
Podsumowanie Szachowego Grand Prix 2010

Po rocznych zmaganiach nadszedł czas na podsumowanie 
Szachowego Grand Prix 2010. Bezapelacyjnie zwyciężył Piotr Jędras 
(34 pkt.) przed Zbigniewem Górzyńskim (26) i Kamilem Kocia (26). 
Dyplomy i puchary wręczył wszystkim uczestnikom rozgrywek wójt 
gminy Zdzisław Woźniak.

Czytaj na str. 19

W numerze m.in.:
Luty 2011 r. Rok IV, Nr 2 (31) Egzemplarz bezpłatny

1Nasza GminaLUt y 2011

ISSN - 1899-1769

WYDAWNICTWO   SAMORZĄDOWE   GMINY   SKARŻYSKO   KOŚCIELNE

* mamy budżet na 2011 rok,
* z prac rady gminy,
* u nas jest bezpiecznie,
* relacja z jasełek w gimnazjum i szkole w Grzybowej Górze,
* o zbliżającym się jubileuszu kolejarzy,
* co w szkołach?
* budowa kanalizacji postępuje szybko,
* „Dobry Anioł” i koncert w Lipowym Polu,
* koncert noworoczny w kościele,
* sukces młodych zapaśników,
* Szachowe Grand Prix 2010 podsumowane –
   - oraz inne aktualne wydarzenia.

W świątecznej atmosferze

Mimo, iż mamy już początek lutego, to ciepło świąt Narodzenia 
Pana jeszcze przez cały styczeń gościło w naszych sercach. Umożliwili 
to nam uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku 
Kościelnym oraz Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze, którzy 
przygotowali dla mieszkańców przedstawienia jasełkowe oraz kon-
certy kolęd i pastorałek.

Czytaj na stronach 10-12

Pamiętamy o bohaterach 1863 roku
Potomkowie Powstańców 1863 roku pamiętają o chlubnej tradycji 

swych przodków rokrocznie organizując uroczystości patriotyczne 
upamiętniające tamte wydarzenia. Tak było również 22 stycznia tego 
roku, gdy w Kierzu Niedźwiedzim uczczono ich pamięć.

Czytaj na str. 2-3

Wybory strażackie w Lipowym Polu
Zebraniem członków OSP w Lipowym Polu w dniu 16 stycznia br. 

rozpoczęła się kampania sprawozdawczo – wyborcza w jednostkach 
na terenie gminy. 
Podsumowano dzia-
łania OSP i świetlicy 
w 2010 roku, nakre-
ślono plan pracy na 
ten rok oraz dokona-
no wyborów nowych 
władz. Trwa też kam-
pania w pozostałych 
jednostkach.

Czytaj na str. 8-9
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Pamiętamy o bohaterach 1863 roku
Już po raz kolejny między innymi w naszej gminie ob-

chodzone były uroczyste obchody 148. rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego. 

Potomkowie Powstańców 1863 roku pamiętają o chlubnej 
tradycji swych przodków rokrocznie organizując uroczystości 
patriotyczne upamiętniające tamte wydarzenia. Tak było rów-
nież 22 stycznia tego roku.

Już dzień wcześniej uroczystości rozpoczęły się w 
Szydłowcu. Stąd między innymi w trasę V Marszu Szlakiem 
Powstańców Styczniowych 1863 roku wyruszyli członkowie 
Związku Strzeleckiego. Marsz wyruszył z Szydłowca wcze-
snym porankiem w sobotę 22 stycznia, aby dotrzeć do Kierza 
Niedźwiedziego. 

Najpierw w kościele parafialnym w tej miejscowości ks. 
proboszcz Jan Mroczek odprawił Mszę Świętą w intencji XIX 
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wiecznych bohaterów walki o wolność i niepodległość Ojczyzny, 
w której uczestniczyły władze samorządowe oraz liczna grupa 
mieszkańców, w tym strażackie poczty sztandarowe. 

Następnie przy powstańczej mogile stanęły poczty sztan-
darowe, drużyny strażaków, mieszkańcy Kierza i poszcze-
gólnych sołectw z terenu całej gminy. Obecni byli nasi goście,  
w tym nowy starosta skarżyski Michał Jędrys i radny powia-
towy Stanisław Czubak. Nie zawiódł wójt gminy Zdzisław 
Woźniak i grupa radnych, sołtysów, przedstawicieli szkół, or-
ganizacji społecznych i kulturalnych funkcjonujących na na-
szym terenie.

Gdy drużyna strzelecka pod komendą Marka Tomczyka 
weszła na leśną polanę, rozpoczęły się uroczystości. 

Na początek ks. proboszcz Jan Mroczek odmówił modlitwę 
w intencji Ojczyzny i bohaterów powstańczych walk. Poświęcił 
również symboliczną mogiłę, przed którą odbywały się uroczy-
stości.

Przedstawiciel mieszkańców i radny powiatowy zarazem 
Stanisław Czubak powitał obecnych na obchodach oraz przy-
bliżył wydarzenia tamtych czasów.

Następnie strażacy z Grzybowej Góry na komendę prezesa 
Mariana Gładysia wykonali trzykrotny salut armatni, a dele-
gacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze na mogile, na 
której widnieje napis:

„1863
Wiernym synom Polski
Poległym o wolność Ojczyzny
Powstańcom”
Okolicznościowe wystąpienia, w których dominowały tre-

ści patriotyczne zaprezentowali starosta Michał Jędrys i wójt 
Zdzisław Woźniak.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy marszu wyru-
szyli do Zbijowa, Mirca i Wąchocka, do której to miejscowości 
dotarły również marsze z Suchedniowa i Bodzentyna.

Gorący poczęstunek zakończył obchody rocznicowe  
w Kierzu.

Jacenty Kita

w Ydar zenia

Jednostka Termin 
zebrania

Miejsce 
zebrania

Godzina

Świerczek 05.02.2011r. Dom spotkań 
wiejskich

16-16.10

Grzybowa Góra 06.02.2011r. Remiza OSP 16-16.10
Lipowe Pole 
Skarbowe

10.02.2011r. Szkoła 
Podstawowa

17.30-17.40

Michałów 12.02.2011r. Szkoła 
Podstawowa w 
Majkowie

16-16.10

Majków 26.02.2011r. Szkoła 
Podstawowa

17-17.10

Kierz 
Niedźwiedzi

27.02.2011r. Szkoła 
Podstawowa

16-16.10

Zebranie w Lipowym Polu Skarbowym już się odbyło. 
Sołtysem został Stanisław Niziołek a przewodniczącym rady 
sołeckiej Tadeusz Chyb.

Natomiast zebrania wiejskie w Skarżysku Kościelnym I  
i Skarżysku Kościelnym II odbędą się w marcu.

(jaki)

Wybory w jednostkach pomocniczych 
gminy

W ślad za wyborami samorządowymi przeprowadzane są w 
gminie wybory do jednostek pomocniczych gminy. –Ustalony 
został harmonogram przeprowadzenia tych zebrań i potrwają 
one do połowy marca. Mieszkańcy wybiorą sołtysów i rady so-
łeckie – wyjaśnia wójt gminy Zdzisław Woźniak.

Harmonogram tych zebrań do końca lutego wygląda nastę-
pująco:
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Mamy budżet na 2011 rok
-Jako jedna z pierwszych gmin w województwie, a na pew-

no pierwsza w powiecie mamy już uchwalony budżet gminy na 
2011 rok – nie kryje satysfakcji wójt gminy  Zdzisław Woźniak. 
Taką decyzję na sesji w dniu 31 stycznia podjęli radni, przy za-
ledwie jednym głosie wstrzymującym. –Choć pracowaliśmy na 
podstawie projektu opracowanego jeszcze przez poprzedniego 
wójta, to ostateczna decyzja o jego kształcie została poprzedzona 
intensywnymi pracami na komisjach obecnej rady. To budżet 
proinwestycyjny, „uszyty” na miarę. Dziękuję radzie za jego 
uchwalenie – dodaje wójt.

Łączne dochody zamkną się kwotą 15.873.861,08 zł, z tego 
dochody bieżące to kwota 14.050.743,08 zł w dochody majątko-
we 1.823.118,00 zł. 

Wydatki mają wynieść ogółem 18.562.071,08 zł. W tej po-
zycji 14.037.841,08 stanowią wydatki bieżące a 4.524.230,00 zł 
majątkowe, a więc przeznaczone na inwestycje służące dobru 
nas wszystkich. Wydatki na programy i projekty realizowane  ze 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosą 1 
753 465,08 zł w tym majątkowe 745 430 zł. Środków unijnych na 
majątkowe wydatki planowane  oraz refundację wydatków już 
poniesionych  otrzymamy  1.323 118 zł.

Deficyt budżetu gminy ustalony został na poziomie 
2.688.210,00 zł i pokryty zostanie z zaciągniętych kredytów. 

Pomijając skomplikowane zasady konstruowania budżetu 
pod względem prawnym i finansowym oraz klasyfikacji budże-
towej  poniżej zostaną przedstawione najważniejsze, ale i naj-
ciekawsze pozycje planowane do zrealizowania w 2011 roku w 
poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.
Rolnictwo i łowiectwo - 304.322 zł

250.000 zł to pieniądze na budowę kanalizacji w Michałowie 
oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej bu-
dowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągo-
wej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi. Ale też 42.700 zł to pie-
niądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla  Lokalnej 
Grupy Działania  na „Renowację kapliczki w miejscowości Lipowe 
Pole Skarbowe”.
Transport i łączność – 2.610.300 zł

Na drogi publiczne powiatowe gmina planuje przekazać 
1.400.000 zł, z tego 1.000.000 zł na przebudowę drogi Sadek – 
Kierz Niedźwiedzi, 300.000 zł na budowę chodnika w Majkowie 
i 100.000 zł na budowę sygnalizacji świetlnej obok urzędu gmi-
ny.

