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WYDAWNICTWO   SAMORZĄDOWE   GMINY   SKARŻYSKO   KOŚCIELNE

W numerze m.in.:
* w gminie i w powiecie,
* rozpoczęły się zebrania strażackie,
* koncert kolęd już po raz czwarty,
* gościliśmy rezerwistów z dwóch województw,
* nasi przedstawiciele w radzie zatrudnienia,
* czas łamania się opłatkiem,
* bal przedszkolaków,
* nowości w bibliotece,
* grali brydżyści, siatkarze i piłkarze nożni.

Jest budżet gminy na 2013 rok
Najważniejszym punktem sesji rady gminy odbytej w dniu 28 

grudnia ubiegłego roku było uchwalenie przez radę budżetu gminy 
na 2013 rok. Rada przyjęła budżet stosunkiem głosów 11 za, 2 prze-
ciw i 2 wstrzymujące. Dochody mają osiągnąć poziom 16.044.357, zaś 
wydatki 17.529.385 złotych, w tym wydatki majątkowe (inwestycyj-
ne) to kwota 4.002.242 zł.

Relacja z sesji na str. 3

Życiowy rekord i Mistrzostwo Polski  
Rafała Lipki

Rafał Lipka, ustanawiając rekord życiowy w przysiadach i trój-
boju (700 kg), ponownie został Mistrzem Polski w Trójboju Siłowym 
Klasycznym podczas Mistrzostw Polski rozegranych w Warszawie.

Czytaj na str. 17

Ach, cóż to był za bal… 

W sobotę 12 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół Publicznych 
w Skarżysku Kościelnym odbył się Bal Gimnazjalny uczniów klas 
trzecich. Jeśli wierzyć słowom: „Jaki bal, takie egzaminy”, to ucznio-
wie naszej szkoły zdadzą egzaminy śpiewająco!

Czytaj na str. 20

150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Obchody w tym roku miały wymiar szczególny, jako że w 2013 
roku przypadła 150. rocznica wybuchu walk powstańczych. Na leśnej 
polanie przed mogiłą powstańczą w Kierzu Niedźwiedzim w dniu 
19 stycznia spotkali się parlamentarzyści, władze gminy i powiatu, 
członkowie Związku Strzeleckiego, strażacy, młodzież szkolna i na-

uczyciele, a przede wszystkim mieszkańcy Kierza oraz poszczegól-
nych miejscowości z terenu gminy.

Czytaj na str. 2

Czas świątecznych spotkań

Na przełomie grudnia 2012 i stycznia tego roku, w okresie świą-
teczno – noworocznym, we wszystkich niemal miejscowościach 
w naszej gminie odbywały się spotkania opłatkowe, przedstawienie 
jasełkowe, spotkania wigilijne i noworoczne.

Czytaj w tym wydaniu gazety, fotorelacja na str. 19
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150. rocznica wybuchu Powstania 
Styczniowego

W Szydłowcu w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku doszło do 
bitwy oddziałów powstańczych zmierzających trzema kolumnami 

do miasta. Początkowo powstańcy odnieśli sukces, zdobyli miasto, 
jednak 23 stycznia w dzień zostali wyparci z Szydłowca. Powstańcy 
po przegranej bitwie o Szydłowiec, przez Szydłówek, Sadek, Kierz 
Niedźwiedzi i Mirzec pomaszerowali do Wąchocka, gdzie grupowały 
się oddziały powstańcze. 

Szlak ich znaczy leśna mogiła w Kierzu Niedźwiedzim, gdzie od 
kilku lat odbywają się uroczystości upamiętniające tamte wydarze-
nia.

Obchody w tym roku 
miały wymiar szczególny, 
jako że w 2013 roku przypa-
dła 150. rocznica wybuchu 
walk powstańczych.

Na leśnej polanie przed 
mogiłą powstańczą w dniu 

19 stycznia spotkali się parlamentarzyści, władze gminy i powiatu, 
członkowie Związku Strzeleckiego, strażacy, młodzież szkolna i na-
uczyciele, a przede wszystkim mieszkańcy Kierza oraz poszczegól-
nych miejscowości z terenu gminy.

Obecnych powitał sołtys Kierza Stanisław Czubak, po czym ks. 

kanonik Janusz Mroczek odmówił modlitwę w intencji poległych 
w latach 1863-1864 oraz poświęcił mogiłę.

Po złożeniu przyrzeczenia nowych członków Związku 
Strzeleckiego, którzy zatrzymali się w Kierzu maszerując z Szydłowca 
do Wąchocka, głos zabrali goście, w tym parlamentarzyści: Maria 

Zuba, Andrzej Bętkowski, 
Krzysztof Lipiec oraz 
członek zarządu powiatu 
Stanisław Dymarczyk.

Wójt gminy Zdzisław 
Woźniak wcześniej od-
niósł się do znaczenia 
wydarzeń sprzed 150. 
lat. -Dziś żyjemy w wol-
nym kraju. Za to jesteśmy 

wdzięczni poprzednim pokoleniom Polaków, a uroczystości takie jak 
dziś, powodują że pamięć o ich czynach nie ulega zapomnieniu.

Wójt przytoczył również słowa Gustawa Herlinga – 
Grudzińskiego: „Każdy Polak definiuje swoim zachowaniem, jakie 
wartości są mu bliskie. Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje”.

Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze, 
po czym chętni mogli upiec kiełbaski na okolicznościowym ognisku.

Elementem obchodów był występ słowno – muzyczny 
o treściach patriotycznych przygotowany przez uczniów SP w Kierzu 
Niedźwiedzim. W murach szkoły zebranych powitał dyrektor Jacek 

Banaszczyk, po czym uczniowie w formie multimedialnej (przygoto-
wanej przez Julię Sasal) oraz muzycznej uświetnili obchody roczni-
cowe. Na gitarze pięknie zagrała Anna Woźniak. Program z uczniami 

przygotowały: Justyna 
Duklas, Justyna Kuźdub 
i Jolanta Woźniak.

Na koniec za kulty-
wowanie treści patrio-
tycznych podziękował 
wójt Zdzisław Woźniak.

Jacenty Kita
więcej zdjęć na:

www.skarzysko.com.pl
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Jest budżet gminy na 2013 rok
Najważniejszym punktem sesji rady gminy odbytej w dniu 28 

grudnia ubiegłego roku było uchwalenie przez radę, budżetu gminy 
na 2013 rok. Rada przyjęła budżet stosunkiem głosów 11 za, 2 przeciw 
i 2 wstrzymujące. Dochody mają osiągnąć poziom 16.044.357 zł, zaś 
wydatki 17.529.385 złotych, w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) 
to kwota 4.002.242 zł (o czym niżej).

Na początku obrad sesję otworzył przewodniczący rady Paweł 
Wiatr witając wszystkich przybyłych.

Po części proceduralnej radni zgłaszali interpelacje i zapytania. 
Zbigniew Górzyński poprosił wójta, aby odniósł się do treści arty-
kułu w „Tygodniu Skarżyskim” dotyczącym szkoły w Lipowym Polu 
Skarbowym. Paweł Wiatr wyraził zadowolenie z reakcji firmy budu-
jącej kanalizację na zgłaszane uwagi. 
Ul. Staffa powraca

Przewodniczący Rady Sołeckiej w Majkowie Krzysztof 
Kasprzycki, popierając się dokumentacją fotograficzną, powrócił do 
tematu ul. Staffa, a właściwie jej stanu. –Rok temu był skandal, bo te-
mat poruszony był w wigilię. Minął rok i jest gorzej. Mieszkańcy tonęli 
w rynsztoku. Wykonawca kanalizacji wiesza na nas psy – stwierdził 
i pytał: Czy jest gospodarz w tej gminie? Powiat zrobił projekt, a co 
robi gmina? Za chwilę przyjmiecie państwo budżet, a w nim nie ma 
nawet złotówki na tę drogę. 

Na koniec już sesji, K. Kasprzycki zgłosił „wniosek formalny” o za-
montowanie w Majkowie na ul. Staffa… urządzenia do mycia butów, 
gdyż mieszkańcy nie mają nawet jak udać się do kościoła.

Odnosząc się do tych słów wójt Zdzisław Woźniak powiedział: 
-Patrzę na te zdjęcia i pytam, gdzie jest powiat? Szkoda, że ich nie po-
kazano radnym powiatowym, gdyż droga należy do powiatu. W bu-
dżecie powiatu na 2013 rok na Majków nie ma nic.

W dalszej dyskusji nad budżetem na 2013 rok Wojciech Płusa 
stwierdził, że gmina już dziś balansuje na granicy 60% zadłużenia. 
Dodał, że wcześniej niż w 2014 roku i to wspólnie z powiatem oraz 
przy wsparciu z programu tzw. „schetynówek” nie widzi szans na mo-
dernizaję Staffa. –Przecież w Grzybowej Górze czy Lipowym Polu też 
niewiele się buduje – argumentował. 
Decyzje rady

W tej części obrad radni najpierw przyjęli plan pracy rady na 2013 
rok. Później skarbnik gminy Danuta Barwicka przedstawiła zało-
żenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2028. –To plan 
działania na przyszłe lata zakładający budżet deficytowy. Zawiera pro-
gnozę długu i jego spłaty - powiedziała skarbnik.

W tym miejscu Alicja Pasis poprosiła o wyjaśnienie kwestii pro-
jektowania kanalizacji w św. Annie, a Zdzisław Rymarczyk w Rudce. 
Poruszyli też sprawę braku w projekcie budżetu pieniędzy na ten cel. 
Odpowiadając na te wnioski Andrzej Skrzypczak, kierownik ds. 
inwestycji powiedział, że projekty od strony technicznej są gotowe, 
a przesunięcie w czasie jest związane z procedurą administracyjną, 
a konkretnie z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Skomentował 
to Z. Rymarczyk: -Po prostu nie ma pieniędzy, a odsuwanie sprawy 
w czasie to mistrzostwo świata.

Budżet 2013
Założenia budżetu na 2013 rok przedstawił wójt Zdzisław 

Woźniak. W wydatkach – poza inwestycjami – najważniejsze pozy-
cje to oświata – prawie 6 mln zł, w tym subwencja oświatowa tylko 
3.771.000 zł oraz pomoc społeczna – 3.084.123 zł. –Musimy pamiętać, 
że to trudny budżet. Konsekwencje wydatków na budowę kanaliza-
cji będziemy ponosić jeszcze kilka lat. Ale to nie jest budżet pasywny. 
Wnioskuję o zrozumienie, opanowanie emocji i przyjęcie zapropo-
nowanego budżetu – stwierdził wójt. Przedstawił pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu.

