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DRODZY MIESZKAÑCY GMINY SKALBMIERZ
Szanowni Pañstwo,

Z przyjemnoœci¹ oddajemy w Pañstwa rêce Biuletyn Informacyjny
Miasta i Gminy Skalbmierz, który zawiera najwa¿niejsze informacje
dotycz¹ce ¿ycia Gminy z ostatnich dwóch lat, stanowi¹c tym samym
œwiadectwo przeprowadzonych dzia³añ. Na jego stronach znajdziecie
Pañstwo informacje o podjêtych i realizowanych zadaniach z wielu dziedzin.
W listopadzie 2020 roku minê³y równo dwa lata od objêcia przeze
mnie funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz. Po objêciu stanowiska
nie da³em sobie ¿adnej taryfy ulgowej ani tzw. okresu ochronnego
wprowadzaj¹cego i przygotowuj¹cego mnie do nowej roli. Od razu
przyst¹pi³em do dzia³ania. Razem ze swoim zespo³em rozpocz¹³em
realizacjê zamierzonych projektów. Zabiegam i wykorzystujê ka¿d¹ mo¿liw¹
okazjê do pozyskiwania œrodków zewnêtrznych, od których zale¿y nasz dalszy rozwój. Ka¿dy wydatek jest
przemyœlany i przedyskutowany w szerokim gronie interesariuszy. Przeprowadzam liczne konsultacje i rozmowy
z mieszkañcami, so³tysami i radnymi, bo tylko tak mogê mieæ pewnoœæ, ¿e podejmowane przeze mnie decyzje
i dzia³ania maj¹ sens i s¹ potrzebne.
Wsparcie zewnêtrzne, które wp³ynê³o i które niebawem wp³ynie do Gminy Skalbmierz w przeci¹gu zaledwie
dwóch lat mojej kadencji nale¿y dziœ liczyæ na poziomie kilkunastu milionów z³otych. S¹ inwestycje, których nie da siê
wykonaæ w rok czy dwa. Ka¿de dzia³anie oparte o finansowanie ze œrodków publicznych jest bardzo ¿mudn¹
procedur¹ roz³o¿on¹ na lata. Intensywna praca moich pracowników sprzyja realizacji zadañ w zdecydowanie
szybszym tempie. Przed nami jeszcze wiele dzia³añ. Pomys³ów i planów nam nie brakuje – warunek jest tylko jeden
i jest on niezmienny od lat – fundusze, od posiadania których zale¿ne jest dziœ wszystko. Kondycja finansowa gminy
jest stabilna. Zad³u¿enie sukcesywnie maleje. Wszelkie informacje o finansach Gminy s¹ dostêpne m.in. w Raportach
o Stanie Gminy za 2018 i 2019 rok.
Dwa lata pokaza³y mi, jak wiele potrzeb jest jeszcze do zaspokojenia. Ka¿dy dzieñ przynosi nowe inicjatywy
i dzia³ania. Bardzo serdecznie dziêkujê z tego miejsca za dwuletni¹ wspó³pracê pracownikom Urzêdu Miasta i Gminy,
podleg³ych jednostek, radnym Rady Miejskiej, so³tysom, radom so³eckim, druhom stra¿akom, Paniom z kó³ gospodyñ
wiejskich oraz cz³onkom innych organizacji pozarz¹dowych oraz zwi¹zków. Przed nami wszystkimi jeszcze
wiele pracy!
Zachêcam do szczegó³owego zapoznania siê z przygotowanym dla Pañstwa Biuletynem Informacji.
Deklarujê, ¿e podobne egzemplarze bêd¹ wydawane regularnie i z wiêksz¹ czêstotliwoœci¹.
Z wyrazami szacunku,
Marek Juszczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

¯YCZENIA SPOKOJNYCH ŒWI¥T WIELKANOCNYCH, WYPE£NIONYCH NADZIEJ¥ I WIAR¥ W SENS ¯YCIA.
POGODY W SERCU I RADOŒCI P£YN¥CEJ Z FAKTU ZMARTWYCHWSTANIA PAÑSKIEGO.
Leszek Œmiech
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Kamil W³osowicz
Zastêpca Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz

Marek Juszczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz
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SO£TYSI GMINY SKALBMIERZ
Na pocz¹tku 2019 roku odby³y siê spotkania z mieszkañcami wszystkich miejscowoœci na terenie Gminy
Skalbmierz. Wybrano na nich so³tysów i cz³onków poszczególnych rad so³eckich. Du¿a czêœæ so³ectw zyska³a
nowych gospodarzy i nowe… gospodynie. Poczet so³tysów z kolejnymi kadencjami zasila coraz wiêcej pañ.
Zebrania wiejskie celem wyboru nowego so³tysa odbywa³y siê równie¿ w kolejnych miesi¹cach. Poni¿ej
prezentujemy listê so³tysów Gminy Skalbmierz w kadencji 2018-2023. Drogim so³tyskom i so³tysom ¿yczymy
nieustannie owocnej pracy na rzecz wszystkich mieszkañców. Serdecznie dziêkujemy równie¿ wszystkim
dotychczasowym so³tysom za wieloletni¹ dzia³alnoœæ na rzecz swoich spo³ecznoœci.
NAZWA SO£ECTWA

SO£TYS

NAZWA SO£ECTWA

Skalbmierz
Baranów
Be³zów
Bolowiec
Boszczynek
Dro¿ejowice
Grodzonowice
Kobylniki
Krêpice
Kózki
Ma³oszów
Podgaje

Kazimierz Bartosik

Przybenice
Rosiejów
Sielec Biskupi
Sielec Kolonia
Sietejów
Szarbia Zwierzyniecka
Szczekarzów
Tempoczów Kolonia
Tempoczów Rêdziny
Topola
Zakrzów
Zakrzówek