Drogi gminne pochłoną 1.148.800 zł,  z tego: ul. Dębowa w 
Majkowie – 987 800 zł, ul. Olszynki 50 000 zł,  111.000 zł to zi-
mowe i letnie utrzymanie dróg. Na budowę dróg dojazdowych 
do pól gmina planuje wydać 30.000 zł a na chodniki przy dro-
gach gminnych 11.500 zł.
Gospodarka mieszkaniowa – 32.000 zł 
Działalność usługowa – 128.000 zł  w tym zmiana studium za-
gospodarowania przestrzennego 100 000 zł.
Informatyka – 154.699

Pieniądze z tego działu gmina przeznaczy na realizowane w 
całym województwie przy wsparciu programów unijnych pro-
jektów e-świętokrzyskie tj. rozbudowa infrastruktury informa-

tycznej gminy oraz budowa systemu informacji przestrzennej 
województwa.
Administracja publiczna – 2.202.040 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 
209.700 zł

- z tego na Ochotnicze Straże Pożarne 160.000 zł
Obsługa długu publicznego – 400.000 zł
Różne rozliczenia – 75.000 zł na rezerwy celowe i ogólne.
Oświata i wychowanie – 6.726.430 zł

Subwencja oświatowa z budżetu państwa to tylko 3.811.182 
zł!!! Resztę gmina dokłada ze środków własnych.

4.106.002 zł to koszt funkcjonowania 5 szkół podstawowych 
w gminie a gimnazjum, 1.542.868 zł. Pozostałe pieniądze będą 
wydane m.in. na przedszkole, dowozy uczniów do szkół, do-
kształcanie nauczycieli.

Z ciekawszych trzeba wspomnieć o projekcie w  Majkowie w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Lokalnej 
Grupy Działania.
Ochrona zdrowia – 46.000 zł,  z czego 15 000 zł na programy 
profilaktyczne dla SPZOZ. Pozostała kwota to programy zwal-
czania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.
Pomoc społeczna – 2.852.881 zł

Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej – 965.335,08 zł
To pieniądze na trzy współfinansowane przez Unię 

Europejską projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki:

- „Od marginalizacji do aktywizacji” – 166.116 zł
- „Bądź aktywny, możesz wygrać” – 193.401,52 zł,
- „Baśniowy Świat” – 505.817,56 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 80. 880 zł
To przede wszystkim środki na świetlice szkolne – 55.578,00 

zł i pomoc materialną dla uczniów – 25.000 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.370.944 zł

m.in. na:
- dalszą budowę kanalizacji w gminie realizowaną przez 

Spółkę MPWiK w  Skarżysku -  Kamiennej, jako wniesienie 
wkładów do spółki w zamian za udziały – 965.000 zł,

- gospodarkę odpadami 26 000 zł, oczyszczanie ulic i przy-
stanków   16 000 zł, 

- budowę oświetlenia ulicznego – 100.000 zł, oświetlenie ulic 
i konserwację oświetlenia ulicznego  195 000 zł.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 268.100 zł

Dotacje dla organizacji pozarządowych to m.in. 25.000 zł 
na dofinansowanie zadań w zakresie opieki dzieci i młodzieży, 
20.000 zł dotacji na działania z zakresu upowszechniania trady-
cji, kultury i patriotyzmu, 65.000 zł na bibliotekę gminną, po-
została kwota to utrzymanie  centrum informacji turystycznej 
oraz świetlicy środowiskowej.
Kultura fizyczna i sport – 123.356 zł

Obiekty sportowe (utrzymanie boiska Orlik) – 76.356 zł,  
20 000  zadania konkursowe dla sportowych organizacji poza-
rządowych oraz pozostałe zadania 27.000 zł.

Jacenty Kita
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z Pr ac r adY GminY

Obradowała rada gminy
Na pierwszej w tym roku sesji zebrała się Rada Gminy w Skarżysku 

Kościelnym w dniu 19 stycznia br. Obradom przewodniczył Paweł 
Wiatr, który przywitał na nich obecnych gości z zewnątrz, w tym 
Stanisława Dymarczyka, członka zarządu powiatu odpowiedzialne-
go za inwestycje drogowe, przedstawicieli policji – zastępcę komen-
danta powiatowego Piotra Kanię i naszego dzielnicowego Grzegorza 
Barwickiego, radnego powiatu Stanisława Czubaka, Magdalenę 
Piętak, prezes Stowarzyszenia Nasza Gmina.

Słowa powitania skierował do wójta Zdzisława Woźniaka, skarb-
nik gminy Danuty Barwickiej, pozostałych pracowników urzędu, dy-
rektorów szkół, sołtysów i szefów rad sołeckich.
Wójt o swej pracy między sesjami

Początek roku był pracowity dla wójta, gdyż odbywały się w tym 
czasie liczne uroczystości i spotkania, w tym między innymi:

-  dwukrotne jasełka w gimnazjum – wewnątrzszkolne i otwarte dla 
wszystkich mieszkańców,

-  spotkanie noworoczne w Lipowym Polu połączone z koncertem, 
oraz koncert w naszym kościele parafialnym zorganizowany 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Świętej 
Trójcy,

-  udział w naradzie rocznej policji w starostwie powiatowym,
-  udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” w gminnej bibliotece,
-  zebrania wiejskie w Skarżysku Kościelnym I i II,
-  podsumowanie szachowego grand prix 2010,
-  zebraniu sprawozdawczym OSP w Lipowym Polu.

O większości z elementów tych działań informujemy obszerniej  
w tym wydaniu gazety.

O wspólnych inwestycjach z powiatem
Ze względu na obecność na sesji członka zarządu powiatu 

Stanisława Dymarczyka i radnego powiatowego Stanisława Czubaka 
rada i obecni na sesji z dużą uwagą wsłuchiwali się w kwestie dotyczą-
ce współpracy na linii powiat – gmina, w szczególności dotyczących 
inwestycji drogowych.

Stanisław Czubak poinformował, że wystąpił do zarządu powiatu 
z inicjatywą ostatecznego rozwiązania problemu skrzyżowania obok 
urzędu gminy. –Inicjatywa byłego wójta Zbigniewa Celskiego wybu-
dowania „małego ronda” w najbliższym czasie nie ma żadnych szans 
ze względu na koszty oraz konieczność wywłaszczeń. Stąd zasugero-
wałem władzom powiatu wybudowanie tutaj sygnalizacji świetlnej. 
To jest stosunkowo tania inwestycja szacowana na około 200-250 tys. 
złotych i możliwa do szybkiego zrealizowania. 

Następnie głos zabrał Stanisław Dymarczyk. –W Majkowie roz-
ważano przeniesienie chodnika na skarpę, blisko ogrodzenia szko-
ły, ale to inwestycja czasochłonna i kosztowna związana chociażby 
z umocnieniem skarp – stwierdził na wstępie. I dodał, że nowy za-
rząd pozostanie przy starym projekcie. Natomiast z odpowiedzi  
S. Dymarczyka wynika, że sygnalizacja obok urzędu nie jest zna-
na nowemu zarządowi powiatu i nie ma na nią żadnych pieniędzy 
w budżecie powiatu. Informację tę sprostowała skarbnik Danuta 

Barwicka, która stwierdzi-
ła, że zagadnienie to poja-
wiło się już w październiku 
2010 roku i gmina na nią 
zabezpieczyła w swoim bu-
dżecie 100 tys. zł.

Podczas spotkania  
w Majkowie dyrektor miej-
scowej szkoły zapropono-
wała wydłużenie chodnika 
do szkoły, a obecny wójt 
Zdzisław Woźniak poszedł 
jeszcze dalej i proponuje 
„pociągniecie” go aż do li-
nii zabudowań. –To tylko 

około 250 metrów i jest szansa, że zrobimy to w 2011 roku – dodał  
Z. Woźniak. 

Członek zarządu powiatu dodał, że w projekcie budżetu powiatu 
na 2011 roku jest też zabezpieczone 80.000 zł na opracowanie doku-
mentacji na ul. Staffa.

W dalszej części radni składali wnioski i zapytania oraz podjęli 
kilka uchwał.

Jacenty Kita

Obrady prowadzili Paweł Wiatr i Alicja Pasis, wiceprzewodnicząca rady

Wójt informuje radę o swej pracy

Radni podczas obrad

Stanisław Dymarczyk
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Co nurtuje mieszkańców sołectw?
Radni wybrani zostali między innymi w tym celu, aby byli 

pośrednikami w zgłaszaniu wniosków swych wyborów pod adre-
sem władz gminy i gminnych jednostek organizacyjnych. To pilne 
do realizacji sprawy związane z infrastrukturą – tę większą, ale 
i drobną np. dziura w drodze – wnioski dotyczące usprawnienia 
życia codziennego, ale też bolączek życia lokalnej społeczności. 

