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WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

* mamy budżet na 2017 rok,
* sukcesy naszych uczniów i absolwentów,
* Renata Kępa w zarządzie LGD,
* modernizacja drogi do Mirca w 2018 roku?
* koncert noworoczny w kościele pw. św. Trójcy,
* refleksje Zbigniewa Celskiego nt samorządu,
* brydżyści podsumowali rok.

Czas świątecznych spotkań
Przełom roku to tra-

dycyjnie czas świątecz-
nych spotkań opłatkowo 
– noworocznych. Nie 
zabrakło ich również 
w naszej gminie oraz 
poza nią, ale z udziałem 
naszych władz samorzą-
dowych.
Czytaj w tym wydaniu NG.

Szkolne jasełka pełne świątecznych 
symboli

Trudno jest wyobrazić sobie czas, kiedy nie byłoby świąt Bożego 
Narodzenia, choinki, kolęd czy szopki lub przedstawień jasełkowych. 
W grudniu ubiegłego roku i styczniu tego roku mogliśmy oglądać bogac-
two przedstawień jasełkowych w naszych szkołach.

Czytaj w tym wydaniu NG.

Zapraszamy na uroczystości powstańcze
W dniach 20-22 stycznia  

w Szydłowcu, Skarżysku Kościel-
nym, Kierzu Niedźwiedzim, Suche-
dniowie, Bodzentynie i Wąchocku 
odbędą się uroczystości związane ze 

154. rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego.
W naszej gminie 21 stycznia o godz. 10.30 na nagrobku po-

wstańca styczniowego na cmentarzu parafialnym delegacje złożą 
kwiaty i zapalą znicze. Uroczystości przy mogile powstańczej w Kie-
rzu rozpoczną się o godz. 11.00.

Serdecznie zapraszamy!
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Świątecznie w Nowy Rok
W Urzędzie Gminy 29 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowo-

-noworoczne. Z zaproszenia przewodniczącej rady gminy Marzeny 
Piętak i wójta Zdzisława Woźniaka skorzystało kilkadziesiąt osób.

Przybyłych powi-
tała przewodniczą-
ca Marzena Piętak, 
fragment Ewangelii 
oraz modlitwę od-
mówił ks. proboszcz 
Marian Czajkowski. 

Życzenia zebranym zło-
żyli: Honorowy Obywa-
tel Gminy – Zbigniew 
Celski, ks. Bogdan  
Lipiec oraz wójt Zdzi-
sław Woźniak. 

Szczególnie ciepłe 
było wystąpienia ks. 
Bogdana Lipca, któ-

ry zawsze na naszą 
gminę mówi – Moja 
Gmina. Ciepło wspo-
mina swoje działania 
związane z Kierzem 
Niedźwiedzim i bu-
dowę tamtejszego ko-
ścioła (od 1972 roku 
– parafia powstała 

w 1977 roku – red.). –Mimo izolacji i prześladowania przez Służbę 
Bezpieczeństwa, jedyną pociechę znalazłem u księży w Skarżysku 
Kościelnym, a żywiła mnie m.in. rodzina obecnego wójta Zdzisława  
Woźniaka.      

Na koniec składano sobie życzenia i połamano się opłatkiem     
(jaki)

Sukcesy naszych uczniów i absolwentów
Magda Niziołek wygrała w powiecie

Magda Niziołek z Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym wy-
grała eliminacje rejonowe 
XXV edycji Ogólnopolskiej 
Olimpiady Promocji Zdrowe-
go Stylu Życia PCK. Będzie 
reprezentować powiat skar-
żyski, a przede wszystkim 
naszą gminę, w eliminacjach 
rejonowych, które 24 marca 
odbędą się w Kielcach.

W olimpiadzie wzięli 
udział gimnazjaliści i ucznio-

wie szkół średnich z terenu powiatu. Po szkolnych eliminacjach do etapu  
rejonowego zakwalifikowali się najlepsi uczniowie z 17 szkół. W nim 
rywalizowało 50. uczniów. Mieli do rozwiązania test składający się 
z 30 pytań. W kategorii gimnazjalnej ex aequo 24 punkty zdobyły 
Magdalena Supierz z Gimnazjum w Bliżynie i Magdalena Nizio-
łek z Gimnazjum w Skarżysku-Kościelnym. Po dogrywce zwyciężyła 
Magdalena Niziołek. 

Zwyciężczynie otrzymały tablety, a pozostali uczestnicy głośniki 
beats ufundowane przez Oddział Rejonowy PCK w Skarżysku. 
III miejsce naszych absolwentek

Paulina Ulewińska  
i Julia Sasal, absolwentki 
naszego gimnazjum, zajęły 
III miejsce w II Nieziemskim 
Festiwalu Piosenki Magicznej.

20 grudnia  w Zespole 
Szkól Ekonomicznych odbył 
się II Nieziemski Festiwal Pio-
senki Magicznej. Festiwal po-
woli staje się przedświąteczną 
tradycją szkoły. Po raz drugi 
12. uzdolnionych wykonaw-
ców wprowadziło zebranych w magiczny, tajemniczy nastrój.

Jury pod przewodnictwem 
dyrektor szkoły muzycznej Ewy 
Krakowiak, w składzie Jerzy  
Dobaj - nauczyciel muzyki oraz 
ubiegłoroczna zwyciężczyni Fe-
stiwalu Agata Kołodziej (rów-
nież nasza absolwentka) posta-
nowiło przyznać następujące 
nagrody: I miejsce – Maksymi-
lian Pandyra - Gimnazjum nr 
2 w Skarżysku-Kamiennej. II 
miejsce - Inga Kasińska – Zespól 

Szkół Ekonomicz-
nych w Skarżysku 
- Kamiennej. III 
miejsce – Paulina 
Ulewińska- Ze-
spół Ekonomicz-
nych w Skarżysku-
-Kamiennej, Julia 
Sasal - I Liceum 
Ogólnokształcące 
im. J. Słowackiego w Skarżysku - Kamiennej.

(jaki)
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Renata Kępa w zarządzie LGD
Na Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu 

w dniu 16 grudnia dokonano zmian w zarządzie. W jego skład weszła na-
sza przedstawicielka Renata Kępa, która będzie pełnić funkcję skarbnika.

W zebraniu, które odbyło 
się w Świerczku k. Szydłowca, 
wzięli udział wójt Zdzisław 
Woźniak, przewodnicząca 
rady gminy Marzena Piętak, 
radna Renata Kępa i Stani-
sław Chrzanowski. Podczas 
Walnego Zebrania Członków 
uzupełniono skład Zarządu 
Stowarzyszenia, ponieważ 

Andrzej Bracha - dotychczasowy prezes oraz skarbnik Anna Piątek zre-
zygnowali z pełnionych funkcji. Po Walnym Zebraniu Członków Stowa-
rzyszenia LGD Razem na Piaskowcu zarząd wybrał na prezesa stowarzy-
szenia Jana Gulę oraz na skarbnika Renatę Kępa.

W trakcie zebrania Agnieszka Idzik-Napiórkowska, wiceprezes za-
rządu, przedstawiła dotychczasowe działania oraz terminarz naborów 
wniosków w 2017 toku. LGD do 2023 roku ma do dyspozycji 6,3 mln zło-
tych m.in. na tworzenie miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości oraz tury-
styki i rekreacji. W 2017 roku ogłoszonych zostanie 6 naborów wniosków 
na następujące działania:

- wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnictwa 
– 225.000 zł,

- budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z roz-
wojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej i rekreacyjnej 
obszaru LGD – 1.735.000 zł,

- organizacja działań mających na celu rozwój podmiotów kultywują-
cych lokalne tradycje – 200.000 zł,

- promocja działalności gospodarczej związanej z produktami lokal-
nymi – 50.000 zł,

- inicjatywy na rzecz aktywizacji, integracji i przeciwdziałania wyklu-
czeniu społecznemu – 200.000 zł,

- budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z roz-
wojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej i rekreacyjnej 
obszaru LGD – 225.000 zł,

Informacje na temat terminów naborów i składania wniosków publi-
kowane będą na stronie internetowej LGD.

Jacenty Kita

Krwiodawca nagrodzony
Pisaliśmy już o tym, że 

Wiesław Opozda z Maj-
kowa został wylosowany 
do nagrody za oddanie 
krwi w letnim konkursie 
dla krwiodawców. W jego 
imieniu nagrodę odebrała 
żona Monika podczas se-
sji rady gminy w dniu 29 
grudnia 2016 roku. Wrę-

czenia dokonał wójt Zdzisław Woźniak, gratulacje złożyła przewod-
nicząca rady Marzena Piętak. Przypomnijmy, że IX edycja konkursu 
trwała od lipca do końca września ubiegłego roku. 

Z naszej gminy krew w tym czasie oddało 47 osób (ze Skarży-
ska-Kamiennej 390, z Suchedniowa – 42, z Bliżyna – 38, z Łącznej 
– 10, z Mirca – 8). Łącznie w tym czasie od 578 osób pobrano 260 
litrów krwi.

A tym roku jubileuszowa, X już edycja.
(jaki)

Samorządowcy u biskupa radomskiego
13 grudnia 

w radomskim 
seminarium du-
chownym J.E. ks. 
biskup Henryk 
Tomasik spotkał 
się z samorządow-
cami z obszaru 
diecezji. W wyda-
rzeniu udział wzię-
li m.in. wojewoda 
świętokrzyski 

Agata Wojtyszek, jej odpowiednik z Mazowsza, marszałek wojewódz-
twa łódzkiego, sta-
rosta skarżyski Jerzy 
Żmijewski, prze-
wodnicząca rady 
gminy Marzena 
Piętak i wójt gminy 
Zdzisław Woźniak.

W pierwszej czę-
ści zebrani słuchali 
nauk Jana Pawła 
II na temat brata 
Alberta Chmielowskiego oraz koncertu kolęd i pastorałek w wyko-
naniu grupy wokalnej Signum. Później o przebaczeniu wykład wy-

głosił ks. prof. Wie-
sław Przygoda.

Druga część to 
wspólna modlitwa, 
odczytanie frag-
mentu Ewangelii, 
śpiewanie kolęd 
i łamanie się opłat-
kiem. Składając 
życzenia zebranym 
ks. biskup podkre-

ślił szczególną rolę samorządu we współczesnej Polsce dodając, że jego 
reforma była najbardziej udaną w minionym 27.leciu.

