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WYDAWNICTWO   SAMORZĄDOWE   GMINY   SKARŻYSKO   KOŚCIELNE

* mamy budżet na 2012 rok,
* wokół ul. Staffa w Majkowie,
* utrwalali piękno naszej gminy,
* noworoczny koncert w świątyni,
* zebranie strażackie w Lipowym Polu,
* czas świątecznych spotkań, jasełek i koncertów,
* rewolucja w śmieciach oraz harmonogram ich wywozu  

na 2012 rok.

Otwarcie ul. Żeromskiego w Majkowie
Jedna z naj-

ważniejszych, pod 
względem bez-
pieczeństwa pie-
szych i kierow-
ców, inwestycja 
drogowa w gmi-
nie, czyli 700 mb 
ul.  Żeromsk iego 
w Majkowie zosta-
ła zakończona. 

12  s t yc z n i a 
punktualnie o godzinie 12.00 nastąpiło jej uroczyste otwarcie.

Czytaj na str. 4

Podsumowanie Szachowego Grand Prix ‘2011
Piotr Jędras, Zdzisław Socha, Kamil Kocia, Zbigniew 

Górzyński, Jerzy Siek – to pierwsza piątka najlepszych szachistów 
sezonu 2011.

21 stycznia szachiści spotkali się w świetlicy wiejskiej i dokonali 
podsumowania sezonu 2011 oraz rozpoczęli IX Grand Prix 2012.

Czytaj na str. 22

Pamięci bohaterów 1863 roku

W Kierzu Niedźwiedzim 21 stycznia odbyły się już po raz kolejny 
obchody rocznicowe związane ze 149. rocznicą wybuchu Powstania 
Styczniowego. Jednak tegoroczne obchody były wyjątkowe pod 
względem bardzo dużej liczby ich uczestników.

Czytaj na str. 8

Sesja rady w świąteczno – noworocznej 
atmosferze

Ostatnia w 2011 
roku sesja rady 
gminy miała dwo-
jaki wymiar: część 
merytoryczną (czy-
taj na str. 5-6) oraz 
uroczystą, związaną 
ze świętami Bożego 
Narodzenia oraz 
Nowym Rokiem.

Część uroczysta odbyła się w świetlicy wiejskiej na ul. Kolonia.
Czytaj na str. 2

Czas jasełek i kolędowania
Koniec grudnia i niemal cały styczeń upłynął w gminie na 

spotkaniach jasełkowych oraz koncertach kolęd i pastorałek. 
Rozbrzmiewały one w szkolnych murach, w kościele, w świetlicach, 
wydłużając czas świątecznej radości.

Czytaj w tym wydaniu gazety.
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Sesja rady w świąteczno – noworocznej 
atmosferze

Ostatnia w 2011 roku sesja rady gminy miała dwojaki wymiar: 
część merytoryczną (czytaj na str. 5-6) oraz uroczystą, związaną ze 
świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem.

Część uroczysta odbyła się w świetlicy wiejskiej na ul. Kolonia, 
gdzie licznie przybyłych powitał Paweł Wiatr, przewodniczący 
rady gminy.

Wśród znakomitych gości znaleźli się m.in. ks. prałat Bogdan 
Lipiec, budowniczy kościoła parafialnego w Kierzu Niedźwiedzim, 
Honorowy Obywatel Gminy. –Z wielką satysfakcją przyjąłem za-
proszenie do gminy, w której miałem oparcie w trudnych czasach 
budowy kościoła w Kierzu Niedźwiedzim, gdy byłem opluwany 
i zaszczuty, a ludzie prześladowani. Nieposłuszni trafiali do wojska. 
Teraz, jadąc przez Skarżysko Kościelne i Świerczek czuję wielką ra-
dość – powiedział do zebranych. 

Wszystkim mieszkańcom gminy ks. Lipiec na ręce wójta przeka-
zał najlepsze życzenia świąteczno – noworoczne.

Jednocześnie zaproponował stworzenie w gminie Izby Pamięci, 
do której chętnie 
przekaże posiada-
ne pamiątki zwią-
zane z czasem jego 
pracy w Kierzu.

Uroczysty cha-
rakter sesji spra-
wił, że przybyli na 
nią przedstawiciele 
władz i instytu-
cji powiatowych: 
przewodniczący 

rady powiatu Eugeniusz Cichoń, członkowie zarządu: Stanisław 
Dymarczyk, Zenon Nowakowski, Waldemar Mazur, radni powia-
towi Danuta Banaczek i Stanisław Czubak, dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy Roman Białek i Zarządu Dróg Powiatowych Marek 
Czyż. 

Służby mundurowe reprezentowali zastępca komendanta po-
wiatowego straży Marcin Machowski oraz dzielnicowy Grzegorz 
Barwicki. 

Był obecny wójt Zdzisław Woźniak i jego poprzednicy: Zbigniew 
Celski i Zenon Ziółkowski. Niemal w komplecie stawiła się rada 
gminy obecnej kadencji z przewodniczącym Pawłem Wiatrem. Nie 
zabrakło sekretarz gminy Moniki Mączyńskiej i skarbnik Danuty 
Barwickiej wraz z grupą pracowników urzędu gminy, dyrektorów 
szkół, jednostek podległych gminie, strażaków, sołtysów i rad sołec-
kich, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji działających w gmi-
nie. 

Po odmówieniu modlitwy przez ks. Lipca i zaśpiewaniu kolędy 
„Wśród nocnej ciszy” nadszedł czas łamania się opłatkiem i składania 
wzajemnych życzeń świątecznych i noworocznych.

Obecnych powitał Paweł Wiatr

Z zaproszenie dziękuje ks. Bogdan Lipiec

Obecni na uroczystej sesji

dok. na str. 3
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Popołudnie umilił występ Zespołu „Romano”, który zaśpiewał 
kilka kolęd i pastorałek, w większości autorstwa Romana Gładysia.

Potrawy wigilijne przygotowały panie z zespołu oraz rad sołec-
kich Skarżysko Kościelne I i Skarżysko Kościelne II. Na stole znalazły 
się m.in. kapusta postna przygotowana przez Wandę Sułek, pierogi 
wykonane przez Joannę Kwiatkowską, szaszłyk ze śliwką z kuch-
ni Jolanty Kapusty czy też rożki z barszczem przygotowane przez 
Stefana Kiełka z małżonką.

Jacenty Kita

SeSja Noworoc zNa -  aK TUaLNości

Nie mogło zabraknąć życzeń świątecznych i noworocznych

Apteka od nowego roku również w niedzielę
Apteka Anna Minda w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2A 

informuje, że od 1 stycznia 2012 roku pracować będzie w następujące 
dni i godziny:

- poniedziałek – piątek   8.00-19.00
- sobota   8.00-16.00
- niedziela   9.00-13.00

Serdecznie zapraszamy!

Zespół „Romano”

Wyniki badań do odbioru
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne uprzejmie informuje, że wy-

niki badań mammograficznych i cytologicznych wykonanych u pa-
cjentek w trakcie postoju cytomammobusu w dniach 28 i 29 listopada 
2011r. są do odbioru w sekretariacie urzędu gminy. 

Zainteresowane Panie zapraszamy osobiście po odbiór wyników 
w godzinach pracy urzędu.

Przejazd bez znaku „Stop”
Po zamontowaniu 

sygnalizacji świetlnej, 
barier oraz kamer mo-
nitorujących, kolejarze 
usunęli znak „Stop” 
na przejeździe kolejo-
wym w Lipowym Polu. 
Niemniej jednak, zgod-
nie z przepisami ruchu 

drogowego, kierowcy i piesi muszą zachować szczególną ostrożność 
przy jego przekraczaniu.

(jaki)

Gmina wyróżniona
W dniu 16 grud-

nia ub r. Wójt Gminy 
Skarżysko Kościelne 
Zdzisław Woźniak ode-
brał w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach 
od marszałka Adama 
Jarubasa puchar 
a od wicewojewody Beaty 
Oczkowicz czek warto-
ści 2,5 tys zł za zajęcie 
przez Gminę Skarżysko 
Kościelne II miejsca 

w konkursie „Przyjazna Wieś” - kate-
goria „Infrastruktura techniczna”. 

Celem konkursu było wyłonienie 
najlepszych projektów w zakresie infra-
struktury, realizowanych na terenach 
wiejskich przy wsparciu środków unij-
nych.

Nagrodzona została budowa 
Centrum Sportu i Rekreacji powstałego 

przy Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim.
(jk)

Strażacy apelują o 1%
Druhowie OSP w Lipowym Polu od dłuższego czasu czynią sta-

rania o zakup nowego wozu bojowego. Chcąc choć w części we wła-
snym zakresie uzbierać potrzebne do tego środki finansowe apelują 
do życzliwych osób o przekazanie ustawowego 1% odpisu podatko-
wego dla jednostki. Oto potrzebne dane:

1% na OSP Lipowe Pole, 26-115 Skarżysko Kościelne, woj. 
Świętokrzyskie;

Nazwa OPP: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej;

Numer KRS: 0000116212

Telefon dyżurnego ZDP
609/524-619 – to całodobowy numer telefonu dyżurnego 

Zarządu Dróg Powiatowych, gdzie można interweniować w spra-
wie sposobu jakości zimowego utrzymania dróg podległych powia-
towi.
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Otwarcie ul. Żeromskiego w Majkowie
Jedna z najważniejszych, pod względem bezpieczeństwa pie-

szych i kierowców, inwestycja drogowa w gminie, czyli 700 mb ul. 
Żeromskiego w Majkowie została zakończona. 

12 stycznia punktualnie o godzinie 12.00 nastąpiło jej uroczy-
ste otwarcie.

Poza nową jezdnią wybudowany został chodnik oraz kładka dla 
pieszych nad rzeką Żarnówką. Inwestycja kosztowała gminę i powiat 
980.000 zł.

W uroczystości otwarcia udział wzięli: ks. proboszcz Tadeusz 
Urbańczyk, przedstawiciele inwestora: wójt gminy Zdzisław 
Woźniak oraz starosta Michał Jędrys, szef rady powiatu Eugeniusz 
Cichoń, wicestarosta Waldemar Mazur, członkowie zarządu powiatu 
Stanisław Dymarczyk i Zenon Nowakowski, radni powiatowi Anna 
Leżańska i Stanisław Czubak, dyrektor zarządu dróg powiatowych 
Marek Czyż.

Obecny był Paweł Wiatr, przewodniczący rady gminy oraz grupa 
radnych: Alicja Pasis, Zdzisław Rymarczyk, Wiesław Derlatka, soł-
tysi: Majkowa Mieczysława Miernik i Michałowa Jan Wąsowski. Nie 
zabrakło dyrektor szkoły Danuty Jasiewskiej, byłego wójta Zbigniewa 
Celskiego, przedstawicieli wykonawcy, czyli firmy Budromost z pre-
zesem Grzegorzem Adamusem oraz grupy mieszkańców.

Na początek głos zabrał starosta skarżyski Michał Jędrys, któ-
ry stwierdził: -Zdaniem zarządu powiatu to bardzo udana inwesty-
cja, która powstała 
dzięki dobrej współ-
pracy powiatu z sa-
morządem Skarżyska 
Kościelnego. Widzimy 
też zadowolenie miesz-
kańców Majkowa.

Jednocześnie sta-
rosta podziękował wła-
dzom gminy i radzie 
gminy za współpracę 
na etapie przygotowania i wykonawstwa zadania.

Wójt gminy Zdzisław Woźniak stwierdzając, że każda inwestycja, 
to nowe doświadczenie, wyraził głębokie przekonanie, że to nie ko-
niec współpracy obu samorządów przy inwestycjach drogowych (cho-
dzi przede wszystkim o ul. Staffa w Majkowie oraz drogę w Kierzu 
Niedźwiedzim –red.). 