Szczepan Solarz
Monika Jasku³a
Pawe³ Pietrowski
Ewelina W³udarska
Zbigniew Fucia
Stanis³aw Bartos
Stanis³aw Pragn¹cy
Tadeusz Warszawa
Marzena Ochêduszka
Zbigniew Walczak
Katarzyna Kluzek

SO£TYS
Beata Malara
Zdzis³awa Pabiœ
Beata Jackiewicz
Jolanta Domaga³a
Piotr Czekaj
Ma³gorzata Blady
Stanis³aw Kula
Sylwester G¹cik
Leszek Hebel
Andrzej Urantówka
Janus Buras
Damian Kaczmarczyk

RADNI RADY MIEJSKIEJ / 2018-2023

MIEJSCOWOŒÆ

RADNY

OKRÊG WYBORCZY

Skalbmierz

Leszek Œmiech

nr 1 - miasto Skalbmierz, ulice: Kanonijska, M. Reja, Ppor. Soko³a, T. Koœciuszki

Dro¿ejowice
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Przewodnicz¹cy

Anna Œliwa
Wiceprzewodnicz¹ca

Janusz Buras

nr 11 - so³ectwo Dro¿ejowice

Zakrzów

Wiceprzewodnicz¹cy

Topola
Sielec Kolonia
Baranów
Tempoczów Kolonia
Boszczynek

Zbigniew Bator
Marek Buda
Stanis³aw Gr¹dek
Marian Jakubas
Jan Janus

nr 15 - so³ectwo Topola, nr: 1 - 130, 183 - 188, 267, 277
nr 12 - so³ectwa Grodzonowice, Sielec Kolonia
nr 7 - so³ectwa Baranów, Sietejów, Zakrzówek
nr 8 - so³ectwa Tempoczów-Kolonia, Tempoczów-Rêdziny
nr 4 - so³ectwa Be³zów, Boszczynek, Szczekarzów

Skalbmierz

Tadeusz Kotyza

ulice: 5 - go Sierpnia, Kêpa, pl. M. Curie-Sk³odowskiej, Szkolna, Wincentego Witosa

Kobylniki
Rosiejów
Ma³oszów
Topola
Szarbia Zwierzyniecka

Wies³aw Krawiec
Pawe³ Nowak
Leszek Walczak
Agnieszka Wiertek
Tadeusz Wójcik

Skalbmierz

Ma³gorzata Grzyb

nr 6 - so³ectwa Kózki, Sielec Biskupi, Zakrzów

nr 3 - miasto Skalbmierz
nr 13 - so³ectwa Kobylniki, Krêpice
nr 9 - so³ectwo Rosiejów
nr 5 - so³ectwa Bolowiec, Ma³oszów, Przybenice
nr 15 - so³ectwo Topola, nr: 131 - 182, 189 - 266, 268 - 276, 278 do koñca
nr 10 - so³ectwa Podgaje, Szarbia Zwierzyniecka
nr 2 - miasto Skalbmierz, ulice: 1 - go Maja, A. Mickiewicza, Gen. W³. Andersa,
K. Pu³askiego, M. Kopernika, Partyzantów, Ppor. Brzozy II-go, Republiki Partyzanckiej, œw. Jana Paw³a II
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KLUB SENIOR+
Od pocz¹tku kadencji szukaliœmy miejsca z myœl¹ o seniorach naszej gminy. Rosn¹ca liczba osób w wieku
„60+” niejako wymusza podjêcie nowych dzia³añ, ukierunkowanych na tê w³aœnie grupê wiekow¹. Ka¿e
przyjrzeæ siê jej potrzebom, ale równie¿ podj¹æ próbê zaanga¿owania seniorów w tworzenie projektów, które
maj¹ w perspektywie u³atwiæ im ¿ycie, jak równie¿ wykorzystaæ ich potencja³.
U progu kadencji zapad³a decyzja o utworzeniu na terenie naszej gminy Klubu Senior+ - miejsca spotkañ
osób w dojrza³ym wieku, które w dzisiejszych czasach ma bardzo wa¿ny wymiar spo³eczny. W tym celu w 2019
rozpoczêliœmy rozmowy z Gminn¹ Spó³dzielni¹ „Samopomoc Ch³opska” na temat mo¿liwoœci przekazania na
ten cel budynku przy Placu Marii Curie-Sk³odowskiej w Skalbmierzu. Rozmowy okaza³y siê bardzo owocne. Ju¿
w maju 2020 roku Pan burmistrz Marek Juszczyk podpisa³ umowê z przedstawicielami Gminnej Spó³dzielni na
nieodp³atne przekazanie Gminie Skalbmierz nieruchomoœci po³o¿onej w centrum naszego miasta, tj. budynku
wraz z placem i wyposa¿eniem po dotychczasowej siedzibie Spó³dzielni i restauracji „W Rynku”. Umowa da³a
nam podstawê do rozpoczêcia starañ o uzyskanie dotacji na przystosowanie obiektu do prowadzenia Klubu.
Umowa przyjêcia darowizny zosta³a podpisana w kancelarii notarialnej 30 lipca 2020 roku. Dzieñ póŸniej
burmistrz Marek Juszczyk podpisa³ w Œwiêtokrzyskim Urzêdzie Wojewódzkim w Kielcach umowê o dotacjê
w ramach „Programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, Edycja 2020”.
Dziêki przyznanej dotacji w kwocie 143 859,71 z³ jesieni¹ mog³y siê rozpocz¹æ w budynku prace
remontowe, które potrwa³y do koñca 2020 roku.

