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WYDAWNICTWO   SAMORZĄDOWE   GMINY   SKARŻYSKO   KOŚCIELNE

W numerze m.in.:
Dziś Świąteczno - Noworoczne wydanie „Naszej Gminy”, 
a w nim Sianko i Opłatek, którym Państwo podzielą się 
z Najbliższymi.
Poza tym przeczytacie o:
* poświęceniu krzyża w Lipowym Polu Skarbowym,
* obradach rady gminy,
* społecznej debacie na temat bezpieczeństwa,
* otwarciu drogi w Kierzu Niedźwiedzim,
* opłatkowym spotkaniu strażackim w Grzybowej Górze,
* akcji „Szlachetna Paczka”,
* działaniach w zakresie bezpieczeństwa najmłodszych,
* odwiedzinach św. Mikołaja,
* przedstawieniu teatralnym dla przedszkolaków.

Zapraszamy do lektury!

„Chcemy z tego miejsca czerpać siłę i moc”

W pierwszych latach po zakończeniu I wojny światowej miesz-
kańcy Lipowego Pola Skarbowego na skraju swej miejscowości po-
stawili przydrożny krzyż. Lata uczyniły swoje i odcisnęły piętno 
na jego wyglądzie. Dziś po renowacji jest znów miejscem modlitwy 
i spotkań.

Czytaj na str. 2

Teatr Rodzica znów w akcji

W dniu 7 grudnia w sali gimnastycznej SP w Skarżysku 
Kościelnym odbyło się spotkanie mikołajkowe dla dzieci 
z Przedszkola Samorządowego. Z tej okazji rodzice przedszkolaków 
działający w Teatrze Rodzica „Paluszek” przygotowali przedstawie-
nie pod tytułem „O królu, który chciał kupić tęcze”.

Czytaj na str. 19

Radosny dzień w Grzybowej Górze
To było naprawdę radosne i pełne wrażeń popołudnie dla miesz-

kańców Grzybowej Góry. Młodzież miejscowej szkoły podstawowej 
dla ponad setki mieszkańców wystawiła bajkę „Kopciuszek”, ale 

w jakże zmodyfiko-
wanej i nowoczesnej 
formie. Do dzieci do-
tarł również z dalekiej 
Laponii św. Mikołaj 
obdarowując ich pre-
zentami.

Czytaj na str. 10-11
Fotorelacja na str. 20
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„Chcemy z tego miejsca czerpać siłę i moc”
W pierwszych latach po zakończeniu I wojny światowej miesz-

kańcy Lipowego Pola Skarbowego na skraju swej miejscowości (co 
było powszechnym zwyczajem w XIX i XX wieku) postawili przy-
drożny krzyż z napisem:

„Na cześć i chwałę
Panu Bogu

Fundatorowi
Mieszkańcy Lipowego Pola Skarbowego

1925 r.”
Przez dziesięciolecia 

był miejscem nie tyl-
ko modlitwy, ale także 
spotkań mieszkańców 
tej miejscowości.

Lata uczyniły swoje 
i odcisnęły piętno na jego 
wyglądzie. Staraniem 
mieszkańców i radnego 
Włodzimierza Focha 

dziś to już przeszłość. Został 
on gruntownie odnowiony 
i odrestaurowany, otoczenie 
wokół krzyża pięknie zago-
spodarowane. 

Uroczyste poświęcenie 
odsłoniętego krzyża nastąpiło 
w dniu 22 listopada. 

Do bardzo licznie zgro-
madzonych mieszkańców obu 
sołectw zwrócił się proboszcz 
parafii ks. Mirosław Maciąg 

ukazując rolę i znaczenie 
krzyża w polskiej świado-
mości i tradycji: 

- Chcemy z tego miej-
sca czerpać siłę i moc. 
Chcemy, aby to miejsce 
było miejscem modlitwy 
i spotkań dla parafian.

Następnie wszyscy ze-
brani odmówili modlitwę, 

a ks. proboszcz dokonał 
poświęcenia krzyża.

Pod odnowionym 
zabytkiem władze gmi-
ny z wójtem Zdzisławem 
Woźniakiem i przewod-
niczącym rady gminy 
Pawłem Wiatrem zło-
żyli wiązanki kwiatów. 

Uczyniły to także delegacje z innych sołectw, radni, przedstawiciele 
rady sołeckiej, szkoły i mieszkańców. Zapalone zostały znicze pa-
mięci.

Później w kościele parafialnym odprawiona została uroczysta 
Msza św.

Krzyż został odnowiony w ramach opracowanego przez gmi-
nę projektu „Renowacja zabytkowej kapliczki w Lipowym Polu 
Skarbowym wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół” w ramach 
operacji z zakresu małych projektów objętych dofinansowaniem 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” ob-
jętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. 
Koszt renowacji to około 40.000 zł, z czego dofinansowanie unijne 
wyniosło 70% kosztów netto.

Jacenty Kita
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Debata społeczna na temat bezpieczeństwa

Z udziałem około 200. osób w dniu 12 grudnia w Miejskim Centrum 
Kultury w Skarżysku – Kamiennej odbyła się debata społeczna na temat 
bezpieczeństwa zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji oraz 
Starostę Skarżyskiego. Uczestniczyła w niej również grupa mieszkańców 
naszej gminy, wójt Zdzisław Woźniak oraz przewodniczący rady gminy 
Paweł Wiatr, kilku radnych, sołtysów i strażaków.

Obecni byli również przedstawiciele wojewody świętokrzyskiego, 
marszałka województwa, przedstawiciele sądownictwa, prokuratury, 
samorządowcy z terenu powiatu skarżyskiego, przedstawiciele podmio-

tów działających na rzecz 
bezpieczeństwa, przedsta-
wiciele szkół oraz lokal-
na społeczność.

Jej uczestnicy rozma-
wiali na tematy związane 
z poprawą bezpieczeństwa 
na terenie powiatu skarży-
skiego. 

Głos zabrał także wójt 
Zdzisław Woźniak poruszając kwestię „bezpańskiego” mostu znajdują-
cego się między Lipowym Polem, a Skarżyskiem – Kamienną. Niestety, 
odpowiedź prezydenta miasta Romana Wojcieszka była enigmatyczna.

Podczas debaty p.o. Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-
Kamiennej mł. insp. Piotr Kania w formie prezentacji multimedialnej, 
przedstawił efekty pracy policjantów oraz kierunki i cele przyszłych dzia-
łań. 

W trakcie dyskusji mieszkańcy powiatu skarżyskiego dzielili się swo-
imi spostrzeżeniami i wskazywali miejsca, będące w ich ocenie niebez-
pieczne. Złożyli propozycję działań, jakich oczekują od policji i samorzą-
du w celu redukcji ilości przestępstw, wykroczeń i patologii społecznych. 

Uczestnicy debaty wypełnili anonimową ankietę dotyczącą osobiste-
go poczucia bezpieczeństwa. Jej wyniki będą miały istotny wpływ przy 
obieraniu kierunków działań, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa 
w powiecie.

(jaki)

Podziękowanie
W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim 

osobom, dzięki którym mogliśmy przeżyć tak wspaniałą i ważną dla 
naszej Parafii uroczystość. Wszyscy pamiętamy, że prace związane 
z pozyskaniem środków finansowych trwały bardzo długo. Jednak 
dzięki zaangażowaniu i determinacji przychylnych nam osób udało 
się nasze marzenia zrealizować.

Dziękuję przede wszystkim Panu Wójtowi Gminy Zdzisławowi 
Woźniakowi za akceptację naszego pomysłu i przeznaczenie w budże-
cie gminy odpowiednich środków finansowych na realizację tego za-
dania.

Dziękuję Państwu Justynie i Andrzejowi Róg – właścicielom 
działki, na której znajduje się kapliczka – za to, że wyrazili zgodę na 
realizację tej inwestycji.

Dziękuję Pani Sekretarz Gminy Monice Mączyńskiej, za osobiste 
zaangażowanie w pozyskanie środków finansowych i nadzór nad re-
alizacją projektu.

Chciałbym również podziękować Panu Dariuszowi Kowalikowi, 
który gratisowo opracował dla naszej inwestycji projekt i kosztorys, 
a także pomagał i nadzorował prawidłowe jej wykonanie oraz Panu 
Mariuszowi Sobczykowi – wykonawcy – za szybkość i estetykę wy-
konania.

Podziękowania należą się również dla Pana Włodzimierza Focha, 
naszego sołtysa i radnego za pomysł, determinację i cierpliwość, aby 
doprowadzić to zadanie do końca.

Na koniec chciałbym dodać, iż inwestycja ta dofinansowana była 
ze środków unijnych pozyskanych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich.