Dyrektor szkoły Danuta Jasiewska podziękowała w imieniu dzie-
ci i rodziców, zwracając uwagę przede wszystkim na kwestie popra-
wy bezpieczeństwa.

Po krótkich wystąpieniach pozostałych gości uroczyście przecię-
ta została wstęga, a dokonali tego: wójt Zdzisław Woźniak, starosta 
Michał Jędrys oraz sołtys Mieczysława Miernik i Grzegorz Adamus, 
prezes Budromostu.

Następnie ks. Tadeusz Urbańczyk odmówił modlitwę w intencji 
kierowców i pieszych korzystających z nowej drogi i dokonał jej po-
święcenia.

Wybudowany odcinek drogi, położony w wąwozie i mający wiele 
niebezpiecznych zakrętów, a także chodników oraz kładki w bardzo 
znaczący sposób poprawi komfort jazdy kierowców, ale przede wszyst-
kim mieszkańców oraz dzieci uczęszczających do SP w Majkowie.

Inwestycja sfinansowana została ze środków własnych gminy i po-
wiatu w proporcjach 50/50.

Jacenty Kita

Obecni na uroczystym otwarciu drogi

Głos zabrał wójt gminy Zdzisław Woźniak

Uroczyste przecięcie wstęgi

Drogę poświęcił ks. Tadeusz Urbańczyk

Nowa droga
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Mamy budżet na 2012 rok

Rada Gminy uchwaliła budżet na 2012 rok. Dochody osiągną poziom 
15.698.563 zł, wydatki 17.737.599 zł, w tym wydatki majątkowe (inwesty-
cyjne) 3.467.287 zł. Za budżetem głosowało 11 radnych, 3 było przeciw. 
Uchwalenie budżetu poprzedziła jednak, chwilami emocjonująca, dysku-
sja.

Sesję otworzył Paweł Wiatr, przewodniczący rady, który powitał 
obecnych gości: radnych powiatowych Danutę Banaczek i Stanisława 
Czubaka, członka zarządu powiatu Stanisława Dymarczyka oraz dyrek-
tora ZDP Marka Czyża.

Po korekcie porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji 
informację ze swej pracy złożył wójt Zdzisław Woźniak. Koncentrowała 
się ona od ostatniej sesji w uczestnictwie w szeregu imprez jasełkowo – 
opłatkowych w gminie, spotkaniu z młodzieżą ze Świerczka na temat pro-
wadzenia świetlicy na zasadzie wolontariatu do czasu zatrudnienia osoby 
ze środków urzędu pracy, otwarciu ul. Żeromskiego w Majkowie, podpi-
sania aktu notarialnego dla wspólnoty dotyczącego działki pod tzw. „sa-
dzawkę”. Ponadto wójt spotkał się z przedstawicielami powiatu w sprawie 
ewentualnych wspólnych inwestycji drogowych oraz uczestniczył w zebra-
niu OSP Lipowe Pole.

Po wystąpieniu wójta głos zabrał Stanisław Dymarczyk, który w imie-
niu starosty i zarządu powiatu stwierdził, że powiat podtrzymuje decyzję 
w sprawie modernizacji drogi w Kierzu Niedźwiedzim i udziale finanso-
wym 50/50 ze strony gminy i powiatu. –Ile Państwo zabezpieczą środków 
w budżecie gminy, tyle samo znajdzie się w budżecie powiatu – stwierdził.

Następnie radni przystąpili do zadawania pytań i interpelacji, z któ-
rych wiele dotyczyło również dróg powiatowych. Dotyczyły one:
Michał Rymarczyk
- zwisającego kabla telefonicznego na ul. Jana Pawła II w Majkowie,
- sposobu odśnieżania dróg,
Zbigniew Górzyński
-  kwestii zabezpieczenia w budżecie powiatu i gminy pieniędzy na drogę 

w Kierzu, a w zasadzie kolejności, gdyż – zdaniem radnego – to jest 
droga powiatowa i to właśnie powiat pierwszy powinien pokazać pie-
niądze na ten cel,

-  priorytetów dotyczących inwestycjach drogowych,
Renata Kępa
-  wałęsających się bezpańskich psów,
-  dalszego wytyczenia przez powiat chodników w Lipowym Polu,
Wojciech Płusa
-  dożywiania dzieci w Grzybowej Górze,
-  podziękowań za poziome oznakowanie drogi w postaci tzw. „sierżan-

tów”,
Zdzisław Rymarczyk
-  sposobu niewłaściwego odśnieżania drogi Majków – Michałów – 

Marcinków,
-  dostarczenia piasku na podjazdy,
-  udrożnienia przepustu,
-  dalszego gromadzenia się psów przy dawnym (?) hotelu dla psów,
-  podziękowań za dostarczenie szlaki i destruktu,
Gabriel Szewczyk
-  jakości odśnieżania dróg,
-  uzupełnienia barierek obok remizy,
-  zamulonego przepusty na początku ul. Spokojnej,
-  bezpańskich psów,

Włodzimierz Foch
-  dostarczenia piasku na ul. Wesołą,
-  uzupełnienia szyb przystankowych,
-  uregulowania spraw własności mostu,
Paweł Wiatr
-  miejscowego planu zagospodarowania rejonu ul. Południowej, jej wy-

tyczenia i utwardzenia,
-  realizacji inwestycji kanalizacyjnej,
-  doświetlenia ul. Polnej,
-  podziękowań za docieplenie świetlicy na ul. Kolonia,
Jan Ulewiński
-  zatrudnienia osoby do prowadzenia centrum sportowo – rekreacyjne-

go w Kierzu,
Marzena Piętak
-  uporządkowania funkcjonalności przystanków w Świerczku,
Janusz Sieczka
-  odpowiedniego utrzymania zimą skrzyżowania obok urzędu i szkoły,
Alicja Pasis
-  podziękowała powiatowi i gminie, również w imieniu rodziców i dzie-

ci, za zmodernizowaną ul. Żeromskiego,
-  zasad wyłonienia firm świadczących usługi odśnieżania,
-  wadliwego oświetlenia odcinka ul. Św. Anny w kierunku lasu,
Wiesław Derlatka
-  funkcjonowania gabinetu rehabilitacyjnego w ośrodku zdrowia.

Na pytania te w dalszej części obrad odpowiadali przedstawiciele po-
wiatu oraz wójt wraz z podległymi mu pracownikami.

Odnotować trzeba, że M. Czyż powiedział, że w Majkowie na ul. 
Żeromskiego do rozwiązania pozostał problem odwodnienia nowo zmo-
dernizowanej drogi, ale są problemy z „dogadaniem się” z właścicielami 
posesji. Ponadto – zdaniem M. Czyża – do końca czerwca gotowy będzie 
projekt budowlany na ul. Staffa, a w okolicach września powinno być po-
zwolenie na budowę.

S. Dymarczyk natomiast odnosząc się do drogi w Kierzu powie-
dział, że pod względem formalnym ta inwestycja jest gotowa do realizacji,  
a w zależności od posiadanych pieniędzy do uzgodnienia pozostaje kwe-
stia zakresu prac oraz miejsca ich rozpoczęcia. –Zróbmy drogę w Kierzu, 
choćby połowę i dopiero wtedy pochylmy się nad ul. Staffa. Chyba wszyscy 
dojrzeliśmy, że inwestycję tę trzeba etapować – dodał. Swą wypowiedź uzu-
pełnił o fakt, że powiat zabezpiecza w budżecie 50.000 zł na podziały dzia-
łek i wykup gruntów pod przyszłe rondo obok urzędu gminy. Dodajmy, że 
to inwestycja o wartości ok. 1 mln złotych i będzie realizowana dopiero po 
wybudowaniu kanalizacji, co wydaje się logiczne.

Znaczną część dyskusji zdominowały przepychanki o to, kto pierwszy 
– powiat (właściciel drogi) czy gmina – ma pokazać pieniądze w budże-
cie. Reasumując wójt Zdzisław Woźniak, odnosząc się do ciągłych zmian 
uwarunkowań, także zewnętrznych, powiedział, że droga w Kierzu jest 
priorytetem. –Nie wycofujemy się z tej inwestycji, ale pieniądze w budże-
cie możemy pokazać po zamknięciu budżetu 2011 roku. Na następnej sesji 
przedstawię propozycję w tej sprawie.

W dalszej dyskusji, po szczegółowych wyjaśnieniach kwestii budże-
towych przez skarbnik Danutę Barwicką, zadeklarowaną, że gmina prze-
znaczy ok. 1 mln na drogę w Kierzu. Skarbnik podkreśliła, że budżet gminy 
jest skromny, a cały czas prowadzone są inwestycje. Od 2006 roku gmina 
wydała na nie 16.494.511 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 4.660.611 zł. 

D. Barwicka zwróciła również uwagę na inne zadania gminy: oświatę, 
pomoc społeczną, brak lokali socjalnych.

Po prawie czterogodzinnej dyskusji radni przystąpili do głosowania 
nad budżetem na 2012 rok. Projekt przedłożony przez wójta poparło 11 
radnych, 3 było przeciw.

Wcześniej radni przyjęli plan pracy rady i komisji stałych na 2012 
rok. Podjęli również uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy 
finansowej na lata 2012-2024, zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, uchwalenia 
Programu ochrony środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 
2012-2015 z uwzględnieniem lat 2016-2019, określenia przystanków auto-
busowych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz ustale-
nia stawki opłat za ich korzystanie oraz uchwalenia Programu opieki nad 
zabytkami na terenie gminy.

Jacenty Kita
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Rada pracowicie zakończyła stary rok
Niemal do ostatniego dnia zeszłego roku pracowała rada gminy. 

Ostatnia w 2011 roku sesja odbyła się 30 grudnia.
Po jej otarciu przez przewodniczącego rady Pawła Wiatra obecni na 

sesji minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego kolegi – radnego Tadeusza 
Kubika. 
Sprawozdanie wójta

Po sprawnym przeprowadzeniu części proceduralnej i przyjęciu po-
rządku obrad sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami złożył wójt 
Zdzisław Woźniak.

W tym czasie w pracy 
wójta dominowała tematyka 
związana m.in. z praktycz-
nym wdrażaniem w 2012 
roku rozwiązań przyjętych 
w tzw. „ustawie śmieciowej”, 
między innymi z selektywną 
zbiórką odpadów, procedury 
przetargowej na zakup sprzę-
tu rehabilitacyjnego do ZOZ 
w Skarżysku Kościelnym. Wójt 
poinformował, że gmina zajęła 

II miejsce w konkursie „Przyjazna Wieś”.
Wójt wziął też udział w walnym zebraniu Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku – Kamiennej, na którym o kwo-
tę 3.915.000 złotych zwiększono kapitał zakładowy spółki. Z kwoty tej 
gmina objęła udziały o wartości 965.000 zł i aktualnie mamy udziały 
o wartości 6.217.000 zł, co stanowi 9,6% kapitału firmy.

W Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach wójt 
podpisał umowę w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
budowę sieci kanalizacyjnej i przykanalików w Grzybowej Górze na ul. 
Spokojnej i Słonecznej oraz w Skarżysku Kościelnym na ul. Południowej, 
które nie były uwzględnione w projekcie budowy kanalizacji z progra-
mu „Infrastruktura i Środowisko”. Gmina dostanie dotację w wysokości 
1.128.421 zł, co stanowi 75% kosztów całkowitych. Realizacja zadania 
nastąpi w 2013 roku.
Interpelacje i wnioski radnych

Marzena Piętak zgłosiła potrzebę zatrudnienia w Domu Spotkań 
w Świerczku osoby m.in. do palenia w piecu, gdyż z końcem grudnia 
wygasa umowa ze stażystą. Podziękowała zarządowi dróg za poprawie-
nie przystanku na środku wsi, ale poprosiła jednocześnie o postawieniu 
słupka przystankowego na początku tej miejscowości. 