Rozpoczynając dyskusję nad projektem budżetu Zdzisław 
Rymarczyk pytał, czy zapewnione są wystarczające środki na budowę 
przyłączy kanalizacyjnych. Kwestionował też przyznanie 20.000 zł na 
renowację kościoła św. Trójcy argumentując to tym, że parafia może 
szukać pieniędzy np. u konserwatora zabytków. –Wiem, że to temat 
drażliwy, ale inne parafie też chciałyby pieniędzy na przykład na wy-
budowanie dojazdów do cmentarzy – dodał.

Marzena Piętak odpowiedziała, że to jedyny zabytek w gminie. 
Sugerowała też racjonalne wydawania pieniędzy z funduszu sołeckie-
go w Majkowie. Pytała, co to jest pobudzanie aktywności obywatel-
skiej i poszerzanie wiedzy samorządowej w sołectwie Majków.

Odpowiedziała jej Alicja Pasis. –Z funduszu sołeckiego zatrudni-
my pracownika do świetlicy. Na dziś mamy tylko jednego pracowni-
ka interwencyjnego na 960 mieszkańców, który teraz odśnieża drogi 
i chodniki. Chcemy też wydać folder promujący sołectwo.

Tomasz Winiarski sugerował zajęcie się opracowaniem wstęp-
nej koncepcji kanalizacji Kierza Niedźwiedziego. Włodzimierz Foch 
zwrócił uwagę na fakt, że od 2009 roku nie ma pieniędzy na budowę 
boiska i kompleksu rekreacyjnego w Lipowym Polu, mimo obietnicy 
dofinansowania tego zadania w kwocie 500.000 zł. ze środków unij-
nych. Poruszył też problemy techniczne szkoły: przeciekający dach, 
kominy, kotłownia. Drobną sprawę dofinansowania zakupu wapna 
dla rolników zgłosił Gabriel Szewczyk. 

Alicja Pasis poruszyła kwestię braku pieniędzy na modernizację 
ul. Staffa, na kanalizację św. Anny. Radna pytała również o zatrudnie-
nie i wynagrodzenie pracowników do obsługi tzw. ustawy śmieciowej. 
Pytała również, ile będą kosztować dożynki powiatowe, które w 2013 
roku odbędą się w Skarżysku Kościelnym.

Podsumowując dyskusję Paweł Wiatr stwierdził: -Zawsze może-
my kogoś rozliczać i coś wytykać. Pytanie tylko, co tym osiągniemy. 
Zrozumiałe, że każdy radny chce jak najwięcej dla swej miejscowości, 
ale patrzmy na liczby. Przed nami realizacja ustawy śmieciowej, która 
będzie sporo kosztować.

Doceniając słowa przewodniczącego wójt dodał, że w miarę poja-
wienia się dodatkowych pieniędzy będzie czynił starania o uwzględ-
nianie w miarę możliwości zgłaszanych wniosków.

Ostatecznie większością 11 głosów za, radni przyjęli budżet.
Jakie inwestycje w 2013 roku?

Rada przyjmując budżet na ten rok określiła również roczne 
zadania inwestycyjne, na które będzie przeznaczone 4.002.242 zł. 
Najważniejsze z nich to:

- budowa kanalizacji w Skarżysku Kościelnym i Grzybowej 
Górze – 2.040.000 zł,

- e-świętokrzyskie – 164.713 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Olszynki i Graniczna – 

720.000 zł,
- budowa przyłączy kanalizacyjnych – 560.000 zł,
- utworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego w Świerczku 

– 111.000 zł,
- uporządkowanie terenu wokół oczka wodnego oraz wykona-

nie deptaku na ul. Urzędniczej – 320.529 zł.
Jacenty Kita
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W gminie  i  PoWiecie

Debata nieco spóźniona
10 stycznia w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej 

z inicjatywy poseł Marzeny Okły-Drewnowicz zorganizowano otwartą 
debatę poświęconą utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Debata 
nieco spóźniona, gdyż prawie wszystkie gminy w powiecie już podjęły 
uchwały na temat spo-
sobu zbierania opłaty 
oraz wysokości tych 
opłat za śmieci.

Od lipca 2013 roku 
obowiązek gospodarki 
odpadami przejmu-
ją gminy. Samorządy 
będą pobierały „poda-
tek śmieciowy”, w za-
mian za to firmy, które wygrają przetargi, będą miały obowiązek zabrać 
i zagospodarować wszelkiego rodzaju śmieci. 

- Zorganizowałam tę debatę, by wszyscy zainteresowani mogli zapo-
znać się ze zmianami w organizacji systemu gospodarowania odpadami 
przez gminy. Chciałam również umożliwić zaprezentowanie możliwych 
rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów z terenu powia-
tu i wymianę opinii na ten temat - powiedziała poseł Marzena Okła-
Drewnowicz, organizatorka spotkania.

Przepisy regulujące gospodarkę odpadami na firmy ubiegające się 
o ich zagospodarowanie nakładają obowiązek spełnienie ostrych wymo-
gów - wiele więc wskazuje na to, że kontrakty przypadną w udziale poten-
tatom, dysponującym własnymi sortowniami, składowiskami, konieczną 
technologią i kapitałem. Przez stabilność, skalę i przewidywalność docho-
dów zagospodarowywanie śmieci będzie świetnym biznesem. 

W przypadku naszej gminy na placu boju o przejęcie zagospodaro-
wania śmieci stanęła spółka ALMAX posiadająca część wymaganych in-
stalacji i zakład przetwarzania odpadów w Skarżysku i Gmina Końskie 
planująca rozbudowę swojego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, 
chcąca zbudować wspólnie z gminami z powiatu koneckiego i skarżyskie-
go samorządowy regionalny system gospodarki odpadami. Pisaliśmy już 
wielokrotnie o spotkaniach na ten temat.

Za ALMAX-em ma przemawiać spore doświadczenie w branży, od-
powiednie zaplecze 
techniczne i  zloka-
lizowanie zakładu 
(a więc i zapewnie-
nie miejsc pracy) 
na terenie miasta. 
Za przystąpieniem 
Skarżyska do re-
gionalnego systemu 
gospodarki odpa-
dami budowane-
mu przez gminę 
Końskie ma prze-

mawiać m.in. samorządowy charakter przedsięwzięcia (a więc i posiadanie 
wpływu na działalność RZPO i późniejszą politykę cenową), uwzględnie-
nie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 
na terenie gminy Końskie przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego 
i możliwość dofinansowania wspólnej inwestycji polegającej na rozbudo-
wie RZZOK z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ale są i argumenty „przeciw”. W przypadku ALMAXU jest to brak 
jakiegokolwiek wpływu na politykę cenową - szczególnie w kontekście 
dotychczasowych doświadczeń we współpracy samorządu z tą firmą. 
W przypadku projektu porozumienia gminnego - oparcie wizji gospo-
darki odpadami na planach (bo realizacja kluczowych instalacji RZZOK 
dopiero jest planowana), konieczność poniesienia nakładów finansowych 
przez gminę (wkład) na realizację zadania i brak pewności co do kosztów 
eksploatacji systemu (przedstawiciele Końskich dysponują jedynie symu-
lacjami). 

(jaki)
Zdjęcia: Mariusz Busiek

Jest nowy komendant powiatowej policji
W sali herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej 17 

grudnia 2012 roku odbyło się uroczyste 
wprowadzenie nowego Komendanta 
Powiatowego Policji w Skarżysku-
Kamiennej kom. Piotra Zalewskiego. 
Wygrał on konkurs na to stanowisko 
pokonując pięciu innych kandydatów. 

W uroczystości wzięli udział: 
świętokrzyski komendant wojewódz-
ki policji w Kielcach, kadra kierow-

nicza, policjanci oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji 
w Skarżysku-Kamiennej. Obecni byli także zaproszeni goście m.in. przed-
stawiciele władz samorządowych, 
kapelan skarżyskich policjantów 
ks. Robert Szewczyk i innych 
zaprzyjaźnionych służb mundu-
rowych.

Sylwetkę nowego komen-
danta przedstawił świętokrzyski 
Komendant Policji - Jarosław 
Szymczyk. –Niech nie zmyli was 
młody wiek komendanta oraz jego stosunkowo niski stopień.

Piotr Zalewski (ur. 1972) to doświadczony funkcjonariusz, negocja-
tor policyjny, który mimo młodego wieku przeszedł przez wiele szczebli 
kariery w policji. 

Komisarz Piotr Zalewski służbę w policji rozpoczął w 1998 roku. 
W ciągu 14-letniej służby pełnił wiele funkcji. Na początku swojej służby 
wykonywał zadania policjanta służby patrolowej w Wydziale Prewencji. 
Od 2006 roku pracował w wydziale kryminalnym KWP Kielce, od czerw-
ca 2010 roku był zastępcą naczelnika wydziału kryminalnego KWP 
Kielce. W grudniu 2010 roku został powołany na funkcję pierwszego za-
stępcy komendanta powiatowego policji w Starachowicach, którą pełnił 
do 17 grudnia 2012 roku.

Jacenty Kita

Będą strefy beztytoniowe
W dniu 14 grudnia w Sali Herbowej 

Starostwa Powiatowego odbyła się zor-
ganizowana przez Powiatową Stację 
Sanitarno – Epidemiologiczną konferen-
cja poświęcona ochronie zdrowia przed 
następstwami używania tytoniu i wy-
robów tytoniowych, a także zapoznaniu 
społeczeństwa ze skutkami zdrowotnymi 

dymu tytoniowego dla czynnych i biernych palaczy. Spotkanie dotyczy-
ło realizowanego w naszym kraju projektu „Odświeżamy nasze Miasta 
TOB3CIT”, którego koordynatorem 
jest Główny Inspektorat Sanitarny. 

Aby cel konferencji mógł być 
zrealizowany konieczna jest współ-
praca wielu instytucji i środowisk, 
a przede wszystkim urzędów admi-
nistracji rządowej i samorządowej, 
Policji, Straży Miejskiej, instytucji 
działających w obszarze ochrony zdrowia, placówek edukacyjnych, lokal-
nych mediów.

W spotkaniu wziął udział Grzegorz Pypeć z Urzędu Gminy 
w Skarżysku Kościelnym.

Głównym celem konferencji  było pozyskanie partnerów do tego 
projektu oraz zawiązanie lokalnej koalicji wspierającej tworzenie miejsc 
wolnych od dymu tytoniowego w naszym środowisku. –Gmina Skarżysko 
Kościelne włączy się w tę akcję. Już teraz przystanki autobusowe są ozna-
kowane jako strefy z zakazem palenia. Inna rzecz, jak jest to egzekwowane 
– mówi wójt Zdzisław Woźniak.

