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* krew ratuje życie,
* jeszcze o budżecie gminy,
* relacja z sesji rady gminy,
* roczna narada strażacka,
* z życia szkół,
* w bibliotece,
* sukces siatkarek,
* brydżowy memoriał im. Tadeusza Kubika. 

z okazji Dnia Kobiet składamy
Wszystkim mieszkankom Gminy Skarżysko Kościelne
życzenia wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, 

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

Bądźcie zawsze szczęśliwe, złym losom
nieznane, uprzejme, czułe, tkliwe,

przez wszystkich kochane.

Wójt Gminy 
zdzisław Woźniak

Przewodniczący rady Gminy
Paweł Wiatr

Bal Gimnazjalny

Zgodnie z tradycją 11.02.2012 roku w Zespole Szkół Publicznych 
w Skarżysku Kościelnym odbył się Bal Gimnazjalny.

Czytaj na str. 16

Uczyli się angielskiego za unijne pieniądze
„Język angielski 

drogą do sukcesu” – 
to tytuł projektu, jaki 
przez 2 miesiące re-
alizowany był w SP 
w Grzybowej Górze. 
Uczestniczyło w nim 
16 uczniów klas IV-
VI.

Czytaj na str. 

I konferencja Lokalnej Grupy Działania
Trzy lata temu, 

15 stycznia 2009 
roku, oficjalnie za-
rejestrowana zosta-
ła Lokalna Grupa 
Działania „Razem na 
Rzecz Rozwoju”, któ-
rą utworzyły gminy 
Skarżysko Kościelne 
i Mirzec. I konferen-
cja podsumowująca 
ten okres działalności 

odbyła się 10 lutego br. w „Jodłowym Dworze” w Mircu.
Czytaj na str. 2

Memoriał brydżowy im. Tadeusza Kubika

Rok temu w Skarżysku Kościelnym, po wielu trudach organiza-
cyjnych i związanych z zakupem sprzętu, na dobre w naszej gminie 
zagościł brydż. Rozegrane zostały m.in. międzynarodowe zawody 
brydżowe z udziałem zawodników z Ukrainy oraz turniej o puchar 
europosła Czesława Siekierskiego. Te fakty nie byłyby możliwe bez 
zaangażowania i pracy ś.p. Tadeusz Kubika. 

Czytaj na str. 15
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I konferencja Lokalnej Grupy Działania

Trzy lata temu, 15 stycznia 2009 roku, oficjalnie zarejestrowana 
została Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”, któ-

rą utworzyły gminy 
Skarżysko Kościelne 
i Mirzec. I konferencja 
podsumowująca ten 
okres działalności 10 
lutego br. odbyła się 
w „Jodłowym Dworze” 
w Mircu.

Obecnych na kon-
ferencji powitała pre-
zes LGD Agnieszka 
Idzik - Napiórkowska 
witając na spotkaniu 

samorządowców, twórców, działaczy organizacji społecznych i sto-
warzyszeń działających na terenie obu gmin. Wśród obecnych byli 

wójtowie obu gmin – Zdzisław Woźniak i Marek Kukiełka oraz se-
kretarze gmin – Monika Mączyńska i Marta Ziomek. Szczególnie 
ciepło prezes powitała panie, które przygotowały stoiska z rękodzie-
łem ludowym: Elżbietę Jach, Iwonę Półtorak, Mirosławę Działak 
i Jadwigę Kowalik – Jaworską.

Prezentację multimedialną pokazującą historię i działania LGD, 
a także zrealizowane projekty, zaprezentowali Mirosław Sasal – wi-
ceprezes LGD oraz Paweł Lewkowicz – przewodniczący rady stowa-
rzyszenia.

Wieczór umilały występy zespołu „Grzybowianki”.
Jacenty Kita
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Już wkrótce kwalifikacja wojskowa
-W dniach 7-8 marca br. 38 młodych mężczyzn z naszej gminy jest zo-

bowiązanych stawić się na kwalifikację wojskową, która przeprowadzona zo-
stanie w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej – informuje Piotr 
Piwowarczyk, zajmujący się sprawami obronnymi w Urzędzie Gminy.

Osoba stawiająca się na kwalifikację po raz pierwszy przedstawia wójto-
wi dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwala-
jący na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się 
w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczynę 
niestawienia się. Komisji lekarskiej przedstawia się posiadaną dokumentację 
medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okre-
sie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto 
na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się przedstawia potwierdze-
nie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiąz-
ku, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, oraz dokumenty 
potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane 
kwalifikacje zawodowe.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasad-
nionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub za-
rządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej.

(jaki)

O budżecie gminy słów kilka
Szanowni Mieszkańcy Gminy! 
W dniu 20 stycznia br. rada uchwaliła budżet na 2012 r. Wcześniej odby-

ło się na ten temat wiele spotkań, dyskusji, odbyły się posiedzenia komisji, na 
których projekt budżetu był analizowany przy udziale moim i Pani Skarbnik. 
Radni analizowali ten projekt wraz z proponowanymi wnioskami, indywidu-
alnie według swojej wiedzy i sumienia. Zdaję sobie sprawę, że budżet ten budzi 
wiele zastrzeżeń z powodu braku w nim ważnych, preferowanych indywidual-
nie inwestycji, czy też wątpliwości, czy w pełni odzwierciedla on potencjalne 
możliwości finansowe naszej gminy.

Zaplanowano dochody budżetowe w kwocie 15.698.563,28 zł oraz wydatki 
budżetowe w kwocie 17.737.599,53 zł. Deficyt budżetu 2012 roku w wysokości 
2.039.036,25 zł.              

Przedstawiając taki, a nie inny projekt budżetu, chciałem uświadomić 
wszystkim Państwu, nie tylko Radnym bardzo ważną kwestię, kwestię trudnej 
sytuacji finansowej naszej gminy. To Rada i Wójt są współodpowiedzialni za 
jego realizację. Budżet roku 2012 to w pełni budżet tej kadencji Rady. Pamiętać 
musimy wszyscy, ze obydwa organy tj. uchwałodawczy – Rada, jak i wyko-
nawczy - Wójt, ponoszą współodpowiedzialność za sytuację finansową gmi-
ny, a w szczególności realność i celowość planowanych dochodów i wydatków. 
Musimy pamiętać, że ten nasz budżet jest bardzo trudny, mamy do spłacenia 
kredyty zaciągnięte na realizację inwestycji podjętych w poprzedniej kadencji. 
Nasz budżet i układ wydatków jest i jeszcze przez kilka lat będzie konsekwen-
cją tamtych decyzji (np. kanalizacja gminy).

Cały czas mówi się, że polska gospodarka zacznie odczuwać skutki świa-
towego kryzysu. Rząd chcąc ograniczyć deficyt i dług budżetu państwa, chce 
kolejnymi „pomysłami” ustawowo ograniczyć deficyty i zadłużenie budżetów 
samorządów, dlatego przy niewielkich dochodach naszej gminy bardzo cięż-
ko jest znaleźć nam pokrycie na wydatki bieżące, nie mówiąc o inwestycjach. 
Kryzys i ograniczenia budżetu państwa dla samorządów może oznaczać 
zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i praw-
nych, ograniczenie dotacji na finansowanie zadań bieżących, czy konieczność 
zwiększenia wydatków w sferze społecznej. Słabnąca koniunktura na rynku 
krajowym oraz recesja w wielu państwach europejskich wpłynąć może na 
utrudniony dostęp do instrumentów finansowych, takich jak kredyty oraz 
spowoduje wzrost kosztów obsługi długu. 

Przypomnę, że Skarżysko Kościelne należy do beneficjentów unijnego 
wsparcia, będziemy kontynuowali w roku 2012 realizację najważniejszych, 
podjętych zobowiązań z tego obszaru. Zapewnienie wkładu własnego w ich 
finansowanie powoduje konieczność zaciągania nowych kredytów i wpłynie 
na wzrost zadłużenia budżetu. Wymuszać to będzie na nas poszukiwanie 
oszczędności w sferze wydatków bieżących. 

W najbliższym czasie musimy zmierzyć się ze zmianami w systemie 
funkcjonowania gminnej oświaty. Przy tak niskiej liczebności klas nie damy 
rady utrzymać 5 szkół podstawowych, wynagradzanych na podstawie Karty 
Nauczyciela, dlatego ważne i wymagające zrozumienia zarówno przez Państwa 
Radnych, nauczycieli jak i rodziców jest podjęcie wyzwania prowadzenia naj-
mniejszych szkół przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne.

Największym wyzwaniem roku 2012 i kolejnych lat będzie wypracowanie 
środków zapewniających zdolność do obsługi zadłużenia. Jednak nie wszyst-
kie wydatki da się ograniczyć. Ze względu na ustawowe regulacje poziomu 
wynagrodzeń w sferze oświaty i skutki finansowe podwyżek płac, koszty tych 
wynagrodzeń wzrosną w budżecie roku 2012 w porównaniu z rokiem poprzed-
nim.

Zaplanowany poziom dochodów ogółem na rok 2012  jest wyższy  od 
poziomu dochodów przewidywanych do uzyskania w roku 2011. Jednak 
z uwagi na to, że większość otrzymywanych przez samorząd dotacji dotyczy 
zadań obligatoryjnie finansowanych z budżetu państwa (świadczenia rodzin-
ne, alimentacyjne, zasiłki, pomoc stypendialna, itp.), w trakcie roku można 
spodziewać się zmian ich wysokości.

Nie można mówić, że budżet ten jest pasywny i stagnacyjny, realizujemy 
kanalizację (1.972.573,22 zł), planujemy remonty dróg gminnych (270.000 
zł). Realizujemy program e-świętokrzyskie (164.713,87 zł), zwiększamy nasze 
udziały w spółce MPWiK (960.000 zł), modernizujemy oświetlenie uliczne 
(100.000 zł). Planujemy również współfinansowanie modernizacji dróg po-
wiatowych. Wysokość środków przekazanych na inwestycje to moim zdaniem 
maksimum, co możemy zrobić w naszej aktualnej sytuacji.