Tomasz Winiarski pytał o przygotowanie gminy do zimowego 
utrzymania dróg oraz o telefony kontaktowe do firm świadczących usłu-
gi zimowego utrzymania. 

Janusz Ulewiński pytał o termin ustawienia nowych przystanków 
w Kierzu oraz zgłosił potrzebę oznakowania dojazdu do szkoły i straży.

Janusz Sieczka zgłosił potrzebę naprawy załamanego przepustu na 
ul. Spacerowej. 

Włodzimierz Foch pytał o termin montażu wybitych szyb przystan-
kowych, o odśnieżanie chodników zimą oraz zgłosił potrzebę zatrudnie-
nia opiekuna do pracowni komputerowej w godzinach popołudniowych.

Paweł Wiatr pytał o termin doprowadzenia do przejezdności ul. 
Polnej, o termin rozpoczęcia budowy kolejnego etapu kanalizacji oraz 
o sytuację na rynku pracy. 

Alicja Pasis poruszyła kwestię nie poruszenia przebiegu dyskusji 
nad podatkiem rolnym na łamach „Naszej Gminy”.

Zdzisław Rymarczyk pytał o termin odbioru kanalizacji 
w Michałowie oraz zgłosił potrzebę usunięcia dzikiego wysypiska na 
skraju lasu. Poruszył również kwestię błędów na naszych łamach związa-
nych z nazewnictwem przysiółków (nazw zwyczajowych) w Michałowie.
Decyzje rady

W dalszej części obrad Wojciech Płusa odczytał sprawozdanie 
z pracy komisji rewizyjnej w 2011 roku oraz przedstawił plan pracy tej 

komisji na ten roku. Zarówno sprawozdanie jak i plan pracy rada przy-
jęła jednomyślnie.

Następnie wiceprzewodnicząca rady Alicja Pasis przedstawiła pro-
jekty uchwał, które dotyczyły m.in. zamian w budżecie gminy na 2011 
rok, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021 
oraz uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi i Narkomanii na 2012 rok.
Odpowiedzi na interpelacje i wnioski

W końcowej części sesji wójt Zdzisław Woźniak udzielił odpowiedzi 
na zgłoszone wcześniej wnioski i interpelacje. I tak:
-  na dziś w świetlicy w Świerczku nie ma możliwości zatrudnienia 

stażysty ze środków urzędu pracy. Sytuacja PUP jest w 2012 roku 
trudna, gdyż jego budżet jest mniejszy o 2 mln zł aniżeli w roku 2011. 
Ale w uzgodnieniu z działającym w Świerczku stowarzyszeniem 
młodzież na zasadzie porozumienia z gminą w formie wolontariatu 
będzie dbać o Dom Spotkań;

-  za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiadają trzy podmioty, 
a osobą kontaktową i koordynującą ich pracę jest pracownik urzędu 
gminy Ksawery Krupa;

-  odnosząc się do budowy drogi w Kierzu Niedźwiedzim wójt stwier-
dził, że o ile na dziś nie ma w projekcie budżetu pieniędzy na jej 
budowę, to wcale to nie oznaczana rezygnacji z tej inwestycji. –Nie 
jestem jej przeciwnikiem i zrobię wszystko, aby ta droga powstała. 
Jest to jednak droga powiatowa, a w budżecie powiatu też nie została 
ona uwzględniona;

-  przystanki w Kierzu będą zamontowane przy okazji modernizacji 
drogi i wykonania zatoczek, natomiast znaki kierunkowe do szkoły 
i remizy będą zamontowane;

-  mostek z tyłu ul. Spacerowej zostanie naprawiony ;
-  szyby przystankowe mają dotrzeć lada monent, do odśnieżania 

chodników kierowane będą osoby skazane na prace pożytecz-
nie użytecznie;

-  na rozbiórkę budynku na ul. Polnej w celu jej udrożnienia ogłoszony 
był przetarg, ale zimowa pora sprawiła, że nikt się nie zgłosił, więc 
przetarg zostanie ponowiony; 

-  przetarg na kanalizację Grzybowej Góry i Skarżyska Kościelnego 
wygrała firma Skanska. Obecnie trwa analiza dokumentacji prze-
targowej; wykonawca powinien wejść na plac budowy pod koniec 
I kwartału 2012 roku, a prace zakończą się do końca 2014 roku; prace 
zbiegną się z dodatkowymi inwestycjami finansowanymi z PROW;

-  odbiór sieci kanalizacyjnej w Michałowie opóźnia się ze względu na 
konieczność przeprojektowania przepompowni, ale odbiór powi-
nien nastąpić do końca stycznia br.; „dzikie wysypisko” gmina zli-
kwiduje.

Jacenty Kita

Sprawozdanie składa wójt gminy

Kwalifikacja wojskowa 2012
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 paź-
dziernika 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 
w 2012 r. (Dz. U. Nr 245, poz. 1463), kwalifikacja wojskowa na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 
06 lutego do 30 kwietnia 2012 r. 

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej 
służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób 
zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojsko-
wej, które ukończyły 18 rok życia. 

Powiatowa Komisja Lekarska w Skarżysku Kamiennej, Skarżysko 
Kamienna ul. Konarskiego 20 (Starostwo Powiatowe), pracować bę-
dzie od 6 lutego do 6 marca br.

Szczegóły na stronie internetowej Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskiego w Kielcach: http://www.wszwkielce.wp.mil.pl/pl/index.
html w zakładce „Kwalifikacja Wojskowa”.

(jaki)
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O ul. Staffa w Majkowie słów kilka
Tematyka stanu technicznego ul. Staffa w Majkowie wielokrotnie go-

ściła już na naszych łamach. Kwestię tę niemal na każdej sesji porusza rad-
na Alicja Pasis. Radni za każdym razem wykorzystują obecność przedsta-
wicieli powiatu na sesjach, pytając o prace, obecnie dokumentacyjne, nad 
zmianą istniejącego stanu rzeczy.
Ludzie listy piszą 

Temat powrócił pod koniec ubiegłego roku w dość nieoczekiwanym 
momencie i formie. 

26 grudnia po południu na kilka skrzynek mailowych, w tym mojej, 
trafił od Rady Sołeckiej w Majkowie list zatytułowany „Świąteczny wygląd 
ul. Staffa w Majkowie” z dopiskiem: „Mieszkańcy są wdzięczni do rozpuku 
za taki stan tej ulicy” oraz z odsyłaczem do linku. 
„Przyłożono mi na święta”

Fakt ten wywołał reakcję wójta Zdzisława Woźniaka, który odniósł 
się do tego faktu na ostatniej w ubiegłym roku sesji rady gminy, odbytej 
30 grudnia. –Patrząc na adresy, gdzie wysłano maila pytam: Dlaczego nie 
wysłano go do powiatu, właściciela drogi? Dlaczego wybrano taki termin 
korespondencji, kiedy to każdy spędza święta w gronie rodzinnym i po-
winny je cechować ciepło i serdeczność? Dlaczego na sesję, na której pre-
zentowano „film” nie zaproszono przedstawicieli powiatu?

I wójt dodaje: W 2011 roku z budżetu gminy na inwestycje w Majkowie 
wydaliśmy ponad 1.100.000 zł. 

Nazwa inwestycji – rok 
2011

Koszt brutto 
(w zł)

Środki 
gminy (w zł)

Dofinansowanie 
(w zł)

Przebudowa drogi gminnej 
– ul. Dębowa, długość 
636,55 mb

545.183,16 272.591,58 272.591,58

Remont i docieplenie dachu 
SP

138.004,14 138.004,14 0

„Nad Żarnówką” – adaptacja 
SP w Majkowie na potrzeby 
bazy noclegowej
- roboty dodatkowe
- lampy oświetleniowe 
elewacji

282.995,03

11.773,41
4.000,00

161.791,03

11.773,41
4.000,00

121.204,00

0
0

Przebudowa oświetlenia 
ulicznego (cz. I i II)

83.320,79 83.320,79 0

Przebudowa ul. 
Żeromskiego wraz  
z budową chodnika i kładki

971.915,29 430.000 Reszta środki 
powiatu

Razem: 2.037.191,82 1.101.480,95 935.710,87
Krótko mówiąc przyłożono mi na 

święta, choć atmosfera w tych dniach 
powinna być inna. Nasuwa się taka 
refleksja: jak do głaskania – to powiat, 
jak do bicia – to wójt i gmina.
Historyczna prezentacja

W punkcie dotyczącym inter-
pelacji i wniosków radnych Alicja 
Pasis swój głos oddała Krzysztofowi 
Kasprzyckiemu, przewodniczącemu 
Rady Sołeckiej w Majkowie.

-Ta rada gminy staje się skłócona a Majków staje się kością niezgo-
dy. W terenie (konkretnie w ośrodku zdrowia) można usłyszeć zdanie, że 
przyszły przybłędy i tylko doją – rozpoczął swe wystąpienie oparte przede 
wszystkim na pokazie multimedialnym zatytułowanym „Ulica Leopolda 
Staffa w Majkowie. Historia budowy, zaniedbań i zniszczenia drogi powia-
towej w Majkowie”.

Droga w Majkowie wybudowana została przez mieszkańców w latach 
50. XX wieku.

Wybrukowana przetrwała w takim stanie do 2010 roku. Od 1 stycznia 
2000 roku jej właścicielem jest powiat skarżyski. W tym czasie, w wyniku 
realizowanych inwestycji (gazociąg, wodociąg), przede wszystkim kana-

lizacji, ulegała ona stopniowej de-
wastacji. 

Z niewiadomych przyczyn – 
zdaniem autora prezentacji – ka-
nalizację wybudowano środkiem 
drogi, a nie poboczem, co osta-
tecznie zniszczyło drogę. „Obecnie 
ulica na na całej długości (ok. 1,7 
km) jest w opłakanym i katastrofal-
nym stanie, bez nawierzchni i od-
wodnienia. Przy ul. zlokalizowane 
jest ok. 160 posesji i zamieszkuje ok. 300 osób”.

Mocno zabrzmiały słowa: „Obecny stan ul. Staffa oraz brak zaintereso-
wania władz i radnych gminy odnośnie remontu powoduje wzrost frustra-
cji oraz spadek zaufania do tych ośrodków władzy ze strony mieszkańców 
i użytkowników”.

Nasuwa się jednak pytanie, czy są one skierowane do właściwe-
go adresata skoro właścicielem drogi jest powiat, a gmina tylko może, 
a nie musi, współfinansować remonty i modernizacje dróg powiatowych. 
A wspomniany wyżej mail, co wynika ze skrzynki adresowej, spośród 
władz powiatowych, skierowany został tylko do Stanisława Czubaka, 
radnego powiatowego.
Dyskusja

Takie pytanie zresztą na początku zadał radny Janusz Sieczka: -Czy 
powiat widział ten materiał? -Trzeba pamiętać, że w gminie mamy też 11 
żużlowych dróg gminnych – dodał.

S. Czubak powiedział, że dla władz powiatu obecnej kadencji prio-
rytety na naszym terenie to drogi w Kierzu i Majkowie (ul. Żeromskiego 
została już oddana do użytku), chodnik w Lipowym Polu oraz na zakręcie 
w Świerczku i ul. Spokojna w Grzybowej Górze. –Ale nie ma obecnie moż-
liwości pozyskania środków z zewnątrz. Realne pieniądze będą po 2014 

roku – dodał.
Wójt Z. Woźniak powiedział, że w 2012 roku zostanie opracowany 

projekt, a przyszła inwestycja będzie realizowana również przez powiat 
starachowicki. Ale dodał: -Skoro wiedzieliście o toku dyskusji, to dlaczego 
nie zaproszono przedstawicieli powiatu?

Dyskusję tonowała A. Pasis zapewniając, ze materiał w powiecie był 
pokazywany i zakończyła apelem, aby na razie choć poprawić stan tej ulicy.