Jacenty Kita



Nasza Gmina4 s t yc z e ń  2017Nasza Gmina s t yc z e ń  20174

z  Pr Ac  r A dy  G m i n y

Mamy budżet gminy na 2017 rok
Na sesji w dniu 29 grudnia rada gminy przyjęła jednogłośnie bu-

dżet gminy na 2017 rok. Dochody mają wynieść 20.099.479 zł, wydatki 
20.249.479 zł.

Sesję otworzyła i poprowadziła przewodnicząca rady Marzena Pię-
tak, sprawozdanie ze swej pracy w okresie między sesjami złożył wójt 
Zdzisław Woźniak. 

Miłym akcentem było wręcze-
nie nagrody za udział w letniej akcji 
krwiodawstwa, którą w imieniu swe-
go męża odebrała Monika Opozda.

Następnie głos zabrał starosta 
skarżyski Jerzy Żmijewski, który 
poinformował o zamierzenia inwe-
stycyjnych powiatu na 2017 rok tj. 
opracowanie do końca marca doku-
mentacji na przebudowę ul. Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym i Święto-
krzyskiej w Grzybowej Górze (realizacja planowana w 2018 roku), bu-
dowę ul. Spokojnej w Grzybowej Górze oraz ewentualnie, w przypadku 
nadwyżki budżetowej, powiatu budowa chodnika od przejazdu kolejo-
wego w Lipowym Polu Plebańskim (to wniosek radnego powiatowego 
Pawła Wiatra). Wyremontowany ma być most w Majkowie ze środków 
Ministra Infrastruktury. 

Po wystąpieniu starosty o głos poprosił radny powiatowy Paweł 
Wiatr, który stwierdził, że dla niego priorytetem na komisji budżeto-
wej rady powiatu zawsze była przebudowa ul. Iłżeckiej i Świętokrzy-
skiej, a nie budowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej. –Proszę 
uwzględnić znaczenie ich obu dla mieszkańców oraz natężenie ruchu. 

Argumenty przemawiają za drogą do Mir-
ca – mówił radny. Zwrócił też uwagę na 
wysokie koszty administracyjne powiatu 
(7,7 mln zł, wzrost o 0,5 mln w tej kaden-
cji), wysokie zadłużenie powiatu (43 mln 
zł) oraz szpitala (52 mln zł oraz 3 mln straty 
tylko w 2016 roku – do października).

W dyskusji Stanisław Czubak zwrócił 
uwagę na fakt, że na modernizację czeka 

również ul. Kolonia i droga w Świerczku oraz ul. Spokojna w Grzybowej 
Górze. Zdzisław Rymarczyk nie krył rozgoryczenia faktem, że w bu-
dżecie powiatu na 2017 rok nie uwzględniono opracowania dokumen-
tacji na drogę w Michałowie, która jest w fatalnym stanie. –Stało się 
tak, mimo że mieliśmy zapewnienia ze wszystkich stron o uwzględnie-
niu naszego wniosku – mówił radny dodając, że już we wrześniu 2016 
roku złożył w starostwie wniosek w tej sprawie poparty 197. podpisami 
mieszkańców Michałowa. 

Zabierając głos Marek Czyż, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, 
powiedział, że do końca stycznia powstanie koncepcja przebudowy dro-
gi do Mirca i wówczas odbędą się konsultacje z mieszkańcami. Dodał, 
iż lepiej tą drogę budować ze wsparciem środków PROW, gdyż dofinan-
sowanie wynosi wówczas 63%, podczas gdy w przypadku schetynówek 
tylko 50%.

W dalszej części obrad radni przyjęli plan pracy rady i komisji rewi-
zyjnej na 2017 rok oraz przystąpili do procedowania uchwał, z których 
najważniejsza dotyczyła budżetu gminy na 2017 rok. 

Jego założenia przedstawił wójt Zdzisław Woźniak, opinię RIO 
skarbnik gminy Danuta Barwicka. Do-
chody mają wynieść 20.099.479 zł, wy-
datki 20.249.479 zł, w tym na inwesty-
cje 1.487.631 zł. Najważniejsze, na jakie 
wskazał wójt to: budowa dróg gminnych 
– ok. 585 tys. zł, wykonanie przyłączy 
kanalizacyjnych – 420 tys. zł. oraz ter-
momodernizacja SP Kierz Niedźwiedzi 
– 220 tys. zł. 

W trakcie dyskusji radny Jacek Bryzik zakwestionował celowość 
wydania 15.000 zł na opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej 
w Świerczku wskazując na wysokie koszty tej inwestycji oraz inne po-
trzeby. Odnosząc się do tego wójt stwierdził, że jest to budżet taki, na 
jaki nas w tej chwili stać. –Może on budzić pewne zastrzeżenia z bra-
ku inwestycji preferowanych indywidualnie przez radnych – mówił  
Z. Woźniak. Wskazując wyżej wymienione plany inwestycyjne dodał, 
że najwyższe pozycje w budżecie to oświata (7.632.263 zł) oraz pomoc 
społeczna (6.921.437 zł). Odnosząc się do planowanej budowy świetlicy 
w Świerczku wójt powiedział, że wg wstępnej koncepcji ma być to obiekt 
o pow. ok. 212 m2, jej budowa ma pochłonąć 200-250 tys. zł, ale moż-
na pozyskać na ten cel nawet 80% dofinansowania unijnego. Na możli-
wość dofinansowania w ramach Lokalnej Grupy Działania wskazywała 
również radna Marzena Piętak dodając, że na zebraniu wiejskim taka 
decyzja zapadła już w 2015 roku. Ostatecznie za zdjęciem tej pozycji 
z budżetu na ten rok było tylko 3 radnych, jedna osoba się wstrzymała, 
10 wyraziło sprzeciw. 

Budżet na ten rok radni ostatecznie przyjęli jednogłośnie. 
Najważniejsze planowane inwestycje w 2017 roku to (roczne i wie-

loletnie):
- budowa odwodnienia ul. 

Olszynki w Skarżysku 
Kościelnym – 30.000 zł,

-  rozbudowa ul. Leśnej 
w Skarżysku Kościelnym 
– 150.000 zł,

-  rozbudowa ul. Spacerowej 
w Skarżysku Kościelnym 
– 180.000 zł,

-  rozbudowa ul. Słonecznej w Grzybowej Górze – 150.000 zł,
-  budowa ul. Dworskiej (ze wsparciem funduszu sołeckiego) – 20.000 zł,
-  przebudowa drogi gminnej w Lipowym Polu Skarbowym – 40.000 zł,
-  termomodernizacja SP Kierz Niedźwiedzi – 220.000 zł,
-  opracowanie projektu budowy przedszkola w Skarżysku Kościelnym 

– 70.000 zł,
-  wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – 420.000 zł,
-  opracowanie dokumentacji na ul. Pleśniówka w Majkowie – 15.000 zł,
-  przebudowa ul. Racławickiej (ze wsparciem funduszu sołeckiego) – 

10.000 zł,
-  przebudowa drogi dojazdowej do pól w Skarżysku Kościelnym (ze 

wsparciem funduszu sołeckiego) – 15.700 zł,
-  przebudowa drogi dojazdowej do pól w Grzybowej Górze – 30.000 zł,
-  udrożnienie rowów przy ul. Skarbowej w Lipowym Polu Skarbowym 

(ze wsparciem funduszu sołeckiego) – 10.000 zł,
-  doświetlenie ul. św. Anny w Majkowie (ze wsparciem funduszu sołec-

kiego) – 5.500 zł,
-  budowa oświetlenia przy ul. Olszynki – 15.000 zł,
-  budowa oświetlenia przy ul. Polnej (ze wsparciem funduszu sołeckie-

go) – 6.000 zł,
-  budowa oświetlenia placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim – 

15.000 zł, doposażenie placu (ze wsparciem funduszu sołeckiego) – 
11.000 zł,

-  opracowanie projektu świetlicy w Świerczku – 15.000 zł,
-  wykonanie monitoringu przy SP w Grzybowej Górze (ze wsparciem 

funduszu sołeckiego) – 7.700 zł,
-  doposażenie siłowni zewnętrznej przy SP Kierz (ze wsparciem fundu-

szu sołeckiego) – 10.100 zł,
-  wykonanie siłowni przy Centrum Nad Żarnówką w Majkowie (ze 

wsparciem funduszu sołeckiego) – 9.700 zł,
-  wykonanie siłowni plenerowej przy Stanicy w Michałowie (ze wspar-

ciem funduszu sołeckiego) – 6.500 zł oraz doposażenia placu – 
4.000 zł,

-  wykonanie siłowni w Grzybowej Górze (ze wsparciem funduszu so-
łeckiego) – 14.000 zł,

Jacenty Kita
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Gmina Skarżysko Kościelne przystąpiła do 
realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” 

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest ograniczenie ni-
skiej emisji i poprawa czystości powietrza na terenie gminy. Stworzenie 
PGN jest konieczne do pozyskania funduszy unijnych w latach 2014  –2020 
na działania obejmujące m.in.:

- termomodernizacje budynków,
- wymianę źródeł ciepła,
- transport publiczny,
- inwestycje w OZE (Odnawialne Źródła Energii).
Aby tworzony Plan Gospodarki Niskoemisyjnej spełniał wymagania 

powinien być wspólnym dziełem wybranego Wykonawcy, Gminy oraz 
podmiotów prywatnych reprezentowanych przez mieszkańców jak i firmy 
działające na terenie gminy. 

W tym celu prosimy mieszkańców o wypełnianie ankiet dotyczących 
zagadnień potrzebnych do stworzenia PGN. Udzielone odpowiedzi po-
zwolą na ocenę gotowości mieszkańców do przeprowadzania inwestycji 
zmierzających do przechodzenia na niskoemisyjne źródła ogrzewania. 
Jednocześnie określi to wielkość potrzebnego wsparcia finansowego dla 
mieszkańców chcących dokonać takiej modernizacji. Ankiety są dostępne 
w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne, jak i pod adresem internetowym 
www.monitoringpowietrza.pl. Informacje podane w ankiecie nie będą wy-
korzystywane w żadnych innych celach, czy też przekazywane podmio-
tom trzecim.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wy-
znacza kierunki dla gminy na lata 2014-2020 w zakresie działań inwesty-
cyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny 
i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrze-
nie w ciepło i energię oraz gospodarka odpadami. Przedstawione zostaną 
działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodar-
ki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

Dla przedsiębiorców i instytucji
Prosimy o zgłaszanie działań z zakresu planowanej termomoderni-

zacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii celem ujęcia ich w PGN. Zgłoszenie powinno 
odbywać się za pomocą zamieszczonych ankiet. Umieszczenie podmiotu 
w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym pozyskiwanie 
dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest firma GreenLynx. 
Ankiety należy złożyć w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne lub przesłać 
drogą  elektroniczną  na maila: powietrze@greenlynx.pl.

