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WYDAWNICTWO   SAMORZĄDOWE   GMINY   SKARŻYSKO   KOŚCIELNE

* sprzęt dla strażaków z Lipowego Pola,
* co ciekawego w powiecie?
* czeka nas Narodowy Spis Powszechny,
* konkurs o Janie Pawle II oraz konkurs czytelniczy,
* 100 lat kolejarzy w Skarżysku Kościelnym,
* strażackie podsumowanie,
* apel o pomoc dla Artura Borka,
* nowości w bibliotece,
* ważna jest profilaktyka –
- oraz inne aktualne wydarzenia.

Z okazji Dnia Kobiet 
składamy Wszystkim Paniom  

najlepsze życzenia, dużo zdrowia i szczęścia, 
by w każdym dniu roku 

uśmiech na Waszej twarzy
gościł tak samo często, jak w tym dniu.

Wójt Gminy 
Zdzisław Woźniak

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Wiatr

Wybory u strażaków
Zakończyła się kam-

pania sprawozdawczo-
wyborcza w jednostkach 
OSP działających na 
terenie gminy. W ich 
trakcie w ostatnim cza-
sie powołano nowe wła-
dze w Grzybowej Górze  
i Kierzu Niedźwiedzim.

Czytaj  
na str. 10 - 11

Brak przyzwolenia na przeprowadzenie 
zmian w szkołach

Na wniosek wójta 
Zdzisława Woźniaka na 
ostatniej sesji rady gmi-
ny w dniu 25 lutego br. 
zapadła decyzja o zdjęciu 
z porządku obrad uchwał 
dotyczących przekształ-
ceń w szkołach. -W wy-
niku rozmów i debat 

oświatowych, spotkań komisji oświaty z szefami pozostałych komisji 
rady, zebrań z rodzicami, nauczycielami i związkami zawodowymi 
doszliśmy do wniosku, że na chwilę obecną nie ma przyzwolenia na 
przeprowadzenie zmian, choć zmiany są potrzebne. Jednak temat 
pozostaje aktualny i w dalszym ciągu będziemy nad nim pracować – 
stwierdził wójt Zdzisław Woźniak.

Czytaj na str. 4-5

Ferie nie tylko dla dzieci
Tegoroczne ferie w świetlicy OSP w Lipowym Polu przebie-

gały dość aktywnie. 
Postawiliśmy w głównej 
mierze na profilaktykę 
i zajęcia ruchowe.  W 
pierwszym tygodniu 
oprócz normalnych za-
jęć zorganizowaliśmy 
tak bardzo oczekiwany 
przez dzieci i młodzież 
wyjazd na pływalnię do 
Ostrowca Świętokrzyskiego.

Czytaj na str. 19

Aktywne szkoły

Szkoły nasze tętnią życiem. Tylko w ostatnim czasie odbywały 
się w nich bale, akademie z okazji Dnia Babci i Dziadka, eliminacje 
turnieju wiedzy pożarniczej.

Czytaj w tym wydaniu.
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V sesja Rady Powiatu Skarżyskiego 
Sesja odbyła się w dniu 24 lutego br., a jej najważniejszym punk-

tem była zmiana na stanowisku skarbnika powiatu. Dotychczasową 
skarbnik Alinę Skuza zastąpiła Monika Gębska.

Sesja, w której uczestniczył wójt Zdzisław Woźniak, była stosun-
kowo krótka.

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu kworum przystąpiono do przy-
jęcia porządku obrad. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, 
przed Radą Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu 
Skarżyskiego między sesjami przedstawił Starosta Michał Jęrdys.  

Później przystąpiono do omówienia projektów uchwał i głoso-
wania nad nimi. Przyjęto m.in. uchwały dot. szczegółowych zasad, 
sposobu i trybu umarzania wierzytelności powiatu skarżyskiego oraz 
jego jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych ma-
jących charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych 
należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych, ws. 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 
2011-2025, ws. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2011 rok 
i ws.  zmiany Uchwały Nr 396/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: uchwalenia Programu Ochrony 
Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Skarżyskiego 
na lata 2009-2013 z uwzględnieniem lat 2013-2016.

(jaki)

„Stop Powodziom” dla Lipowego Pola

W podziękowaniu za udział w akcji przeciwpowodziowej w 2010 
roku jednostka OSP w Lipowym Polu otrzymała nowoczesną, wyso-
kowydajną pompę, która wraz z osprzętem jest warta około 8000 zł.  
– To cenny i pomocny dar, który zawdzięczamy Fundacji Jurka 

Owsiaka – mówi pre-
zes jednostki Tadeusz 
Chyb. 

Sprzęt zakupiony 
został w ramach akcji 
STOP POWODZIOM, 
którą Fundacja WOŚP 
przeprowadziła 4 lipca 
2010 r. Zebrano wów-
czas 2.644.507,34 zło-
tych i za te pieniądze 
kupiono sprzęt dla 575 

Ochotniczych Straży Pożarnych, wśród których znalazła się jednost-
ka Ochotniczej Straży Pożarnej z Lipowego Pola. 

Jednostka nasza znalazła się w gronie 47. jednostek OSP z terenu 
województwa świętokrzyskiego obdarowanych sprzętem. 

Jacenty Kita

STOWARZYSZENIE KULTURY ZESPÓŁ PIEŚNI 
TAŃCA I ROZRYWKI „ROMANO”

SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi  „GROM”

ZAPRASZA
Na uroczysty „Dzień Kobiet 8 marca 2011”, który odbędzie się w 

Świetlicy Wiejskiej w Skarżysku Kościelnym, ul. Kolonia 7.
W programie okolicznościowy referat i film na temat:  „Kobiety 

w wojsku dawniej i dziś” zaprezentuje kadra oficerska Centrum 
Szkolenia Inżynieryjno – Lotniczego i Wyższej Szkoły Oficerskiej 
Sił Powietrznych z Dęblina.

- godz. 12.30 – dla młodzieży szkolnej
- godz. 16.00 – dla mieszkańców gminy
Po prezentacji zapraszamy na wspólną zabawę integracyjną  

z niespodziankami dla Pań.
Członkowie i Zarządy Stowarzyszeń

Skarżysko Kościelne
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Pani Teresie Banaszczyk
wyrazy najszczerszego żalu i głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Mamy
składają 

Wójt Gminy, pracownicy Urzędu Gminy
i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Skarżysku Kościelnym

AK tuAlności

Przetarg na ulicę Dębową
Gmina rozpisała prze-

targ, który do połowy mar-
ca ma wyłonić wykonawcę 
ul. Dębowej w Majkowie 
na odcinku o długości pra-
wie 637 mb.

Przebudowa drogi po-
legać będzie na jej posze-
rzeniu do 5,5 m (około 0,7 
więcej niż obecnie), wy-
konaniu po prawej stronie 
chodnika o szerokości 2 m, 
utwardzeniu pobocza po 
lewej stronie oraz odwod-

nienia terenu. Na całej powierzchni położone zostaną nowe warstwy  
o łącznej grubości 12 cm. Poza tym powstaną zjazdy do posesji.

Prace planuje się zakończyć do połowy lipca br.
(jaki)

Z powiatem o inwestycjach drogowych
Wójt Zdzisław Woźniak w dniu 21 lutego spotkał się z członkiem 

zarządu powiatu odpowiedzialnym za infrastrukturę Stanisławem 
Dymarczykiem oraz przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg 
na temat wspólnych przedsięwzięć drogowych w tym roku. Jaki jest 
efekt rozmów? –Rozmawialiśmy między innymi na temat dokończe-
nia ul. Staffa w Majkowie i wykonania wspólnie z powiatem staracho-
wickim brakującego odcinka do drogi nr 42. Uzgodniliśmy ustawienie 
znaku „Stop” przy ul. Spokojnej w Grzybowej Górze oraz wykonanie 
przejścia dla pieszych na wysokości ul. Urzędniczej. Poza tym w miarę 
posiadanych środków być może rozpocznie się budowa brakujących 
chodników – mówi wójt Zdzisław Woźniak.

Podczas spotkania powróciła sprawa wzajemnego przekazania  
w zarząd niektórych dróg. Chodzi o przekazanie powiatowi dróg 
gminnych w Lipowym Polu od skrzyżowania do mostu oraz od 
Świerczku do Kierza. Z kolei powiat na rzecz gminy przekazałby  
ul. Szkolną w Skarżysku Kościelnym oraz od skrzyżowania do młyna 
w Lipowym Polu. Rozmowy w tym względzie będą kontynuowane.

Jacenty Kita

Narodowy Spis Powszechny  
Ludności i Mieszkań

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie prze-
prowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r., wg stanu na 
31 marca 2011, godz. 24.00.

Wcześniej, w dniach od 1 do 17 marca 2011 roku rachmistrzowie 
przeprowadzą obchód przedspisowy.
Po co spis?

NSP 2011 będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, 
kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii 
Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. koniecz-
ność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno – społecznej 
oraz społeczno – ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych 
przez Komisję Europejską

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informa-
cji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze 
demograficzno – społecznej i zawodowej, a także o społeczno – eko-
nomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o 
ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach 
podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokal-
nym.

Kogo obejmie spis?
Spis obejmie:

-  osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, 
budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszka-
niami;

-  mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz za-
mieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszka-
ne pomieszczenia niebędące mieszkaniami;

-  osoby niemające miejsca zamieszkania
Z jakich tematów będą zbierane dane?

W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tema-
tów badawczych:
1) stan i charakterystyka demograficzna ludności;
2) edukacja;
3) aktywność ekonomiczna osób;
4) dojazdy do pracy;
5) źródła utrzymania osób;
6) niepełnosprawność;
7) obywatelstwo;
8) migracje wewnętrzne;
9) migracje zagraniczne;
10) narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;
11) wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);
12) gospodarstwa domowe i rodziny;
13) stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania  

i budynki)
Metody spisu
-  samopis internetowy, który potrwa od 1 kwietnia do 16 czerwca 

2011 roku,
-  wywiad telefoniczny, który potrwa od 8 kwietnia do 30 czerwca 

2011 roku,
-  wywiad przeprowadzony przez rachmistrza spisowego, który po-

trwa od 8 kwietnia do 30 czerwca.
A może samospis?

Godny polecenia, w szczególności osobom mającym dostęp do 
Internetu, jest tzw. samospis internetowy. To najdogodniejsza forma 
udziału w NSP. Należy wykonać następujące kroki:
1. Uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wejdź na stronę: www.spis.stat.gov.pl lub www.stat.gov.pl
3. Wybierz zakładkę „Formularze spisowe”.
4. Wybierz formularz identyfikacyjny.
5. Wpisz swoje dane oraz zdefiniuj hasło dostępu.
6. Wpisz we wskazane miejsca kod z obrazka.
7. Zaloguj się i przystąp do wypełniania formularza spisowego.

Formularz można wypełniać w ciągu 14 dni od pierwszego zalo-
gowania. Można go uzupełniać etapami, dowolnego dnia. Po upływie 
14 dni dane do logowania tracą ważność i spis zostanie dokończony 
drogą telefoniczną lub przez rachmistrza.

Jacenty Kita
Więcej na: www.stat.gov.pl
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Brak przyzwolenia na przeprowadzenie 
zmian w szkołach

Na wniosek wójta Zdzisława Woźniaka na ostatniej sesji rady 
gminy w dniu 25 lutego br. zapadła decyzja o zdjęciu z porządku obrad 
uchwał dotyczących przekształceń w szkołach.

