr: 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021 z dokładnym opisem 
przelewu tj. imię i nazwisko, dokładny adres posesji, z zapisem opłata 
za odpady komunalne za okres …………….

Planowane inwestycje w nowej perspektywie
Z terenu powiatu skarżyskiego do województwa wpłynęły 32. zapo-

wiedzi inwestycji, na które samorządy chcą dostać unijne pieniądze w la-
tach 2014 – 2020.

Władze województwa świętokrzyskiego przygotowują się do przyję-
cia, a potem rozdzielenia unijnych pieniędzy z nowej perspektywy finan-
sowej na lata 2014-2020. Urzędnicy z wyprzedzeniem chcieli wiedzieć, 
jakie projekty z unijnym dofinansowaniem zamierzają realizować samo-
rządy. Poproszono je o wypełnienie specjalnych kart zgłoszeniowych.

Miło nam poinformować, że w całym regionie pierwszym samorzą-
dem, który przekazał do Departamentu Polityki Regionalnej propozycje 
projektowe była gmina Skarżysko – Kościelne. 

Skarżysko Kościelne ma ciekawe pomysły na wykorzystanie unijnych 
pieniędzy. Na drogi chce wydać cztery miliony. Milion ma kosztować 
budowa Sołtysówki we wsi Świerczek, a dwa razy tyle gminne przedszko-
la. Również na dwa miliony opiewa wniosek na budowę e – biblioteki. 
W raporcie przygotowanym przez urząd wojewódzki ta inwestycja została 
uznana za najciekawszą z terenu powiatu.  „Projekt polega na wybudowa-
niu kompleksowego zaplecza dla potrzeb zachowania zbiorów tradycyjnej 
biblioteki wraz z utworzeniem biblioteki i czytelni cyfrowej. Budowa kom-
pleksowej infrastruktury zapewni trwałe podstawy w podniesieniu jakości 
usług kulturalno – oświatowo - edukacyjnych dla ludności wiejskiej – czy-
tamy w dokumencie.
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Nowości w bibliotece
Zaba Muhsen, „Sprzedane przez ojca”.

Zostałyśmy wywiezione do 
Jemenu, sprzedane przez wła-
snego ojca, brutalnie zmuszone 
do małżeństwa, gwałcone, pod-
dane wszelkim aktom przemo-
cy, upokarzane i więzione przez 
osiem lat…

Betty Mahmoody, autorka 
światowego bestsellera Tylko ra-
zem z córką, przedstawia wstrzą-
sającą autobiografię dwóch angiel-
skich dziewczynek. 2000 tysiące 
funtów, to cena za jaką Muthana 
Muhsen sprzedał swoje córki… 
Ojciec obiecał im rajskie wakacje. 
Dla piętnastoletniej Zany i czter-
nastoletniej Nadii z Birmingham 
to miała być wspaniała egzotyczna 
przygoda. Stała się ośmioma lata-

mi piekła… Zamiast pięknych plaż - zapadła wioska w Jemenie, nędz-
na, brudna i zacofana, gdzie nikt nie mówi po angielsku, gdzie kobieta 
jest niczym. Tu Zana i Nadia usłyszą, że ojciec sprzedał je i wydał za 
mąż. Że nie wrócą do domu. I że są niewolnicami swoich mężów… 
Dwie brytyjskie nastolatki, odcięte od rodziny, bliskich, wszystkiego, 
co znały i kochały, zostały nagle uwięzione w obcym świecie, prymi-
tywnym i wrogim, oddane w ręce obcych mężczyzn, gwałcone co noc, 
zmuszane do niewolniczej pracy. Były zaledwie dziećmi, przerażony-
mi i straszliwie samotnymi. A jednak Zanie udało się wyrwać z tego 
koszmaru. Wróciła do Anglii, by stamtąd walczyć o siostrę, o jej dzieci 
i o swojego synka. Ale jej tragedia miała ciąg dalszy…

Po międzynarodowym sukcesie swojej autobiografii Tylko razem 
z córką Betty Mahmoody otrzymywała z całego świata relacje podob-
ne do jej historii. Postanowiła przedstawić opowieść Zany jako jedną 
z najbardziej poruszających.

***
John Flanagan, „Drużyna. Wyrzutki”.

Skandyjska trylogia Johna Flanagana rozgrywająca się w świecie 
znanym z bestsellerowej serii Zwiadowcy.

W Skandii ludzie znają tylko jeden sposób na to, by młody męż-
czyzna stał się wojownikiem. Nastoletni chłopcy są dzieleni na grupy 
i wysyłani na trzymiesięczną wyprawę. Uczą się żeglarstwa, walki, 
taktyki, sztuki przetrwania... Drużyna przeciwko drużynie, wyzwa-
nie za wyzwaniem. Tylko jedna grupa odniesie zwycięstwo.

Hal Mikkelson, syn uznanego 
skandyjskiego wojownika i aralu-
eńskiej matki, musi bardzo się po-
starać, by udowodnić swą wartość. 
Nie odziedziczył po ojcu potężnej 
postury i imponującej siły mięśni. 
Na tle współziomków wydaje się 
słaby, mały, niewart złamanego 
miedziaka... Kiedy Hal staje na cze-
le jednej z drużyn złożonych z jemu 
podobnych, wyrzutków i odszcze-
pieńców, wie, że walka o zwycię-
stwo będzie trudna. Zmierzy się 
z kwiatem skandyjskiej młodzieży, 
mając po swojej stronie tylko spryt, 
inteligencję, hart ducha oraz przy-
jaciół.