Jacenty Kita
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Rok 2012 dla strażaków
W 2012 r. skarżyscy strażacy interweniowali 1134 razy, co daje 

średnią 3 wyjazdy w ciągu każdego dnia 2012 roku. W porówna-
niu z rokiem 2011 liczba ta wzrosła o 104 wyjazdy. W tym do po-
żarów strażacy wyjeżdżali 815 razy, do miejscowych zagrożeń 
292. Dwadzieścia siedem razy wyjeżdżali do alarmów fałszywych. 
Ogółem we wszystkich zdarzeniach jakie miały miejsce w powie-
cie skarżyskim uczestniczyło 1710 zastępów strażackich, angażując 
w akcjach ratowniczych 8537 ratowników. 

Największa liczba zdarzeń miała miejsce w miejscowości 
Skarżysko-Kamienna, gdzie strażacy wyjeżdżali 501 razy (317 do 
pożarów, 173 do miejscowych zagrożeń, 11 do alarmów fałszy-
wych). W poszczególnych gminach powiatu skarżyskiego sytuacja 
pod względem interwencji straży pożarnej przedstawiała się w spo-
sób następujący. Najwięcej zdarzeń zanotowano w gminie Bliżyn 
- 243. Następnie w gminie Suchedniów – 183, w gminie Skarżysko-
Kościelne – 107 i gminie Łączna – 100. 

Cykl zebrań strażackich rozpoczęty
Druhowie z Lipowego Pola w dniu 12 stycznia jako pierwsi w po-

wiecie rozpoczęli cykl dorocznych zebrań sprawozdawczych, które 
tradycyjnie na początku roku odbywają się we wszystkich 13. jednost-
kach OSP funkcjonujących w powiecie skarżyskim.

Do strażackiej remizy przybyło kilkudziesięciu strażaków – 
ochotników, jak również goście w osobach: ks. Mirosława Maciąga, 
gminnego kapelana strażaków, prezesa zarządu powiatowego ZOSP, 
posła Andrzeja Bętkowskiego, wójta i jednocześnie prezesa zarządu 
gminnego OSP Zdzisława 
Woźniaka, przewodniczące-
go rady gminy Pawła Wiatra, 
radnych Renaty Kępa 
i Wojciecha Płusy. Obecny 
był zastępca komendanta 
powiatowego PSP Marcin 
Machowski, komendant 
gminny Piotr Janiec, inspek-
tor ds. przeciwpożarowych 
urzędu gminy Ksawery Krupa, druhowie z Grzybowej Góry i Kierza 
Niedźwiedziego, strażackie druhenki i członkowie Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych.

Zebranie otworzył i powitał zebranych prezes OSP Lipowe Pole 
Tadeusz Chyb, który jednocześnie został przewodniczącym zebra-
nia. Po wyłonieniu komisji zjazdowych prezes złożył sprawozdanie 
z działalności jednostki w roku ubiegłym. Szczególny nacisk położony 
został na wszelkie formy działalności bojowej (w 2012 roku odnotowa-
no 66 wyjazdów), szkoleniowej, ale również społeczno – kulturalnej. 

Aktualnie OSP Lipowe Pole 
to 34. członków czynnych, 
5. honorowych, 5. wspiera-
jących oraz Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze dziew-
cząt i chłopców. Najwięcej 
wyjazdów odnotowali: 
Stanisław Niziołek – 58, 
Jerzy Korycki – 48, Łukasz 
Noga – 43, Piotr Chyb – 
41, Dariusz Kowalik – 40, 

Tadeusz Chyb – 40, Łukasz Chyb – 39. W sumie wszyscy strażacy 
w 2012 roku byli w akcji przez 874 godziny!

Cenna jest działalność świetlicy prowadzonej siłami przede 
wszystkim wolontariuszy. O ich działalności mówiła Agata Niziołek. 
Świetlica w 2012 roku pozyskała środki zewnętrzne na 2 projekty. 
Na wypoczynek wakacyjny z urzędu gminy świetlica dostała dotację 
w wysokości 10.000 zł na projekt „Baju, baju, w świętokrzyskim raju”, 
z którego skorzystało 98. dzieci i młodzieży, a pracowało z nimi gro-
no około 30. wolontariuszy. Na drugi projekt (wyposażenie kuchni 
i świetlicy) o wartości 25.000 zł z Lokalnej Grupy Działania „Razem 
na Rzecz Rozwoju” pozyskano dofinansowanie w kwocie 17.500 zł.

W tym roku będą czynione starania o pozyskanie kolejnych środ-
ków z zewnątrz. Dodajmy, że przez ostatnie trzy lata tylko z LGD świe-
tlica pozyskała niemal 75.000 zł.

W sprawozdaniu pod-
kreślono dobrą współpracę 
z gminą i komendą powiato-
wą.

Miłym akcentem spotka-
nia było złożenie specjalnych 
podziękowań dla druha Jana 
Kowalczyka, który zasilił sze-
regi strażaków honorowych.

Następnie Ludwik Niziołek 
przedstawił sprawozdanie finansowe, a Łukasz Szymczyk sprawozda-
nie komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem o absolutorium dla zarządu, 
który później przyjęto jednogłośnie.

W dyskusji głos zabrali poseł A. Bętkowski, komendant PSP Marcin 
Machowski, Paweł Wiatr, Mirosław Sasal i Zdzisław Woźniak.

Podkreślano wszystkie aspekty działalności strażaków z Lipowego 
Pola. 

–Jesteście (strażacy OSP – red.) ostatnimi Mohikanami czy-
stej społecznej działalności – stwierdził A. Bętkowski. Paweł Wiatr 
i Mirosław Sasal podkreślali starania o pozyskowanie środków z ze-
wnątrz. M. Machowski zwracał uwagę na wysokie wartości bojowe 
jednostki, a całość podsumował wójt Zdzisław Woźniak. Nie mogło 
zabraknąć dyskusji o zakupie nowego wozu bojowego. –Mówię szcze-
rze. Nie wiem, kiedy dotrze do was nowy wóz. Ale pod rozwagę pro-
ponuję zakup auta używanego, które zaspokoi wasze potrzeby na kilka 
najbliższych lat – powiedział wójt.

Jacenty Kita
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Koncert kolęd już po raz czwarty
Już po raz czwarty Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków 

Parafii św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym zorganizowało świąteczno 
– noworoczny koncert kolęd. Tym razem mogliśmy podziwiać prze-
piękne, nie tylko polskie i po polsku, kolędy i pastorałki w wykonaniu 
chóru nauczycielskiego „Akolada” ze Skarżyska – Kamiennej oraz so-
listy Opery Narodowej Andrzeja Zagdańskiego.

Tego dnia w niedzielnej homilii papież Benedykt XVI apelował: 
„Młodzieży Moja. Śpiewając też można się modlić”.

Witając obecnych na koncercie proboszcz parafii ks. Marian 

Czajkowski powiedział, że chwile te, spędzone na wspólnym śpiewa-
niu kolęd, „to także rodzinne spotkanie”. Swe słowa ks. proboszcz skie-
rował do licznie obecnych wiernych, przedstawicieli gminy w osobach 
wójta Zdzisława Woźniaka, sekretarz gminy Moniki Mączyńskiej 
oraz przewodniczącego rady gminy Pawła Wiatra. Dodajmy, że 

gmina współfinansowała tę prawdziwą 
ucztę duchową.

Występy artystów zapowiedzia-
ła i dokonała ich prezentacji prezes 
Stowarzyszenia Anastazja Górzyńska.  
–Myślę, że dostarczymy Wam wielu 
wzruszeń i wspólnie pokolędujemy – 
stwierdziła prezes, a jej słowa już wkrót-
ce znalazły potwierdzenie.

Pierwszy wystąpił Kameralny Chór 
Nauczycielski „Akolada” pod kierun-
kiem artystycznym i batutą Moniki 
Walczak. Chór, który działa od pięciu 
lat przy Miejskim Centrum Kultury 

w Skarżysku – Kamiennej wykonał, często w nowej interpretacji, sie-
dem polskich kolęd, niektóre na ludową i góralską nutę. Szczególnie 
pięknie zabrzmiała kolęda „Mizerna, cicha”, której słowa napi-
sał Teofil Lenartowicz, a muzykę mało znany ks. Jakub Wrzeciono. 

„Kolęda „Mizerna, cicha”  
to taki świetlisty, pełen zło-
ceń „kubek”, który pozo-
stawił nam poeta, abyśmy 
mogli „pić” w zachwyce-
niu jedyny w roku nastrój 
Nocy Bożego Narodzenia” 
– pisała o tej kolę-
dzie Krystyna Heska-
Kwaśniewicz w „Gościu 
Niedzielnym” (nr 51-

52/99).
Dodajmy, że rok temu tą właśnie kolędą Chór zwyciężył 

w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek we Włoszczowej.
Odmienną muzykę zaprezentował solista Andrzej Zagdański. 

Kolędy i pastorał-
ki śpiewane przez 
niego przeplatane 
były słownymi mo-
nologami na temat 
tradycji Bożego 
Narodzenia oraz re-
cytacjami wierszy. 
Dodatkową atrak-
cją był śpiew kolęd 
obcojęzycznych, 
w tym przepiękną 
„Cichą noc” po polsku, niemiecku i francusku. Ciekawostką jest to, 

że muzyka do niej po-
wstała jednego dnia, 
24 grudnia 1818 roku 
i po raz pierwszy zo-
stała zaśpiewana wów-
czas w czasie pasterki 
w kościele w miejsco-
wości Obderdorf bei 
Salzburg w Austrii. 
Autorem oryginal-
nych słów był Joseph 

Mohr, a melodię ułożył Franz Xawer Gruber.
Przez cały, niemal dwugodzinny koncert zebrani w kościele śpie-

wali kolędy wspólnie z artystami.
Na koniec usłyszeliśmy przepiękną hiszpańską kolędę „Świąteczne 

życzenia” (Feliz Navidad) autorstwa niewidomego muzyka z Portoryko 
José Montserrate Feliciano García.

Artystom w imieniu organizatorów podziękowały pre-
zes Stowarzyszenia Anastazja Górzyńska oraz wiceprezes 
Marzena Piętak.

Jacenty Kita 
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Gościliśmy rezerwistów wojskowych 
z dwóch województw

Aby spotkać się wspólnie, weterani i rezerwiści wojskowi z woje-
wództw świętokrzyskiego i mazowieckiego (m.in. z Kielc, Skarżyska – 
Kamiennej, Pionek, Radomia, Kozienic), przybyli do świetlicy wiejskiej 

w Skarżysku Kościelnym. 
W dniu 9 stycznia na 
spotkaniu noworocznym 
obecni byli z nimi wójt 
gminy Zdzisław Woźniak 
oraz przewodniczący rady 
gminy Paweł Wiatr.