Ks. proboszcz Mirosław Maciąg

Podziękowanie za pomoc
Wdzięczna za okazane serce i zrozumienie mojej trudniej sytu-

acji rodzinnej chciałabym złożyć serdeczne podziękowanie i udzie-
lone wsparcie. Dziękuję całej Radzie Sołeckiej Michałowa, Radnemu 
Zdzisławowi Rymarczykowi oraz wszystkim Radnym Rady Gminy, 
którzy okazali się tak pomocni w tych trudnych dla mnie chwilach.

Agnieszka Szwed

Zaproszenie na spotkanie świąteczno 
– noworoczne

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna i Rada Sołecka 
w Lipowym Polu Plebańskim zaprasza na spotkanie świąteczno – 
noworoczne, które rozpocznie się 6 stycznia 2013 roku o godz. 15.00 
w remizie strażackiej.

W programie:
- występy artystyczne,
- składanie życzeń świąteczno – noworocznych,
- poczęstunek,
- wspólne kolędowanie.

Serdecznie zapraszamy!

Koleżance
Agacie Gula

wyrazy żalu i głębokiego współczucia z powodu śmierci 
Taty

składają 
Wójt oraz Koleżanki i Koledzy z pracy.
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Dwie sesje rady gminy
W dniach 30 listopada i 13 grudnia w Skarżysku Kościelnym ob-

radowała rada gminy, która musiała podjąć niezwykle ważne uchwały 
w sprawie wprowadzenia tzw. „podatku śmieciowego” oraz towarzy-
szących tej uchwale innych dokumentów związanych z „rewolucją 
śmieciową”, która ma się w Polsce rozpocząć od 1 lipca 2013 roku.

Najważniejsza z punktu widzenia mieszkańców informacja jest 
taka, że za wywóz odpadów posegregowanych płacić będziemy 5,00 zł 
od 1 domownika a od śmieci niesegregowanych – 10,00 zł miesięcznie 
od osoby. Porównując z innymi gminami stawki nie wydają się wygó-
rowane.

Na czym polegać będą zmiany? Gmina zapewnia odbieranie i wła-
ściwe, ekologicznie bezpieczne zagospodarowanie wszystkich odpa-
dów komunalnych i możliwość selektywnego zbierania odpadów, czy-
li wymagając od nas ekologicznych zachowań jednocześnie daje nam 
do nich warunki, np. ustawiając odpowiednie pojemniki. Odbierać 
odpady od mieszkańców będzie wyłoniona w drodze przetargu firma. 
Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy uiszczają jedną podstawową 
stawkę, dzięki czemu nikomu nie powinno „opłacać się” wyrzucanie 
śmieci do lasu.
O kanalizacji na sesji

Wracając do sesji w dniu 30 listopada ważnym punktem obrad 
była dyskusja dotycząca budowanej w naszej gminie kanalizacji. Ze 
względu na tematykę, na sesję przybył Jan Stojek, prezes Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku – Kamiennej.

Po krótkim wprowadzeniu przez przewodniczącego rady Pawła 
Wiatra głos zabrał prezes tej spółki Jan Stojek stwierdzając na po-
czątku: -W roku bieżącym kończą się prace związane z zakończe-
niem trzech kontraktów tzw. sieciowych. Dotyczącą one w przypadku 
Skarżyska Kościelnego Majkowa i Lipowego Pola. Ich łączna wartość 
to około 33 mln złotych. 

Z nowym rokiem wybudowana sieć wchodzi na majątek spółki. 
Ale z tym wiążą się koszty, około 1 mln zł na rok. To amortyzacja, 
podatek od budowli, który wraca do gmin, koszty stałe typu energia 
czy też płace. Wzrosną także przychody, choć na razie będą one nie-
wielkie. 

Prezes odniósł się również do postępu prac związanych z kanalizo-
waniem Skarżyska Kościelnego, Świerczka i Grzybowej Góry. –Prace 
są bardzo mocno zaawansowane i firma ma względem harmonogra-
mu duże wyprzedzenie. Choć zgodnie z umową termin zakończenia 
inwestycji to wiosna 2014 roku, firma deklaruje, że zakończy je wcze-
śniej, jesienią roku przyszłego.

Trwa również budowa przyłączy w Majkowie, Michałowie 

i Lipowym Polu.
Na realizowane obecnie prace spółka na początku stycznia chce 

złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. W przypadku jego akceptacji mieszkańcy pła-
ciliby ok. 10% kosztów. Pozostała część kosztów wykonania przyłączy 
w 45% pokrywałaby dotacja i w 45% pożyczka z NFOŚiGW.

Ważność tematyki wywołała dyskusję na sesji.
Paweł Wiatr stwierdził, że sporo uwag zgłoszonych pod adresem 

wykonawcy zostało uwzględnionych, jednak nadal zdarzają się przy-
padki zapadania się płyt chodnikowych, na ul. Polnej obrywa się kra-
wędź drogi.

Alicja Pasis poruszyła kwestię nieprzyjemnego zapachu, jaki 
pojawia się na ul. Żeromskiego w Majkowie. Pytała także o często-
tliwość pobierania opłat za wodę. Gabriel Szewczyk prosił, aby in-
formować mieszkańców o dokumentach wymaganych do podpisania 
umowy na wykonanie przyłączy. Marzena Piętak sugerowała, aby 
była możliwość przyjazdu pracownika na miejsce i tu podpisywano, 
w wyznaczonym terminie umowy, gdyż wiele osób, w szczególności 
starszych, ma kłopot z dojazdem do Skarżyska – Kamiennej. Zdzisław 
Rymarczyk pytał o datę zakończenia procedury związanej ze złoże-
niem wniosku o dofinansowanie przyłączy w Michałowie. 

Odpowiadając na powyższe uwagi Jan Stojek najpierw poprosił 
radnych i mieszkańców o cierpliwość. –Przy tej skali prac nie da się 
uniknąć perturbacji. Aby było lepiej, najpierw musi być gorzej – po-
wiedział.

Przyznał, że na ul. Żeromskiego w Majkowie pojawił się problem 
z nieprzyjemnym zapachem, a wynika to z faktu czyszczenia szamb. 
Zapewnił jednak, że po pełnym rozruchu sieci wszystko wróci do 
normy. Rachunki za wodę będą wystawiane w cyklu dwumiesięcz-
nym, a mieszkańcy będą informowani o wymaganych dokumentach 
do podpisania umowy. Jest możliwość przyjazdu pracownika do 
Świerczka i podpisywania umów w wyznaczonym miejscu.

W dalszym toku dyskusji radni pytali o kondycję spółki. Prezes 
poinformował, że w 2011 roku zysk wyniósł 900 tys. zł., w tym plano-
wany jest na poziomie 500 tys. zł.
Ile za wodę?

Wystąpienie prezesa związane było z tym, że rada miała głosować 
wysokość opłaty za wodę w 2013 roku, którą spółka określiła na 2,89 
zł/m3.  Dla przykładu w Ostrowcu Świętokrzyskim stawka ta wynosi 
3,14 zł, w Końskich 3,20 zł, Starachowicach 3,48 zł, Kielcach 3,28 zł/
m3.

Radny Wojciech Płusa sugerował zróżnicowanie cen opłat za 
wodę w mieście i na terenach wiejskich, z czym nie zgodził się prezes 
twierdząc, że obecna, jedna stawka, jest dla mieszkańców wsi korzyst-
na. Wójt Zdzisław Woźniak potwierdził ten fakt dodając, że bez na-

Prezes spółki Jan Stojek

Pytania zadaje Paweł Wiatr
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szej obecności w spółce sama gmina nie byłaby w stanie w tak szybkim 
tempie kanalizować gminy.
Interpelacje i zapytania

Na sesję po raz kolejny powróciła kwestia udostępnienia remizy 
w Grzybowej Górze dla potrzeb zespołu „Grzybowiaki”. –Remiza za-
mknięta, nie ma świetlicy wiejskiej, szkoła ciasna. Mówię o tym pro-
blemie od 13. lat – żalił się radny Gabriel Szewczyk.

Prezes OSP Marian Gładyś odpowiedział, że nie ma na to warun-
ków, gdyż świetlica jest nieogrzewana, brak jest na stałe osoby odpo-
wiedzialnej materialnie za obiekt. 

Później dzielnicowy Ireneusz Borowiec powiedział, że został zo-
bowiązany przez komendanta powiatowego do podjęcia mediacji mię-
dzy zwaśnionymi stronami. Ale, jak powiedział nam na sesji w dniu 13 
grudnia na ten moment kompromisu nie ma.

Będąc przy głosie Zdzisław Rymarczyk najpierw podziękował 
władzom gminy i radzie za zrealizowaną stanicę w Michałowie do-
dając jednocześnie, że z czasem konieczne będzie wybudowanie ogro-
dzenia i oświetlenia terenu. –Deklarujemy, że z Funduszu Sołeckiego 
na 2013 roku przekażemy na ten cel 70% środków, ale będę prosił gmi-
nę o dodatkowe 10-12.000 zł na wykonanie tych prac. 

