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Egzemplarz bezpłatny

program nawiedzenie relikwii błogosławionego Jana
Pawła II,
ruszyła budowa boiska w Grzybowej Górze,
relacja z sesji rady gminy,
sukces naszych recytatorów,
nasi górą na powiatowym finale OTWP,
w przedszkolu i w szkołach,
ważne komunikaty dla udziałowców wspólnot
gruntowych,
sport,

Konkurs recytatorski Stowarzyszenia
8 kwietnia w świetlicy wiejskiej odbyły się przesłuchania uczestników konkursu recytatorskiego twórczości Jana Pawła II,
którego
organizatorem było Stowarzyszenie na Rzecz
Odnowy Zabytków
Parafii św. Trójcy.
Czytaj na str. 7

Młodzi pianiści Nad Kamienną
We wtorek 8 kwietnia w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
w Skarżysku-Kamiennej odbył się Koncert Laureatów VI Międzynarodowego, XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Pianistów

W Przedszkolu Samorządowym w dniu 10 kwietnia z udziałem
pięciu grup odbył się już po raz IX Przegląd Teatrzyków Dziecięcych
pod hasłem Snuj się, snuj bajeczko.
Czytaj na str. 16

Nasze „Niedźwiadki” górą!
W niedzielę, 6
kwietnia 2014 roku
sala koncertowa Wojewódzkiego Domu
Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach
gościła dziecięcych
w ykonawców folkloru z województwa
świętokrzyskiego. Spośród 26. uczestników I miejsce zajął zespół Niedźwiadki
z Kierza Niedźwiedziego.
Czytaj na str. 2

Życzenia, muzyka i śpiew dla sołtysów

Nad Kamienną 2014. Lokalne samorządy, w tym Gmina Skarżysko
Kościelne, od lat wspierają młode talenty.
Czytaj na str. 2

W świetlicy wiejskiej w Skarżysku Kościelnym 9 kwietnia z inicjatywy wójta gminy Zdzisława Woźniaka odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji Dnia Sołtysa oraz zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.
Czytaj na str. 6
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Młodzi pianiści Nad Kamienną

Nasze „Niedźwiadki” górą!

We wtorek 8 kwietnia w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia
w Skarżysku-Kamiennej odbył się Koncert Laureatów VI Międzynarodowego, XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Pianistów
Nad Kamienną 2014. Lokalne samorządy, w tym Gmina Skarżysko
Kościelne, od lat
wspierają młode talenty, które
również z naszej
gminy kształcą
się w tej zasłużonej placówce
dydaktycznej.
Nagrodę dla jednego z laureatów
w imieniu naszego samorządu wręczyli wójt
Zdzisław Woźniak i sekretarz gminy Monika Mączyńska.
W tym roku rywalizacja odbywała się
w dwóch grupach - dla
klas III i IV i dla klas V
i VI szkół muzycznych
I stopnia. W sumie
w konkursie udział
wzięło 35. uczestników - m.in. z Radomia,
Skarżyska-Kamiennej,
Kielc, Nowego Targu,
Pabianic, Ruszkowic,
Warszawy, Krakowa, Wisły, Zduńskiej Woli, Rabki-Zdroju, Dąbrowy Górniczej, Wrocławia, Jastrzebia-Zdroju, Tarnowa i Wieliczki. W konkursie
udział brały również
reprezentantki Zhmerinki
(miasta partnerskiego Skarżyska-Kamiennej).
Po wręczeniu
nagród najlepsi
młodzi pianiści
wystąpili w koncercie laureatów
VI Międzynarodowego, XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Pianistów Nad
Kamienną 2014.
Celem, który przyświecał organizatorom, było w równym stopniu zaktywizowanie uczniów i nauczycieli klas fortepianu, jak i konfrontacja wyników nauczania w szkołach muzycznych. W dotychczasowych 31. edycjach nagrodzono i wyróżniono już 327. pianistów.
(jaki)
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W niedzielę,
6 kwietnia 2014 roku
sala koncertowa Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach gościła
dziecięcych wykonawców folkloru z województwa świętokrzyskiego.

Prezentacje młodych artystów oceniała Rada Artystyczna, która
brała pod uwagę dobór repertuaru, autentyzm i zgodność etnologiczną, gwarę, stroje oraz poziom artystyczny (czystość śpiewu, dykcję, technikę wykonania, interpretację). Pierwsze miejsce za udział

w Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Województwa Świętokrzyskiego Dziecięca Estrada Folkloru 2014 w kategorii
zespołu śpiewaczego spośród 26. zespołów zdobył zespół Niedźwiadki. Ponadto Maciej Ulewiński zdobył wyróżnienie jako instrumentalista.

Celem organizowanego konkursu jest nie tylko artystyczna konfrontacja dziecięcych zespołów folklorystycznych, ale przede wszystkim popularyzacja ludowego muzykowania, śpiewu i świętokrzyskich tradycji taneczno-śpiewaczych wśród najmłodszych. Ponadto
przegląd sprzyja promowaniu kultury ludowej wśród młodzieży oraz
utrwalaniu niesionych przez nią wartości.
Serdecznie gratulujemy!
Katarzyna Woźniak
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Infrastruktura sportowo – rekreacyjna
dla Grzybowej Góry
Program nawiedzenia relikwii bł. Jana Pawła II
w parafii p.w. św. Trójcy
25. IV – 27. IV. 2014 r.
25. 04. 2014 - piątek
-

Przywiezienie relikwii z Radomia
godz. 1930 - Przywitanie na placu przy Urzędzie Gminy (krzyżówki). Procesyjne przejście do kościoła
godz. 20 00 - Różaniec, część światła. Rozważania Jana Pawła II, prowadzą
kolejno kółka różańcowe.
godz. 2100 - Apel Jasnogórski w kościele. Zakończenie ok. 2137 przed pomnikiem Papieża.

26.04. 2014 - sobota
Całodzienne czuwanie przy relikwiach JP II przygotowane przez poszczególne grupy parafialne.
- godz. 9-10 K. Ż. Różańca
- godz. 10-11 Młodzież przygotowująca się do bierzmowania i starsza
- godz. 11-12 Trinitatis, ministranci i dzieci
- godz. 12-13 Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków
- godz. 13-14 Rycerze Kolumba
- godz. 14-15 Odnowa w Duchu Świętym
- godz. 15-16 Godzina Miłosierdzia - Koronka, następnie teksty JP II, akt
zawierzenia Miłosierdziu Bożemu.
- godz. 16-17 Grupa pielgrzymkowa
- godz. 17-18 Apostolat Maryjny
- godz. 18.00 – Msza Święta
- godz. 18.30 – Msza Święta
- godz. 19.30 – wieczornica poświęcona JP II w kościele.
Występ laureatów konkursu recytatorskiego, prezentacja multimedialna,
śpiew pieśni opartych na tekstach JP II.
- godz. 21.00 – Apel Jasnogórski w kościele. Bogurodzica, Apel, rozważanie,
dziesiątek różańca, błogosławieństwo. Wyjście przed kościół. Śpiew Barka.
27.04.2013 - niedziela
Po każdej Mszy błogosławieństwo i ucałowanie relikwii.
Po Mszach Świętych młodzież będzie sprzedawać kremówki papieskie
a Rycerze pamiątki z kanonizacji.
- godz. 1700 - Msza Św., końcowe błogosławieństwo, ucałowanie relikwii,
wyprowadzenie, pożegnanie relikwii na parkingu przy kościele.
Serdecznie wszystkich zapraszamy!!!

Panu Andrzejowi Bętkowskiemu
Posłowi na Sejm RP
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci
ŻONY
składają
Wójt Gminy wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Rada Gminy
oraz strażacy z terenu Gminy Skarżysko Kościelne.