Zdaję sobie sprawę z tego, że projekt budżetu na pewno nie jest wolny od 
zagrożeń. Strona wydatkowa w roku 2012 będzie wnikliwie analizowana przez 
Wysoką Radę - mam na myśli wydatki bieżące. Życie zmusi nas do podejmo-
wania  odważnych działań, ale na dzień dzisiejszy ten budżet jest budżetem 

realnym, zarówno jeśli chodzi o osiągnięcie pierwszego celu, czyli zabezpie-
czenia środków na wydatki bieżące naszych jednostek organizacyjnych, jak 
i też osiągnięcie drugiego celu – dokończenie rozpoczętych już inwestycji 
i wprowadzenie w ciągu roku nowych, koniecznych do realizacji, np. ul. 
Szydłowiecka w Kierzu Niedźwiedzim.

To realny budżet. Analizując sygnały płynące z rządu jestem przekonany, 
że  w trakcie roku plan dochodów i wydatków będzie wymagał korekt, nawet 
znaczących. Nie wiemy jak dużych, bo sytuacja gospodarcza kraju w trakcie 
roku budżetowego to nawet dla najlepszych ekonomistów zagadka, ale należy 
uczynić wszystko, by przez ten trudny rok gmina przeszła bez wstrząsów, by 
zaplanowane zadania zostały zrealizowane. 

Według uchwalonego budżetu najwięcej pieniędzy pochłonie oświata: 
utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjum, przedszkoli, stołówek i świe-
tlic oraz dowożenie uczniów – 6.336.242 zł.

Drugi niezwykle ważny dział w wydatkach budżetu to pomoc społeczna. 
Większość wydatków pochłoną świadczenia rodzinne i dodatki do zasiłków, 
zasiłki stałe, dożywianie najuboższych, usługi opiekuńcze, opłacenie miejsc 
w domach pomocy społecznej – 2.993.494 zł. Profilaktyka zdrowotna, przeciw-
działanie alkoholizmowi i narkomanii – 40.000 zł.

Inne przykładowe, znaczące pozycje wydatków bieżących to:
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   – 269.600 zł
- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa  – 199.000 zł
- kultura fizyczna     – 113.882 zł
- promocja      –   85.000 zł
Nie jest to na pewno budżet na miarę naszych oczekiwań i oczekiwań 

mieszkańców, jednak jest to mimo wszystko budżet dobry i możliwy do zre-
alizowania. 

Zdawać sobie musimy sprawę, że dodatkowym wydatkom nie będą nieste-
ty towarzyszyć odpowiadające temu dodatkowe wpływy do budżetu, zwłaszcza 
że już dziś wiemy, że prognozowany wzrost PKB w roku 2012 będzie mniej-
szy aniżeli w roku 2011. Rząd skorygował bowiem ostatnio planowany wzrost 
gospodarczy z 4 do 2,5%. Wszystkie te czynniki trzeba uwzględniać, planu-
jąc przychody i wydatki nie tylko w perspektywie nadchodzącego roku, ale 
w dłuższej perspektywie czasowej. 

Zgodnie bowiem z art. 169 ustawy o finansach publicznych jednostka sa-
morządu terytorialnego obowiązana jest nie przekroczyć w danym roku bu-
dżetowym 15% poziomu spłaty długu w stosunku do planowanych dochodów. 
Do owego 15 % limitu spłaty długu zaliczają się raty z tytułu zaciągniętych kre-
dytów i pożyczek, wykup wyemitowanych papierów wartościowych, spłata zo-
bowiązań, których spłatę przez inny podmiot gmina poręczyła, zobowiązania 
wymagalne oraz odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych. 

Z kolei dopuszczalny poziom zadłużenia w stosunku do dochodu, przewi-
dziany w art. 170 przywołanej ustawy, to 60 %. 

Życzę nam wszystkim spokoju, zrozumienia i opanowania emocji, bo 
tylko takie podejście pomoże nam spokojnie zrealizować wszystkie zamie-
rzone cele.

Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak
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z pr ac r aDY GminY

Relacja z sesji rady gminy
Do ostatniej chwili trwały dyskusje nad reformą struktury szkół w na-

szej gminie przed ostatnią sesją rady gminy, odbytej w dniu 28 lutego br. 
Jeszcze przed rozpoczęciem obrad radni zebrali się na połączonych komi-
sjach, aby znaleźć wspólny kompromis. 

W tym czasie na korytarzu prze salą obrad z niecierpliwością oczeki-
wali dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice dzieci uczęszczających do szkół 
w Grzybowej Górze, Lipowym Polu i Kierzu Niedźwiedzim, gdyż to ich do-
tyczyć miały proponowane zmiany.

Powód owych niepokojów i debat jest jeden, ale wspólny dla większo-
ści samorządów w Polsce: nieubłagana demografia i coraz mniejsza liczba 
uczniów uczęszczających do szkół oraz rosnące obciążenia finansowe gmin, 
którym coraz trudniej radzić sobie z wypełnianiem ustawowych zadań.

Ostatecznie z półgodzinnym opóźnieniem Paweł Wiatr – przewodni-
czący rady – rozpoczął obrady serdecznie witając obecnych na sali. Poza 
wspomnianymi wyżej na obrady przybyli goście: Stanisław Dymarczyk 
– członek zarządu powiatu, radni powiatowi Stanisław Czubak i Jerzy 
Żmijewski, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż, dzielnico-
wy Grzegorz Barwicki, szefowa Związku Nauczycielstwa Polskiego Beata 
Pastuszka. Szczególnie ciepło przewodniczący powitał Iwonę Kowalską, 
nową radcę prawną urzędu.

Obecni byli pracownicy 
urzędu z wójtem, radni, sołtysi, 
przedstawiciele mediów.

Efektem wspomnianych 
wyżej dyskusji radnych było to, 
że wójt Zdzisław Woźniak za-
raz na początku obrad zgłosił 
wniosek o zdjęcie z porządku 
obrad trzech uchwał dotyczą-
cych przekształceń w szkołach. 
–Do tematu wrócimy za mie-
siąc, może półtora, po uzgodnieniu wspólnej propozycji, aby wszystkie 
szkoły traktować równo. Aby przekazać te trzy szkoły stowarzyszaniu lub 
osobie fizycznej mamy jeszcze czas – uzasadnił wójt.

Nim Zdzisław Woźniak przystąpił do przedłożenia sprawozdania ze 
swej pracy w okresie pomiędzy sesjami przedstawił radnym nową, wyłonio-
ną w drodze konkursu, radczynię prawną urzędu gminy Iwonę Kowalską, 
której wspólnie z przewodniczącym rady Pawłem Wiatrem wręczyli bu-
kiet kwiatów.

Z ważniejszych zagadnień, którymi zajmował się wójt w tym czasie – 
poza udziałem w licznych 
uroczystościach i zawo-
dach na terenie gminy 
– należy wymienić kon-
sultacje i prace związane 
z wdrożeniem tzw. „usta-
wy śmieciowej”, projektu 
„e-świętokrzyskie”, prze-
kształceń w przedszko-
lach, konferencję Lokalnej 
Grupy Działania. 
Rozstrzygnięty został 

w tym czasie przetarg na udrożnienie ul. Polnej tzn. rozbiórkę budynku, 
rozgrodzenie posesji, wykonanie odwodnienia oraz uzupełnienie asfaltu. 
Prace te będą kosztować – poza wykupem gruntu – 74.200 złotych i zgodnie 
z umową mają zakończyć się do końca kwietnia. Gmina rozstrzygnęła rów-
nież przetarg na modernizację oświetlenia ulicznego na części ul. Św. Anny 
i Żeromskiego w Majkowie.

W tym czasie odbyły się również zebrania wiejskie w sprawie zmian 
w oświacie. –Chciałbym podkreślić poziom merytoryczny i kulturalny spo-
tkania w Kierzu Niedźwiedzim. Odbyło się bez pyskówek i przepychanek, 
dyskutowano na temat. Również nauczyciele tej szkoły rozumieją koniecz-
ność zmian, w tym ewentualne odejście od Karty Nauczyciela i zwiększenie 
tzw. pensum – stwierdził Z. Woźniak.

W czasie przeznaczonym na wystąpienia gości głos zabrał prezes OSP 
Lipowe Pole Tadeusz Chyb apelując do wójta i rady o zabezpieczenie w bu-

dżecie na ten rok kwoty 300.000 złotych, jako udział gminy w zakupie no-
wego wozu bojowego dla jednostki. –Jutro do godziny 14.00 (29 lutego – 
red.) musimy złożyć wniosek w zarządzie wojewódzkim i deklaracja gminy 
jest niezbędna. Doceńcie to, co robimy. Sprawa ciągnie się już czwarty rok. 
Z zarządu głównego i wojewódzkiego oraz NFOŚiGW możemy otrzymać 
300.000 złotych, starosta deklaruje kolejne 50.000 zł, a my, strażacy z całej 
gminy z zabezpieczonych w budżecie dla nas środków wygospodarujemy 
jeszcze 20.000 zł – powiedział T. Chyb.

Późniejszy przebieg sesji pokazał, że ani wójt, ani rada nie mogli podjąć 
takiego zobowiązania nie mając wolnych środków w budżecie na ten rok. 
Strażacy nie kryli rozgoryczenia. –Po co zwodzono nas trzy tygodnie za-
praszając na spotkania – mówili.

Następnie spośród gości głos zabrał przewodniczący Rady Sołeckiej 
Majkowa Krzysztof Kasprzycki: -Temat ul. Staffa wraca po raz kolejny. 
Dziś na tej ulicy jest jeszcze gorzej, niż dwa miesiące temu. Składam wnio-
sek formalny, aby gmina i powiat przywrócili stan ulicy sprzed budowy 
kanalizacji, której wykonawca zszedł z robót i zostawił, jak zostawił. Był 
bruk i go nie ma. Kruszywo dowiezione w styczniu, zostało „wybite” – po-
wiedział.