Placówka mieœci siê na parterze budynku. Wyremontowane i przygotowane dla seniorów zosta³y: sala
spotkañ, pomieszczenie ogólnodostêpne, pomieszczenia kuchenne do przygotowania posi³ku, szatnia,
pomieszczenie klubowe, pomieszczenie do zajêæ rehabilitacyjno-ruchowych, sala komputerowa, pomieszczenie
biurowe, sanitariaty, a tak¿e pomieszczenie magazynowe. Pomieszczenia w ramach realizacji projektu zosta³y
zmodernizowane i wyposa¿one w niezbêdny sprzêt (m.in. meble, sprzêt AGD, RTV, komputery z dostêpem
do Internetu oraz sprzêt do zajêæ rehabilitacyjno-ruchowych).
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G³ównym celem zadania jest zaktywizowanie osób starszych oraz poprawa ich sprawnoœci fizycznej
i intelektualnej. Rozpoczêcie dzia³alnoœci Klubu Senior+ opóŸnia obecna sytuacja epidemiczna. Zgodnie
z wprowadzonymi na pocz¹tku zesz³ego roku obostrzeniami wszystkie tego typu placówki musia³y zawiesiæ
swoj¹ dzia³alnoœæ. Gmina Skalbmierz czeka równie¿ w zwi¹zku z tym na og³oszenie przez Œwiêtokrzyski Urz¹d
Wojewódzki konkursu, do którego zostanie z³o¿ony gotowy ju¿ wniosek o dofinansowanie dzia³alnoœci placówki
w ramach drugiego modu³u rz¹dowego programu Senior+. Realizacja ofert w module I polega³a na
przeprowadzeniu przebudowy i remontu oraz wyposa¿eniu istniej¹cego budynku i dostosowaniu
go do okreœlonych standardów i potrzeb seniorów – i ten etap zosta³ ju¿ przez nas zakoñczony.

Prace by³y mo¿liwe dziêki przyznanej dotacji w kwocie 143 859,71 z³. Ca³a wartoœæ inwestycji, czyli
remont i wyposa¿enie to kwota 179 824,70 (80%) w tym wk³ad w³asny Gminy Skalbmierz to 35 964,99 z³ (20%).
Modu³ II obejmuje z kolei prowadzenie zajêæ i bie¿¹cej animacji ¿ycia seniorów w nowo wyremontowanym
budynku. W ramach tego modu³u za³o¿ono utworzenie miejsc dla 20 seniorów z terenu Gminy Skalbmierz,
w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo. Pracownicy Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
przeprowadzili ju¿ rekrutacjê chêtnych do udzia³u w zajêciach. Liczymy, ¿e w miarê pozyskiwanych kolejnych
dotacji bêdziemy w stanie zwiêkszyæ liczbê miejsc dla seniorów, a tak¿e przeprowadziæ remont piêtra budynku.
Rozwa¿amy w tym miejscu równie¿ budowê tzw. mieszkañ wspomaganych lub chronionych.
Warto podkreœliæ, ¿e miejsce to na co dzieñ bêdzie pe³ni³o równie¿ siedzibê miejscowego Ko³a
Rencistów, Emerytów i Inwalidów, a tak¿e bêdzie do dyspozycji ka¿dej grupy seniorów z terenu Gminy
Skalbmierz.
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OŒRODEK ZDROWIA
W listopadzie, grudniu i styczniu 2020 roku w budynku Oœrodka Zdrowia w Skalbmierzu trwa³y
zaawansowane prace remontowe. Obiekt od wielu lat nie przeszed³ kompleksowego remontu, tote¿ zakres prac
by³ du¿y. Wymieniona zosta³a ca³a instalacja wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie oraz Ÿród³o ciep³a na
gazowe. Trwa³y równie¿ prace na zewn¹trz budynku zwi¹zane z termomodernizacj¹ obiektu. Przebudowane
i wyremontowane zosta³y niewykorzystywane dot¹d pomieszczenia na najni¿szej kondygnacji budynku, które
docelowo bêd¹ przeznaczone do œwiadczenia us³ug medycznych dla pacjentów, w tym us³ug rehabilitacyjnych.
Prace dofinansowane zosta³y z przyznanej Gminie Skalbmierz dotacji rz¹dowej. £¹czny koszt pierwszego etapu
prac remontowych to prawie milion z³otych. Gmina Skalbmierz bêdzie w roku bie¿¹cym kontynuowaæ remont
piêtra budynku. Wiêcej szczegó³ów podajemy w artykule o Rz¹dowym Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Prace nie mog³y rozpocz¹æ siê wczeœniej, z uwagi na prowadzon¹ w tym miejscu do koñca paŸdziernika
2020 roku dzia³alnoœæ przez poprzedni zak³ad. Zgodnie z wczeœniejszymi zapowiedziami, obiekt zostanie
wydzier¿awiony firmie, która bêdzie w budynku prowadziæ Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej.
Œwiadczone w nim bêd¹ oczywiœcie nieodp³atnie us³ugi gwarantowane i finansowane przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. Pacjenci, którzy zdecyduj¹ siê korzystaæ z us³ug przychodni bêd¹ proszeni o wype³nienie stosownej
deklaracji, bez koniecznoœci informowania o dokonanym wyborze dotychczasowego zak³adu z us³ug którego
pacjent korzysta³.
Podjête dzia³ania, jak ju¿ informowaliœmy, zosta³y podjête w celu usprawnienia lokalnego systemu opieki
zdrowotnej i u³atwienia naszym mieszkañcom dostêpu do lekarzy. Decyzja o wymówieniu umowy
dotychczasowej firmie by³a trudna, ale w zwi¹zku z licznym apelami, skargami i proœbami mieszkañców
konieczna. Prosimy o wyrozumia³oœæ w tym zakresie. Nowa przychodnia, a co z tym idzie nowa firma, potrzebuje
czasu na rozwiniêcie w pe³ni swojej dzia³alnoœci. Nie zmienia to faktu, ¿e dodatkowe miejsce œwiadcz¹ce tego
typu us³ugi na terenie gminy roz³aduje kolejki i skróci czas oczekiwania do lekarzy, a na tym zale¿a³o nam
najbardziej. Oczekiwania w tym zakresie spo³eczeñstwa s¹, co zrozumia³e, du¿e. Mamy nadziejê, ¿e nowa firma
im sprosta.
O szczegó³ach dotycz¹cych funkcjonowania placówki bêdziemy ju¿ Pañstwa niebawem informowaæ na
naszych stronach internetowych.
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CZTEROGWIAZDKOWY HOTEL W SKALBMIERZU
Po prawie dwóch latach starañ i skompletowaniu obszernej dokumentacji w po³owie lutego sfinalizowaliœmy
u notariusza sprzeda¿ dzia³ki o powierzchni 3,29 ha po³o¿onej za zbiornikiem retencyjno-rekreacyjnym w Skalbmierzu.
Nabywc¹ nieruchomoœci na mocy przeprowadzonego w po³owie ubieg³ego roku przetargu ustnego nieograniczonego jest
Pani Monika Nowacka. Sprzeda¿ dzia³ki zwi¹zana jest z du¿¹ inwestycj¹, która w najbli¿szych latach zostanie zrealizowana
nad skalbmierskim zbiornikiem. O szczegó³ach piszemy poni¿ej.
W 2019 roku uda³o nam siê pozyskaæ i rozpocz¹æ d³ugie rozmowy z inwestorem zainteresowanym
zainwestowaniem w dzia³kê bêd¹c¹ w³asnoœci¹ Gminy za zbiornikiem retencyjno-rekreacyjnym w Skalbmierzu. Od
pocz¹tku kadencji szukaliœmy pomys³u, jak w nale¿yty sposób wykorzystaæ potencja³ tego miejsca. Niegdysiejsza wizytówka
naszej gminy dziœ nie wygl¹da najlepiej, a co z tym idzie nie zachêca do rekreacji i odwiedzania tego miejsca przez turystów
i goœci. Obiekt wymaga dziœ pilnej rewitalizacji. Ta, choæ planowana w kadencji 2014-2018 nie zosta³a ostatecznie