A jest on fatalny.
Co dalej?

Wójt Zdzisław Woźniak tak komentuje zaistniałą sytuację i kreśli 
przyszłość modernizacji ul. Staffa w Majkowie: 

- Temat drogi powiatowej na ul. Staffa znany jest wszystkim nie od 
wczoraj. Wszystkim było wiadome, że na przestrzeni 2012 roku powiat 
wykona dokumentację techniczną z założeniem, że inwestycję będą re-
alizować cztery podmioty: powiaty skarżyski i starachowicki oraz gmi-
ny Skarżysko Kościelne i Wąchock do drogi krajowej 42. Wiedzą o tym 
nasi radni, radni z Majkowa i Rada Sołecka z tej miejscowości. Do chwili 
opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę nie można 
przeznaczać nakładów na ten cel. Oczywiście trzeba ją na bieżąco popra-
wiać i utrzymywać, ale to zadanie powiatu. Gmina Skarżysko Kościelne 
jest w ciągłym kontakcie z władzami powiatu, gdyż to powiat musi za-
deklarować gotowość do rozpoczęcia modernizacji. Projekt powinien być 
więc złożony przez powiat do programu „schetynówek” na 2013 rok.

Jacenty Kita

Budowa drogi w Majkowie, 
lata 50. XX wieku

Krzysztof Kasprzycki swe wystąpienie 
oparł na prezentacji multimedialnej

Ul. Staffa w Majkowie, 12 styczeń 2012r.
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Pamięci bohaterów 1863 roku
W Kierzu Niedźwiedzim 21 stycznia odbyły się już po raz kolej-

ny obchody rocznicowe 
związane ze 149. roczni-
cą wybuchu Powstania 
Styczniowego. Jednak 
tegoroczne obchody były 
wyjątkowe pod wzglę-
dem bardzo dużej liczby 
ich uczestników.

Licznie stawili się 
parlamentarzyści ziemi 
świętokrzyskiej: Maria 
Zuba, Andrzej Bętkowski i Krzysztof Lipiec. Obecny był ks. kanonik 
Janusz Mroczek, starosta skarżyski Michał Jędrys, członek zarządu 
powiatu Stanisław Dymarczyk, przedstawiciel prezydenta Skarżyska 
– Kamiennej Ryszard Radomski i rady miejskiej Szydłowca Tadeusz 
Rut. Władze gminy reprezentował wójt Zdzisław Woźniak, przewod-

niczący rady Paweł 
Wiatr wraz z grupą 
radnych. Bardzo licz-
nie przybyli miesz-
kańcy Kierza wraz 
z grupą młodzieży 
szkolnej, przedsta-
wiciele sołectw z ca-
łej gminy, strażacy, 
członkowie Związku 
Strzeleckiego 
z różnych zakątków 

Polski: Ełku, Radomia, Szydłowca… Czoło pod pomnikiem powstań-
czym pochyliły poczty sztandarowe gminy oraz strażaków.

Wszystkich powitał w imieniu organizatorów sołtys i radny po-
wiatowy Stanisław Czubak.

Modlitwę w intencji Powstańców 1863 roku odmówił ks. Janusz 
Mroczek: -Stoimy 
pod krzyżem, który 
jest symbolem wia-
ry i ufności w Boga. 
Taką wiarę mieli 
Powstańcy sprzed 
149. lat – mówił ks. 
kanonik.

Po apelu pamięci 
na komendę Marian 
Gładysia strażacy 
z Grzybowej Góry od-
dali salut armatni. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili parlamen-
tarzyści i wójt gminy, a o tradycjach walk powstańczych w naszym 
regionie mówił komendant marszu Roman Burek.

Następnie delegacje złożyły pod krzyżem wiązanki kwiatów i za-
paliły znicze, a uro-
czystość zakończyło 
odśpiewanie hym-
ny narodowego.

Zgodnie z trady-
cją na polanie obok 
miejsca pamięci na-
rodowej zapłonęło 
ognisko, a organiza-
torzy zapewnili cie-
pły poczęstunek.

Jacenty Kita
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Lodowisko w Skarżysku – Kamiennej 
otwarte

W czwartek 22 
grudnia odbyło się uro-
czyste otwarcie wielo-
funkcyjnego lodowiska 
przy ul. Konarskiego, 
które wraz z halą spor-
tową i boiskiem Orlik 
2012 tworzyć będzie 
kompleks sportowy 
Miejskiego Centrum 

Sportu i Rekreacji. Pełnowymiarowe lodowisko, pierwsze tego typu 
w województwie, w dniu otwarcia cieszyło się bardzo dużym powo-
dzeniem. 

Prezydent miasta Roman Wojcieszek, który na okoliczność otwar-
cia przebrał się w strój hokeisty przywitał wszystkich zebranych gości, 
wśród których byli min. poseł Andrzej Bętkowski, wójt gminy Bliżyn 
Mariusz Walachnia, wójt gminy Skarżysko Kościelne Zdzisław 
Woźniak, Jan Maćkowiak - członek zarządu województwa święto-
krzyskiego, wicestarosta Waldemar Mazur, reprezentant Polski w ho-
keju Roman Steblecki, Bogdan Winiarski - działacz sportowy oraz 
radni rady miasta i powiatu, władze województwa świętokrzyskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Dąbrowski przedstawił 
sylwetkę Mieczysława Filipowskiego, który dzięki uchwale Rady 
Miasta nr XVI/137/2011 został patronem lodowiska. Następnie boisko 
poświęcił ks. Jerzy Karbownik.

Inwestycja kosztowała w sumie prawie 7,5 mln. W ramach tego 
wybudowano lodo-
wisko o powierzchni 
1800 m2, bandy, za-
daszenie, trybuny na 
około 300 miejsc oraz 
zaplecze (szatnie, 
prysznice, pomiesz-
czenia gospodarcze, 
maszyna do konser-
wacji lodu, magazy-
ny, pomieszczenia 
administracyjne). 
Całość jest oświetlona. Dla wszystkich zainteresowanych będzie do-
stępna też wypożyczalnia łyżew. W okresie letnim betonowa płyta lo-
dowiska wykorzystywana będzie do różnych form rekreacji.

(jaki)

Utrwalali piękno, również naszej gminy
W ciągu minionego 

roku w powiecie skarży-
skim realizowany był pro-
jekt „Utrwal, co piękne wo-
kół nas”. W ramach tego 
projektu zorganizowano 
cztery plenery - warsztaty 
fotograficzne we wszyst-
kich gminach powiatu.

Celem plenerów-warsztatów fotograficznych „Utrwal, co piękne 
wokół nas” było przede wszystkim propagowanie sztuki fotografii, 
integrowanie środowiska fotografów amatorów, poznanie i dokumen-
tacja miejsc atrakcyjnych i piękna powiatu skarżyskiego w czterech 
porach roku. Podczas warsztatów uczestnicy plenerów zapoznali się 
między innymi z technikami i zasadami fotografii portretowej, przy-
rodniczej (makro i mikro) oraz kompozycji fotografii krajobrazowej. 
Wiedzę tę uczestnicy starali się wykorzystać w trakcie fotografo-
wania atrakcji i ciekawych miejsc gmin: Bliżyn, Łączna, Skarżyska 
Kościelnego, Skarżyska-Kamiennej i Suchedniowa.

Komisja konkursowa w składzie: Stanisław Dymarczyk – prze-
wodniczący Komisji (przedsta-
wiciel powiatu skarżyskiego), 
Urszula Jędrzejczyk – przed-
stawicielka stowarzyszenia 
RDEST oraz Krystian Dróżdż 
– fotograf łącznie oceniła 124 
fotografie, spośród których na-
grodzono trzy prace nagrodami 
głównymi. Ponadto 5 prac wy-

różniono dyplomami.
I miejsce Andrzej Staśkowiak za zdjęcie „Skowronek – Klonów”
II miejsce Mariusz Bartosik – „Piekło Dalejowskie” – Bliżyn
III miejsce Andrzej Adamczyk – „Schody św. Zofii” - Bliżyn
Wyróżnienia:
Paweł Wężyk – Domek Tkaczki w Bliżynie
Przemysław Kosiński – Dominacja Skarżysko Kościelne
Mariusz Bartosik – Kościół św. Trójcy Skarżysko Kościelne
Andrzej Adamczyk – 2 zdjęcia: Fontanna Skarżysko-Kamienna 

„Wylot”.
Nagrodzeni odebrali nagrody z rąk starosty skarżyskiego Michała 

Jędrysa i przewodniczącego rady powiatu skarżyskiego Eugeniusza 
Cichonia podczas grudniowej sesji rady powiatu.

Wszystkie fotografie wykonane przez uczestników pleneru będzie 
można zobaczyć na tzw. wystawie „wędrującej” w gminach powiatu 
skarżyskiego. 

(jaki)

Też graliśmy
Również nasza gmina włączyła się w 20. Jubileuszową Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Kwestujących spotkać można było 
m.in. w okolicy kościoła parafialnego.

Zanosi się na to, że orkiestra znów zagrała rekordowo. Tylko w wo-
jewództwie świętokrzyskim zebrano ponad 1.389.502 zł (rok temu – 
1.281.300, w 2010 – 1.009.500). 

Z powiatu skarżyskiego na konto orkiestry wpłynęło ponad 85.000 
zł (w 2011 – 70.100, 2010 – 57.000 zł).

„Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup 
najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz 
pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą” – takie było hasło 
tegorocznej akcji Jurka Owsiaka.

Jacenty Kita

Uwaga! Nowe terminy składania wniosków!!!
Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym informuje, że zgodnie 

z art. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowe-
go, wnioski o zwrot podatku akcyzowego można składać w nowym 
terminie: od 1 lutego do 29 lutego 2012 roku. Do wniosku dołącza się 
faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego za okres od 1 
września 2011r. do 31 stycznia 2012r.

Drugi termin składania wniosków - od 1 sierpnia 2012 r. do 31 
sierpnia 2012 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi 
dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012r. do 31 
lipca 2012 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012r.

Zmianie uległ również wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowe-
go, w związku z czym prosimy składać wnioski na wzorze formularza.

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej gminy: www.
skarzysko.com.pl
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KoNcerT Noworoc zNY

Chór Ostrobramski w naszej świątyni
Już po raz drugi Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków 

Parafii św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym przygotował prawdziwą 
ucztę muzyczną dla parafian. W dniu 8 stycznia w kościele pw. św. 
Trójcy gościł Chór Ostrobramski ze Skarżyska-Kamiennej pod batutą 
Jarosława Wiśniosa.

O dużym zainteresowaniu muzyką bożonarodzeniową świadczyła 
obecność dużej liczby mieszkańców w świątyni.

Obecnych na koncercie powitał ks. proboszcz Marian Czajkowski. 
– Witam serdecznie wszystkich na koncercie w naszej świątyni. 
Zachęcam do czynnego uczestnictwa w koncercie i śpiewania kolęd – 
stwierdził ks. proboszcz.

Następnie głos zabrała prezes Stowarzyszenia Anastazja 
Górzyńska, która dokonała prezentacji występującego chóru i arty-
stów.

Jako pierwsi wystąpili soliści: Magdalena Kaleta (sopran) 
i Tomasz Piętak (baryton). Oboje, choć młodzi, to mający już duże 
i znaczące osiągnięcia na niwie artystycznej.

Następnie kolędy i pastorałki wykonał Chór Ostrobramski pod 
batutą Jarosława Wiśniosa.

Chór zaśpiewał m.in. kolędy „Witaj zbawco dusz nam narodzony”, 
„W żłóbku na sianie” oraz „Pasterze mili”.

Jacenty Kita

Chór Ostrobramski

Świątynię wypełnili koneserzy muzyki bożonarodzeniowej

ks. proboszcz Marian Czajkowski zachęcił do wspólnego śpiewania kolęd

Artystów przedstawiła Anastazja Górzyńska

Tomasz Piętak i Magdalena Kaleta.