Wojciech Płusa prosił w imieniu jednej z mieszkanek o dopro-
wadzenie do prawidłowych zapisów w ewidencji gruntów. Tomasz 
Winiarski prosił o zakup i montaż wiat przystankowych. Stefan 
Kiełek poruszył kwestię poruszania się po ul. Iłżeckiej nadmiernie 
obciążonych ciężarówek. Włodzimierz Foch poruszył sprawę prze-
niesienia kotłowni w szkole ze starego do nowego budynku oraz zwró-
cił uwagę na zły stan dachu. Alicja Pasis nie pominęła w swym wy-
stąpieniu „nieśmiertelnej” ul. Staffa, pytała o zatrudnienie osoby do 
świetlicy mającej ruszyć w szkole z nowym rokiem.

Gabriel Szewczyk stwierdził, że skoro znaczna część mieszkań-
ców nie ma dostępu do remizy, to niech gmina podejmie działania 
w celu zakupu działki (analogicznie jak w Świerczku) i wybudowania 
świetlicy wiejskiej. 

Michał Rymarczyk prosił o naprawę oświetlenia ulicznego, na-
prawę drogi do cmentarza oraz rozwiązanie problemu niebezpieczne-
go skrzyżowania (poprzez ustawienie znaku „Stop”) na skrzyżowaniu 
ul. Staffa – Dębowa – św. Anny.

Druga część interpelacji, w większości „drogowych”, padła na sesji 
w dniu 13 grudnia, gdyż na sesji obecni byli Stanisław Dymarczyk 
– członek zarządu powiatu oraz Marek Czyż – dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych.

Wojciech Płusa pytał o to, czy w projekcie budżetu powiatu na 
2013 rok przewidziane są inwestycje samorządu powiatowego na tere-
nie naszej gminy. Zbigniew Górzyński złożył wniosek o wybudowa-
nie zatoczek autobusowych na ul. Iłżeckiej za tzw. „górką”.

Alicja Pasis zgłosiła uszkodzenie chodnika na ul. Żeromskiego, 
oraz po raz kolejny, wadliwe wykonanie pobocza na zakręcie 
w Majkowie za szkołą w kierunku Parszowa („latający” żwir).

S. Dymarczyk potwierdził, że w projekcie budżetu powiatu na 
2013 rok nie są zaplanowane żadne inwestycje drogowe w naszej 
gminie. Problem wybudowania zatok autobusowych związany jest 
z opracowaniem dokumentacji technicznej i samą realizacją inwesty-
cji, a to kolejne pieniądze, których nie ma. Zapewnił za to, że w 2013 
roku poszerzony zostanie poprzez położenie masy asfaltowej zakręt 
w Majkowie.

Jacenty Kita

- Sami tak szybko nie wybudowalibyśmy kanalizacji - mówi wójt

Obecni na sesji

Powstaje „Strategia rozwoju gminy”
Na sesji rady 

gminy w dniu 13 
grudnia br. prze-
bywali przedstawi-
ciele Biura Rozwoju 
i Polityki Regionalnej 
w Kielcach. Anna 
Gajek z tego biu-
ra zapoznała obec-
nych z założeniami 
i harmonogramem 
prac nad „Strategią 
Rozwoju Gminy”, która do końca 2013 roku powinna być gotowa w ra-
mach projektu „Lider w samorządzie”. 

Prace obejmować będą nie tylko wszelkie działania diagnostycz-
ne, ale przede wszystkim planistyczne, które w oparciu o nasz poten-

cjał, po konsultacjach 
społecznych, wypracują 
kierunki rozwoju na-
szej gminy.

Strategia rozwoju 
gminy to długookreso-
wy (perspektywiczny) 
plan działania, okre-
ślający strategiczne cele 
rozwoju oraz przyj-
mujący takie kierunki 

i priorytety działania (cele operacyjne i zadania realizacyjne), a także 
alokację środków finansowych, które są niezbędne dla realizacji przy-
jętych celów i zadań. Ogólne biorąc, strategia rozwoju gminy odpo-
wiada na podstawowe pytanie: co musimy zrobić, aby funkcjonować 
i rozwijać się w przyszłości w celu optymalnego zaspokojenia zbioro-
wych potrzeb mieszkańców?

Jacenty Kita
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Spełniło się marzenie mieszkańców Kierza
W dniu 14 grudnia w Kierzu Niedźwiedzim po pięciu miesiącach 

intensywnych prac prowadzonych przez kielecką firmę „Fart” uroczy-

ście otwarta została droga o długości 3169 metrów! Inwestycja kosz-
towała ponad 3,8 mln zł i została pokryta ze środków powiatu w wy-
sokości ok. 1,8 mln zł, gminy – 1 mln zł oraz budżetu państwa – także 
1 mln zł w ramach rządowego programu NPBDL tzw. „schetynówek”.

W tej ważniej i długo oczekiwanej dla mieszkańców chwili do 
Kierza przybyły władze samorządowe powiatu ze starostą Michałem 

Jędrysem, wicestarostą 
Waldemarem Mazurem 
i członkiem zarządu powiatu 
Stanisławem Dymarczykiem, 
radni powiatowi Danuta 
Banaczek, Anna Leżańska 
oraz Stanisław Czubak. 
Władze Skarżyska Kościelnego 
reprezentowali wójt Zdzisław 

Woźniak oraz większość radnych rady gminy z przewodniczącym 
Pawłem Wiatrem. Obecni byli przedstawiciele wykonawcy i nadzoru, 
licznie stawili się mieszkańcy Kierza. Z zaproszenia skorzystał również 

sercem związany z Kierzem, budowniczy kościoła w tej miejscowości 
a jednocześnie Honorowy Obywatel Gminy ks. prałat Bogdan Lipiec.

Zabierając głos starosta skarżyski Michał Jędrys stwierdził: 

-Czujemy satysfakcję, że udało się 
sfinalizować tę inwestycję. Zanim 
rozpoczął się remont droga nie 
należała do bezpiecznych. Przede 
wszystkim była wąska i nie posia-
dała chodników, brak było zatok 
autobusowych, miała bardzo zły 
stan nawierzchni. Dziś po zakoń-
czonym remoncie ma bardzo wy-

soki standard techniczny.
Starosta podziękował również wójtowi Zdzisławowi Woźniakowi 

i Radzie Gminy w Skarżysku Kościelnym za decyzję o współfinanso-
waniu inwestycji i za partnerską współpracę przy jej budowie.

Na pozytywne efekty współpracy na wielu poziomach samorządu 
wskazał w swym wystąpieniu także wójt Zdzisław Woźniak. Z ko-
lei sołtys Stanisław Czubak dodał, że wybudowane w ostatnich la-
tach, również w poprzedniej kadencji samorządu, niemal 6 km dróg 
w Kierzu świadczy o tym, że decyzja o przynależności do naszej gminy 
była słuszna.

Kulminacyjnym 
punktem było uroczyste 
przecięcie wstęgi oraz for-
malne przekazanie drogi 
do użytku.

Następnie okolicz-
nościową modlitwę od-
mówił ks. prałat Bogdan 
Lipiec, który dokonał poświęcenia jezdni. –Moje serce zawsze jest 
z Wami – powiedział wyraźnie wzruszony ks. Prałat. Nawiązał do cza-
sów sprzed ponad czterech dekad, kiedy to, mimo represji i sprzeciwu 
ówczesnych władz, wspólnie z mieszkańcami podjął dzieło budowy 
świątyni. –Kierz to królewska wieś, Kierz to polska wieś – zakończył 
ks. Prałat.

Inwestycja obejmuje wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzch-
ni drogi do szerokości 6,00 m, wykonanie chodnika dla pieszych o sze-

rokości 2,00 m po lewej (północnej) stronie drogi, wykonanie zjazdów 
do posesji z kostki betonowej, wykonanie pobocza prawostronnego 
o szerokości 1,00 m utwardzonego materiałem kamiennym, odwod-
nienie drogi powierzchniowe do prawostronnego rowu przydrożnego 
z odprowadzeniem wód opadowych w kierunku naturalnego ukształ-
towania terenu oraz wykonanie oznakowani poziomego.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3.776.641,31 zł.
Jacenty Kita
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Strażacki opłatek w Grzybowej Górze
Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy 
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory 
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.

Strażacy – ochotnicy z Grzybowej Góry w dniu 15 grudnia spotka-
li się w swojej remizie na tradycyjnym, corocznym spotkaniu opłatko-
wo – świątecznym. 

Przy wspólnym wigilijnym stole zasiadł z nimi wójt gminy 
Zdzisław Woźniak.

Przed połamaniem się 
opłatkiem i wieczerzą wi-
gilijną głos zabrał prezes 
jednostki Marian Gładyś 
przybliżając zebranym tra-
dycje świąteczne i wigilijne 
od początku chrześcijań-
stwa po czasy współczesne. 