W punkcie dotyczącym interpelacji i wniosków Paweł Wiatr prosił 
wójta o przybliżenie kwestii budowy kanalizacji w Skarżysku Kościelnym I, 
II, Świerczku i Grzybowej 
Górze oraz wnioskował 
o naprawę pęknięć na ul. 
Polnej i jej doświetlenie. 
Marzena Piętak przedsta-
wiła z kolei szczegółowe 
wyliczenia i „klasyfikację” 
sołectw pod względem 
zrealizowanych na ich te-
renie inwestycji w latach 
2006-2011. Po raz kolej-
ny zaapelowała o podję-
cie przez gminę działań 
w celu zakupu działki w Świerczku na potrzeby ogółu społeczeństwa. –Nie 
mamy swego miejsca na tej ziemi – stwierdziła, w później wsparł ją w tym 
przedstawiciel rady sołeckiej.

Gabriel Szewczyk po raz kolejny prosił powiat o niwelację poboczy, 
a wójta o zakup kamery – po pierwsze do rejestracji obrad sesji, po wtóre 
do jej wykorzystania w celu np. ustalenia sprawców podrzucających śmieci 
na teren naszej gminy. 

Stan dróg i bezpieczeństwa na nich w okresie zimy poruszyła – osobi-
ście doświadczona wypadkiem – Alicja Pasis. –Drogi, szczególnie ul Św. 
Anny, nie są odpowiednio zabezpieczone na zimę. Nie przywieziony został 
piasek na niebezpiecznych zakrętach. Panowała gołoledź, było bardzo śli-
sko – stwierdziła radna.

Odnosząc się do zrealizowanej kanalizacji w Michałowie Zdzisław 
Rymarczyk odniósł się do stanu dróg. –Zgłosiliśmy do wykonawcy wiele 
uwag. Na bieżąco asfalt był wylany, ale teraz, w okresie zimowym się za-
padł. To samo dotyczy krawędzi jezdni.

O naprawę ubytków w Kierzu Niedźwiedzim oraz ścięcie po-
bocza na drodze Świerczek – Kierz na odcinku leśnym wnioskował 
Tomasz Winiarski.

Odnosząc się do tych postulatów głos najpierw zabrał dyrektor ZDP 
Marek Czyż. Poinformował, że powiat rozstrzygnął już przetarg na re-
monty dróg, a rozpoczną się one wiosną, po stabilizacji warunków atmos-
ferycznych. Na dziś są tylko bieżące naprawy masą zimną. Również wiosną 
powiat rozpocznie własnym sprzętem ścinkę poboczy. W sprawie ul. Staffa 
stwierdził, że powiat jedynie administracyjnie może przywoływać wyko-
nawcę kanalizacji do naprawy drogi. Większe możliwości mają MPWiK 
oraz gmina, którzy jako inwestor mogą sięgnąć po kary umowne. M. Czyż 
stwierdził, że do końca roku powinien być gotowy komplet dokumentacji 
wraz z pozwoleniem na budowę tej ulicy, a we wrześniu zostanie złożony 
wniosek w ramach tzw. „schetynówek”. Drogę w Michałowie również powi-
nien naprawić wykonawca sieci kanalizacyjnej. 

Stanisław Dymarczyk dodał, że poza ul. Staffa, gotowa jest już doku-
mentacja na przebudowę skrzyżowania obok urzędu gminy, do rozważenia 
są również wspólne prace przy chodnikach. –Proszę o jakiś harmonogram 
wspólnych robót – stwierdził. Zadeklarował także, że po uchwale naszej 
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z pr ac r aDY GminY

rady gminy o przeznacze-
niu kwoty 1 mln na budowę 
ul. Szydłowieckiej w Kierzu 
Niedźwiedzim, taką samą 
decyzję na sesji 20 marca 
podejmie rada powiatu. –Już 
przygotowujemy przetarg na 
to zadanie. Myślę, że uda się 
wybudować około 2 kilome-
trów tej drogi od skrzyżowa-
nia w stronę Zbijowa – za-

kończył S. Dymarczyk.
Następnie radni przyjęli sprawozdanie Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2011 rok.
Radni stwierdzili wygaśnięcie mandatu zmarłego radnego Tadeusza 

Kubika, co jest pierwszym krokiem do zarządzenia przez komisarza wy-
borczego wyborów uzupełniających.

Następnie radni zdecydowali o udzieleniu pomocy dla powiatu skar-
żyskiego w kwocie 1 mln zł z przeznaczeniem na modernizację drogi 
w Kierzu: -To realizacja mojej deklaracji złożonej na sesji budżetowej – 
stwierdził wójt Zdzisław Woźniak. Za decyzję rady podziękowali Tomasz 
Winiarski i Stanisław Dymarczyk.

Rada zdecydowała o udzieleniu dotacji celowej Parafii Rzymsko – 
Katolickiej pw. Św. Trójcy w kwocie 29.000 zł z przeznaczeniem na konty-
nuowanie prac remontowo – konserwatorskich w Kaplicy Aniołów Stróżów.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy oraz Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2012-2024 przedstawiła skarbnik Danuta 
Barwicka. Najważniejsza zmiana, poza wprowadzeniem do budżetu inwe-
stycji w Kierzu, jest dodanie do zadań inwestycyjnych projektu rozbudowy 
bazy agroturystycznej „Nad Żarnówką”. Projekt będzie kosztował 348.122 
zł, w tym środki własne gminy 131.507 zł. Pozostała kwota pochodzić bę-
dzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Rada zwiększyła również o 7700 zł środki na przeciwdziałania alko-
holizmowi w gminie, przede wszystkim na letni wypoczynek dzieci i mło-
dzieży. Ustaliła również wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze. Przy 
okazji radny Wojciech Płusa wywołał dyskusję na temat niskich zarobków 
opiekunek zatrudnianych przez GOPS. Wsparła go w tym Alicja Pasis. 
Temat będzie przedmiotem analizy pod kątem wygospodarowania środ-
ków na ten cel.

Podjęta została również uchwała w sprawie kontynuowania w 2012 roku 
projektu „Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia 
społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne”. Projekt ten o wartości 142.544 
zł (udział gminy wynosi 10%, pozostałe środki pochodzą z Europejskiego 
Funduszu Społecznego) obejmie 6 kobiet (w roku 2011 – 8, z których 1 zna-
lazła pracę). Radni w dyskusji (Alicja Pasis, Zdzisław Rymarczyk) zwraca-
li uwagą na małą efektywność wydawania pieniędzy na ten cel.

Rada uchwaliła również nowe stawki za wywóz i unieszkodliwianie od-
padów komunalnych oraz wywóz nieczystości stałych. W 2012 roku będą 
one wynosić (stawka VAT – 8%):
1. Za odpady niesegregowane:

-  z pojemnika o pojemności 0,11 m3 lub 0,12 m3 – 14 zł + VAT,
-  z pojemnika o pojemności 0,24 m3  – 28 zł + VAT,
-  z pojemnika o pojemności 1,1 m3  – 63 zł + VAT,
-  z kontenera o pojemności 7,0 m3 – 630,00 zł + VAT,

2. za odpady zbierane selektywnie:
-  zbierane selektywnie – bezpłatnie,
-  za pozostałe odpady zbierane selektywnie w pojemniki o poj. 0,11 

i 0,12 m3 lub worki o pojemności 120 litrów – 11,00 zł + VAT.
3. za ścieki ze zbiorników bezodpływowych – 15,00 zł + VAT.

Rada podjęła również decyzję formalną o zamiarze likwidacji Punktów 
Przedszkolnych. Jest to jednak tylko formalność, gdyż gmina czyni stara-
nia o pozyskanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pie-
niędzy na ich prowadzenie od 1 września 2012 roku, gdyż obecny projekt 
„Baśniowy Świat” kończy się 31 sierpnia. Kolejne decyzje w tym względzie 
jeszcze są przed radą.

Na zakończenie obrad odpowiedzi na wnioski i zapytania udzielił wójt 
i pracownicy urzędu. 

I tak:
-  przetarg na budowę kanalizacji wygrała firma Skanska Kielce i prace 

potrwają do 2014 roku; za logiczne wójt uznał jednoczesne wykonanie 
w tym czasie przebudowy skrzyżowania obok urzędu,

-  pęknięcia na ul. Polnej zostaną naprawione wiosną,
-  na tejże ul. ZEORK na odcinku ok. 150 m w strefie zabudowy wybuduje 

linię energetyczną, a gmina na swój koszt wykona oświetlenie,
-  do zakupu działki w Świerczku potrzebna jest uchwała intencyjna rady 

i taki projekt wójt przygotuje na najbliższą sesję,
-  odnośnie zimowego utrzymania dróg gminnych Ksawery Krupa 

stwierdził, że gmina stara się na bieżąco reagować na zmieniającą się 
aurę; w sprawie opisanego wyżej zdarzenia z udziałem radnej Alicji 
Pasis stwierdził, że policja orzekła winę drugiego kierowcy, który nie 
zachował należytej ostrożności na jezdni,

-  pobocza w lesie na drodze Świerczek – Kierz będą ścięte wiosną.
Na koniec sesji, już w wolnych wnioskach, odbyła się dość burzli-

wa i emocjonującą dyskusja, wywołana dość specyficznym (ze względu 
na treść i odwoływanie się do mało chlubnych postaci z przeszłości) for-
mą listu skierowanego do radnych przez przewodniczącą Rady Rodziców 
w Lipowym Polu. 

Jacenty Kita

Sprostowanie
Majków 26.02.2012 r.