Prawidłowo wypełniona ankieta potwierdza zainteresowanie miesz-
kańca bądź instytucji udziałem w realizacji Planu i pozwala ubiegać się 
o dotacje.

Więcej informacji: www.monitoringpowietrza.pl,  mail: powietrze@
greenlynx.pl,  tel. 531/777-891 lub w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne 
pok. nr 100.

Wypełnij ankietę on-line: https://goo.gl/L5j17p
Grzegorz Pypeć

Ul. Iłżecka i Świętokrzyska w 2018 roku?
15 grudnia poznaliśmy wykonawcę, który za kwotę 84.413,03 zł opra-

cuje dokumentację na ww. zadanie. Przetarg na wykonawcę ogłosił Zarząd 
Dróg Powiatowych. Dokumentacje obejmować będzie zadanie pn. Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 05571 Skarżysko Kościelne – Mirzec w miejscowo-
ści Skarżysko Kościelne i Grzybowa Góra w km 4+286 do km 7+517. Projekt 
opracuje firma Omega z Radomska. 

-Dokumentacja projektowa ma powstać do końca marca 2017 roku, 
później wystąpimy o pozwolenie na budowę i złożymy wniosek o dofinan-
sowanie inwestycji w ramach schetynówek na 2018 rok – mówił starosta  
Jerzy Żmijewski na sesji rady gminy w dniu 29 grudnia ubr.

Projekt obejmować ma nie tylko modernizację i poszerzenie drogi, ale 
również przebudowę wjazdów na posesje, wykonanie odwodnienia oraz  
budowę chodników. 

Jacenty Kita

Cykl zebrań strażackich rozpoczęty
W sobotę 14 stycznia w strażackiej remizie w Lipowym Polu Ple-

bańskim odbyło się zabranie sprawozdawcze tamtejszej jednostki OSP 
rozpoczynając tym samym cykl zebrań we wszystkich jednostkach 
w powiecie.

Wyjątkowo do-
pisali goście. Na ze-
branie przybyli: poseł 
Krzysztof Lipiec wraz 
z dyrektor swego biura 
Małgorzatą Pruś, wi-
ceprzewodniczący sej-
miku wojewódzkiego 
Andrzej Pruś, starosta 

skarżyski Jerzy Żmijewski, radny powiatowy Paweł Wiatr, przewod-
nicząca rady gminy Marzena Piętak, wójt Zdzisław Woźniak, miej-
scowi radni Renata Kępa i Włodzimierz Foch, przedstawiciel KP PSP 
Szczepan Wierzbowicz, inspektor ds. ppoż. w urzędzie gminy Ksawe-
ry Krupa, druhowie z OSP w Grzybowej Górze i Kierzu Niedźwiedzi.

Sprawozdanie z pracy jednostki w minionym roku złożył prezes 
Tadeusz Chyb. W 2016 przybyło 3 nowych członków i obecnie jednost-
ka liczy 41 druhów oraz 6 członków honorowych. Aktywnie działają 
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze i Strażackie Druhenki. Strażacy 
z tej jednostki w minionym roku uczestniczyli w 58. akcjach ratowni-
czo-gaśniczych, szkole-
niach, uroczystościach 
i imprezach religijnych 
oraz patriotycznych. 
Do akcji najczęściej wy-
jeżdżali Mariusz Ka-
miński (48 razy), Piotr 
Chyb (36) i Tadeusz 
Chyb (31). 

Na swą działalność jednostka otrzymała 45.000 zł z budżetu gmi-
ny, 12.000 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz dota-
cje ze Starostwa Powiatowego (7.000 zł), MPWiK (4.000 zł) oraz ZW 
ZOPS (3.800 zł).

Następnie sprawozdanie finansowe złożył Ludwik Niziołek, a ko-
misji rewizyjnej wraz z wnioskiem o absolutorium (przyjętym jedno-
głośnie) Łukasz Szymczyk. Później w dyskusji głos zabrali zaproszeni 
goście. 

Rok 2017 będzie ważny dla strażaków. Poza dorocznymi uroczy-
stościami i wydarzeniami, 14 maja odbędzie się zjazd wojewódzki. 
W czerwcu zaplanowano powiatowe zawody sportowo – pożarnicze, 
zaś jesienią na terenie OLPP w Skarżysku Kościelnym odbędą się wo-
jewódzkie ćwiczenia ratownicze.

Jacenty Kita
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Przedświąteczne spotkania opłatkowe 
w powiecie

We wtorek 20 grudnia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia w Komendzie Powiatowej Policji, Szpitalu Powiatowym, 
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Starostwie 
Powiatowym odbyły się spotkania opłatkowe. Brali w nich udział 
nasi włodarze.
Spotkanie z policjantami

Spotkanie z policjantami rozpoczęło się od przywitania wszyst-
kich zebranych gości oraz wspólnego odśpiewania kolędy. Następnie 
głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku- Kamiennej  
insp. Tomasz Śliwiński. 

Szef skarżyskich 
policjantów podzię-
kował wszystkim 
pracownikom za do-
tychczasową pracę, 
składając jednocze-
śnie najlepsze życze-
nia świąteczne i no-
woroczne. Do życzeń 
dołączył się również 
Starosta Skarżyski Je-

rzy Żmijewski, który przekazał na ręce komendanta świąteczną cho-
inkę. Wspólną modlitwę poprowadził ks. Rafał Widuliński. Później 
uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem, składając sobie wza-
jemnie świąteczne życzenia. Wśród obecnych był wójt naszej gminy 
Zdzisław Woźniak.
Życzenia i podziękowania w szpitalu

20 grudnia władze samorządowe powiatu, włodarze wszystkich 
gmin oraz dyrekcja szpitala powiatowego spotkali się z jego pracowni-
kami na spotkaniu wigilijnym.

Na początku dyrektor szpitala Leszek Lepiarz podziękował samo-
rządowcom ze wszystkich gmin, które przekazały na rzecz szpitala po 
10.000 złotych. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup gastro-
skopu. 

Po złożeniu życzeń przez dyrekcję szpitala głos zabrał starosta Je-
rzy Żmijewski, który poinformował o działaniach podjętych w celu 
poprawy sytuacji finansowej szpitala i zwiększania jakości świadczo-
nych usług. Następnie w imieniu wszystkich samorządowców życze-
nia pracownikom szpitala złożyła Marzena Piętak – przewodnicząca 
Rady Gminy Skarżysko Kościelne, która wraz z wójtem Zdzisławem 
Woźniakiem reprezentowała nasz samorząd na spotkaniu.

Opłatek u starosty skarżyskiego
We wtorek 20 grudnia starosta skarżyski Jerzy Żmijewski na tra-

dycyjne spotkanie opłatkowe zaprosił samorządowców i dziennikarzy.

Przybyli na nie przedstawiciele lokalnych mediów oraz: wiceprezy-
dent Skarżyska-Kamiennej Andrzej Brzeziński, burmistrz Suchednio-
wa Cezary Błach, wójtowie Bliżyna Mariusz Walachnia, Skarżyska 
Kościelnego Zdzisław Woźniak i Łącznej Romuald Kowaliński, a tak-
że w komplecie członkowie zarządu oraz sekretarz i skarbnik powiatu.

Najpierw Jerzy Żmijewski poinformował o działaniach zarządu 
powiatu w minionych latach związanych m.in. z restrukturyzacją za-
dłużenia oraz działaniami naprawczymi w szpitalu. 

Wiele miejsca po-
święcił zrealizowanym 
i planowanym inwe-
stycjom. Powiat wy-
konał bowiem sześć 
znaczących inwestycji 
drogowych za blisko 
6,5 mln. zł na terenie 
gmin. Podkreślił, iż 
było to możliwe między 
innymi dlatego, że gminy dołożyły do tych inwestycji swoje środki bu-
dżetowe. Powiat pozyskał także na ten cel środki z budżetu państwa, 
od Wojewody Świętokrzyskiego oraz z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Między innymi przebudowano ul. Szydłowiecką oraz ul. 
Niepodległości na odcinku od ul. Szydłowieckiej do dworca PKP wraz 
z rozbudową ulicy Wiejskiej i budową małego ronda, przebudowano ul. 
1-go Maja i ul. Rycerską w Skarżysku-Kamiennej, przebudowano także 
drogę powiatową Mroczków - Rędocin w gminie Bliżyn, rozbudowa-
no most w ciągu ul. Żeromskiego w Suchedniowie oraz przebudowano 
tam chodnik na ul. Langiewicza. Uregulowano również stan prawny 
wszystkich dróg powiatowych na terenie Skarżyska. Starosta mówił 
także o planowanych przedsięwzięciach na kolejny rok.

Na koniec składano sobie wzajemne życzenia dzieląc się opłatkiem. 
Jacenty Kita
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Opłatek młodzieżowych grup parafialnych
7 stycznia w świetlicy para-

fialnej spotkali się ministranci, 
schola parafialna i grupa Trini-
tatis na tradycyjnym opłatku. 
Modlili się z nimi, śpiewali ko-
lędy oraz łamali opłatkiem ks. 
proboszcz Marian Czajkowski, 
s. Anna Wrzesińska, Andrzej 

i Marta Kwiatkowscy oraz 
grupa rodziców.

Dzień później w tym sa-
mym miejscu odbyło się tra-
dycyjne spotkanie opłatkowe, 
które rokrocznie organizo-
wane jest z początkiem nowe-
go roku.

Po modlitwie zebranym 
życzenia złożył ks. proboszcz Marian Czajkowski oraz przewodniczą-
ca rady gminy Marzena Piętak. Miłą niespodzianką było wspólne od-

śpiewanie piosenki napisa-
nej przez Marię Tarabasz 
na okoliczność zbliżające-
go się jubileuszu 10-lecia 
przybycia do naszej parafii 
księży Mariana Czajkow-
skiego i ks. Andrzeja Czaj-
kowskiego (13 sierpnia).

Spotkanie śpiewem uatrakcyjniła Marta Kwiatkowska a grą na 
gitarze Andrzej Kwiatkowski i Paweł Wiatr.

(jaki)

Z „A’Capellą” w Nowy Rok
Kielecka grupa wokalna A’Capella 6 stycznia wystąpiła w naszej 

świątyni pw. Św. Trójcy podczas koncertu noworocznego.