Przytoczył wiele ciekawostek, jak choćby tą, że zwyczaj łamania się 
opłatkiem jest charakterystyczny tylko dla polskiej tradycji.

Prezes poinformował również o życzeniach, które na ręce druhów 
przesłali prezes Zarządu Głównego ZOSP dh Waldemar Pawlak, pre-
zes Zarządu Powiatowego ZOSP, poseł Andrzej Bętkowski, komen-
dant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Sylwester Hamera.

Marian Gładyś na ręce druhów oraz ich rodzin złożył życzenia 
świąteczno – noworoczne 
oraz wszelkiej pomyśl-
ności w nadchodzącym 
Nowym Roku.

Życzenia przeka-
zał również wójt gminy 
Zdzisław Woźniak, prezes 
Zarządu Gminnego OSP 
we Skarżysku Kościelnym, 
który – dodajmy – debiu-
tował w mundurze strażac-

kim. –Życzę Wam i Waszym 
Rodzinom radości z nad-
chodzących Świąt Bożego 
Narodzenia. Życzę przede 
wszystkim domowej, spokoj-
nej atmosfery. Niech nowo 
narodzone Dziecię Was od-
rodzi, a plany na Nowy Rok 
niech się wypełnią – powie-
dział dh Zdzisław Woźniak.

Następnie zebrani 
połamali się opłatkiem 
składając sobie życzenia 
oraz zasiedli do wiecze-
rzy wigilijnej, którą przy-
gotowały druhny z OSP 
Grzybowa Góra.

Jacenty Kita
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Spotkanie opłatkowe nauczycieli emerytów
Kiedy choinka, leśna dama,
Stoi strojna, uśmiechnięta,
Świateł na niej błyszczy gama,
To znak, że czas rozpocząć Święta.

W dniu 14 grudnia na corocznym spo-
tkaniu opłatkowym zebrali się nauczyciele 
zrzeszeni w Sekcji Emerytów i Rencistów 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Najpierw zebrali się na sali gimnastycz-
nej, gdzie zebranych powitała prezes sekcji 
Krystyna Nowak. Poza grupą nauczycieli 
– seniorów w tym radosnym dniu spotkali 
się z nimi wójt Zdzisław Woźniak, prze-
wodniczący rady gminy Paweł Wiatr, sekre-
tarz gminy Monika Mączyńska oraz prezes 
gminnego oddziału ZNP Beata Pastuszka.

Na początek zebrani wysłuchali programu artystycznego o tema-
tyce świątecznej zaprezentowanego przez gimnazjalistów pod kie-

runkiem artystycznym 
Renaty Wolskiej.

Następnie władze 
samorządowe gmi-
ny w osobach: wójt 
Zdzisław Woźniak, 
przewodniczący rady 
Paweł Wiatr oraz se-
kretarz gminy Monika 
Mączyńska przekazali 
najlepsze życzenia świą-
teczne.

Gdy zebrani zasiedli do wieczerzy wigilijnej nie mogło zabraknąć 
składania sobie wzajemnych życzeń. Upominki świąteczne przekazała 
Beata Pastuszka.

Na zakończenie na salę wniesiono przepyszny tort, wypiekiem 
którego zajęła się Ewa Kotwica.

Jacenty Kita

Zostali bohaterami i zmienili świat na lepsze
W dniach 8-9 grudnia do 13 tys. polskich rodzin trafiły „Szlachetne 

Paczki” świątecznej pomocy o wartości 18 mln zł. 920 z nich mieszka 
w naszym województwie.

Ten rekord padł 
dzięki 150 tys. darczyń-
com oraz 8 tys. wolon-
tariuszom zaangażowa-
nym w całej Polsce.

Pracowali oni rów-
nież w Lipowym Polu 
Plebańskim w jednym 
z 432. magazynów roz-
sianych po całym kraju. 
Wcześniej typowali rodziny, zajęli się wszystkim sprawami organi-

zacyjnymi. Łącznie pracowa-
ło u nas 30. wolontariuszy, 
których pracę koordynowała  
s. Klara Agata Niziołek.

Szlachetna paczka w na-
szym powiecie ma już swo-
ją tradycję. Zmieniały się 
nazwy rejonu: Skarżysko, 
Skarżysko 2, Lipowe Pole, czy 

teraz Skarżysko Kościelne, ale zasady się nie zmieniają. Nasi wolonta-
riusze pochodzą z gmin: Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, 
Suchedniów, Wąchock, Łączna, a także Bodzentyn, Chlewiska, czy  
Nowa Słupia.

Jacenty Kita
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Są bezpieczne ze strażakami
Podczas tegorocznych wakacji Ochotnicza Straż Pożarna 

w Grzybowej Górze realizowała projekt „Bezpieczne wakacje z Nami 
Strażakami”, w ramach którego dzieci z terenu miejscowości i gminy 
mogły bezpiecznie spędzić wolny czas pod opieką osób dorosłych. 

W bogatej ofercie skierowanej do odpoczywających od szkolnej 
nauki uczniów, były między innymi wycieczki do Sandomierza i na 
Święty Krzyż, wyjazdy na basen, rajdy piesze i rowerowe oraz całe 

mnóstwo konkursów i dobrej zabawy. W trakcie rajdów dzieci stoso-
wały w praktyce wiedzę teoretyczną z zakresu ruchu drogowego zdo-
bytą podczas zajęć. 

Działania prowadzone przez OSP zostały zgłoszone do konkursu 
pod hasłem „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje” organi-
zowanego przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
w Kielcach. Była to już dziesiąta (jubileuszowa) edycja tej akcji, w któ-

rej biorą udział instytucje, stowarzyszenia 
i organizacje z całego województwa święto-
krzyskiego. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowej 
Górze wzięła w niej udział po raz pierwszy 
i od razu otrzymała nagrodę specjalną od 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
O/Kielce, wręczoną Marianowi Gładysiowi, 
Prezesowi OSP, podczas uroczystej gali, 
która odbyła się w Wojewódzkim Domu 

Kultury w Kielcach w dniu 22 listopada tego roku. Uroczystość popro-
wadzili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, a nagrody wręczali 
przedstawiciele sponsorów. 

Prezes Marian Gładyś wystąpił z krótkim przemówieniem, w któ-
rym podziękował za docenienie pracy, którą druhowie wykonują od 
kilku lat, aby zapewnić dzieciom bezpieczne spędzanie wakacji.

Podziękowania od Członka Zarządu Województwa Świętokrzys-
kiego Jana Maćkowiaka, za włączenie się do akcji, odebrał także Wójt 
Gminy Skarżysko Kościelne, Zdzisław Woźniak. 

Całość uświetnił występ dzieci z Zespołu Szkół Katolickich 
w Kielcach, które przypominały o noszeniu odblasków i prawidłowym 
zachowaniu na drodze.

Rafał Lipka

Paweł Rokita z I nagrodą!
W skarżyskim Miejskim Centrum Kultury już po raz 40. odbył 

się Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. Leopolda Staffa „O Gałązkę 
Wikliny”, jeden z najbardziej prestiżowych w Polsce.

Przez trzy dni odbyły koncerty, w tym 
laureatów z poprzednich edycji, oraz prze-
słuchania 26. recytatorów. Miłośnicy poezji 
z całej Polski rywalizowali w dwóch kate-
goriach - w konkursie recytatorskim i kon-
kursie „wywiedzione ze słowa”. Uczestnicy 
musieli przygotować i zaprezentować jeden  
utwór Leopolda Staffa lub grupy literackiej 
SKAMANDER i drugi dowolny. Podczas 

koncertów -  prezentacji, jury oce-
niało m.in. dobór repertuaru, in-
terpretację utworów, kulturę sło-
wa i ogólny wyraz artystyczny (w 
kategorii „wywiedzione ze słowa” 
oceniano także celowość użycia 
środków pozasłownych).

Występy oceniało jury w skła-
dzie: Magdalena Włodarczyk 
(Londyn), Karolina Kominek 
(Kraków), Andrzej Głowacki 
(Warszawa) i Krzysztof Ogłoza (Warszawa).

W niedzielę 9 grudnia odbyło się podsu-
mowanie imprezy oraz uhonorowanie laure-
atów.

Jest nam miło poinformować, że nagro-
dę główną w turnieju recytatorskim zdobył 
Paweł Rokita, nauczyciel w Zespole Szkół 
Publicznych w Skarżysku Kościelnym.

Nagrodę Grand Prix „Gałązka Wikliny” 
jury przyznało Hubertowi Guzie ze 

Skarżyska-Kamiennej.
Celem Turnieju jest kultywowanie i propagowanie piękna języka 

polskiego, doskonalenie warsztatu artystycznego i konfrontacja doko-
nań twórczych.