zrealizowana mimo dostêpnoœci œrodków unijnych na tego typu inwestycje. Ostatecznie od drugiego etapu rewitalizacji
odst¹piono. Miêdzy innymi z tego rozdania unijnych pieniêdzy chocia¿by w Kazimierzy Wielkiej realizowane s¹ obecnie
inwestycje rewitalizacyjne.
Nie czekaj¹c na nowe rozdanie unijnych œrodków, które dopiero przed nami, przyst¹piliœmy do wspó³pracy
z prywatnym inwestorem – Pani¹ Monik¹ Nowack¹, w³aœcicielk¹ jednego z domów weselnych. Dzia³ania w tym zakresie
przebiegaj¹ dwutorowo. Po pierwsze w planach jest zagospodarowanie oko³o 3 hektarowej dzia³ki za zbiornikiem, po
drugie zadbanie o modernizacjê pla¿y i ca³ego terenu wokó³ zalewu.
Od samego pocz¹tku funkcjonowania zbiornika, Gmina dzier¿awi³a ten teren prywatnym przedsiêbiorcom, którzy
prowadzili w tym miejscu ró¿ne formy dzia³alnoœci gospodarczej w tym w szczególnoœci dzia³ania z zakresu rekreacji.
Umowa z dotychczasowym dzier¿awc¹ tego terenu uleg³a rozwi¹zaniu po wielu latach w 2019 roku. Dotychczasowy
dzier¿awca nie by³ zainteresowany dalsz¹ wspó³prac¹ w tym zakresie. Kolejny sezon letni 2020 skomplikowa³a sytuacja
epidemiczna, tote¿ Gmina nie organizowa³a na w³asn¹ rêkê k¹pieliska. Przez ostatnie lata nikt nie by³ równie¿
zainteresowany dzier¿aw¹ tego miejsca nie widz¹c zapewne szansy na to, ¿e prowadzona w tym miejscu dzia³alnoœæ mo¿e
byæ op³acalna. Przez lata do Urzêdu nie zapuka³ równie¿ ¿aden inwestor zainteresowany wykorzystaniem potencja³u
turystycznego tego miejsca.
Dzia³ka za zbiornikiem zgodnie z zapisami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Skalbmierz mia³a pe³niæ rolê zaplecza turystycznego przy zbiorniku i pla¿y. W praktyce teren ten móg³ byæ
wykorzystany np. jako pole biwakowe. W klasyfikacji gruntów teren zosta³ zapisany jako grunty rolne (³¹ka) i grunty
niesklasyfikowane (nieu¿ytki). Z wieloletnich obserwacji wynika, ¿e plan wykorzystania tego terenu nie powiód³ siê i miejsce
to przez lata sta³o niewykorzystane i puste. Zdaj¹c sobie sprawê, ¿e taki stan rzeczy mo¿e utrzymywaæ siê dalej, a Gmina
sama nie bêdzie w stanie tego terenu w nale¿yty sposób zagospodarowaæ, podjêta zosta³a decyzja o przeznaczeniu go na
inny cel. Rozpoczêta zosta³a ¿mudna procedura zmian w studium i stworzenia dla tego miejsca planu zagospodarowania
przestrzennego, który bêdzie zobowi¹zywa³ inwestora do realizacji inwestycji w zamierzonym i ustalonym wczeœniej
kszta³cie.
Zgodnie z zamys³em inwestora w miejscu tym ma powstaæ obiekt œwiadcz¹cy us³ugi w postaci miejsc noclegowych
(hotel), sal konferencyjnych, a tak¿e zabudowy pod org anizacjê imprez okolicznoœciowych.
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Powierzchnia obiektu przewidziana jest na 4000 metrów kwadratowych. Bêdzie to najwiêkszy tego typu obiekt w powiecie
kazimierskim. Dzia³ka zosta³a sprzedana inwestorowi w drugim przetargu ustnym nieograniczonym w po³owie 2020 roku
za kwotê 357 930 z³otych. Nie by³o intencj¹ Gminy wyzbywaæ siê swojego maj¹tku i sprzedawaæ tego terenu dla samego
zysku ze sprzeda¿y, lecz wy³¹cznie pod k¹tem nale¿ytego wykorzystania tego miejsca i wielu korzyœci, przede wszystkim
ekonomicznych, wizerunkowych i turystycznych p³yn¹cych z tego tytu³u w przysz³oœci.
Aktualnie trwaj¹ prace zwi¹zane z uzyskaniem przez inwestora wszystkich niezbêdnych pozwoleñ zmierzaj¹cych
do rozpoczêcia budowy. Wstêpne prace przygotowawcze rozpoczê³y siê jeszcze w zesz³ym roku. Polegaj¹ m.in. na
utwardzeniu pod³o¿a na którym obiekt stanie i wytyczeniu nowej drogi, która do obiektu bêdzie prowadziæ. Wykorzystany
w tym celu zostanie nowy œlad w czêœci przebiegaj¹cy przez teren obecnego parkingu, który przez zdecydowanie wiêksz¹
czêœæ roku stoi pusty. Faktyczne prace budowlane maj¹ siê rozpocz¹æ w tym roku i potrwaj¹ oko³o 3 lat. Liczymy, ¿e budowa
budynku, a tak¿e zagospodarowanie terenu wokó³ niego poprawi¹ estetykê ca³ego skalbmierskiego „zalewu” zachêcaj¹c do
odwiedzania tego miejsca. Nowy lokal na terenie gminy, to równie¿ korzyœci wynikaj¹ce z op³at lokalnych,
a przede wszystkim nowe miejsca pracy. Inwestor przewiduje, ¿e zatrudnienie w obiekcie w ró¿nym charakterze mo¿e
znaleŸæ oko³o 80 osób. Inwestor planuje w kolejnych latach dalsz¹ rozbudowê obiektu pod k¹tem us³ug turystycznych
pozostaj¹c jednoczeœnie wiernym zapisom tworzonego planu zagospodarowania przestrzennego. W planach inwestor ma
miêdzy budowê krytego basenu i SPA.
Drugi tor wspólnych rozmów z inwestorem zak³ada wspó³pracê przy zagospodarowaniu terenu przy samym
zbiorniku, który dalej pozostaje w³asnoœci¹ Gminy, a który wzorem poprzednich lat zamierzamy wydzier¿awiæ. To równie¿
bardzo du¿a korzyœæ dla Gminy. Wizerunek samej pla¿y i zbiornika bêdzie zarówno wa¿ny dla inwestora, jak i dla Gminy,
tote¿ skumulowanie dzia³añ pielêgnacyjnych i porz¹dkowych w tym zakresie mo¿e w przysz³oœci przynieœæ same korzyœci
wizerunkowe. Mieszkañcy i wszyscy odwiedzaj¹cy to wyj¹tkowe miejsce goœcie, bêd¹ mieli dalej nieograniczony dostêp do
pla¿y i œcie¿ki prowadz¹cej wokó³ skalbmierskiego zbiornika. Sprzedana dzia³ka nie ma bezpoœredniego dostêpu do pla¿y.