Na podstawie ostatnich dwóch styczniowych sesji postano-
wiłem je usystematyzować i przedstawić czytelnikom informując  
o tym, jakie wnioski, interpelacje i zapytania zgłaszali na nich rad-
ni z poszczególnych miejscowości (w kolejności alfabetycznej).
Bernat Jerzy

- zabiega o pieniądze na częściowe sfinansowanie zakupu 
nowego samochodu strażackiego w Lipowym Polu,

-  prosi o rozwiązanie kwestii podtopień posesji na końcu tej 
miejscowości, 

-  zorganizowanie dzieciom zajęć na okres ferii,
Foch Włodzimierz

-  naprawa drogi w kierunku Młyna,
-  zgłosił potrzebę udostępnienia dzieciom pomieszczeń 

szkolnych na okres popołudniowy w okresie ferii,
Górzyński Zbigniew

- pytał o ewentualną wizję gazyfikacji gminy,
- wnioskował o uporządkowanie terenu od cmentarza  

w stronę Naftobazy, 
Jaworski Zenon

- nieustannie powraca do kwestii przebudowy newralgicz-
nego skrzyżowania obok urzędu gminy,

- postulował uzupełnienie ogrodzenia przy „zielonej sali 
gimnastycznej”,

- prosił o lokalizację pasów poziomych z ul. Urzędniczej na 
ul. Iłżecką,

Kubik Tadeusz
- wprowadzenie do wieloletniego programu inwestycyjnego 

dokończenia budowy ul. Południowej,
- zgłosił postulat wynegocjowania z MPK większych ulg dla 

osób powyżej 70. roku życia,
Pasis Alicja

- pytała o to, kiedy rozpocznie się modernizacja drogi w wą-
wozie w Majkowie,

- postuluje uzupełnienie przełomów na ul. Dębowej,
- podziękowała za skuteczne działania na ul. Staffa tj. wyko-

nanie przepustów i uzupełnienie ubytków w drodze,
Płusa Wojciech

-  naprawa stanu ul. Słonecznej,
-  poprawa stanu przepustu drogowego na ul. Spokojnej,

Rymarczyk Michał
-  uzupełnienie lamp oświetleniowych w Majkowie,
-  naprawa wyryw w drodze na ul. Jana Pawła II po wykona-

nej kanalizacji,
Rymarczyk Zdzisław

-  podziękował za uzupełnienie wyrw w drodze powstałych 
po budowie kanalizacji,

Sieczka Janusz
-  zwrócił uwagę na kwestię bezpańskich psów,

Szewczyk Gabriel
-  rozwiązanie kwestii odprowadzenia wody na ul. Podlesie – 

mieszkańcy są skłonni nawet sami zakupić dreny, ale pod 
warunkiem skutecznego rozwiązania tego problemu,

-  na ostatniej sesji zgłosił uwagi przez mieszkańców pod 
adresem złego funkcjonowania ośrodka zdrowia tj. nie-
grzeczny personel, kolejki po numery oraz trudności  
z dostępem do lekarza,

-  od dłuższego czasu zgłasza konieczność uruchomienia 
świetlicy wiejskiej w pomieszczeniach remizy strażackiej, 

-  pod adresem powiatu zgłosił konieczność zabezpieczenia 
barierami ochronnymi 2. mostów w Grzybowej Górze,

-  prosił o wyjaśnienie czyją własnością są wyniki badań pa-
cjentów: pacjenta czy ośrodka zdrowia,

- interpelował w sprawie planów zagospodarowania prze-
strzennego na ul. Północnej i Południowej,

-  wnioskuje o rozbiórkę pustostanów na ul. Świętokrzyskiej,
Winiarski Tomasz

-  uzupełnienie dziur w drogach,
-  zamontowanie ławki na przystanku w Kierzu,
O postulatach radnych Justyny Duklas, Marzeny Piętak 

i Pawła Wiatra pisaliśmy w grudniowym wydaniu gazety.
Jacenty Kita

Walne Zebranie LGD
28 stycznia br. w Mircu odbyło się Walne Zebranie Lokalnej 

Grupy Działania Razem na Rzecz Rozwoju.
- Tematem obrad było m.in. zapoznanie członków z uczestnic-

twem LGD w projekcie współpracy pn. ,,Festiwal smaków” oraz 
określenie w Lokalnej Strategii Rozwoju wskaźników realizacji ce-
lów oraz przedsięwzięć i podjęcie stosownej uchwały przyjmującej 
zaktualizowaną Lokalną Strategię Rozwoju – wyjaśnia wójt gminy 
Zdzisław Woźniak.

(jaki)

Wybory strażackie w Kierzu 
Niedźwiedzim

W dniu 29 stycznia w Szkole Podstawowej w Kierzu 
Niedźwiedzim odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze 
miejscowej OSP, które prowadził Mirosław Sasal.

Spośród zaproszonych gości uczestniczyli w nim: poseł 
Andrzej Bętkowski, starosta skarżyski Michał Jędrys, wójt gmi-
ny Zdzisław Woźniak, przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr, 
radny powiatowy Stanisław Czubak, prezes gminny strażaków 
Zbigniew Celski oraz Ksawery Krupa zajmujący się sprawami 
ppoż. w urzędzie gminy.

Wybrany został nowy zarząd, w skład którego weszli: prezes 
– Dariusz Sasal, komendant – Piotr Janiec, I zastępca prezesa – 
Zbigniew Góźdź, II zastępca prezesa – Krzysztof Wiatr, gospo-
darz – Marcin Góźdź oraz sekretarz Janusz Ulewiński.

Dyskusja zdominowana została przez kwestię dalszej moder-
nizacji i rozbudowy remizy strażackiej.

(jaki)
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List do redakcji
Panie Redaktorze,

- w nawiązaniu do artykułu p.t. „Pożegnanie obrońcy Westerplatte” 
w ostatnim numerze „Naszej Gminy”, pozwalam sobie zwrócić Pańską 
uwagę na mającą zasadnicze znaczenie poprawkę opisów historii 
wrześniowej 1939 roku. Poprawkę powszechnie już znaną i przyjętą 
do stosowania. 

Otóż atak na Polskę i ogólnie II Wojna Światowa nie rozpoczęły 
się od wystrzałów z dział pancernika „Schleswig – Holstein” ale - po-
minąwszy szereg granicznych starć i potyczek - to bomby spadające 
na Wieluń obwieściły światu definitywny koniec pokoju w Europie. 
Podeprę się tu choćby fragmentem opracowania, zaczerpniętym ze 
strony www.konflikty.pl: „Według informacji zawartych w dzienniku 
bojowym 76. eskadry, 1 września dwie minuty po piątej (czyli o 4.02 
czasu polskiego), 29 stukasów wystartowało z lotniska Nieder - Ellguth 
(obecnie Ligota Dolna), pomiędzy Wrocławiem a Opolem i o godz. 4.35 
miejscowego czasu, pojawiło się nad Wieluniem. Zaraz potem spadły 
pierwsze bomby na miasto. Atak na Wieluń nastąpił zatem pięć mi-
nut przed pierwszym strzałem niemieckiego pancernika „Schleswig 
-Holstein na Westerplatte”.

W tym też kontekście należy także odbierać cytowany fragment 
przemówienia Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Atak 
lotniczy na Wieluń zainicjował działania wojenne, ale czynny opór, 
organiczna walka rozpoczęła się spektakularną obroną Westerplatte.

Z poważaniem 
Andrzej Geller

Jest bezpieczniej, skuteczność policji rośnie
Tak najkrócej można podsumować 2010 rok w statystykach po-

licyjnych. Doroczna narada policji skarżyskiej odbyła się 10 stycznia  
w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej.

Spotkanie rozpoczęło się z chwilą przyjęcia meldunku o gotowo-
ści do rozpoczęcia narady, który komendant powiatowy Wojciech 
Przeździk złożył komendantowi świętokrzyskiej policji Mirosławowi 
Schlosserowi. Następnie W. Przeździk powitał gości zaproszonych 
na naradę: wspomnianego komendanta wojewódzkiego policji, pro-
kuratora rejonowego Jerzego Kuterę i prezesa sądu rejonowego Annę 
Wydrzyńską, starostę Michała Jędrysa i wicestarostę Waldemara 
Mazura, prezydenta Skarżyska - Kamiennej Romana Wojcieszka, 
władze z gmin wchodzących w skład powiatu, w tym wójta Zdzisława 
Woźniaka, komendantów straży pożarnej i straży miejskiej, media 
oraz wszystkich policjantów na niej obecnych, w tym naszego dzielni-
cowego Grzegorza Barwickiego.

Część roboczą prowadził zastępca komendanta powiatowego 
Piotr Kania. –Cieszy fakt, że w ciągu pięciu lat o połowę spadły prze-
stępstwa najbardziej uciążliwych dla mieszkańców – stwierdził.

Później dokonał analizy w 7. kategoriach tych przestępstw. Aż 33% 
spośród 735 przestępstw w roku ubiegłym (pięć lat temu było ich aż 
1244) stanowią kradzieże mienia (wykrywalność na poziomie 27,6%), 
następnie kradzieże z włamaniem (19% całości - wykrywalność 
19,2%), uszkodzenia mienia (14% całości - wykrywalność – 31,4%). 
Marginalne pod względem ilości (ale nie ciężaru przestępstw) stano-
wią przestępstwa związane z uszczerbkiem na zdrowiu (1,8% ogółu – 
wykrywalność aż 95,5%), rozboje (2,6% - wykrywalność 68,8%), bójki 
i pobicia (1,9% - wykrywalność 70,6%) oraz kradzieże aut (1,9% - wy-
krywalność 58,8%). 

Dane powyższe dotyczą wszczętych postępowań. Jeśli zaś chodzi 
o przestępstwa stwierdzone to w 2007r. było ich 3695, w 2010r. 1866. 
Spadek jest więc znaczący.