Tradycją już stało się, iż z początkiem roku w kościele parafialnym 
pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Stowarzyszenie na Rzecz Od-
nowy Zabytków Parafii św. Trójcy organizuje prawdziwą ucztę ducho-
wą, modlitwę przez muzykę. Tym razem wystąpił kielecki zespół A’Ca-
pella (pod tą nazwą działa od dwóch lat).

Przed koncertem przy-
byłych powitali ks. pro-
boszcz Marian Czajkowski 
i prezes Stowarzyszenia 
Agnieszka Derlatka. Wśród 
słuchających najpiękniej-
sze polskie oraz zagranicz-
ne kolędy i pastorałki byli 
m.in. wójt gminy Zdzisław 
Woźniak, przewodnicząca 
rady gminy Marzena Piętak, 

radny powiatowy Paweł 
Wiatr. Po koncercie nasi 
włodarze podziękowali 
muzykom honorując ich 
okolicznościowym gra-
wertonem pamiątkowym.

Zespół wystąpił 
w składzie: Krzysztof 
Jończyk – dyrygent, Ali-
na Suligowska, Monika Janus (soprany), Anna Brandenburg, Marta 
Cieślikowska i Joanna Durazińska (alty), Krzysztof Jończyk i Piotr 
Bogucki (basy) Sebastian Grabek i Wojciech Zając (tenory).

Jacenty Kita
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Wigilijne spotkania
Za nami czas wigilijno – świątecznych spotkań. W okresie poprze-

dzającym święta opłatkiem połamali się nauczyciele – emeryci, człon-
kinie Dyskusyjnego Klubu Książki, Stowarzyszenia Romano, Grzybo-
wianek, rady sołeckie Skarżyska Kościelnego I i II. Oto relacje z nich.
„Na świąteczną nutę”

Młodzież ZSP w Skarżysku Kościelnym pięknym koncertem ko-
lęd uświetniła opłatkowe spotkanie koła gminnego Sekcji Emerytów 
i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Spotkanie odbyło się 16 grudnia. Przybyłych na nie emerytowa-
nych pracowników oświaty powitała prezes sekcji Krystyna Nowak. 
Wśród gości byli: wójt gminy Zdzisław Woźniak, przewodnicząca 
rady gminy Marzena Piętak, sekretarz gminy Monika Mączyńska, 

prezes gminnego od-
działu ZNP Beata 
Pastuszka, dyrek-
tor szkoły Witold  
Woźniak.

Najpierw wysłu-
chaliśmy pięknego 
koncertu kolęd i pa-
storałek, w którym 
– obok chóru – wy-
stąpili laureaci szkol-

nego konkursu: zespół 
wokalno – instrumentalny, 
chłopcy z klasy II, soli-
ści – Patryk Jędrzejczyk, 
Julia Borowska, Jagoda 
Szumiał, Amelia Rosiń-
ska oraz duety – Martyna 
i Wiktoria Szumiał oraz 
Maja Rosińska i Czarek 
Mijas. Program przygoto-

wały Renata Wolska i Magda Mamcarz.
Później gości przekazali zebranym świąteczne życzenia, kwiaty 

z okazji urodzin Wiesławie Skrzypczyńskiej wręczyła Beata Pastusz-
ka, a życzenia złożyli jej włodarze naszej gminy.

Nie mogła zabraknąć łamania się opłatkiem oraz wigilijnej wie-
czerzy.
Świąteczne spotkanie DKK

14 grudnia w gminnej bibliotece odbyło się świąteczne spotkanie 
członkiń Dyskusyjnego Klubu Książki. 

Przybyłe panie oraz gości powitała kierownik biblioteki Teresa 
Banaszczyk, która przekazała jednocześnie życzenia świąteczne. Ro-

dzinnych, spokojnych 
i ciepłych Świąt Bożego 
Narodzenia zebranym 
życzyli przewodnicząca 
rady gminy Marzena 
Piętak oraz wójt Zdzi-
sław Woźniak.

DKK w naszej gmi-
nie działa od 9. lat. Pa-
nie spotykają się raz 
w miesiącu, wówczas 
omawiają jedną z ksią-

żek przesłanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Aktualnie 
do naszego DKK należy 15. pań.

Świąteczny krąg połączonych rąk
Kilkadziesiąt osób uczestniczyło 14 grudnia w spotkaniu świą-

teczno – noworocznym w świetlicy na ul. Kolonia zorganizowanym 
przez Stowarzyszenie Romano, rady sołeckie Skarżyska Kościelnego I  
i II, zespół Grzybowianki, Koło Gospodyń Wiejskich w Skarżysku Ko-
ścielnym oraz klub sportowy Grom. Było to już 10, jubileuszowe spo-
tkanie.

Autorką scenariusza spotkania oraz wystroju stołów i otoczenia 
szopki była Marta Kowalik-Staps, całość poprowadziła prezes sto-
warzyszenia Krystyna Staszewska. Życzenia zebranym złożyli wójt 
Zdzisław Woźniak, przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak 
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Machowski, który 
przywitał wszyst-
kich zgromadzo-
nych gości i złożył 
świąteczne życze-
nia. Życzenia świą-
teczne przybyłym 
złożyli zaproszeni 
goście: wicewoje-
woda Andrzej Bęt-
kowski, Starosta Powiatu Skarżyskiego Jerzy Żmijewski, Komendant 
Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej insp. Tomasz Śliwiński 
oraz szef skarżyskich strażaków Marcin Machowski.

Po wspólnej modlitwie odmówionej przez ojców franciszkanów 
i odśpiewaniu kolędy Wśród nocnej ciszy wszyscy zebrani przełamali 
się opłatkiem.

Jacenty Kita

oraz radny powiatowy 
Paweł Wiatr. Odczy-
tano również życzenia 
od Danuty Banaczek, 
radnej powiatowej. 

Fragment Ewange-
lii odczytał Józef Łyż-
wa, następnie zebrani 
połamali się opłatkiem, 
poznali świąteczne 
opowiadania, wspólnie 
śpiewali kolędy oraz zasiedli do wigilijnego stołu.

Szczególną uwagę zebranych przyciągała wyjątkowa szopka autor-
stwa M. Kowalik-Staps o wielkiej symbolice. Położona w otoczeniu 
rozległej łąki podzielonej rzeką, z której jedna strona przedstawiała 
życie, druga zaś to, co jest po nim.

Strażacy z powiatu również połamali się opłatkiem
20 grudnia w sali konferencyjnej skarżyskiej komendy Państwo-

wej Straży Pożarnej odbyło się spotkanie wigilijne. 
Na początku głos zabrał Komendant Powiatowy PSP bryg. Marcin 

c z A s  W i G i l i j n yc h  s P ot k A ń

Kwalifikacja wojskowa 2017
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-

wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1534 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 rozporzą-
dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji 
wojskowej  (Dz. U. z 2009 r. Nr 202 poz.1566 z późniejszymi zmiana-
mi) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia  Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 
r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. 
poz. 1657) informuję, że w dniu 13 i 14 lutego 2017 r. przeprowadzona 
zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1998 r., za-
mieszkałych na terenie gminy Skarżysko Kościelne.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w w/w ter-
minie podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1993 – 1997, któ-
rzy nie posiadają określonej kategorii zdolności  do czynnej służby 
wojskowej. 

Kwalifikacja wojskowa osób zameldowanych na pobyt stały lub 
pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Skar-
żysko Kościelne, zostanie przeprowadzona przez powiatową komisję 
lekarską w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20 (budynek 
starostwa powiatowego). 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierw-
szy przedstawia:
1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustale-

nie tożsamości.
2. Posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym 

wyniki badań specjalistycznych.
3. Aktualną fotografię wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy.
4. Dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobiera-

nie nauki. 
Nieotrzymanie wezwania imiennego do kwalifikacji wojskowej 

nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu, od obowiązku stawie-
nia się w wymienionym terminie i miejscu.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez 
uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymu-
szenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do 
kwalifikacji wojskowej.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie 
i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedsta-
wienie wymaganych dokumentów podlega grzywnie albo karze ogra-
niczenia wolności (art. 224 pkt1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.             
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy 
Piotr Piwowarczyk tel. 41 271 44 66 wew. 32.
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sz ko l n e  jA s e ł k A

Szkolne jasełka pełne świątecznych 
symboli

Trudno jest wyobrazić sobie czas, kiedy nie było świąt Bożego 
Narodzenia, choinki, kolęd czy szopki. Jednak dopiero od 354 roku 
naszej ery świętujemy Narodziny Chrystusa. Jednym z elementów głę-
boko zapisanych w tradycji tych świąt są jasełka. Pierwotnie jasełka 
organizowane były tylko w kościołach, ich rozkwit datuje się od XVII-
-XVIII wieku.

W grudniu ubiegłego i styczniu tego roku mogliśmy oglądać bo-
gactwo przedstawień jasełkowych w naszych szkołach.
Lipowe Pole Skarbowe

20 grudnia w SP w Lipowym Polu licznie zebrani mieszkańcy 
mieli możliwość obejrzeć przedstawienie jasełkowe w wykonaniu 
uczniów klas I-III.

Przybyłych powitała dyrektor szkoły Iwona Maj, w tym radną  
Renatę Kępę, przekazując zarazem życzenia od chorego tego dnia 
radnego Włodzimierza Focha. Poza przedstawieniem, licznie zebrani 
w rodzinnym gronie spędzi-
li to popołudnie przy słod-
kim poczęstunku. 

Program przygotowały: 
Ewa Cedro, Paulina Rokic-
ka, Ilona Erbel. Magdale-
na Kozłowska, Magdalena  
Cabaj, Maria Kozłowska.

„Bóg się rodzi” w przedszkolu
21 grudnia 2016r. w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku 

Kościelnym wystawiono Jasełka Bóg się rodzi.
W świąteczną atmosferę wprowadziły nas dzieci z grupy pię-

ciolatków i sześciolatków (przygotowane przez Monikę Sławińską  
i Magdalenę Kolasę), które przedstawiły jasełka, przypominając w ten 
sposób wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betle-
jem narodziło się Boże Dzieciątko. Przedszkolaki wcieliły się w role 

Maryi i Józefa, Pasterzy, 
Gwiazdek, Aniołów, 
Trzech Króli, przyby-
wających złożyć pokłon 
Jezusowi narodzonemu 
w ubogiej stajence. Uro-
ku inscenizacji dodały 
kolędy, które napełniły 
wszystkich świąteczną 
radością i sprawiły, że 
poczuliśmy magię zbli-
żających się świąt oraz 

piękna scenografia.
Do wspólnego kolędowania  włączyli się rodzice, nauczyciele, 

dziadkowie i babcie przedszkolaków. Oprócz społeczności przedszkol-
nej Jasełka obejrzeli: przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak 
oraz emerytowana dyrektorka przedszkola Marianna Piwowarska; 
radni gminy: Monika 
Kocia i Jacek Bryzik, 
a także radny powiato-
wy Paweł Wiatr. 

