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WYDAWNICTWO   SAMORZĄDOWE   GMINY   SKARŻYSKO   KOŚCIELNE

* wystąpienie programowe wójta Zdzisława Woźniaka,
* pracownicy pożegnali byłego szefa,
* noworoczna sesja rady gminy,
* kolejne pieniądze unijne na inwestycje w sołectwach,
* trudna sytuacja na rynku pracy w 2011 roku,
* dzieci – rodzicom, czyli przedstawienie w Grzybowej Górze,
* sukces recytatorski Macieja Wolskiego,
* gość z Laponii się napracował,
* spotkania wigilijne, przedstawienia jasełkowe,
* o projekcie „Bajkowy Świat”,
* kolejne nowości czytelnicze w bibliotece,
* rodzice dla przedszkolaków.

Zapraszam do lektury życząc 
wszystkiego najlepszego w 2011 roku!

Jacenty Kita

Pracowite dni Świętego Mikołaja
Pod znakiem cięż-

kiej pracy dla Świętego 
Mikołaja stały pierw-
sze dni grudnia ubr. 
Odwiedził wszystkie 
nasze szkoły, bywał w 
świetlicach, nie zapo-
mniał o przedszkola-
kach a nawet odwie-
dził wójta Zdzisława 
Woźniaka.

Nie zabrakło jase-
łek, spotkań opłatkowych i innych tradycyjnych świątecznych ele-
mentów.

Czytaj na str. 20
i na innych stronach gazety.

Zdzisław Woźniak złożył ślubowanie
Od 14 grud-

nia 2010  r. Zdzisław 
Woźniak pod wzglę-
dem formalno – praw-
nym jest wójtem Gminy 
Skarżysko Kościelne. 
Podczas II sesji Rady 
Gminy odbytej tego 
dnia złożył uroczyste 
ślubowanie. Jego po-
przednik Zbigniew 
Celski serdecznie poże-
gnał się ze wszystkimi, 

z którymi współpracował przez ostatnie 12 lat. Nowemu wójtowi ży-
czył kontynuacji tego co dobre oraz podejmowania nowych wyzwań.

Czytaj na str. 2-4

Pożegnaliśmy bohatera Westerplatte
22 grudnia „prosto do 

nieba podszedł jeden z ostat-
nich żołnierzy z tych czwó-
rek” bohaterskich obroń-
ców Westerplatte kapitan 
Władysław Stopiński.

Relacja z obchodów na 
str. 10-11

Czym Westerplatte było 
i jest dzisiaj? – str. 11
Sylwetka Władysława 

Stopińskiego – str. 12.

Niech w nadchodzącym Nowym Roku 2011 szczęście i po-
myślność nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codziennie dodaje 
sił i energii do realizacji nowych pomysłów!

Niech to będzie rok pojednania, miłości i dużo pogody ducha.
Tego mieszkańcom naszej Gminy życzą:

Wójt gminy Zdzisław Woźniak, 
Przewodniczący Rady Gminy Paweł Wiatr, 

Pracownicy urzędu gminy 
oraz jednostek organizacyjnych gminy.
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Zdzisław Woźniak złożył ślubowanie
Od 14 grudnia 2010 r. Zdzisław Woźniak pod względem formal-

no–prawnym został wójtem Gminy Skarżysko Kościelne. Podczas II 
sesji Rady Gminy odbytej tego dnia złożył uroczyste ślubowanie. Jego 
poprzednik Zbigniew Celski serdecznie pożegnał się ze wszystkimi, 
z którymi współpracował przez ostatnie 12 lat. Nowemu wójtowi ży-
czył kontynuacji tego co dobre oraz podejmowania nowych wyzwań.

Sesję otworzył przewodniczący rady Paweł Wiatr. Wśród obecnych 
gości znaleźli się m.in. wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego Marcin Ożóg, przewodniczący Rady Powiatu 
Szydłowieckiego Marek Sokołowski, przewodniczący Rady Powiatu 
Skarżyskiego Eugeniusz Cichoń, wicestarosta Waldemar Mazur, nasi 
radni obecnej i poprzedniej kadencji, dyrektorzy gminnych jednostek 
organizacyjnych, strażacy, sołtysi i przewodniczący rad sołeckich.

W części pierwszej nasze władze samorządowe złożyły gratulacje 
nowym władzom powiatowym oraz Marcinowi Ożógowi, wiceprze-
wodniczącemu Sejmiku Województwa.

Po części proceduralnej i przyjęciu porządku obrad ślubowa-
nie złożył, nieobecny ze względu na pobyt w szpitalu na pierwszej 
sesji, radny Tadeusz Kubik. Tym samym rada jest już w komplecie. 

Zaświadczenie wręczyła mu 
przewodnicząca Gminnej 
Komisji Wyborczej Renata 
Stankiewicz.

Krótkiego podsumo-
wania minionych 12. lat 
sprawowania funkcji wójta 
gminy dokonał Zbigniew 
Celski. – Coś się zaczyna 
i coś się kończy. Dziś prze-
kazuję władzę swemu na-
stępcy. Ale chciałbym, 
abyście pamiętali, jaka była 
gmina dwanaście lat temu – 
stwierdził Z. Celski.

I pokrótce przypomniał ówczesną sytuację: brak siedziby urzędu, 
ośrodek zdrowia w wynajmowanym budynku, biblioteka w prywat-
nym domu, szkoły w kiepskim stanie, fatalne drogi. Z. Celski odniósł 
się również do dnia dzisiejszego i warunków funkcjonowania gmi-
ny i jej jednostek oraz zmian w zakresie infrastruktury, jakie zaszły  
w tym czasie.

Były wójt podziękował jednocześnie wszystkim, z którymi przy-
szło mu w tym czasie współpracować, w szczególności p. skarbnik 
Danucie Barwickiej oraz sekretarzowi p. Zdzisławowi Woźniakowi 
i wszystkim pracownikom urzędu. Zwracając się do Zdzisława 

Woźniaka powiedział: 
- Współpracowa l iśmy 
i tworzyliśmy razem 
tą gminę  przez 12 lat. 
Naturalne są zmiany, 
więc życzę Ci kontynu-
acji rozpoczętych dzia-
łań i sprostania nowym 
wyzwaniom. A następnie 
Z. Celski podziękował 
wszystkim, z którymi 
współpracował przez czas, 
gdy pełnił funkcję wójta 
gminy. – Życzę wójtowi, 
radzie gminy obecnej ka-
dencji, aby praca przy-
niosła Wam satysfakcję  
i abyście zrealizowali 
swe zamierzenia – dodał  
Z. Celski.

Za wieloletnią współ-
pracę słowami Pawła 

Wiatra podziękowała również rada gminy, strażacy, przedstawiciele 
organizacji i stowarzyszeń działających na naszym terenie.

Następnie wyniki wyborów w II turze przedstawiła przewodni-
cząca Gminnej Komisji Wyborczej Renata Stankiewicz i wręczyła 
Z. Woźniakowi zaświadczenie o wyborze.

Najważniejszym punktem sesji było złożenie przez Zdzisława 
Woźniaka ślubowania.

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla do-
bra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż 
Bóg” – wypowiedział rotę ślubowania Zdzisław Woźniak. Z tą chwilą 
z mocy prawa objął urząd wójta gminy.

Goście nie zawiedli

 -Życzę Ci powodzenia – zwrócił się Z. Celski 
do Z. Woźniaka

Gratulacje dla Marcina Ożóga składają władze naszej gminy

Za współpracę wójtowi podziękowała m.in. Rada Gminy

Renata Stankiewicz wręcza Tadeuszowi 
Kubikowi zaświadczenie o wyborze
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przedniej kadencji wręczyli listy z podziękowaniem oraz specjalnie 
wykonane na tę okoliczność tabla.

Listy gratulacyjne i podziękowania otrzymali również skarbnik 
Danuta Barwicka oraz radni kadencji 2010-2014.

Kolejny – roboczy już – punkt obrad to składanie przez radnych 
interpelacji, wniosków i zapytań. Było ich wiele, niektóre wykraczały 
daleko w przyszłość.

Wojciech Płusa pytał o kwestię uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego warunkującego przyznanie Grzybowej Górze środków  
z programu „Odnowa wsi”. Alicja Pasis, podobnie jak później wielu 
innych radnych, poruszyła kwestię tragicznego zimowego utrzymania 
dróg. Tadeusz Kubik pytał, dlaczego w projekcie budżetu na 2011 rok 
nie uwzględniono pieniędzy na dokończenie budowy ul. Południowej. 
Zbigniew Górzyński poruszył kwestię śniegu zalegającego na parkin-
gu przy cmentarzu. Włodzimierz Foch zwrócił uwagę na fatalne od-
śnieżanie chodników, wnioskował o naprawę barierek i mostu, udroż-
nienie rowów i przepustów oraz prosił o dowiezienie wiosną żużlu na 
drogi.

Najwięcej wniosków zgłosił Gabriel Szewczyk. Postulował m.in. 
wytyczenie dróg dojazdowych do pól, opracowanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, zwrócił uwagę na nie-
prawidłowe odmulenie rowów przy drodze powiatowej (rowy są ni-
żej położone aniżeli przepusty), wnioskował o naprawę chodników 
na ul. Świętokrzyskiej i Spokojnej oraz prosił wójta o wyegzekwo-
wanie od strażaków możliwości nieodpłatnego korzystania przez 
„Grzybowianki” z pomieszczeń OSP.

Kwestie odśnieżania w swych postulatach zgłosili Michał 
Rymarczyk i Marzena Piętak. O przetargi na kanalizację Skarżyska 
Kościelnego i Świerczka pytał Zenon Jaworski. Tenże radny zawnio-
skował także o wykonanie odwodnienia na ul. Dworskiej. Jerzy 
Bernat prosił z kolei o to, aby w trakcie prac nad budżetem gminy 
na 2011 rok nie zapomnieć o potrzebach strażaków. Natomiast Paweł 
Wiatr prosił o lepsze odśnieżanie okolicy przedszkola, o pilne oświe-
tlenie końca ul. Polnej oraz o zapewnienie pieniędzy w budżecie 2011 
roku na remont chodnika w Skarżysku Kościelnym II.

Jacenty Kita

List gratulacyjny w imieniu rady odczytał Paweł Wiatr.
Czytamy w nim m.in.:
„Objęcie tej zaszczytnej funkcji jest wielkim sukcesem, a wynik wy-

borów świadczy, że cieszy się Pan w naszej społeczności dużym powa-
żaniem.