2 kwietnia w Skarżysku Kościelnym miało miejsce przekazanie
placu budowy dla wykonania robót budowlanych
współfinansowanych
z zakresu małych projektów w ramach działania
413 Wdrażanie Lokalnych
Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 20072013 w ramach przedsięwzięcia Doposażenie placu
zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze.
Wykonawcą robót jest firma RS INWESTYCJE Sp. z o.o. z Piaseczna, reprezentowana przez: Romana Gajka – Prezesa Zarządu.
Z ramienia Gminy Skarżysko Kościelne w czynnościach przekazania
placu budowy uczestniczył Wójt Gminy Zdzisław Woźniak, Kierownik referatu inwestycji i promocji Andrzej Skrzypczak, Inspektor ds.
drogownictwa Ksawery Krupa oraz Robert Gładyś.

Funkcję kierownika budowy pełnić będzie Wiesław Nachtygal,
zaś funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego Dariusz Kowalik.
Zakres robót do wykonania obejmuje:
1. Boisko do gier zespołowych.
- boisko do siatkówki wymiary: 9x18 m nawierzchnia syntetyczna
EPDM przepuszczalna,
wyposażenie podstawowe słupki + siatka, wyposażenie towarzyszące
- ławki parkowe szt. 4;
2. Plac zabaw.
- elementy towarzyszące, altana ogrodowa,
kosze na śmieci, tablica
regulaminu, przęsła parkanu niskiego ogrodzenia placu zabaw.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na powyższy zakres robót budowlanych zostało rozstrzygnięte i zakończyło się
podpisaniem umowy ze Spółką z o.o. RS INWESTYCJE z Piaseczna.
Cena ofertowa ustalona w podpisanej umowie przetargowej zamknęła się w kwocie 66.855,79 zł. Termin wykonania całości robót
określonych w umowie do dnia 30 maja 2014 roku.
Robert Gładyś

Koledze

Ksaweremu Krupa

wyraz żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Teściowej
składają
Wójt i pracownicy Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym.

Można oddać przeterminowane leki
Apteka w Skarżysku Kościelnym informuje, że w jej lokalu
umieszczone zostały odpowiednie pojemniki, do których można
wrzucać przeterminowane oraz zbędne lekarstwa.
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Z prac Rady Gminy
Na kolejnej w tej kadencji sesji radni Rady Gminy Skarżysko Kościelne zebrali się
w dniu 28 marca
2014 roku. Obrady
rozpoczął
przewodniczący
rady Paweł Wiatr
witając
wszystkich przybyłych.
Na wniosek wójta
Zdzisława Woźniaka porządek
obrad został uzupełniony o dwa projekty uchwał tj. wyrażenia woli
współfinansowania z Powiatem Skarżyskim, Gminą Wąchock oraz
Powiatem Starachowickim realizacji zadania polegającego na rozbudowie ciągu dróg – ul. Staffa w Majkowie oraz ul. Młyńskiej w Parszowie oraz wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Po

przyjęciu zmienionego porządku obrad sprawozdanie z pracy między
sesjami złożył wójt Zdzisław Woźniak.
Wójt w tym czasie wspólnie z prezesem OSP Lipowe Pole Plebański spotkał się z dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu w sprawie
dofinansowania przez tą firmę zakupu wozu strażackiego dla tej jednostki –rozmowy były owocne, pierwsza transza pieniędzy już wpłynęła na konto strażaków – stwierdził wójt.
W Majkowie 13 marca odbyło się spotkanie w sprawie budowy
parkingu na wysokości szkoły, który
będzie sfinansowany z pieniędzy funduszu
sołeckiego
oraz z budżetu gminy. Rozstrzygnięty został przetarg
na budowę boiska
w Grzybowej Górze
i doposażenie placu
zabaw przy szkole.
Wygrała firma z Piaseczna za kwotę niemal 67.000 złotych. Przypomnijmy, że w roku 2013 nie udało się rozstrzygnąć dwóch przetargów na to zadanie, gdyż składane oferty opiewały na kwoty od 85.000
do 98.000 złotych i przekraczały środki zaplanowane w budżecie na
ten cel.
19 marca odbyło się wspólne spotkanie władz naszej gminy, Wąchocka oraz powiatów starachowickiego i skarżyskiego w sprawie budowy ul. Staffa w Majkowie i Młyńskiej w Parszowie. –Ustalenia są
następujące – powiedział wójt.
1. Wszystkie samorządy chcą realizować to zadanie w 2015 roku
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pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Rządowego Programu Budowy Dróg Lokalnych (schetynówek).
2. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę (warunkowanego przeprojektowaniem sposobu odprowadzania wód) do 30 września
do wojewody zostanie złożony odpowiedni wniosek.
3. Rady poszczególnych samorządów do 15 września podejmą
uchwały intencyjne.
4. Samorządy zadeklarowały procentowe finansowanie tego zadania w zależności od zakresu robót.
-To najważniejsza w tej chwili dla nas inwestycja. Głosowana dziś
uchwała to projekt ważny dla gminy i mieszkańców Majkowa – dodał
Zdzisław Woźniak.
Wójt dodał także, że podpisał umowę na opracowanie projektu
technicznego dotyczącego ul. Słonecznej w Grzybowej Górze. Powstanie tam droga o długości 460 mb, szerokości 5,5, metra oraz chodnik o szerokości 1,5 m. Gmina zatrudniła też grupę mieszkańców do
prac interwencyjnych.
W dalszej części obrad o głos poprosił prezes OSP Lipowe Pole
Plebańskie Tadeusz Chyb, który poinformował, że zgodnie z decyzją
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Kielcach dla jednostki przyznane
zostało dofinansowanie w kwocie 320.000 zł na zakup nowego wozu
bojowego. –Chciałbym podziękować za Państwa decyzję na poprzedniej sesji – dodał prezes.
Później dzielnicowy Ireneusz Borowiec zaapelował o zgłaszanie
na bieżąco przypadków niszczenia mienia – na przykład przystanków autobusowych.

Miłym akcentem spotkania była informacja przekazana przez
Stanisława Czubaka o tym, że siatkarze LZS Skarżysko Kościelne zajęli I miejsce podczas VIII Finału Świętokrzyskiej Ligi LZS. Gratulacje
dla zawodników i trenera oraz działaczy LZS przekazali wójt Zdzisław
Woźniak i przewodniczący rady Paweł Wiatr.
W związku z niejasnościami, które pojawiły się na poprzedniej
sesji, członek zarządu powiatu Stanisław Dymarczyk przekazał informację na temat realizowanych przez powiat wspólnie z gminami
inwestycji w latach 2011-2013.
Gmina
Ogółem:
w tym:
Skarżysko – Kamienna
Skarżysko Kościelne
Suchedniów
Bliżyn
Łączna

Wartość
inwestycji
30.169.277,99
17.111.505,00
5.464.297,36
371.525,30
2.773.724,02
4.448.226,31

8.454.566,25

% udział
gmin
-

4.671.582,92
1.430.000,00
100.223,84
1.255.449,62
997.309,87

41%
34%
27%
45%
36%

Dotacja gminy

W dalszej części obrad radni zgłaszali interpelacje i zapytania.
Dotyczyły one:
Renata Kępa
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-

uporządkowania terenu na jednej z posesji po budowie kanalizacji,

W S a m o r z ą dz i e
-

uporządkowania oznakowania nazwy miejscowości,
wytyczenia przez powiat nowej linii płotu w miejscu, gdzie ma
być budowany chodnik.

ZSSU zaprasza

Gabriel Szewczyk
-

czyszczenia rowów i przepustów w ramach likwidacji
szkód powodziowych,
wyrównania poboczy na ul. Spokojnej,
zamkniętej dla młodzieży świetlicy w remizie OSP,
stanu dróg dojazdowych do pól,
bezpańskich psów,
braku odwodnienia na ul. Podlesie,
stopniowej naprawy chodników.

Alicja Pasis
-

usunięcia gałęzi połamanych zimą na ul. Św. Anny,
terminu ogłoszenia przetargu na budowę kanalizacji na
ul. Św. Anny,
usunięcia gałęzi z rowów w „drutach”.

Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława
Oseta Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. O. Wasilewskiego 5,
26-110 Skarżysko – Kamienna, tel. 41 25-11-834 zaprasza do skorzystania z oferty nauczania w tutejszej placówce.

Nabór na rok szkolny 2014/2015
Kierunki kształcenia

Technikum Nr 3
•
•
•
•
•
•
•
•

Zdzisław Rymarczyk
-

rozpoczęcia wstępnych prac nad zaprojektowaniem modernizacji drogi w Michałowie, aby to zadanie zrealizować w najbliższych latach,
zmiany częstotliwości wywozu popiołu z posesji,
„staczy” blokujących kolejki do lekarza.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Janusz Sieczka
-

oczyszczenia rowów i kanałów odpływowych,
zabezpieczenia barierką rowów przy końcu chodnika na ul.
Olszynki,
montażu przystanku na ul. Kolonia.

Wiesław Derlatka
-

poprawy stanu ul. Dworskiej.

Stanisław Czubak
-

stanu technicznego drogi od szkoły w kierunku lasu niszczonej przez osoby i firmy wywożące drzewo.

Paweł Wiatr
- remontu chodników w Skarżysku Kościelnym II.
Na część tych wniosków odpowiedzi udzielił Stanisław Dymarczyk. W Grzybowej Górze pieniądze na likwidację szkód powodziowych są wyłącznie na
czyszczenie rowów
i przepustów. Powiat
jest w stanie zamontować najwyżej 4-5
nowych przepustów
w miejscach newralgicznych. Modernizacja drogi w Michałowie to zadania dla
przyszłej kadencji samorządu gminy i powiatu. S. Dymarczyk
dodał, iż ma pismo
od wójta w sprawie
modernizacji chodników w Skarżysku Kościelnym II i budowy w Lipowym Polu Plebańskim. Kwestia wygospodarowania pieniędzy na
ten cel będzie przedmiotem obrad zarządu powiatu.
W dalszej części obrad radni podjęli kilka uchwał ważnych dla
funkcjonowania gminy, a wójt Zdzisław Woźniak udzielił odpowiedzi na zgłaszane wnioski.

technik mechanik
technik pojazdów samochodowych
technik usług fryzjerskich
technik obsługi turystycznej
technik żywienia i usług gastronomicznych
kelner
technik cyfrowych procesów graficznych
technik procesów drukowania
kucharz
sprzedawca
lakiernik
mechanik pojazdów samochodowych
mechanik - monter maszyn i urządzeń
elektromechanik pojazdów samochodowych
blacharz samochodowy
fryzjer
piekarz
cukiernik
ślusarz
krawiec
tapicer
obuwnik
wędliniarz
stolarz

LICEUM DLA DOROSŁYCH
KURSY KWALIFIKACYJNE dla osób które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową
Kwalifikacje:
M18
M12
M17
A19
T6
M42
M44
A23
T15

- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów samochodowych
- diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
- montaż i obsługa maszyn i urządzeń
- wykonywanie zabiegów fryzjerskich
- sporządzanie potraw i napojów
- organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
- organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
i urządzeń
- projektowanie fryzur
- organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Regulaminy naborów na stronie internetowe: http://www.zsp3.
webd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=73 w zakładce” Nabór 2014/2015.

Jacenty Kita
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Życzenia, muzyka i śpiew dla sołtysów

W świetlicy wiejskiej w Skarżysku Kościelnym 9 kwietnia z inicjatywy wójta gminy Zdzisława Woźniaka odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji Dnia Sołtysa oraz zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.
Na spotkanie przybyli
sołtysi: Grzybowej Góry –
Gabriel Szewczyk (od 16.
lat sołtys), Kierza Niedźwiedziego - Stanisław
Czubak (12 lat), Lipowego
Pola Skarbowego – Włodzimierz Foch (8 lat), Lipowego Pola Plebańskiego
– Stanisław Niziołek (18

-Funkcja sołtysa jest bardzo odpowiedzialna i wymagająca. Jesteście łącznikiem pomiędzy wójtem i urzędem gminy a mieszkańcami.
To ważne ogniowo przekazywania problemów i potrzeb mieszkańców.
Za to wszystko w imieniu własnym, rady gminy oraz pracowników

urzędu chciałbym wam podziękować – powiedział wójt.
Oprawę uświetniły życzenia muzyczne i wokalne
w wykonaniu zespołu Romano oraz Grzybowianek
w towarzystwie kapeli Grzybowianie. Okolicznościowy
wiersz Dni Sołtysa na tę oka-

lat! – rekordzista w gminie), Majkowa – Mieczysława Miernik (3,5
roku), Skarżyska Kościelnego I – Waldemar Błach (4 miesiące) oraz
Skarżyska Kościelnego II – Stefan Kiełek (8 lat).
Życzenia sołtysom wraz z upominkiem składał wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz sekretarz gminy Monika Mączyńska, a wspomagali ich radni Marzena Piętak i Janusz Sieczka.
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zję napisał Zdzisław Sieczka. Oto jego fragment:
Sołtys na wsi, bezcennie jest drogi
Szanują go starzy i młodzi
Troszczy się o mieszkańców i ich zagrody
Dba o porządki, przepusty, mosty, rowy i drogi (…).
A mieszkańców, sołtysa, serce boli
Że nam ugorów przybywa
Młodych ludzi, dzieci na wsi i w kraju ubywa
Sołtys o rodziny wielodzietne się troszczy.
Odwiedza nasze domy
Mamusie, panny, rozwódki i wdowy
Jest dla nas dobrym tatusiem
Będzie dla nas kiedyś dziadziusiem.
Podczas spotkania nie zabrało też życzeń z okazji nadchodzących
Świąt Wielkiej Nocy.
Jacenty Kita
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Znają twórczość Jana Gajzlera
W piątek, 4
kwietnia w Suchedniowskim Domu
Kultury
Kuźnica
odbył się XII Konkurs Recytatorski
im. Jana Gajzlera zorganizowany
przez Gimnazjum
w Suchedniowie.
Duży
sukces odnieśli startujący w nim uczniowie Zespołu Szkół Publicznych
w Skarżysku Kościelnym.
Łącznie zmagało się 23. recytatorów w dwóch kategoriach - szkoły
podstawowe oraz gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, a powitał ich
wraz z opiekunami
dyrektor gimnazjum
Zdzisław Wojnarski.
Występy miłośników
poezji
suchedniowskiego lirnika oceniało
jury w składzie: Magdalena Przyjemska,
Marta Ptak, Małgorzata Wiśniewska.
W oczekiwaniu na
decyzję jury młodzież
gimnazjalna przedstawiła krótki koncert, podczas którego wystąpiła wokalistka Weronika
Miernik oraz duet Klaudia Tumulec – vocal i Karol Lewicki – gitara.
Młodzi artyści przygotowani zostali do występu przez Andrzej Jańca.

i Patrycja Jaguś z Gimnazjum w Łącznej.
Dyplomy i nagrody najlepszym oraz podziękowania dla członków
jury i opiekunów uczniów wręczyli burmistrz Suchedniowa Tadeusz
Bałchanowski oraz dyrektor Zdzisław Wojnarski, który zaprosił recytatorów za rok na kolejną edycję konkursu.
Na koniec dyrektor uhonorował również laureatów szkolnego
konkursu wiedzy i twórczości Jana Gajzlera, które otrzymali Zuzanna
Lech i Klaudia Osiowy.
Jacenty Kita

Konkurs recytatorski Stowarzyszenia

8 kwietnia w świetlicy wiejskiej odbyły się przesłuchania uczestników konkursu recytatorskiego twórczości Jana Pawła II, którego organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii
św. Trójcy.
Przesłuchania prowadziła w imieniu organizatorów prezes Anastazja Górzyńska, a oceniało jury w składzie: s. Anna Czajka, Teresa Celska, Jadwiga Kaleta i Marta Łykowska. Występy recytatorów
w trzech kategoriach wiekowych oglądała grupa rodziców.
Ocenie
jury podlegały: znajomość
tekstu, jego interpretacja oraz
ogólny wyraz
artystyczny. Po
przesłuchaniu
werdykt
jury
jest następujący:
Kategoria do 10. lat