Chórem dyrygował Jarosław Wiśnios
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U STr a ż aKów

Doroczne zebranie strażackie w Lipowym 
Polu

Od zebrania w Lipowym Polu w dniu 14 stycznia strażacy roz-
poczęli coroczną kampanię zebrań sprawozdawczych. Kolejne 
w Grzybowej Górze i Kierzu Niedźwiedzim odbędą się 11 i 17 marca.

Tym razem zebranie strażackie rozpoczęło się nieco inaczej, gdyż 
na początek s. Klara Agata Niziołek przedstawiła dwie prezentacje 
multimedialne „Senior też może” oraz drugą, związaną z pracą świe-
tlicy środowiskowej. 

Jak podkreślali w swych późniejszych wystąpieniach goście obecni 
na zebraniu Lipowe Pole może być dumne z pracy świetlicy strażac-
kiej. Bogactwo i zróżnicowanie form prowadzonych zajęć, ich cieka-
wa tematyka, liczne wycieczki i wyjazdy np. na basen, sprawiają, że 
każdy, bez względu na wiek, może coś dla siebie znaleźć w ofercie. 
Szczególnego podkreślenia wymaga akcja „Szlachetna Paczka”, w wy-
niku której, dzięki pracy wolontariuszy, 111 rodzin, nie tylko z na-
szej gminy, otrzymało wspaniały prezent świąteczny. Również akcja 
wakacyjna była bardzo udana. Łącznie z oferty świetlicy skorzystało 
około 150 dzieci, którymi w formie wolontariatu opiekowało się ok. 
55 dorosłych.

Zebranie właści-
we rozpoczął prezes 
OSP w Lipowym Polu 
Tadeusz Chyb.

Tradycją już jest, że 
zebrania strażackie licz-
nie zaszczycają goście. 
Nie inaczej było podczas 
zebrania OSP Lipowe 
Pole. Gości powitał pre-
zes jednostki Tadeusz 

Chyb. Byli wśród nich: ks. proboszcz Mirosław Maciąg, gminny kape-
lan strażaków, poseł Andrzej Bętkowski jednocześnie prezes Zarządu 
Powiatowego ZOSP RP, przewodniczący rady powiatu Eugeniusz 
Cichoń, starosta Michał Jędrys, wójt gminy Zdzisław Woźniak, prze-

wodniczący rady gminy Paweł Wiatr, radny powiatowy Stanisław 
Czubak, radni Renata Kępa i Włodzimierz Foch, zastępca komen-
danta powiatowego PSP Marcin Machowski, komendant gminny 
strażaków ochotników Piotr Janiec, zajmujący się sprawami ochrony 
przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Ksawery Krupa, były prezes ZG 
OSP Zbigniew Celski.

Obecni byli również druhowie z Grzybowej Góry, strażackie dru-
henki, członkowie honorowi i zwyczajni straży w Lipowym Polu oraz 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt i chłopców.

Zebraniu przewodniczył 
Tadeusz Chyb, protokołował 
Jerzy Bernat, a w skład ko-
misji uchwał weszli: Wojciech 
Chyb, Dawid Rusek i Marek 
Stefański. Sprawozdanie 
z działalności jednostki złożył 
prezes. Aktualnie liczy ona 
34 członków, w tym 4 kobiety, 4 członków honorowych i 7 wspierają-
cych oraz 2 męskie i 1 dziewczęcą MDP. W 2011 roku jednostka bra-
ła udział w 53 akcjach ratowniczych i gaśniczych, w tym dwukrotnie 
podczas pożaru „Almaxu” w Skarżysku – Kamiennej. Największym 
problemem strażaków w Lipowym Polu są przestarzałe auta. Tylko 
w ubiegłym roku remonty kosztowały 11.700 zł, a koszty paliwa 9.600 
zł. Drugi problem to brak napływu nowych członków. W ciągu ostat-
nich 7 lat wstąpiło tylko 4 nowych strażaków.

W ramach sprawozdania s. 
Klara przedstawiła efekty 3 pro-
jektów realizowanych w świetli-
cy w 2011 roku.

Dwa dotyczyły zajęć w świe-
tlicy, a jeden „Wyposażenie ku-
chenki dla strażackiej druhenki” 
miał charakter inwestycyjny 
i związany był z zakupem i mon-
tażem nowoczesnej kuchni. 
Wartość tego ostatniego wynio-

sła 25.000 zł, w tym 7.000 to pieniądze własne.
Po przyjęciu sprawozdań zarządu, finansowego, komisji rewi-

zyjnej i udzieleniu absolutorium, przyjęto plan pracy na 2012 rok. 
Dyskutowano również o bieżących problemach druhów.

Jacenty Kita

Zebrani z zainteresowaniem obejrzeli prezentacje

Zebraniu przewodniczył Tadeusz Chyb

Goście zebrania

Obecni na zebraniu

Na temat projektów zrealizowany w świe-
tlicy mówiła s. Klara
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Koncert kolęd i jasełek w zespole szkół
Dnia 22 grudnia 2011 r. w Zespole Szkół Publicznych odbył się 

koncert kolęd przygotowany przez Renatę Wolską oraz Jasełka przy-
gotowane przez s. Annę Czajkę – eucharystkę i Martę Kwiatkowską. 

Oczekiwanie daje nadzieję
Tegoroczne jasełka młodzież gimnazjum przygotowała w oparciu 

o prywatne objawienia mistyczki Marii Valtorty, spisane w książce pt.: 
„Poemat Boga-Człowieka”.

Uczniowie w ramach projektu edukacyjnego wykonywali ele-
menty scenografii, strojów, a także tworzyli scenariusz tego przedsta-
wienia. Wszyscy zebrani mogli w pełni ocenić ich wysiłki i starania. 
W ramach trzech projektów realizowanych wspólnie w tym przedsię-
wzięciu, wzięło udział 14 uczniów z klasy IIa i IIc Gimnazjum, a także 
inni zaproszeni do współpracy uczniowie.

Scenariusz tworzyły: Karina Piętak, Aleksandra Parszewska, 
Joanna Bernatek i Kamila Ludew. Scenografię, stroje i rekwizy-
ty wykonywali: Angelika Gruszczyńska, Anna Woźniak, Klaudia 
Katulska, Patrycja Skrocka, Julita Maciejczak, Anna Płusa, Michał 
Wdowik i Jarosław Seweryn. Stronę techniczną zabezpieczyli: Marcin 
Matynia i Michał Wdowik.

Przedstawione treści, miały za zadanie pokazać szerszy kontekst 
wydarzeń związanych z narodzeniem Zbawiciela, jednak nie zobo-
wiązywały do bezwzględnego ich przyjęcia do wierzenia. Autorka 
książki, na podstawie której powstał niniejszy scenariusz żyła w la-
tach 1897-1961. Była osobą od dzieciństwa wrażliwą i delikatną. Jej 
życiową tragedią był brak miłości ze strony matki. U początku swoje-
go życiowego startu doświadczyła kolejnego ciosu. Została napadnięta 
i uderzona łomem, na skutek czego została sparaliżowana i do końca 
życia pozostała przykuta do łóżka. Ponieważ mężnie znosiła swoje 
cierpienie i ofiarowała się w 1931 roku Bożemu Miłosierdziu, dlatego 
Pan obdarzył ją wyjątkowymi łaskami. Sam Jezus ukazywał jej swe 
życie i nauczanie. Opis zaprezentowanych scen datowany jest na rok 
1944, a więc okres II wojny światowej.

Oczekiwanie przyjścia na świat Syna Bożego, zawsze dawało lu-
dziom nadzieję. Uczniowie przedstawili swój program w nadziei, że 
i dziś te treści będą dla wszystkich oderwaniem się od szarości dnia 
codziennego i spojrzeniem w stronę Światła Nadziei jaką daje nam 
Narodzenie Zbawiciela.

Rozstrzygnięcie konkursów, nagrody dla najlepszych
Po części artystycznej nadszedł czas na wręczenie nagród zwy-

cięzcom konkursów organizowanych w naszej placówce. Jako pierw-
szy nagrody wręczył wójt Zdzisław Woźniak laureatom konkursu „Ja 
– młody polityk” zorganizowanego przez uczennice klasy II a naszego 
gimnazjum: Aleksandrę Parszewską, Joannę Bernatek oraz Kamilę 
Ludew pod opieką Moniki Chrobot. Zwycięzcami konkursu zostały: 

I miejsce – Karina Piętak z klasy IIa, II miejsce – Honorata 
Derlatka z klasy IIa, III miejsce – Justyna Czubak z klasy IIIc, wyróż-
nienie otrzymała uczennica klasy Ic – Dorota Lenzion.
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Dyrektor szkoły Witold Woźniak wręczył nagrody konkursu bo-
żonarodzeniowego, którego celem było propagowanie wśród uczniów 
naszej szkoły polskich tradycji i zwyczajów świątecznych, wzboga-
cenie wiedzy uczniów na temat historii tych świąt oraz wzbudzenie 
świadomości przynależności do polskiej tradycji. Przedmiotem kon-
kursu było wykonanie pracy w trzech kategoriach:

- choinka – uczniowie Publicznego Gimnazjum,
- ozdoba choinkowa – uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej,
- stroik świąteczny – uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej.

Technika wykonania pracy była dowolna. Ocenie podlegał po-
mysł, samodzielność i staranność.

Organizatorami konkursu były: Renata Wolska, nauczyciel bi-
bliotekarz Monika Walachnia-Zawadzka oraz opiekun świetlicy 
szkolnej Andżelika Kocia.

Na konkurs wpłynęło bardzo dużo pomysłowych i pięknie wyko-
nanych prac. Jury miało ogromny problem z wyłonieniem zwycięz-
ców. Oto oni:

Publiczne Gimnazjum – kategoria – Choinka
I miejsce - Julita Maciejczak – klasa IIa
II miejsce - Paulina Płusa – klasa Ic

Wyróżnienie – Aleksandra Parszewska – klasa IIa, Klaudia 
Kamionka – klasa IIa

Szkoła Podstawowa – klasy I-III – kategoria – Ozdoba choinkowa
I miejsce - Magdalena Niziołek – klasa IIIa i Nikola Ćmiel – klasa 

II
II miejsce - Jagoda Wiatr – klasa II i Gabriela Kaluga – klasa I
III miejsce - Karolina Sieczka – klasa I i Patryk Paź – klasa I
Wyróżnienie – klasa I: Alicja Derlatka, Julia Pisarska, Ada 

Szwed, Monika Król, klasa II – Ada Walachnia, klasa III – Gabriela 
Kuźdub, Kacper Król 

Szkoła Podstawowa – klasy IV-VI – kategoria – Stroik świąteczny
I miejsce – Weronika Warwas – klasa VIb, Małgorzata Jakubczyk 

– klasa IV
II miejsce – Karolina Chyb – klasa VIb
III miejsce – Maciej Gibas – klasa VIa, Kinga Nowak – klasa IV
Wyróżnienie – Damian Piasecki – klasa IV
Wszystkie prace konkursowe były zaprezentowane na Jasełkach 

dla społeczności lokalnej, które odbyły się 5 stycznia 2012 roku.

Natomiast Małgorzata Paź wręczyła nagrody zwycięzcą konkur-
su mitologicznego „Uczta Bogów”:

I miejsce – Monika Wiatr z klasy Va
II miejsce – Małgorzata Jakubczy z klasy Vb
III miejsce – Eryk Ngo Ngoc z klasy Va
Wszystkim laureatom konkursów bardzo serdecznie gratulujemy 

i życzymy kolejnych sukcesów.
Siostra Anna Czajka

Monika Walachnia - Zawadzka
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Świąteczno – noworoczne spotkanie 
Grzybowianek

Zespół Grzybowianki w dniu 30 grudnia spotkał się na spotka-
niu świąteczno – noworocznym z seniorkami, założycielkami KGW 
w Grzybowej Górze w latach 70. oraz władzami gminy.