Życzymy, aby Pana rzetelność i poczucie prawości stanowiły zawsze 
najwyższą instancję przy podejmowaniu trudnych decyzji. Ufamy, że 
każdą sprawę traktować Pan będzie z właściwą rozwagą i bezstronno-
ścią”.

Gratulacje wójtowi Z. Woźniakowi składały m.in. Zbigniew 
Celski, Danuta Barwicka, władze powiatowe, strażacy i wiele innych 
osób obecnych na sesji.

Następnie Zdzisław Woźniak w swym expose przedstawił zamie-
rzenia na najbliższe lata (treść wystąpienia na str. 4 – red.).

W dalszej części obecny i były wójt oraz P. Wiatr radnym po-

w Ydar Zenia

Paweł Wiatr odczytał list gratulacyjny w imieniu rady

Podziękowania dla Jarosława Zbroja, radnego – seniora minionej kadencji

Gratulacje składają władze powiatowe…

 …i strażacy

Danuta Barwicka, skarbnik gminy, doceniona za pracę w księgowości
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Wystąpienie programowe  
wójta Zdzisław Woźniaka

„Panie Przewodniczący, 
Wysoka Rado, 
Zaproszeni Goście!
Nie będę ukrywał, że czuję się niezmiernie szczęśliwy i wzruszony tą 

podniosłą chwilą. Z tego miejsca chciałbym podziękować wielu osobom, 
ale szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców Gminy Skarżysko 
Kościelne za tak aktywny udział w wyborach samorządowych i... za trafny 
wybór. Ale przede wszystkim to dzięki Wam i w Waszym imieniu, z pomocą 
Rady Gminy, będę mógł realizować swój program wyborczy. 

Specyfiką samorządu lokalnego jest fakt, że priorytetem naszych działań 
są problemy natury lokalnej.

Szanowni Mieszkańcy!
Swą pracą na rzecz gminy i jej mieszkańców udowodnię, że dokonaliście 

dobrego wyboru.
Moją siłą jest konsekwencja w działaniu poparta zdobytym doświadcze-

niem.
Dziękuję za danie mi szansy. Mam jasną wizję rozwoju gminy i udowod-

nię, że gdy się tylko chce to można osiągnąć sukces.
Teraz nadchodzi czas realizacji obietnic wyborczych.
W pierwszej kolejności i w trybie pilnym musimy uchwalić proinwesty-

cyjny budżet na 2011 rok. 
Musimy stworzyć jak najlepsze warunki do realizacji i kontynuacji już 

rozpoczętych na naszym terenie inwestycji, przede wszystkim budowy kom-
pleksowej kanalizacji w gminie. To priorytet o dużym ciężarze finansowym. 

Zarówno w przypadku budowy kanalizacji, jak i innych ważnych inwe-
stycji, musimy w pełni wykorzystać szansę związaną z funduszami unijnymi 
przeznaczonymi na rozwój regionu. 

Kolejne ważne wyzwanie to – po zakończeniu budowy sieci kanalizacyj-
nej – modernizacja i budowa dróg lokalnych i powiatowych wraz z towa-
rzyszącą im infrastrukturą w postaci chodników, odprowadzenie wód opa-
dowych itp. Liczę w tym przypadku na twórczą współpracę z samorządem 
powiatowym i wojewódzkim. 

Infrastruktura  teleinformatyczna, która zostanie wybudowana wspólnie 
z samorządem wojewódzkim sprawi, że każdy z mieszkańców uzyska dostęp 
do Internetu.

Działania powyższe stworzą korzystne warunki dla potencjalnych inwe-
storów chcących zainwestować w naszej gminie, dając tym samym szansę na 
pracę dla naszych mieszkańców. 

Konsekwentnie też będę inwestował w sport. Już teraz obiekty sportowe 
dają radość naszym mieszkańcom. Musimy w pełni wykorzystać szansę dla 
wszystkich sołectw w postaci „Programu Odnowy Wsi”.

Ważnym elementem mojej działalności będą inwestycje w człowieka,  
w jego rozwój fizyczny i duchowy. Modernizacja szkół, dokształcanie nauczy-
cieli, koła zainteresowań, języki obce, pracownie językowe i komputerowe, 
tworzenie świetlic wiejskich i środowiskowych, organizowanie placówek 
kultury, wspieranie lokalnych stowarzyszeń, klubów sportowych, zespołów 
artystycznych, kół emeryckich - to inwestycje, które procentują wysoką ak-
tywnością naszych mieszkańców i budują wzorowy wizerunek społeczeństwa 
obywatelskiego.

Będę ułatwiał i wspierał działalność małych lokalnych firm. Stały dialog 
z przedsiębiorcami wygeneruje kolejne pomysły. Kolejne inicjatywy gospo-
darcze gminy stworzą następne miejsca pracy dla mieszkańców i lokalnych 
firm. 

Gwarantuję sprawny i dynamicznie działający urząd, otwarty na ini-
cjatywy i potrzeby mieszkańców, współpracujący na co dzień z Radami 
Sołeckimi i Radą Gminy.

Nic lepiej nie buduje pozytywnego wizerunku jak bezpieczeństwo, dlate-
go też będę konsekwentnie inwestował w tę dziedzinę życia. 

Dzięki intensywnym działaniom promocyjnym Gmina Skarżysko 
Kościelne musi stać się jednym z najbardziej znanych i najchętniej odwie-
dzanych regionów województwa. Promocja wytworzy pozytywny wizerunek 
gminy. 

Szanowni Państwo!
Jak powiedział Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill „Pokoju nie 

buduje się, kupując krótkotrwałą dobrą wolą, ale tworząc stosunki szczerej 
wzajemności i obopólnego poszanowania”.

Moim zdaniem, w naszej Małej Ojczyźnie od polityki, władzy czy przy-
należności partyjnej, ważniejsze są prawda, poszanowanie i przyjaźń. 

Mając Państwa wsparcie wspólnie stworzymy gminę otwartą na rozwój  
i potrzeby mieszkańców.

Takiej gminy Państwu i sobie życzę.
Dziękuję bardzo”.

Zdzisław Woźniak
Wójt Gminy

Pracownicy pożegnali dotychczasowego szefa
W miłej i ciepłej atmosferze Zbigniew Celski pożegnał się ze 

swymi współpracowni-
kami i pracownikami 
urzędu gminy. W dniu 
15 grudnia na sali konfe-
rencyjnej urzędu zebrali 
się wszyscy pracownicy 
gminy, aby w ten symbo-
liczny sposób pożegnać 
swego dotychczasowego 
szefa. –Jak powiedziałeś 

na wczorajszej sesji wszystko się kiedyś zaczyna i kończy. Dziękujemy 
wszyscy za te lata współpracy, a zarazem liczymy nadal na Twoje do-
świadczenie i pomoc – powiedział wójt Zdzisław Woźniak. 

Z kolei Zbigniew Celski powiedział: -Dopiero z perspektywy 
tych kilkunastu lat można pokazać, co się zrobiło. Jedna kadencja to 
za mało. Ale to wszystko było możliwe dzięki odpowiedniej załodze. 
Chcę Wam podziękować, 
a zarazem przeprosić, jeśli 
komuś nacisnąłem na palca. 
Dziękuję za to, co wspólnie 
zrobiliśmy, będę to pamię-
tał. I dodał: -W kampanii 
rywalizowaliśmy uczciwie  
i postawiliśmy sprawę ja-
sno. Choć przegrałem, to 
cieszę się jednak, że uczeń 
przerósł mistrza i stało się jak się stało.

Od pracowników Zbigniew Celski dostał piękne kwiaty i prezent, 
który będzie pamiątką od współpracowników.

Jacenty Kita
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Z Pr ac r adY GminY

Rada uroczyście kończy rok
Bardzo uroczyście radni zakończyli mijający rok. Wcześniej jed-

nak wzięli udział we Mszy Świętej a na roboczej sesji podjęli niezbędne 
decyzje w zakresie podejmowanych uchwał.
W intencji mieszkańców i samorządowców

Mszę św. w intencji mieszkańców gminy, nowo wybra-
nych władz samorządowych oraz pracowników administra-
cji samorządowej odprawił ks. proboszcz Marian Czajkowski. 
W homilii, odwołując się do 
słów Jana Pawła II, powie-
dział, że niech w tych trud-
nych czasach Chrystus będzie 
jasnym światłem dla nich  
i dla podejmowanych decyzji. 
Natomiast składając świą-
teczne i noworoczne życzenia  
ks. M. Czajkowski stwierdził: 
-By każdy z Was, by Wasze 
decyzje, były rozpatrywane w świetle wiary w Chrystusa, ku dobru 
wspólnemu. Udzielił również specjalnego błogosławieństwa na naj-
bliższe lata.

Ostatnie decyzje w starym roku
Część roboczą sesji na wniosek przewodniczącego Rady Gminy 

Pawła Wiatra radni rozpoczęli od uczczenia minutą ciszy pamięci 
zmarłego kapitana Władysława Stopińskiego. 
Informacje wójta

Po sprawnym przepro-
wadzeniu części procedu-
ralnej sprawozdanie z pra-
cy pomiędzy sesjami złożył 
wójt Zdzisław Woźniak. 
Do najważniejszych spraw 
w tym zakresie należały:
- udział w sesji rady po-
wiatu i uzgodnienie pierw-
szego spotkania robocze-
go ze starostą Michałem 

Jędrysem oraz członkiem Zarządu Powiatu odpowiedzialnego za 
drogi w sprawie inwestycji wspólnych w 2011 roku,

-  podpisanie aktu notarialnego z MPWiK zwiększającego udziały 
gminy w spółce,

-  spotkanie z wojewodą Bożentyną Pałką – Koruba i marszałkiem 
Adamem Jarubasem,

-  sprawy organizacyjne związane z przygotowaniami uroczystości 
pogrzebowych kpt. W. Stopińskiego.
O innych działaniach wójta w tym okresie piszemy w tym wyda-

niu „Naszej Gminy”.
Zapytania i wnioski radnych

Pomijamy te, które doty-
czyły zimowego utrzymania 
i stanu dróg, gdyż zgłaszali je 
niemal wszyscy radni m.in. 
Michał Rymarczyk, Tomasz 
Winiarski, Janusz Sieczka 
i Włodzimierz Foch. 
Paweł Wiatr zawnioskował 
o częstsze wywożenie śmie-

ci z koszy na przystankach autobusowych. Zenon Jaworski pytał, 
co z wykupem gruntu pod drogę na ul. Polnej i Olszynki. Marzena 
Piętak zgłosiła do naprawy liczne ubytki w drodze na Świerczku. 
Alicja Pasis pytała o przyszłość budowy kanalizacji na ul. św. Anny. 
Zdzisław Rymarczyk prosił o wytyczenie drogi na końcu Michałowa, 
a Zbigniew Górzyński wnioskował o zakup i ustawienie wiaty przy-
stankowej przy ul. Granicznej.