Alicja Pasis
Majków
Radna Gminy Skarżysko Kościelne

Redaktor Naczelny
Jacenty Kita

„Nasza Gmina Skarżysko Kościelne”

Zgodnie z art. 31 Prawa prasowego z dnia 26 stycznia 1984r. i art. 32 
ust. 5 prawa prasowego proszę o sprostowanie mojej wypowiedzi, która 
znalazła się na str. 6 pkt. Interpelacje i wnioski radnych, a dot. słów cyt. 
„Alicja Pasis poruszyła kwestię nie poruszenia przebiegu dyskusji nad 
podatkiem rolnym na łamach „Naszej Gminy”. – kto zrozumiał, o co 
tu chodzi?

Moja wypowiedź Panie redaktorze dot. nie zamieszczenia na ła-
mach „Naszej Gminy”, bardzo istotnej informacji dla mieszkańców: to, 
co jest ważne, o czym każdy mieszkaniec winien wiedzieć: jakie będą 
podatki, w tym podatek rolny na 2012 r., czyli czytelny i jasny przekaz 
o kształtowaniu się podatków w 2012r., a mianowicie: o podwyżce po-
datku rolnego z hektara przeliczeniowego, który wzrósł o 100% z kwoty 
94,10 zł w 2011 r. do kwoty 185,45 zł w 2012 r. i z hektara fizycznego od 
osób fizycznych, gdzie również nastąpił wzrost o 100% z kwoty 188,20 
zł w 2011 r. do kwoty 370,90 zł w 2012r. i braku woli części radnych do 
ich obniżenia.

W przypadku nie opublikowania nadesłanego sprostowania, pismo 
proszę traktować jako wezwanie przedprocesowe w trybie art. 39 ust. 1 
prawa prasowego.

W artykule „O ul. Staffa słów kilka” w pkt. „Przyłożono mi na świę-
ta”, a właściwie w tabelce jest pewna nieścisłość „remont i docieplenie 
dachu SP” w pozycji środki gminy wpisano kwotę 138.004,14, a przecież 
otrzymano kwotę 50.000 zł tylko i wyłącznie z przeznaczeniem na re-
mont dachu /środki pozyskane z MEN/.

Z poważaniem
Alicja Pasis

Nowe świadczenia w SPZOZ
Informujemy, że w SPZOZ w Skarżysku Kościelnym od 01-01-

2012 r. działa w ramach kontraktu z NFZ pracownia fizjoterapii am-
bulatoryjnej czynna codziennie:

- poniedziałek, środa, piątek od 8.00 do 13.00, 
- wtorek i czwartek od 13.00 do 18.00.
tel. kont. 41 2714-400.

Serdecznie zapraszamy!



Nasza Gmina6 mar zec 2012Nasza Gmina mar zec 20126
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Roczna narada strażaków
Doroczna narada strażaków z terenu powiatu zatytułowana 

„Funkcjonowanie przeciwpożarowe w powiecie skarżyskim w 2011 
roku” w dniu 23 lutego odbyła się w sali konferencyjnej komendy po-
wiatowej PSP.

W naradzie uczestniczyli m.in. zastępca Świętokrzyskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach 
Stanisław Woś,  prezes zarządu powiatowego OSP poseł Andrzej 
Bętkowski, przedstawiciele władz samorządowych powiatu na cze-

le ze starostą skarżyskim, 
wójtowie gmin, w tym na-
szej Zdzisław Woźniak, 
zastępca komendanta po-
wiatowego policji Piotr 
Kania, przedstawiciele za-
rządu powiatowego ZOSP, 
Prezesi i Naczelnicy OSP 
z terenu powiatu skarży-
skiego oraz pracownicy 
Komendy Powiatowej PSP 
w Skarżysku-Kamiennej.

Sylwester Hamera, 
komendant powiatowy PSP, podsumował miniony rok, który mimo 
mniejszej liczby akcji (1039 w całym roku, jednostek z naszej gminy 
– 144) był trudnym rokiem w funkcjonowaniu straży na terenie po-
wiatu.

Rok 2011 był trudnym rokiem w funkcjonowaniu Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej. 
Pomimo spadku ilości zdarzeń na terenie powiatu o ponad 18%, ich 
liczebność jest wysoka. Od wielu lat plagą na naszym terenie jest bez-
sensowne wypalanie traw, prowadzące często do większych pożarów, 

odnotowano również trzy pożary duże. Znaczący odsetek zdarzeń 
stanowią także wypadki drogowe, często tragiczne, z rannymi i ofia-
rami śmiertelnymi.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej stojąc na straży bezpieczeń-
stwa mieszkańców powiatu skarżyskiego, dysponują nowoczesnym 
i specjalistycznym sprzętem oraz dobrze przygotowaną i wyszkoloną 
kadrą funkcjonariuszy. W trosce o utrzymanie na tym poziomie bez-
pieczeństwa pożarowego, niezbędne jest stałe podnoszenie i doskona-
lenie nabytych umiejętności posiadanego potencjału ludzkiego oraz 
nieustanne uzupełnianie i wymiana posiadanego taboru samochodo-
wego i sprzętu pożarniczego i specjalnego.

Działalność kontrolno-rozpoznawcza oraz utrzymanie gotowości 
bojowej na jak najwyższym poziomie, jest priorytetem w działalności 
naszej komendy. Niestety bezpieczeństwo również kosztuje, a nasze 
budżety niezmienne od 2009 roku w dużym stopniu zawęziły realizację 
potrzeb. Rosnące koszty utrzymania i funkcjonowania komend, nie-

zbędnych usług czy 
paliw, powodują, że 
ilość środków, które 
możemy przezna-
czyć na wymianę 
bądź zakup nowego 
sprzętu znacząco się 
zmniejszyła. W tym 
wszystkim pocie-
szający jest fakt, że 
skarżyscy strażacy 
mają dużo lepsze 
warunki socjalno-bytowe niż kilka lat temu. 

Nie bez znaczenia jest również potencjał jednostek OSP, zarówno 
systemowych, jak i tych spoza niego. Jednakże i one posiadają niemałe 
potrzeby. Pomimo znacznej poprawy warunków lokalowych w remi-
zach oraz doposażenia w dużo specjalistycznego sprzętu, występują 
duże potrzeby w wymianie taboru samochodowego na nowszy. W po-
wiecie jest tylko jeden samochód ratowniczo-gaśniczy, który nie prze-
kroczył 5. lat, pozostałe to w większości pojazdy dwudziesto i trzy-
dziestoletnie. 

Rok 2012 to na pewno rok olbrzymich wyzwań, głównie ze wzglę-
dów finansowych. Jednak będziemy starali się aby ochrona przeciw-
pożarowa na naszym terenie funkcjonowała na nie gorszym poziomie 
niż dotąd, tak by mieszkańcy powiatu skarżyskiego mogli spać spo-
kojnie.

W wystąpieniach gości wiele uwagi poświęcono zaangażowaniu 
również druhów z jednostek ochotniczych w całokształcie działalno-
ści przeciwpożarowej w powiecie.

Jacenty Kita

Eliminacje szkolne TWP rozpoczęte
Rozpoczęły się szkolne eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

„Młodzież zapobiega pożarom”.
Jako pierwsi w dniu 10 lutego do rywalizacji przystąpili ucznio-

wie SP w Majkowie i Lipowym Polu. W obu szkołach w sumie stra-
towało 14. uczniów. W SP w Majkowie pierwsze miejsca zajęli: I – 
Adam Goryca, II – Mikołaj Jagiełło, III – Wiktoria Małek, zaś w SP 
w Lipowym Polu pierwsza trójka to: I – Aleksandra Kowalik, II – 
Kamil Nowakowski, III – Karolina Minda.

Uczniów oceniało jury w składzie: Tadeusz Chyb, Stanisław 
Niziołek i Jerzy Korcyki. Nagrody dla najlepszych ufundowała OSP 
Lipowe Pole oraz firma „Dana” Danuty Banaczek.

Lada moment podobne eliminacje zostaną przeprowadzone w po-
zostałych szkołach podstawowych i gimnazjum, a w marcu odbędą się 
eliminacje gminne.

(jaki)
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Oferta dla przedsiębiorców
Zapraszamy wszystkich Pracodawców zainteresowanych uzyska-

niem wsparcia do współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-
Kamiennej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nasz urząd będzie 
ubiegał się o dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu aktywizacji za-
wodowej osób bezrobotnych. 

Przygotowane programy mogą stworzyć szansę na skorzystanie przede 
wszystkim ze staży (poza konkursami), prac interwencyjnych, szkoleń oraz 
dodatkowych form pomocy.

W chwili obecnej przygotowanych jest 5 projektów i programów, w ra-
mach których będzie można skorzystać z rozmaitych form wsparcia. Poniżej, 
klikając na nazwę projektu lub programu, znajdą Państwo szczegółowe infor-
macje na jego temat oraz deklaracje współpracy:
-  PROJEKT ,,PRZEPIS NA ZATRUDNIENIE” - POKL
-  PROJEKT ,,ZACZNIJ OD NOWA” – POKL
-  PROGRAM ,,DO ODWAŻNYCH ŚWIAT NALEŻY” – REZERWA MPiPS
-  PROGRAM ,,ROZWIŃ SWÓJ POTENCJAŁ” – REZERWA MPiPS
-  PROGRAM ,,NOWA DROGA – PROGRAM SPECJALNY” – REZERWA 

MPiPS
Realizacja tych programów nie będzie możliwa bez zainteresowa-

nia i udziału Pracodawców. Dlatego prosimy Państwa o wypełnianie 
DEKLARACJI WSPÓŁPRACY, które znajdą Państwo w szczegółowych infor-
macjach na temat poszczególnych projektów i programów. 

Na Państwa deklaracje czekamy do 30.03.2012r. 
Serdecznie zapraszamy do współpracy!
Szczegółowych informacji na temat projektów i programów udzielają:

- Projekty EFS POKL Pani Agata Zalewska:  
pokój 107 tel. 41 25 17 334,

- Programy z Rezerwy MPiPS Pani Anna Kwaśniewicz:  
pokój 107 tel. 41 25 17 333.