Po występie głos 
zabrała pani dyrektor 
Barbara Kocia, która 
złożyła wszystkim świą-
teczne życzenia oraz po-
dziękowała panu dyrek-
torowi Zespołu Szkół 
Publicznych w Skarży-
sku Kościelnym za udostępnienie sali gimnastycznej, koleżankom za 

pomoc w przygotowaniu Jasełek i rodzicom za upieczenie ciast. M. 
Piętak i M. Piwowarska podziękowały za piękny występ dzieciom, ro-
dzicom oraz nauczycielkom za wkład w przygotowaniu występu oraz 
złożyły świąteczno-noworoczne życzenia

Przed słodkim poczęstunkiem odbyła się jeszcze jedna przyjemna 
chwila dla dzieci - wręczenie nagród za ostatnie trzy konkursy przed-
szkolne. Piękne szopki Bożonarodzeniowe można było podziwiać na 
sali gimnastycznej
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Jasełka w Majkowie i… 1000 pierogów na stole!
To jest od lat możliwe tylko w Majkowie. Po wystawieniu jasełek 

oraz życzeniach świątecznych na stół wjechało… ponad 1000 piero-
gów.

Przybyłych licznie rodziców i gości powitała dyrektor Danu-
ta Jasiewska. Wydarzenie zaszczycili swą obecnością ks. proboszcz  
Tadeusz Urbańczyk, wójt Zdzisław Woźniak, sekretarz gminy Moni-
ka Mączyńska, miejscowy radny Mariusz Szwanke oraz Anna Małec-
ka, przewodnicząca rady sołeckiej. Jasełka wystawili uczniowie szkoły 
przygotowani przez Justynę Dziumowicz-Dziurę i Ilonę Szwed. 

Później goście złożyli życzenia, zebrani łamali się opłatkiem. Na 
koniec wszyscy mieli prawdziwą ucztę w postaci ponad 1000 pierogów. 
Zużyto na ich wykonanie 18 kilogramów mąki!

PS.
Relacje ze spotkania świątecznego w Lipowym Polu Skarbowym 

z 15 stycznia opublikujemy w lutym.
Aneta Działak

Jacenty Kita
Obszerne fotorelacje z jasełek na www.skarzysko.com.pl

sz ko l n e  jA s e ł k A

Chcesz sobie pomóc?
Przyjdź w każdy czwartek o godz. 18.00 
do świetlicy wiejskiej przy ul. Kolonia 7.

Zaprasza grupa AA oraz Al.-Anon.

Uczcili rocznicę przyznania Nagrody Nobla
W tym roku mija 20. rocznica 

wręczenia Nagrody Nobla w dzie-
dzinie literatury - Wisławie Szym-
borskiej. Uroczystość wręczenia 
tego odznaczenia odbywa się zawsze 
10 grudnia w rocznicę śmierci fun-
datora nagrody Alfreda Nobla. Od 
1901 roku nagrodzono 911 osób, 
literackim Noblem zostało dotąd 
uhonorowanych 112 osób.

Wisława Szymborska nie lubiła jubileuszy – stwierdza Michał  
Rusinek – trzeba jednak przypomnieć o przyznaniu jej tej prestiżowej 
nagrody. Jak to zrobić najlepiej? Oczywiście – skromnie i elegancko. 
Uczniowie Zespołu Szkół 
Publicznych w Skarżysku 
Kościelnym uczcili to wy-
darzenie, przypominając 
życiorysy Polaków nagro-
dzonych w dziedzinie li-
teratury. Obok Wisławy 
Szymborskiej (1996), byli to 
Henryk Sienkiewicz (1905) 
za wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie eposu i rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie 
ducha narodu, Władysław Stanisław Reymont (1924), Czesław Miłosz 
(1980). Uczniowie – Patryk Paź, Adriana Walachnia, Julia Sieczka, 
Blanka Figarska, Jowita Wiatr – przeczytali fragmenty utworów na-
szych noblistów. Rocznica została upamiętniona przez polonistki – 
Małgorzatę Paź, Urszulę Mendak, Lidię Mirkowską i bibliotekarkę 
– Monikę Walachnię – Zawadzką. Utwory polskich noblistów znaj-

dują wielbicieli na całym świecie, a powieści H. Sienkiewicza, W. S. 
Reymonta i C. Miłosza były wielokrotnie przenoszone na ekran.

Bob Dylan został laureatem literackiej Nagrody Nobla w 2016 
roku. Jak argumentowano, nagrodę tę przyznano Dylanowi za tworze-
nie nowych form poetyckiej ekspresji w ramach wielkiej tradycji amery-
kańskiej pieśni.

Małgorzata Paź
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i absolwentów szkoły 
– Kariny Piętak i Ada-
ma Niziołka – zapew-
nili oprawę muzyczną. 
W trakcie programu, 
który zawierał zarów-
no elementy tradycyj-
ne, jak i nowoczesne, 
piękne kolędy śpiewali 
m.in. Magda Nizio-
łek, Martyna Szumiał, 

Wiktoria Potrzeszcz, Oliwia Kocia, Paulina Węgrzyn, Julia Bo-
rowska, Ola Gładyś, Jadwiga Szumiał, Patrycja Paź i Karolina 
Gruszczyńska. W rolę narratora wcielił się Patryk Jędrzejczyk, 

w programie swą 
rolę pięknie odegrała 
schola parafialna. 

W drugiej części 
wysłuchaliśmy, przy-
gotowanego przez 
Renatę Wolską, 
koncert kolęd i pa-
storałek, w którym 
słuchaliśmy uczniów 
i absolwentów szko-
ły. Obok chóru kolędy śpiewali: Szczepan Petrykowski, Patryk 
Jędrzejczyk, Julia Borowska, Jagoda Szumiał, Magda Niziołek, 
Agata Kołodziej i duet Martyna i Wiktoria Szumiał.

Jacenty Kita

ś W i ąt e c z n i e  W  z e s P o l e  sz kó ł  Pu b l i c z n yc h

„Tobie powierzam mą drogę…”
Pod tym tytułem 5 stycznia w Zespole Szkół Publicznych 

w Skarżysku Kościelnym wystawione zostały jasełka, później wy-
słuchaliśmy koncertu kolęd i pastorałek.

Przybyłych na wy-
darzenie, jak zwykle 
na najwyższym pozio-
mie, przywitał gospo-
darz, dyrektor Witold 
Woźniak. Wśród licz-
nie zgromadzonych 
dostrzegliśmy ks. pro-
boszcza Mariana Czaj-

kowskiego, wójta gminy 
Zdzisława Woźniaka, 
przewodniczącą rady 
gminy Marzenę Piętak 
wraz z liczną grupą rad-
nych, radnego powia-
towego Pawła Wiatra, 
ale przede wszystkim 
mieszkańców Skarżyska  
Kościelnego i okolicy.

Najpierw obejrzeliśmy 
przedstawienie jasełko-
we pod tytułową nazwą. 
Program przygotowali: 
Małgorzata Paź, Marta 
Kwiatkowski i Andrzej 
Kwiatkowski. Ostatni 
dwoje, obok Anny Rokita 
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właścicielkę firmy Dana 
i Łukasz Chyba – właści-
ciela firmy Multi-Bud.

W drugiej części He-
rodów wystawili aktorzy 
z Uniwersytetu III Wieku 
działającego przy MCK 
w Skarżysku-Kamiennej. 
Później zaproszeni goście 
złożyli zebranym życze-
nia świąteczno-noworoczne.

Na koniec odczytano fragment Ewangelii wg św. Łukasza, modli-
twę odmówił ks. proboszcz, zebrani łamali się opłatkiem, całość za-
kończył wspólny poczęstunek.

Jacenty Kita

śWiątecznie W liPoWym Polu PlebAńskim

„Mali artyści u Jezuska”
Taki tytuł nosiło przedstawienie jasełkowe wyreżyserowane przez 

Agatę Niziołek, które 
6 stycznia obejrzeliśmy 
w strażnicy OSP w Lipo-
wym Polu Plebańskim. 
To już tradycja strażac-
kiej braci, że w Święto 
Trzech Króli rokrocznie 
organizuje spotkania 
świąteczno-noworoczne. 

Przybyłych powitał 

prezes jednostki Tadeusz 
Chyb. Mimo siarczyste-
go mrozu licznie przybyli 
mieszkańcy obu sołectw 
oraz zaproszeni goście: 
ks. proboszcz Mirosław 
Maciąg, radni powia-
towi Danuta Banaczek 
i Paweł Wiatr, wójt gminy 
Zdzisław Woźniak, prze-
wodnicząca rady gminy Marzena Piętak, radni: Włodzimierz Foch, 

Jacek Bryzik i Janusz 
Sieczka, zastępca ko-
mendanta powiatowego 
PSP Andrzej Pyzik, ko-
mendant gminny OSP 
Piotr Janiec, strażacy, 
Strażackie Druhenki 
i młodzież z MDP.

Najpierw obejrzeli-
śmy jasełkowe przedsta-
wienie, w którym wystą-

pili mali artyści: Natalia, Elżbieta i Mateusz Chyb, Karolina Minda, 
Ola i Kacper Kowalik, Klaudia Minda, Wiktoria Sieczka, Daria Ru-
sek, Jan i Julia Sieczka, 
Kuba i Julia Mendak. 
Akompaniowali im: 
na akordeonie Karo-
lina Chyb i na gitarze 
Adam Niziołek. Za 
swe dzieło zostali oni 
nagrodzeni obfitym 
słodkim upominkiem 
ufundowanym przez 
Danutę Banaczek, 



Nasza Gmina14 s t yc z e ń  2017Nasza Gmina s t yc z e ń  201714

Apolonia Pik i Zuzanna 
Materek (Chór).