Po podjęciu kilku ostatnich w tym roku uchwał i po krótkiej prze-
rwie rozpoczęła się…
Uroczysta cześć sesji

…związana oczywiście  
z dobiegającym do końca 2010 
rokiem.

Najpierw wójt Zdzisław 
Woźniak i przewodniczący 
rady Paweł Wiatr oraz za-
proszony były wójt Zbigniew 
Celski złożyli za pośred-

nictwem obecnych życzenia 
wszystkim mieszkańcom gmi-
ny. Życzenia przekazał także 
obecny na sesji poseł Andrzej 
Bętkowski, przedstawiciele in-
stytucji powiatowych. W tym 
czasie zespół „Romano” śpie-
wał kolędy i pastorałki, a jedną  

z nich, autorstwa Romana Gładysia zadedykowali posłowi w podzię-
kowaniu za to, że zgodził się na objęcie w 2011 roku patronatu nad kon-
certem „Cudze chwalicie, swego nie znacie” poświeconego przypadają-
cym w tym już roku obchodom 100.lecia PKP. Poseł propozycję przyjął:  
- Jak mogę odmówić, skoro wywodzę się z rodziny kolejarskiej – 
stwierdził.

Następnie połamano się opłatkiem, a na zakończenie z koncertem 
noworocznym wystąpiły „Grzybowianki”.

Wspólny poczęstunek zakończył ten wyjątkowy dzień.
Jacenty Kita
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aK Tualności

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
kpt. WŁADYSŁAWA STOPIŃSKIEGO 

obrońcy Westerplatte odznaczonego Srebrnym Krzyżem Orderu 
Virtuti Militari, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia RP, 

Medalem „Zasłużony na Polu Chwały” 
Rodzinie i Bliskim 

wyrazy głębokiego współczucia składają 
przewodniczący Rady Gminy Paweł Wiatr

wójt gminy Zdzisław Woźniak 
oraz pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych

Gminy Skarżysko Kościelne

Hucznie witaliśmy Nowy Rok 2011!
Tradycją powoli staje się organizowanie przez władze samo-

rządowe gminy witanie Nowego Roku na placu przed Urzędem 
Gminy. Tak samo stało się również w tym roku, z tą różnica, że na 
zagospodarowanym terenie oraz w otoczeniu sceny koncertowej.

Już przed 22.00 powoli plac zaczął zapełniać się mieszkańcami 
gminy, przede wszystkim młodzieżą. Rozgrzewała ich muzyka na 
żywo.

O północy wystrzeliły petardy, strzeliły korki od szampana,  
a życzenia noworoczne złożył wójt Zdzisław Woźniak.

Potem rozpoczęła się trwająca ponad godzinę zabawa.
Uwagę obecnych na placu zwracały dwa piękne drzewka świą-

teczne. To dar Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna, za co organiza-
torzy serdecznie dziękują.

(jaki)

Kolejne pieniądze unijne dla gminy

- Łącznie na trzy projekty, które będą realizowane w Lipowym 
Polu, Majkowie i Michałowie, otrzymamy 1.209.000 złotych w ramach 
„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” – mówi wójt Zdzisław 
Woźniak.

Wraz ze skarbnik gminy Danutą Barwicką w dniu 28 grudnia 
w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego podpisali stosowne 
umowy. 

Pierwsze 2 projekty dotyczą Majkowa i Michałowa i noszą nazwę 
„Nad Żarnówką” – budowa i przystosowanie infrastruktury na po-
trzeby agroturystyczne. Różnią się skalą i wielkością zaangażowanych 
środków. W przypadku Majkowa łączna kwota brutto to 859.421 zł 
(dotacja 500.000 zł), dla Michałowa to 341.472 zł (dotacja 209.921 zł). 
Natomiast projekt dla Lipowego Pola nazywa się „Budowa placu za-
baw i rekreacji przy Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym”. 
To najdroższe zadanie warte 1.304.529 zł (dotacja 500.000 zł).

Ostateczne ceny poznamy po przeprowadzeniu procedur przetar-
gowych.

-Celem projektów jest poprawa jakości życia mieszkańców, uła-
twienie dostępu do agroturystyki i usług sportowo – rekreacyjnych 
oraz zwiększenie atrakcyjności tych miejscowości – uzupełnia wójt.

Będą one zrealizowane do końca 2011 roku.
Jacenty Kita 

Zapowiedzi kulturalne na styczeń
***

Jasełka w gimnazjum
5 stycznia w Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym uczniowie 

szkoły przedstawili dla wszystkich chętnych tradycyjne, przepięk-
ne, trwające prawie półtorej godziny przedstawienie jasełkowe.

***
Koncert w Lipowym Polu

8 stycznia w Lipowym Polu odbędzie się koncert noworoczny. 
Początek o godzinie 15.00. Wystąpi m.in. grupa wokalna „Jej głos”.

***
Koncert w świątyni i rozstrzygnięcie konkursu

W dniu 9 stycznia w kościele parafialnym w Skarżysku 
Kościelnym nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniej-
szy lampion adwentowy i ozdobę bożonarodzeniową zorganizo-
wany przez Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii  
Św. Trójcy.

Tego samego dnia z koncertem w kościele wystąpi chór 
„Gaudium Canti” z Szydłowca.

Relacja z tych imprez za miesiąc.
(jaki)
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w Gminie  i  oKolic Y

Urząd bezpieczniejszy
Spełniając wymagania przepisów o zarządzaniu kryzysowym 

Urząd Gminy zlecił zakup i montaż nowoczesnego i wydajnego agre-
gatu prądotwórczego.  
–Taka była koniecz-
ność, choć budynek 
urzędu ma zabezpie-
czenia z dwóch stron, 
z dwóch stacji trans-
formatorowych. Ale, 
mimo iż jest on zaled-
wie od kilkudziesięciu 
dni już sprawdził się  
w praktyce, kiedy przez 
jeden dzień pracował, 

zapewniając sprawną pracę urzędu, przede wszystkim systemów 
komputerowych i sieci teleinformatycznej – wyjaśnia wójt Zdzisław 
Woźniak.

(jaki)

Inaczej jeździmy koło urzędu
W związku z zakończeniem prac związanych z zagospodarowa-

niem terenu i przekazaniem do użytku wjazdu od ul. Iłżeckiej infor-
mujemy, że aktualnie wjazd na teren urzędu gminy jest możliwy tylko 
od ul. Kościelnej (nie ma wyjazdu na tą ulicę – jest ustawiony znak za-
kazu!), natomiast wyjazd następuje tylko i wyłącznie przez ul. Iłżecką.

(jaki)

Złe wiadomości dla bezrobotnych  
i pracodawców

-Aż o 50 % mniej środków finansowych niż w 2010 roku otrzy-
mają powiatowe urzędy pracy na aktywizację osób bezrobotnych  
w 2011 roku. Konieczne stało się opracowanie nowych zasad ko-
rzystania przez bezrobotnych i pracodawców ze środków Funduszu 
Pracy. Nowe reguły wymusza przyjęta przez Sejm ustawa budżeto-
wa na 2011 rok, która radykalnie zmniejsza środki Funduszu Pracy 
na aktywizację osób bezrobotnych – mówi wójt Zdzisław Woźniak, 
który pod koniec grudnia wziął udział w spotkaniu Powiatowej Rady 
Zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej przygotował 
szereg zmian realizacji wniosków dla form, które cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem tj.: wniosków o skierowanie bezrobotnego do 
odbycia stażu, wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych 
środków na podjęcie działalności gospodarczej, wniosków o refunda-
cję kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skie-
rowanego bezrobotnego.

Realizacja tych wszystkich form aktywizacji odbywać się będzie 
w trybie konkursowym w oparciu o opracowane zasady i regulaminy.

Wszystkie zasady oraz regulaminy rozpatrywania wniosków 
dostępne są w budynku PUP Skarżysko-Kamienna oraz zostały za-
mieszczone do pobrania na stronie internetowej urzędu www.pup-
skarzysko.pl.

(jaki)

Świąteczne spotkanie z władzami 
województwa

Ze świętokrzyskimi samorządowcami nowej kadencji spotkała 
się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Bożentyna 
Pałka-Koruba oraz marszałek województwa Adam Jarubas. Wziął 
w nim udział wójt Zdzisław Woźniak.

- Spotkanie, oprócz charakteru kurtuazyjnego i świątecznego, 
miało również na celu zaprezentowanie najważniejszych obszarów 
współpracy pomiędzy samorządami a Świętokrzyskim Urzędem 
Wojewódzkim i Urzędem Marszałkowskim. Rozmawiano m.in.  
o zagadnieniach związanych z nadzorem finansowym nad jednost-
kami samorządu terytorialnego oraz realizacji zadań obronnych  
i zarządzania kryzysowego przez jednostki samorządu terytorialnego 
– mówi wójt Z. Woźniak.

Wojewoda gratulowała samorządowcom objęcia funkcji, każdy  
z nich otrzymał również okolicznościowy list, w którym czytamy: „To 
odpowiedzialne zadanie wymaga umiejętności zarządzania i podej-
mowania trafnych i dalekosiężnych decyzji. Od nich zależy przyszłość 
i dobro mieszkańców, z rąk których otrzymali Państwo społeczny kre-
dyt zaufania. Wypełnianie tej misji to wielki zaszczyt i jednocześnie 
ogromna odpowiedzialność. Wiąże się ona bowiem z umiejętnością 
wsłuchiwania się w potrzeby lokalnej społeczności. To Państwo są naj-
bliżej najmniejszych nawet problemów, za którymi zawsze stoi czło-
wiek. 

Mam zaszczyt złożyć na Państwa ręce najserdeczniejsze życzenia 
dla wszystkich mieszkańców gminy. Wierzę, że praworządność, demo-
kracja i rozwój gminy staną się fundamentami Państwa pracy. Proszę 
również przyjąć, z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, ży-
czenia zdrowia, spokoju i rodzinnego ciepła. Niechaj sprzyja Państwu 
zdrowie, a przy wigilijnym stole zagości radość, miłość i nadzieja. Oby 
w Nowym Roku 2011 spełniły się wszystkie marzenia, a każdy dzień był 
pełen optymizmu, wiary i życzliwości.”