Kolejna edycja Powiatowych Dębów
30 marca mija termin zgłaszania kandydatów do nagrody 

„Powiatowe Dęby”.
Nagroda jest wyrazem uznania władz samorządowych powiatu skarży-

skiego, dla tych wszystkich, którzy swoją pracą, działalnością, osiągnięciami 
i twórczością budują pozytywny wizerunek powiatu skarżyskiego.

Nagroda „Powiatowe Dęby” jest szczególnym wyróżnieniem przyznanym 
w postaci statuetki osobom za wybitne osiągnięcia w pięciu dziedzinach: kul-
tury, sztuki, kultury fizycznej, działalności społecznej i przedsiębiorczości. 
Na statuetkę „Powiatowych Dębów” ma szansę ta osoba, która w jednej z pię-
ciu konkursowych kategorii wyróżnia się osiągnięciami i zaangażowaniem 
w popularyzowaniu pozytywnych wartości. Jednocześnie swoimi działaniami 
przyczynia się do promowania powiatu skarżyskiego, jego rozwoju i budowa-
nia dobrego wizerunku.

Laureatów wyłoni Kapituła w składzie Przewodniczący Rady Powiatu 
Skarżyskiego i dotychczasowi laureaci nagrody „Powiatowe Dęby”. Wybór lau-
reatów przebiega w dwóch etapach. W pierwszym, Kapituła spośród złożonych 
wniosków o największej ilości oddanych głosów wybiera nie więcej niż dwóch 
kandydatów do nagrody w danej kategorii. Podczas drugiego etapu zostaje wy-
łoniony jeden laureat w danej kategorii. Zostaje nim osoba, która otrzymała 
więcej niż 50% ważnie oddanych głosów. W przypadku równej liczby głosów 
decyduje głos Przewodniczącego Rady. W jednej edycji można przyznać mak-
symalnie 5 nagród – po jednej w każdej kategorii.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać na specjalnym wniosku: przewod-
niczący Rady Powiatu Skarżyskiego, starosta skarżyski, prezydent, burmistrz, 
wójt gminy powiatu skarżyskiego, co najmniej trzech radnych Rady Powiatu 
Skarżyskiego lub trzech radnych zasiadających w radach gmin powiatu oraz 
upoważnieni przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń, fundacji, instytucji. 
Do wniosku mogą zostać dołączone rekomendacje organizacji, stowarzyszeń, 
fundacji i instytucji.

Wniosek można pobrać ze strony www.skarzysko.powiat.pl (zakładka: 
Konkursy) lub odebrać osobiście w Biurze Rady Powiatu (p. 104). Wnioski 
o przyznanie nagrody należy składać w Biurze Rady Powiatu w kopercie z do-
piskiem „Nagroda Powiatowe Dęby”.

(jk)

Urząd pracy o roku minionym i obecnym
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej podsumował 

ubiegłoroczną działalność. 
- Nie był to rok łatwy ze względu na mocno okrojone środki finan-

sowe na aktywizację osób bezrobotnych – zaznaczył dyrektor urzędu 
Roman Białek na konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym. 
Niestety prognozy na rok bieżący również nie napawają optymizmem. 
Było źle

Rok 2011 i wszystko wskazuje na to, że również ten obecny 
będą najtrudniejszymi w dotychczasowej działalności Powiatowego 
Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Na przeciwdziałanie bez-
robociu w budżecie państwa jest coraz mniej pieniędzy. W związ-
ku z tym o radykalnych cięciach środków dla urzędów pracy sły-
szy się w całym kraju. Dotknęły one także Powiatowy Urząd Pracy 
w Skarżysku-Kamiennej. W ubiegłym roku na aktywizację osób 
bezrobotnych urząd mógł przeznaczyć ok. 4 mln złotych. Tylko tyle 
pieniędzy wpłynęło z Funduszu Pracy. W porównaniu z rokiem 2010 
było to o prawie 70% mniej. Mając do dyspozycji dużo skromniejsze 
niż w latach ubiegłych środki urząd wprowadził konkurs wniosków 
na najpopularniejsze formy aktywizacji, tj. staże u pracodawcy, do-
tacje na uruchomienie własnej firmy, refundacje kosztów doposaże-
nia stanowiska pracy. W sumie przeprowadzono 6 naborów, na które 
wpłynęło blisko 2.500 wniosków. Dofinansowanie uzyskało ponad 
800 wniosków. I tak za kwotę ponad 1 mln 700 tys. złotych na staże 
skierowano 745 osób. Ponad 240 tys. złotych urząd mógł przeznaczyć 
na dotacje dla osób planujących własny biznes. Z tej formy pomocy 
skorzystało 13 osób. Z kolei 60 pracodawców otrzymało refundację 
kosztów doposażenia stanowiska pracy. Łącznie na ten cel urząd 
przeznaczył ponad 1 mln złotych. 

Mimo to w ciągu roku udało się zwiększyć środki PUP o ponad 
1 mln 700 tys. złotych. Była to kwota uzyskana z rezerwy Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu specjalnego 
„Samozatrudnienie pomysłem na siebie”. 90 osobom udało się dzię-
ki temu programowi otworzyć własną firmę.  Ponadto za 140 tys. 
złotych z PFRON-u urząd zorganizował staże dla 27 osób niepełno-
sprawnych. Również z PFRON-u pochodziło blisko 68 tys. złotych na 
aktywizację zawodową absolwentów niepełnosprawnych w ramach 
programu „Junior”. W sumie w roku 2011 Powiatowy Urząd Pracy na 
działania związane z aktywizacją bezrobotnych i łagodzeniem skut-
ków bezrobocia przeznaczył ponad 9 mln złotych, a z różnych form 
aktywizacji skorzystało ponad 2 tys. bezrobotnych. Oprócz bezpo-
średniego wsparcia w postaci aktywnych form urząd pracy położył 
olbrzymi nacisk na rozwinięcie i podniesienie standardu poradnic-
twa zawodowego. 
Będzie gorzej?

Jakie są prognozy na rok 2012? Przyznana z Funduszu Pracy kwo-
ta na ten rok w wysokości ponad 7 mln złotych, to zdaniem dyrektora 
Romana Białka wciąż za mało w stosunku do potrzeb. Pieniędzy wy-
starczy na objęcie pomocą ok. 1.450 osób. Konieczne będzie utrzyma-
nie konkursów na najbardziej popularne formy aktywizacji, czyli sta-
że, dotacje na uruchomienie firmy oraz refundacje dla pracodawców. 

I tak w roku 2012 na staże urząd pracy planuje przeznaczyć ponad 
2 mln 300 tys. złotych. Na dotacje na działalność gospodarczą zare-
zerwowano ponad 1 mln 500 tys. złotych. Z kolei na refundację dla 
pracodawców urząd będzie mógł przeznaczyć blisko 1 mln złotych. 
Umowy na staż zawierane będą na okres 3 miesięcy, a dotacje i refun-
dacje przyznawane w kwocie 18 tys. złotych. Jak podkreśla dyrektor 
Roman Białek również w tym roku urząd będzie przygotowywał pro-
jekty  i startował w konkursach, by pozyskać na działalność i wsparcie 
osób bezrobotnych dodatkowe środki.

(jk)
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W kursie uczestniczyli: Bułka Patrycja, Dwojak Wiktoria, 
Fijałkowska Wiktoria, Gajewska Katarzyna, Kosela Martyna, 
Misiowiec Patrycja, Pająk Damian, Pająk Patrycja, Płusa Eliza, 
Płusa Karolina, Płusa Patrycja, Płusa Weronika, Rybak Natalia, 
Strzelec Wojciech, Walczyńska Wiktoria i Wieczorek Natalia.

Projekt realizowany był od 2 listopada do 31 stycznia ze środ-

ków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego koordyna-
torem na terenie naszego województwa jest Świętokrzyskie Biuro 
Rozwoju Regionalnego.

Jacenty Kita

w SzKo ł ach

Uczyli się angielskiego za unijne pieniądze

„Język angielski drogą do sukcesu” – to tytuł projektu, jaki przez 
2 miesiące realizowany był w SP w Grzybowej Górze. Uczestniczyło 
w nim 16 uczniów klas IV-VI.

Zakończenie i podsumowanie projektu odbyło się w dniu 3 lutego. 
Obecnych na podsumowaniu powitała dyrektor szkoły Małgorzata 
Strzelec: -Po dwóch miesiącach zmagań i trudów dziś mamy finał 
– stwierdziła dyrektor i powitała koordynatora projektu w gminie 
a jednocześnie radnego i przewodniczącego rady rodziców Wojciecha 

Płusę oraz prowadzącego zajęcia Jacka Gadeckiego. Ten ostatni za-
chęcał młodzież do intensywnej nauki języków obcych, które obec-
nie, w otwartej Europie, są pomostem do dalszej nauki, pracy i życia.  

–Moje pokolenie takich szans nie miało – stwierdził z żalem.
Miłym akcentem spotkania było wręczenie zaświadczeń o ukoń-

czeniu kursu oraz wręczenie symbolicznych upominków.

Przedstawienie „Wróżka Malwinka”
Dziewiątego lutego uczniowie SP w Grzybowej Górze obejrzeli 

przedstawienie teatralne „Wróżka Malwinka”. 
W ekscytujących 

scenach zagrały aktor-
ki i kukiełki, które opo-
wiadały o niezwykłych 
przygodach Malwinki. 
Bohaterka spotykając 
różne postacie, bawiąc 
uczyła o wartości przy-
jaźni, dobra i uczciwo-
ści. 

Uczniowie świet-
nie bawili się podczas 
całego spektaklu, a naj-

młodsi nie mogą się doczekać kolejnego spotkania z aktorami. 
rl



Nasza Gmina 9mar zec 2012 Nasza Gminamar zec 2012 9

w SzKo ł ach

Uratujmy krainę baśni
W piątek 20 stycznia 2012 roku SP w Grzybowej Górze odwiedził 

teatr edukacyjny, który licznie zgromadzonym uczniom zaprezento-
wał przedstawienie „Uratujmy krainę baśni”. 