(jaki)
Zdjęcia: Mariusz Busiek, skarzysko24.pl

Promują zdrowy styl życia
7 grudnia w Starostwie Powiatowym w Skarżysku- Kamiennej od-

była się XXI edycja  Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego 
Stylu Życia PCK. 

W olimpiadzie w etapie rejono-
wym udział wzięli najlepsi ucznio-
wie szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych z 16. placówek z  
terenu powiatu skarżyskiego i gminy 
Bodzentyn, którzy zdobyli najwyższe 
wyniki we wstępnym etapie szkol-
nym.

Do  etapu wojewódzkiego  zakwalifikowali się: ze szkół gimnazjal-
nych: Karina Piątek (Gimnazjum Publiczne w Skarżysku Kościelnym) 
a ze szkół ponadgimnazjalnych: Magdalena Kasińska  z Zespołu 
Szkół Transportowo- Mechatronicznych.

Wszystkim uczestnikom etapu rejonowego wiedzy gratulowała 
skarbnik powiatu skarżyskiego Monika Gębska, która wręczyła także 
nagrody ufundowane przez powiat skarżyski.  Zwyciężczyniom na-
tomiast skarbnik powiatu życzyła powodzenia podczas etapu woje-
wódzkiego.

(jk)
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Radosny dzień w Grzybowej Górze
To było naprawdę radosne i pełne wrażeń popołudnie dla miesz-

kańców Grzybowej Góry. Młodzież miejscowej szkoły podstawowej 

dla ponad setki mieszkańców wystawiła bajkę „Kopciuszek”, ale w jak-
że zmodyfikowanej i nowoczesnej formie. Do dzieci dotarł również 
z dalekiej Laponii św. Mikołaj obdarowując ich prezentami.

Ci, którzy dotarli do miejscowej remizy tuż przed piętnastą mu-
sieli już niestety przygotowane atrakcje oglądać na stojąco, gdyż zain-
teresowanie rodziców, babć i dziadków programem przygotowanym 

przez swoje pociechy przeszło ich najśmielsze oczekiwania.
Wszystkich tak licznie przybyłych powitała dyrektor szkoły 

Małgorzata Strzelec. Poza wspomnianymi wyżej dyrektor powitała 

także obecnych gości: wójta gminy Zdzisława Woźniaka, sekretarz 
gminy Monikę Mączyńską, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej 
Mariana Gładysia, przewodniczącą Rady Sołeckiej Magdalenę 
Piętak, przewodniczącego Rady Rodziców a zarazem radnego 
Wojciecha Płusę wraz z członkami tejże rady Sebastianem Pik 
i Piotrem Materek.

I już nadszedł długo wyczekiwany moment. Na pięknie przygo-
towanej, udekorowanej na bajkową nutę scenie pojawili się wspaniali 

aktorzy, w nie mniej 
wspaniałych strojach. 
Trzeba w tym miejscu 
docenić trud i pomy-
słowość zarówno pra-
cowników szkoły, jak 
i rodziców dzieci. Stroje 
były naprawdę przed-
nie!

Pierwsze na scenę 
wkroczyły dość niesfor-
ne siostry Kopciuszka 
(Julia Pik), głównego 
bohatera przedstawie-
nia. Z czasem aktorów 

przybywało, a odgrywa-
ne sceny były emocjo-
nujące z jednej strony, 
odwołujące się do tra-
dycyjnej formy przed-
stawienia. Ale pierwsze 
co rzucało się w oczy 
publiczności to dosko-
nale wkomponowane 
w scenariusz elementy 
nowoczesności, wręcz 
XXI wieku z jego symbolem – telefonem komórkowym. 

Po balu, na zamku zakochany a jednocześnie zrozpaczony Książę 
(Paweł Płusa) rozpoczyna poszukiwania zagubionego buta dostrze-
żonej na balu piękności. Królem polskiej motoryzacji lat. 80. XX wie-
ku – Fiatem 126p, przemierza wraz ze swym Kolegą (w tej doskonałej 
roli Wojtek Strzelec) teren całego Królestwa, czyli gminy Skarżysko 
Kościelne. Aby mieć zupełną pewność, co do słuszności wyboru i od-
nalezienia właściwej osoby, buty mierzą dziewczęta i panie w różnym 
wieku. Nie ominęło to nawet sekretarz gminy Moniki Mączyńskiej, 
ale w tym przypadku but o mały tylko włos jednak nie pasował.

I wreszcie pełne szczęście! Książę znalazł Kopciuszka i wszystko 
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dalej potoczyło się już dobrze. 
Zaprezentowana bajka to nie tylko doskonała gra aktorska, popisy 

słowne i wokalne, ale również elementy tańca, nieco jednak odbiega-
jące od realiów przeszłości, a typowe do współczesności. 

Swój występ młodzież zakończyła piosenką zapraszającą na salę 
jeszcze jednego gościa – przybysza z dalekiej Laponii – św. Mikołaja.

To była atrakcja dodatkowa, 
a zarazem niespodziewana, gdyż 
za sprawą sponsorów tj. Posła 
do Parlamentu Europejskiego 
dr Czesława Siekierskiego oraz 
Radnego Wojciecha Płusy – św. 
Mikołaj (w tej roli Rafał Lipka) 
na salę „wtaszczył” ogromne 
wory pełne paczek z prezenta-
mi. I to w liczbie 70!

Jednak sam by sobie z tym darem nie poradził, więc pomagała 
mu w tym trudnym, ale jakże przyjemnym obowiązku Śnieżynka – 
Ewelina Płusa. Te siły były i tak za małe, więc paczki na salę wnieśli 
również wójt Zdzisław Woźniak 
oraz Wojciech Płusa. Radość 
szczególnie najmłodszych dzie-
ciaków, była szczera.

W trakcie imprezy goście za-
proszeni na przedstawienie z rąk 
uczniów otrzymali świąteczne 
upominki. 

Odnosząc się do przedsta-
wienia wójt Zdzisław Woźniak 
stwierdził: -Dzisiejsze wydarzenia 
na tej sali to nowe oblicze pracy tej szkoły. Widać, że idzie nowe.

Wójt złożył również wszystkim mieszkańcom Grzybowej Góry 
życzenia świąteczne oraz w związku ze zbliżającym się Nowym, 2013 

Rokiem, noworoczne.
W rolę wspaniałych ak-

torów wcielili się: Kopciuszek 
– Julia Pik,  Książe – Paweł 
Płusa, Kolega księcia, Józek – 
Wojciech Strzelec, Macocha 
– Patrycja Bułka, Siostry – 
Weronika Adamiec i Wiktoria 
Walczyńska, Wróżka – 
Weronika Płusa, Narrator – 

Maria Dwojak. Goście zaproszeni na bal Kopciuszka to: Karolina 
Płusa, Patrycja Płusa, Natalia Rybak, Damian Pająk, Tomasz 
Stefaniak, Konrad Mularski, Łukasz Derlatka, Przemek Derlatka, 
Piotr Gąska. Rolę Nimfy zagrały: Paulina Karpeta, Anna Strzelec, 
Lena Sykuła, Amelia Sykuła, Klaudia Kwaśniewska oraz Zuzanna 
Materek. 

Ogrom pracy z aktorami wykonać musiały panie Justyna 
Klimaszewska – Malik oraz Justyna Rokita. Inni pracownicy szko-
ły, a także rodzice przygotowali ozdoby świąteczne oraz ciasta, które 

mógł nabyć każdy chętny. A tych, jak zazwyczaj, nie brakowało.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze serdecznie 

dziękuje Rodzicom za pomoc 
w przygotowaniu strojów ak-
torów występujących w bajce 
oraz przepyszne domowe wy-
pieki. Dzieci dziękują za słod-
ką, mikołajową niespodziankę 
przygotowaną przez sponso-
rów. 

Przy okazji serdecznie dziękujemy Radzie Sołeckiej Grzybowej 
Góry za zakup kostki brukowej oraz bramy wjazdowej przeznaczo-
nych na potrzeby miejscowej szkoły. 

Jacenty Kita
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W so łec t Wie śWierc zek

Gość z dalekiej Laponii dotarł do Świerczka
Święty Mikołaj, owa 

wyczekiwana raz w roku 
szczególnie przez dzieci 
postać, przypominająca 
starszego pana z brodą, 
ubranego w czerwony 
strój, wedle różnych le-
gend i bajek w okresie 
świąt Bożego Narodzenia 
rozwozi dzieciom prezenty 
saniami ciągniętymi przez 
zaprzęg reniferów. Według 

różnych wersji zamieszkuje wraz z grupą elfów Laponię.
Choć odległość spora i obowiązków ogrom, w dniu 8 grudnia do-

tarł do Domu Spotkań Wiejskich w Świerczku. Spóźnił się nieco, ale 
jak stwierdził zaraz na początku… padły mu renifery, w co dzieci nie 

uwierzyły, gdyż musiał 
się przecież udać w dal-
szą drogę.