Później wysłuchaliśmy 
koncertu kolęd i pastora-
łek w wykonaniu uczniów 
szkoły. Kolędę Lulajże Je-
zuniu zagrali Zuzanna 
Materek, Anna Strzelec, 
Emilia Błach, Mateusz 
Pacek, Kacper Śniegulski 
i Mateusz Janiec. Mateusz 

Pacek na keyboardzie za-
grał kolędę Dzisiaj w Betle-
jem, a Pójdźmy wszyscy do 
stajenki na flecie Kacper 
Śniegulski. W języku an-
gielskim kolędę zaśpiewali 
uczniowie klasy V Emi-
lia Błach, Daniel Gładyś, 
Mateusz Janiec i Wikto-
ria Sieczka (choreografia 
Daniel Zalewski), później 
Do szopy więc pasterze wy-
konali uczniowie klasy III 

przygotowani przez Sylwię Oczkowicz, na koniec klasa I pod kierun-
kiem Katarzyny Kowalik zaśpiewała kolędę Gdy pan Jezus się naro-
dził.

Na koniec życzenia noworoczne zebranym złożył wójt gminy 
Zdzisław Woźniak.

Jacenty Kita

ś W i ąt e c z n i e  W  G r z y b o W e j  G ó r z e

„Anioły są wśród nas”
Pod tym tytułem 8 stycznia w Grzybowej Górze wystawione zo-

stały jasełka, później odbył się koncert kolęd i pastorałek.
Mimo mroźnej aury do 

strażackiej remizy licznie 
przybyli mieszkańcy Grzy-
bowej Góry oraz goście, 
których powitała dyrektor 
szkoły Małgorzata Strze-
lec. Byli wśród nich: wójt 
gminy Zdzisław Woźniak, 
przewodnicząca rady gmi-
ny Marzena Piętak, radny 
powiatowy Paweł Wiatr, 

miejscowi radni Sebastian Pik i Zbigniew Piętak, prezes OSP Ma-
rian Gładyś, sołtys Magdalena Piętak i przewodniczący rady sołec-
kiej Waldemar Dwojak.

Niemal godzinne przedsta-
wienie jasełkowe przygotowa-
ły z uczniami: Ewelina Hamera 
(scenariusz, reżyseria, oprawa 
muzyczna, dekoracja), Justyna 
Rokita (pomoc reżysera), Sylwia 
Oczkowicz (taniec murzynków) 
i Magdalena Chmolowska-Bec-
la (dekoracja). W rolę aktorów 
wcielili się: Anioły – Mateusz Ja-
niec, Paweł Płusa, Kacper Płusa, 
Bartosz Strzelec), Kamil Kocia 
(Głos), Emilia Błach i Alicja Dwo-
jak (Mama), Kacper Śniegulski 
i Mateusz Woźniak (Tata), Maja 
Nowak (Ewa Groszek), Miłosz 

Skorek-Piętak (Karol), Oli-
wia Misiowiec (Żona), Kac-
per Grabacz (Mąż), Klaudia 
Kocia, Lena Madej, Norbert 
Wiatr, Gabriela Gąska, 
Natalia Parkita, Paulina 
Karpeta, Amelia Sykuła, 
Emilia Raczyńska (Chór) 
oraz Nikola Klimorowska, 
Zofia Materek, Dawid Wal-
czyński, Daniel Gładyś, 
Wiktoria Sieczka, Julia 
Kuszewska, Anna Strzelec, 
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W szkolAch

Minął miesiąc w PSP Kierz Niedźwiedzi
Wycieczka z Kierza do Starachowic

13 grudnia 2016 roku uczniowie klas 1-6 Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Kierzu Niedźwiedzim wybrali się zwiedzać Muzeum 
Przyrody i Techniki w Starachowicach, gdzie dowiedzieli się dużo nt. 
zabytkowego pieca  z 1899 oraz zwiedzili wystawę paleontologiczną. 

Dzieci brały także udział 
w zajęciach, na których 
zapoznały się z tajnikami 
tworzenia ozdób meto-
dą decoupage’u. Każdy 
własnoręcznie wykonał 
bombkę choinkową, któ-
ra mógł zabrać ze sobą do 
domu i powiesić na cho-
ince. 

Na zakończenie uczniowie obejrzeli w kinie bajkę w technologii 
3D pt. Vaiana: Skarb oceanu. To był kolejny udany wyjazd zorganizo-
wany przez naszą szkołę.
Szkolne jasełka i wigilia 

22 grudnia 2016 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Kierzu Niedźwiedzim świętowali zbliżające się Boże Narodzenie. 

Tego dnia dzieci obejrzały jasełka przygotowane przez katechetkę 
Dorotę Fituch. 

Odbyło się także roz-
strzygnięcie konkurs na 
kartkę świąteczną dla 
klas 0-VI.Oto wyniki: kl. 
„0” - I miejsce – Paulina 
Grzelka, II miejsce – Olaf 
Duklas, III miejsce – Kuba 
Duklas; kl. I - I miejsce 
– Bartek Maciejczak, II 
miejsce – Maja Rutkowska, 

III miejsce – Patrycja Ulewińska; kl. II - I miejsce – Nikola Lelonek 
i Gabrysia Sodel; kl. III - I miejsce – Laura Białas, II miejsce – Nikola 
Maciejczak, III miejsce – Weronika Winiarska, wyróżnienia: Natalia 
Wiśnios, Julian Lisowski; kl. IV-VI - I miejsce – Amelia Kuźdub, II 
miejsce – Paweł Mróz, III miejsce – Karol Sadza.

Na koniec odbyły się Wigilie Klasowe, gdzie uczniowie wraz z wy-
chowawcami podzielili się opłatkiem, kosztowali wigilijnych potraw 
oraz wspólnie śpiewali kolędy.

Katarzyna Woźniak
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net

Minął miesiąc w SP Grzybowa Góra
Najpiękniejsze kartki Bożonarodzeniowe 

W grudniu 2016 roku w Szkole Pod-
stawowej w Grzybowej Górze przeprowa-
dzony został konkurs na najpiękniejszą 
kartkę bożonarodzeniową. 

Konkurs skierowany był do wy-
chowanków Punktu Przedszkolnego 
i Oddziału Przedszkolnego oraz uczniów 
klas I-III, a nad całością czuwała Sylwia 
Oczkowicz. Komisja Konkursowa oceniła 
i doceniła wszystkie prace zgłoszone do 
rywalizacji. 

Po konkursie Jury zorganizowało wy-
stawę kartek bożonarodzeniowych, które 
zachwycały oryginalnością, estetyką i ja-
kością wykonania.
Wigilie klasowe w Grzybowej Górze

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w Szkole Pod-
stawowej w Grzybowej Górze odbyły się uroczyste Wigilie Klasowe, 
w których wzięli udział uczniowie wraz z wychowawcami. 

Ostatniego dnia nauki w roku 2016, czyli 22 grudnia, wszyscy 
spotkaliśmy się na wspólnym dzieleniu się opłatkiem, kosztowaniu 
tradycyjnych potraw i życzeniu sobie wzajemnie zdrowia, spokoju, 
życzliwości i uśmiechów przez cały rok. 

Po Wigilii odbył się 
koncert kolęd i pasto-
rałek przygotowanych 
przez Eweliną Hamerę. 
Każda klasa zaprezento-
wała się w przynajmniej 
jednym utworze. Po wy-
stępach klasowych na 
scenę wkroczyli soliści, 
duety, tercety i kwartety, 
które z zaangażowaniem 
i wdziękiem wykonały najpopularniejsze utwory poświęcone Bożemu 
Narodzeniu. Furorę  wzbudził występ klasy V, która zaśpiewała po 
angielsku znany przebój Merry Christmas Everyone, za co otrzymała 
gromkie brawa. 

Na koniec dyrektor 
Małgorzata Strzelec 
złożyła Dzieciom, Ro-
dzicom, Nauczycielom 
i Pracownikom Szkoły 
życzenia Zdrowych, 
Spokojnych Świąt Boże-
go Narodzenia i życzyła 
Szczęśliwego Nowego 
Roku. 

Rafał Lipka
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W  Pr z e d sz ko lu

Nasi przedszkolacy się nie nudzą
Wyprawa przedszkolaków do Hula-Parku

Alicja w Krainie Czarów to opowieść, którą znają chyba wszyscy, 
czy to z książki, czy z klasycznej animacji Disneya czy w końcu z filmu 
z 2010 r. w reżyserii Tima Burtona. 

To był też temat na imprezę dla dzieci z Przedszkola Samorządo-
wego w Skarżysku Kościelnym, która odbyła się w dniu 14. grudnia 
w Hula Parku w Radomiu. Jak urządzono dziecięcą imprezę z Alicją? 
Szalony Kapelusznik jako konferansjer, Królik, Alicja oraz Królowa 
Kier, wprowadzili małych uczestników zabawy w klimat bajki. 

Przez kilka godzin dzieci w barwnych przebraniach świetnie się 
bawiły. Wśród atrakcji były, między innymi: malowanie twarzy, kon-
kursy-zabawy taneczne: Przypnij ogonek Białemu Królikowi, Wyścig 
Gąsiennicy i inne. 

Potem przyszedł do 
dzieci Mikołaj z prezentami 
i niespodziankami, a przed-
szkolaki w zamian szybko 
musiały dla Niego ułożyć 
jakiś wierszyk - najciekawsze 
Basi, Majki, Zuzi i Filipa zo-
stały nagrodzone. 

Po zabawach na tram-
polinach, w kuleczkach, na 
zjeżdżalniach był słodki po-
częstunek dla wszystkich dzieci. 

Przedszkolaki we wspaniałych humorach wróciły do przedszkola.

Najpiękniejsze szopki przedszkolaków
W Przedszkolu Samo-

rządowym w Skarżysku 
Kościelnym przed świę-
tami Bożego Narodzenia 
rozstrzygnięto konkurs 
trwający przez cały mie-
siąc grudzień na naj-
ładniejszą i najbardziej 
oryginalną Szopkę Bożo-
narodzeniową .

Wszystkie szopki 
skonstruowane przez ro-
dziców i przedszkolaków 
zostały zademonstrowane 
na przedszkolnych Jaseł-
kach, tam też zwycięzcom 
i wyróżnionym wręczono 
nagrody:  I miejsca - Jakub 
Piętak i Jakub Sulima, II 
miejsca - Julia Węgłowska 
i Maja Mąkosa, III miejsca 
-  Filip Bierzyński i Jakub 
Kupis. Wyróżnienia otrzymali: Daria Kocia, Oktawian Wiatr, Oskar 
Janiec, Alan Gonciarz, Mateusz Gonciarz.
Kolejny gość czytał bajki

5 stycznia 2017r.  w ramach programu Cała Polska czyta dzie-
ciom dzieci 5. i 6. z naszego przedszkola gościły babcię Jakuba - Annę 
Grzyb. 