Obecnych na spotkaniu w ciepłych słowach powitała szefowa koła 
Magdalena Piętak. 
Poza seniorkami oraz 
aktualnymi człon-
kiniami zespołu 
na spotkaniu obec-
ni byli: wójt gminy 
Zdzisław Woźniak, 
przewodniczący 
rady gminy Paweł 
Wiatr, radni powia-

towi Danuta Banaczek i Stanisław Czubak, sekretarz gminy Monika 
Mączyńska, skarbnik Danuta Barwicka oraz radni Gabriel Szewczyk 
i Janusz Ulewiński.

Pierwsza przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich z tamtego 
okresu Julia Grzyb nie mogła być obecna, ale stawiły się: Zofia Piętak, 
Wanda Piętak, Zofia Warwas, Wiesława Frąk, Wiesława Świtek, 
Danuta Suwara, Genowefa Sieczka oraz Janina Błach. 

Popołudnie upłynęło na wzajemnym składaniu sobie życzeń, 
po czym zebrani zasiedli do wieczerzy wigilijnej. Nie zabrakło śpie-
wania kolęd i pastorałek, do których na akordeonie akompaniował 
Janusz Ulewiński.

Jacenty Kita

Wigilijne spotkanie nauczycieli emerytów
Nauczyciele emeryci zrzeszeni w Sekcji Emerytów i Rencistów 

Związku Nauczycielstwa Polskiego w dniu 20 grudnia spotkali się na 
wspólnym opłatku w murach gościnnego Zespołu Szkół Publicznych 
w Skarżysku Kościelnym. 

Życzenia radosnych i spokojnych świąt, dobrego Nowego Roku, 
przede wszystkim w zdrowiu, na ręce prezes sekcji Krystyny Nowak 
złożyli wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz sekretarz gminy Monika 
Mączyńska. Z nauczycielkami – emerytkami opłatkiem łamali się 
również dyrektor szkoły Witold Woźniak wraz z zastępcą dyrek-
tora Dorotą Gibas, prezes ZNP Beata Pastuszka oraz dyrektor SP 
w Kierzu Niedźwiedzim Jacek Banaszczyk.

(jaki)
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oPł aTeK w LiPow Ym PoLU

„Chcemy budować cywilizację miłości”
Te słowa, które padły podczas spotkania opłatkowego w Szkole 

Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym najlepiej oddają charak-
ter uroczystości.

Około setki osób w imieniu organizatorów tj. Rady Sołeckiej po-
witał Włodzimierz Foch, sołtys i radny tej miejscowości.

Oprócz mieszkańców sołectwa na spotkanie opłatkowe przybyli: 
ks. proboszcz Mirosław Maciąg, wójt Zdzisław Woźniak z małżonką, 
Monika Mączyńska – sekretarz gminy, radni: Renata Kępa, Janusz 
Ulewiński i Gabriel Szewczyk (dwaj ostatni również w roli występu-
jących artystów), dyrektor szkoły Elżbieta Jaromin wraz z gronem 
pedagogicznym, prezes klubu „Grom” Szymon Płusa, prezes OSP 
w Lipowym Polu Tadeusz Chyb, sołtys Lipowego Pola Plebańskiego 
Stanisław Niziołek, przewodnicząca Rady Sołeckiej w Lipowym Polu 
Skarbowym Wiesława Krzentowska.

Po słowach powitania W. Foch zaprosił do obejrzenia okoliczno-
ściowego programu artystycznego, który przygotowała młodzież pod 
kierunkiem Krystyny Foch.

Swe talenty zaprezentowali: Inga Bilska, Ola Bilska, Kinga 
Nowak, Konrad Pietras, Patryk Glijer, Klaudia Glijer, Anita 
Łysakowska, Adrian Łysakowski, Kamil Sadza, Sebastian Sadza, 
Patrycja Dziewit oraz Monika Pajor.

Prezentowany program wprowadził tak doskonałą atmosferę, że 
już wkrótce wszyscy obecni na spotkaniu wspólnie z artystami śpie-
wali kolędy. Ze strony jednego z występujących uczniów padły pięk-
ne słowa: „Chcemy budować cywilizację miłości, jak nas uczył Jan 
Paweł II”.

W podziękowaniu za piękny i wzruszający występ od organiza-
torów dzieci otrzymały upominki książkowe, a od wójta Zdzisława 
Woźniaka i jednego ze sponsorów Ryszarda Pochwały słodkości.

Zabierając głos wójt Zdzisław Woźniak powiedział: -Okres świą-
teczny, to czas jednoczenia i wybaczania, co tak pięknie podkreśli-
ły dzieci w swym występie. Ogromne podziękowania za ten piękny 
wieczór należą się radnemu Włodzimierzowi Fochowi i całej Radzie 
Sołeckiej oraz młodym artystom, w których jest przyszłość.

I żartobliwie dodał: -Trzeba robić więcej tego typu spotkań, gdyż 
przyszło dziś znacznie więcej mieszkańców, niż na jakiekolwiek ze-
branie wiejskie.

Obecnych powitał Włodzimierz Foch

Około setki osób przyszło na spotkanie opłatkowe

Młodzi artyści

Dzieci nagrodzono za występ

dok. na str. 16
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oPł aTeK w LiPow Ym PoLU

W dalszej części spotkania głos zabrał ks. proboszcz 
Mirosław Maciąg.

-Jesteśmy tutaj po to, aby się uczyć cywilizacji miłości. Wigilia 
w naszej tradycji jest czymś pięknym, bo ludzie w tym czasie łączą się 
i zbliżają do siebie, przełamują bariery. Trzeba jak najwięcej ze sobą 
przebywać i przełamywać opory. Przecież życie jest tak krótkie i prze-
mijające, że powinno być piękne. Ten biały opłatek symbolizuje czy-
stość intencji, życzeń i radość.

Następnie ks. proboszcz odmówił modlitwę oraz pobłogosławił 
opłatek, którym zebrani połamali się składając sobie życzenia świą-
teczne i noworoczne.

W radosny nastrój świąteczny wprowadził zebranych w szkole 
występ zespołu „Grzybowianki” pod kierunkiem Magdaleny Piętak 
wzmocniony przez mocną ekipę muzyczną. Na akordeonach zagra-
li: Janusz Ulewiński, Paweł Kocia i Rafał Szymański, na tamburyno 
Gabriel Szewczyk a na bębnie Mieczysław Szwed.

Występ zespołu zapowiedziała seniorka Bożena Bidzińska, 
a w prezentowanym repertuarze znalazły się najpierw kolędy, a następ-
nie pieśni i piosenki biesiadne, które wprowadziły zebranych w dosko-
nały nastrój.

-Pierogi na stół – tym hasłem W. Foch zachęcił obecnych do 
skosztowania potraw wigilijnych.

Gdy swój występ wznowiły „Grzybowianki” publiczność bawiła się 
doskonale, wspólnie z zespołem śpiewając piosenki.

Za swój występ z rąk przewodniczącej Rady Sołeckiej Wiesławy 
Krzentowskiej zespół uhonorowany został pięknym albumem.

Na zakończenie Włodzimierz Foch podziękował wszystkim za 
przybycie, zespołom za występ, dyrekcji szkoły i nauczycielom za 
przygotowanie dekoracji i pomoc w organizacji spotkania.

Podziękował również sponsorom, wśród których byli: Barbara 
i Bogusław Sieczkowie, Ryszard Pochwała – firma „Batmar”, Piotr 
Stopiński oraz Państwo Pogorzelscy.

Jacenty Kita

Ks. Mirosław Maciąg odmówił modlitwę i pobłogosławił opłatek oraz potrawy Zespół Grzybowianki

Łamanie się opłatkiem

Sala bawiła się doskonale
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Opłatek wiejski w Lipowym Polu
Już po raz szósty 

strażacy w Lipowym 
Polu wspólnie 
z radami sołeckimi 
przygotowali nowo-
roczny koncert oraz 
spotkanie opłatko-
we.

Remizę strażac-
ką wypełnili miesz-
kańcy Lipowego 
Pola Plebańskiego 
oraz Lipowego Pola 
Skarbowego, a także 
zaproszeni goście, 

którzy wyjątkowo licznie przybyli na spotkanie.
Słowa powitania skierował do nich prezes jednostki Tadeusz 

Chyb, a wśród gości byli: ks. proboszcz Mirosław Maciąg, gminny 
kapelan strażaków, posłowie Mirosław Pawlak i Andrzej Bętkowski, 
starosta skarżyski Michał Jędrys, wójt gminy Zdzisław Woźniak, 
przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr oraz radna Renata Kępa, 
radni powiatowi Danuta Banaczek i Stanisław Czubak, były wójt 
gminy Zbigniew Celski. Komendę powiatową PSP reprezentował 
Wiesław Ungier, a zarząd gminny OSP Piotr Janiec. Nie zabrakło 

strażackich druhenek, które przygotowały poczęstunek oraz człon-
ków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

W części artystycznej, poświęconej tematyce bożonarodzenio-
wej, wystąpił teatr „Igraszka” działający przy MCK w Skarżysku 

Kamiennej. Reżyserem 
przedstawienia oraz kie-
rownikiem zespołu była 
Teresa Stańczuk. 

Artyści bardzo szyb-
ko wprowadzili na sali 
świąteczny nastrój i już po 
chwili z remizy dobiegał 
śpiew kolęd i pastorałek. 
Piękne partie wykonywała 

Anna Tchórzewska, grająca rolę Maryi oraz Maria Wrzeszczewicz, 
seniorka grupy. Na zakończenie występu studenci III wieku z rąk 
młodych druhenek otrzymali słodki upominek w postaci ciasta upie-
czonego przez s. Klarę Agatę Niziołek a przyozdobionego przez s. 
Annę Szostek.

Następnie swój występ 
miało Koło Gospodyń 
Wiejskich z Łącznej pod 
kierunkiem Jolanty 
Żaczek. Ich występ rów-
nież podobał się pu-
bliczności. Również oni 
otrzymali upominki 
od organizatorów.

Po części artystycznej i odmówieniu modlitwy przez ks. Mirosława 
Maciąga nadszedł czas składania sobie wzajemnych życzeń i łamania 
się opłatkiem. Życzenia ogólne składały władze samorządowe, goście, 
jednak najbardziej w serca zapadały te osobiste.

Spotkanie zakończyła wieczerza wigilijna. Nie sposób w tym miej-
scu nie wspomnieć strażackich druhenek zaangażowanych w przygo-
towanie nie tylko samego spotkania, ale również dekoracji, poczę-
stunku. Były to: Anna Chyb, Bogusława Niziołek, Anna Korycka, 
Magdalena Kowalik, Urszula Kowalczyk, Jadwiga Szymczyk, 
Katarzyna Pisarek, Agnieszka Karpeta, Danuta Seweryn, Zofia 
Parkita, Ryszarda Dziopa, Mirosława Kowalik, Elżbieta Kowalik, 
Jolanta Marchewka. W przygotowanie ciast i sałatek zaangażowa-
ne były panie: Renata Kępa, Lucyna Bernat, Jolanta Marchewka, 
Elżbieta Jaromin, Jadwiga Chojnacka, Grażyna Niziołek, Anna 
Chyb, Agata Niziołek, Barbara Zając Mariola Sadza, Ewa Chyb 
i Bożena Wojciechowska.

Jacenty Kita

Uczestników spotkania opłatkowego powitał Tadeusz 
Chyb

Goście i mieszkańcy licznie przybyli na spotkanie

Teatr „Igraszka”

Artyści nie kryli radości z upominków

Zespół KGW z Łącznej

Wspólne śpiewanie kolęd
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z ż Ycia SzKó ł

Każdy może zostać Świętym Mikołajem
Dzień 6 grudnia 2011 

r. był wyjątkowy i ma-
giczny w Zespole Szkół 
Publicznych w Skarżysku 
Kościelnym. Szkoła prze-
żyła prawdziwy nalot 
Świętych Mikołajów. 