Wyniki konkursu odczytała przewodnicząca jury Magdalena
Przyjemska, a były one następujące:

1. Marysia Gładyś
2. Patryk Jędrzejczyk
Patryk Paź
Wyróżnienia: Igor Dąbrowa

Szkoły Podstawowe
I miejsce - Patryk Kuźdub z SSP nr 3 w Suchedniowie i Gabriela
Synowiec z SSP nr 1 w Suchedniowie
II miejsce - Gabriela Walas ze Szkoły Podstawowej w Zespole
Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym
III miejsce - Michał Łutczyk z SSP w Ostojowie
Wyróżnienia - Klara Kowalik z SSP nr 1 w Suchedniowie, Magdalena Niziołek ze Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych
w Skarżysku Kościelnym.
Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
I miejsce - Monika Wiatr z Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym
II miejsce - Klaudia Tumulec z Gimnazjum w Suchedniowie
i Małgorzata Walińska z I LO w Skarżysku-Kamiennej
III miejsce - Sylwia Czubak z Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kamiennej, Aleksandra Podlewska z I LO
w Skarżysku-Kamienna
Wyróżnienia - Anna Paterka z Zespołu Szkół w Suchedniowie

Kategoria powyżej 10. lat
1. Magdalena Niziołek
2. Weronika Derlatka
Wyróżnienie: Julia Kupis
Kategoria Gimnazjum
1. Klaudia Kruk
Monika Wiatr
2. Małgorzata Bernatek
3. Izabela Rak
Wyróżnienia: Gulia Cunto,
Gabriela Stefaniak
Podsumowując ten etap zmagań recytatorów Anastazja Górzyńska podkreśliła rolę Wielkiego Polaka – papieża Jana Pawła II oraz
znaczenia, jaką ma jego twórczość dla nas – Polaków.
Gala laureatów i wręczenie nagród już 26 kwietnia o godz. 19.30.
Jacenty Kita
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Nie dali szans rywalom
4 kwietnia w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbyły się powiatowe eliminacje

do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Spośród wszystkich uczestników turnieju z terenu całego
powiatu nasi zawodnicy odnieśli najwięcej sukcesów.

Szkoły Podstawowe
1. Wiktor Smulczyński
2. Jakub Karpeta
3. Wojciech Sadza
Gimnazja
1. Adam Niziołek
2. Wiktoria Kużdub
3. Karolina Chyb
Szkoły ponadgimnazjalne
1. Marcin Kołek
2. Mateusz Ulewiński
3. Karolina Pląsek

Łącznie w konkursie wzięło
udział ponad 30. uczniów i uczennic ze szkół z terenu powiatu.
Uczestnicy rywalizowali w 3. kategoriach (szkoły podstawowe,
gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), a do rozwiązania mieli test
z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa medycznego. Po
zmaganiach uczestnicy konkursu
zostali poczęstowani słodkościami, a w oczekiwaniu na wyniki,
strażacy zawodowi przygotowali
pokazy akcji gaśniczej oraz udzielania pierwszej pomocy.
Końcowe wyniki były następujące:
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Ponadto nagrodę dla najmłodszego uczestnika konkursu otrzymał Wiktor Winiraski.
Główną nagrodą w każdej z trzech
kategorii był rowery (nagrody zostały
ufundowane przez powiat skarżyski,
a wręczone przez starostę i komendanta PSP). Zwycięzcy z poszczególnych
kategorii wiekowych będą reprezentować powiat skarżyski na konkursie wojewódzkim.
Opiekunami naszych uczniów byli:
Grzegorz Niewczas (gimnazjum), Justyna Kuźdub (SP Kierz Niedźwiedzi)
oraz Rafał Lipka (SP Grzybowa Góra).
Jacenty Kita

W P r z e d s z ko lu

Każdy dzień w przedszkolu może być
ciekawy
19 marca nasze przedszkole rozbrzmiewało egzotyczną muzyką. Odwiedzili nas muzycy Studium Instrumentów Etnicznych Piotra Stefańskiego.
Jako założyciel
zespołu, nasz krajan
oraz dawny przedszkolak, chciał nam
pokazać w formie
warsztatów muzycznych, że muzyki,
nawet tej głośnej nie
trzeba się bać.
Przedszkolaków
powitał dźwięk bębnów, gongów i innych
nieznanych im instrumentów. Podczas spotkania dzieci miały możliwość obejrzenia instrumentów, gry na wszystkich, które pan Piotr
przywiózł ze sobą, dowiedzieć się z czego zostały zrobione, z jakiego
kraju pochodzą, jaki jest ich dźwięk, jak się nazywają. Przedszkolaki

chętnie stworzyły z muzykami (w wśród nich byli również nasi wychowankowie oraz rodzic naszego przedszkolaka i aktor Teatru Rodzica)
zespół i grały na różnych instrumentach. Pokaz przeplatał zabawy
rytmiczne, słuchowe i egzotyczne tańce, a znakomita komunikacja
między
Piotrem
i dzieciakami oraz
jego radość z tego,
co robi mobilizowała dzieci do wykonywania zadań,
a jednocześnie do
skupiania uwagi na
tym, co mówi prowadzący.
Spotkanie poszerzyło wiedzę na
temat muzyki etnicznej, instrumentów, ich pochodzenia i brzmienia oraz utrwalało poczucie rytmu
i słuchu muzycznego, a przede wszystkim dostarczyło dzieciom wielu
radosnych i niezapomnianych doznań.
Dzieciaki podziękowały Muzykom gromkimi brawami i własnoręcznie przygotowanymi kwiatkami.
Barbara Kocia

Przedszkolaki witają wiosnę
21 marca to
jeden z tych dni
w roku, na który
dzieci w naszym
przedszkolu czekają
z wielką niecierpliwością.
Spragnieni słońca i zieleni ubraliśmy się w wiosenne
barwy, aby zaakcentować nadchodzącą porę roku, z kwiatami w ręku
i kolorowymi Marzannami, przedszkolaki z Przedszkola Samorządo-

wego w Skarżysku Kościelnym wyruszyły wygonić złą zimę. Na placu
przedszkolnym przy śpiewie piosenek i w radosnych nastrojach dzieci
spaliły większość kolorowych zimowych
panien.
Potem wyruszyły
korowodem w stronę rzeczki, w której
ostatecznie
utopiły ostatnie ogniwo
odchodzącej
zimy
- Marzannę zrobioną z ekologicznych elementów.
Ogromne
emocje
wśród naszych przedszkolaków, wzbudziły
już same przygotowania do pochodu. Dzieci z wielkim zaangażowaniem,
wspólnie
z rodzicami wzięły
udział w konkursie Marzanna – śliczna panna”. rozstrzygnięcie konkursy zbiegło się z pierwszym dniem wiosny. Wygrały prace: Wiktorii, Nadii i Oktawiana
(praca zbiorowa), Mateusza, Jagody i Igora, ale wszystkie kukły były
przepiękne i wszystkie wzięły udział w wiosennym korowodzie. Pełna
lista zwycięzców ukaże się na stronie internetowej przedszkola.
Wszystkie dzieci uśmiechnięte i radosne już tylko w towarzystwie
kolorowej Wiosny wróciły do przedszkola. Mamy nadzieję, iż zabiegi
najmłodszych okażą się skuteczne i już wkrótce przez cały czas zieleń
i słońce będą gościły nie tylko w naszych sercach, ale również w przyrodzie.
Barbara Kocia
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Z wizytą w Zakładzie Krawieckim „Dana”

Marzanno, Marzanno…
Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno.
Pięknie Cię żegnamy, bo wiosnę witamy!