DOTACJA W RAMACH RZ¥DOWEGO
FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH
3 513 208 z³otych
trafi³o do Gminy
Skalbmierz w 2020 roku
w ramach Rz¹dowego
Funduszu Inwestycji
Lokalnych. Na tak du¿¹
p u l ê œ r o d k ó w
zewnêtrznych z³o¿y³o siê
dofinansowanie w ramach
pierwszego etapu
programu i przekazanej
Gminie Skalbmierz
dotacji w wysokoœci 563
208 z³ oraz drugiego rozdania w ramach którego do gminnego bud¿etu wp³ynê³o prawie 3 miliony z³otych.
£¹czna kwota pozyskanej dotacji stanowi dla naszego samorz¹du ogromne wsparcie wspomagaj¹ce
i umo¿liwiaj¹ce realizacjê trwaj¹cych ju¿ i zaplanowanych zadañ inwestycyjnych.
Dziêki przyznanej dotacji Gmina Skalbmierz sfinansowa³a remont budynku Oœrodka Zdrowia. Zakres
prac dotyczy³: adaptacji czêœci piwnicy na cele rehabilitacji i odnowy biologicznej, termomodernizacji z wymian¹
Ÿród³a ciep³a, monta¿u platformy dla niepe³nosprawnych (u³atwienie dostêpu do wy¿szej kondygnacji – czekamy
na rozstrzygniêcie konkursu w ramach którego ubiegamy siê o dofinansowanie), zagospodarowania terenu w tym
u³o¿enia kostki brukowej i nasadzenia drzew i krzewów, wymiany instalacji c.o., wymiany Ÿród³a ciep³a z kot³a
wêglowego na ogrzewanie gazowe, docieplenia œcian, wymiany stolarki, wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Wartoœæ robót w ramach pierwszego etapu prac wynios³a prawie milion z³otych. W ramach inwestycji planowany
jest drugi etap remontu zak³adaj¹cy kompleksow¹ modernizacjê piêtra budynku, do którego zamierzamy
przyst¹piæ niebawem w oparciu o poosiadane ju¿ œrodki z Rz¹dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz
innych dotacji, o które zamierzamy siê ubiegaæ.
Gmina Skalbmierz zamierza równie¿ wykonaæ inwestycjê polegaj¹c¹ na zagospodarowaniu terenu przy
Zespole Placówek Oœwiatowych w Skalbmierzu. Kwota przyznanej dotacji na ten cel wynosi 1 350 000 z³otych.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie utwardzenia terenu przy budynku Publicznej Szko³y Podstawowej
w Skalbmierzu, wykonanie drogi manewrowej dla autobusów, miejsc parkingowych oraz przebudowy ogrodzenia
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wokó³ szko³y. Zakres inwestycji obejmuje przebudowê dróg manewrowych, pasów postojowych dla
samochodów osobowych, chodników, wydzielenia miejsc parkingowych dla osób niepe³nosprawnych oraz
utwardzenia placów manewrowych na dzia³kach nr ew. 8, 13, 15, 16 i 17 w Skalbmierzu. Od wielu lat najbli¿sze
otoczenie szko³y szpeci ogólny wizerunek placówki. Nieutwardzony plac, nierówne, stare p³yty chodnikowe
stanowi¹ równie¿ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa uczniów, pracowników i rodziców. Liczymy, ¿e wykonanie
zaplanowanych robót podniesie komfort i bezpieczeñstwo wszystkich u¿ytkowników placówki.
Dziêki rz¹dowemu wsparciu Gmina Skalbmierz bêdzie równie¿ w stanie zabezpieczyæ wk³ad w³asny do
innych inwestycji, chocia¿by do przeznaczonej do realizacji w przysz³ym roku inwestycji polegaj¹cej na wymianie
oœwietlenia na energooszczêdny system LED, a tak¿e w dalszej kolejnoœci rozbudowy istniej¹cej infrastruktury
o lampy w miejscach, w których do tej pory ich nie by³o. Pierwszy etap dofinansowany zosta³ równie¿ ze œrodków
unijnych. Nie móg³ byæ niestety zbie¿ny z zaplanowan¹ przez nas rozbudow¹ infrastruktury, bo wyklucza³ to
charakter i przeznaczenie konkursu. Rozbudowa infrastruktury oœwietleniowej o nowe lampy musi byæ wiêc
pokryta ze œrodków w³asnych Gminy.
Dziêkujemy Panu pos³owi Krzysztofowi Lipcowi za merytoryczne wsparcie i przychylnoœæ dla inwestycji
realizowanych w naszej gminie oraz wszystkim zaanga¿owanym w realizacjê tego programu.