Przybywających do 
świetlicy wiejskiej witały 

prawdziwie karnawałowe 
dźwięki muzyki, co moż-
liwe było za sprawą ka-
peli, grającej w składzie: 
Zofia Ślęzak – skrzypce, 
Kazimierz Przybycień 
– trąbka, Stefan Ruzik – 
akordeon oraz Mieczysław 
Szwed – bęben.

Obecnych na spotkaniu noworoczno – karnawałowym przywi-
tali w imieniu organizatorów tj. Stowarzyszenia „Romano”, Marta 
Kowalik – Staps, Szymon Płusa oraz Krystyna Staszewska.

Jako, że pora roku 
jeszcze noworoczna na 
początek wzniesiono tra-
dycyjną lampkę szampana 
i odśpiewano powitalne 
„Sto lat”. 

Następnie w imieniu 
społeczności gminy zebra-
nych w liczbie kilkudzie-

sięciu osób powitali wójt gminy Zdzisław Woźniak i przewodniczący 
rady Paweł Wiatr, składając jednocześnie najlepsze życzenia.

Wieczór upłynął zebranym w sympatycznej atmosferze.
(jaki)

Jest nowa rada zatrudnienia
W pierwszych dniach stycznia odbyło się posiedzenie Powiatowej 

Rady Zatrudnienia inaugurujące nową kadencję. Osiem osób otrzy-
mało z rąk starosty skarżyskiego Michała Jędrysa akty powołania na 
członków Powiatowej Rady Zatrudnienia. Wybrano też nowego prze-
wodniczącego Rady Zatrudnienia. Został nim Wojciech Markiewicz. 
W skład PRZ weszli również wójt Zdzisław Woźniak oraz Szymon 
Płusa jako przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-do-
radczym starosty w spra-
wach polityki rynku pracy. 
Do zakresu jej działania 
należy w szczególności: in-
spirowanie przedsięwzięć 
zmierzających do pełnego 
i produktywnego zatrud-
nienia w powiecie, ocena 
racjonalności gospodarki 
środkami Funduszu Pracy, 
opiniowanie opracowanych 
przez Powiatowy Urząd 
Pracy propozycji przezna-
czenia środków Funduszu 
Pracy będących w dyspo-

zycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania, składanie wniosków 
i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, 
szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.

Kadencja rady zatrudnienia trwa cztery lata.
(jaki)
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Nauczyciele połamali się opłatkiem
Tradycją kadry Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku 

Kościelnym są wspólne spotkania opłatkowe, na które zapraszani są 
również nauczyciele – emeryci, a także władze samorządowe gminy.

W tym roku odby-
ło się ono 21 grudnia po 
zakończeniu zajęć lekcyj-
nych oraz przedstawieniu 
jasełkowym, zaprezento-
wanym w godzinach po-
rannych dla całej społecz-
ności szkolnej.

Obecnych na spotka-
niu powitały siostra Anna 

Czajka oraz Marta 
Kwiatkowska, któ-
ra odczytała fragment 
Ewangelii św. Łukasza 
mówiącej o narodzinach 
Jezusa ponad dwa tysią-
ce lat temu w Betlejem. 
Pod odśpiewaniu kolę-
dy „Wśród nocnej ciszy” 
nauczyciele łamali się 
opłatkiem składając so-
bie wzajemne życzenia.

Życzenia zebranym 
przekazali obecni na spotkaniu wójt gminy Zdzisław Woźniak, 
dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Witold Woźniak oraz prezes 

Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Krystyna Nowak.

Spotkanie zakończył wspólny posiłek wigilijny.
Jacenty Kita

Łamanie się opłatkiem
Z inicjatywy soł-

tysów i rad sołeckich 
Skarżyska Kościelnego 
I i II w dniu 29 grud-
nia w świetlicy wiej-
skiej odbyło się spotka-
nie opłatkowe.

Spotkanie otwo-

rzyli przewodniczący 
rad sołeckich Irena 
Sykulska i Zygmunt 
Kocia, którzy powita-
li obecnych wyrażając 
jednocześnie podzię-
kowanie wszystkim 

paniom, które włączy-
ły się w przygotowanie 
poczęstunku złożo-
nego z tradycyjnych 
potraw wigilijnych. 
Złożyli oni także naj-
lepsze życzenia świą-
teczno – noworoczne.

Poza grupą około 
60. mieszkańców (nie-

stety, nieliczną jak na wielkość obu sołectw)  wzięli w nim udział wójt 
Zdzisław Woźniak, przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr, rad-

ni: Wiesław Derlatka, 
Zbigniew Górzyński 
i Stefan Kiełek, człon-
kowie rad sołeckich 
obu samorządów wiej-
skich. 

Przedstawiciele sa-
morządu gminy także 
przekazali zebranym 
najlepsze życzenia. 
Następnie obecni po-
dzieli się opłatkiem.

(jaki)
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Spotkanie świąteczno – noworoczne 
w Lipowym Polu Plebańskim

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowym Polu 
Plebańskim od lat na początku nowego roku wspólnie z Radą Sołecką 

tej miejscowości organi-
zują spotkania świąteczno 
– noworoczne gromadzą-
ce licznie mieszkańców 
sołectwa. Nie inaczej było 
na spotkaniu w dniu 
6 stycznia tego roku.

Spotkanie wzbogaco-
ne zostało programem ja-
sełkowym i koncertem ko-
lęd.

Na początek pre-
zes OSP Tadeusz Chyb 
przytoczył słowa zna-
nej kolędy: „Jest taki 
dzień, bardzo ciepły, 
choć grudniowy”, po 
czym przywitał ze-
branych w strażackiej 
świetlicy mieszkań-
ców oraz znamieni-
tych gości w osobach: 

ks. proboszcza Mirosława Maciąga, posła Andrzeja Bętkowskiego, 
prezydenta Skarżyska Romana Wojcieszka, przewodniczącego rady 
gminy Pawła Wiatra, sekretarz gminy Moniki Mączyńskiej, radnych 
Renatę Kępę i Włodzimierza Focha. Z czasem do zebranych dotarł 
prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP poseł Mirosław Pawlak.

W programie artystycznym wystąpili wspólnie podopiecz-
ni Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku 
– Kamiennej, którego dyrektorem jest Dorota Nowak – Małek. Na 
występ w Lipowym 
Polu Plebańskim 
młodzież przybyła 
z wychowawczynią 
Bogumiłą Wzorek, 
nauczycielem muzy-
ki Jerzym Dobajem 
oraz przedstawicielem 
rady rodziców Beatą 
Dzwonek. 

Program artystyczny składał się z przedstawienia jasełkowego 
oraz koncertu kolęd i pastorałek. W tym ostatnim przypadku z mło-
dzieżą wspólnie kolędował grając na gitarze ojciec Tomasz, francisz-
kanin ze Skarżyska – Kamiennej, kiedyś strażak – ochotnik. 

Później po modlitwie odmówionej przez ks. proboszcza Mirosława 
Maciąga, gminnego kapelana strażaków, zebrani połamali się opłat-
kiem i złożyli sobie życzenia świąteczno – noworoczne.

Wspólny poczęstunek zakończył spotkanie.

Prezes OSP Tadeusz Chyb i Rada Sołecka składa serdeczne po-
dziękowanie ludziom dobrej woli, sponsorom i tym wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie spotkania i jego uroczystą oprawę.

Jacenty Kita
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Takie chwile łączą ludzi...
- Takie chwile łączą ludzi. 

Łączą nas parafian, zapro-
szonych gości - tymi słowa-
mi ks. proboszcz Mirosław 
Maciąg podsumował spotka-
nie jasełkowe i opłatkowe, 
które 13 stycznia odbyło się 
w Lipowym Polu Skarbowym.

Mieszkańcy wraz z za-

proszonymi gośćmi tak licz-
nie przybyli na spotkanie, że 
organizatorzy zmuszeni byli 
dostawiać krzesełka, a i tak 
nie wszyscy mogli usiąść, aby 
obejrzeć przedstawienie jaseł-
kowe.

Przybył ych pow ita ł 
Włodzimierz Foch, radny 

sołectwa. – Zgodnie 
z tradycją spotyka-
my się dziś i cieszymy 
obecnością każdego 
z Was – powiedział. 

Wspólnie z miesz-
kańcami do obejrzenia 
przedstawienia oraz 
spotkania opłatkowego 
zasiedli: ks. proboszcz 
Mirosław Maciąg, radna powiatowa Danuta Banaczek, sekretarz 
gminy Monika Mączyńska, przewodniczący rady gminy Paweł 

Wiatr, radni: Marzena 
Piętak, Renata Kępa, 
Jan Ulewiński, prezes 
OSP Tadeusz Chyb, 
sołtysi i członkowie rad 
sołeckich obu miejsco-
wości.

Przedstawienie ja-
sełkowe przygotowali 
nauczyciele miejscowej 
szkoły: Ilona Wątła, 

Agnieszka Wąsowska, Katarzyna Żmijewska i Sebastian Jasiński, 
a wśród zebranych był również prezes Stowarzyszenia „Wiedza i Rozwój” 
Tomasz Nowocień, prowadzącego szkołę w Lipowym Polu Skarbowym. 
– Chcemy tym przedstawieniem pokazać, że w tak krótkim czasie 
można coś pożytecznego zrobić – powiedziała Ilona Wątła.

Po połamaniu się opłatkiem spotkanie upłynęło na śpiewaniu ko-
lęd, a na akordeonie akompaniowali Jan Ulewiński wraz z synem.

W programie wystąpili: Kacper Kowalik, Patryk Bućko, Oliwia 
Stopińska, Oliwia Bućko, Julia Glijer, Patryk Nowak, Klaudia 
Bućko, Karolina Minda, Wiktoria Sieczka, Wiktoria Stopińska, 
Aleksandra Kowalik, Natalia Skowron, Aleksandra Romańska, 
Inga Bilska, Roksana Kłak.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Janowi 
Ulewińskiemu i jego synowi Maciejowi za muzyczne uświetnienie 
spotkania, paniom z Lipowego Pola Skarbowego za przygotowanie 
poczęstunku i życzliwość, panom za pomoc w cięższych pracach oraz 
dyrekcji i nauczycielom szkoły. –Wasza postawa była budująca – mówi 
Włodzimierz Foch.