Na sesję, którą otworzył przewodniczący rady Paweł Wiatr licznie 
stawili się rodzice uczniów szkół z Grzybowej Góry, Lipowego Pola  
i Kierza Niedźwiedziego, nauczyciele, dyrektorzy tych placówek, sze-
fowa ZNP Beata Pastuszka. To właśnie w przypadku tych trzech szkół 
rada miała rozpatrzyć projekty uchwał w sprawie przekształcenia ich 
z nauczaniem w klasach I-VI do I-III. Zmiany przyniosłyby budżeto-
wi gminy roczne zmniejszenie wydatków w wysokości około 600.000 
złotych.

Szkoły bez zmian
-Wnioskuję o zdjęcie z porządku obrad projektów uchwał doty-

czących przekształceń w szkołach. W wyniku rozmów i debat oświa-
towych, spotkań komisji oświaty z szefami pozostałych komisji rady, 
zebrań z rodzicami, nauczycielami i związkami zawodowymi doszli-
śmy do wniosku, że na chwilę obecną nie ma przyzwolenia na prze-

prowadzenie zmian, choć zmiany są bardzo potrzebne. Jednak temat 
pozostaje aktualny i w dalszym ciągu będziemy nad nim pracować – 
stwierdził wójt Zdzisław Woźniak.

Rada jednogłośnie przychyliła się do tego wniosku i następnie 
przyjęła zmieniony już porządek obrad. Decyzję wójta i rady zebrani 
przyjęli oklaskami.
Wójt o swej pracy

Informację z pracy w okresie między sesjami złożył wójt Zdzisław 
Woźniak. 

W okresie między sesjami wójt uczestniczył w Konwencie Wójtów, 
Burmistrzów i Prezydentów Województwa, podczas którego dyskusję 
zdominowała kwestia wdrażania programu informatyzacji wojewódz-
twa, czyli „e-świętokrzyskie”. 

Poza tym w tym czasie wójt odbył liczne spotkania w sprawie 
przekształceń w oświacie oraz zebrań wiejskich, podczas których 
wybierano sołtysów i rady sołeckie (podsumowanie w następnym 
wydaniu – red.). Podczas zebrań dominowała tematyka związana  
z bezpieczeństwem, zagospodarowaniem terenów wokół szkół, bu-
dowy chodników, wykorzystania szkół po lekcjach na potrzeby mło-
dzieży i mieszkańców (przede wszystkim pracowni komputerowych), 
funkcjonowania służby zdrowia w gminie (kolejki, utrudniony dostęp 
do lekarzy), wprowadzenia przez MKS ulg dla osób powyżej 65. roku 
życia. Ale też sprawy lokalne jak np. zakup działki i budowa świetli-
cy w Świerczku czy też zagospodarowanie terenu wokół sadzawki w 
Lipowym Polu.
Goście mają głos

Radna powiatowa 
Danuta Banaczek od-
niosła się do zarzutu o jej 
nieobecności na sesjach, 
jaki padł podczas jednej  
z nich. –Celem moim jest 
dobro gminy, ale gdy nie 
mam zaproszeń na se-
sję to o nich nie wiem i 
nie biorę w nich udziału. 
Chcę współpracować z 
radą i tego typu sytuacje 
w przyszłości nie powin-
ny mieć miejsca – stwier-
dziła radna.
Drogi, drogi, drogi…

Dużo pracy na sesji miał członek zarządu powiatu odpowiedzial-
ny za infrastrukturę powiatową Stanisław Dymarczyk. Nasi radni 
wręcz zasypali go pytaniami i wnioskami.

Na sesję licznie przybyli rodzice

Wniosek o zdjęcie projektów uchwał „szkolnych” 
złożył wójt Zdzisław Woźniak

Radni głosują nad zdjęciem uchwał dotyczących zmian w szkołach

Rodzice podziękowali za decyzję wójta i rady

Danuta Banaczek



Nasza Gmina 5MAR Zec 2011 Nasza GminaMAR Zec 2011 5

Interpelacje i wnioski radnych
Na początek korzystając z obecności na sesji dzielnicowego 

Grzegorza Barwickiego radni zgłosili miejsca, gdzie wieczorami 
i w weekendy młodzież urządza sobie imprezy.

Natomiast do wójta radni zgłosili następujące wnioski: Paweł 
Wiatr prosił o przybliżenie kompleksowo zagadnień związanych 
z kanalizacją gminy oraz wnioskował o udrożnienie ul. Polnej. Michał 
Rymarczyk zwrócił uwagę na konieczność naprawy mostków przy ul. 
Św. Anny przy nowej drodze. Zenon Jaworski pytał o postęp w opra-
cowaniu dokumentacji na ul. Polną i Olszynki. Wojciech Płusa poru-
szył kwestię przeszkolenia osoby zatrudnionej przy pracach interwen-
cyjnych na tzw. „przeprowadzacza” przy szkole w Grzybowej Górze,

Włodzimierz Foch prosił o wyjaśnienie sprawy wstrzymania 
przez jednego z mieszkańców Lipowego Pola budowy kanalizacji. 
Tomasz Winiarski złożył wniosek o ustawienie w Kierzu na skrzyżo-
waniu z drogą od Gąsaw znaku „Stop” zamiast „Ustąp pierwszeństwa 
przejazdu”.

Jerzy Bernat, w związku z koniecznością złożenia mandatu, 
podziękował radnym za współpracę. Ponowił jednocześnie apel o 
uczynienie przez wójta i radę wszystkiego, aby zakupić nowy samo-
chód strażacki dla OSP Lipowe Pole. Alicja Pasis pytała o przyszłość 
kanalizacji ul. Św. Anny oraz budowę ulicy Dębowej w Majkowie. 
Zdzisława Rymarczyka z kolei interesowała przyszłość kanalizacji 
Rudki. Natomiast Gabriel Szewczyk ponowił wniosek o wytyczenie 
dróg dojazdowych do pól, o umieszczanie na tablicy ogłoszeń infor-
macji o mających się odbyć sesjach rady gminy, wykonanie odwodnie-
nia ul. Podlesie oraz zajął się kwestią bezpańskich psów.
Uchwały rady

Następnie rada, ze względów formalno – prawnych, stwierdziła 
wygaśnięcie mandatów radnych Justyny Duklas i Jerzego Bernata. 
Oznacza to, że w ciągu trzech miesięcy w okręgach wyborczych nr 2  
i 9 odbędą się wybory uzupełniające.

Radni zdecydowali jeszcze o ustaleniu wynagrodzenia dla inka-
sentów podatku (chodzi o nowych sołtysów w Świerczku i Michałowie) 
oraz dokonała zmian w budżecie polegających na przekazaniu na po-
trzeby policji kwoty 4000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 
badań osób nietrzeźwych oraz na zakup psa obronnego.
Wójt odpowiada

Na zakończenie sesji odpowiedzi na postawione wcześniej pytania 
udzielił wójt Zdzisław Woźniak. Wynika z nich, że:
-  prace kanalizacyjne postępują bez większych zakłóceń i nic nie 

wskazuje, aby termin ich zakończenia w 2013 roku był zagrożony,
-  prace projektowe na ul. Polnej postępują na bieżąco,
-  na temat „przeprowadzacza” w Grzybowej Górze trzeba przepro-

wadzić rozmowę z dyrektorem PUP,
-  protest mieszkańca Lipowego Pola w sprawie budowy kanalizacji 

jest sprawą poważną, ale możliwą do rozwiązania,
-  znak „Stop” przy drodze od Gąsaw nie powinien być problemem, 

pod warunkiem pozytywnej opinii powiatowej komisji ruchu dro-
gowego,

-  sprawa zakupu samochodu strażackiego do Lipowego Pola jest 
sprawą otwartą, trzeba jednak szukać na ten cel jak najwięcej pie-
niędzy spoza budżetu,

-  na ten moment w Rudce jest zbyt mało chętnych na budowę kana-
lizacji,

-  dokumentację na kanalizację ul. Św. Anny trzeba przeprojekto-
wać,

-  ogłoszenia o sesjach będą wywieszane na tablicach ogłoszeń,
-  na wytyczenie dróg dojazdowych do pól trzeba znaleźć pieniądze 

na koszty pomiarów geodezyjnych,
-  bezpańskie psy stanowią poważny problem i trzeba się wspólnie 

na nim pochylić.
Jacenty Kita

Z PR Ac R Ady GMiny

Na początek jednak 
S.  Dymarczyk stwierdził, 
że w wyniku uzgodnień z 
wójtem, po ustabilizowa-
niu warunków pogodo-
wych ustawiony zostanie 
znak „Stop” w Grzybowej 
Górze przy ul. Spokojnej 
oraz powstanie przej-
ście dla pieszych na ul. 
Kościelnej na wysokości 
ul. Urzędniczej. Z wypo-
wiedzi S. Dymarczyka 
wynika, że w tym roku zo-
stanie opracowany projekt 
budowlany na ul. Staffa w 
Majkowie. Dodał zarazem, 
że od 1 marca jest nowy 
dyrektor Powiatowego 
Zarządu Dróg Marek 
Czyż, którego przedstawi naszym radnym na najbliższej sesji.

Lawina pytań posypała się ze strony radnych. Alicja Pasis py-
tała o przedłużenie ul. Staffa do drogi krajowej nr 42. –Chodzi  
o 400 metrów drogi, a udział w jej budowie deklaruje powiat sta-
rachowicki i gmina Wąchock – stwierdziła radna. Odpowiadając  
S. Dymarczyk stwierdził, że ma mieszane uczucia w tym względzie, 
gdyż z jednej strony budżet powiatu jest ograniczony, z drugiej zaś 
modernizacja drogi nr 42 odsuwa się w czasie. –Ale temat nie jest za-
mknięty. Proponuję spotkanie wszystkich zainteresowanych w tym 
względzie – dodał.

Radni zadawali kolejne pytania. Zenon Jaworski pytał o przebudo-
wę skrzyżowania obok urzędu gminy. O niwelowanie poboczy i udroż-
nienie rowów w Grzybowej Górze wnioskował Gabriel Szewczyk. 
O poprawę bezpieczeństwa i jakości drogi na skrzyżowaniu  
w Majkowie koło kościoła wnioskował Michał Rymarczyk. Zdzisław 
Rymarczyk postulował naprawę drogi w Michałowie zniszczonej pod-
czas budowy kanalizacji, wykonanie odwodnienia oraz naprawę oto-
czenia mostu w kierunku Marcinkowa. Wojciech Płusa pytał, czy jest 
możliwe wybudowanie w Grzybowej Górze obok szkoły oświetlenia 
sygnalizującego przejście dla pieszych. Włodzimierz Foch zgłosił po-
stulat ustawienia znaku „Uwaga piesi” przy skrzyżowaniu w Lipowym 
Polu, zaś Paweł Wiatr zapytał o gwarancje udzielane przez powiat na 
realizowane inwestycje drogowe.