Co roku, w marcu,
w okolicy Dnia Kobiet, przedszkolaki ze
Skarżyska Kościelnego odwiedzają panie
w Zakładzie Krawieckim DANA. Właścicielka - Danuta Banaczek - chętnie gości
naszych milusińskich.
Dzieci
prezentują
swoje
umiejętności

artystyczne: śpiewają piosenki, składają
życzenia, recytują dla
Pań wiersze.
Przy okazji pobytu w zakładzie
przedszkolaki poznają pracę krawcowej,
maszyny i urządzenia
tam się znajdujące
oraz
poszczególne
etapy produkcji.

Po występach dzieci wręczyły drobne
upominki dla wszystkich Pań, a pani Danuta dostała pachnący
bukiet pełen zapachowych herbat.
W rewanżu za piękny program pani Danusia przygotowała dla
najmłodszych słodki
poczęstunek i słodkie
niespodzianki.
Już po raz siódmy
nasze
przedszkolaki hojnie obdarowane
z uśmiechem na buziach wracały do przedszkola.
Dziękujemy i do
zobaczenia za rok!
Barbara Kocia
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Tak
wykrzykiwali najmłodsi uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kierzu
Niedźwiedzim pierwszego dnia wiosny żegnając
zimę. Dnia 21.03.2013 na
placu szkolnym zebrali
się wszyscy uczniowie
oraz nauczyciele, aby
zgodnie z tradycją spalić
na stosie Marzannę. Kukły symbolizujące zimę zostały zrobione przez dzieci. Miejmy nadzieję, że zima już do nas nie wróci.
Iwona Rafalska

Z wizytą w Centrum Nauki Kopernik
Dnia 3 kwietnia roku
uczniowie klas 1-6 Publicznej
Szkoły Podstawowej w Kierzu
Niedźwiedzim odwiedzili Centrum Nauk Kopernika w Warszawie. Wycieczka odbyła się
w ramach projektu Klucz do
przyszłości.
W ciągu kilku godzin
uczniowie mieli możliwość nie
tylko dotknąć, ale jednocześnie doświadczyć różnych zjawisk naukowych z dziedziny
m.in. fizyki, astronomii, przyrody czy muzyki. Dużym powodzeniem wśród dzieci cieszyły się zjawiska powstawania
tornada, trzęsienia ziemi,
powstawania burzy, tajników
własnego ciała, zmysłów i psychiki. Dzieci lubią poznawać i odkrywać
świat przez eksperymenty, więc te kilka godzin nie
zaspokoiło ich ciekawości,
chętnie spędziliby tu kilka dni.
To był dzień nauki bez
ławki szkolnej, w którym
doświadczyli wielu atrakcji
i niesamowitych przeżyć.
Katarzyna Woźniak
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Wiosna zawitała do Majkowa
Najpiękniejsza z pór roku zawitała do Szkoły Podstawowej w Majkowie przynosząc ze sobą
kolorowe kanapki pełne nowalijek.
Uczniowie
zaprezentowali też wiosenne stroje inspirowane zmianami
w przyrodzie nadchodzącymi o tej porze roku.
Najprzyjemniejszą
ze
względu na piękną aurę,
częścią pierwszego Dnia

Wiosny był spacer zakończony utopieniem Marzanny.
Justyna Dziumowicz - Dziura

Wyśpiewali II miejsce o zdrowiu
8 kwietnia 2014
w ramach obchodów
Światowego Dnia Zdrowia 2014 Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Skarżysku –Kamiennej wraz
z Miejskim Centrum
Kultury w Skarżysku-Kamiennej zorganizował dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych powiatu
skarżyskiego VII Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu. Festiwal
odbył się w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej na
Sali Patio.
Festiwal
odbył
się
w dwóch kategoriach: przedszkola i szkoły podstawowe.
Miło nam poinformować, że w tej drugiej kategorii spośród 6. zgłoszonych
szkół II miejsce wyśpiewała
grupa ze Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
w składzie: Oliwia Kocia,
Martyna Szumiał, Maja
Piętak, Ewa Pela i Aleksandra Gładyś za wykonanie piosenki Moje zdrowie. Opiekunem grupy
była Renata Wolska.
Celem konkursu było zainteresowanie dzieci i ich opiekunów tematyką zdrowia, aktywizowanie środowisk przedszkolnych i szkolnych w zakresie działań prozdrowotnych.

Tematyka piosenek powinna dotyczyć szeroko rozumianego zdrowia i obejmować zagadnienia związane z dbałością o zdrowie m.in.
zbilansowana dieta, aktywność fizyczna, higiena osobista czy profilaktyka antytytoniowa. Za pomocą formy muzycznej należało przekazać, w jaki sposób styl życia warunkuje kondycję zdrowotną. Teksty
piosenek powinny również nawiązywać do aktualnego Hasła Roku’
2014 – Choroby wektorowe.
(jaki)

„Świętokrzyskie, jakie cudne”
Młodzież z Publicznego Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym
wzięła udział w II Artystycznych Spotkaniach z Przyrodą z okazji obchodów 90-lecia Lasów Państwowych.

Gimnazjaliści z całego naszego województwa uczestniczyli w konkursach: Wiedzy o lesie oraz Przyrodniczym Konkursie Fotograficzno
– Plastycznym pod hasłem Świętokrzyskie, jakie cudne.

W zmaganiach artystycznych z naszej placówki brały udział: Weronika Huptas (kl. IIb), Aleksandra Synowiec (kl. IIb), Anita Łysakowska (kl. IIb), Aleksandra Wiaderny (kl. IIa), Paulina Obara (kl.
Ib). Opiekunem uczniów była pani Renata Wolska. W konkursie Wiedzy o lesie uczestniczył Maciej Wolski (kl. IIIb), którego przygotowywała pani Edyta Bartosiewicz.
25 marca 2014 roku w Zespole Szkół Leśnych w Zagnańsku odbyła
się gala wręczenia nagród. Anita Łysakowska otrzymała wyróżnienie
za wykonaną pracę fotograficzną.
Zaproszona młodzież wzięła udział w wykładzie na temat flory
i fauny świętokrzyskiej, pokazach sokolników, ćwiczeniach na strzelnicy. Konkurs organizowany był przez Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku przy współudziale Nadleśnictwa Zagnańsk, Nadleśnictwa
Kielce, LKP Puszcza Świętokrzyska Nadnidzianskich Parków Krajobrazowych.
Renata Wolska
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Pasowanie na czytelnika

Gdzie jesteś Wiosenko?

W dniu 14 marca w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym odbyło się pasowanie klasy 0 na czytelników biblioteki szkolnej.
Dzieci wraz z wychowawczyniami Katarzyną Żmijewską oraz
Małgorzatą Marszałek przygotowały z tej okazji akademię pt.
Zaczarowany Świat Bajek. Słowa
podziękowania należą się rodzicom, którzy przygotowali dla swoich pociech piękne stroje postaci
z bajek. Pasowanie na czytelnika
to oficjalne przyjęcie najmłodszych
uczniów do grona czytelników biblioteki szkolnej. Aby stać się pełnoprawnymi czytelnikami biblioteki, dzieci
musiały przejść kilka
prób i testów. Bezbłędnie
odpowiadały na zagadki
dotyczące bajek i baśni
zadawane przez bibliotekarkę, w którą wcieliła
się uczennica z klasy VI
Aleksandra
Kowalik.
W Królową Książkę zaś
wcieliła się Klaudia Bućko. To od niej przedszkolaki dowiedziały się,
jak należy zachować się w bibliotece, jak należy szanować książki oraz
jak wiele korzyści daje czytanie.
Po zakończeniu występów dzieci, odbyło się uroczyste ślubowanie. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły uroczyście przyrzekli, że
będą kochać i szanować książki, dbać o nie oraz sumiennie wypełniać
obowiązki czytelnika. Po uroczystym pasowaniu dyrektor Monika
Bujnowska wręczyła dzieciom dyplomy oraz pamiątkowe upominki
w postaci książek i słodkości.
Katarzyna Żmijewska