Tym razem spotkanie współorganizowane przez kierownik Teresę 
Banaszczyk odbyło się w naszym przedszkolu. Babcia Ania przeczy-
tała książkę pt. Tupcio Chrupcio nie lubi się myć. Przedszkolaki z wiel-
ką uwagą słuchały przygód dużej myszki, a potem odpowiadały na 
pytania zadawane przez naszego Gościa. Babcia Kuby opowiedziała 
dzieciom o zawodzie, który wykonuje, więc przy okazji dzieci poznały 
tajniki zawodu księgowej. Na koniec spotkania przedszkolaki dostały 
od pani Ani słodkości, w zamian wręczyły kolorowe podziękowanie 
oraz własnoręcznie wykonany kwiatek. 

Kontynuacją tego 
dnia było spotkanie 
Teresy Banaszczyk 
z maluszkami tym razem 
w Bibliotece Publicznej 
w Skarżysku Kościelnym. 
Maluszki z radością za-
poznały się z magicznym 
dla nich miejscem. Kilko-
ro z nich było wcześniej 
w bibliotece ze swoimi 
rodzicami bądź starszym 

rodzeństwem, ale dla zdecydowanej większości była to pierwsza wi-
zyta wśród tylu książek. Dzieci miały możliwość przejść między rega-
łami, dowiedziały się jak można stać się  czytelnikiem biblioteki oraz 
jak należy się w niej zachować. Wszystkim dzieciom bardzo spodobały 
się kolorowe i bogato ilustrowane książki, które z chęcią oglądały i ko-
mentowały oglądane obrazki. Pani Aneta, która towarzyszyła dzie-
ciom wypożyczyła kilka książeczek, by móc je czytać w przedszkolu. 

Na zakończenie spotkania w bibliotece dzieci przekazały pani 
bibliotekarce laurkę z podziękowaniem za oprowadzenie po świe-
cie książki.

Nauczyciele Przedszkola Samorządowego
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Od rozbioru do odrodzenia Gminy
Refleksje Zbigniewa Celskiego na temat naszego 
samorządu

Rada Gminy Skarżysko Kościelne przyznała mi tytuł Hono-
rowego Obywatela Gminy Skarżysko Kościelne. Kiedy słuchałem 
uzasadnienia z ust Przewodniczącej Rady Gminy Marzeny Piętak 
w czasie uroczystego wręczenia mi tytułu, uświadomiłem sobie, 
że jestem zobowiązany do zabrania głosu. Winny jestem miesz-
kańcom gminy przekazanie informacji z wydarzeń, których byłem 
świadkiem lub czynnie w nich uczestniczyłem pełniąc w Waszym 
imieniu różne funkcje społeczne. To Wasze duże zaufanie dla mo-
jej osoby utwierdziło moją decyzję do zabrania głosu w sprawach 
ważnych dla naszej małej ojczyzny. Będą to moje osobiste refleksje 
i reakcje na różne wydarzenia w mojej 40.letniej pracy samorzą-
dowej.  Jednocześnie mam nadzieję, że wspomniane wydarzenia 
przypomną się starszemu pokoleniu, a młodemu pokażą drogi, 
którymi należy podążać, aby wzbogacić naszą małą ojczyznę. 
Jak to się zaczęło?

Jest maj 1976 r., piękny, pogodny dzień. Nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Skarżysku Kościelnym pracują społecznie na rzecz 
swojego środowiska układając chodnik w rejonie krzyżówek. Ja 
urządzam w szkole Izbę Pamięci Narodowej. W czasie tej pracy 
uległem wypadkowi. Do szpitala zawiózł mnie Jan Sokołowski, 
gdzie zszyto mi palec. Po powrocie dowiedziałem się, że Gmina 
Skarżysko Kościelne została zlikwidowana i przyłączona do Gmi-
ny Mirzec. Był to dla mnie wielki szok, ale patrząc na uszkodzony 
palec powiedziałem sobie w duchu, że zrobię wszystko, aby gmi-
na wróciła na swoje historyczne miejsce. Wtedy i teraz uważam 
że był to rozbiór naszej małej ojczyzny. Poszczególne miejscowości 
gminy Skarżysko Kościelne zostały przyłączone do różnych gmin. 
Miejscowości Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Świerczek, Li-
powe Pole Plebańskie, Lipowe Pole Skarbowe przyłączono do gmi-
ny Mirzec. Do gminy Wąchock przyłączono Majków i Michałów. 
Do gminy Szydłowiec włączono Skarżysko Książęce i Pogorzałe. 
W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie podjęli uchwałę o połą-
czeniu gminy Skarżysko Kościelne z gminą Mirzec. 

W rozmowach z nimi mówili mi, że zbyt uwierzyli w składa-
ne obietnice, że zawiedli się na przedstawicielach władz wyższych 
szczebli, którzy przekonywali radnych modnym na owe czasy ha-
słem władza bliżej obywatela. U nas jednak ta władza bardzo się 
oddaliła. Mieszkańcy mieli z nią utrudniony kontakt. Wszystkie 
wnioski radnych zgłoszone na sesji rozbiorowej zostały tylko na 
kartach historii. Warto wspomnieć o próbach ratowania naszej 
gminy przez naszego posła, mieszkańca Jagodnego Władysława 
Tarabasza. Czynił to na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Od-
powiedź była jedna: w Polsce mają być większe gminy, które przej-
mą uprawnienia i obowiązki likwidowanych powiatów.   

Nie było łatwo zintegrować dwie dawne  gminy bowiem gmina 
Mirzec w naturalny sposób ciążyła do Starachowic, Skarżysko Ko-
ścielne do Skarżyska - Kamiennej, bo ludzie tam mieli pracę, tam 
dzieci chodziły do szkół. Inna była mentalność mieszkańców tych 
gmin. Nasi radni kolejnych kadencji Rady Gminy składali wnioski 
w sprawach ważnych dla nas. Niestety, będąc w mniejszości w ra-
dzie, nie mieli poparcia i ich słuszne postulaty nie były realizowa-
ne. To budziło wśród radnych ogromne niezadowolenie i rozczaro-
wanie. Niezadowolenie z takiego traktowania narastało, co miało 
odbicie na zebraniach w poszczególnych naszych miejscowościach. 
O wygląd swoich miejscowości musieli dbać sami mieszkańcy. 
Dużą aktywność wykazywały rady sołeckie, które podejmowały 
różne zadania wykonując je w czynie społecznym. I trzeba przy-
znać, że zadań tych wykonali dużo. Takim ważnym zadaniem 

była budowa wodociągu. Było to niezwykle trudne zadanie. Nie 
można było liczyć,  że władze lokalne czy wojewódzkie łaskawie 
spojrzą na nasz problem. Rzeczywistość była brutalna. Pamiętam 
to słynne zebranie na sali gimnastycznej  Szkole Podstawowej 
w Skarżysku Kościelnym z udziałem władz lokalnych i wojewódz-
kich. Postawili nam bardzo trudne warunki. Jeżeli zgromadzicie 
30% wartości inwestycji, będzie szansa wprowadzenia inwestycji 
do planu  wojewódzkiego. My postanowiliśmy działać. Tworzą się 
komitety w poszczególnych miejscowościach. Ja pełnię funkcję se-
kretarza komitetu w Skarżysku Kościelnym. Duszą naszego przed-
sięwzięcia był Edward Sieczka. To my przygotowujemy projekty 
uchwał, które były podstawą działania komitetów. Parlamentem 
do uchwalenia uchwał były zebrania wiejskie. W domu Edwarda 
Sieczki było prawdziwe biuro, w którym gromadzone dokumenty 
realizacji budowy wodociągu. Bardzo byli zaangażowani w pracę 
społeczną poszczególne komitety, którymi kierowali w Skarży-
sku Kościelnym - Edward Sieczka, w Grzybowej Górze - Marian 
Gładyś, w Lipowym Polu - Lech Midura, w Świerczku - Halina 
Sieczka. W terenie pracowały dwójki, które miały za zadanie prze-
konać swoich mieszkańców do realizacji wspomnianej inwestycji. 
Na zebraniach wiejskich ustalono kwotę wpłat na rzecz naszego 
udziału w budowie wodociągu. Ponieważ szalała inflacja, wielo-
krotnie musieliśmy waloryzować sumy wpłat, odnosząc je do ceny 
kwintala żyta. Większość mieszkańców popierała nasze działania, 
ale byli i tacy którzy nie wierzyli w powodzenie społecznego przed-
sięwzięcia i nie płacili ustalonych kwot. Jaka była radość mieszkań-
ców, kiedy w terenie pojawili się projektanci realizujący projekty 
budowy wodociągu w poszczególnych miejscowościach. Czynione 
były także zakupy materiałów do budowy wodociągu. Wszystko 
to było za nasze społeczne pieniądze. Wreszcie efekt naszej pracy 
został doceniony, inwestycja nasza znalazła się w planie wojewódz-
kim. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu większości mieszkańców, 
upragniona woda popłynęła do naszych domów. Problem z przy-
łączeniem się do wodociągu mieli ci, którzy nie płacili ustalonych 
kwot. 

Sytuacja polityczna w kraju się zmienia. Ukazuje się rozporzą-
dzenie o zakończeniu pracy komitetów społecznych, zadania  in-
westycyjne mają przejąć gminy. Pracę tysięcy społeczników zastę-
puje się pracą tysięcy urzędników, ale już za konkretne pieniądze.  
Ustaleniem zasad realizacji inwestycji miały się zająć Rady Gminy. 
Ciekawostką jest to że, w sądach musieliśmy bronić interesów tych 
mieszkańców, którzy systematycznie płacili ustaloną kwotę, prze-
ciwko tym, którzy nie uczestniczyli w budowie wodociągu i chcieli 
się przyłączyć do niego bez wpłacenia ustalonych przez Radę Gmi-
ny kwot. Nie mogliśmy pozwolić, aby wieloletnia praca społeczni-
ków została przekreślona, i żeby ci, którzy płacili systematycznie 
byli pokrzywdzeni  

Po rozwiązaniu komitetów dokumenty z naszej pracy przeka-
zaliśmy do Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym. Chciałbym 
w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim społecznikom 
niezmiernie zaangażowanym w realizacji inwestycji z Edwardem 
Sieczką na czele. Okazało się bowiem, że to co miało być niemożli-
we, stało się możliwe, że aktywność społeczna przyniosła spodzie-
wane efekty. 