(jaki)

Dar radnych
Podczas pierwszej sesji nowej Rady Gminy jeden z radnych zaape-

lował o przekazanie przez radnych pierwszej diety na malowanie pre-
zbiterium kościoła w Skarżysku Kościelnym. Apel był skierowany do 
ośmiorga radnych zamieszkałych na terenie parafii tego kościoła, czyli 
z miejscowości Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra i Świerczek. 

Pozytywnie na ten apel odpowiedziało pięcioro z nich. Wszystkie 
diety, czyli w sumie 2000 zł zostaną przekazane proboszczowi wspo-
mnianej parafii do 5 stycznia.

Postanowiono nie podawać do publicznej wiadomości nazwisk 
ofiarodawców.

Anastazja Górzyńska

Konkurs rozstrzygnięty
Rozstrzygnięty został konkurs na najpiękniejszy lampion i ozdobę 

bożonarodzeniową. Jury w składzie: Beata Pastuszka – przewodni-
cząca, Renata Wolska i ks. Marian Czajkowski dokonało oceny zło-
żonych prac. 

Na konkurs napłynęło 11 prac, w tym 2. prace w kategorii osób 
dorosłych, są jednej autorki tj. Anny Kalety. Autorami pozostałych 
prac są: w kategorii osób dorosłych: Agnieszka Kloczkowska; w kate-
gorii młodzieży do lat 18: Paulina Kloczkowska, Weronika Warwas 
i Kevin Parszewski a w kategorii dzieci do lat 10: Magdalena Niziołek, 
Patrycja Szejpało, Monika Wiatr, Kacper Gładyś i Damian Piasecki.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 9 stycznia  
o godz. 15.30. w kościele. 

Obecnie wszystkie prace można oglądać na zorganizowanej w ko-
ściele wystawie.

Anastazja Górzyńska
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świę Ta w Gminie

Świąteczne spotkanie opłatkowe 
„Grzybowianek”

Zespół „Grzybowianki” w dniu 20 grudnia w miejscowej szko-
le podstawowej zorganizował spotkanie świąteczno – opłatkowe nie 

tylko dla aktualnych 
członków zespołu, ale 
również pań, które śpie-
wały w nim jeszcze 20-
30 lat temu. Za ten gest 
w piękny sposób po-
dziękowała w imieniu 
tych osób Julia Grzyb. 
–To coś wspaniałego 
dla nas – powiedziała 
wzruszona.

Spotkanie otwo-
rzyli liderzy zespo-

łu Magdalena 
Piętak i Gabriel 
Szewczyk witając 
obecnych, w tym 
zaproszonych gości: 
radnego powiato-
wego Stanisława 
Czubaka, prze-
wodniczącego na-
szej rady gminy 
Pawła Wiatra, 
przewodniczące-
go Rady Sołeckiej 
Waldemara Dwojaka oraz przedstawiciela ośrodka doradztwa rolni-

czego z Modliszewic 
Jolantę Krupę.

Życzenia świą-
teczne i noworoczne 
w imieniu organiza-
torów złożył Gabriel 
Szewczyk.

Zabierając głos 
Paweł Wiatr powie-
dział: -Spotykamy 
się w jedynym, nie-
powtarzalnym, ty-
powo polskim czasie. 
Tym nasza tradycja 

wyróżnia się na świecie. Dziękuję, że jesteście, że łączycie pokolenia. 
Mam życzenie, aby chleba, którym się wkrótce podzielimy nigdy nie 
zabrakło na naszych stołach.

Życzenia złożyli również Stanisław Czubak i Jolanta Krupa. 
Później połamano 

się opłatkiem składa-
jąc sobie życzenia, a 
następnie, przy śpie-
wie kolęd i pastorałek, 
uczestnicy spotkania 
zasiedli do wieczerzy 
wigilijnej.

Jacenty Kita

Jasełka dla młodzieży szkolnej
W Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym w dniu  

22 grudnia uczniowie 
tej szkoły dla całej 
szkolnej braci wysta-
wili jasełka.

Nim jednak 
przedstawienie się za-
częło dyrektor szkoły 
Witold Woźniak za-
powiedział ważnym 
moment. Mianowicie 
Uniwersytet Szkół  
Kształcenia Indywi-
dualnego z Krakowa, 

który reprezentował 
Janusz Krawczyński, 
dla Agaty Kołodziej 
wręczył ufundowane 
przez nich stypen-
dium! W nagrodę za 
to wyjątkowe wyróż-
nienie Agata zaśpie-
wała jedną z piosenek 
ze swego repertuaru.

I już wy-
stęp zapowiedziała siostra Anna: -Spotykamy się dziś na tej 
sali, aby trochę na wesoło wejść w atmosferę i nastrój tego, 
co się wydarzyło 2000 lat temu. W tym duchu rozpoczyna-
my przedstawienie, a w drugiej części będziemy śpiewać kolędy  
i pastorałki.

Obecność na sali 
wszystkich uczniów 
szkoły, ich nauczycieli i 
pracowników, było oka-
zją do podsumowania 
i ogłoszenia wyników 
konkursu na „Kartkę 
Bożonarodzeniową”.

W kategorii klas 
I-III najlepsi byli:  

I miejsce – Magdalena Niziołek, II miejsce Nikola Ćmiel i III miejsca: 
Katarzyna Klimek, Bartosz Skrocki, Magdalena Niziołek i Karolina 
Garbarczyk. W grupie klas IV – VI kolejność była następująca: 
I – Kevin Paszewski i Ola Synowiec, II – Weronika Bonio 
i III – Zuzanna Pakuła i Małgorzata Jakubczyk. Z grupy gimna-
zjalistów czołowe miejsca przypadły dla: I – Wiktorii Miernik, 
II – Jakuba Maciejczaka 
i Doroty Golińskiej 
a III dla Małgorzaty 
Pożoga.

Program przygo-
towały: siostra Anna, 
Marta Kwiatkowska, 
Renata Wolska (oprawa 
muzyczna), Marzanna 
D r ę g a  i  B e a t a 
Pastuszka. Autorami dekoracji były Agnieszka Pakuła i Małgorzata 
Lisowska.

Dla wszystkich mieszkańców przedstawienie zostało zaprezento-
wane w dniu 5 stycznia. Relacja za miesiąc.

Jacenty Kita
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Występy uczniów 
nagrodziły oklaski pu-
bliczności oraz słodko-
ści, ufundowane przez 
wójta Z. Woźniaka. 
Dyrektor M. Strzelec 
podziękowała rodzi-
com za przybycie, przy-
gotowanie dla uczniów 
strojów oraz za upiecze-
nie ciasta, którego moż-
na było skosztować po 
zakończeniu występów.

Na zakończenie dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście złożyli 
życzenia świąteczno - noworoczne. Jednocześnie wójt Z. Woźniak 
w związku z wyborem na tą funkcję podziękował mieszkańcom 
Grzybowej Góry za głosy oddane na jego kandydaturę podczas obu 
tur głosowań. Jednocześnie zadeklarował, że w miarę swych i gminy 
możliwości będzie czynił starania, aby poprzez umożliwienie wystę-
pów naszych uczniów przed szerszą publicznością promować ich ta-
lenty.

Jacenty Kita

KulTur a

Sukces Macieja Wolskiego

26 listopada 2010 roku w Michniowie (gm. Suchedniów) odbył się  
I Regionalny Dziecięcy Konkurs Recytatorski Gwarą Ludową 
„Chodźta bosso pu  Łysicy”. Zorganizowany on został przez 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Suchedniowie we współpracy  
z Wiejskim Domem Kultury w Mostkach w ramach projektu „Obudzić 
wyobraźnię - świętokrzyskie dzieci w twórczym działaniu” realizowane-
go ze środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego. Ku nieukrywanemu zadowoleniu organizatorów 
konkurs cieszył się niemałym zainteresowaniem. W „szranki stanęło” 
bowiem aż 27. młodych artystów w wieku od 10. do 13. lat reprezentu-
jących trzy powiaty: skarżyski, starachowicki i kielecki. Świętokrzyscy 
uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytując, rzecz jasna 
gwarą ludową, fragment prozy bądź poezję. Godnym uwagi elemen-
tem występu młodych recytatorów były bez wątpienia barwne stroje 
ludowe, w które ubrani byli niektórzy spośród nich. 

Ze względu na niezaprzeczalnie wysoki poziom konkursu, jury 
członkami którego byli: Monika Kowalczyk – dyrektor Wiejskiego 
Domu Kultury w Mostkach, Anna Salwa - nauczycielka języka pol-
skiego w Gimnazjum w Suchedniowie oraz Piotr Kogut – recytator, 
miało „twardy orzech do zgryzienia”.

Zdaniem jury na wyróżnienia I stopnia zasłużyli: Weronika 
Furmańczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchedniowie, Klaudia 
Rzadkowska ze Szkoły Podstawowej w Daleszycach i Maciej Wolski, 
uczeń Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym.

Szczęśliwi laureaci z wypiekami na twarzy odbierali z rąk bur-
mistrza Miasta i Gminy Suchedniów Tadeusza Bałchanowskiego i 
Agnieszki Buras - dyrektora Biura Poselskiego Marii Zuby dyplomy 
i nagrody.

Jacenty Kita

Uczniowie najmłodszym i rodzicom

Tradycją Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze jest przedsta-
wienie inscenizacji teatralnej na Świętego Mikołaja i w czasie poprze-
dzającym okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. –Tego typu 
przedstawienia organizujemy już od siedmiu lat. Akcja nosi nazwę 
„Dzieci – Dzieciom”, choć jak chociażby widać dziś na tej sali, cieszy 
się ona również żywym i dużym zainteresowaniem rodziców naszych 
uczniów – mówi Justyna Klimaszewska – Malik.

Piękna impreza odbyła się 12 grudnia w remizie OSP. 

Obecnych powitała dyrektor szkoły Małgorzata Strzelec. 
Wśród gości znaleźli się: wójt gminy Zdzisław Woźniak, prezes OSP 
Grzybowa Góra Marian Gładyś oraz przewodniczący Rady Rodziców 
Wojciech Płusa. Licznie przybyli również rodzice uczniów oraz oczy-
wiście najmłodsi.

Młodzi artyści, ubrani w przepiękne i kunsztowne stroje, zapre-
zentowali bajkę zatytułowaną „Księżniczka na ziarenku grochu”.