Jacenty Kita

Wigilijny wieczór w przedszkolakami
Przygotowując ciekawe przedstawienie zatytułowane „Wieczór wi-

gilijny” nasi przedszkolacy pięknie wprowadzili nas w atmosferę świąt 
Bożego Narodzenia. 
W dniu 21 grudnia 
wraz ze swymi na-
uczycielkami zapre-
zentowali przygoto-
wane wspólnie jasełka 
oraz minikonkurs ko-
lęd i pastorałek.

Świetlicę wiejską 
tradycyjnie już, licz-

nie wypełnili rodzice przed-
szkolaków, ich babcie i dziad-
kowie, jak również specjalny 
gość w osobie wójta gminy 
Zdzisława Woźniaka.

Po krótkich słowach po-
witania wypowiedzianych 
przez dyrektor placówki 

Barbarę Kocię rozpoczęło 
się przedstawienie jasełkowe. 
Stroje dzieciaków były wspa-
niałe, występy bez tremy, wy-
konane doskonale.

Artystom za piękny 
występ podziękował wójt 
Zdzisław Woźniak obda-
rowując ich słodkim poczę-
stunkiem, a obecnym na sali złożył życzenia świąteczno – noworocz-
ne.

Po jasełkach chętne przedszkolaki wzięły udział w minikonkursie 
kolęd i pastorałek.

Program z dziećmi przygotowały: Aneta Działak, Monika 
Sławińska i Zofia Sieczka.

W programie wystąpiły: Maryja - Wiktoria Minda, Józef - Oskar 
Skorek, Królowie: Adam Antoniak, Dawid Minda, Oliwier Woźniak,  
Pasterze: Jaś Jabłoński, Patryk Tomkowski, Jakub Stefaniak, 
Aleksander Derlatka, Olaf Kowalik, Cezary Mijas, Maksymilian 
Gąska, Aniołowie: Oliwia Miernik, Julia Solarz, Klaudia Rusnak, 

Julia Borowska, Natalia Małecka, Wiktoria Stefańska, Weronika 
Sieczka, Natalia Sieczka, Wiktoria Woźniak, Gwiazdki: Lena 
Kwiatkowska, Patrycja Michalska, Milena Ćmiel oraz Dzieci: 
Wiktoria Gruba, Igor Jakubiec, Amelia Rosińska, Marcel Rafalski, 
Paulina Węgrzyn, Agata Sobczyk, Marcel Zawadzki, Filip Gula, 
Gabriela Woźniak, Bartosz Gładyś, Wiktoria Woźniak.

Jacenty Kita
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„Gloria in excelsis Deo”
Pod tym tytułem w dniu 4 stycznia, w Zespole Szkół Publicznych 

odbyła się cykliczna prezentacja dorobku artystycznego młodzieży, na 
którą złożyły się jasełka oraz koncert kolęd i pastorałek.

Zebranych powitała i zaprosiła do prezentacji Renata Wolska, 

która wspólnie z s. Anną Czajką oraz katechetką Martą Kwiatkowską 
przygotowały występ jasełkowy. Wystąpili w nim uczniowie wszyst-
kich klas – od pierwszaków, do uczniów ostatnich klas gimnazjum.

„Chcemy opowiedzieć o narodzinach Jezusa dwa tysiące lat temu. 
Moment ten opisały Ewangelie, a z czasem ubarwiły muzyka i śpiew 
w postaci jasełek” – usłyszeliśmy od lektora.

Umiejętności aktorskie i wokalne młodzieży podziwiała licznie 

zebrana publiczność, a także goście przedstawienia: wójt Zdzisław 
Woźniak, sekretarz gminy Monika Mączyńska, radni: Marzena 
Piętak, Włodzimierz Foch, Zbigniew Górzyński, Janusz Sieczka 
i Jan Ulewiński.

Dodajmy, że jasełka uświetnili oprawą muzyczną Renata Wolska 

oraz działający w szkole zespół muzyczny, korzystający z nowo zaku-
pionych instrumentów muzycznych, dofinansowanych z „małych pro-

jektów” LGD.
Po krótkiej przerwie miała miejsce druga część tego sympa-

tycznego spotkania, na które złożył się koncert kolęd i pastorałek, 

a wystąpili w nim ze-
spół instrumentalny 
oraz laureaci szkolnego 
konkursu bożonarodze-
niowego. Zespół wokal-
ny tworzyli: Dominika 
Radek , Aleksandra 
Gospodarczyk , Adam 
Niziołek (skrzypce), 
Marysia Wito, Angelika 

Gruszczyńska, Daria Gruszka i Magdalena Niziołek (flet) oraz 
Karina Piętak, debiutująca 
na klarnecie.

Wyrażając dumę ze 
swych podopiecznych za 
piękny występ podzięko-
wał dyrektor szkoły Witold 
Woźniak. Słów uznania nie 
krył również wójt gminy 
Zdzisław Woźniak.

Po zakończeniu przed-
stawienia i koncertu 
organizatorzy zaprosili 
zebranych na wspól-
ny, słodki poczęstunek. 
Chętni mogli również 
obejrzeć prace, które na-
płynęły na bożonarodze-
niowy konkurs plastycz-
ny (wyniki – na str. 15).

Jacenty Kita
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Bal przedszkolaków

W dniu 11 stycznia w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku 
Kościelnym zorganizowany został bal karnawałowy, który w tym roku 
był niezwykłym balem piżamowym. 

Wszystkie dzieci na tę okazję przyniosły kolorowe piżamki, na 
głowy założyły czapeczki i pięknie się bawiły. W czasie zabawy zor-
ganizowano wiele ciekawych konkursów. Atrakcją balu był słodki po-
częstunek i wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Zofia Sieczka

Przegląd jasełek w Majkowie
10 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej w Majkowie uczestni-

czyli w Gminnym Przeglądzie Jasełek, zatem w szkole ponownie za-
świeciła pierwsza gwiazdka. 

Komisja w osobach wójta gminy Zdzisława Woźniaka oraz sekre-
tarz gminy Moniki Mączyńskiej obejrzała jasełka, w których wystą-
pili uczniowie klas 0-VI.

Nie zabrakło również przedszkolaków. Za sprawą pięknie wyko-
nanych kolęd i pastorałek, a także niezwykłej interpretacji tekstów 
nawiązujących do okoliczności, powróciła atmosfera świąt Bożego 

Narodzenia. Uroku spektaklowi dodały również kostiumy oraz sce-
nografia, co z pewnością nie uszło uwadze komisji.

Jasełka w wykonaniu dzieci dostarczyły pozytywnych wrażeń 
wszystkim, którzy mieli sposobność ich obejrzenia.

Justyna Dziumowicz-Dziura
Ewa Sokół
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Dzień Babci i Dziadka oraz Jasełka 
w Grzybowej Górze

W niedzielę 6 stycznia w remizie OSP w Grzybowej Górze odby-
ły się uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka, a także przedstawie-
nie Jasełek wraz z koncertem kolęd i pastorałek przygotowane przez 
uczniów miejscowej szkoły podstawowej. 

Na uroczystość licz-
nie przybyli dziadkowie 
i bacie, a także honoro-
wi goście: wójt gminy 
Zdzisław Woźniak, rad-
ni rady gminy Marzena 
Piętak, Jan Ulewiński 
i Wojciech Płusa (jedno-
cześnie Przewodniczący 
Rady Rodziców), prze-

wodnicząca rady sołeckiej Magdalena Piętak oraz gospodarz, prezes 
OSP Marian Gładyś. 

Wszystkich zgromadzonych powitała dyrektor szkoły Małgorzata 
Strzelec, która po krótkim przemówienie oddała głos najmłodszym 
artystom. 

Program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka przygo-
towały bowiem dzieci 
z Punktu Przedszkolnego 
oraz „Zerówki” pod opie-
ką Agnieszki Zaborskiej 
i Anety Makowskiej. 
Maluchy rozbawiały senio-
rów wierszykami i piosen-
kami, które wykonywały 
z werwą i entuzjazmem. 

Dzieci życzyły:  „W po-
niedziałki pomyślności, a we 
wtorki kosz radości! W środy, 
czwartki precz zmartwienia! 
Niechaj i w piątki strapień 
nie ma! Na soboty i niedzie-
lę życzę Wam odpoczynku 
wiele!” 

Uczniowie klasy „0” 
również z zapałem wcieli się 
w swoje role śpiewając i recytując w tym uroczystym dniu:  „Babuniu, 
Dziadziuniu w dniu Waszego święta, życzenia składają Wam wszystkie 
wnuczęta, dajemy Wam uśmiech i piękne serduszka, A Wy nam czytaj-
cie bajeczki do łóżka.”

Na zakończenie programu artystycznego dzieci wręczyły Babciom 
i Dziadkom własnoręcznie przygotowane serduszka, a życzeniom i bu-
ziakom nie było końca. 

Po nich na scenie w remizie OSP wśród jasełkowej scenogra-
fii pojawili się uczniowie klas I-VI, którzy pod kierunkiem Eweliny 

Niewczas przygotowali widowisko o Bożym Narodzeniu. Do tradycyj-
nego występu wplecione zostały elementy współczesności, Dzieciątka 
Jezus szukali między innymi Indianie z klasy II i III, Murzyni z klasy 
IV, mieszkańcy Dalekiego Wschodu z klasy I i II. Wędrując zbierali 
elementy Gwiazdy, która zaprowadziła ich do ubogiej stajenki z na-
rodzonym Jezuskiem. Tam pokłonili się Mesjaszowi. Trzej Królowie 
przynieśli dary, które złożyli u żłóbka, a następnie wszyscy pomodlili 
się w Jego intencji. 

Tuż po przedstawieniu 
odbył się koncert kolęd 
i pastorałek przygotowany 
przez Małgorzatę Strzelec 
i Ewelinę Niewczas. 
Uczniowie śpiewali kla-
syczne kolędy i najpopu-
larniejsze pastorałki, a na 
gitarze akompaniował im 

Wojciech Strzelec. W utworze „Jest taki dzień” wystąpiły w duecie 
Klaudia Klimek i Weronika Adamiec. Na flecie kolędę „Lulajże 
Jezuniu” zagrała Jowita Wiatr z towarzyszeniem na dzwonkach 
Patrycji Bułki. 

Na zakończenie uroczystości na zgromadzonych gości czekała 
niespodzianka – kolędy karaoke! Do wspólnego śpiewania zaprosili 
dyrektor Małgorzata Strzelec i wójt Zdzisław Woźniak. Mieszkańcy 
Grzybowej Góry brawurowo wykonali najpopularniejsze polskie kolę-
dy, a oklaskom nie było końca.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Grzybowej 
Górze gorąco dziękują Rodzicom za pomoc w przygotowaniu wystę-
pu, domowe wypieki i udział w uroczystości, a druhom OSP za logi-
styczne zabezpieczenie imprezy. 