Jednak mieszkańcy wykazują coraz większe niezadowolenie, 
którego przyczyną jest przynależność do gminy Mirzec i podejmu-
ją działania zmierzające do oddzielenia się od Mirca i przywró-
cenia gminy Skarżysko Kościelne. Piszemy pisma do Wojewody, 
ale one nie przynoszą żadnych skutków. W 1988 roku próbowałem 
jako radny Wojewódzkiej Rady Narodowej poruszyć ten problem 
na sesji,  niestety nic to naszej sprawie nie pomogło. Wtedy nie było 
woli politycznej do zajmowania się takimi sprawami. 

Dopiero pewne możliwości dała ustawa o samorządzie gminy 
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z 8 marca 1990 roku. Dzięki aktywności naszych radnych i rad sołeckich, sprawa podziału gminy stała się tematem obrad sesji 7.X.1992 roku. 
Problemem zajął się Urząd Gminy, który wysłał pisma do wszystkich rad sołeckich w sprawie wyrażenia opinii na temat podziału gminy. 
Do dnia sesji wpłynęły dokumenty z sołectw Skarżyska Kościelnego, Grzybowej Góry, Lipowego Pola Plebańskiego i Skarbowego,  Świercz-
ka, Mirca i Małyszyna, które pozytywnie wypowiedziały się na temat podziału gminy. Na sesji nasz radny Marian Przybycień prosi radę 
o pozytywną opinię w sprawie podziału gminy. Wniosek radnego popierają radni Pacek i Kruk z Mirca. Za pozytywną opinią głosowało 20 
radnych, przeciwko było 2. Nasze prace nabierają teraz tempa. Na posiedzeniu rad sołeckich powołano Komitet do sprawy utworzenia gminy 
Skarżysko Kościelne. W jego skład weszli Marian Gładyś, Zbigniew Celski, Marian Przybycień, Wacław Niziołek, Edward Sieczka. Dzieli-
my się zadaniami - ja  pracowałem w Kielcach, więc miałem pilnować sprawy u Wojewody i w Sejmiku. Do Warszawy jadą Marian Gładyś, 
Marian Przybycień, Edward Sieczka. Zadania zostały wykonane. Wojewoda i Zarząd Sejmiku wydają pozytywną opinię na temat podziału 
gminy. Z Warszawy ma przyjechać delegacja, celem dokonania wizji lokalnej i wydania stosownej opinii. W dniu  28 grudnia 1994 roku jako 
przewodniczący Rady Gminy Mirzec, informuję radnych że w dniu 1 grudnia 1994 roku ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów, które 
dzieli gminę Mirzec na dwie oddzielne gminy, Mirzec i Skarżysko Kościelne. Spełniły się marzenia mieszkańców.  Ja osobiście czułem wielką 
satysfakcję, że moja mozolna praca  przyniosła oczekiwany efekt. Nasza Mała Ojczyzna wróciła na swoje historyczne miejsce. 

Powyższe wspomnienia uzmysławiają, że tylko wspólny wysiłek potrafi przełamać trudności i osiągnąć to co wydaje się nierealne. Myślę, 
że powinniśmy pamiętać nie tylko o czynach, których skutkiem było przywrócenie gminy Skarżysko Kościelne, ale i o ludziach, którzy do 
tego doprowadzili. Ja osobiście wszystkim składam serdeczne podziękowania, którzy choć mały kamyczek włożyli w budowę niezależnej 
małej ojczyzny.

W drugim rozdziale wspomnienia będą dotyczyć okresu mojej pracy samorządowej w latach  1995/2010.
Zbigniew Celski

Nasza gmina podpisała Pakt Zatrudnienia
Agata Gula, p.o. kierownika GOSP w Skarżysku Kościelnym, 

w imieniu naszej gminy podpisała Pakt Zatrudnieniowy na rzecz akty-
wizacji osób bezrobotnych 50+.

Pakt ten został podpisany w obecności: Starosty Skarżyskiego 
Jerzego  Żmijewskiego, Zdzisława Woźniaka - Wójta Gminy Skar-
żysko Kościelne, Moniki Mączyńskiej - Sekretarz Gminy Skarżysko 
Kościelne, Ewy Urban - przedstawiciela Szczecińskiej Fundacji Ta-
lent-Promocja-Postęp, Eweliny Kaczorowskiej - dyrektor Centrum 
Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej, Marka Jędrzejczyka - 
Prezesa Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Powia-
tu Skarżyskiego.

Starosta Powiatu 
Skarżyskiego przy udzia-
le Powiatowego Urzę-
du Pracy w Skarżysku-
-Kamiennej zainicjował 
powstanie Paktu Za-
trudnieniowego na rzecz 
aktywizacji osób bezro-
botnych 50+ skupiającego 
partnerów publicznych i niepublicznych instytucji oddziałujących na 
lokalny rynek pracy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego, a Liderem projektu jest 
Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp.

Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+ 
podpisany został przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Roma-
na Białka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Paw-
ła Perkowskiego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Bożenę Bętkowską, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej Edytę 
Górlicką, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Skarżysku Kościelnym Agatę Gulę, Prezesa Akademii Przedsię-
biorczości Sp. z o.o Michała Zatorskiego oraz Prezesa Fundacji Agen-
cja Rozwoju Regionalnego Ryszarda Nosowicza.

Pakt Zatrudnieniowy ma charakter otwarty, więc w każdym mo-
mencie istnieje możliwość dołączania się do Paktu nowych podmio-
tów, jak i podejmowania nowych zadań związanych z aktywizacją 
społeczno – zawodową osób bezrobotnych po 50 roku życia,

Głównym celem Paktu Zatrudnieniowego jest wielosektorowe 
wsparcie, co stanowić ma skuteczne narzędzie aktywizacji osób 50+ 

pozostających bez za-
trudnienia. Aktywi-
zacja grupy docelowej 
ma w szczególności 
pokryć zapotrzebo-
wanie sektora małych 
i średnich przedsię-
biorstw na wykwalifi-
kowanych pracowni-
ków.

Siłą Paktu Za-
trudnieniowego jest 

jedność i różnorodność podejmowanych działań w celu optymalnego 
przygotowania osób starszych do wejścia na rynek pracy oraz poka-
zania pracodawcom ich potencjału zawodowego. Podejmowane dzia-
łania mają służyć podniesieniu stopy zatrudnienia wśród osób po 50 
roku życia.

Działaniem innowacyjnym będzie JOBfirma jako wielopoziomo-
wy, elastyczny  model aktywizacji umożliwiający wsparcie uczestni-
ków we wszystkich niezbędnych obszarach interwencji oraz indywidu-
alna i kompleksowa obsługa uczestnika przez doradcę integracyjnego, 
mająca doprowadzić go do zatrudnienia. Na uwagę zasługuje fakt, że 
efektywność zatrudnieniowa po procesie testowana modelu JOBfirmy 
w powiatach łódzkim i myśliborskim wyniosła 83%.

Wszelkie działania podejmowane w ramach Paktu Zatrudnienio-
wego mają ułatwić osobom starszym odnalezienie się na rynku pracy 
oraz zwiększyć ich aktywności w sferze edukacyjnej i zawodowej.

Źródło: pupskarzysko.pl
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Brydżyści podsumowali cykl roczny
19 grudnia w świetlicy wiej-

skiej przy ul. Kolonia odbyło się 
uroczyste zakończenie rocznego 
cyklu rozgrywek brydża sporto-
wego.

W rozgrywkach uczestni-
czyło łącznie 63. zawodników. 
Końcowe wyniki ogłosił sędzia 

główny rozgrywek Marek Jaskólski. W klasyfikacji ogólnej zwycię-
żył Andrzej Łepkowski przed Andrzejem Wiśniewskim i Mirosła-
wem Prokopem. Z kolei w klasyfikacji prowadzonej dla zawodników 

z gminy Skarżysko Kościelne najlepszy okazał się Andrzej Wiśniew-
ski przed Lechem Kubikiem i Jerzym Poddębniakiem. Pucha-
ry i nagrody rzeczowe ufundowali i wręczyli wójt gminy Zdzisław  
Woźniak oraz prezes Stowarzyszenia Szlem Andrzej Kwiatkowski.

Gratulujemy zwycięzcom i nagrodzonym.
(jaki)

Sportowe podsumowanie roku
Zawodnicy i działacze sportowi z naszej gminy uczestniczy-

li  w wieczornicy sportowej podsumowującej osiągnięcia młodych 
sportowców powiatu 
skarżyskiego w 2016 
roku, która odbyła się 
w środę 4 stycznia.

W spotkaniu 
wzięli udział przed-
stawiciele 12 klubów, 
w tym Klubu Sporto-
wego Znicz - filia Skar-

żysko Kościelne oraz Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Grom.
Nagrodzeni zawodnicy Znicza to: Anna Wawrzycka, Gabrie-

la Walas, Kamil Kabała, Gabriel Czarnota oraz trener Bogusław  
Kabała. Podziękowanie otrzymał prezes Gromu Szymon Płusa.

(jaki)

Przewodnicząca czytała przedszkolakom
Marzena Pię-

tak, przewodnicząca 
rady gminy, gościła 
w Przedszkolu Samo-
rządowym.

Okazją ku temu 
była cykliczna akcja, 
w ramach której osoby 
znane w naszej gminie 
czytają dzieciom bajki. 
Tym razem dzieciaki 

poznały fragmenty Dziewczynki z zapałkami.

Czytanie bajek 
przez osoby publiczne 
i znane, to już w na-
szym przedszkolu tra-
dycja. Swego czasu czy-
nił to m.in. Marszałek 
Województwa Świę-
tokrzyskiego Adam  
Jarubas.

(jaki)

Wyróżnienie dla Przemysława Kosińskiego

13 grudnia w sali konferencyjnej skarżyskiego starostwa wrę-
czono nagrody laureatom powiatowego konkursu fotograficznego 
zatytułowanego Skarżyski – Powiat z Eko Widokiem. Miło nam po-
informować, że mieszkaniec Majkowa Przemysław Kosiński w kat. 
open za pracę Nowy młyn- Elektrownia wodna – Łyżwy zdobył wyróż-
nienie. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Spotkanie było też okazją do promocji albumu fotograficznego 
pod tym samym tytułem, gdzie znalazły się wszystkie 62 prace, jakie 
wpłynęły na konkurs. 

(jaki)
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