Głównymi bohaterami była królewska para wraz z księciem, który 
miał kłopoty ze znalezieniem swej wybranki. Do czasu przedstawienia 
zapoznał się już z pięciuset(!) pannami, ale żadna z nich nie znalazła w 
jego oczach uznania. Dopiero przypadkowo przybyła do zamku księż-
niczka zasłużyła na miano następczyni tronu. Ale wcześniej musiała 
spać w królewskim łożu na ziarnach grochu. 

Po inscenizacji teatralnej dzieci zaśpiewali kilka piosenek  
o Świętym Mikołaju. 

Program z uczniami przygotowały Justyna Klimaszewska - Malik 
oraz Justyna Rokita, oprawę muzyczną zapewnił Rafał Lipka.
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PożeGnanie BohaTer a

Pożegnanie obrońcy Westerplatte
***

	 	 	 W	Gdańsku	staliśmy	jak	mur,
	 	 	 Gwiżdżąc	na	szwabską	armatę,
	 	 	 Teraz	wznosimy	się	wśród	chmur,¬
	 	 	 Żołnierze	z	Westerplatte.

***

22 grudnia „prosto do nieba podszedł jeden z ostatnich żołnie-
rzy z tych czwórek” bohaterskich obrońców Westerplatte kapitan 
Władysław Stopiński.

Uroczystości żałob-
ne rozpoczęły się o 11.30  
w kościele Świętego Brata 
Alberta w Skarżysku 
- Kamiennej, skąd kon-
wój żałobny w asyście 
strażaków z Lipowego 
Pola i policji przejechał 
pod kościół parafialny  
w Lipowym Polu.

W ostatniej Jego 
ziemskiej drodze towa-
rzyszyło mu kilkaset 
osób, rodzina, przyja-
ciele, licznie zgromadze-
ni kombatanci, poczty 

sztandarowe placówek oświatowych, strażaków, samorządów.
Na Mszy żałobnej wokół katafalku w kościele stanęła wojskowa 

asysta, rodzina, trumnę otoczyły sztandary, goście: europoseł Janusz 
Wojciechowski, parlamentarzyści Marzena Okła – Drewnowicz, 
Grzegorz Banaś, Andrzej Bętkowski, władze wojewódzkie i powiato-
we, naszej gminy, służby mundurowe i młodzież szkolna. 

Oprawę Mszy św., którą sprawował ks. Mieczysław Maciąg, za-
pewniła orkiestra z Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku – 
Kamiennej.

Na uroczystości pogrzebowe przybyli także żołnierze z kieleckiej 
jednostki oraz kawalerzyści z ochotniczego szwadronu imienia 13 
Pułku Ułanów.

Sam pogrzeb odbył się na cmentarzu w Skarżysku Kościelnym, 
gdzie długa kolumna pogrzebowa dotarła w asyście policji i straży 
miejskiej. 

Trumna bohatera pokryta była narodową flagą, na niej umiesz-
czono rogatywkę, a przed nią odznaczenia kapitana. 

Po ceremoniale pogrzebowym zmarły pożegnał się z rodziną, zna-
jomymi, przyjaciółmi, uczestnikami uroczystości. Mowy pogrzebowe 
wygłosili m.in. europoseł Janusz Wojciechowski, senator Grzegorz 
Banaś oraz wójt gminy Zdzisław Woźniak, który powiedział:



Nasza Gmina 11ST Yc Zeń 2011 Nasza GminaST Yc Zeń 2011 11

Panie Kapitanie! Bóg, Honor, Ojczyzna to był pana sens życia  
i walki o wolność ukochanej Ojczyzny. Pozostanie pan na zawsze w na-
szej pamięci symbolem męstwa, odwagi i waleczności. Pamięć o panu 
będzie trwałym hołdem dla pana idei walki oraz szkołą patriotyzmu 
dla wszystkich pokoleń oraz szkołą patriotyzmu następnych pokoleń 
Polaków i dumą naszej gminy. Panie Kapitanie! Spoczywaj w pokoju!

Na cmentarzu oddano salwę honorową, grób pokryły liczne wień-
ce i wiązanki kwiatów.

Żegnaj żołnierzu.
Jacenty Kita

PożeGnanie BohaTer a

Latem 1939 roku Polska potajemnie wzmocniła liczebność zało-
gi Westerplatte do 182. żołnierzy. Ponadto placówka została wypo-
sażona w broń ciężką: 41 karabinów maszynowych, 4 moździerze,  
2 działa przeciwpancerne i 1. działo piechoty. Komendantem 
Wojskowej Składnicy Tranzytowej był major Henryk Sucharski, zaś 
jego zastępcą kapitan Franciszek Dąbrowski. Na terenie Westerplatte 
znajdowały się umocnione koszary oraz 5 betonowych wartowni. 
Zadaniem załogi Westerplatte było utrzymanie placówki przez 6 do 
12. godzin, do czasu przyjścia na odsiecz oddziałów Armii „Pomorze”.

25 sierpnia 1939 roku do Gdańska przypłynął pod pretekstem wi-
zyty kurtuazyjnej pancernik „Schleswig-Holstein”. 

Obrona Westerplatte (1-7 września 1939)

Atakiem na Westerplatte rozpoczęła się II wojnę światową. 1 wrze-
śnia 1939 roku o godzinie 4:45 działa pancernika „Schleswig-Holstein” 
otworzyły ogień w kierunku polskich umocnień na Westerplatte. 
Kanonada trwała 6 minut, po czym przez zniszczoną ostrzałem bramę 
bocznicy kolejowej do szturmu ruszyły oddziały niemieckie. 

2 września Niemcy zgromadzili do ataku znacznie większe siły. 
Oprócz ściągnięcia w rejon półwyspu całego pułku SS-Heimwehr 
Danzig przeciwko Westerplatte skierowano znaczne siły artylerii i lot-
nictwa bombowego. Tego dnia Niemcy przeprowadzili 3 ataki, w tym 
2. próby przeprawienia się przez kanał portowy. Wszystkie zostały od-
parte, jednak w wyniku bombardowania załoga Westerplatte straciła 
wszystkie działa.

Przez kolejne trzy dni (od 3 do 5 września) Niemcy nie dokonywali 
frontalnych ataków na Westerplatte, polegając głównie na bombardo-
waniu artyleryjskim i lotniczym. 4 września teren półwyspu został 
ostrzelany przez 2 niemieckie torpedowce, a w nocy z 4 na 5 września 
hitlerowcy podjęli (nieudaną) próbę zajęcia jednej z wartowni. 6 wrze-
śnia Niemcy przypuścili kolejny silny atak. 

7 września w godzinach porannych rozpoczęło się kolejne bom-
bardowanie niemieckie, po którym nastąpił szturm piechoty. Pomimo 
iż polskie umocnienia na Westerplatte były już wówczas całkowicie 
zrujnowane, również i ten atak udało się odeprzeć. 

Pomimo skutecznego odparcia kolejnego, trzynastego natar-
cia niemieckiego sytuacja obrońców była już wówczas krytyczna. 
Zapasy amunicji i żywności były na wyczerpaniu a środki medycz-
ne zostały już praktycznie w całości zużyte. U niektórych rannych 
wystąpiła gangrena. W tej sytuacji komendant Wojskowej Składnicy 
Tranzytowej major Henryk Sucharski podjął decyzję o kapitulacji. O 
godzinie 10:15, 7 września 1939 roku, bohaterska obrona Westerplatte 
dobiegła końca.

Westerplatte dziś

Prezydent Bronisław Komorowski 1 września 2010 roku, podczas 
obchodów 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej powiedział:

„Westerplatte to ważny skrawek polskiej ziemi, ważny dla polskiego 
doświadczenia, ważny z punkty widzenia polskiej dumy i polskiego ho-
noru, ale także ważny kawałek ziemi europejskiej. Miejsce szczególnego 
doświadczenia nie tylko dla Polaków, nie tylko dla Niemców, ale także 
dla całej Europy. Tutaj runął świat, 71 lat temu wywróciło się wszystko, 
co było podstawą egzystencji narodów, państw i ludzi.(...) Jest coś szcze-
gólnego w scenariuszach dziejów pisanych przez Pana historii, bo prze-
cież tu w Gdańsku, na polskim wybrzeżu też jest ten wielki szmat ziemi, 
od którego rozpoczęła się skuteczna walka, skuteczna droga ku wol-
ności. (...) Cieszę się, że tu trwa pamięć o tym straszliwym momencie,  
w którym świat runął, ale także trwa pamięć o tym, że w momentach 
zasadniczych potrafiliśmy odzyskać to wszystko, co tu przecież runę-
ło. (...) ...możemy się tu spotykać, zastanawiać nad historią, zastana-
wiać nad światem razem z młodym pokoleniem Polaków, pokoleniem 
Niemców, pokoleniem z całej Europy. (...)”

Jacenty Kita

Czym było i jest Westerplatte?
Westerplatte przed wybuchem wojny

Elementem uprawnień polskich w Wolnym Mieście Gdańsku 
było posiadanie na terenie portu Wojskowej Składnicy Amunicyjnej. 
Znajdujący się na półwyspie Westerplatte teren przeznaczony na 
składnicę został przekazany Polsce 31 października 1925 roku. 18 
stycznia 1926 roku służbę wartowniczą rozpoczął liczący 88 żołnierzy 
oddział Wojska Polskiego.
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SYlwe TK a

Sylwetka bohaterskiego obrońcy Westerplatte
W niedzielę 19 grudnia 2010 r. w wieku 95 lat zmarł kapitan 

Władysław Stopiński jeden z ostatnich żyjących obrońców w wojnie 
obronnej 1939 roku polskiej pla-
cówki tranzytowej na Westerplatte. 
Wraz z rodziną mieszkał w 
Lipowym Polu.

Kapitan Władysław Stopiński, 
urodził się  15 lutego 1915 r. w 
Wielkiej Wsi koło Wąchocka, ów-
czesny powiat Kielce, w rodzinie 
robotniczej jako syn Floriana i 
Stanisławy. Po ukończeniu czterech 
oddziałów szkoły powszechnej od-
bywał praktykę u stolarza.

Jako 23 latek wstąpił do woj-
ska. W latach 1938-1939 odbywał 
czynną służbę wojskową w 4. Pułku 
Piechoty Legionów w Kielcach. 
Stąd 17 marca 1939 r. wraz z grupą 
żołnierzy tej jednostki przybył na 
Westerplatte w stopniu starszego 
legionisty. 1 lipca 1939 roku awan-
sowany został do stopnia kaprala. 