Rankiem pojawi-
ła się pierwsza drużyna 
Mikołajowa. Nauczyciele 
pracujący w szkole pod-
stawowej i w gimnazjum 
musieli być wyjątko-
wo grzeczni, ponieważ 
Mikołaj (Jakub Herman) 
i trzy śnieżynki (Paulina 

Długosz, Aleksandra Gałczyńska i Aneta Kabała) przywieźli słodkie 
upominki właśnie dla nich. 

Kolejni „Mikołaje” pojawili się tuż po godz. 8:00. Byli to radni ze 
Skarżyska Kościelnego i Świerczka, którzy przybyli ze słodyczami dla 
uczniów i ich wychowawców. 

Dla uczniów szkoły podsta-
wowej Święty Mikołaj nie zostawił 
prezentów, ale zadania do wykona-
nia. Uczniowie musieli m.in. ozda-
biać choinki wiszące na drzwiach 
sal lekcyjnych, układać wierszyki 
o Mikołaju i namalować jego por-
tret. Uczniowie świetnie się bawili 
przy realizacji tych zadań.

Na koniec drużyna Świętego 
Mikołaja wyruszyła do Zespołu 
Placówek Opieki, Wychowania 
i Interwencji Kryzysowej 
„Przystań”. Mikołaj i jego śnieżynki 
wręczyli podopiecznym placówki 
zabawki i słodycze zebrane pod-
czas obchodów Dnia Pluszowego 
Misia (25 XI 2011). Wizyta w Domu 
Dziecka była dla gimnazjalistów 
wyjątkowo wzruszająca. Uśmiechnięte twarze dzieciaków były naj-
lepszym podziękowaniem za przekazane prezenty. „Miło było być 
Świętym Mikołajem”, stwierdził Kuba Herman. 

Szkoda, że kolejne Mikołajki dopiero za rok!!!
Anna Rokita

Stypendium dla najlepszych
Dawid Kabała, uczeń klasy Ia gimnazjum w Skarżysku 

Kościelnym, otrzymał stypendium ufundowane przez Uniwersytecką 
Szkołę Kształcenia Indywidualnego z Krakowa.

Stypendium jest przyznawane uczniom szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za wybitne osiągnięcia nauko-
we, sportowe, artystyczne lub gdy uczeń zasłużył się czymś szczegól-
nym dla swojego regionu (np. wybitny sportowiec, społecznik, talent 
artystyczny, programista, hobby, pasja itp.). Dawid to laureat wielu 
konkursów przyrodniczych, matematycznych i humanistycznych. 
Jego pasją jest także sport, wielokrotnie reprezentował region w zawo-
dach zapaśniczych, zdobywał medale stając na podium. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Paweł Rokita

Roczna narada policjantów 
W sali herbowej Starostwa Powiatowego 20 stycznia odby-

ła się roczna odprawa policjantów Komendy Powiatowej Policji 
w Skarżysku - Kamiennej. W odprawie uczestniczył - oprócz policjan-
tów ze skarżyskiej komendy - Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Waldemar Wódkowski, 
przedstawiciele władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości, in-
nych służb mundurowych oraz dziennikarze.

Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-
Kamiennej - mł. insp. Wojciech Przeździk, witając wszystkich zapro-
szonych gości oraz pozostałych uczestników narady. 

Na prezentacjach multimedialnych pokazano wyniki pracy funk-
cjonariuszy z poszczególnych pionów komendy, zaprezentowano naj-
ciekawsze sprawy prowadzone w 2011 roku i zestawienia obrazujące 
stan bezpieczeństwa na terenie powiatu minionym roku. 

(jaki)
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świąTec zNie w Gr z YBowe j Gór ze

Jasełka, koncert kolęd i pastorałek oraz Dzień 
Babci i Dzień Dziadka w Grzybowej Górze

Aż trzy okoliczności złożyły się na program artystyczny, 
jaki uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Grzybowej 
Górze zaprezentowali miesz-
kańcom sołectwa, a także 
gościom zaproszonym na 
tę okazję. Byli wśród nich 
świętokrzyski wicekurator 
oświaty Grzegorz Bień, wójt 
gminy Zdzisław Woźniak, 
radny a zarazem przewodni-

czący rady rodziców Wojciech Płusa oraz prezes miejscowej straży 
pożarnej Marian Gładyś. 

W ciepłych słowach powitała ich dyrektor szkoły 
Małgorzata Strzelec.

Najpierw szkolna brać za-
prezentowała przedstawienie 
humorystyczne, pół żartem, pół 
serio, jasełkowe, które wspól-
nie z młodzieżą przygotowała 
Ewelina Niewczas, a aranżację 
muzyczną zapewniła Justyna 
Klimaszewska Malik.

Druga część tego przesym-
patycznego popołudnia do 
koncert kolęd i pastorałek przy-
gotowany z dziećmi z klas I-IV przez Justynę Klimaszewską Malik. 
Na podkreślenie zasługuje występ 12. flecistów, dzieci grających na 
dzwonkach oraz gitarzysty Wojtka Strzelca.

Ostatnia część przygotowana została specjalnie na okolicz-
ność Dnia Babci 
i Dnia Dziadka.

Tym razem wystą-
pili uczniowie klas I-III 
pod czujnym okiem pań 
przygotowujących ich 
do występu: Agnieszki 
Zatorskiej, Jolanty 
Kobierskiej, Anety 
Makowskiej i Justyny 

Klimaszewskiej Malik. Wesoły program nosił tytuł „Babcia tańczy 
rock’androlla”. 

Na zakończenie zebrani odśpiewali tradycyjne „Sto lat”, a babcie 
i dziadkowie otrzymali przygotowane na tę okoliczność kwiaty.

Jak to w tradycji SP w Grzybowej Górze już jest na stałe wpisane, 
nie mogło zabraknąć słodkich wypieków przygotowanych przez ro-
dziców i panie uczące w szkole.

Jacenty Kita
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KomUNiK aT Y

Rejestr działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne uprzejmie informuje, że w dniu  
1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na te-
renie Gminy Skarżysko Kościelne prowadzić działalność w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do 
uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez 
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w re-
jestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

• firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsię-
biorcy,

• numer identyfikacji podatkowej NIP,
• numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
• określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na pod-
stawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbo-
wej Dz.U. z 2006 r. ze. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy 
z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenie na od-
bieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:

1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są 
kompletne i zgodne z prawdą;

2. znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone 
w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze. zm.)”.

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsię-
biorcy,

2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przed-

siębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieru-
chomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012 r.) omawianej ustawy 
posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zago-
spodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności 
regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, 
czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego 
stanu technicznego;

2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów 
do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazyno-
wo-transportowej.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
jest obowiązany do:

1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie 
zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodli-
wiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której 

mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowa-
nia odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regional-
nej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy 

Skarżysko Kościelne (pok. Nr 118) oraz na stronie internetowej  
www.ugskarzysko.bip.doc.pl

Śmieciowa rewolucja
1 stycznia zaczęła obowiązywać znowelizowana ustawa o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach. Chociaż w najbliższych dniach nic się nie zmieni, 
to zegar już tyka. Do końca roku samorządy muszą wprowadzić w życie nowe 
uregulowania dotyczące odbioru śmieci
Jak będzie działał nowy system? 

Gmina zapewni odbieranie i właściwe zagospodarowanie wszystkich od-
padów komunalnych oraz zadba o możliwość selektywnego zbierania odpa-
dów. Śmieci będzie odbierać od mieszkańców wyłoniona w przetargu firma. 
Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczają jedną podstawową stawkę, 
dzięki czemu nikomu nie powinno „opłacać się” wyrzucanie śmieci do lasu. 
Przy czym stawka dla poprawnie segregujących odpady będzie niższa niż dla 
mieszkańców nie prowadzących segregacji. 
Co to oznacza dla każdego mieszkańca? 

Po pierwsze nie będzie podpisywał umów z firmą odbierającą śmieci. 
Zrobi to za niego gmina. Po drugie - gmina będzie musiała zadbać o odbiór 
śmieci wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Po trzecie – mieszkańcy będą 
wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały staw-
ką. W zamian za to gmina wybierze przedsiębiorcę, który opróżni śmietnik  
np. Kowalskiego, a jego zawartość wywiezie. Co więcej, będzie również musia-
ła sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów. Po czwarte – jeśli miesz-
kaniec selekcjonuje odpady, to z korzyścią dla środowiska, ale i dla siebie – za 
selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty. 

Dzięki równej, bez względu na ilość wytworzonych w danym okresie od-
padów, stawce za odbiór odpadów nikomu nie będzie opłacało się podrzucać 
śmieci ani do lasu, ani do sąsiadów. Zniknie też powód, żeby śmieci pozbywać 
się przez spalanie w domowych piecach – co mimo, że jest niezgodne z pra-
wem, nadal stanowi niebezpieczny dla zdrowia ludzi problem. 

Co zmieni takie postępowanie z odpadami komunalnymi? Przede wszyst-
kim powstaje szansa na zniknięcie nielegalnych wysypisk w lasach i upo-
wszechnienie sortowania śmieci. 

Na odczuwalne zmiany przyjdzie poczekać maksymalnie 18 miesięcy, 
choć do końca bieżącego roku poznamy uchwały rady gminy regulujące od-
biór odpadów. 
Ważne daty dla pełnego wejścia ustawy w życie

-  1 stycznia 2012 r. – zaczyna się rewolucja śmieciowa w Polsce! Gminy 
mają do półtora roku (do połowy 2013 r.) na wprowadzenie na swoim te-
renie nowego sposobu zarządzania odpadami, wyłonienie firm przewożą-
cych odpady w przetargach i poinformowanie mieszkańców o nowym sys-
temie – uwaga: osoby, które zaczną segregować śmieci będą płacić mniej!

-  1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódz-
kiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną 
regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów, czyli 
wskazane miejsca, gdzie będą przetwarzane odpady: np. spalane, sorto-
wane, kompostowane.

-  1 stycznia 2013 r. – do tego czasu gminy powinny uchwalić lokalne regu-
laminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu 
gminy są zobowiązane również wyznaczyć stawki opłat i szczegółowe za-
sady ich ponoszenia. Tego dnia rozpoczną się kampanie edukacyjno-in-
formacyjne dla mieszkańców na temat nowych zasad odbioru odpadów 
w ich gminie.

-  1 lipca 2013 r. – zatrudnione przez gminy firmy odbierają śmieci na tere-
nie całego kraju – Polska dołącza do europejskiego standardu zagospoda-
rowania odpadów. Każdy mieszkaniec może oddać dowolną ilość śmieci 
– w tym np. te wielkogabarytowe.

Uwaga! 

Osoby segregujące poprawnie śmieci są premiowane: płacą mniejsze ra-
chunki za odpady!

Grzegorz Pypeć
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rozmaiTości

Głośne czytanie w bibliotece

20 grudnia 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie najmłodszych czy-
telników, czyli dzieciaków z przedszkola w bibliotece publicznej. 

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia te-
matyka czytanego opowiadania również dotyczyła świąt. Czytane 
było opowiadanie pt.: ,,Dziewczynka z zapałkami” ze zbioru Wielkiej 
Księgi Wierszy. Dzieci z zaciekawieniem wysłuchały opowiadania, 
które przeczytała Monika Mączyńska - sekretarz gminy. Podczas 
spotkania rozwinęła się dyskusja na temat świąt Bożego Narodzenia 
i symboli z nim związanych. 