Na to ostatnie pytanie S. Dymarczyk obiecał odpowiedź na pi-
śmie, a w sprawie pozostałych odpowiedział:
-  w przypadku skrzyżowania obok Urzędu Gminy konieczne jest 

opracowanie koncepcji rozwiązania tego problemu, a to kosztuje 
20-30 tys. zł i na ten moment w budżecie powiatu tych pieniędzy 
nie ma,

-  znak „Uwaga piesi” oraz naprawa barierki przy moście w Lipowym 
Polu zostanie wykonana po ustabilizowaniu się warunków po-
godowych, podobnie jak przejście dla pieszych na ul. Kościelnej  
i znak „Stop” w Grzybowej Górze,

-  wniosek o sygnalizację pulsującą w Grzybowej Górze zostanie 
rozpatrzony, ale na to też trzeba pieniędzy,

-  w sprawie remontów bieżących na dziś dziury w drogach łatane są 
tylko masą na zimno SMA (od 28 stycznia do 24 lutego na ten cel 
„poszło” 11.650 kg!), remonty cząstkowe rozpoczną się wiosną.
Na zakończenie swego wystąpienia S. Dymarczyk dodał: -Nie je-

stem od obiecywania. Ja chcę coś zrobić. Dajcie nam chwilę czasu na 
realizację zgłaszanych wniosków, bo wielu wniosków nie da się zreali-
zować ze względu na pogodę. Ja rozumiem, że chcecie coś zrobić, ale 
są też pewne ograniczenia finansowe. Proszę o wyrozumiałość, cier-
pliwość i racjonalność.

Stanisław Dymarczyk
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deBAtA oświAtowA

Debata oświatowa nadal jest potrzebna
Niż demograficzny robi swoje. Spada liczba uczniów, rosną 

koszty funkcjonowania oświaty, których ciężar spadł na samorzą-
dy lokalne. W ostatnich tygodniach nie było chyba dnia, aby w me-
diach nie pojawiały się informacje o zamiarze przekształcenia lub 
likwidacji kolejnych szkół. W ciągu ostatnich pięciu lat w Polsce 
likwidowanych jest około 600 szkół rocznie. Sztywne zapisy Karty 
Nauczyciela nie pozwalają na uelastycznienie polityki zatrudnie-
nia w szkołach. A to płace generują najwyższe koszty.

W ostatnim miesiącu w naszej gminie zapoczątkowano poważ-
ną bardzo trudną debatę oświatową. 

Wójt i Komisje Rady Gminy, głównie członkowie Komisji 
Oświatowej spotykali się z dyrektorami, nauczycielami, przed-
stawicielami związków zawodowych oraz rodzicami szkół o naj-
mniejszej ilości dzieci i najbardziej kosztownych tj. w szkole w 
Grzybowej Górze, Lipowym Polu i Kierzu Niedźwiedzim.

Na dziś konsensusu nie udało się wypracować, co nie oznacza, 
że temat jest zamknięty. Wcześniej czy później radykalne decyzje 
będą musiały zapaść, gdyż w innym przypadku Rada Gminy nie 
będzie mogła uchwalić budżetu. Zmieniona ustawa o finansach 
publicznych, która nie „pozwala żyć na kredyt”, w swoich zapisach 
nakłada ograniczenia mówiące, że organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym 
planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bie-
żące. W budżecie na 2011 rok relacja ta jest na poziomie planowa-
ne wydatki bieżące 14 037 841,08 zł, zaś dochody bieżące 14 050 
743,08 zł. 
Coraz większe wydatki na oświatę, coraz mniej dzieci

Patrząc na ostatnie kilka lat daje się zauważyć bardzo nieko-
rzystne tendencje w funkcjonowaniu systemu oświaty w gminie. 
Od roku szkolnego 2004/2005 do roku szkolnego 2010/2011 liczba 
uczniów spadła aż o 204 z 749. do zaledwie 545. Jedynie w Szkole 
Podstawowej w Majkowie nastąpił wzrost z 60 do 74 uczniów.

Jeśli chodzi o wydatki ponoszone na edukację jednego dziec-
ka to w tym samym czasie wzrosły one średnio z 4.653 zł do oko-
ło10.308 złotych! W analogicznym okresie subwencja z budżetu 
państwa wzrosła o 25% (tj. z 3.044.918 zł do 3.811.182 zł), ale łączne 
wydatki na oświatę w tym czasie wzrosły aż o 43,3%! Brakujące 
kwoty gmina musi wygospodarować ze środków własnych kosz-
tem innych, równie ważnych zadań: oświetlenia ulic, pomocy spo-
łecznej jak również inwestycji.

Szczegółowe dane w tym względzie przedstawia tabela.

Rok  
szkolny

Liczba 
dzieci 

ogółem

Subwencja 
otrzymana 

w zł

Kwota wydat-
ków poniesio-
nych finanso-

wanych  
z subwencji

Wydatki 
poniesione 
na 1 dziec-

ko w zł

2010/2011 545 3.811.182 5.617.976 10.308
2009/2010 596 3.838.443 5.102.357 8.561
2008/2009 629 3.884.850 4.484.415 7.129
2007/2008 677 3.665.339 4.314.770 6.373
2006/2007 721 3.438.743 3.857.156 5.350
2005/2006 738 3.388.647 3.678.768 4.985
2004/2005 749 3.044.918 3.485.308 4.653

Od kilku już w lat w naszej gminie subwencja nie wystarcza 
na konieczne do poniesienia wydatki na utrzymanie szkół. Między 

innymi koszty dowozu dzieci do szkół, funkcjonowanie świetlic 
szkolnych i stołówek, wydatki inwestycyjne i remonty. Zadania te 
gmina finansuje ze środków własnych.
Czy pieniądze idą za uczniem?

Teoretycznie tak. I powinny, w myśl założeń reformy, pokry-
wać koszty kształcenia dzieci.

Tyle, że w przypadku małych szkół ta teoria się nie sprawdzi-
ła, gdzie średni koszt kształcenia ucznia wynosi około 10 000 zł 
przy subwencji na ucznia około 7.000 zł. Subwencja przy większej 
liczbie uczniów w szkole pokrywa koszty funkcjonowania szkoły 
natomiast w przypadku szkoły małej gmina musi dofinansować do 
jednego ucznia nawet ponad 20 000 złotych!
Gmina chciała zmian

Rokrocznie rosną koszty funkcjonowania szkół, głównie 
wzrost wynagrodzeń nauczycieli jak również tzw. rzeczówka: 
oświetlenie, ogrzewanie, koszty mediów i inne. Liczba uczniów 
systematycznie spada, a tym samym subwencja oświatowa z bu-
dżetu państwa jest mniejsza. Proponowane zmiany zmierzały do 
tego, aby przekształcić szkoły w Lipowym Polu, Grzybowej Górze, 
i Kierzu Niedźwiedzim w szkoły filialne poprzez obniżenie struk-
tury organizacyjnej klas od  I-VI z oddziałem przedszkolnym do 
struktury organizacyjnej klas od I-III z oddziałem przedszkolnym, 
co pozwoliłoby niemal o połowę zmniejszyć koszty funkcjonowa-
nia tych placówek

Dodajmy, że aktualnie w SP Lipowe Pole uczy się 19. uczniów 
(średnia na oddział 3,57 ucznia), w Kierzu Niedźwiedzim  
33. uczniów (średnia 5,29) a w Grzybowej Górze 43. uczniów (śred-
nia 6,86).
Co zmiany dałyby uczniom?

Poza koniecznością dojazdu same plusy. Szkoła Podstawowa 
w Skarżysku Kościelnym przy Zespole Szkół jest w stanie zapew-
nić przyjęcie nowych uczniów pod względem organizacyjnym. 
Uczniowie mieliby możliwość korzystania ze stołówki szkolnej i 
świetlicy, biblioteki wraz z czytelnią i pracownią multimedialną, 
pracowni informatycznej, multimedialnych pracowni językowych, 
pracowni przedmiotowych wyposażonych z tablice interaktywne. 
Mieliby dostęp do Sali gimnastycznej i bazy rekreacyjno – spor-
towej na kompleksie „Orlik”. Proponowane przekształcenie szkół 
oraz dowóz dzieci zapewniłyby lepszą ofertę edukacyjną, odejście 
od klas łączonych. Obowiązek dowozu spoczywa na gminie. 

Negatywny skutkiem zmian organizacyjnych byłaby redukcja 
zatrudniania nauczycieli w tych szkołach.
Na dziś nie ma przyzwolenia na zmiany

Podczas debat oświatowych w tych trzech miejscowościach, 
czasami bardzo burzliwych, padały różne argumenty „za” i „prze-
ciw”.

Reasumując stwierdzić można, że na dziś nie ma przyzwolenia 
na proponowane zmiany.

Wniosek taki nasuwa się po odbytych zebraniach wiejskich z 
rodzicami i nauczycielami. Został on na tę chwilę uwzględniony 
przez wójta i radę gminy, co znalazło odzwierciedlenie w decyzji 
rady na sesji 25 lutego.

Pewne jest jedno. Zmiany – wcześniej czy później – i tak muszą 
nastąpić. 

Zmniejszenie kosztów funkcjonowania szkół pozwoli funkcjo-
nować gminie jak również przeznaczać środki na inwestycje, które 
są warunkiem rozwoju cywilizacyjnego gminy. Gmina, która nie 
inwestuje ogranicza swoją rolę jedynie do dystrybucji środków. 

Jacenty Kita
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Razem z żoną jest nam miło, że Stowarzyszenie Kultury poświęci 
imprezę „Cudze chwalicie, swego nie znacie” kolejarzom. To przecież 
nasi przodkowie i my. Dlatego chętnie dokładamy cegiełkę do wysta-
wy „100 lat kolejarzy w gminie Skarżysko Kościelne”. Zachęcamy in-
nych do szukania pamiątek.

Z pozdrowieniami dla całej kolejarskiej braci –
Halina i Tadeusz Sieczka

10 0 l At Kole jAR Z y

Kolejarskie wspomnienia
Przyszedłem do świetlicy wiejskiej w środę wieczorem ze skrzyn-

ką pełną kolejowych 
eksponatów oraz pli-
kiem legitymacji i od-
znaczeń. Pamiątki same 
mówiły, ile mają lat, 
niektóre są po dziad-
kach, znalezione na 
strychu, który razem  
z żoną Haliną prze-
glądaliśmy. Godziny 
spędzone na strychu 
wydłużały się, ponie-
waż każdy eksponat 
miał własną historię 
i opowiadanie o nich 
przypominało nam 
młode lata. Naukę  
w TZN w Skarżysku 
Kamiennej, drogę do 
szkoły od torów do to-
rów, kładka pod most-

kiem kolejowym na Oleśnicy. Czasem nie było kładki i trzeba było 
przejść boso przez strumyk, aby się obuwie nie rozmyło.

Ruch na górce rozrządowej był duży, stukot kół, gwizdki kolejarzy 
i wielkie lokomotywy robiły na nas wszystkich wrażenie. 

Po ukończeniu szkoły z zawodem w ręce i po odbyciu służby woj-
skowej rozpocząłem pracę na kolei. Mieszkając na wsi w Skarżysku 
Kościelnym po odgłosach pędzących pociągów wiedzieliśmy czy bę-
dzie pogoda czy deszcz. Na łąkach przy torach graliśmy w piłkę noż-
ną, gdzie mecz był rozgrywany na pociągi tzn. od przejazdu jednego 
pociągu do przejazdu drugiego było około 15 minut, co oznacza, że 
pociągi jeździły według planu tj. dokładnie. 

Dziś również moje dzieci mówią: „Tata, będzie pogoda, twoja fir-
ma daje dobry głos” – śmiech w rodzinie.

Oczywiście na spacerek z wnuczkiem żona idzie w stronę torów 
pokazać firmę małemu chłopcu, w której pracował dziadek. Mały 
czasem nie chce odejść, liczy wagony i cieszy się, jak usłyszy gwizdek 
lokomotywy.