REMONT DACHU W MA£OSZOWIE
W 2020 roku dziêki du¿emu zaanga¿owaniu mieszkañców Ma³oszowa wykonano prace zwi¹zane
z wymian¹ pokrycia dachowego na budynku tamtejszej œwietlico-remizy. Dach zosta³ pokryty blach¹ profilowan¹
powlekan¹. Prace zosta³y w ca³oœci sfinansowane z bud¿etu przeznaczonego na realizacjê zadañ z Funduszu
so³eckiego oraz ze œrodków w³asnych Gminy. £¹czny koszt materia³u wyniós³ ponad 16 000 z³otych.
Co wa¿ne, przy wymianie dachu mieszkañcy pracowali spo³ecznie za co serdecznie im z tego miejsca pragniemy
podziêkowaæ. Wiemy, ¿e budynek tamtejszej œwietlico-remizy jest bardzo wa¿nym obiektem dla ca³ej
spo³ecznoœci i od lat prosi siê o pilny remont. Remont dachu by³ jednym z pierwszych dzia³añ podjêtych w tym
zakresie. Gmina Skalbmierz z³o¿y³a ju¿ wniosek o dofinansowanie termomodernizacji obiektu. Liczymy, ¿e ju¿
niebawem budynek dawnej szko³y w Ma³oszowie odzyska swój dawny i zas³u¿ony blask.
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REMONT POMNIKA W TOPOLI
W listopadzie i grudniu 2020 roku trwa³y prace polegaj¹ce na remoncie pomnika upamiêtniaj¹cego mord
dokonany przez Niemców 28 stycznia 1944 na 20 niewinnych mieszkañcach Topoli i okolicznych miejscowoúci.
Zakres prac obejmowa³ m.in. rozbiórkê betonowego podestu pomnika, skucie betonowego gzymsu,
a nastêpnie roboty brukarskie i ok³adzinowe w tym przede wszystkim wykonanie ok³adziny coko³u, podestu,
gzymsu i podstopnic p³ytami granitowymi, a tak¿e demonta¿ oraz ponowny monta¿ po wyczyszczeniu tablicy
pami¹tkowej oraz figury or³a. Wykonana zosta³a równie¿ nawierzchnia wokó³ pomnika z p³yt granitowych
p³omieniowanych. Dofinansowanie na ten cel pozyskano w ramach projektu grantowego realizowanego przez
Lokaln¹ Grupê Dzia³ania „Per³y Ponidzia”. £¹czny koszt prac oszacowano na 23 021, 69 z³. Planujemy równie¿
zagospodarowaæ teren wokó³ pomnika.
Pomnik zwieñczony rzeŸb¹ czarnego or³a ufundowali w 1946 roku mieszkañcy Topoli. Autorem rzeŸby
by³ krakowski rzeŸbiarz Jacek Puszet.