W baśni, aktorki oraz kukiełki przekonywały uczniów o pożyt-
kach płynących z czytania książek, zachęcając do odwiedzin w biblio-
tekach. Aktorki zapraszały do wspólnej zabawy uczniów, którzy ra-
zem z nimi współtworzyli niecodzienne widowisko. Spektakl bardzo 
podobał się wszystkim uczniom, którzy nagrodzili artystów gromki-
mi brawami. 

rl

100 lat dla Babci i Dziadka, życzy wnuków 
gromadka

W Szkole Podstawowej w Lipowym Polu odbyła się uroczysta aka-
demia z okazji Święta Babci i Dziadka. Zebranych licznie gości powi-
tała dyrektor Elżbieta Jaromin składając gorące życzenia i zapraszając 
do obejrzenia przedstawienia.

Jako pierwsze wystąpiły najmłodsze dzieci z punktu przedszkol-
nego „Baśniowy świat”, przygotowane przez Anetę Wiatr, która była 
również autorką dekoracji na tą uroczystość.

Później starsze dzieci dały pokaz swoich talentów: recytowa-
ły wiersze, śpiewały piosenki, grały na dzwonkach chromatycznych 
i fletach, a na koniec zaprezentowały specjalnie na tą okazję przygo-
towany taniec. Całość akademii przygotowała i czuwała nad jej prze-
biegiem Agnieszka Tokarczyk. W opracowaniu programu pomagały 
Marzanna Ocias i Elżbieta Jaromin.

Zwieńczeniem uroczystości było odśpiewanie 100 lat i wręczenie 
drobnych upominków od wnuków.

U wielu osób można było zauważyć łzy wzruszenia. Później wszy-
scy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez ro-
dziców.

A. Tokarczyk

Bezpieczne ferie z Policją

W czwartek, 9 lutego bieżącego roku w Szkole Podstawowej 
w Grzybowej Górze odbyła się pogadanka przedstawicieli policji na 
temat zachowania bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. 

Policjanci instruowali dzieci, jak należy zachowywać się podczas 
zabaw na śniegu, jak poruszać się drogą i chodnikiem w warunkach 
ograniczonej widoczności, przypomnieli również wszystkim o nosze-
niu „odblasków”. 

Dyrekcja szkoły dziękuje aspirantowi Mariuszowi Szczygłowi 
i aspirantowi Grzegorzowi Mamla za przeprowadzenie pogadanki.

rl
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KULTUr a

Dzień Babci i Dziadka w Gminnej Świetlicy 
na wesoło

Z okazji Dnia Babci i Dziadka na zaproszenie Stowarzyszenia 
Kultury „Romano” oraz Rad Sołeckich ze Skarżyska Kościelnego licz-
nie zgromadzili się seniorzy w świetlicy gminnej w sobotę 21 stycznia. 

Obowiązującym nakryciem głowy był fantazyjnie przybrany ka-
pelusz. 

Podczas uroczystości przy skromnym, ale pięknie udekorowanym 
stole uczestnicy spotkania wysłuchali koncertu w wykonaniu zespo-
łu „Romano”, któremu jak zwykle na gitarze akompaniował Roman 
Gładyś, autor i kompozytor wszystkich prezentowanych piosenek 
oraz Zofia Szlęzak (skrzypce). S. Sieczka zaprezentował swój wzru-
szający wiersz przygotowany specjalnie na tę okazję, a W. Drzewiecki 
rozweselał wszystkich opowiadaniem anegdot. Miłą niespodziankę 
babciom i dziadkom sprawiły gimnazjalistki, uczennice Państwowej 
Szkoły Muzycznej ze Skarżyska Kamiennej. 

Wielkim zaskoczeniem dla świętujących było pojawienie się DJ’a 
Tomka Gluzy, który po złożeniu życzeń zaprosił wszystkich do tańca. 
Ten prezent okazał się strzałem w dziesiątkę, bowiem babcie i dziad-
kowie ruszyli w tany zapomniawszy o swoim wieku, wykonując figury 
godne mistrzów tańca towarzyskiego i klubowego. 

Niespodzianki młodych ludzi sprawiły, że ten wieczór szacowni 
seniorzy zapamiętają na długo, a spotkanie młodości z doświadcze-
niem obala mit o barierze dzielącej młode i starsze pokolenie.

Zespół „Romano” dziękuje panom sołtysom Stefanowi Kiełkowi 
i Pawłowi  Gruszczyńskiemu za współudział w przygotowaniu tak 
sympatycznej imprezy, a panu Tomaszowi Gluzie, który sprawił, że 
my babcie i dziadkowie poczuliśmy się znowu dwudziestolatkami, 
wyrażamy ogromną wdzięczność.

Członkowie, Przewodnicząca 
Stowarzyszenia Kultury „Romano” 

Krystyna Staszewska

„Tobie też się należy…”
Kabaret GROM ze Skarżyska Kościelnego zorganizował 28 stycznia 

2012 r. w świetlicy wiejskiej w Skarżysku Kościelnym spotkanie inte-
gracyjne pod tytułem „TOBIE TEŻ należy SIĘ TROCHĘ ROZRYWKI”.

W programie znalazło się uroczyste wręczenia podziękowań za 
współpracę z kabaretem w 2011r., szopka o naszej Gminie w wykona-
niu kabaretu, wspólne karaoke, piosenek kabaretu. 

Z uczestnikami zabawy spotkało się wielu znakomitych go-
ści - radna sejmiku wojewódzkiego Agnieszka Buras z osobami to-
warzyszącymi, generał Rafał Wasik z Międzynarodowej Akademii 
Kozactwa z osobami towarzyszącymi, Wojciech Markiewicz z por-
talu internetowego, Dariusz Skóra - prezes firmy „DAN”, który był 
sponsorem napojów, przedstawicielki firmy „Dana”, radna Lipowego 
Pola Renata Kępa, sołtys i radny Włodzimierz Foch, przewodnicząca 
zespołu „Romano” z koleżankami oraz miejscowe społeczeństwo.

Wszyscy świetnie się bawili, o czym świadczyły brawa, uśmiechy 
i wspólne śpiewy z kabaretem. 

Dziękujemy wszystkim za wspólną wspaniałą zabawę.
Szymon Płusa z kabaretem

Świąteczna wystawa
W dniu 26 marca 2012 roku w godzi-

nach od 9.00-14.00 w Urzędzie Gminy 
w Skarżysku Kościelnym prezentowana bę-
dzie wystawa Wielkanocna, przygotowana 
przez wychowanków Warsztatów Terapii 
Zajęciowej ze Skarżyska – Kamiennej.

Podczas kiermaszu będzie można nabyć ozdoby świąteczne.
Serdecznie zapraszamy!
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inweST Yc je w Gminie

Odbiór końcowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w Michałowie

W dniu 2012-01-30 rozpoczęły się czynności odbiorowe dotyczące 
zrealizowanych przez Zakład Instalacyjny Wod.-Kan. CO i Gaz Jan 
Orczyk ze Starachowice  robót  budowlanych  w ramach  inwestycji  
pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic 
nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elek-
trycznym przepom-
powni  w miejscowo-
ści Michałów”.

Zadanie in-
westycyjne jw. jest 
współfinansowane 
w ramach działania 
321 „Podstawowe 
usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” 
Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 
2007-2013.

Komisja w poniższym 
składzie dokonała wizji lo-
kalnej zrealizowanego za-
kresu budowy kanalizacji 
oraz dokonała sprawdzenia 
działania przepompow-
ni ścieków.
1. Wykonawca: Zakład 
Instalacyjny Wod.-Kan. CO 
i Gaz Jan Orczyk z siedzibą 
przy ul. Ostrowieckiej 100, 
27-200 Starachowice repre-

zentowany przez: Właściciela 
– Pana Jana Orczyka

2. Zamawiający/Beneficjent: Gmina Skarżysko Kościelne z siedzi-
bą ul. Kościelna 2a; 26-115 Skarżysko Kościelne, reprezentowana 
przez Zdzisława Woźniaka – Wójta Gminy,

3. Przedstawiciel ZDP w Skarżysku-Kamiennej – Roman Derra,
4. Przedstawiciele MPWiK w Skarżysku Kamiennej – Anna Gajda, 

Janusz Jóźwik, Stanisław Bzymek,
5. Kierownik Budowy – Jan Gawrych,
6. Inspektorzy nadzoru:

- branża sanitarna – 
Czesław Gładyś,

- branża elektryczna – 
Bogusław Gilewski,

7. Robert Gładyś – podin-
spektor ds. infrastruktury 
UG Skarżysko Kościelne,

8. Andrzej Skrzypczak 
– Kierownik refe-
ratu inwestycji UG 
Skarżysko Kościelne,

9. Dariusz Orczyk – kierow-
nik robót grupy sanitarnej,

10. Stefan Nowak – kierownik robót elektrycznych,
11. Ksawery Krupa inspektor ds. drogownictwa UG Skarżysko 

Kościelne 
12. Przedstawiciel EKO SYSTEMY Sp. z o.o. – Sylwester Świostek.

Komisja w składzie jw. rozpoczęła czynności odbiorowe od wizji 
lokalnej zrealizowanego zakresu robót. 

Zakres robót podzielonych na dwa etapy obejmował: 
Etap I 
-  wykonanie odcinka kanału tłocznego od komory rozprężnej 

KR-5 w ul. Żeromskiego w Majkowie do przepompowni ście-
ków P5 w Michałowie, 

-  wykonanie grawitacyjnego kanału ściekowego wraz z przy-
kanalikami do granic nieruchomości w ul. Jana Pawła II 
w Majkowie od studni 
S64 do przepompowni P5 
w Michałowie,

-  wykonanie przepompowni 
P5 wraz z zasilaniem elek-
trycznym, zagospodarowa-
niem i ogrodzeniem terenu 
przepompowni oraz dojaz-
dem do przepompowni P5.