Bardzo miło wspominamy z żoną naszą pracę na kolei. Dziś, jako 
emeryci mamy czas na wspomnienia. Oboje wiemy, że gdyby nie ta 
praca to nie mielibyśmy nowego domu, ogrodu, który żona pielęgnuje 
i zdobywa za niego nagrody. Nasze dzieci mogły się uczyć i rozwijać 
dalej, studiować i budować swoje życie. My, jako młodzi ludzie, mie-
liśmy pracę, czego teraz nasza młodzież nie może o sobie powiedzieć.

„100 lat kolejarzy w Gminie Skarżysko Kościelne”
Honorowy patronat nad uroczystościami jubileuszowymi objął 

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne

K   O   N   K   U   R   S
Serdecznie zapraszam wszystkie dzieci i młodzież do udziału  

w konkursie „100 lat kolejarzy w Gminie Skarżysko Kościelne”. Wasz 
udział będzie cząstką tej historii, a prace konkursowe znajdą się na 
zorganizowanej z tej okazji wystawie oraz w kronice gminnej i będą 
dostępne dla przyszłych pokoleń.

Prace wykonane techniką dowolną (zdjęcie, rysunek, obraz, po-
ezja, portret przodka, opowiadanie rodzinne, wspomnienie dziadków 
itp.) można nadsyłać do dnia 15 maja 2011 roku na adres: Urząd Gminy 
Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2 a, 26-115 Skarżysko Kościelne z 
dopiskiem: „Konkurs – 100 lat kolejarzy w Gminie Skarżysko Kościelne”.

Rozstrzygniecie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 19 
czerwca 2011 roku podczas głównych uroczystości związanych z ju-
bileuszem.

Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak
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w GMinie  i  Powiecie

Pamięci pomordowanych na Borze
13 lutego 2011 roku na Borze odbyły się uroczystości upamiętnia-

jące pamięć 360 ofiar hitlerowskiego okupanta, członków organizacji 
„Orzeł Biały” i Związku Walki Zbrojnej.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji pomordowa-
nych w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po nabożeństwie  
zebrani  przeszli pod pomnik, gdzie wzięli udział w kolejnej części 
uroczystości. Krótkie przemówienia wygłosili prezydent Skarżyska 
Kamiennej Roman Wojcieszek, poseł Marzena Okła - Drewnowicz 
oraz poseł Andrzej Bętkowski. Następnie delegacje, w tym z naszej 
gminy, złożyły kwiaty i wiązanki na pomniku pomordowanych i za-
palno znicze pamięci. 

Po części oficjalnej organizatorzy zaprosili na ognisko i poczęstu-
nek. Do wspólnego śpiewana pieśni patriotycznych zaprosił zespół 
„Klin” z Wąchocka. 

W uroczystościach udział wzięła 9 osobowa delegacja Koła 
Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego ze Skarżyska Kościelnego, 
która złożyła  symboliczną wiązankę kwiatów oddając cześć żołnie-
rzom polskiego państwa podziemnego, którzy zginęli w obronie na-
szej Ojczyzny. 

Jacenty Kita
Zdjęcia: Szymon Płusa

Powstanie Powiatowa Platforma 
Informacyjna? 

Starosta Skarżyski Michał Jędrys wyszedł z inicjatywą no-
wej polityki informacyjnej i promocyjnej pod roboczą nazwą 
„Powiatowa Platforma Informacyjna”. Odbyły się w tej kwestii 
już dwa spotkania, w których uczestniczyła Monika Mączyńska, 
zajmująca się promocją i rozwojem w urzędzie gminy.  -Chcemy 
doprowadzić to tego, aby wszystkie samorządy w powiecie pro-
wadziły wspólną politykę informacyjną i promocyjną. Chcemy 
łączyć siły i tym samym ograniczać koszty z tym związane – 
mówi Michał Jędras.

Działania te miałyby obejmować cztery obszary: wspólną 
promocję, prowadzenie zsynchronizowanej strony internetowej, 
stworzenie centrum multimedialnego oraz ewentualnie wyda-
wanie wspólnej gazety dla całego powiatu.

Pierwszym efektem podjętych działań jest to, iż dożynki po-
wiatowe dotychczas organizowane w Skarżysku Kamiennej wyj-
dą w teren. 

Jacenty Kita

Przybywa bezrobotnych
Trudna sytuacja na rynku oraz zmniejszone środki w dys-

pozycji urzędów pracy na aktywne formy zwalczania bezrobo-
cia (szkolenia, pożyczki dla bezrobotnych, prace interwencyjne) 
powodują, że –niestety – pogarsza się sytuacja na rynku pracy 
w powiecie skarżyskim. Takie wnioski wynikają z posiedzenia 
Powiatowej Rady Zatrudnienia w dniu 24 lutego br.

- W ciągu zaledwie jednego miesiąca stycznia tego roku, bez-
robocie wzrosło aż o 10,3%. Nasi bezrobotni stanowią 9,5% ogółu 
bezrobotnych w powiecie. Poza tym zmieniły się zasady naboru 
na staże i prace interwencyjne, na które są ogłaszane konkursy. 
Dla przykładu w I edycji konkursu na 70 staży było chętnych 570 
osób! Ale jest i druga strona medalu. W ofercie PUP są miejsca 
pracy, ale nie budzą one zainteresowania bezrobotnych – mówi 
wójt, a zarazem członek rady Zdzisław Woźniak.

Ponadto członkowie rady analizowali sytuację na rynku pra-
cy w roku ubiegłym i pierwszych miesiącach tego roku oraz usta-
lili kierunki planowanych szkoleń na 2011 rok.

(jaki)

Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym
w bieżącym roku obchodzi 40-lecie istnienia.

W związku z tym ZAPRASZAMY
wszystkich sympatyków naszej placówki, 

przyjaciół, rodziców, naszych absolwentów 
oraz inne osoby, którym nasze przedszkole  

nie jest obojętne
do wspólnych obchodów dnia 14.05.2011r.
Szczegółowy program będzie umieszczony  

na ogłoszeniach i plakatach. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DYREKCJA I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA.
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Rok 2010 był trudny dla strażaków, zarówno ochotników, jak  
i zawodowców. Wpływ na to miały przede wszystkim powodzie, jakie 
nawiedziły nasz kraj w maju i we wrześniu ubiegłego roku. W sumie 
w akcjach przeciwpowodziowych zawodowcy brali udział 50 razy (142 
strażaków) a ochotnicy 39 razy (223 strażaków). Wyjeżdżano na teren 
powiatów sandomierskiego, opatowskiego, staszowskiego i buskiego. 
Nie można też pominąć wrześniowej powodzi w naszym powiecie.

Łącznie w roku 2010 jednostki straży pożarnej z terenu powiatu 
wyjeżdżały 1273 razy do różnego rodzaju zdarzeń na terenie działania 
PSP. W 2010 roku zanotowano 453 pożary, 791 miejscowych zagrożeń 
i aż 29 fałszywych alarmów. To aż 105 zdarzeń więcej niż w roku 2009. 
Godny podkreślenia jest fakt, że w 40% wszystkich akcji uczestniczyli 
ochotnicy.

Zabierając głos po sprawozdaniach, goście wyrażali uznanie dla 
skarżyskich strażaków wysoko oceniając ich pracę. 

Działania straży pożarnej to również działania kontrolne, różnego 
rodzaju szkolenia, akcje propagandowe w lokalnych mediach, prowa-
dzenie eliminacji regionalnych w konkursach i turniejach.

W rocznej naradzie podkreślano ogromną rolę Ochotniczych 
Straży Pożarnych. 

Jacenty Kita

StR A ż AcK ie  PodSuMowAniA

Narada roczna strażaków
W dniu 23 lutego 2011 r. w nowo oddanej do użytku sali konferen-

cyjnej w Komendzie Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej odbyła 
się roczna narada podsumowująca pracę jednostek ochrony przeciw-
pożarowej z terenu powiatu skarżyskiego w roku 2010. 

W naradzie uczestniczyli m.in. poseł Andrzej Bętkowski, 
Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Kielcach Stanisław Woś, przedstawiciele władz 
samorządowych, w tym starosta skarżyski Michał Jędrys oraz wójt 
naszej gminy Zdzisław Woźniak.

Obecni byli przedstawiciele zarządu powiatowego ZOSP, preze-
si i naczelnicy OSP z terenu powiatu skarżyskiego oraz pracownicy 
Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Spotkanie rozpoczął krótkim słowem wstępu oraz przywitaniem 
wszystkich przybyłych gości gospodarz Komendant Powiatowy PSP  
w Skarżysku-Kamiennej Sylwester Hamera.

Na początku spotkania podziękowano strażakom, którzy w ze-
szłym roku zakończyli swoją służbę: Dariuszowi Ungier i Pawłowi 
Gładyś. Komendant S. Hamera podziękował zasłużonym za zaanga-
żowanie w pracę i długoletnią służbę.

Później komendant powiatowy S. Hamera wraz z zastępcą 
Marcinem Machowskim w formie multimedialnej przedstawili naj-
ważniejsze zadania zrealizowane przez poszczególne komórki organi-
zacyjne w roku 2010 ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji poża-
rowej, wydatków finansowych, poczynionych remontów i inwestycji 
oraz zamierzeń na rok bieżący. 

W wystąpieniu podkreślono szczególną rolę OSP jaką one odgry-
wają w systemie ochrony pożarowej, przedstawiając podstawowe pro-
blemy prezesów tychże jednostek z jakimi się borykają w codziennej 
społecznej służbie na rzecz lokalnych społeczności. 
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Po części sprawozdawczej zebrani przystąpili do najważniejszego 
celu zebrania tj. wybrania nowych władz na najbliższe pięć lat.

W wyniku przeprowa-
dzonego głosowania nowo 
wybrany Zarząd OSP Kierz 
Niedźwiedzi tworzą: Dariusz 
Sasal – prezes, Piotr Janiec – 
I wiceprezes, Krzysztof Lech 
Wiatr – II wiceprezes, Jan 
Wojciech Ulewiński – sekre-
tarz, Norbert Łukasz Bodo 
– skarbnik i Marcin Góźdź – 
gospodarz.

Komisję Rewizyjną OSP 
Kierz Niedźwiedzi tworzą: 

Mirosław Sasal – przewodniczący, Krzysztof Józef Maciejczak – se-
kretarz i Piotr Suwara – członek.

(jk)

w yBoRy u StR A ż AKów

Wybory strażackie w Kierzu Niedźwiedzim

W Kierzu Niedźwiedzim odbyło się zebranie sprawozdawczo – 
wyborcze miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zebranie, które prowadził druh Mirosław Sasal, swą obecnością 
zaszczycili: poseł na Sejm RP Andrzej Bętkowski, Starosta Powiatu 
Skarżyskiego Michał Jędrys, Wójt Gminy  Skarżysko Kościelne 
Zdzisław Woźniak, Przewodniczący Rady Gminy Skarżysko 
Kościelne Paweł Wiatr, Prezes Gminny ZG OSP w Skarżysku 

Kościelnym Zbigniew Celski, PSP Szczepan Wierzbowicz, inspektor 
ds. p.poż. w Urzędzie Gminy Ksawery Krupa, dyrektor szkoły Barbara 
Stodólska, radny powiatowy Stanisław Czubak, radni gminy Justyna 
Duklas i Tomasz Winiarski,  komendant gminny ZOZOSP RP Piotr 
Janiec oraz delegacje OSP Lipowe Pole i Grzybowa Góra.

Najlepszy Czytelnik Roku 2011
REGULAMIN KONKURSU

Organizator: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym

Cele:
• Podnoszenie kultury czytelniczej
• Promocja książki i czytelnictwa
• Utrwalanie nawyku obcowania z książką.