Stało się to, zresz-
tą już po raz trzeci, 
za sprawą Śnieżynki 
Danuty Banaczek, któ-
ra dla najmłodszych 
mieszkańców sołectwa 
ufundowała 36 okaza-
łych paczek ze słodki-
mi prezentami.

Ów Mikołaj (w tej 
roli Michał Kowalski) 
w tym roku był bardzo 
wesoły, tryskał humo-

rem. Był zarazem dość mało wymagający, a dzieci nie musiały tym 
razem śpiewać ani recytować wierszy. Był bardzo sympatyczny, gdyż 
nawet nieco starsze panie bardzo chętnie głaskały go po brodzie, robi-
ły fotografie i… siadały na ko-
lana.

Dodajmy, że liczba dzieci, 
rodziców, babć, dziadków była 
tak duża, że małe salki świetli-
cy pomieściły ich z trudem.

W rolę gospodarza impre-
zy wcielił się sołtys Tomasz 
Bilski, który dzielnie po-

magał „świętemu”. Dużą pomoc w przygotowaniu imprezy okazała 
Agnieszka Rut, a poczęstunek dla dzieci ufundowała i przygotowała 
radna Marzena Piętak.

Jacenty Kita
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„Bezpieczeństwo na drodze oraz wokół nas”
Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków do nauki i pracy 

w czasie ich pobytu w szkole to jedno z najważniejszych zadań szkoły. 
Nasza szkoła podejmuje wiele działań eduka-
cyjnych, które służą eliminowaniu zagrożeń 
i niebezpieczeństw. 

W czasie lekcji już najmłodsi dowiadują 
się co zrobić, aby być bezpiecznym na drodze, 
w szkole i w domu. Nauczyciele dbają, aby 
uczniowie potrafili unikać zagrożeń, a gdy za-
istnieją radzić sobie z nimi.

Jednym z wielu działań realizowanych 
w naszej szkole mających na celu profilaktykę 
zagrożeń jest cieszący się zainteresowaniem 
dzieci konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny 
na drodze”. 

W tym roku po raz kolejny wychowawca 
świetlicy szkolnej, Małgorzata Lisowska zor-
ganizowała ten konkurs dla uczniów klas I-III 
Szkoły Podstawowej. 

W konkursie wzięło udział 14 dzieci. Jury 
nagrodziło 8 dzieci.

I miejsce - Natalia Sołsa kl. I, Kacper Jaros 
kl. I

II miejsce -  Aleksandra Gładyś kl. II, 
Wiktor Tomkowski kl. I

III miejsce - Patryk Staszałek kl. I, Maciej 
Kuźdub kl. I,

Wyróżnienie: Martyna i Wiktoria 
Szumiał kl. I, Bartek Kutwin kl. I.

Sponsorami nagród i dyplomów dla 
uczniów był Urząd Gminy w Skarżysku 
Kościelnym i nasza szkoła.

Podsumowanie konkursu i wręczenie na-
gród miało miejsce podczas spotkania z zaproszonym przez wycho-
wawcę świetlicy szkolnej, Małgorzatę Lisowską przedstawicielem 
Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej 27 listopa-
da 2012r.

W spotkaniu tym wzięli udział uczniowie klas I – III z wychowaw-
cami. Tematem spotkania  uczniów z policjantem było „Bezpieczeństwo 
na drodze oraz wokół nas”. 

Mariusz Sokołowski w in-
teresujący i bardzo przystępny 
sposób przekazał swoją wiedzę 
z zakresu prawa o ruchu dro-
gowym. Mówił o zachowaniu 
bezpieczeństwa w drodze do i ze 
szkoły, o bezpiecznym przecho-
dzeniu przez ulicę, prawidło-
wym zachowaniu się na pasach 
oraz zachowaniu ostrożności 
w czasie jazdy rowerem. Zwracał 

uwagę dzieciom na potrzebę noszenia w sezonie jesienno- zimowym 
elementów odblaskowych przy tornistrach lub odzieży. Podkreślał, że 
odblaski wpływają na lepszą widzialność pieszych po zmroku, a co za 
tym idzie zwiększają ich bezpieczeństwo. Pan policjant poruszył także 
zagadnienie bezpiecznej jazdy samochodem używając pasów bezpie-
czeństwa oraz korzystania z siedzisk dla dzieci. Gość przypomniał 
dzieciom numery ratunkowe – 997, 998, 999 i 112. 

Dzieci dowiedziały się nie tylko jak bezpiecznie uczestniczyć w ru-
chu ulicznym, ale także jak zachować się w różnych nietypowych sy-
tuacjach życiowych. Pan policjant opowiedział o zachowaniu ostroż-
ności podczas spotkania z obcym psem. Zwrócił również uwagę na 

Zakończenie budowy Stanicy w Michałowie.
W połowie listopada zakończyły się czynności odbiorowe prac bu-

dowlanych w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nad Żarnówką” 
budowa i przystosowanie infrastruktury na potrzeby agroturystyki 
w Michałowie, gm. Skarżysko Kościelne. 

Komisja odbiorowa 
przy udziale przedstawi-
ciela Wykonawcy, liderów 
lokalnych oraz kierownika 
budowy i inspektora nad-
zoru inwestorskiego doko-
nała odbioru końcowego. 

Zakres odbieranych 
prac obejmował wykona-
nie:
-  Utwardzenia ciągów 
pieszych ścieżek, placów 

schodów, utwardzenia ciągów pieszych i placów zabaw dla dzieci 
z kostki brukowej i krawężników betonowych. 

-  Elementów małej architektury – palenisko, labirynt, pomosty, 
murki  oporowe z klinkieru przy skarpie oraz ogrodzenie.

-  Montowania gotowych ele-
mentów małej architektury

-  Wyrównania i utwardzenia 
terenu pod funkcję parkin-
gowo-postojową z wzmoc-
nieniem jej powierzchni 
ażurowymi płytami beto-
nowymi. 

-  Uporządkowania zieleni - 
wycinki i nasadzenia trawy, 
drzew i krzewów
Po zakończeniu realizacji rzeczowej operacji, beneficjent tj. Gmina 

Skarżysko Kościelne zło-
żyła wniosek o płatność 
w ramach przyznanego 
dofinansowania w ramach 
programu oś 3 „Jakość ży-
cia na obszarach wiejskich 
i różnicowanie gospodarki 
wiejskiej”, działanie 313, 
322, 323 „Odnowa i rozwój 
wsi” objętego PROW na 
lata 2007-2013 pn.: „Nad 

Żarnówką” budowa i przystosowanie infrastruktury na potrzeby 
agroturystyki w Michałowie, gm. Skarżysko Kościelne.

Robert Gładyś

Michałów 
Gmina Skarżysko Kościelne 2012

zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zasygnalizował wła-
ściwe zachowanie w sytuacji, gdy zaczepia nas ktoś nieznajomy. 

Spotkanie było ciekawe i pouczające. Uczniowie naszej szkoły ak-
tywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali mnóstwo pytań dotyczą-
cych konieczności przestrzegania przepisów i pracy policjanta. W sku-
pieniu wsłuchiwali się w rady i wskazówki pana policjanta. Spotkanie 
zakończyło się pamiątkowymi fotografiami i głośnymi oklaskami.

Małgorzata Lisowska
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W szkole W k ier zu

Święto Niepodległości w PSP Kierz Niedźwiedzi
W dniu 13 listopada w PSP Kierz Niedźwiedzi odbyła się akade-

mia z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie, jak w każdym roku 
odświętnie ubrani, wspominali odzyskanie wolności Polaków po 123. 
latach niewoli. 

Najpierw piosenką i wierszem, a później Robert Wójcik na ta-
blicy multimedialnej przybliżył dzieciom postać marszałka Józefa 
Piłsudskiego i jego dokonania. 

To była bardzo ciekawa lekcja historii. 
Jolanta Woźniak

Zwiedzanie miejsc pamięci narodowej

14 listopada 2012r. uczniowie z PSP Kierz Niedźwiedzi z klas 
I-III z inicjatywy Piotra Jańca - dobrego przyjaciela szkoły - wzięli 
udział w wycieczce po okolicy i odwiedzali miejsca pamięci naro-
dowej. Ostatni postój był w lesie przy grobie powstańców w Kierzu 
Niedźwiedzim. 

Dzieci zapali-
ły znicze, a później 
przy ognisku, wraz 
z wychowawcami ja-
dły kiełbaskę i popi-
jały ciepłą herbatkę. 
W radosnych nastro-
jach dzieci wróciły 
do szkoły.