W czasie obrony walczył początkowo na placówce „Prom”, a po 
jej zniszczeniu w rezerwie koszar jako celowniczy karabinu maszy-
nowego. Po kapitula-
cji w dniu 7 września 
wraz z resztą obrońców 
trafił do niewoli. Był 
świadkiem kapitula-
cji i przekazania przez 
niemieckiego oficera 
majorowi Henrykowi 
Sucharskiemu szabli 
honorowej jako dowo-
du uznania dla odwagi 
załogi.

W niewoli jenieckiej 
przebywał w Stalagu VI 
J - Krefeld. Pracował do 
20 kwietnia 1945 r. w 
miejscowości Noisiel, w 
fabryce maszyn rolni-
czych „Harwester”. Po 
wkroczeniu i wyzwole-
niu tych terenów przez 
Amerykanów powrócił 
do kraju, do rodzinnego 
Lipowego Pola.

Pierwszą pracę po 
wojnie podjął na PKP, 
w służbie ochrony kolei 
w Skarżysku. Z czasem 
awansował na komen-
danta tej ochrony. Potem był nastawniczym, kierownikiem pociągów 
towarowych, wreszcie majstrem w warsztatach wagonowych. Działał 
w organizacjach społecznych i politycznych. Na emeryturę odszedł w 
wieku sześćdziesięciu lat. 

Rentę inwalidy wojennego oraz nominację na stopień ppor. w sta-
nie spoczynku otrzymał w 1990 r. 

Później został nominowany do stopnia kapitana.
Wiele lat po wojnie, w 1995 roku, spotkał się z Martinem 

Menzlem, kanonierem ze 
„Schleswiga - Holsteina”. 
Niemiec, jako celowniczy na 
tym okręcie, oddał pierwszy 
strzał w II wojnie świato-
wej. Podczas Mszy świętej 
w kościele parafialnym w 
Lipowym Polu doszło wów-
czas do symbolicznego po-
jednania obu kombatantów. 
Byli żołnierze zaprzyjaźnili 
się i odwiedzali. Na dzie-
więćdziesiąte urodziny do 
Władysława Stopińskiego 
przyjechały dzieci nieżyją-
cego już Menzla.

Za swoje zasługi na Polu 
Chwały został wielokrotnie 
odznaczony:
- Medalem Zasłużony na 

Polu Chwały (1960),
-  Odznaką Grunwaldzką (1960),
-  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1974),
-  Medalem Za udział w wojnie obronnej 1939 (1982),
-  Komandorią Missio Reconciliationis
-  odznaką honorową „Za zasługi dla Miasta Gdańska” (1984),
-  Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari (1989),

-  Medalem 1000-lecia Miasta Gdańska (1997),
-  Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (1998)

Posiadał tytuły „Honorowego Obywatela” Gminy Skarżysko 
Kościelne, Miasta Skarżyska–Kamiennej i Miasta Gdańska.

Na sesji Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym w dniu 30 grudnia 
ubr. wójt gminy Zdzisław Woźniak stwierdził, iż w przypadku nada-
wania nazewnictwa dla nowych ulic w gminie w przyszłości – jedna 
z nich powinna otrzymać imię kapitana Władysława Stopińskiego.

Z około 200. osobowej załogi Westerplatte żyje jeszcze 95-letni 
Ignacy Skowron w Kielcach oraz - prawdopodobnie - 93-letni Jan 
Lelej w Ostródzie (Warmińsko-Mazurskie) i 95-letni Aleksy Kowalik 
- w Blachowni koło Częstochowy.

Jacenty Kita

W mundurze z 1939 roku

Na jednej z uroczystości 
patriotycznych

Bohaterski obrońca Westerplatte  
w mundurze porucznika

Nadanie tytułu - Honorowego Obywatela Skarżyska-Kamiennej  
we wrześniu 2009 roku
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w świe Tlic Y w liPow Ym Polu

Mikołaj sprawił radość dzieciom 
w Lipowym Polu

Święty Mikołaj nie zapomniał o wychowankach świetlicy OSP  
w Lipowym Polu. Zawitał do nich 5 grudnia za sprawą siostry Agaty 
Niziołek. –Dzisiejsza impreza mikołajkowa została zorganizowana 
dla wychowanków naszej świetlicy oraz podopiecznych hospicjum  
w Skarżysku – Kamiennej – stwierdziła s. Klara Agata Niziołek.

Witając kilkudziesięciu dzieciaków wraz ze swymi rodzicami  
s. Klara szczególnie cie-
płe słowa skierowała do 
Antoniego Urbana. – To 
człowiek „dobra dusza”. 
Stara się ze wszystkich sił 
pomagać dzieciom i rodzi-
nom z chorobą nowotwo-
rową – powiedziała.

Nim dzieci otrzymały 
paczki z prezentami z uwa-
gą, ciekawością i żywym 

udziałem obejrzały przedstawienie w wykonaniu teatru amatorskiego 
ze Skarżyska - Kamiennej działającego pod nazwą „Dzięcielinek”.

W roli aktorów wystąpili: Anna Szcześniak, Bożena Skorupa 
i Zbigniew Zaczyński. 

Trwająca przeszło 
pół godziny bajka opo-
wiadała o walce dobra 
ze złem. Tym złem był 
lis Przechytra, który 
porwał gąskę Dorotkę 
należącą do tej dobrej 
części ludzkości, czy-
li dziewczynki Hani. 
Odzyskać gąskę po-
magali jej leśni bracia 
oraz… dzieci obecne na przedstawieniu głośno wypowiadając niektó-
re kwestie.

I wreszcie nadszedł 
długo wyczekiwany 
przez najmłodszych 
moment. Na salę do-
tarł Święty Mikołaj, w 
rolę którego wcielił się 
Michał Kalwat. Swe 
urzędowanie Mikołaj 
zaczął od rozdawania… 
rózg. A „uhonorowa-
ni” nimi zostali m.in. 
s. Klara oraz Anna i 

Tadeusz Chyb. Tym samym limit na rózgi się wyczerpał i dzieci na-
reszcie mogły dostać upragnione prezenty. Sprawiły one wielką radość 
dzieciom korzystającym ze świetlicy.

Jacenty Kita

Wyróżnienia dla wolontariuszy
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu w dniu  

10 grudnia w Państwowej Szkole Muzycznej im. Z. Noskowskiego  

w Skarżysku-Kamiennej po raz dziewiąty zorganizowano okoliczno-
ściowe spotkanie. 
Miało ono na celu 
zaprezentowanie 
różnych form pra-
cy wolontariuszy 
w powiecie skarży-
skim oraz wyróż-
nienie najbardziej 
zaangażowanych w 
pracę. 

Podczas spotka-
nia za pracę wolun-
tarystyczną w 2010 
roku wyróżnie-
nie otrzymała m.in. s. Agata Niziołek, reprezentująca Towarzystwo 
Przyjaciół Chorych, będąc jedną z koordynatorek akcji „Pola Nadziei”, 
pomysłodawczyni, założycielka i koordynatorka świetlicy środowisko-

wej przy OSP w Lipowym Polu oraz koordynatorka akcji Szlachetna 
Paczka.  

(jaki)

Zdjęcia: www.tsk24.pl
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w świe Tlic Y na Kolonii

Opłatkowe spotkanie w świetlicy
Stowarzyszenie Zespół Pieśni, Tańca i Rozrywki „Romano” w dniu 

15 grudnia w świetlicy wiejskiej na ul. Kolonia zorganizowało trady-

cyjne spotkanie świąteczno – opłatkowe.
Przybyła na nie liczna grupa członków zespołu oraz goście  

w osobach wójta Zdzisława 
Woźniaka oraz radnych z te-
renu Skarżyska Kościelnego: 
Zbigniew Górzyński, 
Zenon Jaworski, Tadeusz 
Kubik i Janusz Sieczka. 
Obecny był również sołtys 
Stefan Kiełek oraz prezes 
„Gromu” Szymon Płusa. Ich 
wszystkich powitała prezes 
stowarzyszenia Krystyna 
Staszewska.

Nim połamano się 
opłatkiem fragment 
Ewangelii Świętego Łukasza 
odczytał wójt Zdzisław 
Woźniak. Później były 

wzajemne życzenia. – Chciałbym w imieniu własnym i Zbigniewa 
Celskiego złożyć Państwu najlepsze i najserdeczniejsze życzenia 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku – stwierdził 
wójt.

Podziękował zarazem za głosy oddane na jego osobę w wybo-
rach oraz zapewnił, że w miarę swych możliwości będzie wspierał 
wszelkie organizacje, jakie funkcjonują na naszym terenie. Z imieniu 
wszystkich radnych życzenia świąteczne i noworoczne złożył obec-
nym Tadeusz Kubik. Natomiast życzenia w imieniu zespołu odczy-
tała Marta Kowalik – Staps. –Zbliżające się święta i nowy rok niosą 
wszystkim nadzieję na życzliwość i spełnienie marzeń. Zachowajcie 
jak skarb największy to, co było siłą naszych ojców, dziadków i pra-
dziadków. Nie można się z tym dziedzictwem rozstawać i go pomniej-
szać - powiedziała.

Później wszyscy zasiedli do wieczerzy wigilijnej, a wieczór upłynął 
na wspólnym śpiewaniu kolęd.

Jacenty Kita

Czas wigilijnych spotkań

Dnia 17.XII.2010r. w Świetlicy Środowiskowej w Skarżysku 
Kościelnym odbył się wieczór wigilijny, w którym uczestniczyli na-
uczyciele oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku 
Kościelnym ze swoimi rodzicami. 

Wspólne biesiadowanie umiliły wiersze bożonarodzeniowe recy-
towane przez nauczycieli przedszkola oraz kolędy i pastorałki śpie-
wane przez zaproszone na spotkanie uczennice I LO w Skarżysku-
Kamiennej Aleksandrę Dziewit i Ewę Kotowską. 

W ramach wieczoru rozstrzygnięto rodzinny konkurs na najpięk-
niej wykonaną kolędę, pastorałkę lub wiersz bożonarodzeniowy. 

Wszyscy wykonawcy otrzymali atrakcyjne nagrody a spotkanie 
zakończono wspólnym śpiewaniem kolęd i słodkim poczęstunkiem.

Anna Tołwińska
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Nasza Gmina

Rózgi dla wójta!