P. Kania dodał jednak, że duża część przestępstw „kolejowych” 
popełnianych jest poza województwem, przede wszystkim na Śląsku, 
ale wykrywana w Skarżysku i to podnosi statystyki.

Cieszy duża wykrywalność jeśli chodzi o przestępczość narkoty-
kową. Wynosi ona 99,7%. Na podobnym poziomie kształtuje się wy-
krywalność przestępstw gospodarczych, których w ubiegłym roku 
stwierdzono 1030. Policji udało się zabezpieczyć mienie z przestępstw 
o wartości 671.297 zł (w 2009r. – 177.558 zł). –Generalnie w 2010 roku 
było spokojnie. Nie stwierdziliśmy zabójstw ani spektakularnych po-
ścigów czy też akcji policyjnych jak w innych latach – dodał na zakoń-
czenie P. Kania.

Komendant powiatowy w swym wystąpieniu skupił się na kwe-
stiach ogólnych i planach na ten rok. -Zwiększamy represyjność 
poprzez stosowanie mandatów, gdyż pouczenia się nie sprawdzają. 
Rośnie liczba patroli i obchodów. Szykujemy zmiany w strukturze ko-
mendy powiatowej przez co zwiększymy obsadę w ruchu drogowym 
i patrolowym – stwierdził W. Przeździk. Dziękując za współpracę 
z samorządem w szczególności podziękował gminie Bliżyn za przeka-
zywanie pieniędzy na służby ponadnormatywne. Jako jedyna gmina 
w powiecie zresztą. 

Naradę podsumował komendant świętokrzyskiej policji Mirosław 
Schlosser: -W pięć lat przestępczość spadła o połowę co obrazuje ska-
lę pracy policji i zmian w podejściu społeczeństwa do kwestii bezpie-
czeństwa. Obrany przez komendę w Skarżysku - Kamiennej kierunek 
jest dobry i przynosi efekty.

Jacenty Kita



Nasza Gmina8 LUT Y 2011Nasza Gmina LUT Y 20118

U sTr a ż aKów

Wybory strażackie w Lipowym Polu
Zebraniem członków OSP w Lipowym Polu w dniu 16 stycznia br. 

rozpoczęła się kampania sprawozdawczo – wyborcza w jednostkach 
na terenie gminy. Podsumowano działania OSP i świetlicy w 2010 
roku, nakreślono plan pracy na ten rok oraz dokonano wyboru no-
wych władz.

Przed rozpoczęciem zebrania, prezes jednostki Tadeusz 
Chyb oraz siostra Klara Agata Niziołek, która prowadzi świetlicę 
w Lipowym Polu przedstawili multimedialną prezentację działań obu 
tych instytucji w roku 2010. 

Prezentacja zrobiła duże wrażenie przede wszystkim na obecnych 
gościach, co podkreślali później w trakcie swych wystąpień.
Doceniają strażaków

Strażackie zebranie sprawozdawczo – wyborcze, które otwo-
rzył prezes Tadeusz Chyb, swą obecnością zaszczycili: ks. Mirosław 
Maciąg, gminny kapelan strażaków, posłowie Mirosław Pawlak 
(jednocześnie wojewódzki szef strażaków – ochotników) i Andrzej 
Bętkowski (prezes powiatowy OSP), wójt Zdzisław Woźniak, staro-
sta skarżyski Michał Jędrys, komendant powiatowy PSP Sylwester 
Hamera, prezes gminny OSP Zbigniew Celski, komendant gminny 
strażaków Piotr Janiec,  radny powiatowy Stanisław Czubak, radni 
naszej rady gminy Włodzimierz Foch i Jerzy Bernat, dyrektor szkoły 
Elżbieta Jaromin, zajmujący się ochroną popoż w Urzędzie Gminy 
Ksawery Krupa, przedstawiciele OSP z Kierza Niedźwiedziego – 
Zbigniew Góźdź i Grzybowej Góry – Marek Grzyb. 

T. Chyb witając ich wszystkich nie zapomniał również o dru-
hach – strażakach, członkach 
młodzieżowych drużyn po-
żarniczych oraz „paniach za 
ścianą”, które przygotowały 
obiad i poczęstunek.

Po przyjęciu porządku 
zebrania jego przewodniczą-
cym wybrano T. Chyba, pro-
tokolantem Jerzego Bernata 
a do komisji uchwał i wnio-
sków powołano Mateusza 
Bernata, Łukasza Chyba 
i Dawida Łyska.

Zanim rozpoczęła się część robocza minutą ciszy uczczono pa-
mięć dwóch zmarłych druhów – członków honorowych: Ignacego 
Walkiewicza i Władysława Stopińskiego.
Czas podsumowań

Sprawozdanie z działalności jednostki (liczącej 50. członków,  
w tym: 39. strażaków czynnych, 4. honorowych i 7. wspierających)  
w 2010 roku złożył T. Chyb. W szczególności podkreślił udział i za-
angażowanie strażaków podczas ubiegłorocznych powodzi w naszym 
województwie, w tym obronę huty szkła w Sandomierzu oraz później-
szą zbiórkę darów dla powodzian. Nie pominął także dużego pożaru  
w Majkowie, podczas którego poważnemu zniszczeniu uległ samo-
chód strażacki. T. Chyb poinformował również o innych, poza ratow-
niczymi, aspektami pracy strażaków w ubiegłym roku. 

Z kolei o pracy świetlicy mówiła s. Klara. W 2010 roku realizowa-
ne były w niej 4 programy (w tym 2 długofalowe) o wartości 44.612 zł. 
Większość tych pieniędzy pochodziła z zewnątrz, ale wkład własny 
wyniósł 7115 zł (to przede wszystkim nieodpłatna praca wolontariu-
szy). –Utrzymujemy się na bazie projektów i pracy własnej. W 2010 
roku objęliśmy opieką 138. dzieci i młodzieży, także spoza Lipowego 
Pola, a nawet gminy w 
okresie wakacyjnym. 
Szczególnie chcę po-
dziękować „Strażackim 
druhenkom”, których 
jest ponad trzydzieści. 
Bez ich pracy i pomocy 
nie udałoby się wyko-
nać tak wielu działań 
edukacyjnych i wycho-
wawczych. Dziękuję 
również zarządowi 
OSP za udostępnienie 
pomieszczeń – stwierdziła s. Klara.
W statystykach 

Statystykę dotyczącą pracy strażaków z Lipowego Pola przedsta-
wił T. Chyb. W 2010r. było 66 akcji, w tym 17 maja odnotowano aż 
9 wyjazdów (powodzie i podtopienia). Najczęściej do pożarów wyjeż-
dżali: Łukasz Chyb – 57 razy, Stanisław Niziołek (52), Tadeusz Chyb 
(39), Jacek Kowalik (35) i Jan Kowalczyk (32). Wydatki na działal-
ność operacyjną i statutową w 2010 roku wyniosły 56.122 zł (30.000 
zł to dotacja gminy), na 2011 rok planowane są na poziomie 47.580 zł 
(dotacja gminy 40.000 zł). Ale jednostka złożyła do gminy wniosek  
o przyznanie 25.000 zł na świetlicę oraz 6000 zł na organizację imprez 
integracyjnych, a także 250.000 zł na dofinansowanie zakupu nowego 
samochodu strażackiego. Czy te pieniądze dostaną zadecyduje rada 
gminy w uchwale budżetowej.

Kwestie finansowe przybliżył skarbnik Ludwik Niziołek, nato-
miast sprawozdanie komisji rewizyjnej Jerzy Korycki, który zarazem 
złożył wniosek o udzielenie absolutorium dla ustępującego zarządu.

O pracy świetlicy mówi s. Klara

Od lewej: ks. M. Maciąg, wójt Z. Woźniak, S. Hamera, Z. Celski i A. Bętkowski

Od prawej: S. Czubak, T. Chyb, M. Jędrys, A. Bętkowski, Z. Celski

Członkowie OSP w Lipowym Polu

Siostrze Klarze podziękowano
kwiatami za pracę w świetlicy
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Szacunek dla seniora
Miłym akcentem było nadanie tytułu honorowego prezesa 

Wincentemu Miernikowi, 
który jest strażakiem od 57. 
lat, czyli wstąpił do straży 
mając lat 21 lat.

Dyplom, kwiaty i gra-
tulacje przekazali mu 
między innymi posłowie 
Mirosław Pawlak i Andrzej 
Bętkowski. –Sukcesem 
będzie, jak w straży będzie 
pan 100 lat, czego koledze 
życzę – powiedział poseł 
Pawlak.

Ale z rozmów ze strażakami dowiedzieliśmy się, że liczący także 
78 lat Kazimierz Adamczyk w straży jest od 62. lat!
Są nowe władze

Najważniejszym punktem 
był wybór nowych władz na 
pięcioletnią kadencję.

W skład nowego zarządu 
weszli: Tadeusz Chyb (prezes), 
Jerzy Korycki (wiceprezes), 
Stanisław Niziołek (naczel-
nik), Wojciech Chyb (zastępca 
naczelnika), Ludwik Niziołek 
(skarbnik), Jerzy Bernat (se-
kretarz), Jan Kowalczyk (go-
spodarz). Komisję Rewizyjną 
tworzą: Dariusz Kowalik, 
Łukasz Szymczyk (przewod-
niczący) i Jacek Kowalik.