Rafał Lipka
Zdjęcia: Jacenty Kita
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Szkolne jasełka w Lipowym Polu Skarbowym
W dniu 21 grudnia o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej 

w Lipowym Polu Skarbowym odbyły się Jasełka. 
Uczniowie znakomicie przedstawili historię narodzin Chrystusa. 

W przedstawieniu brały również udział przedszkolaki. Wśród go-
ści, którzy przyję-
li zaproszenie na tę 
uroczystość znaleź-
li się: radna Renata 
Kępa, Włodzimierz 
Foch - radny gminy 
Skarżysko Kościelne 
wraz z żoną Krystyną 
Foch oraz Tomasz 

Nowocień, prezes Stowarzyszenia „Wiedza i Rozwój”, będącego od 
1 grudnia organem prowadzącym szkołę. Po przedstawieniu zaprosze-
ni goście, rodzice, uczniowie i nauczyciele zasiedli do wspólnej Wigilii. 
Dyrektor szkoły Katarzyna Kostyra wraz z prezesem Stowarzyszenia 

złożyli obecnym życzenia spokojnych i radosnych Świąt Bożego 
Narodzenia. Zgodnie ze zwyczajem obdarowywania upominkami nie 
zabrakło także prezentów dla wszystkich uczniów szkoły.

Ilona Wątła

Chcą być bezpieczni
10 stycznia 2013 roku w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu od-

było się spotkanie z policjantem dotyczące bezpieczeństwa w czasie 
ferii zimowych. 

Dzielnicowy Ireneusz 
Borowiec - starszy sierżant 
Komendy Powiatowej Policji 
w Skarżysku - Kamiennej 
apelował do uczniów o roz-
sądek w czasie przerwy zi-
mowej. Tematyka spotkania 

obejmowała informację 
z zakresu bezpieczne-
go spędzania wolnego 
czasu, bezpieczeństwa 
w domu, w czasie po-
ruszania się po drogach 
oraz bezpieczeństwa 
w sieci. Uczniowie 
z uwagą słuchali rad pana policjanta i uczestniczyli w dyskusji. 

Każde dziecko powinno pamiętać, że: 
-  Nie wolno urządzać ślizgawek na rzekach, stawach i jeziorach. 
-  Nie można rzucać śnieżkami w pojazdy oraz w inne osoby.
-  Należy wybierać miejsca bezpieczne do zabaw.
-  Nie można przyjmować żadnych słodyczy od nieznajomych osób.
-  Nie wolno otwierać drzwi domu obcym ludziom. 
-  Nie można wsiadać do samochodu, którym kieruje nieznajoma 

nam osoba.
Ilona Wątła

Szkolne jasełka w Skarżysku Kościelnym

W dniu 21 grudnia 2012 roku w Zespole Szkół Publicznych 
w Skarżysku Kościelnym odbyły się Jasełka, przygotowane przez 
Martę Kwiatkowską i Renatę Wolską.

W przedstawieniu wzięło udział 68. uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum.

Przedstawienie skierowane było do środowiska szkolnego.
s. Anna Czajka
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Ballada o Kierzu Niedźwiedzim
(tekst autorstwa Jana Zdziecha do melodii  ludowej „Zachodzi słoneczko”)
1. Zachodzi słoneczko, kryje się za lasem 
 Kierz do snu zapada, a ciszę zakłóci jakiś  pijak czasem – 2x
2. Wieś to nowoczesna, szosa przez nią leci, 
 kursuje MPK, kursują  2 busy, maja szkołę dzieci. – 2x
3.  Aktywnym wysiłkiem kościół zbudowali,
 ksiądz ma swą zagrodę a ludzie wygodę, Adamek w dzwon wali. – 2x
4. Nie chciałbym piosenki, w tym miejscu zasmucić,
 ale do tych wygód należy niezwłocznie i cmentarz dorzucić. – 2x
5.  Problem sklepu stawał, kiedyś w pierwszym rzędzie,
 wiadomo na pewno sąsiadka GS-u sprzedawać nie będzie. - 2x
6. I żeby w tym sklepie wybór był tak wielki, 
 wódki i kiełbasy i chleba i kaszy, jak kiedyś u Helki. – 2x
7.  Dziś o pięknej drodze marzenie spełnione,
 wysiłki powiatu gminy oraz radnych urzeczywistnione. – 2x
8. Ksiądz Lipiec poświęcił, szarfa już przecięta
 i „DROGA” do drogi się wyprostowała, chociaż była kręta. – 2x
9.  Rozwijaj się dalej ma piękna wioseczko,
 może przyjdą czasy, że kiedyś potomni stworzą tu miasteczko - 2x

Nadesłał: Jan Ulewiński

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Ostatnie w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki mia-

ło charakter świąteczno – noworoczny, a tematem dyskusji były dwie 
pozycje. 

„Drzwi do piekła” to najnowsza powieść Marii Nurowskiej, hi-
storia o niebezpiecznej miłości. Opowiada o najciemniejszych stro-
nach kobiecej duszy. Zaledwie jeden krok dzieli Darię od zakochania 
do małżeństwa, od wyzwania do zdrady, od zaufania do kłamstwa, 

od poczucia władzy do zniewolenia. 
Najdłuższa droga, jaka ją czeka, dro-
ga przez piekło, prowadzi do wolności 
i zaakceptowania samej siebie. 

Druga omawiana książka „Choco 
Chanel - legenda i życie” J. Pikardie. 
Problem polega na tym, że po przeczy-
taniu tej książki nadal nie wiadomo 
jaką osobą była Chanel. Jak naprawdę doszło do tego, że skromna, 
uboga półsierota nawiązała relacje z wyższymi sferami i odniosła suk-
ces nie tylko towarzyski, ale i zawodowy? Tego Picardie nie komentu-
je, podkreśla natomiast, że Chanel sama ukrywała i przeinaczała wiele 
faktów ze swojego życiorysu, zwłaszcza młodości. W książce Picardie 
nie znajdziemy też zbyt wiele informacji na temat Chanel jako kreato-
ra mody – najlepiej wypadają tu ostatnie rozdziały, dotyczące come 
backu Chanel po wojnie. Generalnie jednak praca Chanel – w tej pu-
blikacji - pozostaje jakby w tle jej bogatego życia towarzyskiego. Zaletą 
książki Picardie jest niewątpliwie mnóstwo, mnóstwo zdjęć oraz ry-
sunków, w tym autorstwa Karla Lagerfelda. 

Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Książki
Teresa Banaszczyk

Konkursy bożonarodzeniowe w zespole szkół
W okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia w Zespole 

Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym przeprowadzone zostały 
dwa konkursy: plastyczny oraz kolęd i pastorałek.

Konkurs plastyczny zorganizowały Renata Wolska, Monika 
Walachnia – Zawadzka i Małgorzata Lisowska. Uczestniczyło w nim 
43. uczniów z klas I – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum. 
Nagrodzeni uczniowie:

Klasy I-III SP
I miejsce: Patryk Paź - klasa II 
II miejsce: Maja Piętak - klasa II
III miejsce: Monika Król - klasa II

Wyróżnienie: Agnieszka Strzelec kla-
sa III i Maria Gładyś klasa II.
Klasy IV-IV

I miejsce: Skorek Kasia klasa - VIb, 
Magda Niziołek klasa - IVa

II miejsce: Wiktoria Pela - klasa 
- VIb, Małgorzata Jakubczyk - klasa - 
VIb

III miejsce: Zuzia Pakuła - klasa - 
VIa, Monika Wiatr - VIa
Klasy I-III Gimnazjum

I miejsce: Julita Maciejczak klasa - IIIa
II miejsce: Weronika Warwas klasa - Ia
III miejsce: Aleksandra Lisowska klasa - IIc 
Wyróżnienie: Karolina Kustra klasa Ia, Paulina Płusa klasa IIc.
Konkurs kolęd i pastorałek zorganizowały uczennice klasy IIc: 

Maria Wito, Weronika Kwiatkowska, Monika Wierzbowicz, Daria 
Gruszka, Weronika Kowalik, Maja Matlińska pod opieką Renaty 
Wolskiej. Wzięło w nim udział 38. uczestników.

Wyniki konkursu były następujące:
Klasy I – III SP

I miejsce: Jakub Goliński - klasa II
II miejsce: Oliwia Kocia - klasa I
III miejsce: duet - Patryk Jędrzejczyk i Aleksandra Głądyś -  kla-

sa II
Wyróżnienie: Natalia Sołsa - klasa I.

Klasy IV-IV
I miejsce: Magdalena Niziołek klasa - IVa
II miejsce: Magdalena Kobierskak - IVa

Klasy I – III Gimnazjum
I miejsce: Agata Kołodziej - IIIb
II miejsce: RUT BEND – Agata Kołodziej, Anna Woźniak, 

Klaudia Katulska, Mateusz Rudziński, Mateusz Bilski, Krystian 
Rut, Karol Stefański.

Magda Mamcarz
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Przedszkolaki w bibliotece
W dniu 13 grudnia br. Biblioteka 

Publiczna w Skarżysku Kościelnym 
gościła dzieci z przedszkola na ostat-
nim w 2012 roku spotkaniu z książką.  

Spotkanie miało mikołajkowo - 
świąteczny charakter. 

Zaproszony gość Agata Gula, 
z Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, ubrana 
w mikołajkową czapkę, czytała dzie-
ciom książeczkę związaną tematycz-

nie z miesiącem grudniem oraz świętami Bożego Narodzenia.
Pod koniec spotkania dzieciaki zaśpiewały świąteczną piosenkę i otrzy-

mały czekoladowe mikołaje.
Teresa Banaszczyk

Informacja dla mieszkańców Gminy Skarżysko 
Kościelne dotycząca nowych zasad wprowadzonych 
przez tzw. ustawę śmieciową

Jak każda gmina w Polsce, Gmina Skarżysko Kościelne przygotowuje się do prze-
jęcia obowiązku gospodarowania odpadami komunalnym. W dniu 1 stycznia 2012 
roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od tego dnia gmina 
ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunal-
nymi. Co zmiany te oznaczają dla przeciętnego Kowalskiego?
Zalety

-  Odbiór wszystkich śmieci za jedną stawkę.
-  Niższe rachunki dla osób segregujących odpady. 
-  Brak konieczności zawierania samodzielnie umów z firmą zajmującą się wy-

wozem odpadów, bo zajmie się tym gmina.
Opłaty

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały określone uchwałą 
Rady Gminy i będą jednakowe dla wszystkich mieszkańców. W ten sam sposób gmina 
ustali sposób świadczenia usług w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami. 
Opłata zawiera koszty zbierania, odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania. 
W naszej gminie opłata będzie liczona od liczby mieszkańców zamieszkujących nie-
ruchomości, którą właściciel określi w specjalnej deklaracji składanej do tut. urzędu.
Wywóz

To gmina w drodze przetargu wybierze przedsiębiorcę, który na jej terenie zaj-
mie się wywozem odpadów. Oznacza to brak indywidualnych umów zawieranych 
przez poszczególnych mieszkańców z firmami.
Jak powstanie nowa polityka śmieciowa w gminie?