Po spotkaniu w bibliotece dzieciaki zostały zaproszone do gabine-
tu Pani Moniki. Mogły posiedzieć za biurkiem i powozić się na fotelu. 
Na koniec spotkania każde dziecko zostało obdarowane słodkim upo-
minkiem.

Teresa Banaszczyk

Marszałek spotkał się z lokalnymi mediami
Świąteczno-noworoczne życzenia złożyli świętokrzyskim dzienni-

karzom przedstawiciele 
władz województwa. 
Spotkanie odbyło się 
w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach 
w dniu 5 stycznia. 

Uczestniczyli 
w nim: przewodniczą-
cy Sejmiku Tadeusz 

Kowalczyk, marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz 
Świercz, członkowie zarządu – Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak 
i sekretarz województwa Bernard Antos. 

- Jak co roku, 
w imieniu Zarządu 
Województwa, 
chcę podziękować 
państwu za dzia-
łalność, którą re-
alizujecie i życzyć 
wszelkiej pomyśl-
ności oraz poczu-
cia dobrze wy-
konywanej misji. 
W nowym roku będziemy się z państwem chętnie spotykać, aby prze-
kazywać ważne informacje dla mieszkańców naszego regionu – mó-
wił marszałek Adam Jarubas. Jak podkreślił, w pracy dziennikarzy 
docenia to, że sprawują oni także funkcję kontrolną wobec władzy pu-
blicznej, która powinna wywiązywać się z roli, jaką powierzyło jej spo-
łeczeństwo. Natomiast przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk 
życzył przedstawicielom lokalnych mediów, aby ich współpraca z wła-
dzami samorządowymi układała się jak najlepiej.

(jaki)

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH NA ROK 2012
Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych 

Andrzej POGORZELSKI
ul. Szydłowiecka 28 A

tel. 41/251-44-27; 603-274-495
- Wywóz odpadów komunalnych stałych odbywać się będzie 

w dotychczasowych terminach.
Harmonogram wywozu surowców wtórnych 2012 r.

-  4 luty – plastik + szkło
-  7 kwiecień – plastik + szkło
-  16 czerwiec – plastik + szkło
- 8 wrzesień – plastik + szkło
-  17 listopad – plastik + szkło

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH „BRATEK” 
Ryszard POGORZELSKI, ul. Mościckiego 28

Tel. 41/25-14-454; 605-258-459
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH NA ROK 2012 Z SOŁECTWA 
MAJKÓW I MICHAŁÓW 
- Wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie w ostatnią 

środę roboczą miesiąca tj.; 25.I; 29.II; 28.III ;25.IV; 30.V; 27.VI; 
25.VII; 29.VIII, 26,IX; 31.X; 28XI; 31.XII.

- Folia i plastik: 23.II; 09.V; 27.IX; 11.XII.
- Szkło opakowaniowe białe i kolorowe: 08.III; 12.VI; 12.IX; 12.XII.

Szkło prosimy segregować: oddzielnie białe i kolorowe bez ele-
mentów metalowych.
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Oto klasyfikacja końcowa:
1.  Jędras Piotr  - Skarżysko Kościelne -  180 
2.  Socha Zdzisław  - Stąporków -  151 
3.  Kocia Kamil  - Skarżysko - Kamienna - 147 
4.  Górzyński Zbigniew  - Skarżysko Kościelne -  126  
5.  Siek Jerzy - Świerczek - 123 
6.  Cichocki Mariusz - Skarżysko - Kamienna -  100 
7.  Jędras Tomasz - Skarżysko Kościelne  -  90 
8.  Gładyś Grzegorz - Skarżysko Kościelne -  87 
9.  Dudek Zdzisław - Skarżysko - Kamienna -  77 
10.  Kabała Krzysztof - Majków -  71 
11.  Czubak Zbigniew - Skarżysko Kościelne -  56 
12.  Wojton Zenon - Skarżysko Kościelne -  48 
13.  Sieczka Zdzisław - Skarżysko Kościelne -  47 
14.  Stępień Piotr - Skarżysko - Kamienna -  42

Zdzisław Gorzyński
Jacenty Kita

SPorT

Drugie miejsce siatkarek
W hali sportowej przy I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-

Kamiennej rozegrany został Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej 
Kobiet pod patronatem starosty skarżyskiego Michała Jędrysa.

W siatkarskiej rywalizacji zmierzyło się siedem drużyn: Belferki, 
Dana Gameb, Gala Junior, Gala Młodziczki, Piąteczka, Powiat 

i Studentki. Do półfinału prze-
szły Dana Gameb i Piąteczka 
oraz Studentki i Gala Junior. 
Pojedynek w półfinale zakończył 
się zwycięstwem Dany Gameb, 
która pokonała Piąteczkę 2:0 oraz 
Gali Junior. Ta z kolei wygrała 
pojedynek ze Studentkami 2:1. 

Dużo emocji dostarczył finał 
turnieju. O III miejsce walczyły Studentki i Piąteczka. Ostatecznie wy-
nikiem 0:2 Piąteczka pokonała rywalki. Decydujący mecz o I miejsce 
rozegrały Dana Gameb i Gala Junior. Obydwie drużyny na boisku spi-
sywały się bardzo dobrze, ale to Gali Junior przypadło I miejsce i zwy-
cięstwo w Noworocznym Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet. Najlepszą 
zawodniczką turnieju została wybrana Wiktoria Franczyk.

(jaki)

Podsumowanie Szachowego Grand Prix 
‘2011

Piotr Jędras, Zdzisław 
Socha, Kamil Kocia, 
Zbigniew Górzyński, Jerzy 
Siek – to pierwsza piątka 
najlepszych szachistów se-
zonu 2011.

21 stycznia szachiści 
spotkali się w świetlicy 
wiejskiej i dokonali podsumowania sezonu oraz rozpoczęli IX Grand 
Prix 2012.

Obecnych zawodników i gości powitał prezes klubu Grom 
Szymon Płusa. –Witam wójta Zdzisława Woźniaka, który od począt-
ku jest z nami i rokrocznie funduje nam puchary i dyplomy. Witam 
Zbigniewa Górzyńskiego, bez którego nie byłoby szachów w na-
szej gminie.

Na początek z krótkim programem artystycznym wystąpił kaba-
ret Grom, a następnie wójt wręczył puchary, dyplomy i pamiątkowe 
medale zwycięzcom turnieju oraz pozostałym jego uczestnikom. Z za-
wodnikami spotkała się również poseł Marzena Okła – Drewnowicz.

Warty podkreślenia jest fakt, że w turnieju zmagają się zawodnicy 
w różnym wieku. Najstarszy – Zdzisław Sieczka ma lat 80., najmłod-
szy Mateusz Wątły ma lat 7.
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Jasełka i koncert kolęd w Kierzu 
Niedźwiedzim

Takich tłumów mury szkoły podstawowej w Kierzu 
Niedźwiedzim jeszcze chyba nie widziały. Jak żartował ks. proboszcz 
Janusz Mroczek, „widocznie pomogły moje ogłoszenia przez dwie nie-

dziele”. Chętnych do obejrzenia programu jasełkowego oraz koncer-
tu kolęd i pastorałek było tak wielu, że nie dość, że zabrakło miejsc 
siedzących, to jeszcze niektórzy oglądali je „zza krat”, czy raczej zza 
drabinek sali gimnastycznej.

Wszystkich zebranych na spotkaniu powitał dyrektor szkoły 
Jacek Banaszczyk: -Jestem głęboko wzruszony i mile zaskoczo-
ny, że tak licznie przybyliście, aby zobaczyć, jak wspaniałych ma-
cie artystów – stwierdził na wstępie dyrektor i powitał mieszkań-
ców Kierza a także gości: ks. proboszcza Janusza Mroczka, wójta 

Zdzisława Woźniaka, radnego powiatowego i sołtysa jednocześnie 
Stanisława Czubaka, 
radnych z Kierza Janusza 
Ulewińskiego i Tomasza 
Winiarskiego, komen-
danta gminnego OSP 
Piotra Jańca, prezesa 
miejscowej jednostki 
Dariusza Sasala, prze-
wodniczącego rady rodzi-
ców Krzysztofa Wiatra.

W pierwszej części 
młodzież szkolna zaprezentowała program jasełkowy przygotowa-
ny pod kierunkiem Haliny Majewskiej. Młodzi artyści przenieśli 
nas w klimat narodzin Pana przed 2000 laty. Występy doskonale 
uzupełniał akompaniament muzyczny: flecistki Julii Sadzy, pia-
nistki Marysi Ulewińskiej i gitarzystek: Anny Woźniak, Klaudii 
Pakulskiej oraz Wiktorii Kuźdub. Nad całą oprawą muzyczną za-
równo jasełek jak i koncertu kolęd czuwał Janusz Ulewiński.

Po jasełkach młodzież zaprezentowała koncert kolęd i pastora-
łek przygotowany przez 
Jacka Banaszczyka. 
Występy, także skoczne 
kolędy góralskie, tak się 
spodobały publiczno-
ści, że artyści opuszczali 
scenę żegnani owacjami 
na stojąco.

Za występ i piękne 
popołudnie uczniom, 

dyrekcji szkoły i nauczycielom podziękowali wójt Zdzisław 
Woźniak, radny powiatowy Stanisław Czubak i ks. proboszcz 
Janusz Mroczek. Wójt, który doświadczył występów jasełkowych 

i świątecznych we wszystkich szkołach zasugerował, aby w przyszło-
ści zorganizować gminny przegląd jasełkowy. Szkołę komplemen-
tował też Stanisław Czubak: -Jak się coś takiego ogląda, to wraca 
nadzieja na lepsze czasy. Widać nową jakość pracy tej szkoły.

Jacenty Kita



W Obiek t y Wie

Młodzi artyści mieszkańcom

Program jasełkowy oraz koncert kolęd i pastorałek przygoto-
wany przez młodzież z Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku 

Kościelnym (pre-
zentowany po raz 
pierwszy w szkole 
22 grudnia – czytaj 
na str. 12-13) szer-
szej publiczności 
zaprezentowany 
został 5 stycznia. 
Choć pogoda była 
mało sprzyjająca bo 
deszczowa na sali 

gimnastycznej szkoły zebrała się liczna grupa mieszkańców. Obecny 
był również wójt gminy Zdzisław Woźniak.

-W tradycję naszej szkoły już na stałe wpisały się jasełka i no-
woroczny koncert. 
Chcemy w ten spo-
sób przedłużyć ten 
świąteczny nastrój, 
który jeszcze nie 
tak dawno pano-
wał w naszych do-
mach – powiedział 
dyrektor szkoły 
Witold Woźniak.

Na temat samego 
przedstawienia, osób zaangażowanych w jego przygotowanie oraz 
występujących artystów mówiła z kolei s. Anna Czajka, która jedno-
cześnie zachęciła do przyjemnego oglądania.

Jacenty Kita
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Konkurs na ozdobę bożonarodzeniową 
W grudniu w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu 

Niedźwiedzim został ogłoszony konkurs na ozdobę bożonarodze-
niową. Organizatorami konkursu były Jagoda Janiszewska i Kamila 
Wargacka. W pracy liczyła się oryginalność, samodzielność i estety-
ka. Konkurs cieszył się zainteresowaniem wielu uczniów, do ostat-
niego dnia przynoszono wykonane ozdoby. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 11 stycznia 2012 roku. 
Przyniesione prace były bardzo różne, ciekawe i kolorowe. Komisja 
konkursowa stwierdziła, iż wszystkie prace zasłużyły na nagrodę. 
Każdy uczestnik dostał dyplom i nagrodę oraz gratulacje od dyrek-
tora Jacka Banaszczyka i od organizatorek. Prace można oglądać 
i podziwiać na głównym korytarzu szkoły. 

Kolejna okazja do wykonania ozdób świątecznych już na 
Wielkanoc. Sądzimy, że zainteresowani już o tym myślą.

(jaki)