Zebrani zdecydowali również, że delegatami na zjazd gmin-
ny będą członkowie zarządu, a do zarządu gminnego zgłoszono 
T. Chyba, J. Koryckiego i S. Niziołka.
W ocenie komendy powiatowej

Obecny na zebraniu 
komendant powiatowy 
PSP w skrócie poinfor-
mował na temat sytuacji 
w skali powiatu w minio-
nym roku. 

Wszystkich zdarzeń 
było 1273, a więc o 105 
więcej niż rok wcześniej. 
W tej liczbie pożarów 
odnotowano 453, miej-
scowych zagrożeń 791 a 
alarmów fałszywych było 29. Najwięcej w mieście – 690, w Bliżynie 
i Suchedniowie – 178, w Skarżysku Kościelnym – 174 (46 pożary, 127 
miejscowych zagrożeń i 1 alarm fałszywy) i w Łącznej 53. –Udział 
strażaków ochotników w akacjach samodzielnie lub razem ze strażą 
zawodową stanowi aż połowę wszystkich akcji. Z tego 39% to akcje 
samodzielne, a 61 razem z PSP. To najlepiej świadczy o waszej pracy  
i zaangażowani – podsumował S. Hamera.

Strażaków z Lipowego Pola chwalił również poseł Andrzej 
Bętkowski, prezes ochotników w powiecie. Podkreślił także zasługi 
byłego wójta Zbigniewa Celskiego dla straży w czasie pełnienia przez 
niego tej funkcji.

W dyskusji głos zabrali również prezes gminny OSP Zbigniew 
Celski oraz starosta skarżyski Michał Jędrys. Ten ostatni z dużym na-
ciskiem podkreślił wzorową pracę świetlicy środowiskowej.

Czy będzie nowy samochód?
To problem dla druhów z Lipowego Pola, gdyż podczas pożaru  

w Majkowie w styczniu 2010 roku w wyniku silnego mrozu uszkodzo-
ny został samochód marki Jelcz. Straty oszacowane zostały na 45.000 
złotych i przy wsparciu finansowym gminy, a przede wszystkim pracy 
samych strażaków został on przywrócony do użytku. Jednak jakość 
aut strażackich w Lipowym Polu jest zła. Oba samochody są „pełno-
letnie”. Jeden ma 20, drugi 23 lata. Stąd w ubiegłym roku pojawił się 
zamysł zakupu łączonego nowego samochodu, ale wniosek „przepadł” 
w zarządzie wojewódzkim. Jesienią 2010 roku wniosek został pono-
wiony, we wrześniu w Lipowym Polu był poseł M. Pawlak i zadeklaro-
wał pomoc w sfinansowaniu zakupu.

Na ostatnim 
zebraniu podtrzy-
mał wolę pomocy. 
–Na ten rok do-
staniemy 865.000 
złotych na dofi-
nansowanie zaku-
pu pięciu samo-
chodów dla OSP  
w województwie 
po 150.000 zł dla 
każdej. Dziś pu-
blicznie mówię, że 
Lipowe Pole będzie 

jedną z tych jednostek, ale pod warunkiem dofinansowania z innych 
źródeł – powiedział poseł Pawlak.

I wskazał owe źródła: przede wszystkim deklaracja rady gminy 
w uchwale budżetowej (chodzi o około 250.000 zł), Krajowy System 
Ratowniczo – Gaśniczy (80.000 zł), Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska (35.000 zł) i ewentualnie budżet Marszałka Województwa 
(w grę może wchodzić 100.000 zł).

Odniósł się do tego wójt Zdzisław Woźniak: -Na dziś w budżecie 
gminy tych 250.000 nie ma, ale nie ma też budżetu na ten rok. Pracują 
nad nim komisje rady gminy i chcemy go uchwalić jak najszybciej. 
Myślę, że z mojej strony żadnych przeszkód nie będzie i zrobię wszyst-
ko, aby znaleźć pienią-
dze w różnych źródłach 
na zakup samochodu. 
Ale ostateczną decyzję o 
zabezpieczeniu pienię-
dzy w budżecie podej-
mie rada.

Z. Woźniak po-
dziękował jednocześnie 
strażakom i siostrze 
Klarze za pracę w mi-
nionym roku.

W dyskusji głos 
zabrali również pre-
zes zarządu gminnego 
Zbigniew Celski, radny 
powiatowy Stanisław 
Czubak oraz ks. kapelan Mirosław Maciąg, który na koniec udzielił 
strażakom i wszystkim obecnym specjalnego błogosławieństwa.
Straże to potęga!

Ochotnicze Straże Pożarne to prawdziwa potęga w Polsce.  
W skali kraju funkcjonuje około 17.000 jednostek zrzeszających nie-
mal 650.000 strażaków. W naszym województwie jest ich 931, w tym 
197 w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym.

Jacenty Kita

Wincenty Miernik został honorowym 
prezesem

Od lewej: Wincenty Miernik, Piotr 
Janiec i Kazimierz Adamczyk

Wójt Z. Woźniak i komendant S. Hamera

Poseł M. Pawlak deklaruje pomoc 
w zakupie nowego samochodu

Trzeba zrobić wszystko, aby samochód 
kupić – stwierdził wójt Z. Woźniak.
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jasełK a dL a mieszK ańców

Świąteczna atmosfera w gimnazjalnej sali
Po raz kolejny 

uczniowie Zespołu Szkół 
Publicznych w Skarżysku 
Kościelnym dla wszyst-
kich zainteresowanych 
zaprezentowali program 
jasełkowy wzbogacony  
o koncert kolęd i pasto-
rałek.

Sala gimnastyczna 
gimnazjum była tak wy-
pełniona, iż część spo-
śród publiczności wystę-
py ponad 80. artystów  
z gimnazjum i szko-
ły podstawowej w 
Skarżysku Kościelnym 
musiała oglądać na sto-
jąco. Choć miejsc siedzą-
cych organizatorzy przy-

gotowali ponad 200, a wraz z aktorami na sali było ponad 300 osób! 
Widzieliśmy osoby w sile wieku, ale również mamy z niemowlętami 
na ręku.

Obecnych powitał dyrektor szkoły Witold Woźniak. Poza rze-
szą mieszkańców, uczniów i nauczycieli - program oglądali również 
m.in. ks. proboszcz Marian Czajkowski oraz wójt Zdzisław Woźniak. 
– Zapraszam do wspaniałych, duchowych przeżyć – stwierdził dyrek-
tor.

Konferansjerem imprezy była Marta Kwiatkowska, która zapo-
wiadała kolejne etapy tego uroczego wieczoru, na który złożyły się 
występy solistów - laureatów ogólnopolskiego konkursu kolęd, o fina-
le którego pisaliśmy w grudniu, przedstawienie jasełkowe „z przymru-
żeniem oka” oraz koncert kolęd i pastorałek, którym kierowała Renata 
Wolska.

Najpierw więc jasełka, które przeniosły nas 2000 lat wstecz, na 
Bliski Wschód. Kolejne sceny przenosiły nas z nieba do piekła, do obo-
zu pasterzy, pałacu Heroda i wreszcie stajenki betlejemskiej. Jasełka 
wzbogacone zostały o elementy taneczne, akcesoria z XXI wieku (te-
lefony komórkowe) oraz motywy regionalne. W pobliżu Mirca jeden  
z trzech króli sprawił manto Herodowi!

Drugi element wieczoru to koncert kolęd i pastorałek poprowa-
dzony przez Renatę Wolską. Na początek przybliżyła krótką histo-
rię tego rodzaju muzyki, które w Polsce pojawiły się już w XIV wie-
ku, choć najwięcej powstało w wieku XIX, a obecnie wiele z nich 
nabiera nowej interpretacji muzycznej. Pierwszą kolędę zaśpiewała 
Agata Kołodziej, a akompaniowali jej na gitarach Anna Kaleta oraz 
Martyna i Dominik. Podczas koncertu mogliśmy wysłuchać kolęd  
i pastorałek praktycznie ze wszystkich epok historycznych.

Jasełka zostały przygotowane przez s. Annę Czajkę i Martę 
Kwiatkowską. Koncert kolęd przez Renatę Wolską. W przygotowaniu 
programy pomagali: Marzanna Dręga i Beata Pastuszka, Agnieszka 
Pakuła i Małgorzata Lisowska.

Jacenty Kita
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Przybyłych na świąteczne spotkanie powitała dyrektor szko-
ły Małgorzata Strzelec. Poza artystami i bardzo liczną grupą 
mieszkańców na przedstawieniu jasełkowym obecni byli: radny 
Wojciech Płusa, prezes OSP Marian Gładyś i przewodniczący 
rady sołeckiej Waldemar Dwojak.

Występy młodych aktorów żywo i życzliwie przyjęła publicz-
ność. Po jasełkach można było wysłuchać najpiękniejszych pol-
skich kolęd i pastorałek. Na zakończenie natomiast wystąpiły dzie-
ci uczęszczające na zajęcia z rytmiki.

Było też coś dla ciała. Rodzice uczniów upiekli ciasta, które 
można było nabyć za symboliczne 2,00 zł, a zebrane pieniądze 
Rada Rodziców przeznaczy na potrzeby szkoły.

Program jasełkowy przygotowała siostra Anna Czajka, kon-
cert kolęd i pastorałek - Justyna Klimaszewska - Malik a pokaz 
zajęć z rytmiki Ewa Markowska. Oprawę muzyczną zapewnili 
J. Klimaszewska - Malik i Rafał Lipka.