Justyna Duklas

Pierwszaki z PSP Kierz Niedźwiedzi 
w akcji „Pierwszaki 2012/2013”

Klasa I z PSP Kierz Niedźwiedzi uczestniczyła w akcji „Pierwszaki 
2012/2012 – zdrowo i bezpiecznie do szkoły” zorganizowanej przez re-
dakcję „Echa Dnia” w MCK w Skarżysku Kamiennej. 

Celem przedsięwzięcia było przekazanie dzieciom najważniej-
szych wiadomości na temat bezpieczeństwa oraz propagowanie zdro-
wego i higienicznego stylu życia. Uczniowie uczyli się tego od poli-
cjantów, ratowników medycznych i straży pożarnej. Dzieci zapoznały 
się z elementami pierwszej pomocy, ze sprzętem pożarniczym i za-
sadami ruchu drogowego. Potem wiadomości sprawdzano w formie 
konkursu. 

Spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze, a każde dziecko do-
stało upominek .

Jolanta Woźniak

Infokiosk w urzędzie gminy
W ramach realizowa-

nego Projektu „LIDER w sa-
morządzie” Urząd Gminy 
Skarżysko Kościelne po-
zyskał m.in. INFOKIOSK. 
Został on zainstalowany 
w budynku urzędu gmi-
ny, obok sekretariatu. Jest 
to urządzenie przezna-
czone dla mieszkańców 

gminy i innych zain-
teresowanych osób, 
w celu zapewnienia 
im dostępu do stron 
internetowych urzę-
du gminy, a przede 
wszystkim do aktów 
prawa miejscowego. 

Zakup tego 
urządzenia wraz 
z oprogramowa-
niem w kwocie 9 000,00 zł, został w całości sfinansowany ze środ-
ków Projektu. Jednocześnie należy podkreślić, że Projekt „LIDER 
w samorządzie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do korzystania. 
Marzanna Boczek
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z ż ycia szkó ł

Odblaski dla najmłodszych

W środę 7 grudnia policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego 
oraz Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-
Kamiennej wraz z wójtem gminy Skarżysko Kościelne Zdzisławem 
Woźniakiem spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej w Majkowie.

Podczas spotkania mundurowi przeprowadzili pogadankę na 
temat bezpieczeństwa 
podczas drogi do, jak i ze 
szkoły oraz bezpieczne-
go spędzania wypoczyn-
ku w okresie zbliżającej 
się przerwy świątecznej. 
Przypomnieli zasady 
bezpiecznego korzysta-
nia z dróg, używania ele-
mentów odblaskowych  
ufundowanych przez 
obecnego na spotkaniu 

wójta gminy Skarżysko 
Kościelne Zdzisława 
Woźniaka. 

Spotkanie jest pierw-
szym z cyklu odwiedzin 
szkół gminy Skarżysko 
Kościelne przez mundu-
rowych. Następne szkoły 

zostaną odwiedzone w najbliższym czasie.
Milusińscy podczas spotkania obiecali, iż zawsze będą używać od-

blaski które otrzymały.
Źródło: http://www.skarzysko-kamienna.swietokrzyska.poli-

cja.gov.pl/?dzial=1545&artykul=21463

„Chodźta bosso pu Łysicy”
Pod tym intrygującym tytułem w świetlicy Towarzystwa Przyjaciół 

Dzieci w Suchedniowie 
w dniu 28 listopada odbył 
się III Regionalny Dziecięcy 
Konkurs Recytatorski Gwarą 
Ludową. Do potyczek na 
słowa zgłosiło się w sumie 
30. recytatorów m.in. z gmi-
ny Bodzentyn, Skarżyska 
Kamiennej, Suchedniowa, 
Skarżyska Kościelnego.

Wśród rywalizujących 
znalazł się Bartek Zając ze 

Szkoły Podstawowej w Majkowie, który na konkurs dotarł ze swą opie-
kuną Justyną Dziumowicz.

(jaki)
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miko ł a j W k ier zu niedź Wiedzim

Mikołajkowa zabawa w Kierzu

5 grudnia o godzinnie 16.00 uczniowie, rodzice i nauczyciele PSP 
w Kierzu Niedźwiedzim zebrali się w budynku szkoły w oczekiwaniu 
na Mikołaja. Zajechał on na ogromnych saniach, a swoje przybycie 
oznajmił dźwiękiem syreny i blaskiem rac, przywiózł ze sobą śnieżyn-
ki i prezenty. 

Został przez wszystkich powitany oklaskami, piosenkami i wier-
szami w wykonaniu 
dzieci. Uczennice klas 
V i VI wykonały dla 
Mikołaja piosenkę wła-
snego autorstwa.

Przed rozdaniem 
prezentów Mikołaj za-
dawał dzieciom zagadki 
i uczył je ułożonej przez 
siebie piosenki. 

Po wręczeniu pre-

zentów odbył się konkurs na najlepsze ciasto, w którym udział bra-
li rodzice i uczniowie. Męskie jury wybrało 3 najlepsze ciasta.  III 
miejsce zajęło ciasto 
w wykonaniu pani 
Jolanty Kobierskiej, II 
miejsce zajęło ciasto dzie-
ła pani Edyty Maciejczak 
Bezkonkurencyjna oka-
zała się uczennica klasy V 
Weronika Wiśnios, któ-
rej ciasto było najlepsze. 

Ufundowane przez 
siebie nagrody wręczył 

laureatkom sam Mikołaj. Po rozdaniu nagród wszyscy udali się na 
słodki poczęstunek. 

Przez cały czas trwania imprezy panowała radosna i ciepła atmos-
fera. Mamy nadzieję, że Mikołaj nie zapomni o nas za rok.

Dyrektor i Grono Pedagogiczne PSP w Kierzu Niedźwiedzim pra-
gną serdecznie podziękować za pomoc państwu Marioli i Ireneuszowi 
Pączkom, Piotrowi Jańcowi, Henrykowi Pożodze oraz wszystkim 
rodzicom za nieustanne zaangażowanie w życie szkoły.

Jolanta Woźniak

Godziny pracy apteki w 2013 roku
Uprzejmie informujemy, że apteka w Skarżysku Kościelnym 

w 2013 roku będzie pracować w następujące dni i godziny:
- poniedziałek – piątek – 8.00 – 19.00
- sobota – 8.00 – 16.00
- niedziele – 9.00 – 13.00

Serdecznie zapraszamy!

Zagrali dla wójta
28 listopada są imieniny Zdzisława. Nie zapomniał o tym „Grom” 

ze Skarżyska Kościelnego i przybył do Wójta z zespołem muzycz-
nym w składzie: Szymon Płusa -tamburyn, Zofia Ślęzak - skrzypce, 
Kazimierz Przybycień - trąbka, Stefan Ruzik -akordeon, Mieczysław 
Szwed – perkusja. 

Życzenia, co nie dziwi z uwagi na okoliczność, były śpiewające: 
„Dzisiaj nikt nikogo o drogę nie pytał, dzisiaj nikt nikogo o drogę 

nie pytał, no i z tym zespołem, no i z tym zespołem, no i z tym zespołem 
do Wójta zawitał.

Kabaret odważny jeszcze się tym chlubi, kabaret odważny jeszcze 
się tym chlubi, życzenia Wójtowi, życzenia Wójtowi, życzenia Wójtowi 
dzisiaj złożyć lubi.

Życzymy więc zdrowia, słodkiej mandarynki, życzymy więc zdro-
wia, słodkiej mandarynki,aby cię też Zdzisiu, aby cię też Zdzisiu, aby 
cię też Zdzisiu kochały dziewczynki”.

(jk)
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tych gości z Polski i Ukrainy. W części artystycznej wystąpiło wie-
le znakomitych zespołów. Wystąpił również kabaret „Grom”, który 
otrzymał kilka propozycji występów w innych miejscowościach. 

Pragniemy podziękować panu Markowi Miłkowi oraz przedsta-
wicielom Stowarzyszenia Polska - Wschód za nawiązanie tak wspa-
niałych kontaktów, za tak miłe i serdeczne przyjęcie oraz za niezapo-
mniane chwile spędzone z rodakami - Polską Polonią na Ukrainie. 

Szymon Płusa

rozmaitości

Dzień Pluszowego Misia

W dniu 25 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Pluszowego 
Misia. 

Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych za-
bawek, moda na misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś wszyst-
kim jest potrzebny miś”. 

Dlatego też na tę 
okoliczność tradycyj-
nie w dniu 23 listopa-
da Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Skarżysku 
Kościelnym odwiedzi-
ły dzieci z przedszkola 
wraz z wychowawczynią. 
Przedszkolaki przyniosły 
ze sobą ukochane misie. 
Biblioteka została udeko-
rowana pluszakami i por-
tretami misiów. Dzieci 

dowiedziały się, od kiedy zostało ustanowione to święto, opowiadały 
o swoich maskotkach. 