Zasady:
1.  Konkurs przeznaczony jest dla czytelników Gminnej Biblioteki 

Publicznej
2. W konkursie biorą udział wszyscy czytelnicy zapisani do bibliote-

ki w wieku od 6-13 lat. (o ile nie zgłoszą swojej rezygnacji z uczest-
nictwa)

3. Ocenie konkursowej podlega:
 - liczba przeczytanych i oddanych książek 
 - frekwencja, z jaką czytelnik uczęszcza do biblioteki,
4.  Konkurs będzie trwał od 01 marca do 31 grudnia 2011r.
5.  Podsumowanie i ogłoszenie wyników następuje w styczniu roku 

następnego.
6.  Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w regula-

minie konkursu.
W programie przewidziane są nagrody i wyróżnienia przyznane  

w dwuch kategoriach wiekowych:
Kategoria I - klasy I-III szkoły podstawowej, 
Kategoria II - klasy IV-VI szkoły podstawowej,

Teresa Banaszczyk
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w yBoRy u StR A ż AKów

Wybory strażackie w Grzybowej Górze
W dniu 13 lutego br. w budynku remizy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Grzybowej Górze odbyło się walne zebranie sprawozdaw-
czo – wyborcze za kadencję 2006 – 2011. 

Zebranych powitał Prezes OSP dh Marian Gładyś, a w szczególno-
ści: dh Andrzeja Bętkowskiego – posła na Sejm, jednocześnie Prezesa 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP, Zdzisława Woźniaka – Wójta 
Gminy Skarżysko Kościelne, mł. bryg. Waldemara Madeja z komendy 
powiatowej PSP, delegacje druhów z OSP Kierz Niedźwiedzi, Lipowe 
Pole, Komendanta Gminnego ZOSP RP Skarżysko Kościelne - Piotra 
Jańca, dh Małgorzatę Strzelec – Dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Grzybowej Górze, Wojciecha Płusę – radnego Rady Gminy Skarżysko 
Kościelne i członków wspierających: Ryszarda Łyżwę, Leszka 
Gładysia, Sebastiana Pika, Paulinę Jaworską. 

Na stan 47 członków na zebranie przybyło 40. Po powitaniu dru-
hen, druhów i zaproszonych gości dokonano wyboru przewodniczą-
cego zebrania oraz protokolanta. Jednogłośnie wybrano dh. Mariana 
Gładysia na przewodniczącego zebrania, a dh. Rafała Lipkę na pro-
tokolanta. 

W porządku obrad ze-
brani uzupełnili pkt. 7 o 
podpunkty a,b,c  (dotyczą-
ce: a – patronat nad figur-
ką upamiętniającą bitwę  
w Powstaniu Styczniowym, 
b – zmiany w statucie, c – 
nadanie godności „Strażak 
Honorowy” dla dh. Mariana 
Drożdżała). Zebrani jed-
nogłośnie zaaprobowali 
podany porządek zebrania. 
Sprawozdanie finansowe za 
rok 2010 złożył dh Grzegorz 
Kocia. Składki członkowskie 
za 2010 rok uiściło 47 druhów 
i jeden członek wspierający. 

Na rok 2011 w kasie i banku spółdzielczym pozostała kwota 2516,41 zł. 
W okresie sprawozdawczym zakupiono ze środków własnych krzesła, 
nagrzewnicę, bojler,  szlifierkę kątową na łączną kwotę 8115 zł. 

Sprawozdanie z działalności bojowej złożył Naczelnik dh Marek 
Grzyb. W 2010 roku OSP uczestniczyła w 100 zdarzeniach, w tym 
7 poza powiatem (akcja powodziowa Sandomierz). Pozostałe zda-
rzenia to: 31 pożary, 61 miejscowe zagrożenia i jeden fałszywy alarm  
w dobrej wierze.

Kurs I stopnia ukończyli druhowie: Małgorzata Strzelec, Ewelina 
Płusa, Katarzyna Mularska, Aneta Pająk, Sylwester Płusa, Radosław 
Grzyb, Grzegorz Kwiatkowski, Edward Kocia, Rafał Lipka, Paweł 
Tokarczyk, Piotr Tokarczyk. W/w dyplomy ukończenia kursu wrę-
czył mł. bryg. Waldemar Madej. 

Ważniejsze akcje to powódź Sandomierza i „obrona” Szczepanowa. 
Dh. Małgorzata Strzelec prowadząca kronikę OSP zapoznała zebra-
nych z najważniejszymi wydarzeniami związanymi z jednostką. Do 
ważniejszych należy zaliczyć:
-  VI Pielgrzymkę Strażaków na Jasną Górę,
-  powodzie (15 maja; 1-3 września w Grzybowej Górze  

i Szczepanowie)
-  zapewnienie opieki dzieciom w czasie wakacji i wolontariat  

11 osób – wypracowanie w wolontariacie kwoty 7560 zł.
-  udział w przeglądzie kronik ( wojewódzki – 4 września – wy-

różnienie; ogólnopolski 17 – 19 września wyróżnienie spośród  
24 kronik z całego kraju)
Dh Marian Gładyś – Prezes podziękował wszystkim druhnom 

i druhom za zaangażowanie w prace społeczne i bezpieczeństwo  
w 2010 r. Skupił się na:
1. Podział środków budżetowych na utrzymaniu OSP w 2010 roku. 

Mówił: „Solidarnie, to nie znaczy sprawiedliwie. Jednostka nasza 
jak  i pozostałe w gminie na utrzymanie gotowości bojowej otrzy-
mała 30 tyś. zł, tyle samo co pozostałe jednostki. My ponosimy 
najwyższe koszty związane z ilością wyjazdów (100), utrzymaniem 
gotowości bojowej zimowej, ubezpieczenia, podatki. W sumie na 
utrzymanie gotowości brakło nam środków finansowych i dołoży-
liśmy z własnych 2.000zł.”. 

2. Serdecznie podziękował biorącym udział w kweście na rzecz od-
nowy cmentarza a byli to: Strzelec Sebastian, Jaworska Paulina, 
Ciok Aleksandra, Celi Adrianna, Łyżwa Krzysztof, Obwarzanek 
Hubert, Płusa Anna, Kwiatkowski Grzegorz, Pająk Aneta, 
Kocia Grzegorz, Niewczas Justyna, Stępień Wojciech, Strzelec 
Małgorzata, Rafał Lipka, Gładyś Marian, Płusa Ewelina, 
Przygoda Daniel, Piętak Jarosław.

3. Bolączką OSP jest „wiekowy” stan samochodów bojowych ( 28 i 26 
lat). 
Kontynuując przemówienie w skrócie omówił 5. letnią kadencję. 

Po przemówieniu i dyskusji przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh 
Radosław Gładyś zapo-
znał zebranych z pro-
tokołem Komisji. Nikt  
z druhów uwag nie miał  
i Przewodniczący 
Komisji wniósł wniosek 
o udzielenie absoluto-
rium dla ustępującego 
Zarządu. Wniosek został 
przegłosowany i zebra-
ni jednogłośnie udzielili 
absolutorium. W dalszej 
części dokonano wręcze-
nia wyróżnień. 

Medalami „Za zasługi dla pożarnictwa” zostali wyróżnieni:
 - złotym dh Czesław Grzyb,
- srebrnym dh Franciszek Sobczyk,
- brązowym dh Hubert Obwarzanek,
- Odznaka „Strażak Wzorowy” dh Grzegorz Kwiatkowski.

Sprawozdanie składa dh Marek Grzyb

Gości wita prezes Marian Gładyś

Wręczenie certyfikatów ukończenia kursu I stopnia

Wręczenia odznaki „Strażak wzorowy” dla 
dh Grzegorza Kwiatkowskiego

dok. na str. 12
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RoZMAitości

Pomoc dla Artura 

Artur Borek – urodzony 8 marca 1990, student 1 roku logistyki, 
organizator imprez rowerowych Skafunder Bike Fest, 20 letni młody 
chłopak, który zaczął powoli wkraczać w dorosłe życie. 23 paździer-
nika zdarzył się wypadek, który przekreślił wszystkie dotychczasowe 
plany. Podczas jazdy na rowerze upadł niefortunnie łamiąc kręgosłup 
w odcinku piersiowym Th6. Rdzeń nie został przerwany, ale do końca 
nie wiadomo ile komórek zostało trwale uszkodzonych. W tym mo-
mencie Artur jest sparaliżowany od pasa w dół i przechodzi intensyw-
ną rehabilitację, która powinna przywrócić go w jakimś stopniu do 
normalnego funkcjonowania.

Kim jest Młody? Od kliku lat uprawiał extremalną odmianę MTB 
o nazwie Dirt. Skakał na wysokich chopkach, które miały po kilka 
metrów, a załatwiła go mała dziurka o szerokości 50cm, której nie 
zauważył…  Dodatkowo organizował imprezy, które odbywały się  
w całej Polsce i były związane z rowerami i  muzyką (www.skafun-
derbikefest.com). Zaczął rozkręcać własną markę ubrań, które powoli 
zaczynały się sprzedawać w światku rowerzystów extremalnych i nie 
tylko. Artur nie był i nie jest osobą, którą może usiedzieć w jednym 
miejscu i dlatego potrzebuje wsparcia  finansowego, dzięki czemu 
szybko wróci na stare tory. Zrobił bardzo dużo dla rowerowej sceny w 
Polsce, stworzył Skafunder, który był prekursorem tego typu imprez 
w całym kraju.

Szanowni Państwo!
W zbieraniu pieniędzy pomaga mi Fundacja Dla Osób z Urazem 

Rdzenia Kręgowego, tu mam założone subkonto: 
Bank BPH oddział Gorzów Wlkp. 
Nr 17 1060 0076 0000 3200 0138 6238
z dopiskiem: pomoc dla Artura Borka 
Pomóc mi można również przekazując 1% z rozliczenia podatko-

wego. Wystarczy wpisać do deklaracji podatkowej:
Fundacja Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego
nr KRS 0000164927 z adnotacją: pomoc dla Artura Borka 
Środki finansowe chcemy przeznaczyć na najpotrzebniejsze rze-

czy związane z dniem codziennym oraz na rehabilitację, która będzie 
trwać bardzo długo.

Liczymy na wsparcie.
Artur wraz z rodziną.
Linki:
http://vimeo.com/16621627 - poznaj Młodego! 
http://www.facebook.com/pages/4-Bro/108529442547847?ref=ts 

– strona na facebook poświecona w całości Arturowi i wszystkim ak-
cjom związanym z pomocą.

www.skafunderbikefest.com – impreza, którą organizuje co roku.

Dyplomami Uznania zostali wyróżnieni: Małgorzata Strzelec, 
Rafał Lipka, Czesław Grzyb.

W dalszym ciągu zebrania podjęto uchwałę o nadaniu godności 
członka honorowego dh. Marianowi Drożdżałowi, który ukończył 

70 lat, a przez wie-
le lat działał w OSP 
Grzybowa Góra. Z tej 
okazji wręczono  mu 
dyplom i skromny upo-
minek oraz odśpiewano 
„Sto lat”.