Jacenty Kita

jasełK a w Gr z Ybowe j Gór ze

Jasełka w Grzybowej Górze

Przedstawienie jasełkowe, koncert kolęd i pastorałek oraz 
występy dzieci z sekcji rytmiki. To wszystko sprawili uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze dla wszystkich mieszkań-
ców tej miejscowości w dniu 16 stycznia br. –Jasełka wpisały się 
już na stałe w tradycję naszej szkoły, gdyż organizujemy je po raz 
dziesiąty – mówi Justyna Klimaszewska – Malik.

Mieszkańcy, rodzice występujących aktorów – jak to zwykle 
bywa  w tej miejscowości – nie zawiedli. Remiza strażacka była 
wypełniona.

Spotkanie klubu książki
26 stycznia 2011r. odbyło się spotkanie DKK w bibliotece pu-

blicznej. Omawianą pozycją była książka Agnieszki Krawczyk 
„Napisz na priv”. Bohaterką zabawnej powieści jest młoda mama, 
zdolna, ambitna i aktualnie bez stałej pracy. Perypetie Laury 
obserwujemy na przestrzeni jednego roku, choć kobieta wraca 
wspomnieniami do czasów swojego panieństwa i miesięcy, gdy 
spodziewała się dziecka. To wówczas będąc w ciąży odkryła uroki 
internetowego forum. Chętnie uczestniczyła w dyskusjach na te-
mat odżywiania kobiet w ciąży. Z biegiem tygodni zaczęła wędro-
wać z jednego forum na drugie trafiając między innymi na forum 
matki-wariatki. Szukając dobrze płatnej pracy ciągle chodziła na 
rozmowy kwalifikacyjne, które nie przynosiły obiecujących rezul-
tatów. Jako historyk sztuki pracowała, jako tłumacz w Europejskim 
Instytucie Folkloru, dla którego od czasu do czasu pisała przewod-
niki. Pomagał jej w tym przyjaciel Perec, który w przyszłość miał 
wejść do rodziny Laury, jako mąż jej siostry Ilony zwanej Larwą. 
Oprócz tego Laura, jako młoda mama szybko zaznajomiła się z 
osobnikami pilnującymi dzieci w parku tj. z Dziadkiem i Rudym. 
Dziękowała przy sprzątaniu za małe mieszkanie, kupowała ubra-
nia w ciucholandach i opanowała do perfekcji szybkość ubierania 
się i robienia makijażu, co w porównaniu z jej okresem przed poja-
wieniem małego Miłoszka było nie lada wyczynem. 

Teresa Banaszczyk
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ożenił. Mówił do swoich kolegów w pracy: „Nie ma czasu na kobiety, 
dwanaście godzin w pracy a potem trochę śpię i uprawiam „gospodar-

kę”. Również ja opowiedziałam o swojej 
przygodzie z wujem, jak odbierał mnie 44 
lata temu z pociągu. Miałam ciężki bagaż 
i mama poprosiła wuja, żeby mnie znalazł 
na peronie. Znalazł, ale jak zobaczył moje 
pantofelki na nogach krzyknął: „Co k…, 
nie widzisz, że jest zima a ty lato robisz? 
Wsiadaj na wózek, dam ci moje kama-
sze”. Peron pełny ludzi, a ja mając 22 lata 
pierwszy raz poczułam, co to są uczucia 
„gorąca” do głowy i z pokorą wsiadłam 
do kolejowego wózka wuja. Tego peronu i 
pierwszego przejazdu z wujem po nim nie 
da się zapomnieć. Kiedykolwiek czekam, 
by wsiąść do pociągu moje „piękne koloro-
we obrazy” malują się same.

Zenek Węgłowski mieszka na ul. 
Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym, ojciec 
pochodził ze Świerczku. Obaj tworzyli 
brać kolejową. Żonę Teresę również po-

jUbiLeUsz KoLe jar z Y

dok. na str. 14

100 lat Kolejarzy w Gminie Skarżysko 
Kościelne

„Idziesz
Wiosna, lato, jesień, zima,
Czy świeci słońce, czy pada deszcz,
Idziesz.
Idziesz do przodu, a nie wstecz,
Słyszysz zegary,
Zastanawiasz się, jaka to data,
Bezlitośnie odmierza czas świata.
Idziesz”.

***

Z Zenkiem Węgłowskim, Ryśkiem Kowalikiem, Adasiem Płusą 
i Joasią Kwiatkowską stojąc na ścieżce pełnej błota pośniegowego w 
drodze do sklepu „szliśmy” tym razem naszymi kolejarskimi wspo-
mnieniami wstecz.

Rysiek opowiedział nam, jak pierwszy raz, zaraz po kursie dla 
maszynistów musiał prowadzić pociąg i zatrzymać go na stacji w 
Radomiu. Zenek i Adaś wytłumaczyli nam dziewczynom, że daw-
niej w budce przy wagonach towarowych siedział nie stróż, tylko 
„hamulcowy”, który obsługiwał ręczne hamulce. Ja dowiedziałam 
się, dlaczego mój wójt śp. Wiesiek Kowalik („Rzepka”) nigdy się nie 

Zaproszenie na Dzień Kolejarza

Wycieczka do Wieliczki w 1971 roku

Czekamy na wspomnienia z takich wycieczek

Kolejarze brali aktywny udział w życiu kulturalnym. 
Śpiewali również w chórze parafialnym

Przed Pałacem Kultury w Warszawie
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Czekamy na następne wspomnienia i tak wspólnie napiszemy na-
szą 100. letnią historię do kroniki do następnych pokoleń.

W imieniu Stowarzyszenia Kultury
Zespołu Pieśni, Tańca i Rozrywki „Romano”

Marta Kowalik - Staps

jUbiLeUsz KoLe jar z Y

znał na kolei. Razem budowali i bu-
dują naszą wieś. Wychowali dwójkę 
dzieci. Dziś regularnie zajmują się 
wnuczkami i na ile pozwala zdro-
wie dalej jeżdżą na wycieczki krajoznawcze a wspomnień z dawnych 
lat nie brakuje. Teresa jest członkiem Stowarzyszenia Kultury i też 
emerytem kolejowym. Teresie i Zenkowi bardzo dziękuję za pierwsze 
przekazane zdjęcia na naszą wystawę. 

Pożegnanie kolegi 
odchodzącego na emeryturę

Zenon Węgłowski z ojcem 
na zakupach w Warszawie

Jedna z uroczystości religijnych z udziałem kolejarzy

Jedno z zaproszeń na uroczystości kolejarskie

Jedno z zaproszeń na uroczystości kolejarskie

List otwarty
Szanowni Państwo,

Kolejarze, członkowie rodzin, sąsiedzi, przyjaciele i sympa-
tycy. Wszyscy jesteśmy świadkami wielkiego momentu w dzie-
jach naszej gminnej społeczności. Przed stu latu, w 1911 roku, 
we wsi Skarżysko Kościelne (obecnie przy ul. Kościelnej) kole-
jarze ufundowali pomnik tworząc swój ruch z nadzieją i miło-
ścią do tego, co dobre, prawdziwe i piękne. To oni budowali i 
budują nadal nasze wsi i gminę, w której żyjemy. Dlatego my, 
jako Stowarzyszenie Kultury, poczuwamy się do utrwalenia pa-
mięci o nich, o naszych przodkach. Nasze IV spotkanie z cyklu 
„Cudze chwalicie, swego nie znacie” poświecimy Kolejarzom.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej 
gminy do przeżycia razem z nami tego pięknego Jubileuszu 
pod nazwą „100 lat Kolejarzy w gminie Skarżysko Kościelne” w 
dniu 19 czerwca 2011 roku.

Patronat nad Jubileuszem objął Wójt Gminy Skarżysko 
Kościelne i Rada Gminy Skarżysko Kościelne. 

P.S.
Odwiedźcie nas, zobaczycie nasze propozycje, przystąpcie 

do udziału w ich realizacji przynosząc pamiątki, zdjęcia i inne 
rekwizyty, jakie macie w domach, w swoich zbiorach (latarki, 
gwizdki, trąbki, garnitury, legitymacje, teczki, torby konduk-
torskie, odznaczenia, wspomnienia, listy, wiersze). Wszystko 
to pokażemy na wystawie, którą chcemy zorganizować w tym 
dniu. Przekazane materiały zostaną po wykorzystaniu zwróco-
ne właścicielom. Z góry serdecznie dziękujemy za współpracę.

Materiały na wystawę zbieramy w każdą środę od godz. 
17.00 do 19.00 w świetlicy środowiskowej przy ulicy Kolonia 7 
w Skarżysku Kościelnym.

Z podziękowaniem
Zarząd Stowarzyszenia Kultury

ZPTiR „Romano”



Nasza Gmina 15LUT Y 2011 Nasza GminaLUT Y 2011 15

Gość z L aPoniiw szKoLe w K ier zU

Dla babć i dziadków
26 stycznia 2011 roku w Publicznej Szkole podstawowej w Kierzu 

Niedźwiedzim został zorganizowany Dzień Babci i Dziadka. 

Najmłodsi przygotowali dla swych kochanych dziadków wier-
szyki, tańce i piosenki. Natomiast starsi uczniowie przeprowadzili 
specjalne wydanie Familiady, w której uczestniczyła drużyna Babć i 

Dziadków, w te role wcielili się uczniowie naszej szkoły. Wynik koń-
cowy był zaskakujący, remis. Zarówno babcie, jak i dziadkowie oka-
zali się fenomenalni przy udzielaniu odpowiedzi. Uczennica Wiktoria 
Kuźdub zaśpiewała i zagrała na gitarze dla wszystkich gości piosenkę. 
Następnie wszyscy chórem odśpiewali „Sto Lat” i wręczono przyby-

łym gościom upominki i 
laurki wykonane przez uko-
chane wnuczęta. 