***
Barbara Staniasławczyk, „Ostatni krzyk.  
Od Katynia do Smoleńska”.

Człowiek płacze nad ich losem, 
reportażysta go opisuje. Nie było ła-
two. W Rodzinach Katyńskich, gdzie 
zaczęłam reporterski szlak, natrafiłam 
na mur milczenia i niechęci. 

Z bliskimi było różnie: jedni mó-
wili od razu, inni potrzebowali roku 
i dłużej, żeby się otworzyć, a wtedy 
wyrzucali wszystko, co zalegało na 
dnie duszy i sumień. 

Opowiadali o synach, córkach, 
matkach, mężach, siostrach i przyja-
ciołach. Tych, którzy lecieli na groby 
swoich bliskich w 70. rocznicę zbrodni 
katyńskiej. Zginęli, domykając klam-
rę historii i polskiego losu. O tym jest 
ta książka. O bohaterskich czynach i wielkich miłościach, ale także 
o zwykłej codzienności. To też opowieść o podziałach, zasługach i wi-
nach, powiązaniach i zależnościach, małych i większych zawiściach. 
I o wręcz metafizycznych zdarzeniach w życiu bohaterów i w moim 
podczas zbierania materiałów do książki. Bo tu sny i przeczucia są tak 
samo ważne jak twarde fakty.

***
Jodi Picoult, „To, co zostało”.

Czy można wybaczyć niewybaczalne? 
Najbardziej poruszająca powieść Jodi Pi-
coult!

Ludzie doznają różnych strat, wiel-
kich i małych. Można stracić kolejkę, cno-
tę, pracę. Głowę, serce albo rozum. Można 
stracić dom na rzecz banku, patrzeć, jak 
dziecko wyjeżdża na stałe na drugi kon-
tynent, a mąż popada w demencję. Strata 
to nie tylko śmierć, a żal ma wiele postaci.

Osamotniona Sage Singer, zrozpa-
czona po śmierci matki, zaprzyjaźnia się 
ze starszym panem, ulubieńcem lokalnej 
społeczności, emerytowanym nauczycie-
lem. Pewnego dnia Josef prosi ją o nie-

typową przysługę: chciałby, aby pomogła mu umrzeć. Wyznaje, że 
nie jest tym, za kogo przez wiele lat się podawał. Mężczyzna skrywa 
straszną tajemnicę z przeszłości, sięgającą czasów II wojny światowej 
i masowych mordów na ludności żydowskiej. Czy Sage zgodzi się mu 
pomóc? Czym będzie wówczas jej czyn: aktem miłosierdzia wobec 
drugiego człowieka czy wymierzeniem sprawiedliwości bezwzględne-
mu naziście? Czy ma do tego prawo?

***
Jeff Kinney, „Dziennik Cwaniaczka ubaw po pachy”.

Bycie nastolatkiem to prawdziwy kanał. 
Doskonale wie o tym Greg Heffley, rzucony 
przez los do gimnazjum, gdzie chuderlawe 
słabeusze dzielą korytarze z dzieciakami, 
które są wyższe, wredniejsze i już się golą. 
Zmagania ze szkolną rzeczywistością opi-
suje w prowadzonym przez siebie dzien-
niku, w którym pojawiają się i takie wpi-
sy: Chciałbym ogłosić oficjalnie, że moim 
zdaniem gimnazjum to najgłupszy pomysł 
na świecie.

Teresa Banaszczyk
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Trwa budowa kanalizacji
Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do 

granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejsco-
wości Skarżysko Kościelne.

W dniu 19 września w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Ko-
ścielnym miało miejsce spotkanie rady budowy w ramach realizacji 
robót budowlanych dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sa-
nitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości 
Grzybowa Góra ulica Słoneczna ul. Spokojna oraz w miejscowości 
Skarżysko Kościelne ulica Południowa.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego HYDROINSTAL 
Sp. z o.o. z siedzibą Dąbrowa 127, 27-225 Pawłów reprezentował Da-
riusz Orczyk. Prezes Zarządu Wykonawcy pełniący jednocześnie 
obowiązki kierownika budowy zreferował uczestnikom spotkania 
stan zaawansowania robót sanitarnych.  

Na spotkaniu Gminę Skarżysko Kościelne reprezentował: Zdzi-
sław Woźniak – Wójt Gminy, Andrzej Skrzypczak – Kierownik re-
feratu inwestycji, Robert Gładyś – inspektor ds. infrastruktury oraz 

Ksawery Krupa – inspektor ds. drogownictwa.
W spotkaniu rady budowy wzięli również udział: Jarosław Ko-

sakowski – projektant pełniący nadzór autorski, Małgorzata Lech 
– asystent projektanta z EPRD, Czesław Gładyś – pełniący funkcję 
inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych.

Roboty budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem. 
Wykonawca argumentował zebranym, jak znacznym utrudnieniem 
prowadzenia sprawnej realizacji zamówienia okazało się wystąpie-
nie w trakcie robót ziemnych większej ilości, niż zakładano skały 
osadowej piaskowca w ul. Słonecznej.

Posiedzenie rady budowy zakończyło się wizją lokalną terenu 
objętego budową sieci kanalizacji sanitarnej.

Przypomnijmy, że wartość robót wynosi 913.598 zł, a termin za-
kończenia prac to koniec listopada.

Robert Gładyś
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