REMONT KOŒCIO£A W MA£OSZOWIE
W 2020 roku po 4 latach sk³adania wniosków o dofinansowanie koniecznych prac, staraniem Burmistrza
Miasta i Gminy Skalbmierz, Parafia w Ma³oszowie znalaz³a siê wœród podmiotów, które otrzyma³y œrodki na pilny
remont œwi¹tyni. O koniecznoœci prac remontowo-konserwatorskich przy koœciele Œw. Miko³aja w Ma³oszowie
móg³ siê przekonaæ ka¿dy, kto wszed³ do jego wnêtrza. Coraz liczniejsze i powiêkszaj¹ce siê pêkniêcia na
œcianach, odpadaj¹ca farba, nierówna posadzka i wyczuwalna wilgoæ najlepiej o tym œwiadczy³y.
W 2020 roku dziêki przyznanej dotacji przyst¹piono do pierwszego etapu prac, które maj¹ zabezpieczyæ
konstrukcjê koœcio³a przed dalszym pêkaniem, a w konsekwencji zawaleniem. Od wielu lat wielokrotnie
przeprowadzono reperacjê œcian i tynków koœcio³a bez osi¹gniêcia wyraŸnego skutku. Nigdy bowiem nie
ustalono przyczyn powstania uszkodzeñ, a jedynie likwidowano skutki. Koœció³ zlokalizowany jest wyj¹tkowo
niekorzystnie na gruntach lessowych z licznymi wk³adkami gruntów nienoœnych w postaci namu³ów oraz
w ni¿szych partiach glin plastycznych, na których gromadzi siê woda. Warunki posadowienia pogarsza fakt, ¿e
koœció³ jest usytuowany na tarasie utworzonym poprzez niwelacjê s¹siaduj¹cego zbocza góry. W tej sytuacji wody
opadowe sp³ywaj¹ po warstwach spoistych pod³o¿a gruntowego pod fundamenty obiektu powoduj¹c ich
nierówne osiadanie. W tych niekorzystnych warunkach ustawiczne usuwanie powstaj¹cych uszkodzeñ koœcio³a
bez precyzyjnego ustalenia przyczyn ich wystêpowania by³o dzia³aniem ma³o skutecznym. Celem rozpoznania
przyczyn wystêpowania prawie w sposób ci¹g³ych uszkodzeñ dokonano nastêpuj¹cych czynnoœci:
- wykonano opiniê geotechniczn¹ okreœlaj¹c¹ warunki gruntowo-wodne rejonu lokalizacji koœcio³a
- wykonano odkrywki fundamentów celem okreœlenia ich konstrukcji a tak¿e poziomu posadowienia podeszwy
fundamentów.
Wykonane badania i ekspertyzy wskaza³y na koniecznoœæ wykonania w trybie pilnym nastêpuj¹cych prac:
1. Drena¿ zaporowy i kanalizacja odprowadzaj¹ca wody z rur spustowych poza teren lokalizacji koœcio³a.
2. Likwidacja pêkniêæ wewnêtrznych i zewnêtrznych.
3. Remont tynków wewnêtrznych.
4. Remont tynków zewnêtrznych.
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5. Izolacja pozioma murów.
Projektowane nowe odprowadzenie wód opadowych z dachu koœcio³a oraz wykonanie drena¿u
zaporowego ma za zadanie ochronê fundamentów i zapobieganie dalszym spêkaniom œcian koœcio³a. Izolacja
pozioma zabezpieczy mury przed wilgoci¹, a usuniêcie spêkañ œcian i tynków pozwoli na prowadzenie prac
konserwatorskich wewn¹trz œwi¹tyni.

Pierwszy etap prac obejmie trzy du¿e zadania:
1) opanowanie sp³ywaj¹cej wody, która jest sprawc¹ najwiêkszych szkód, poprzez wykonanie systemu kanalizacji
deszczowej i drena¿u zaporowego od strony wzgórza cmentarnego;
2) naprawienie i zabezpieczenie powsta³ych zniszczeñ w murach koœcio³a, tzn.:
- likwidacja pêkniêæ i zarysowañ œcian poprzez iniekcje;
- zabezpieczenie zniszczonych miejsc taœmami lub siatkami z w³ókna wêglowego;
- remont tynków zewnêtrznych i wewnêtrznych w miejscach wykonanych zabezpieczeñ;
- scalenie kolorystyczne z pozostaj¹cymi tynkami;
3) wykonanie izolacji poziomej œcian.
Koszt wymienionych prac zosta³ wyceniony na ok. 380 tys. z³. Znaczn¹ ich czêœæ pokryj¹ uzyskane z trzech Ÿróde³
dotacje. Wspó³finansuj¹cymi s¹:
a) Fundusz Koœcielny – 100 tys. z³.;
b) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 80 tys. z³.;
c) Œwiêtokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków – 40 tys. z³.
Pozosta³¹ czêœæ pokry³a Parafia ze sk³adek wiernych. Jest to niestety dopiero pocz¹tek i pierwszy etap
prac. Wymiany wymaga tak¿e posadzka, a jeœli prace zwi¹zane z odp³ywem wody nie spe³ni¹ oczekiwañ
niezbêdne bêdzie podbicie fundamentów. Po zakoñczeniu prac zwi¹zanych z umocnieniem konstrukcji trzeba
bêdzie zaj¹æ siê pracami typowo konserwatorskimi, by przywróciæ pierwotny wygl¹d koœcio³a, czyli odkryæ
i odtworzyæ kamienn¹ ornamentykê oraz odrestaurowaæ g³ówny o³tarz oraz kamienne portale. Koœció³ parafialny
w Ma³oszowie jest obiektem murowanym z kamienia i ceg³y z dachami konstrukcji drewnianej krytymi blach¹
miedzian¹. Koœció³ wybudowany zosta³ ok 1640 roku. Zabytkowa œwi¹tynia po³o¿ona na wzgórzu wœród zieleni
razem z s¹siaduj¹c¹ wyremontowan¹ dzwonnic¹ zachwyca odwiedzaj¹cych swoim piêknem.
Brak w przesz³oœci skutecznych dzia³añ zabezpieczaj¹cych œwi¹tyniê powoduje obecnie szybko postêpuj¹ce
uszkodzenia konstrukcji budynku. Nale¿y podkreœliæ, ¿e od roku 2013 wysi³kiem parafian przy wsparciu Urzêdu
Marsza³kowskiego oraz œrodków z funduszu UE wykonano prace remontowe i konserwatorskie za ponad
0,5 mln z³. Wykonano m.in. gruntown¹ konserwacjê dwóch bocznych o³tarzy zniszczonych po barbarzyñskim
w³amaniu i kradzie¿y niektórych ich elementów. Poddano renowacji figury, krzy¿, chrzcielnicê i ambonê.
Zagospodarowano przestrzeñ wokó³ koœcio³a i dokonano renowacji zabytkowej dzwonnicy.
Dziêkujemy Panu Pos³owi Krzysztofowi Lipcowi za dostrze¿enie potrzeby pilnego remontu œwi¹tyni
w Ma³oszowie i cenne wsparcie przy realizacji tego zadania.
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ZMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
W Kózkach przeprowadziliœmy prace polegaj¹ce na zmianie pokrycia dachowego na tamtejszej œwietlicoremizie. Rozpoczêcie prac by³o mo¿liwe dziêki uzyskaniu dotacji z Komendy G³ównej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej oraz dziêki œrodkom przeznaczonym na ten cel w ramach Funduszu So³eckiego. £¹czny koszt inwestycji
to 31 tys. z³otych. Zniszczone pokrycie dachu wykonane z eternitu zast¹pi³a nowoczesna blacha.
Remizê w Kózkach czeka równie¿ w najbli¿szym czasie kolejny etap termomodernizacji polegaj¹cy
na ociepleniu budynku.