W niejednym oku na 
pewno zakręciła się łza 
wzruszenia. Uczniowie z 
wielkiego kufra częstowali 
wszystkie Babcie i Dziadków 
cukierkami. Po części ar-
tystycznej nadeszła chwi-
la na słodki poczęstunek. 
Wszyscy goście w miłej at-
mosferze spędzili to popo-
łudnie wspominając prze-
piękne lata swojej młodości 
i ciesząc się ze swoich wspa-
niałych wnuków.

Kamila Wargacka

Bal przebierańców w Kierzu 
Niedźwiedzim

Wszystkie przedszkolaki, 
młodsi i starsi uczniowie już od po-
czątku nowego roku nie mogli się 
doczekać planowanego balu. 

Gdy nastał ten oczekiwany 
dzień każdy z dumą prezentował 
swój strój i przebranie. Wśród 
przedszkolaków i uczniów klas 
młodszych wielkim powodzeniem 
cieszyły się wróżki, dziewczyny 
Alladyna, księżniczki, kowboje, ry-
cerze i Zorro. Starsi uczniowie zaś 
mieli różnego rodzaju maski karna-
wałowe. 

Oprawę muzyczną 
zapewnił zaproszo-
ny zespół, w którym 
grał tata jednego z 
naszych uczniów. W 
tym miejscu wszyscy 
pragniemy serdecznie 
podziękować całemu 
zespołowi, a w szczegól-
ności Panu Januszowi 
Ulewińskiemu. Zabawa 

trwała do godzin 
wieczornych, aż 
ostatnia para zeszła 
z parkietu. 

Wszyscy byli za-
dowoleni z przebie-
gu balu i gdy zaba-
wy nadszedł koniec 
niektórzy zadawali 
pytania: „Kiedy na-
stępny?”. 

Kamila 
Wargacka
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Eliminacje rejonowe kolędników
W dniu 15 stycznia w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku 

- Kamiennej odbyły się eliminacje rejonowe XVIII Świętokrzyskiego 
Konkursu Kolęd i Pastorałek. 

Uczestniczyły w nim zespół „Grzybowianki” i „Grzybowiacy”.
Eliminacje obejmowały rejon powiatów: skarżyskiego, koneckie-

go, starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskie-

go. Podczas eliminacji każdy uczestnik wykonywał 2 utwory - jedną 
kolędę i jedną pastorałkę. Uczestnikami konkursu mogli być osoby 
dorosłe i młodzież powyżej 16. lat: soliści, zespoły wokalno - muzycz-
ne, wokalne, ludowe, zespoły śpiewacze i chóry.

(jaki)

Podziękowanie
Koło Gospodyń Wiejskich w Grzybowej Górze skła-

da serdeczne podziękowania dla Banku Spółdzielczego 
w Wąchocku oraz dla pań: Bożenie Cielickiej i Danucie 
Banaczek z firmy „Dana” za wsparcie finansowe naszej 
działalności.

Zarząd
Koła Gospodyń Wiejskich

Sylwester na dwa razy
Stowarzyszenie Kultury „Romano” nowy rok powitało na dwa spo-

soby.
Rozpoczęło się w świetlicy a na zaproszenie wójta Zdzisława 

Woźniaka o godz. 23.00 cała nasza 60. osobowa ekipa przeszła na plac 
gminny, aby tam wspólnie z Wójtem przywitać NOWY 2011 Rok oraz 
obejrzeć pokaz sztucznych ogni.

W naszej grupie byli goście z Włoch, Sycylii i Holandii, którzy 
świetnie się bawili.

W konkursach, które cieszyły się dużą popularnością jury w skła-
dzie: Leon Niziołek, Marta Kowalik -Staps i Stanisław Tokarski roz-
dali puchary: w kategorii piosenki zwyciężyli Mieczysław Białkowski 
z Joanną Kwiatkowską, w kategorii dowcipu Zdzisław Sieczka, który 
również wytłumaczył co to jest in vitro, w kategorii tańca puchar ode-
brali goście z Sycylii.

Za tak wspaniałą imprezę chcielibyśmy  podziękować wszystkim 
uczestnikom prowadzący...

    Maria Feszt
    Szymon Płusa

Gmina Skarżysko Kościelne
Skarżysko Kościelne - to urocza gmina
Do tego wszystkiego jest bardzo gościnna
Zespół założyli, nazwali „Romano”
Każda gminna uroczystość jest piosenką śpiewaną
Szymek wraz z Kazikiem, teksty układają
Same rymowanki, super talent mają
Nikt się tutaj w gminie nie ma prawa nudzić
Ciągle tu trenują, podziw pragną wzbudzić
A zespół „Romano” tak jest znakomity
Że nawet zachwycił jurorów w stolicy
Lecz nie tylko śpiewem, gminę rozsławiają
Turnieje szachowe, tutaj miejsce mają
Zawodnicy głowy nad szachami łamią
Często słyszą zgrzyty i walczące myśli
Lecz to dla umysłu, trening znakomity
„Grom” Klub szachistów, ciągle się rozwija
Na wszystkich turniejach  puchary zdobywa
Nie tylko w Polsce turnieje wygrywają
Również na Ukrainie ograć się nie dają
Jednym słowem mówiąc, gmina znakomita
Jak również do tego bardzo pracowita

Jadwiga Jasik

rozmaiTości
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Prace kanalizacyjne trwają
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem 

elektrycznym przepompowni  w miejscowości Michałów współfinansowane w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodar-
ki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Pierwszy etap operacji dla niniejszego zadania inwestycyjnego został w dniu 16-11-2010r. odebrany protokółem odbioru tech-
nicznego. Wykonawca Zakład Instalacyjny Wod.-Kan. CO i GAZ Jan Orczyk, wykonał odcinek kanalizacji od przepompowni P-5 w 
Michałowie do komory rozprężnej KR-5 w ul. Żeromskiego w Majkowie.

W dniu 20-12-2010r. został 
złożony przez Gminę Skarżysko 
Kościelne wniosek o płatność 
pośrednią w ramach realizacji I 
etapu operacji pn.: „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej z przyka-
nalikami do granic nieruchomości 
wraz z przepompowniami ście-
ków i zasilaniem elektrycznym 
przepompowni  w miejscowości 
Michałów”. Aktualnie trwa wery-
fikacja poprawności i prawidłowo-
ści wniosku o płatność pośrednią 
złożonego na kwotę 796.751zł, ce-
lem przekazania środków finanso-
wych na rzecz Beneficjenta.

Wnętrze studni przepompowni 
ścieków P-5 z zamontowanymi 
prowadnicami pomp

Tablica informacyjna dotycząca realizacji operacji 
dofinansowanej z EFRROW

Na terenie realizacji inwestycji została 
umieszczona tablica informacyjno – promocyjna 
wymagana przy realizacji operacji dofinansowa-
nej z EFRROW. 

Zima znacznie spowolniła postęp prac bu-
dowlanych w ramach II etapu realizacji operacji, 
której koniec planowany jest na grudzień 2011 
roku. 

Aktualizację informacji dot. inwestycji jw. na 
dzień 2011-01-24 - sporządził Robert Gładyś – 
podinspektor ds. infrastruktury
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Sukces naszych zapaśników 
Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych wzięli udział w międzywo-

jewódzkim turnieju zapaśniczym młodzików w Kielcach. W turnieju 
tym rywalizowało w sumie około 150. uczestników.

Najlepszą zawodniczką młodzików okazała się Aleksandra Ciok, 
która triumfowała w kategorii wagowej do 52 kilogramów. Ola wal-
czyła rewelacyjnie, to bardzo obiecująca zapaśniczka - powiedział tre-
ner Bogusław Kabała.

To nie jedyny medal przywieziony przez naszych zapaśników. 
Srebrny medal przywiózł Kamil Kabała, a Dawid Kabała, Rafał 

Sieczka i Maciej Witkowski przywieźli brązowe krążki.
Żaden z wystawionych zawodników przez trenera Bogusława 

Kabałę nie wrócił bez medalu!!!!! Życzymy kolejnych sukcesów!
W roku 2011r. nastąpiła dość istotna reorganizacja klubu. 

Najlepsi zawodnicy będą reprezentować barwy „ZNICZA” Podzamcze 
Chęcińskie, natomiast w UKS „BILA” działającym na terenie naszej 
szkoły będą szkoleni początkujący zapaśnicy. Zostanie otworzona 
również nowa sekcja sumo. Pozwoli to na dużo lepsze zabezpieczenie 
finansów na udział w zawodach i szkolenie centralne naszych uczniów.

Podsumowanie Szachowego Grand 
Prix 2010

Ostatni turniej VI edycji rozgrywek oraz część podsumowu-
jąca miały miejsce w dniu 16 stycznia w świetlicy wiejskiej przy ul. 
Kolonia. Przybyłych na zakończenie tej rundy zmagań powitali Maria 
Fercz i Szymon Płusa, którzy poprowadzili dalszą część spotkania. 

Na początku organizatorzy turnieju specjalne podziękowania zło-
żyli na ręce wójta gminy Zdzisława Woźniaka. –Od początku rozgry-
wek, już od sześciu lat, zawsze jest pan z nami, wspiera nas fundując 
puchary i dyplomy. Dziękujemy za to – powiedział Sz. Płusa.