Następnie słuchały z zainteresowaniem czytanej przez zaproszo-
nego gościa, dyrektora Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim 
Jacka Banaszczyka, książki pt. „Kubuś i przyjaciele”. Młodzi uczest-
nicy spotkania podziękowali gościowi wręczając przepiękną laurkę 
i opuściły bibliotekę uśmiechnięte.

Teresa Banaszczyk

Na patriotycznych uroczystościach

W miejscowości Gruszka odbyła się uroczystość patriotyczna 68. 
rocznicy bitwy pod tą wsią. Miejscowość ta zapisała się w kartach hi-
storii, ponieważ odbyła się tam największa bitwa partyzancka na tere-
nie naszej okolicy. 

Tego dnia przybyło tam 
wielu znakomitych gości: 
europosłowie, posłowie, 
kombatanci koła wetera-
nów, jak też 28. osobowa 
delegacja ze Skarżyska 
Kościelnego. 

Po części oficjalnej, zło-
żeniu wiązanek kwiatów 
oraz przemówieniach odby-

ła się część artystyczna i wspólne spotkanie z zaprzyjaźnionymi ko-
łami z Kielc, Radomia, Krasocina, Kozienic, Końskich, Stąporkowa, 
Starachowic i oczywiście naszej gminy. 

Jako prezes koła pragnę podziękować moim koleżankom i kole-
gom za tak wspaniały występ i promocję naszego koła. 

Szymon Płusa

Podpisali porozumienie
W dniu 15 listopada 

w siedzibie Stowarzyszenia 
Współpracy Polska - 
Wschód w Kielcach zosta-
ło podpisane porozumie-
nie współpracy między 
GLKS „Grom” Skarżysko 
Kościelne reprezento-
wanym przez Szymona 
Płusę, Stowarzyszeniem 

Kultury Zespół Pieśni, Tańca i Rozrywki „Romano” reprezentowanym 
przez Martę Kowalik - Staps, a Stowarzyszeniem Współpracy Polska 
- Wschód reprezentowanym przez dr. Marka Miłka. 

Dzięki nawiązaniu tej współpracy delegacja Skarżyska Kościelnego 
i kabaretu „Grom” została zaproszona na obchody z okazji 20-lecia 
Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, które odbyły się  
19 listopada 2012 r. w Stryju na Ukrainie.

Była to wspaniała uroczystość, na którą przybyło wielu znakomi-
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Lipka znów górą
W sobotę 8 grudnia w Kunowie rozegrano kolejny już Puchar Gór 

Świętokrzyskich w podnoszeniu ciężarów, w którym w kategorii +105 
kg wystartował nauczyciel z Grzybowej Góry - Rafał Lipka. 

Zawodnik traktujący start na wielkim luzie zaliczył w rwaniu 90 
kg, natomiast w podrzucie 10 kg więcej, gromadząc 190 kg. Wynik ten 
dał Lipce triumf w kategorii seniorów, za co otrzymał puchar i gratu-
lacje od Prezesa Stali Kunów Stanisława Pożogi.

(jaki)

Tym razem się nie udało
W niedzielę 9 grudnia w hali „Erbla” w Skarżysku –Kamiennej 

odbył się II Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet „O Puchar 
Firmy  DANA Skarżysko Kościelne”. 

W turnieju wzięło udział 6 drużyn, w tym LZS „Dana”, oraz 
zespoły ze Skarżyska – Kamiennej, Krakowa, Fałkowa, Szydłowca 
i Warszawy.

Naszym siatkarkom tym razem „nie szło” i zajęły piąte miejsce. 
Zwycięzcą turnieju została drużyna Apollo Kraków.

Drużyna Apollo 
Kraków otrzymała z rąk 
Danuty Banaczek oraz 
Starosty Skrżyskiego 
Michała Jędrysa pamiąt-
kowy puchar oraz nagro-
dę ufundowaną przez 
Starostwo Powiatowe 
w Skarżysku. Wszystkie 
zespoły biorące udział 
w turnieju również 
otrzymały puchary i na-

grody. Najlepsze zawodniczki poszczególnych zespołów uhonorowane 
zostały statuetkami, w tym Aleksandra Ludew z Dana Gameb.

Organizatorem turnieju był klub LZS DANA GAMEB Skarżysko 
Kościelne, Firma odzieżowa  DANA Danuty Banaczek oraz Starostwo 
Powiatowe w Skarżysku Kamiennej.

(jaki)

Walczyły o Puchar Prezydenta Skarżyska - 
Kamiennej

W turnieju kobiet pił-
ki siatkowej rozegranego 
w ramach cyklu „Sportowe 
Weekendy” wzięło udział 
osiem drużyn, które zosta-
ły podzielone na dwie gru-
py. W grupie A zagrały STS 
Szydłowiec, Gala I, Gameb 
II i Badzers. W grupe B ry-

walizowały zespoły: Gameb 
I, Gala II, Bliskie i Piąteczka.
Do dalszych gier awansowa-
ły po dwie najlepsze drużyny, 
z grupy A awansowały ekipy STS 
Szydłowiec i Badzers , z grupy B 
Gala II  i Gameb I.

Puchar Prezydenta Miasta 
powędrował do Szydłowca, w fi-
nale ekipa STS Szydłowiec poko-

nała Gameb I 2:0. W spotkaniu 
o trzecie miejsce Gala II pokona-
ła Badzers 2:0.

Najlepsze drużyny otrzyma-
ły pamiątkowy puchar, pierwsze 
cztery zespoły otrzymały dyplo-
my. Puchar i dyplomy wręcza-
li dyrektor MCSiR Krzysztof 
Randla i Katarzyna Bilska - ko-

ordynator programu „Sportowe Weekendy”.
(jaki)

Szachowe Grand Prix 2012
Zakończyły się tegoroczne rozgrywki szachowego Grand Prix. 

Podsumowanie turnieju oraz uhonorowanie najlepszych nastąpi na 
początku 2013 roku.

Wyniki IX turnieju rozegranego 9 grudnia 2012r. są następujące.

 Kategoria „open”    Pkt. 
1. Socha Zdzisław  -  Stąporków  5,5 
2. Siek Jerzy   -  Świerczek 5 
3. Romańczuk Kamil  -  Skarżysko - Kamienna  5 
4. Kocia Kamil  -  Skarżysko - Kamienna 5 
5. Słoka Andrzej -  Stąporków 4,5 
6. Stępień Piotr -  Skarżysko - Kamienna  4 ,5 
7. Gorgoń Kazimierz -  Stąporków  4 
8. Cichocki Mariusz  -  Skarżysko - Kamienna  4 
9. Bednarczyk Wojciech  -  Szydłowiec 4 
10. Frąk Marian -  Szydłowiec 3,5 
11. Kabała Krzysztof -  Majków 3,5 
12 . Czubak Zbigniew -  Skarżysko Kościelne 3,5 
13. Jędras Tomasz  -  Skarżysko Kościelne 3
14 . Dąbrowski Zygfryd  -  Stąporków  3 
15. Misiak Leon  -  Szydłowiec 3 
16 . Dudek Zdzisław  -  Skarżysko - Kamienna 3 
17 . Wojton Zenon -  Skarżysko Kościelne 2,5 
18. Górzyński Zbigniew -  Skarżysko Kościelne 2 
19. Wątły Mateusz -  Skarżysko - Kamienna 1 
20. Sieczka Anna -  Skarżysko - Kamienna  0

Zbigniew Górzyński
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Teatr Rodzica znów w akcji

W dniu 7 grudnia w sali gimnastycznej SP w Skarżysku 
Kościelnym odbyło się spotkanie mikołajkowe dla dzieci z przed-
szkola samorządowego. Z tej okazji rodzice przedszkolaków działa-
jący w Teatrze Rodzica „Paluszek” przygotowali przedstawienie pod 
tytułem „O królu, który chciał kupić tęcze”. 

W bajkowe postacie wcielili się: Król – Marcin Kuliński; 
Królewna – Katarzyna Kumalska; Minister – Marek Kumalski: 
Rezolucjusz – Artur Szumiał: Damy Dworu: Iwona Skorek, 
Agnieszka Staszałek, Bernardeta Wiatr; Oszuści: Mariola Szumiał, 
Dominik Derlatka; Rycerze: Katarzyna Solarz i Magdalena Minda. 

Gościnnie nagłośnienie zapewnił zaprzyjaźniony z przedszko-
lem Tomasz Gluza. 

Przepiękna kostiumowa bajeczka podobała się zarówno wszyst-

kim dzieciom, jak i ich opiekunom. Po tej niespodziance na melodyj-
ne wezwanie przedszkolaków przybył z dawna wyczekiwany gość…. 
Święty Mikołaj. 

Następnie Mikołaj w asyście Królewny Koci wręczył milusiń-
skim upragnione prezenty i zaprosił do pamiątkowego zdjęcia.

Aneta Działak

Zostali bohaterami, pomogli potrzebującym

Czytaj na str. 8
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