W roku 2012 Rada Gminy podjęła szereg uchwał dotyczących nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi.

Do uchwał obowiązkowych, które zostały podjęte w 2012 roku zaliczamy m.in.: 
nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, który określił wszystkie 
obowiązki, wymagania i zasady w zakresie utrzymania czystości, gromadzenia i za-
gospodarowania śmieci.

Uchwalony regulamin jest aktem prawa miejscowego i jest tworzony zgodnie 
z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Ponadto podjęto uchwały w sprawie:

-  wyboru metody ustalenia opłaty i oraz stawek opłaty, 
-  terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie od-

padami,
-  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, 
-  uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców (tj. często-
tliwość wywozu śmieci, zasad ich gromadzenia, segregacji itp.).

Uchwały te tworzą ramy prawne do funkcjonowania nowego systemu „gospo-
darki śmieciowej”.

Pełna treść uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.ugska-
rzysko.bip.doc.pl/  w zakładce: Gospodarka odpadami komunalnymi.
Dlaczego warto segregować?

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, w całej Polsce rozpoczęła się „rewolucja śmieciowa”. W naszej 
gminie trwają, zakrojone na szeroką skalę, przygotowania do wdrażania tej ustawy. 
Na czym polegać będzie „rewolucja śmieciowa”?

Na wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami, w którym za od-
bieranie i właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz moż-
liwość selektywnego zbierania odpadów odpowiadać będzie gmina. 

Kiedy gmina wprowadzi nowy obowiązkowy system zagospodarowania odpa-
dów wszyscy, którzy sortują śmieci „u źródła” - będą płacić niższe rachunki! 
Co „rewolucja śmieciowa” oznacza dla statystycznego mieszkańca?

-  po pierwsze - będzie wolny od wszelkich umów, które do tej pory musiał pod-
pisywać z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci - teraz zrobi to za niego 
gmina; 

-  po drugie - znikną zmartwienia, co zrobić ze starą pralką, zniszczoną szafą, 
przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami - gmina będzie organizo-
wać i wskazywać mieszkańcom punkt odbioru takich odpadów; 

-  po trzecie - koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu śmieci 
- mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w dro-
dze uchwały stawką, a w zamian za to gmina wybierze przedsiębiorcę, który 
opróżni śmietniki mieszkańców, a ich zawartość wywiezie;

-  po czwarte - każdy, kto selekcjonuje odpady będzie robił to nie tylko z korzyścią 
dla środowiska, ale również dla siebie - za selektywną zbiórkę gmina będzie po-
bierać niższe opłaty. 
Nowe przepisy mają też zagwarantować skuteczniejszą walkę z dzikimi wysypi-

skami, ponieważ dzięki równej stawce za odbiór odpadów nikomu nie będzie opła-
cało się podrzucać śmieci do lasu, sąsiadów, potoku, rzeki czy przydrożnego rowu. 

Zniknie też powód, żeby śmieci pozbywać się poprzez spalanie w domowych piecach 
- co, mimo, że jest niezgodne z prawem, nadal stanowi problem w skali całego kraju. 
Zdaniem ustawodawcy, każdy z nas będzie miał wkrótce szansę na niezaśmiecony 
krajobraz za oknem.

Należy także pamiętać, że opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona do 
gminy podlegać będzie przepisom Ordynacji podatkowej, co oznacza, że wobec 
niepłacących będą wyciągane takie same konsekwencje - jak w przypadku nie pła-
cenia podatku od nieruchomości.

Wszyscy wytwarzamy odpady, dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym 
wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia zaangażowania całego 
naszego społeczeństwa. Korzyści, jakie płyną z segregacji odpadów to przede wszyst-
kim ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska, to czyste miejsca, 
w których obracamy się i żyjemy.

Segregujemy, ponieważ:
-  Zmniejszymy ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowisko;
-  Selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, których ponowne 

przetworzenie wymaga najczęściej mniejszego nakładu materiałów i energii 
niż w przypadku produkcji z surowców;

-  W przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące, zapałka 
przez 6 miesięcy, guma do żucia przez 5 lat, puszka przez 200 lat, a plastiko-
wa butelka przez 100 do 1000 lat. 

A gdyby tak posegregowane butelki i puszki ponownie przetworzyć, wówczas 
z 27 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru, z 19 000 pu-
szek po konserwach 1 samochód, a z 670 puszek po napojach gazowanych – 1 rower;

-  Selektywna zbiórka makulatury ogranicza zużycie energii, wody i zanie-
czyszczenia powietrza, a tym samym chroni lasy ( wyprodukowanie 1 tony 
papieru powoduje ścięcie 17 drzew, ze 100 ton makulatury wyprodukować 
można 90 ton papieru);

-  Odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zuży-
łaby 100W żarówka świecąca bez przerwy 4 godziny ( szkło nie ulega rozkła-
dowi i może być wykorzystane nieograniczoną ilość razy);

-  Odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej do 
wyprodukowania aluminium z rudy boksytu, a recykling aluminium to 
95% mniej zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza i 97% do wody;

-  Poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel 
i ropę naftową.

Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest zaangażo-
wanie wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Od 1 lipca 2013 r. nowy system ma już działać; przedsiębiorca ma odbierać od 
właścicieli nieruchomości odpady, a gmina ma pobierać opłaty za zagospodarowanie 
odpadów komunalnych.

Wszystkie zmiany początkowo będą wydawać się trudne, ale docelowo na pewno 
przyniosą korzyści i mieszkańcom i środowisku naturalnemu naszej gminy.

W celu przybliżenia szczegółów funkcjonowania systemu śmieciowego, Urząd 
Gminy będzie organizował spotkania z mieszkańcami poszczególnych miejscowości, 
jak również będą prowadzone akcje informacyjno-edukacyjne w zakresie gospodarki 
odpadami na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

Ogłoszenie
Niniejszym, informuje się mieszkańców gminy Skarżysko Kościelne, że 

w dniu 29 stycznia 2013 (wtorek) od godziny 8:00 do 14:00 w świetlicy środo-
wiskowej ul. Kolonia 7 w Skarżysku Kościelnym będzie możliwość podpisania 
umów  w sprawie kanalizacji.

Podczas spotkania i podpisania umów z przedstawicielami MPWiK spół-
ka z o.o. należy zabrać ze sobą dowód osobisty. Do podpisania umów koniecz-
na jest obecność właścicieli działek.
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Rywalizowali brydżyści
Z inicjatywy wójta gminy Zdzisława Woźniaka oraz prezesa 

GROM-u Szymona Płusa w 14 stycznia odbył się I Turniej Brydża 
Sportowego o Puchar Wójta Gminy Skarżysko Kościelne. Turniej 
rozegrano w dwóch ka-
tegoriach: dla mieszkań-
ców gminy Skarżysko 
Kościelne oraz dla za-
wodników spoza terenu 
gminy. 

Zwycięzcą zawodów 
i tytuł najlepszego zawod-
nika gminy Skarżysko 
Kościelne został Leszek 

Kubik. Kolejne miejsca zajęli: 
Andrzej Kwiatkowski, Ryszard 
Stefański, Kazimierz Król, Adam 
Sieczka, Jerzy Poddębniak.

W kategorii spoza gminy 
Skarżysko Kościelne nagrodze-
ni zostali: Marek Jaskólski, Jerzy 
Wojtachnio oraz Henryk Płusa,

Informujemy jednocześnie, że 
cotygodniowe turnieje odbywają się 
w każdy poniedziałek od godziny 
16:30 do godziny 21:00. Zapraszamy 
wszystkich chętnych oraz chcących 
nauczyć się grać w brydża sportowe-
go w poniedziałki do świetlicy wiej-
skiej, ul. Kolonia 7. 

(jaki)

Życiowy rekord i Mistrzostwo Polski 
Rafała Lipki

W dniach 14-16 grudnia ubiegłego roku w Warszawie rozegrano II 
Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym, w których wy-
startował nauczyciel z Grzybowej Góry – Rafał Lipka. W ubiegłym 
roku wywalczył on złoto w kategorii do 120 kg, a tym razem startował 
w kategorii powyżej 120 kg, gdyż takie były założenia taktyczne dla 
drużyny – nie dublować kategorii do 120, a próbować wygrać obie. 

Rafał Lipka w swojej kategorii zmierzył się z Przemysławem 
Tomicą oraz z Jakubem Wójtowiczem. Przysiady skarżyszczanin 
zaczął ostrożnie od 240 kg, które wstał bez kłopotu. W drugiej pró-
bie zaliczył 250 kg, aby nie dać odjechać rywalom, a jednocześnie 
budować przewagę nad innymi. W trzeciej próbie Lipka zaatakował 

260 kg, a tym samym najlep-
szy wynik w siadach. Mocno 
skupiony wyszedł na pomost, 
zdjął sztangę ze stojaków 
i po krótkiej chwili koncen-
tracji wykonał próbę z lekkim 
zapasem. Do wyciskania leżąc 
wyszedł już jako faworyt tego 
boju wśród dźwigających tego 
dnia trójboistów. W pierw-
szej próbie zaliczył 165 kg,  
a w drugiej z niewielkimi pro-
blemami 172,5 kg. Odczuwając 
zmęczenie po ustanowieniu re-
kordu życiowego w przysiadach 
spalił trzecią próbę na 175 kg. 

Po dwuboju miał na swoim koncie 432,5 kg i niezagrożony pro-
wadził w konkursie z przewagą około 20 kg nad rywalami. Pierwsza 
próba w martwym ciągu na ciężarze 240 kg miała zapewnić Lipce 
triumf. Wielokrotnie podnoszony na treningach ciężar nie sprawił, 
praktycznie już Mistrzowi Polski, żadnego kłopotu. Kolejne podej-
ścia siłacz wykonywał dla publiczności i dla trenerów – Żmijewskiego 
i Szymkowiaka, którzy mocno dopingowali zawodnika. W drugim 
podejściu podniósł 255 kg udowadniając rywalom, że w niedzielny 
poranek w Warszawie nie mają z nim żadnych szans. W trzeciej pró-
bie Lipka zgłosił 267,5 kg, aby zgromadzić obiecane trenerom 700 kg! 
Również to podejście zostało wykonane ze sporym zapasem, poświad-
czając dobre przygotowanie trójboisty do zawodów. 