Etap II
-  wykonanie odcinków ka-

nału tłocznego od komory 
rozprężnej KR-4 do prze-
pompowni P4 od komory 
rozprężnej KR-3 do prze-
pompowni P3 oraz od 
komory rozprężnej KR-2 
do przepompowni P2 
w Michałowie,

-  wykonanie grawitacyj-
nych kanałów ściekowych 
wraz z przykanalikami do 
granic nieruchomości w  
Michałowie od studni S37 
do S9,

-  wykonanie przepompowni 
P4 wraz z zasilaniem elek-
trycznym, zagospodarowa-
niem i ogrodzeniem terenu 
przepompowni P4,

-  wykonanie przepompowni 
P2, P3 wraz z zasilaniem 
elektrycznym, zagospoda-
rowaniem terenu przepom-
powni P2 i P3.

Robert Gładyś

Przekazanie dokumentacji odbiorowej w siedzibie 
Urzędu Gminy

Wykonawca referuje wykonanie zakresu 
prac

Rozpoczęcie czynności odbiorowych ul. 
Jana Pawła II

Przedstawiciel ZDP sprawdza 
usytuowanie przepompowni P3 

w poboczu drogi

Teren przepompowni P4

Przepompownia P3 w trakcie uru-
chomienia sprawdzającego

Uruchomienie pomp przepompowni P2
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rozmaiTości

KREW = ŻYCIE
Centrum Krwiodawstwa 

i Ośrodek Dawców Szpiku 
w Skarżysku-Kamiennej zaprasza 
mieszkańców miasta i powiatu do 
dobrowolnego oddania krwi na po-
trzeby lecznicze chorych.

W obecnych dniach mroź-
nej zimy na terenie Województwa 
Świętokrzyskiego występują braki 
krwi każdej grupy, która potrzebna 
jest do leczenia chorych w szpita-
lach.

Podstawowe wymogi, które są 
konieczne, aby oddać krew na potrzeby lecznicze chorych:
1.  Dobry stan zdrowia:
 (np. przyjmowanie leków,  leczona obecnie choroba, przebyte 

niedawno zabiegi operacyjne lub powrót z terytorium niektó-
rych krajów, gdzie występują ogniska chorób zakaźnych -unie-
możliwia oddanie krwi na potrzeby lecznicze przez pewien 
okres czasu).

2.  Dowód osobisty lub Prawo Jazdy zawierające zapis numeru 
PESEL i miejsca stałego zamieszkania.

3.  Należy zjeść śniadanie i być wyspanym.
4.  Oddanie krwi poprzedzi badanie lekarskie, które ostatecznie 

zadecyduje o oddaniu krwi lub braku możliwości oddania krwi 
z powodów medycznych. 

 (np. zbyt niskie lub wysokie ciśnienie krwi, nieprawidłowy 
wynik badania hemoglobiny krwi wykonany na miejscu, zbyt 
niska waga ciała – poniżej 53 kg).
Kryteria medyczne wymagane do oddania krwi są bar-

dziej szczegółowe.
Zachęcamy, przed zgłoszeniem się do Centrum Krwiodawstwa, 

do skorzystania z rozmowy telefonicznej z personelem medycznym 
te osoby, które mają wątpliwości co do tego, czy spełniają wymaga-
nia medyczne stawiane krwiodawcom. 

Oprócz oddania krwi na potrzeby lecznicze chorych każda 
chętna, zdrowa, pełnoletnia osoba, która nie przekroczyła 50 roku 
życia, może w naszym Ośrodku Dawców Szpiku bezpłatnie wyko-
nać badanie, które ustali, czy będzie mogła w przyszłości zostać 
rodzinnym lub nie spokrewnionym dawcą szpiku kostnego.

Badanie to polega na pobraniu próbki krwi od takiej osoby. 
Wyjaśniamy, że badanie, które proponujemy w tym celu nie polega 
na nakłuwaniu kości.

Zgodnie z obowiązującym prawem, każda osoba, która odda 
krew, jeśli tego potrzebuje, otrzyma 1- dniowe zwolnienie z pracy 
lub ze szkoły, w związku z oddaniem krwi.

W Centrum Krwiodawstwa i Ośrodku Dawców Szpiku 
w Skarżysku-Kamiennej osoby zamierzające oddać swoją krew re-
jestrujemy i pobieramy od nich krew w godzinach 7.00 – 12.00. Po 
tym czasie oddana krew musi być przewieziona do Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, gdzie bę-
dzie przygotowana do zastosowania u chorych na terenie woje-
wództwa.

Centrum Krwiodawstwa i Ośrodek Dawców Szpiku
ul. Szpitalna 1, 

Skarżysko-Kamienna
Telefon 41- 25 24 521

Walentynki Amora

W piątek 10 lutego Szkołę Podstawową w Grzybowej Górze odwie-
dził Amor, który wszystkim zakochanym wręczył kartki walentyn-

kowe. Pomagał mu Samorząd 
Uczniowski, gdyż w Poczcie 
Amora znalazło się mnóstwo 
buziaków do rozdania. 

Tego dnia odbył się także 
konkurs „Piosenka o miło-
ści”, w którym udział wzię-
li uczniowie klas IV-VI. 
Najlepiej zaprezentował się 
zespół z klasy VI, który bez-
apelacyjnie wygrał. Drugie 
miejsce zajęły uczennice klas 

IV-V. Wszyscy nagrodzeni w konkursie otrzymali drobne upominki 
i gromkie brawa. 

rl
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Spor T

SZACHOWE GRAND PRIX ‘2012
Za nami już dwie kolejki rozgrywek Szachowego Grand Prix 

‘2012. Po drugiej kolejce, rozegranej 26 lutego, klasyfikacja przedsta-
wia się następująco:

Kategoria „open”   Pkt.            Ilość 
turniejów

1. Kocia Kamil  - Skarżysko - Kamienna 60   2
2. Siek Jerzy - Świerczek. 46   2
3. Słoka Andrzej - Stąporków 43   2
4. Socha Zdzisław - Stąporków 42   2 
5. Górzyński Zbigniew  - Skarżysko Kościelne 34   2
6. Romańczuk Kamil  - Skarżysko Kościelne  23   2 
7. Dudek Zdzisław  - Skarżysko - Kamienna  23   2
8. Orłowski Jarosław  - Skarżysko Kościelne 21   2
9. Stępień Piotr  - Skarżysko - Kamienna 19   2
10. Jędras Tomasz  - Skarżysko Kościelne 19   2
11-12. Cichocki Mariusz  - Skarżysko - Kamienna 18   1
            Gorgoń Kazimierz  - Stąporków 18   1
13 . Gładyś Grzegorz  - Skarżysko Kościelne 17   2
14. Sieczka Zdzisław - Skarżysko Kościelne 17   2
15. Kabała Krzysztof  - Majków 16  1
16. Szumielewicz Szczepan  - Skarżysko - Kamienna 13  1
17. Dąbrowski Zygfryd  - Stąporków 13  2
18. Czubak Zbigniew - Skarżysko Kościelne  8  2
19-20. Osiński Ryszard  - Skarżysko - Kamienna 6  1
            Rek Katarzyna  - Odrowąż 6  1
21. Wojton Zenon - Skarżysko Kościelne 6  2
22. Żołądek Paulina  - Skarżysko - Kamienn  4  1
23. Rachwał Anna  - Skarżysko - Kamienna 2  1
24. Wątły Mateusz  - Skarżysko - Kamienna 1  1

Zbigniew Górzyński

Nasze siatkarki zagrają w finale 
igrzysk LZS

W ostatnich tygodniach siatkarki z drużyny Dana Gameb bra-
ły udział w kwalifikacjach do zimowych Wojewódzkich Igrzysk 
Sportowych Ludowych Zespołów Sportowych.

Ostatni turniej odbył się w hali sportowej w Bilczy. Nasze siat-
karki, aby się zakwalifikować do turnieju finałowego musiały wygrać 
z Wolą Morawicą, z czego wywiązały się znakomicie pokonując prze-
ciwniczki 3:1 (25-10, 17-25, 25-23, 25-19). Choć drugi mecz przegrały 

z zespołem z Fałkowa 
3:1, to jednak z drugiej 
pozycji awansowały 
do turnieju finałowe-
go, który odbędzie się 
10 marca w Fałkowie. 
Zmierzą się tam cztery 
najlepsze drużyny z wo-
jewództwa.

Drużyna Dana 
Gameb Skarżysko 
Kościelne zagra w pół-
finale z Połańcem.

W ostatnim tur-
nieju występowały 

w składzie: Aleksandra Ludew, Katarzyna Dejworek, Lena Nowak, 
Paulina Staniszewska, Małgorzata Śliwka, Dominika Brożyna, 
Martyna Żak i Klaudia Grzyb.

(jaki)
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w BiBLioTece

Nowości w bibliotece
***

Kiernan Celine, „Zatruty tron”.
Pierwsza część trylogii osadzonej 

w średniowiecznych realiach. Wciągająca 
powieść o dworskich intrygach, miłości 
i polityce.

Piętnastoletnia Wynter Moorehawke, 
córka Obrońcy Tronu, powraca z ponurych 
Krain Północy w rodzinne strony i z prze-
rażeniem odkrywa, że w dotąd spokojnym 
i tolerancyjnym królestwie nastały mrocz-
ne czasy. Intrygi, tortury i bezpardonowa 
walka o władzę stały się stałym elementem 
dworskiego życia, a wszelki opór wobec 
króla jest brutalnie tłumiony. Wynter staje 

przed trudnym wyborem - poddać się królewskiej woli czy z naraże-
niem życia walczyć o przywrócenie ładu w królestwie?