21 marca uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym przywitali długo wyczekiwaną wiosnę. O godzinie 8:00 odbył
się apel, w czasie którego uczniowie zapoznani zostali z planem obchodów Pierwszego
Dnia Wiosny. Założeniem tak wyjątkowego dnia było
powitanie
długo
oczekiwanej wiosny
kolorowo, wesoło
i smacznie.
Dyrektor szkoły
Monika Bujnowska
wraz z nauczycielami zgodzili się na ten jeden dzień oddać władzę
i ważne funkcje w szkole, dotychczas opanowane przez dorosłych,
w ręce uczniów. Otrzymali
oni już wcześniej tematy do
realizacji oraz konieczne
wskazówki. Dyrektor oddała rządy w ręce uczennicy klasy VI, przewodniczącej szkoły - Klaudii Bućko.
Uczniowie dzięki takiej
zamianie mogli wcielić się
w rolę nauczycieli i zobaczyć, jak ciężkim kawałkiem chleba jest praca z dziećmi. Następnie nastąpiło symboliczne
przekazanie kluczy przez panią dyrektor na ręce przewodniczącej.
W czasie przerw działał również Zielony bar sałatkowy z przysmakami
z różnych stron świata. Jury wybrało spośród sałatek najsmaczniejszą ,
która zyskała certyfikat jakości. I miejsce w kategorii sałatki warzywnej otrzymała uczennica klasy III Aleksandra Romańska, natomiast
w kategorii sałatki owocowej Oliwia Bućko.
Odbył się także konkurs na najciekawsze hasło rozpoczynające się
od słów: Pierwszy dzień wiosny jest jak. A oto wyniki: I miejsce zyskało
hasło: Pierwszy dzień wiosny jest jak skarpetka św. Mikołaja - pełny
niespodzianek, którego autorem jest Aleksandra Romańska. II miejsce zajęła Natalia Skowron, natomiast III miejsce Kacper Kowalik.
W tym dniu odbywały się także badania profilaktyczne, podczas
których można było sprawdzić długość paznokci czy włosów. W rolę
pielęgniarki wcieliła się uczennica klasy IV Oliwia Bućko. O godzinie
12:00 nastąpiło oddanie władzy dyrekcji oraz nauczycielom. Obchody
Pierwszego Dnia Wiosny uczniowie zakończyli topieniem Marzanny
oraz wspólnym ogniskiem na placu szkolnym.
Ilona Wątła

Konkurs matematyczny
Z okazji Międzynarodowego Dnia Liczby Pi w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu odbył
się szkolny konkurs matematyczny, w którym udział wzięli uczniowie klasy V oraz VI. Każdy
uczestnik miał do rozwiązania kilka zadań matematycznych. Trzeba było m.in. rozwiązać kilka
łamigłówek matematycznych oraz podchwytliwych zadań tekstowych. Zwycięzcami zostali: Tomasz Staszałek - uczeń klasy VI oraz Łukasz Krzentowski - uczeń klasy V. Dzieci wykazały się
dużymi umiejętnościami i sporą wiedzą matematyczną. Każde dziecko otrzymało nagrodę. Celem
konkursu było poszerzanie wiedzy i umiejętności matematycznych, popularyzowanie matematyki
wśród uczniów oraz zachęcanie do zgłębiania tajników tej może niełatwej, ale bardzo ciekawej
dziedziny wiedzy.
Dyplomy oraz nagrody wręczyła dyrektor szkoły, życząc wszystkim uczestnikom konkursu
wielu sukcesów i zachęcając do dalszej systematycznej pracy.
Katarzyna Barańska
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OGŁOSZENIE

Funkcjonowanie wspólnot gruntowych
Wspólnota gruntowa stanowi szczególny rodzaj współwłasności. Nie
podlega ona podziałowi na podstawie kodeksu cywilnego, a funkcjonuje na
podstawie własnych zasad określonych w ustawie z dnia 29 czerwca 1963r.
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. (Dz. U. z 1963 Nr 28 poz. 169).
Wspólnoty gruntowe nie mogą być przedmiotem podziału pomiędzy
uprawnionych nawet poprzez uwłaszczenie.
Sposobami likwidacji wspólnoty są jedynie; scalanie gruntów, za zgodą
bezwzględnej większości uprawnionych lub zbycie w całości wspólnoty, do
czego jest uprawniona Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej
a nie poszczególni jej członkowie.
Z mocy ustawy uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są
osoby fizyczne lub osoby prawne posiadające gospodarstwo rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życie ustawy (5 lipca 1963r.) faktycznie korzystały z tej wspólnoty.
Członkowie wspólnoty nie mogą swobodnie dysponować swoimi udziałami, nie mogą w dowolny sposób wyzbyć się udziału lub ze wspólnoty wystąpić.
Wynika to z faktu, że udział we wspólnocie jest związany z posiadaniem
gospodarstwa. Udział może być zbyty w całości tylko na rzecz osoby, która
posiada udział we wspólnocie lub posiada gospodarstwo rolne w tej albo sąsiedniej miejscowości. Zbycie posiadanego gospodarstwa rolnego przez osobę uprawnioną do udziału we wspólnocie gruntowej powoduje, że udział ten
przechodzi na nabywcę z mocy prawa.
Zagospodarowanie wspólnot gruntowych odbywa się na zasadach ściśle
określonych przez ustawodawcę. Jedyną możliwością sprawowania zarządu
nad wspólnotą i właściwego zagospodarowania jej gruntów jest powołanie
spółki, oraz jej organów na podstawie art. 14 ustawy. Spółka wykonuje określone ustawowe kompetencje w zakresie gospodarowania wspólnotą, której
przedmiotem SA nieruchomości wymienione w ustawie. Powstanie spółki
następuje w drodze uchwały powziętej większością głosów na zebraniu członków. Podstawą funkcjonowania spółki jest przyjęty statut. Tylko uprawnione
organy spółki, a nie pojedynczy jej udziałowcy albo nawet grupa udziałowców
mogą ja reprezentowana zewnątrz i podejmować decyzje tego typu jak złożenie
wniosku do sądu choćby w kwestii dochodzenia praw do spornych gruntów
wobec władz samorządowych, czy osób fizycznych. Sąd Najwyższy w uchwałach z dnia 9 grudnia 1969r., a także z dnia 23 sierpnia 1968r. – stwierdził, że
stosowanie do wspólnot gruntowych przepisów kodeksu cywilnego o współwłasności w drodze analogii, nie może mieć miejsca.
Uprawnienie do udziału w wspólnocie polega na uczestnictwie w zagospodarowaniu i zarządzaniu gruntami wspólnoty.
Prawa i obowiązki członków spółki określa statut.
Nadzór nad działalnością spółki sprawuje właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta). Zgoda tych organów jest potrzebna przy zatwierdzaniu statutu lub jego zmian, zatwierdzaniu planu zagospodarowania oraz regulaminu
użytkowania gruntów i urządzeń wspólnoty oraz przy zbyciu lub dzierżawie
wspólnoty albo jej części.
Wykaz uprawnionych do wspólnoty ustala się na podstawie ewidencji
gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe.
Spółka dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej posiada osobowość
prawną, podlega więc przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli zatem zamierza ona przeznaczyć środki
pieniężne ze sprzedaży, np. działek, na inne cele niż określone w statucie, winna opodatkować te dochody podatkiem.
Ustawodawca w ustawie nie zapewnił sądowej kontroli organów spółki.
Osoby uprawnione do udziału we wspólnocie nie mają żadnej drogi odwoławczej, która mogłaby służyć im do podważenia legalności spółki. W świetle
obecnie obowiązujących przepisów uczestnicy wspólnot gruntowych nie mają
możliwości wejścia na drogę sądową celem dochodzenia swoich roszczeń.
Dnia 9 lipca 2012r. odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
konferencja uzgodnieniowa dotycząca założeń do projektu ustawy o zmianie
ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
Założenia przewidują wprowadzeni n/w zmian:
1. Dostosowanie przepisów ustawy do współczesnego prawodawstwa.
2. Dokonanie zmian w ustawie umożliwiających uregulowanie stanu
prawnego nieruchomości wspólnot gruntowych.
3. Możliwość przekształcenia wspólnot gruntowych we współwłasność
w rozumieniu art. 195 Kodeksu cywilnego.
4. Zmianę zasad nabywania prawa do udziału we wspólnocie.
5. Możliwość przejęcia nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową,
przez urząd gminy lub Skarb Państwa, w szczególnych przypadkach.
6. Rozszerzenie zapisów w statucie dotyczących; zwoływania zebrań, zatwierdzenia statutu.
7. Możliwość zaskarżenia uchwały spółki przez członka.
8. Uchylenia zapisów dotyczących zatwierdzenia przez wójta/burmistrza,
prezydenta miasta/, zbycia, zmiany itp. Nieruchomości wspólnoty.
Przewodniczący Zarządu