Niespodziewany gość zawi-
tał w dniu 7 grudnia do gabinetu 
wójta Zdzisław Woźniaka. To 
nieco spóźniony Święty Mikołaj, 
który obdarował nowego szefa sa-
morządu gminy rózgami!

Mikołajowi towarzyszy-
ła delegacja zespołu ludowego 
„Grzybowianki”, która już była 
bardziej łaskawa i obdarowała 
wójta upominkiem zapraszając 
jednocześnie na spotkanie wigi-
lijne w dniu 20 grudnia.

(jaki)

Święty Mikołaj zawitał do Grzybowej 
Góry

Na tego niezwykłego gościa, w ten wyjątkowy grudniowy dzień, 
z niecierpliwością czekały uczniowie szkoły w Grzybowej Górze. Już 
od porannych godzin dzieci nasłuchiwały, czy nie widać reniferów 
ciągnących czarodziejskie sanie i czy nie słychać dźwięku srebrnego 
dzwonka. Tegoroczna aura zasiała w serca uczniów, przede wszystkim 
najmłodszych (wszak oni jeszcze wierzą w Mikołaja), niepokój i pyta-
nie: czy uda się Mikołajowi dotrzeć do naszej szkoły? 

Wreszcie Święty Mikołaj pojawił się ze swoim workiem. 
Towarzyszyli mu goście: wójt gminy Zdzisław Woźniak, dyrektor 

szkoły Małgorzata Strzelec 
oraz przewodniczący rady 
rodziców Wojciech Płusa.

Uśmiech i wyjątkowa 
atmosfera zagościła do-
koła. Mikołaj rozmawiał  
z dziećmi, wysłuchał wielu 
piosenek i wierszy przygo-
towanych specjalnie dla nie-
go. Nie zapomniał również 
o prezentach dla każdego 
dziecka, bo przecież małe 
dziecięce psoty zawsze moż-
na wybaczyć.

Za naszym pośrednictwem dyrekcja, rodzice i uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Grzybowej Górze pragną serdecznie podziękować 
marszałkowi województwa świętokrzyskiego Adamowi Jarubasowi, 
wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne Zdzisławowi Woźniakowi oraz 
przewodniczącemu Rady Rodziców Wojciechowi Płusie za ufundo-
wanie paczek mikołajkowych dla wszystkich uczniów naszej szkoły. 
Wizyta Świętego Mikołaja sprawiła ogromną radość wszystkim dzie-
ciom.

Jacenty Kita

Święty Mikołaj i zabawa choinkowa 
w Świerczku

27 listopada w miejscowym 
domu spotkań na Świerczku 
odbyła się zabawa choinkowa 
połączona z wizytą Świętego 
Mikołaja. Każde dziecko 
otrzymało paczkę ze słody-
czami, zrobiło sobie zdjęcie z 
Mikołajem oraz zostało zapro-
szone na  poczęstunek w posta-
ci pączków i kanapek.

Po zabawie tanecznej wszy-
scy poszli na ognisko, gdzie 
był darmowy poczęstunek w 
postaci kiełbasek, barszczyku, 
kanapek. 

Impreza ta mogła odbyć się dzięki takim osobom, które zawsze 
wspierają naszą małą miejscowość jak: właścicielce firmy DANA oraz 
hotelu „Promień” Danucie Banaczek, Pawłowi Wiatr, Stanisławowi 
Czubakowi oraz Rafałowi Sieczce z firmy „Lider”, a także organizato-
rom: Ani Jankowicz, Dorocie Lipickiej, Eli i Maćkowi Wiadernym, 
Agnieszce i Tadeuszowi Rut, Jadwidze Sykulskiej oraz Mikołajowi.

Tomasz Bilski
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„Baśniowy świat” w Skarżysku 
Kościelnym

Od 15 października 2010 r. na terenie Gminy Skarżysko Kościelne 
rozpoczęło funkcjonowanie siedem oddziałów przedszkolnych w ra-
mach projektu pn. „Baśniowy świat”. Wsparciem zostały objęte punk-
ty przedszkolne w Grzybowej Górze, Kierzu Niedźwiedzim, Lipowym 
Polu, Majkowie oraz Skarżysku Kościelnym. Dzięki wsparciu 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego przedszkola 
zostaną doposażone w 
meble, zabawki, elemen-
ty placów zabaw, a dzie-
ci będą brały udział nie 
tylko w zajęciach pod-
stawowych, ale również 
dodatkowych z j. angiel-
skiego, rytmiki i logo-
pedii. Dodatkowo raz na 
kwartał zostanie zorga-
nizowany wyjazd edukacyjny do teatru, muzeum lub innego miejsca 
atrakcyjnego dla malucha.  

Przedszkola utworzone w ramach projektu „Baśniowy świat” za-
pewniają przytulną i przyjazną dziecku atmosferę, pracę i zabawę w 
grupach pod okiem życzliwych i profesjonalnych nauczycieli, rozwój 
fizyczny, psychiczny, moralny, społeczny jak i estetyczny oraz przygo-
towanie do osiągnięcia „gotowości szkolnej”.

10 października 2010 r. zakończono pierwszą turę procesu rekru-
tacji. Do przedszkola przyjęto 109 przedszkolaków w wieku 3-5 lat, 
zaś wśród rodziców 72. osoby zadeklarowały chęć udziału w projek-

Policja w przedszkolu

W dniu 21.XII.2010r. w Przedszkolu Samorządowym w 
Skarżysku Kościelnym odbyło się spotkanie z funkcjonariu-
szem policji sierżantem Krzysztofem Kowalikiem, który w 
sposób przystępny przekazał dzieciom informacje dotyczące 

bezpiecznego poru-
szania się po dro-
gach, przechodzenia 
przez ulicę oraz do-
strzegania sytuacji 
zagrażających zdro-
wiu. Podczas poga-
danki funkcjonariusz 
przekazał wszystkim 
przedszkolakom em-
blematy odblaskowe 
zachęcając jednocze-
śnie do ich noszenia. 

Dziękując za spo-
tkanie dzieci wręczyły panu policjantowi samodzielnie wyko-
nany upominek życząc dalszej owocnej pracy.

Anna Tołwińska

cie, co łączy się z czynnym ich zaangażowaniem w funkcjonowanie 
przedszkoli.  

Twoje dziecko w „Baśniowym świecie”
Jeśli twoja pociecha jest w wieku 3-5 lat i jest zameldowana na te-

renie Gminy Skarżysko Kościelne możesz zapisać ją do przedszkola. 
Warunkiem przyjęcia dziecka jest poprawne wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego oraz dostarczenie załączników. Formularze są do-
stępne w biurze projektu oraz u dyrektorów poszczególnych placówek. 
Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 3-5 lat, które jeszcze nie uczęsz-
czają do naszych punktów, do zgłaszania się już na nowy rok szkolny 
2011/2012 - rekrutacja rozpocznie się od lutego i potrwa do kwietnia 
2011r.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są współfi-
nansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Rafał Graczkowski
Koordynator projektu
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Andrzej Kapłanek, „Pałkiewicz droga odkrywcy”.

Jacek Pałkiewicz - polski reporter, eksplorator 
i odkrywca. Jest to postać wyrazista, bezkompromiso-
wa, nie grzesząca skromnością. Dla jednych stanowi 
wzór niestrudzonego podróżnika i skutecznego działa-
nia, dla innych słynie z przerośniętej osobowości. 

Z pewnością nie jest facetem, który przeprasza, gdy 
ktoś nadepnie mu na nogę w tramwaju. Krytycy zarzu-
cają mu nietolerancję i ksenofobię, a jego drakoński sto-

sunek do poprawności politycznej wzbudza kontrowersje. 
Nie wielu biografów potrafiło tak jak Andrzej Kapłanek pokazać 

bohaterów bez uprzedzeń i wyolbrzymiania, nie goniąc za sensacją. 
„Niczego nie podkolorowałem, starałem się pokazać go bez emocji, 

a przede wszystkim wiernie - pisze Autor. – Czy wyszła biografia lub 
pomnik, osądzi Czytelnik”.

Wokół wielowymiarowej postaci Jacka Pałkiewicza narosło spo-
ro legend. W roli dobrowolnego rozbitka pokonał samotnie Atlantyk. 
Jest weteranem Sahary i Syberii. Przecierał szlaki na Borneo i Nowej 
Gwinei. Twórca survivalu w Europie. Szkolił liderów biznesu w prze-
kraczaniu barier osobowości. Przygotowywał brygady antyterro-
rystyczne do działań w niegościnnych klimatach dżungli, pustyni  
i Arktyki. 

W 1996 r. rozwiązał zagadkę źródła Amazonki, które wcześniej 
było przedmiotem niekończących się spekulacji. Odkrycie to zosta-
ło zatwierdzone przez właściwe instytucje peruwiańskie i otworzyło, 
jako pierwszemu Polakowi, drzwi do superelitarnego Królewskiego 
Towarzystwa Geograficznego w Londynie, instytucji poświadczającej 
sławę eksploratora.
Michael Reynolds, „Stalowe piekło”.

Inwazja w Normandii 6 czerwca 1944 r. była jedną 
z najbardziej ryzykownych, a zarazem bardzo udanych 
operacji wojskowych w historii. Po ciężkich walkach 
amerykańskie, brytyjskie i kanadyjskie wojska wy-
lądowały na plażach północnej Francji. Czekały ich 
jednak jeszcze długie walki - w momencie lądowania 
elitarne niemieckie jednostki pancerne oddalone były 
od miejsca inwazji. Gdy już znalazły się na polu wal-

ki prowadziły działania zmierzające do całkowitej likwidacji wroga. 
Przez prawie dwa miesiące odpierały atak sił alianckich, przynosząc 
zarówno chwałę, jak i niesławę dowódcom takim jak Kurt „Panzer” 
Meyer, Jochen Peiper i Max Wunsche.
Liz Elwes, „Pomysł na przyjaźń”.

Dziewczyny z klasą tworzą dobrany zespół: Carrie 
ma dryg do projektowania, Rani świetnie zna się na ma-
kijażu, Chloe doskonale wie, co i jak się nosi.

Kiedy Carrie uświadamia sobie, jak bardzo zanie-
dbała przyjaciółki z powodu jakiegoś tam chłopaka, 
podejmuje ważną decyzję: przyjaźń przede wszystkim. 