Po wyczerpaniu  
I części zebrania przy-
stąpiono do drugiej – 
tj. wyborów. W tajnym 
głosowaniu – wniosek 
zgłoszony przez dh. 
Sławomira Patera wy-
brano nowy zarząd 
na 5. letnią kadencję: 
ponownie w skład 

Zarządu weszli dh: Marian Gładyś, Marek Grzyb, Krzysztof Łyżwa, 
Grzegorz Kocia, i Małgorzata Strzelec. Nowo wybranymi członkami 
zostali: Aneta Pająk i Wojciech Płusa. Nowy Zarząd ukonstytuował 
się następująco:

- Prezes – Marian Gładyś,
- Naczelnik – Marek Grzyb,
- V- ce Prezes – Krzysztof Łyżwa,
- Skarbnik – Grzegorz Kocia,
- Gospodarz – Aneta Pająk,
- Kronikarz  –  Małgorzata Strzelec,
- Sekretarz – Wojciech Płusa.
Do Komisji Rewizyjnej wybrano osoby: Radosław Gładyś – prze-

wodniczący, Daniel Przygoda – sekretarz, Sylwester Płusa – członek. 

Po dokonanej elekcji prezes dh Marian Gładyś podziękował 
wyborcom za udział w wyborach i przedstawił program działania 
na najbliższy okres. W imieniu ustępującego Zarządu podziękował 
Zarządowi Powiatowemu ZOSP RP, Komendzie Powiatowej PSP  
i jednostkom OSP z terenu gminy za współpracę, wspólne, pomyślne  
i szczęśliwie przeprowadzone akcje „ile wyjazdów – tyle powrotów”. 
Na tym zebranie zakończono.

Marian Gładyś

Głos zabrał Waldemar Madej 
z komendy powiatowej

Komisja rewizyjna

dok. ze str. 11
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Z ż yciA SZKó ł

Dzień Babci i Dziadka w Lipowym Polu

Jak co roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu 
zaprosili dziadków i babcie na uroczystość z okazji ich święta. 

W licznym gronie przeżywali występy swoich wnuków, którzy 
dla nich śpiewali, tańczyli, recytowali wiersze, przedstawiali scenki, 
pokazali inscenizację związaną z tradycją Bożego Narodzenia, ale naj-
większe oklaski zdobyli za melodie wygrane na dzwonkach. 

Pierwszy raz mogły się zaprezentować na scenie dzieci 3 i 4-letnie, 
które uczęszczają do oddziału przedszkolnego, zorganizowanego w 
szkole w ramach Projektu „Baśniowy Świat”, realizowanego z fundu-
szy Unii Europejskiej przy wsparciu gminy Skarżysko Kościelne.  To 
nic, że  nie wszyscy zrozumieli życzenia przez nich wypowiedziane, 
ale babci czy dziadkowi serce zabiło mocniej, uśmiech zagościł na 
twarzach wszystkich gości.

Agnieszka Czubak

Wsparcie od banku

Aby wesprzeć dzieci potrzebujące pomocy, grono pedagogiczne ze 
Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu postarało się o środki na ten cel, 
składając wniosek do Fundacji Banku Zachodniego WBK. 

Za otrzymane wsparcie były realizowane dla tych dzieci  bezpłat-
ne zajęcia i wycieczki w ciągu 1,5 roku. Przez jeden semestr dzieci 
uczęszczały na zajęcia z logopedą, które pomagały niwelować wady 
wymowy. Doskonaliły też język angielski na dodatkowych zaję-
ciach. Dzięki otrzymanym funduszom mogły uczestniczyć w wielu 
wycieczkach. Były na zamku w Sobkowie, zwiedziły Muzeum Jana 
Kochanowskiego w Czarnolesie, odbyły wycieczkę po Warszawie, 
były w Wilanowie, pojechały do Chęcin, jaskini „Raj”, w Góry 
Świętokrzyskie, do Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach, „Doliny 
Gadów”, Muzeum Instrumentów Ludowych w Szydłowcu, Muzeum 
Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, widziały dąb „Bartek”.  Jechały 
kolejką z Iłży do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Marculach. Były 
w teatrze w Kielcach oraz na basenie w Nowinach. 

Wycieczki przyniosły wiele radości, zgodnie z nazwą Projektu  
„Bank Dziecięcych Uśmiechów” i za to dziękujemy sponsorom.

Agnieszka Czubak

„Młodzież zapobiega pożarom”
Szkolne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 

„Młodzież zapobiega pożarom” w dniu 25 lutego zostały przeprowa-
dzone w szkołach w Majkowie i Lipowym Polu.

W ich wyniku do eliminacji gminnych, które zostaną przeprowa-
dzone 17 marca w Zespole Szkół w Skarżysku Kościelnym, zakwalifi-
kowali się:
SP Majków

I miejsce – Tomasz Musielak
II miejsce – Jakub Sieczka
III miejsce – Piotr Lodziński

SP Lipowe Pole
I miejsce – Agnieszka Kowalik
II miejsce – Andżelika Romańska
III miejsce – Kamil Zając
Dodajmy, że w Lipowym Polu poza konkursem wystartowali rów-

nież nauczyciele!
Nagrody dla najlepszych ufundowali: Urząd Gminy, firma „Dana” 

Danuty Banaczek oraz OSP Lipowe Pole. Poza tym najlepsi w okresie 
letnim wyjadą na obóz młodzieżowy.

(jaki)
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„Romano” koncertował: w maju w Sielpi, w lipcu w Domu Kultury 
w Końskich, we wrześniu w Kielcach, w październiku w Domu Kultury 
w Starachowicach i w grudniu w Skarżysku. 

Skarbnik koła ze Skarżyska Kościelnego Tadeusz Sieczka decyzją 
zarządu jednogłośnie został wybrany skarbnikiem w zarządzie woj. 
świętokrzyskiego. 

W swoim wystąpieniu płk Leon Niziołek nawiązał do hasła które 
wisiało w świetlicy – NARÓD KTÓRY NIE DBA O HISTORIĘ – NIE 
MA PRZYSZŁOŚCI.

Goście otrzymali pamiątkowe medale, które wręczyła wiceprezes 
Marta Kowalik–Staps a płk Niziołek wręczył pamiątkowe odznacze-
nia ze sztabu wojskowego z Warszawy.

Koncert zespołu „Romano” tak się podobał, że przyjęto go brawa-
mi na stojąco. 

Prezes Nowak poprosił, aby takie koncerty odbyły się przy wszyst-
kich uroczystościach patriotycznych. Będziemy więc reprezentować 
gminę i powiat w naszym województwie. 

Po koncercie zespołu „Romano” i kabaretu „Grom” przewod-
nicząca koła Krystyna Staszewska udzieliła wywiadu dla telewizji 
DETROIL 

Kabaret napisał na to spotkanie piosenkę. 
Jako prezes koła w Skarżysku Kościelnym pragnę podziękować 

koleżankom za pomoc w przygotowaniu tak wspaniałej uroczystości. 
Szymon Płusa    

RoZMAitości

Konkurs wiedzy pożarniczej w PSP w Kierzu

W dniu 24.02.2011 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu 
Niedźwiedzim odbył się konkurs wiedzy pożarniczej pt. „Młodzież 
zapobiega pożarom”. 

W konkursie brali udział uczniowie klas IV-VI.
Oto laureaci:
I miejsce - Wiktoria Kuźdub - kl. VI
II miejsce - Agata Pożoga - kl. VI
III miejsce - Julia Sasal - kl. IV
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni. Nagrody ufun-

dowała OSP w Kierzu Niedźwiedzim.
Kamila Wargacka

Spotkanie kół weteranów
19 lutego 2011roku w Skarżysku Kościelnym odbyło się spotkanie 

kół weteranów i rezerwistów Wojska Polskiego woj. świętokrzyskie-
go. Przybyły delegacje kół z Kielc, Starachowic, Końskich, Ostrowca, 
Skarżyska i  inni przedstawiciele z Radomia oraz Warszawy.

Zaproszonych gości powitali prowadzący całe spotkanie prezes 
koła Szymon Płusa i wiceprezes Marta Kowalik –Staps.

Po powitaniu prezes zarządu województwa świętokrzyskiego Jan 
Nowak przedstawił plan pracy kół na 2011rok. Plan przyjęto jedno-
głośnie. Nasze koło będzie uczestniczyło w spotkaniach, a zespół 
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Zapraszamy do „Baśniowego świata”
Od marca br. trwa kolejny nabór do punktów przedszkolnych 

funkcjonujących w ramach projekt „Baśniowy świat”. 
Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Skarżysko 

Kościelne. 
W ramach projektu przedszkolaki będą brać udział w zajęciach z 

rytmiki, języka angielskiego i logopedii oraz w wyjazdach edukacyj-
nych do teatru czy też muzeum. 

Wszystkie działania w ramach projektu są współfinansowane przez 
Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu w Urzędzie 
Gminy Skarżysko Kościelne pokój 106 oraz w dyrekcji poszczególnych 
placówek. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. 
W ramach projektu na terenie gminy działa pięć punktów przed-

szkolnych w Grzybowej Górze, Majkowie, Lipowym Polu, Kierzu 
Niedźwiedzim oraz Skarżysku Kościelnym.

Rafał Graczkowski
Koordynator projektu

Seniorzy u seniorów

Zrzeszeni w Klubie Seniora „Emeryt” w Bliżynie w dniu 18 stycz-
nia br. gościli swych kolegów z kółka teatralnego Uniwersytetu III 
Wieku, który działa przy Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku 
Kamiennej. W kółku działa wielu mieszkańców naszej gminy.

Aktorzy seniorzy przyjechali do remizy strażackiej, aby zapre-
zentować program jasełkowy wyreżyserowany przez kierownik kółka 
Teresę Stańczyk. 

T. Stańczyk w kilku zdaniach przybliżyła działalność kółka te-
atralnego, które działa od maja 2010 roku, ale ma już w swym dorob-
ku trzy przedstawienia. Pani Teresa zachęciła jednocześnie naszych 
emerytów do zapisywania się na zajęcia prowadzone w ramach uni-
wersytetu.

Zanim rozpoczęło się przedstawienie seniorka kółka, licząca so-
bie 81 lat Maria Wrzeszczewicz wyrecytowała piękny wiersz „Opłatek 
biały”. I zaczęło się przedstawienie słowno – muzyczne, zdominowane 
przez śpiew pięknych kolęd i pastorałek. Publiczności szczególnie po-
dobały się solowe partie w wykonaniu Matki Boskiej (w tej roli Anna 
Tchórzewska, mieszkanka Grzybowej Góry).

Za piękny występ i dozę wrażeń artystycznych przedstawiciele za-
rządu klubu Halina Relidzyńska i Wacław Pejas występującym akto-
rom wręczyli zwiastuny wiosny, czyli piękne żonkile. 

Jacenty Kita

„Grom” w III lidze
W styczniu i lutym szachiści GLKS „Grom” ze Skarżyska 

Kościelnego wzięli udział w rozgrywkach III ligi szachowej wojewódz-
twa świętokrzyskiego. 

Zawody były rozgrywane w Kielcach i Ostrowcu z udziałem 12 
drużyn z Kielc, Ostrowca, Starachowic i Skarżyska Kościelnego. 

Nasza drużyna była jedyną nie zarejestrowaną jeszcze w Polskim 
Związku Szachowym, jedyną z naszego powiatu i jedyną drużyną 
wiejską. 

Aby utrzymać się w III lidze należało zająć co najmniej 9 miejsce  
i to właśnie miejsce zajęli nasi szachiści. 

Jest to duży sukces, bo wyprzedziły nas tylko zespoły z tradycja-
mi jak „Victoria Kielce”, „Hetman Ostrowiec” i „Gambit Starachowice” 
mające po kilka drużyn. 

Drużyna „Gromu” wystąpiła w składzie: Łukasz Wiaderny, 
Mariusz Cichocki, Zbigniew Górzyński, Jerzy Siek, Tomasz Jędras 
i Paulina Żołądek. 