o zebraniu członków wspólnoty gruntowej
Zwołuje się Ogólne Zebranie Członków Spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej mieszkańców wsi Skarżysko Kościelne na
dzień 17.05.2014r. o godzinie 16:00 w świetlicy środowiskowej GROM.
Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania, wybór władz i Komisji skrutacyjnej.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwalenie zmian w statucie.
4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Sprawy różne.
6. Dyskusja i wnioski.
7. Podjęcie uchwał.
8. Zamknięcie zebrania.
Jeżeli na Zebraniu w pierwszym terminie nie będzie wymaganej
liczby członków (połowa z wykazu), zebranie w drugim terminie odbędzie się z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu, i w
tym samym miejscu o godzinie 16:30.
Zgodnie z § 8 statutu członkowie mają obowiązek uczestniczyć
w zebraniach spółki. Członek może brać udział w Zebraniu osobiście
lub wyznaczyć pełnomocnika. Druk pełnomocnictwa można pobrać
u byłych członków zarządu.

Ważne ogłoszenie dla udziałowców
wspólnoty mieszkaniowej
Ogłoszenie o aktualizacji wykazu osób uprawnionych do udziału
we wspólnocie gruntowej mieszkańców wsi Skarżysko Kościelne.
Osoby będące spadkobiercami lub następcami prawnymi udziałowców pierwotnych, ustalonych decyzją Urzędu Miasta Skarżyska
Kamiennej z dn. 30.12.1987r., nr G-II-2050/1/87, winny w terminie do
30.12.2014r. uregulować wniosek pisemny do Zarządu o zmianę wpisu
w wykazie osób uprawnionych.
Do wniosku należy załączyć dokumenty prawne potwierdzające
przejęcie spadku lub praw majątkowych w postaci udziału w/w wspólnocie, a mianowicie:
- postanowienie sądowe o nabyciu spadku z udziałem,
- umowy przekazania gospodarstwa następcy,
- umowy notarialne o sprzedaży lub darowiźnie z udziałem,
- umowy nabycia samych udziałów (kupno, darowizna).
Informuje się, że wykazanie swoich uprawnień do udziałów we
wspólnocie będzie uprawniało do uczestnictwa w Zebraniach.
Wniosek o wpis na listę udziałowców można pobrać od byłych
członków zarządu.
Wnioski należy składać osobiście u członków zarządu spółki po
jego wybraniu w dniu 17.05.2014r.
Wniosek do pobrania na stronie www.skarzysko.com.pl

OGŁOSZENIE
Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Nr 31/2014 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 kwietnia 2014 roku następujące dni,
będą dniami wolnymi od pracy w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne:
1) w zamian za dzień 3 maja 2014 r. – Święto Narodowe przypadający w sobotę, ustalam dzień wolny od pracy dla części pracowników 2 maja 2014 r., a dzień 5 maja 2014r. dla pozostałych pracowników,
2) w zamian za dzień 1 listopada 2014 r. – Dzień Wszystkich
Świętych przypadający w sobotę, ustalam dzień wolny od pracy dla
części pracowników 3 listopada 2014 r., a dzień 10 listopada 2014r.
dla pozostałych pracowników.
Z treścią zarządzenia można zapoznać się w zakładce
„Władze – Wójt Gminy - Zarządzenia 2014r”.
Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak
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Sukces szachistów

Drugie miejsce szachistów

29 marca w Miejskim Centrum Kultury odbyły się finały Otwartych Szachowych Mistrzostw Skarżyska – Kamiennej, w których wystartowali szachiści GLKS Grom Skarżysko Kościelne. Szachowym
mistrzem Skarżyska został Kamil Kocia.
W turnieju mogli uczestniczyć wszyscy chętni szachiści
z terenu miasta i okolic, bez
względu na posiadaną kategorię. W sobotę 29 marca odbył
się drugi dzień mistrzostw
(pierwszy dzień został rozegrany 20 marca), o tytuł szachowego mistrza Skarżyska - Kamiennej rywalizowało siedmiu zawodników: Zbigniew Krakowiak,
Tadeusz Górlicki, Kamil Kocia, Jakub Jedynak, Jerzy Siek, Tomasz
Jędras i Mariusz Cichocki.
Turniej rozgrywany jest
zgodnie z obowiązującym
kodeksem PZSZ, zawodnicy
grają systemem każdy z każdym, na jedna partię przeznaczono 30 minut.
Szachowym
mistrzem
Skarżyska - Kamiennej został Kamil Kocia, drugie miejsce zajął Mariusz Cichocki, trzecie
Jerzy Siek. Nagrodę specjalną dla najmłodszego zawodnika turnieju
otrzymał dziewięcioletni Jakub Jedynak.
Celem turnieju była popularyzacja gry w szachy i wyłonienie szachowego mistrza miasta Skarżyska - Kamiennej na rok 2014. Organizatorem mistrzostw było Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku
- Kamiennej.
(jaki)

Drużyna GLKS Grom Skarżysko Kościelne zajęła II miejsce podczas
rozegranego 23 marca w Szydłowcu I Turnieju Szachowego Comes Cup.
Zmagało się 32. zawodników z czterech okolicznych powiatów.
Grano przy 16. szachownicach a z wyniku – choć zwycięzca mógł
być tylko jeden – zadowoleni byli chyba wszyscy.
Wyniki turnieju
Indywidualnie
1 miejsce – Adam Łukomski, KORDIAN Bliżyn.
2 miejsce – Jakub Skiba, ROSZADA Radom
3 miejsce – Kamil Kocia, GROM Skarżysko

Dwa razy na piątkę
W ostatni weekend marca w Mińsku
Mazowieckim rozegrano IV Mistrzostwa
Polski w trójboju siłowym klasycznym,
w których wystartowało ponad 200 zawodników i zawodniczek z całego kraju. Pośród
nich znaleźli się maturzysta z Grzybowej
Góry, Dominik Derlatka, startujący w barwach Wikinga Starachowice oraz polonista
z Grzybowej Góry, Rafał Lipka, reprezentujący barwy Kobry Kościan.
Uczeń ZSTM w Skarżysku-Kamiennej (były uczeń Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze) startował w kategorii juniorów do lat
20 w wadze do 93 kg. Dominik znakomicie spisał się w przysiadach,
w których pobił rekord życiowy zaliczając 200 kg!
W wyciskaniu sztangi leżąc gładko uporał się z ciężarem 120 kg,
a następne próby spalił z powodu błędów technicznych. Prawdziwy
popis dał jednak Derlatka w martwym ciągu, gdzie w drugiej próbie
wyrównał życiówkę ciężarem 205 kg, a w trzeciej próbie zmierzył się
ze sztangą ważącą 220 kg!!! Mocno dopingowany przez swojego nauczyciela, podniósł ten ciężar, dzięki czemu zajął w swoim sportowym
debiucie znakomite 5. miejsce w niezwykle mocno obsadzonej kategorii wagowej do 93 kg.
Po Dominiku na pomoście w Mińsku walczył Rafał Lipka, który startował w kategorii seniorów ponad 120 kg. Również on zajął 5
miejsce, uzyskując w przysiadach – 250 kg, wyciskaniu – 165 kg, a w
martwym ciągu 262,5 kg.
Obu zawodnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
(jaki)
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Zespołowo spośród 9. ekip najlepszym zespołem był KORDIAN, na
drugim miejscu uplasowali się nasi szachiści grający w składzie: Kamil
Kocia, Jerzy Siek, Tomasz Jędras i Mariusz Cichocki.
Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez Spółkę COMES puchary,
medale i nagrody oraz profesjonalny sprzęt szachowy zakupiony przez
współorganizatora – Stowarzyszenie Klub Szachowy WIEŻA Szydłowiec.
(jaki)