***
Kinghton Ryan, „Zapiski niewidomego taty”.

Wyobraźcie sobie, że musicie przewi-
nąć noworodka z opaską na oczach. Albo że 
idziecie na spacer ruchliwą ulicą z niemow-
lęciem w nosidełku i nadzieją, że nie wpad-
niecie na słup. Wtedy zaczniecie postrzegać 
ojcostwo tak, jak widzi je Ryan Knighton. 
A ściślej mówiąc – jak go nie widzi.

W tej wzruszającej i zabawnej autobio-
grafii niewidomego taty zostaje odkryta ta-
jemnica magicznej więzi łączącej rodziców 
i dziecko, zanim jeszcze pojawią się słowa.

***
Coprnwell Bernard, „Jeźdźcy z Piekieł”.

Spokojna wigilijna noc Świąt 
Wielkanocnych 1342 roku w niewielkiej 
rybackiej wiosce Hookton, leżącej na po-
łudniowym wybrzeżu Anglii zostaje za-
kłócona krwawym najazdem francuskich 
piratów. Jednym z nielicznych ocalałych 
mieszkańców jest Thomas, młody adept 
łucznictwa. 

Napaść ta jest początkiem serii zda-
rzeń, które łączą się w ekscytujący sposób 
z historią rodziny bohatera. Krok po kroku 
dociera on do niezwykłych tajemnic, wiążą-

cych jego ród z mitycznym Graalem. Wędrując razem z Thomasem 
z Hookton, poznajemy historię początkowej fazy Wojny Stuletniej, 
której finałem była słynna bitwa pod Crécy, stoczona w 1346 roku.

***
„Moje ulubione bajki”.

Książka zawiera około 70 bajek. Każda 
historia to kolorowe, wesołe ilustracje.

W zbiorze znajdziesz swoje ulubione 
bajki z dzieciństwa, a ponadto:

- baśnie klasyczne,
- legendy polskie,
- 30 nowych, nigdzie niepublikowa-

nych bajek.

***
„Moje Polskie Rymowanki”

Szanowni Rodzice, oddajemy w Wasze 
ręce zbiór polskich rymowanek i wierszy-
ków znanych każdemu z nas z własnego 
dzieciństwa, a które warto przekazy-
wać pociechom.

Teresa Banaszczyk

Zerówka w bibliotece
W miesiącu styczniu  

w Gminnej Bibliotece 
Publicznej odbyło się 
spotkania z kl. 0.

Gośćmi spotkania 
były babcie, które ob-
chodziły w tym miesiącu 
swoje święto. 

Pani Anna Minda 
oraz Danuta Woźniak 
przygotowały bajki. 

Dzieci z uwagą słuchały czytanych bajek, a później odpowiadały na 
zadawane im pytania. Panie z kolei opowiedziały dzieciakom o swojej 
pracy. 

Spotkania przebiegły w bardzo miłej atmosferze.
Teresa Banaszczyk

Spotkanie DKK w bibliotece
W dniu 6 lutego  w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarżysku 

Kościelnym odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Obecnych było 8  klubowiczek.  Omawiałyśmy książkę „Władca 

równin”  Javier  Yanes. Ksiązka jest opowieścią, która rozciąga się na 
dwa pokolenia, a osobny wątek stanowią losy dziadków bohatera: ta-
jemnica przeszłości, którą warto rozwikłać; osobne aktualne przy-
gody Curro, dziennikarza poszukującego prawdy o historii rodziny. 
Zdania o książce podzielone. Oto niektóre wypowiedzi:

- książka niemiłosiernie mi się dłużyła, 
- piękne opisy przyrody, 
- akcja  wlekła się w nieskończoność,
- książka mnie nie zachwyciła, 
- zabawne dialogi.

Teresa Banaszczyk
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świę Ta w SzKoLe i  KościeLe

Szkolna wigilia w szkole i w kościele

Zgodnie z wieloletnią tradycją Szkoły Podstawowej w Lipowym 
Polu tuż przed Świętami Bożego Narodzenia spotkaliśmy się na 
wspólnej Wigilii. W uroczystości wzięli udział rodzice, dziadkowie, 
nauczyciele, pracownicy szkoły i cała społeczność uczniowska. Swoją 
obecnością zaszczycił nas również ks. proboszcz Mirosław Maciąg.

Spotkanie rozpoczęło się występem przedszkolaków. Dzieci 
wcieliły się w role wigilijnych gwiazdek zwiastujących narodzenie 
Bożego Dzieciątka. Przedszkolaki z ogromnym zaangażowaniem 
i przejęciem witały Jezusa wierszami i kolędami, do których na gita-
rze akompaniowała Grażyna Suligowska. Scenografią i przygotowa-
niem dzieci zajęła się wychowawczyni Anna Wiatr. 

Następnie wystąpili uczniowie z klas I - IV, przygotowane 
przez dyrektor Elżbietę Jaromin, katechetkę Marzannę Ocias oraz 
Agnieszkę Tokarczyk.

Dzieci recytowały wiersze, grały na dzwonkach chromatycznych 
i śpiewały kolędy oraz świąteczne piosenki. 

Po występie artystycznym przyszedł czas na dzielenie się opłat-
kiem i spotkanie przy wigilijnym stole, w atmosferze radości i wzru-
szeń, przy dźwiękach pięknych kolęd.

Program artystyczny został zaprezentowany jeszcze dwukrotnie 
miejscowej społeczności 8 stycznia 2012r. w kościele parafialnym 
w Lipowym Polu. Mieszkańcy za każdym razem nagradzali występy 
małych artystów gromkimi brawami.

Marzanna Ocias

Nasza Gmina 15mar zec 2012

Memoriał brydżowy im. Tadeusza Kubika
Rok temu w Skarżysku Kościelnym, po wielu trudach orga-

nizacyjnych i związanych z zakupem sprzętu, na dobre w naszej 
gminie zagościł brydż. 
Rozegrane zostały m.in. 
międzynarodowe zawo-
dy brydżowe z udziałem 
zawodników z Ukrainy 
oraz turniej o puchar 
europosła Czesława 
Siekierskiego. Te fakty 
nie byłyby możliwe bez 
zaangażowania i pracy 
ś.p. Tadeusz Kubika. 

Przyjaciele pamiętają o niedawno zmarłym koledze i przyjacielu. 
W dniu 25 lutego w świetlicy wiejskiej z udziałem dwudziestu zawod-

ników został roze-
grany I Memoriał 
Brydżowy im. 
Tadeusza Kubika.  
–Wyrażam prze-
konanie, że z cza-
sem memoriał ten 
zyska rangę powia-
tową a być może 
i wojewódzką. 
Chcemy w ten spo-
sób uczcić człowie-

ka, który dla mnie osobiście był przyjaciele, współpracownikiem, 
radnym z mojego 
komitetu wyborcze-
go – stwierdził wójt 
Zdzisław Woźniak.

Uczestników 
turnieju i gości po-
witał w imieniu 
organizatorów pre-
zes ULKS Grom 
Szymon Płusa. 
Wśród tych ostat-
nich byli: żona 
Tadeusza Kubika 
– Jadwiga, wójt Zdzisław Woźniak, radni: Włodzimierz Foch, 
Wiesław Derlatka i Zbigniew Górzyński – jednocześnie uczestnik 
rozgrywek, sołtys Stefan Kiełek, płk. Leon Niziołek.

Tadeusza Kubika wspominali: Wiesław Derlatka, Zbigniew 
Górzyński, Leon Niziołek oraz koledzy brydżyści ze Skarżyska – 
Kamiennej.

Następnie kabaret „Grom” recytował dwa wiersze poświęcone 
Jego pamięci. Uczynili to: Jolanta Kapusta, Maria Fersz, Bogusława 
Kowalik, Kazimierz Przybyczeń i Szymon Płusa.

W wyniku kilkugodzinnych zmagań najlepsi okazali się:
I miejsce - Robert Długosz, Sławomir Wierzbowicz
II miejsce -Wacław Ziomek, Marek Jaskólski
III miejsce - Józef Łyżwa, Józef Stefański
IV miejsce - Andrzej Kwiatkowski, Marian Kwiatkowski
V miejsce -Zbigniew Górzyński, Grzegorz Kocia
Puchary i dyplomy najlepszym wręczyli Jadwiga Kubik, 

Zdzisław Woźniak i Szymon Płusa.
Sędziami zawodów byli Marek Jaskólski i Wacław Ziomek.

Jacenty Kita



Bal Gimna z jalny

„Nasza Gmina Skarżysko Kościelne”, wydawca: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym. 
Redaguje: Jacenty Kita - redaktor naczelny i współpracownicy. Nakład 600 egz.
Adres redakcji: ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, tel. 41 271 44 80, fax. 41 271 44 81.
Kontakt z redakcją: 691 399 471, e-mail: jacenty.kita@wp.pl. Skład, łamanie, druk: DORAND, Starachowice, 41 274 14 40.
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania nadesłanych materiałów. Materiały anonimowe nie będą publikowane.

Bal Gimnazjalny
Zgodnie z tradycją 11.02.2012 

roku w Zespole Szkół Publicznych 
w Skarżysku Kościelnym odbył 
się Bal Gimnazjalny. Otwarcia 
dokonał dyrektor szkoły Witold 
Woźniak. Wraz z przedstawiciel-
ką Rady Rodziców klas trzecich 
Magdaleną Piętak, powitał przy-
byłych gości i życzył wszystkim 
miłej i udanej zabawy. 

Następnie głos zabrali przed-
stawiciele klas trzecich Aneta 
Kabała i Kamil Gajewski. W swym 
wystąpieniu podziękowali dyrek-

cji oraz Gronu Pedagogicznemu za trud wkładany w wychowanie 
uczniów a rodzicom za zorganizowanie tej pięknej uroczystości. 

Bal rozpoczęto Polone-
zem. Każda z klas trzecich 
zatańczyła inny układ. 
Wszystkim tańczącym to-
warzyszyła ogromna tre-
ma. Po tańcu uczniowie 
zostali nagrodzeni grom-
kimi brawami.

Po części oficjalnej 
rozpoczęła się wspólna za-
bawa.

AMA