Zabierając głos Z. Woźniak stwierdził: -Szachy to gra, która roz-
wija umysł, psychikę i charakter człowieka. Dziękuję wszystkim za 
zaangażowanie w organizację turnieju, sędziom za czuwanie nad ich 
przebiegiem. Zachęcajcie następne osoby do królewskiej gry.

Później nastąpił moment ogłoszenia wyników VI rundy rozgry-
wek oraz wręczania pucharów, medali i dyplomów, czego dokonał 
wójt Z. Woźniak przy pomocy prowadzących imprezę.

Ostateczna kolejność była następująca:
1. Piotr Jędras (36 punktów)
2. Zbigniew Górzyński (26)
3. Kamil Kocia (26)
4. Jarzy Siek (25)
5. Zdzisław Socha (24,5)
6. Andrzej Słoka (24)
7. Mariusz Cichocki (23)
8. Zdzisław Dudek (20)
9. Tomasz Jędras (20)
10. Zygfryd Dąbrowski (20)
11. Grzegorz Gładyś (17,5)
12. Michał Czubak (17,5)
13. Paulina Żołądek (17,5)
14. Piotr Stępień (17)
15. Zdzisław Sieczka (17)
16. Zbigniew Czubak (16)
17. Zenon Wojton (16)
18. Łukasz Cichocki (12)
19. Albert Barabasz (10,5)
20. Renata Barabasz (7)

Najstarszy z uczestników rozgrywek – Zdzisław Sieczka – ma 
80 lat, najmłodsi zawodnicy to Albert Barabasz (12 lat) oraz Łukasz 
Cichocki i Kamil Kocia (13 lat). –Być może uda nam się stworzyć ka-
drę juniorów – powiedziała nam mam Alberta – Renata Barabasz.

Po wręczeniu pucharów i dyplomów w części artystycznej wystą-
pił zespół „Romano” oraz kabaret „Grom”, a imprezę zakończyła zaba-
wa taneczna.

Jacenty Kita

Podziękowanie za współpracę dla wójta Zdzisława Woźniaka

Nasi najlepsi szachiści

Występ zespołu „Romano”
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Dobry Anioł w Lipowym Polu
Doroczne spotkanie świąteczno – noworoczne w świetlicy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu odbyło się 8 stycznia 
br. Spotkanie otworzyli siostra Klara 
Agata Nizołek, autor scenariusza kon-
certu i przedstawienia oraz prezes OSP 
Tadeusz Chyb. 

Powitali oni serdecznie artystów, 
mieszkańców Lipowego Pola oraz gości: 
ks. proboszcza Mieczysława Maciąga, 
posła Andrzeja Bętkowskiego, wice-
starostę Waldemara Mazura, wójta 
Zdzisława Woźniaka, przewodniczą-
cego Rady Gminy Pawła Wiatra, rad-
nych powiatowych Danutę Banaczek 
i Stanisława Czubaka oraz komen-

danta powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej Sylwestra Hamerę.

Zapowiadając występy s. Klara stwierdziła: -Pozwólmy sobie na 
odrobinę luksusu i szczęścia. Przybliżmy serca na artystyczne wraże-
nia i przeżycia.

Na spotkanie świąteczne złożyło się kilka elementów. 
Na początek z koncertem wystąpiła grupa muzyczna Arko ze 

Skarżyska Kamiennej pod kierunkiem Jolanty Pietrala i Tomasza 
Sekuły. Tworzyło ją 4 skrzypków, 2 flecistów i grający na instrumen-
tach klawiszowych T. Sekuła. Po jego zachęcie już po pierwszej ko-
lędzie śpiewała je wspólnie z artystami publiczność. Muzycy zagrali 
nie tylko najpopularniejsze rodzime kolędy, ale również świąteczne 

utwory rodem ze Stanów Zjednoczonych, znane nam wszystkim  
z popularnych amerykańskich filmów. Na koniec T. Sekuła w imieniu 
zespołu złożył obecnym życzenia noworoczne: -Wszystko dobre niech 
będzie Waszym udziałem – powiedział. 

Koncert kolęd i pastorałek w ich wy-
konaniu został przyjęty przez publiczność 
owacją na stojąco a artyści musieli bisować. 
Od organizatorów otrzymali drobne upo-
minki, a T. Chyb zaprosił na występ dzieci, 
które przygotowały program zatytułowany 
„Dobry Anioł”. –To przedstawienie o aniele, 
który prowadził pasterzy do stajenki, aby 
zobaczyli to, co wydarzyło się w Betlejem – 
powiedziała nam odtwórczyni głównej roli 
Karolina Chyb.

Jeszcze przed przedstawieniem Ewelina 
Górecka z zespołu wokalnego „Jej głos” za-
śpiewała piosenkę „Do naszych serc”.

Program w wykonaniu wychowanków 
świetlicy obfitował w dużą dozę humoru.  
Oryginalni byli na przykład trzej królowie: 
Król Techniki i Mediów (który przekazała 

Nowo Narodzonemu m.in. ostatnie wydanie „Naszej Gminy”), Król 
Fitness i Urody oraz Król Stołka, któremu – jak sam stwierdził – pod-
legają wójt, poseł i ksiądz.

Występ młodzieży organizatorzy nagrodzili dużym koszem ze 
słodyczami.

Na koniec części artystycznej, kolędy grała i śpiewała niewidoma 
artystka z Kielc Anna Olbryś.

Później ks. Mirosław Maciąg odmówił modlitwę a zebrani poła-
mali się opłatkiem i zasiedli do świątecznego stołu.

Jacenty Kita

Koncert prowadzili Tadeusz 
Chyb i siostra Klara

Zaproszeni goście

Zespół muzyczny „Arko”

Mieszkańcy nie zawiedli

Dobry Anioł, czyli 
Karolina Chyb

Aktorzy
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Koncert w kościele, rozstrzygnięcie konkursu

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Świętej 
Trójcy w Skarżysku Kościelnym z sukcesem kontynuuje kierunki 
działań zapoczątkowane w roku ubiegłym. Zaledwie w ciągu dwóch 
dni zorganizowało spotkanie opłatkowe, koncert kolęd i pastorałek 
oraz nagrodziło lau-
reatów konkursu na 
świąteczny lampion i 
ozdobę tematycznie 
związaną z Bożym 
Narodzeniem. 

Obecnych w świą-
tyni przed rozpoczę-
ciem „uczty duchowej” 
powitał w imieniu 
społeczności parafial-
nej i stowarzyszenia 
ks. proboszcz Marian 
Czajkowski. 

Następnie „Suitę polską” zaśpiewał Chór „Gaudim Canti” (Radość 
Śpiewania) z Szydłowca pod kierunkiem Marzeny Olszewskiej 
i chórmistrzyni Danuty Klepaczewskiej.

Przed drugą częścią koncertu rozstrzygnięty został konkurs na 
lampion i ozdobę świąteczną zorganizowany przez Stowarzyszenie. 
W imieniu organizatorów oraz sponsorów nagrody wręczyli wójt 
Zdzisław Woźniak i prezes stowarzyszenia Anastazja Górzyńska, 
która jednocześnie przybliżyła cele działalności Stowarzyszenia.  
–Poza ochroną zabytków zajmujemy się działaniami związanymi  
z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i narodowego w każdej 
dziedzinie. Nasza praca zmierza ku zachowaniu tradycji a zarazem 
integracji współczesnego pokolenia i życia rodzinnego.

Złożone na konkurs prace oceniało jury w składzie: Beata 
Pastuszka – przewodnicząca, Renata Wolska i ks. Marian 
Czajkowski.

W sumie na konkurs 
napłynęło 11 prac, w tym 
2. prace w kategorii osób 
dorosłych, były jednej au-
torki tj. Anny Kalety. 
Laureatami pozostałych 
nagrodzonych prac są: w 
kategorii osób dorosłych: 
Agnieszka Kloczkowska; w 
kategorii młodzieży do lat 
18: Paulina Kloczkowska, 
Weronika Warwas i Kevin Parszewski, a w kategorii dzieci do lat 
10: Magdalena Niziołek, Patrycja Szejpało, Monika Wiatr, Kacper 

Gładyś i Damian 
Piasecki.

Za cenną inicja-
tywę podziękował 
organizatorom wójt 
Zdzisław Woźniak.

Następnie w dru-
giej części koncertu 
chór wykonał najład-
niejsze polskie kolę-
dy i pastorałki. Msza 

święta zakończyła to niedzielne spotkanie parafian.
Jacenty Kita

Chór Miasta Szydłowca  
„Gaudium Canti”

Jest to polski amatorski chór czterogłosowy. Powstał  
w 1999r. przy Szydłowieckim Centrum Kultury - Zamek. 
Kierownikiem artystycznym oraz autorem licznych aranżacji 
utworów wykonywanych przez chór jest Danuta Klepaczewska. 
Jego prezesem jest Marzena Olszewska. Chór jest objęty honoro-
wym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Szydłowiec.

Dorobkiem chóru jest ponad 60 koncertów w kraju. Brał rów-
nież udział w przeglądach, konkursach oraz uroczystościach pań-
stwowych i kościelnych. W repertuarze „Gaudim Canti” znajdują 
się głównie pieśni religijne i patriotyczne. Są to psalmy (głównie 
w tłumaczeniu Mikołaja Gomółki), pieśni z oratoriów, kolędy, 
pastorałki i pieśni wielkanocne. Nie brak jest piosenek ludowych  
i popularnych.

Chór był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany na licznych 
konkursach i przeglądach.