Paweł Rokita znów na podium
W dniach 4-5 kwietnia br. w Lublinie odbyły się Międzynarodowe
Finały Polsko-Ukraińskich Spotkań Mistrzów
Słowa. Spotkania te są
tematycznie związane
z dorobkiem literackim
Ukrainy i Polski, służą
propagowaniu
kultury żywego słowa oraz
umacnianiu więzi między narodem polskim i ukraińskim. W zmaganiach recytatorskich
wzięło udział 15 Ukraińców, którzy zaprezentowali teksty polskich poetów i pisarzy oraz 15 Polaków, którzy recytowali literaturę ukraińską.
W jury zasiedli: Natałka Śniadanko – poetka, pisarka, dziennikarka
i tłumaczka; Marian Kamecki – teatrolog, reżyser i instruktor teatralny
oraz Bohdan Zadura – polski poeta, prozaik, tłumacz i krytyk literacki. Gratulujemy poloniście Pawłowi Rokicie z Publicznego Gimnazjum
w Skarżysku Kościelnym, który (podobnie jak w roku ubiegłym) zdobył
II miejsce w konkursie.
(jaki)

Świątecznie w świetlicy w Majkowie
Świąteczny nastrój zawitał do
świetlicy w Szkole
Podstawowej w Majkowie.
Uczniowie
korzystający z zajęć
świetlicowych pod
czujnym okiem opiekuna zaprojektowali
i wykonali przepiękne karty świąteczne
dedykowane bliskim
i przyjaciołom. Wykorzystali rozmaite techniki plastyczne i uwzględnili motywy a także
kolorystykę kojarzące się ze zbliżającym się świętem Zmartwychwstania Pańskiego.
Karolina Miernik
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Blue Day – zaświeć się na niebiesko
dla autyzmu
2 kwietnia 2014r.
obchodzony był Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Z tej okazji Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej zorganizował
błękitny marsz będący
częścią ogólnopolskiej
akcji pod hasłem:
Blue Day – na
niebiesko dla autyzmu. Organizatorzy marszu postanowili zaprosić
do udziału w nim
uczniów
skarżyskich szkół, aby
uwrażliwić młodych ludzi na problemy
osób chorych na autyzm.
Członkowie Samorządu
Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum, którzy chętnie biorą udział
w różnorodnych działaniach charytatywnych
postanowili i tym razem
przyłączyć się do akcji,
aby pokazać, że solidaryzują się z osobami
autystycznymi, nie odtrącają ich i nie pozostają obojętni na ich chorobę. Uczniowie przygotowali specjalny transparent, zaopatrzyli się w balony, niebieskie
ubrania i wzięli udział w błękitnym marszu. Gimnazjaliści już wyrazili chęć do udziału w przyszłorocznej akcji.
Anna Rokita

Z gościnnym występem na Borze
W Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
w Skarżysku-Kamiennej (osiedle Bór) zorganizowano uroczyste
spotkanie w wiejskiej izbie. Wychowankowie przedszkola - oddziału
0 - oraz maluszki wraz z uczniami klasy II postanowili przywrócić
dawny blask obrzędom i zwyczajom wielkanocnym.

Podczas spotkania jak dawniej, tak i dziś, zasiedli przy stole rodzice, dziadkowie i zaproszeni goście, a wśród nich: poseł - Marzena Okła-Drewnowicz, lokalne władze: zastępca Prezydenta Miasta
- Grzegorz Małkus, Przewodniczący Rady Miasta - Andrzej Dąbrowski, Przewodnicząca Rady Osiedla - Wiesława Łapaj. Wszyscy
biesiadnicy po wyjątkowej części artystycznej podzielili się jajkiem
i składali sobie życzenia.
Gościem specjalnym przedszkolnego występu był zespół Niedźwiadki z Kierza Niedźwiedziego. Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora
Jacka Banaszczyka oraz ludzi wielkiego serca dzieciaki i zaproszeni
goście przenieśli się do świata ludowej muzyki i tańca.
(jk)

Finał akcji Pola Nadziei w Publicznym
Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym
11
kwietnia
2014r.
uczennice klasy II b realizujące projekt edukacyjny
oraz członkowie Samorządu
Uczniowskiego wraz z opiekunem p. Anną Rokitą zorganizowali happening w ramach
finału akcji Pola Nadziei 2014.
Akcja SU rozpoczęła się
ponad pół roku temu. 8 paź-

dziernika 2013r. Gosia Długosz, Patrycja Szymańska, Ola Walas, Natalia Węgłowska, Klaudia Wiśnios
i Jessika Sadza zasadziły w szkolnym
ogródku cebulki żonkili. Od tego
momentu dziewczęta czuwały nad
szkolnym poletkiem, gdzie już na początku kwietnia zakwitły nam
Pola Nadziei.
Celem akcji Pola Nadziei było nie tylko pozyskiwanie pieniędzy
na rzecz skarżyskiego hospicjum, ale
także propagowanie
bezinteresownej pomocy wśród młodzieży gimnazjalnej
i lokalnej społeczności.
W
związku
z tym 11 kwietnia
2014r. w szkole pojawił się kolorowy pochód, który przeprowadził zbiórkę pieniędzy
na terenie szkoły, przedszkola i urzędu gminy. Zebrane pieniądze
zostały przekazane podopiecznym skarżyskiego hospicjum.
Organizatorzy dziękują wszystkim za wsparcie akcji.
Anna Rokita
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P r z e g l ą d T e at r ó w Dz i e c i ę c yc h
pującym
zespołom: przedszkole
w Grzybowej Górze (opiekun Aneta
Makowska),
klas I SP w Grzybowej Górze (Katarzyna
Kowalik) przedszkole
Kierz Niedźwiedzi
(Iwona Rafalska),

IX Przegląd Teatrzyków Dziecięcych
W Przedszkolu Samorządowym
w dniu 10 kwietnia
z udziałem pięciu
grup odbył się już
po raz IX Przegląd
Teatrzyków Dziecięcych pod hasłem
Snuj się, snuj bajeczko.
Obecnych aktorów, ich opiekunów, publiczność
ora z człon ków
jury, a także grupę
rodziców powitała koordynatorka
i orga n i z atork a
tegorocznej edycji przeglądu Zofia Sieczka.

Młodych aktorów oceniało jury w składzie: wójt gminy Zdzisław
Woźniak, Maria Piwowarska, Teresa Banaszczyk, Izabela Jabłońska oraz Magdalena Kolasa. Pod uwagę brali zgodność z tematem,
pomysłowość, estetykę, stroje, dekoracje oraz zastosowanie różnorodnych technik.
Jury za najlepsze aktorki uznali
Paulinę
Karpetę
i Zosię Materek
a za aktorów Adasia
Antoniaka i Dawida Walczyński.
Równorzędne
nagrody i puchary
przyznano nastę-

przedszkole przy ZSP Skarżysko
Kościelne (Marta Kocia, Marzanna Dręga) oraz przedszkole
samorządowe (Aneta Działak).
Koordynatorem przeglądu
była Zofia Sieczka.
Podsumowując konkurs wójt
Zdzisław Woźniak pogratulował zarówno aktorom, jak i ich
opiekunom, a dyrektor placówki
Barbara Kocia zaprosiła na rok
przyszły, na X już jubileuszowy przegląd.
Jacenty Kita
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