To nie koniec postanowień. Licząc na wsparcie 
Chloe i Rani, Carrie ma zamiar stać się lepszym czło-

wiekiem. Dlatego zaczyna szukać chłopaka dla zahukanej koleżanki 
oraz oswajać zbuntowaną dziewczynę, która w połowie roku szkol-
nego trafia do ich klasy. A ponadto Carrie przez cały czas stara się 

zwrócić na siebie uwagę najprzystojniejszego chłopaka 
w szkole.
Cindy Jefferies, „Zjawiskowe lato”.

Rodzice Pop i Lolly każdego roku latem urzą-
dzają przyjęcie, na którym goszczą sławnych ludzi. 
W tym roku na przyjęciu mają zabłysnąć Pop i Lolly. 
Dziewczyny wraz z przyjaciółmi z Rockley Park z zapa-

łem przygotowują absolutnie fantastyczne przedstawienie.
Ale nagle wszystko zaczyna się walić - mama bliźniaczek grozi, że 

odwoła pokaz. Czy superutalentowanej grupie uda się tego lata przy-
gotować niezapomniane przyjęcie?
Monika i Michał Przybysz, „Goniąc marzenia, czyli podróż po-
ślubna dookoła świata”.

Poznaliśmy się na studiach. Tak po prostu na 
studenckim wyjeździe. Później, jak większość na-
szych znajomych, pracowaliśmy w różnych firmach. 
Nadszedł czas zaręczyn i przygotowań do ślubu.  
A w nas, razem i w każdym osobno, zaczęło dojrzewać 
wielkie marzenie. Wyjechać daleko i na długo... Setki 
godzin przegadaliśmy, zamartwiając się, co to będzie. 
Wiele pytań i zawsze mniej odpowiedzi. Wreszcie de-

cyzja: pobieramy się i jedziemy w podróż dookoła świata! Marzenia są 
po to, żeby je realizować! Kupiliśmy porządne plecaki, spakowaliśmy 
się, zamknęliśmy za sobą drzwi mieszkania i wyjechaliśmy na rok. 

Pokonaliśmy dziesiątki tysięcy kilometrów, zobaczyliśmy wiele 
miejsc w Azji, Ameryce Południowej i Oceanii. Żeglowaliśmy jachtem 
po oceanie i wędrowaliśmy pieszo wysoko w górach. Poznaliśmy wiele 
osób, kultur, kolorów skóry i języków. To pierwsze 12 miesięcy nasze-
go małżeństwa. Przeczytaj o tym i też ruszaj w świat.
Drolma Ani Choying, „Tybetańska mniszka”.

Autobiografia sławnej mniszki z Nepalu: artystki, 
śpiewającej tybetańskie mantry i pomagającej zniewo-
lonym rodaczkom. Wychowanej w typowej nepalskiej 
rodzinie, zdominowanej przez wszechwładnego ojca, 
bijącego żonę i dzieci. By nie powtórzyć losu swej mat-
ki, Ani wolała pójść do klasztoru. Piękny głos i niezwy-
kły przypadek sprawiły, że została artystką. Założyła 
szkołę dla mniszek, by poprzez edukację pomóc tysiąc-

om nepalskich kobiet i dzieci.
Ryszard Murat, „Karate dla początkujących i zaawansowanych”.

Podręcznik sztuki walki karate, którego autorem 
jest prezes polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk 
i Sportów Walki i posiadacz najwyższego stopnia mi-
strzowskiego karate (10 dan). Książka zarówno dla 
osób uprawiających karate, jak i dla laików, którzy 
chcieliby zdobyć kompetentne informacje o tej sztuce 
walki, czy też uczyć się z jej pomocą różnych podsta-
wowych technik.

Bogusław Wołoszański, „Wojna miłość zdrada”.
To kilkanaście portretów kobiet z okrutnej histo-

rii XX wieku. Decydowały się na najbardziej niebez-
pieczne zadania, w których granica miedzy życiem  
a śmiercią była tak niewidoczna jak pole minowe. 
Jedne szukały przygody lub łatwej drogi do fortuny. 
Inne uważały, że spełniają obowiązek wobec ojczyzny 
i gotowe były poświęcić życie albo? dokonać najohyd-
niejszych zbrodni.

Jedne były piękne, naiwne i kierowały się najszczytniejszymi mo-
tywami. Inne-odrażające w swojej bezwzględności i braku wszelkich 
zasad moralnych, tak dalece, że donosiły na swoich najbliższych, wie-
dząc, że ściągają na nich śmierć.

Ich losy związały się z wielkimi mechanizmami świata XX wie-
ku. Każda z nich zyskiwała wpływ na bieg spraw najważniejszych. 
Czasami tak bardzo, że do dzisiaj nie poznaliśmy całej prawdy o ich 
służbie, poświęceniu, przewrotności, śmierci...

Zapraszamy do odwiedzin biblioteki.
Teresa Banaszczyk
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Kolejny sukces siatkarek DANY
W dniu 18 grudnia dziewczyny z klubu DANA GAMEB Skarżysko 

uczestniczyły w turnieju w Oleśnicy,  gdzie grały również zespoły  
z Buska Zdrój i Oleśnicy. 

Był to turniej, który jest kwalifikacją do zimowych igrzysk L.Z.S. 
Nasze zawodniczki wygrały oba mecze: z Buskiem 3-0 /25-22, 25-14, 
25-11/ oraz Oleśnicą 3-0 /25-19, 25-9, 25-6/ i są pewne awansu do dal-
szych rozgrywek. 

Następny turniej rozegrały 28 grudnia w hali Skarżysku-
Kamiennej i 8 stycznia w Busku. Dziewczyny grały w składzie: 
Katarzyna Sochacka, Martyna Sochacka, Lena Nowak, Paulina 
Staniszewska, Klaudia Grzyb, Dominika Świercz, Aleksandra 
Ludew, Maja Wijas i Katarzyna Dejworek.

(jk)

Lepsza współpraca z organizacjami 
pozarządowymi?

Tak wynika z zapowiedzi władz powiatowych, bowiem z inicjaty-
wy starosty skarżyskiego Michała Jędrysa i członka Zarządu Powiatu 
Katarzyny Bilskiej w dniu 17 grudnia w Starostwie Powiatowym w 
Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie dla organizacji pozarzą-
dowych, którego celem było omówienie kierunków współpracy na 
2011 rok. Uczestniczyły w nim z naszej gminy Monika Mączyńska 
i Anastazja Górzyńska.

Spotkanie otworzył starosta Michał Jędrys, który na samym po-
czątku zaznaczył, że organizacje pozarządowe będą dla Starostwa 
Powiatowego ważnym partnerem w działaniach służących wypro-

mowaniu powiatu skarżyskiego. -Chcemy współdziałać z Państwem 
i gminami po to, aby wykreować markę, którą jest powiat skarżyski 
– mówił starosta.

Z kolei główne kierunki współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi na 2011 rok przedstawiła  członek Zarządu Powiatu Katarzyna 
Bilska. Zostały one sprecyzowane w trzech punktach. Po pierwsze – 
zdaniem Katarzyny Bilskiej – należy przygotować kalendarz imprez 
powiatowych planowanych przez organizacje i poszczególne gminy 

w 2011 roku. Dzięki opracowaniu takiego informatora można będzie 
uniknąć powielania i nakładania się terminów imprez. Drugi zapro-
ponowany kierunek współdziałania – to wzmocnienie współpracy 
pomiędzy organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu skarży-
skiego. Temu celowi służyć mają comiesięczne, cykliczne spotkania 
z organizacjami, podczas których omawiane będą wszelkie sprawy 
związane z działalnością pożytku publicznego, będzie można przed-
stawić nowe inicjatywy, poszukać wsparcia lub partnera do projektu, 
a koordynatorem tych działań będzie Starostwo Powiatowe. Trzeci 
zaproponowany kierunek współpracy to poprawa jakości zarządzania 
w organizacjach pozarządowych poprzez udział w specjalistycznych 
szkoleniach. 

Jak zapowiedziała Katarzyna Bilska – członek Zarządu Powiatu – 
podobne spotkania odbywać się będą w każdy ostatni piątek miesiąca 
i służyć będą wzmocnieniu działalności organizacji pozarządowych. 

(jaki)
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ne, jako że pogoda tego dnia była podła. Ale Święty Mikołaj (w tej 
roli Tomasz Gluza) nie zawiódł. Dzieci powitały go wierszykiem, a 
Mikołaj przystąpił do swych czynności, czyli obdarowywania dzieci 
paczkami ze słodkościami i zabawkami. Radości było co nie miara. 
W tym trudnym dziele pomocą służyła mu Marta Kocia.

Na zakończenie 
głos zabrała zastęp-
ca dyrektora szko-
ły Dorota Gibas: 
-Cieszę się, że po raz 
kolejny gościmy Was 
w murach naszej 
szkoły. I już dziś za-
praszam ponownie, 
za rok. Jestem pełna 
podziwu dla rodzi-
ców – aktorów za ich 

umiejętności i zaprezentowaną bajkę – powiedziała.

Jacenty Kita
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Rodzice – dzieciom

Wspaniałą niespodziankę przygotowali dla naszych przed-
szkolaków oraz uczniów najmłodszych klas Szkoły Podstawowej  
w Skarżysku Kościelnym rodzice, którzy działając w Teatrze Rodzica 
„Paluszek” pod kierunkiem Anny Tołwińskiej przygotowali z oka-
zji tegorocznych Mikołajek inscenizację bajki zatytułowanej „Leśny 
Rajd”.

Po krótkim powitaniu obecnych na sali gimnastycznej, którego 
dokonała dyrektor przedszkola Barbara Kocia, na scenę wkroczyli 
w ciekawych strojach i doskonale przygotowani rodzice.

„Motorem napędowym” imprezy była Anna Tołwińska, a w role 
aktorów, którzy zaprezentowali bajkę wcielili się rodzice przedszkola-
ków: Wiewiórka i Żuraw - Bernadetta Wiatr, Zając - Monika Kocia, 
Ślimak - Katarzyna Piętak, Owca i Koza - Julia Karpeta, Wróbel 
- Agnieszka Sołsa, Krowa - Agnieszka Adamczyk, Kot Policjant - 
Marcin Adamczyk, Lis 
- Katarzyna Ulewińska, 
Wilk - Marcin Kuliński, 
Sowa - Joanna Grzelka i 
Jeleń - Tomasz Gluza.

Po perfekcyjnych 
występach artystycznych 
dzieciaki z niepokojem 
zaczęły patrzeć na drzwi 
prowadzące do sali w 
oczekiwaniu na gościa 
z dalekiej Laponii. Ich 
obawy mogły być słusz-