Nadmienić należy, że w zwycięskiej drużynie „Victorii” wystąpił 
nasz najlepszy w gminie szachista Piotr Jędras, syn Tomasza Jędrasa.

(jaki)

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Nowości w bibliotece
Kalkan, „Chciałam być tylko wolna”.

Miała 17 lat kiedy zdecydowano, że wbrew swej 
woli zostanie wydana za mąż. Dzięki podstępowi 
udało jej się uciec do Niemiec, kraju, w którym 
się urodziła i wychowała. Gdy po latach do nie-
chcianego małżeństwa nakłaniana jest jej młodsza 
siostra, Hulya decyduje się ją uprowadzić. Wie, że 
może liczyć tylko na siebie a każdy błąd zaprowa-
dzi ją prosto dowięziennej celi.

Marek Kruszewski, „Kulturystyka dla każdego”.
Książka adresowana jest zarówno do trenerów, 

nauczycieli, sportowców, zajmujących się sportem 
zawodowo, jak i do amatorów. Wszyscy, którzy 
pragną poznać tajemnice prawidłowego rozwoju 
fizycznego i skuteczne metody budowania harmo-
nijnej muskulatury, znajdą tu wiele pomocnych 
informacji, dotyczących m.in. poszczególnych 
ćwiczeń, organizowania treningów i optymalnej 
diety. Książka jest przydatnym przewodnikiem 
po nowoczesnej siłowni, ale pokazuje również, w 

jaki sposób można uzyskać te same efekty, używając skromniejszych i 
mniej wymyślnych przyrządów. 

Na uwagę zasługuje obszerny materiał ilustracyjny, który został 
przygotowany przez grafików specjalizujących się w anatomii sporto-
wej. ilustracje w sposób przejrzysty i czytelny przedstawiają 176 ćwi-
czeń i ukazują, jak wykonywać je na urządzeniach klasycznych, a jak 
na nowoczesnych maszynach.
Krzysztof Baranowski, „Drugi raz dookoła świata”.

Relacja z drugiego samotnego rejsu 
Krzysztofa Baranowskiego, tym razem trasą 
pasatową, prawie trzydzieści lat po rejsie pierw-
szym.

Pełna refleksji i odniesień do innych rejsów 
opowieść starszego pana, który z dystansem 
wspomina swoje osiągnięcia i nie wstydzi przy-
znać się do porażek. Większość materiału za-
mieszczonego w książce ujrzała światło dzienne 
wcześniej na łamach miesięcznika „Żagle”.

Krzysztof Baranowski nadal pozostaje jedynym Polakiem, który 
ma za sobą dwa samotne rejsy dookoła świata.
Thomas Gordon, „Rejs wyklętych”.

Książka opowiada o tragicznym rejsie stat-
ku pasażerskiego s.s. St. Louis, który wypłynął 
z Niemiec 13 maja 1939 roku. Na jego pokładzie 
znajdowało się 937 niemieckich Żydów, którzy 
zmuszeni uciekać przed Hitlerem i widmem zbli-
żającej się wojny, szukali azylu. Odmówiono im 
jednak schronienia najpierw na Kubie, później 
w Stanach Zjednoczonych. Po wielu dramatycz-
nych próbach dyplomatów i ważnych osobisto-
ści, nie udało się dla nich uzyskać zgody pobytu 

i statek musiał zawrócić do Europy. Część pasażerów znalazła azyl w 
Wielkiej Brytanii, większość z nich zginęła jednak w obozach koncen-
tracyjnych.

Za przejmującą, bohaterską walkę o schronienie dla setek Żydów 
kapitan Gustav Schröder został uhonorowany tytułem Sprawiedliwego 
wśród Narodów Świata.

Tragiczna historia S.S. St. Louis odbiła się szerokim echem na 
całym świecie. Szczególnie dotyczy to decyzji niewzruszonych władz 
amerykańskich, która do dziś budzi wiele kontrowersji.

John Godey, „Metro strachu”.
Czterech uzbrojonych w broń maszynową i 

gotowych na wszystko mężczyzn porywa pociąg 
metra w Nowym Jorku i bierze zakładników. W 
ciągu godziny miasto ma zapłacić milion dolarów 
okupu - w razie opóźnienia co piętnaście minut 
będzie ginął jeden z zatrzymanych. Akcją dowodzi 
Ryder, były najemnik, człowiek inteligentny i do-
świadczony w żołnierskim fachu. To on opracował 
precyzyjny plan. Choć porywacze doskonale zna-
ją sposób funkcjonowania metra i jego szczegóły 

techniczne, nie przewidzieli, że wśród pasażerów znajdzie się policjant 
w cywilu. Nie da się uniknąć ofiar - po obu stronach...
Marian Zacharski, „Rosyjska ruletka”.

Literatura faktu i literatura sensacyjna – idealne 
połączenie tych gatunków zdarza się dość rzadko. 
Jednak jeśli już się zdarzy, to zawsze ku radości czy-
telników. „Zdarzyło się” wydawnictwu Zysk i S-ka, 
którego nakładem ukazała się ostatnio „Rosyjska 
ruletka” Mariana Zacharskiego. Książka polityczo-
historyczno-szpiegowska, szokująca, zaskakująca i 
mocna. Marian Zacharski, często nazywany przez 
media „polskim Bondem”, zyskał zasłużoną sławę asa wywiadu w la-
tach osiemdziesiątych. Przez sześć lat pracował w USA oficjalnie jako 
menadżer Polish-American Machinery Company. Nieoficjalnie nato-
miast zdobywał najpilniej strzeżone sekrety amerykańskiej techniki 
wojskowej. Wartość szczegółowej dokumentacji technicznej zdobytej 
przez Zacharskiego oszacowano później na setki milionów dolarów. 

Wpadł za sprawą Polaka pracującego w ONZ, który zbiegł i po-
informował FBI o działalności polskiego wywiadu. W 1981 roku 
Zacharski został skazany na karę dożywotniego więzienia. Odsiedział 
4 lata, zanim został wymieniony na 25 współpracowników wywiadu 
amerykańskiego, więzionych w krajach bloku wschodniego. Swoją 
działalność w USA Zacharski opisał w pierwszej książce – „Wbrew 
regułom”. Po powrocie do Polski Marian Zacharski został dyrek-
torem Pewexu. Równolegle szkolił oficerów wywiadu, a po pozy-
tywnej weryfikacji został oficerem w Zarządzie Wywiadu Urzędu 
Ochrony Państwa. Odegrał istotną rolę w słynnej na całym świecie 
akcji wywiezienia z Iraku oficerów CIA w 1991 roku. Jednak głów-
nym obszarem jego działalności była infiltracja rosyjskich służb wy-
wiadowczych, działających w Polsce. W 1995 roku Marian Zacharski 
zwerbował rosyjskiego agenta, którego informacje dały początek tzw. 
aferze Oleksego. Cała akcja, jej polityczne konotacje i konsekwencje to 
główny wątek „Rosyjskej ruletki”.Książka wciąga już od pierwszych 
stron, pokaźnych rozmiarów tomisko (dobrze ponad 600 stron) czyta 
się ją jak rasowy kryminał – jednym tchem. I choć to klasyczna litera-
tura faktu, lektura przywodzi na myśl skojarzenia z takimi mistrzami 
literatury szpiegowskiej jak Frederick Forsyth, Tom Clancy czy Ken 
Follet. Oczywiście spora w tym zasługa samej, arcyciekawej historii 
tropienia i „odwracnia” rosyjskich agentów. Ale nie tylko. Książka 
Zacharskiego jest bardzo dobrze napisana, bez erudycyjnych fajerwer-
ków, ale z nerwem, ostro, w tempie. Nic tu nie jest fałszywie uładzone, 
nie ma zawoalowań, postacie są portretowane zdecydowanie, dialogi 
pisane żywym, często mocnym, męskim językiem.

„Rosyjska ruletka” to – mówiąc w skrócie – książka o szpiegach i 
politykach, dwóch przenikających się ściśle światach. Zacharski – jako 
rasowy wywiadowca – stara się być politycznie bezstronny, jak wie-
lokrotnie podkreśla – służył Polsce, nie tej czy innej władzy. Dlatego 
też ostro traktuje wszystkich polityków – zarówno tych z lewej, jak i 
prawej strony. Obnaża ich przywary, opisuje zachowania i dyskusje na 
prywatnych spotkaniach, pokazuje zakulisowe rozgrywki, nieznane 
mediom. A że był bardzo blisko najważniejszych osób w państwie, ma 
co opowiadać. Również dlatego po jego książkę warto sięgnąć.

Teresa Banaszczyk
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O G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 poz. 
1536) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w 2011 r.

1.Zadania

Lp Rodzaj zadania Zakres Termin 
realizacji

Kwota prze-
widziana w 

budżecie 2011 
roku

Kwota wy-
datkowana 

w roku 
2010

1. Upowszechnianie trady-
cji, kultury i patriotyzmu 
– promocja regionalnej 
kuchni, twórców ludowych, 
organizacja przeglądu ze-
społów śpiewaczych

1. Organizacja przeglądu zespołów ludowych „To i owo 
na ludowo” wraz z przygotowaniem choreografii oraz 
propagowanie tradycji i kultury ludowej.

2. Aktywizacja seniorów z terenu Gminy Skarżysko 
Kościelne; organizacja przeglądu „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie”. 

3. Spotkania z kulturą – organizacja koncertów, wieczo-
rów poetyckich oraz konkursów związanych z upo-
wszechnianiem tradycji, kultury.

od dnia 
podpisania 
umowy – 
31.12.2011

20.000,- 15.000,-

2. Kultura fizyczna i sport – 
organizowanie treningów 
szkoleniowych, imprez 
sportowo-rekreacyjnych, 
turniejów sportowo-rekre-
acyjnych, sportowo-inte-
lektualnych, rajdów, zakup 
sprzętu sportowego i ubrań 
sportowych, udział w za-
wodach, turniejach spor-
towych i rekreacyjnych o 
zasięgu gminnym wraz z 
wyjazdami na turnieje i za-
wody sportowe.

1. Popularyzacja zdrowego stylu życia wśród mieszkań-
ców Gminy poprzez tworzenie warunków do upra-
wiania gier zespołowych wraz z rozgrywkami drużyn 
amatorskich na boisku „Orlik” oraz wyjazdami na 
zawody o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódz-
kim.

2. Wspieranie i upowszechnianie aktywnego spędzania 
wolnego czasu (festyny i akcje sportowe).

3. Wspieranie amatorskich rozgrywek szachowych, bry-
dżowych oraz tenisa stołowego w świetlicy wiejskiej w 
Skarżysku Kościelnym

od dnia 
podpisania 
umowy – 
31.12.2011

20.000,- 15.000,-

Ogółem 40.000,- 30.000,-

2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
-  organizacje pozarządowe;
-  podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie. 
3. Zlecenie realizacji zadania będzie miało formę wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 

realizacji zadania. Realizacja zadania może zostać powierzona więcej niż jednej organizacji.
4. Oferty należy składać do dnia 21 marca 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne do godziny 15.00 (decyduje data 

wpływu), na formularzu oferty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.15.12.2010 r. w sprawie wzoru 
oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. 
U. Nr 6 poz. 25 z 2011 r.) – wzór do pobrania ze strony internetowej: www.ugskarzysko.bip.doc.pl, zakładka: „Współpraca z organiza-
cjami pozarządowymi”.

5. Wskazania najkorzystniejszej oferty dokona komisja konkursowa powołana osobno do każdego rodzaju zadania zarządzeniem 
Wójta Gminy, której pracę regulują „Zasady pracy Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych” stano-
wiące załącznik nr 1 do programu współpracy przyjętego Uchwałą Nr L/291/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dn. 28.10.2010 r.

6. Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Mączyńska – pok.5 tel.41/2714466
Zdzisław Woźniak

Wójt Gminy
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„Pamiętajcie o mnie za życia  
i po śmierci…” 

(Jan Paweł II)

W związku ze zbliżającą się beatyfikacją 
Papieża Jana Pawła II, pragniemy ogłosić konkurs 
pod hasłem: 

„Jan Paweł II w oczach Polaków”
Organizatorzy:
-  Parafia Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym,
-  Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym,
-  Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków.
Cele Konkursu:
1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży osoby bł. Papieża Jana Pawła II.
2. Zachęcenie do przypomnienia treści jego nauczania.
3. Kształtowanie postaw patriotycznych i religijnych.
Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych i został podzie-
lony na 5 kategorii wiekowych:
1. Dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasa „0”.
2. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.
3. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej.
4. Młodzież gimnazjalna.
5. Młodzież ponadgimnazjalna i dorośli.
Wymagania dla poszczególnych grup wiekowych:
1. Dzieci przedszkolne oraz klasa „0”  - temat: „Co chciał(a)bym ofia-

rować Ojcu Świętemu?”.
- praca plastyczna lub artystyczna,
- technika dowolna.

2. Klasy I-III szkoły podstawowej - temat: „Wizerunek Ojca Świętego”.
- praca plastyczna,
- technika dowolna,
- format A-4.

3. Klasy IV-VI szkoły podstawowej:
a) „Mój list do Ojca Świętego” – praca indywidualna,
b) Album o Janie Pawle II – praca zbiorowa (klasowa).

4. Młodzież gimnazjalna - temat: „Życie Ojca Świętego”.
- prezentacja multimedialna.

5. Młodzież ponadgimnazjalna i dorośli - temat: „W duchu dziękczy-
nienia za beatyfikację Jana Pawła II”.
- praca dowolna.

Organizacja:
Termin składania prac upływa 10 kwietnia.
Prace należy składać do s. Anny i p. Marty Kwiatkowskiej.
Zebrane prace zostaną ocenione przez powołaną komisję, w której 

skład wejdą przedstawiciele organizatorów. Z pośród prac jury wyłoni 
3 najlepsze prace z każdej grupy wiekowej, które zostaną nagrodzone.
Kryteria oceniania:
1. Zgodność z tematem.
2. Samodzielność wykonania.
3. Estetyka wykonania.
4. Pomysłowość.
Rozstrzygnięcie Konkursu:

Wręczenie nagród zwycięzcom oraz prezentacja prac konkur-
sowych nastąpi 30 kwietnia 2011 roku w parafii Świętej Trójcy w 
Skarżysku Kościelnym podczas wigilijnego czuwania przed beatyfi-
kacją Jana Pawła II.

Prace konkursowe zostaną zaprezentowane lokalnej społeczności 
w postaci wystawy oraz zostaną wykorzystane do przygotowania pro-
gramu wigilijnego.

Majków ma nowego sołtysa
W dniu 27.02.2011r. w naszym sołectwie odbyły się wybory sołtysa 

i wybory do Rady Sołeckiej.
W zebraniu wybor-

czym uczestniczyło 158 
osób, z tego upoważnio-
nych do głosowania było 
156 osób. Oprócz licznie 
przybyłych mieszkań-
ców udział w zebraniu 
wzięli także: miejsco-
wy proboszcz ksiądz 

Tadeusz Urbańczyk, wójt Zdzisław Woźniak, dzielnicowy Grzegorz 
Barwicki, radny powiatowy Stanisław Czubak, kierownik UG ds. 
inwestycji Andrzej Skrzypczyk, kierownik biura obsługi RG Anna 
Pocheć i radni Majkowa Alicja Pasis i Michał Rymarczyk.

Na początku ze-
brania kończący swoją 
kadencję dotychcza-
sowy sołtys Zbigniew 
Zaborski oraz przewod-
niczący Rady Sołeckiej 
Krzysztof Kasprzycki 
złożyli przed mieszkań-
cami stosowne sprawoz-
dania ze swojej działal-
ności.

W dalszej kolejności przystąpiono do procedur związanych z wy-
borem sołtysa i członków  Rady Sołeckiej na nową kadencję.

Na stanowisko sołtysa mieszkańcy zgłosili dwóch kandydatów, tj. 
Mieczysławę Miernik i Zbigniewa Zaborskiego.

W wyniku tajnego głosowania sołtysem  naszego sołectwa została 
wybrana pani Mieczysława Miernik uzyskując większość 103 ważnie 
oddanych głosów. 

Nowy sołtys, Mieczysława Miernik jest ekonomistką,  długolet-
nim samorządowcem, byłą radną , obecnie emerytką.

Po raz pierwszy w historii naszego sołectwa, tą zaszczytną funkcję 
obejmuje kobieta.

Kolejnym punktem zebrania był wybór Rady Sołeckiej. W wyni-
ku głosowania członkami Rady Sołeckiej zostali :Danuta Jasiewska, 
Aneta Leśniewska, Grażyna Stępień, Karolina Miernik, Adam 
Borowiec, Leszek Jeziorski, Mariusz Szwanke, Krzysztof Kasprzycki 
i Jan Solarz.

Nowo wybrani członkowie Rady Sołeckiej funkcję przewodniczą-
cego powierzyli ponownie Krzysztofowi Kasprzyckiemu długolet-
niemu samorządowcowi, osobie dla której sprawy sołectwa i każdego 
mieszkańca były i pozostają  bardzo bliskie.

Ufamy, że pani sołtys, osoba energiczna i pełna zapału wspomaga-
na przez  Radę Sołecką  będzie  czynnie współpracować z  mieszkań-
cami sołectwa , radnymi, Wójtem i Urzędem Gminy.

Gratulujemy i życzymy sukcesów.
Opr. Alicja Pasis

Foto. Krzysztof Kasprzycki
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wybrały same dzieci. W Ostrowcu czują się bezpiecznie, mają dużo 
możliwości, a ratownicy znają je wystarczająco dobrze, są uprzejmi 
i życzliwi. Dzieci potrafią ocenić atmosferę, więc nic dziwnego, że 
ciągną do miejsc, w których czują się dobrze. W drugim tygodniu 
również skorzystaliśmy z możliwości pływania, tym razem w nowo 
otworzonym parku wodnym w Radomiu. Tu, choć atrakcji wodnych 
było dużo więcej, dzieci miały problemy z paskami na ręce i szafkami. 
Niemniej park wodny godny jest polecenia zorganizowanym grupom 
i wyjazdom rodzinnym, bo ma oferty dla każdego. 

Skorzystaliśmy także z pomocy Stowarzyszenia „Arka Noego”. 
Zaproszony przez nas Stanisław Barańczyk z Kielc poprowadził 
dwugodzinne zajęcia dla gimnazjalistów i młodzieży ponadgimna-
zjalnej, a następnie rodziców i dziadków nt. profilaktyki uzależnień, 
rozpowszechnionych w naszym rejonie narkotyków i dopalaczy. 
Młodzież trafnie odpowiadała na pytania terapeuty, a dorośli z kolei 
mieli tyle pytań, że warsztaty dość znacznie się wydłużyły i pewnie 
tylko w jakimś stopniu zaspokoiły potrzeby rodziców i dziadków.

W ostatnią sobotę ferii, zorganizowany był bal karnawałowy dla 
najmłodszych ze słodkim poczęstunkiem, konkursami i nagroda-
mi. Wiele maluchów przebrało się w stosowne stroje i świetnie się 

bawiło. Specjalnie powołane 
spośród rodziców jury bacznie 
śledziło sprawności i pomysło-
wość dzieci.  Kiedy zaś nastał 
wieczór, do świetlicy przy-
byli gimnazjaliści i starsi, by 
nieco potańczyć. Gościliśmy  
w naszej świetlicy młodzież ze 
Skarżyska Kościelnego, Kierza 
Niedźwiedziego, Mirowa,  
a także Bodzentyna i Wielkiej 
Wsi. Pierwsza taka dyskote-
ka dla młodzieży może nie do 
końca nam się udała, bowiem 
chłopcy narzekali na brak 
dziewcząt, ale… początki nigdy 
nie są łatwe. Dzieci integro-
wały się świetnie, młodzieży 
trudniej było przełamać lody. 
Należy jednak podkreślić, 
że pomysłów nie brakowało,  
a wytańczona przez chłopców 
„Zorba” zaimponowała niejed-

nej dziewczynie. Miejmy więc nadzieję, że w przyszłości młode damy 
dopiszą liczniej, a chłopcy będą mieli na kim zawiesić swoje oko.

Wszystkim rodzicom i opiekunom serdecznie dziękuję za bezin-
teresowną pomoc i dzielenie wspólnej radości. 

s. Klara Agata Niziołek

FeRie  w liPow yM Polu

Nasza Gmina 19MAR Zec 2011

Ferie nie tylko dla dzieci

Tegoroczne ferie w świetlicy OSP w Lipowym Polu przebiega-
ły dość aktywnie. Postawiliśmy w głównej mierze na profilaktykę  
i zajęcia ruchowe. W pierwszym tygodniu oprócz normalnych zajęć 
zorganizowaliśmy tak bardzo oczekiwany przez dzieci i młodzież 
wyjazd na pływalnię do Ostrowca Świętokrzyskiego. Dlaczego wła-
śnie tam, czy z przyzwyczajenia? Oczywiście nie, ponieważ miejsce 
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Bal przebierańców w Kierzu Niedźwiedzim

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

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

Oprawę muzyczną zapewnił zaproszony zespół, w którym grał 
tata jednego z naszych 
uczniów. 

W tym miejscu 
wszyscy pragniemy ser-
decznie podziękować 
całemu zespołowi, a w 
szczególności Januszowi 
Ulewińskiemu. 

Zabawa trwała do 
godzin wieczornych, aż 
ostatnia para zeszła z par-
kietu. Wszyscy byli zado-
woleni z przebiegu balu i 
gdy zabawy nadszedł ko-
niec niektórzy zadawali 
pytania: „Kiedy następ-
ny?”.

Dzień Babci i Dziadka w szkole w Kierzu

W Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim został 
zorganizowany Dzień Babci i Dzień Dziadka. 

Najmłodsi przygotowali dla swych kochanych dziadków wier-
szyki, tańce i piosenki. Natomiast starsi uczniowie przeprowadzili 
specjalne wydanie Familiady, w której uczestniczyła drużyna Babć 
i Dziadków. W te role wcielili się uczniowie naszej szkoły. Wynik 
końcowy był zaskakujący, remis. Zarówno babcie, jak i dziadkowie 
okazali się fenomenalni przy udzielaniu odpowiedzi.

Uczennica Wiktoria Kuźdub zaśpiewała i zagrała na gitarze 
dla wszystkich gości piosenkę. Następnie wszyscy chórem odśpie-
wali „Sto lat” i wręczono przybyłym gościom upominki oraz laurki 
wykonane przez ukochane wnuczęta. W niejednym oku na pewno 
zakręciła się łza wzruszenia. Uczniowie z wielkiego kufra częstowali 
wszystkie Babcie i Dziadków cukierkami. 

Po części artystycznej nadeszła chwila na słodki poczęstunek. 
Wszyscy goście w miłej atmosferze spędzili to popołudnie wspomi-
nając przepiękne lata swojej młodości i ciesząc się ze swoich wspania-
łych wnuków.