Lipka, ustanawiając rekord życiowy w przysiadach i trójboju, po-
nownie został Mistrzem Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym. 

(jaki)

II miejsce Gromu w międzynarodowym 
turnieju futsalu

W miejscowości Bilcza 22 grudnia 2012 r. odbył się 
Międzynarodowy Turniej Halowej Piłki Nożnej, nad którym patronat 
objęli: Starosta Kielecki, Zdzisław Wrzałka, Wójt Gminy Morawica 
Marian Buras, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak 
oraz Prezes Stowarzyszenia Polska Wschód Marek Miłek.

Turniej rozegrano systemem  każdy z każdym. Wystąpiły drużyny 
Sparta Kielce I, Grom 
Skarżysko Kościelne, 
FC Kozatyń, Mołdawia, 
Mor aw ic a ,  Spa r t a 
Kielce II. 

Po ośmiogodzinnej 
rywalizacji zwyciężyła 
drużyna z Mołdawii, 
II miejsce  zajął Grom 
Skarżysko Kościelne, 

a III miejsce Sparta 
Kielce II.

Zwycięzcy otrzy-
mali puchary, a stro-
na ukraińska rozdała 
dla wszystkich foldery 
z miejscowością Kozatyń 
oraz flagę. 

Drużyna Gromu 
wystąpiła w składzie: 
Krzysztof Chatys , 
Dawid Skrocki, Patryk 
Zabawski, Kamil Sobczyk, Bartek Piętek, Łukasz Podgórski. 

Zawody przebiegały w sportowej rywalizacji, za co dziękują or-
ganizatorzy tj. prezes Sparty Kielce Janusz Florczyk i prezes Gromu 
Skarżysko Kościelne Szymon Płusa.

(jk)
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Siatkarskie eliminacje

Rozpoczęły się eliminacje 
do Wojewódzkich Mistrzostw 
LZS w piłce siarkowej kobiet 
i mężczyzn, których finały od-
będą się w marcu 2013 roku.

W dniu 5 grudnia 
w Fałkowie odbył się pierw-
szy turniej eliminacji, w któ-
rych wzięły udział drużyna 

kobiet LZS DANA GAMEB Skarżysko Kościelne oraz mężczyzn LZS 
Kierz Niedźwiedzi.

W grupie kobiet uczestniczyły jeszcze drużyny AN MAR Jędrzejów 
oraz GLKS Fałków. 

W grupie  mężczyzn oprócz  
Kierza zagrały jeszcze GLKS 
Fałków oraz drużyna Secemina 
(na  zawody nie dojechała druży-
na Dobromierza).

Drużyna Kierza Niedźwiedziego 
wygrała dwa spotkania poko-
nując GLKS Fałków i Secemin 
w stosunku 2:0 i po pierwszym 
turnieju  prowadzi  w tabeli.

Z kolei dziewczyny LZS DANA GAMEB  pierwszy mecz z AN-MAR 
Jędrzzejów wygrały gładko 2:0, następnie w meczu z GLKS Fałków prze-
grały 2:1 po zaciętej walce.

LZS DANA GAMEB zajmuje 2 miejsce po pierwszym turnieju.
Do rozegrania  pozostały jeszcze  dwa turnieje, które wyłonią dwie 

drużyny awansujące do finału  mistrzostw województwa.
Skład LZS DANA GAMEB: Paulina Staniszewska, Lena Nowak, 

Martyna Drabik, Sylwia Kalwat, Aleksandra Ludew, Sandra Żak, 
Roksana Grzymała oraz Klaudia Grzyb.

(jaki)

Udany koniec roku siatkarek
Siatkarki Dana Gameb I Skarżysko Kościelne w finale pokonały 

dziewczęta z zespołu Gala I 2:1 zwyciężając tym samym w noworocznym 
Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Starosty Skarżyskiego. Zawody 
z udziałem sześciu drużyn rozegrane zostały w ostatnich dniach grudnia 
2012 roku w hali sportowej I LO w Skarżysku – Kamiennej.

Przy siatce zma-
gały się zespoły: Dana 
Gameb I, Badzers, 
Bliskie (Grupa A), Gala 
I, Gala II, Dana Gameb 
II (Grupa B).

Zespoły rywalizo-
wały w dwóch grupach 
gdzie grano  systemem 
„każdy z każdym”. 
W kolejnej fazie tur-
nieju zespoły, które zajęły I miejsca w grupach walczyły o miejsce 1-2, ze-

społy, które zajęły II miejsca w grupach 
grały o 3-4 miejsce, o 5 i 6 miejsca wal-
czyły  drużyny, które zajęły III miejsca. 

Zwycięzcą Noworocznego Turnieju 
Piłki Siatkowej Kobiet została drużyna 
Dana Gameb I Skarżysko Kościelne. 
Podopieczne Jarosława Mosiołka 
w finale pokonały Galę I 2:1. Puchar 

Starosty Skarżyskiego z rąk  Michała Jędrysa odebrała  kapitan drużyny 
Dana Gameb Paulina Staniszewska.

Najlepszą zawodniczką turnieju została Lena Nowak (Dana Gameb 
Skarżysko Kościelne).

Nasze siatkarki zagrały w składzie: Paulina Staniszewska, Lena 
Nowak, Martyna Drabik, Klaudia Grzyb, Dominika Brożyna, Kaja 
Mamla, Roksana Grzymała.

Spotkania sędziowali Leszek Fiutowski i Michał Fiutowski.
Organizatorem turnieju był Wydział Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
(jaki)

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 
z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w 2013r.
1. Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych
Andrzej Pogorzelski
ul. Szydłowiecka 28A
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel.  41 251-44-27; 603-274-495
a. Odpady komunalne zmieszalne

• Ostatni wtorek każdego miesiąca - Lipowe Pole Plebańskie, Lipowe 
Pole Skarbowe, Świerczek, Skarżysko Kościelne: ul. Kolonia, ul. Leśna, 
ul. Spacerowa, ul. Olszynki, ul. Krótka.

• Ostatnia środa każdego miesiąca - Majków, Michałów
• Ostatni czwartek każdego miesiąca - Skarżysko Kościelne I, II
• Ostatni piątek każdego miesiąca - Grzybowa Góra, Kierz Niedźwiedzi.

b. Odpady komunalne segregowane
• 2 luty – plastik i szkło
• 6 kwiecień – plastik i szkło
• 15 czerwiec – plastik i szkło

2. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH „BRATEK”
Pogorzelski Ryszard
ul. Mościckiego 28
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA
tel. 41 2514-454 ; 605-258-459
a. Odpady komunalne zmieszalne

• Ostatnia środa każdego miesiąca - Majków, Michałów
b. Odpady komunalne segregowane

• 12 luty – plastik i szkło
• 28 marzec – szkło białe i kolorowe (posegregowane oddzielnie)
• 13 czerwiec - szkło białe i kolorowe (posegregowane oddzielnie)
• 27 czerwiec – plastik i szkło
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Jasełka w Grzybowej Górze

Wigilijny wieczór z Przedszkolem Samorządowym

Opłatek w Lipowym Polu Plebańskim Przegląd Jasełkowy w Majkowie

Jasełka w Zespole Szkół Publicznych

Jasełka w Lipowym Polu Skarbowym

Czas świąteczny w obiektywie
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Ach, cóż to był za bal… 
Bal gimnazjalny uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym

W sobotę 12 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym odbył się bal gimnazjalny uczniów klas trzecich. 
Na początku dyrektor szkoły Witold Woźniak powitał młodzież, nauczycieli oraz przybyłych rodziców. Wraz z przedstawicielem Rady 

Rodziców, Wojciechem Płusą, życzyli młodzieży sukcesów na egzaminie gimnazjalnym oraz wytrwałości w dążeniu do realizowania najskryt-
szych marzeń. 

Następnie głos zabrała uczennica klasy III b Iwona Tarabasz, która w swoim wystąpieniu podziękowała Dyrekcji oraz Gronu Pedagogicznemu 
za trud wkładany w wychowanie uczniów, a Rodzicom za zorganizowanie tej pięknej uroczystości. 

Po przemówieniach każda z klas trzecich zatańczyła uroczyście poloneza. 
Następnie rozpoczęła się wspaniała zabawa, która trwała do późnych godzin wieczornych. 
Jeśli wierzyć słowom: „Jaki bal, takie egzaminy”, to uczniowie naszej szkoły zdadzą egzaminy śpiewająco!

Anna Rokita
Więcej zdjęć na: www.skarzysko.com.pl

Wychowawca: Agnieszka Pakuła. Uczniowie: 
Joanna Bernatek, Klaudia Czapnik, Honorata 
Derlatka, Martyna Derlatka, Kamil Kocia, 
Mateusz Laskowski, Kamila Ludew, Julita 
Maciejczak, Marcin Matynia, Kamil Minda, 
Kacper Niewczas, Aleksandra Parszewska, 
Karina Piętak, Anna Płusa, Tomasz Płusa, 
Marzena Rusnak, Adrian Sadza, Karol Sieczka, 
Patrycja Skrocka, Sylwia Skrocka, Hubert 
Szlęzak, Iwona Szyszka, Robert Urbański,  
Michał Wilczyński.

Wychowawca: Anna Rokita. Uczniowie: 
Seweryn Adamczyk, Daria Bilska,  Patryk 
Błach, Emil Ciosek, Grzegorz Derlatka, 
Kamil Gawryś, Klaudia Kamionka, 
Karolina Karczmarek, Agata Kołodziej, 
Dominik Kopeć, Amadeusz Król, Maciej 
Niziołek, Sebastian Nurkowski, Mateusz 
Obarski, Kacper Pastuszka, Bartosz 
Piętak, Dominika Radek, Mateusz Róg, 
Małgorzata Stefańska, Aleksandra 
Stępień, Natalia Taler, Iwona Tarabasz, 
Dominika Winiarska.

Wychowawca: Małgorzata Bilska. 
Uczniowie: Mateusz Bilski, Angelika 
Gruszczyńska, Klaudia Katulska, 
Katarzyna Kawalec, Mateusz Lipa, Paweł 
Małecki, Bartosz Michta, Karolina 
Michta, Damian Pacek, Anita Płusa, 
Tobiasz Przybycień, Paulina Rauszer, 
Mateusz Rudziński, Krystian Rut, 
Jarosław Seweryn, Karolina Sieczka, Karol 
Stefański, Magdalena Surma, Żaneta 
Szeloch, Katarzyna Tokarczyk, Michał 
Wdowik, Anna Woźniak.

Klasa III a

Klasa III b

Klasa III c