MONTA¯ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Gmina Skalbmierz zakoñczy³a w 2020 roku realizacjê zadania „Zakup i monta¿ instalacji fotowoltaicznej
dla Szko³y Podstawowej w Skalbmierzu”. Instalacja o mocy 49,95 kWp zosta³a zamontowana na dachu sali
gimnastycznej. Projekt o wartoœci 275 766,93 z³otych zosta³ dofinansowany ze œrodków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Koniecznoœæ realizacji inwestycji wynika³a
z faktu, ¿e choæ po wymianie przestarza³ego Ÿród³a ciep³a na ekologiczne pompy znacznie zmniejszy³y siê koszty
ogrzewania, to wzros³y z kolei op³aty za energiê elektryczn¹. Monta¿ instalacji fotowoltaicznej pozwoli zatem
jeszcze w wiêkszym stopniu zmniejszyæ koszty ogrzewania obiektu.
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DZIA£KA NA WARMII DLA NASZEJ GMINY
15 paŸdziernika 2020 roku radni Rady Miejskiej w Skalbmierzu podjêli uchwa³ê o wyra¿eniu zgody na
nabycie przez Gminê Skalbmierz w³asnoœci nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej w miejscowoœci
G³otowo, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyñski.
Czego dotyczy uchwa³a?
Wszystko zaczê³o siê na prze³omie lipca i sierpnia tego roku. Z Burmistrzem Miasta i Gminy Skalbmierz
skontaktowa³ siê Pan Stanis³aw Romanowski, rodowity skalbmierzanin, od wielu lat mieszkaj¹cy w Warszawie.
Pan Stanis³aw przedstawi³ Burmistrzowi propozycjê nieodp³atnego przekazania 30,9265 hektara ziemi
(w przewa¿aj¹cej czêœci zalesionej z jeziorkiem po œrodku) bêd¹cej jego w³asnoœci¹. Dzia³ka znajduje siê
w miejscowoœci G³otowo, gmina Dobre Miasto, powiat olsztyñski, województwo warmiñsko-mazurskie.
W pierwszej po³owie sierpnia Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz razem ze swoim zastêpc¹ oraz
Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej w Skalbmierzu udali siê z wizyt¹ do Warszawy, a nastêpnie do miejscowoœci
G³otowo, by zebraæ wszelkie informacje na temat dzia³ki, któr¹ Pan Stanis³aw Romanowski zamierza przekazaæ
na rzecz Gminy Skalbmierz. W trakcie wizyty uzgodniono wszelkie szczegó³y i rozpoczêto procedurê nabycia
przez Gminê Skalbmierz prawa w³asnoœci nieruchomoœci.
Na paŸdziernikowej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skalbmierzu radni jednog³oœnie podjêli
uchwa³ê o wyra¿eniu zgody na przyjêcie darowanego maj¹tku. Wczeœniej Gmina Skalbmierz zwróci³a siê
z proœb¹ do rzeczoznawcy o wycenê dzia³ki. Ta warta jest na dzieñ dzisiejszy oko³o 900 000 z³otych. Gmina
nabêdzie nieruchomoœæ w formie spadku na mocy sporz¹dzonego ju¿ testamentu, którego odpis trafi³ ju¿ do
naszego Urzêdu.
Jedynym ¿yczeniem ofiarodawcy jest, by przez 100 lat od dnia zawarcia umowy Gmina Skalbmierz
zadba³a o zachowanie w stanie niepogorszonym grobu rodzinnego Pana Stanis³awa Romanowskiego oraz
by w dniach: 5 sierpnia i w dniu Wszystkich Œwiêtych p³on¹³ na grobowcu znicz pamiêci.
Dostajemy wiele pytañ, co Gmina zamierza zrobiæ z ofiarowanym maj¹tkiem. Przede wszystkim
wyra¿amy wdziêcznoœæ dla Pana Stanis³awa Romanowskiego za piêkny gest, który na sta³e zapisze siê w historii
naszej gminy i ca³ego regionu. Pozostajemy z Panem Stanis³awem w przyjacielskich stosunkach pamiêtaj¹c o jego
piêknym i rzadko spotykanym geœcie. Za wczeœnie dziœ jednak, by snuæ plany dotycz¹ce potencja³u i mo¿liwoœci,
jakie niesie ze sob¹ wykorzystanie przekazanej dzia³ki na korzyœæ naszej Gminy i jej Mieszkañców. Warto
podkreœliæ, ¿e za kilka lat wartoœæ dzia³ki z racji na stale rosn¹cy w tym miejscu las bêdzie zdecydowanie wy¿sza.
Z up³ywem kolejnych lat pojawi¹ siê zapewne pomys³y, jak w nale¿yty sposób wykorzystaæ nabyty maj¹tek. Wtedy
te¿ ponownie bêdzie nale¿a³o wyceniæ nieruchomoœæ i pomyœleæ o jej zagospodarowaniu lub sprzeda¿y. Warto
dodaæ, ¿e do czasu nabycia maj¹tku, czyli do wykonania testamentu, wszelkie op³aty tj. m.in. podatki op³aca
w³aœciciel, czyli Pan Stanis³aw Romanowski.

Stanis³aw Romanowski urodzi³ siê 20 marca 1937 roku w Skalbmierzu. Jego rodzinny dom mieœci³ siê
przy ul.. Krakowskiej, obecnie ppor. Soko³a. Jest autorem opracowania „Dzieje miasta Skalbmierza”, które przez
lata by³o cennym Ÿród³em informacji o naszym mieœcie i okolicy dla pokoleñ mieszkañców. Nasz goœæ zabiega³
równie¿, by jedna z ulic w Warszawie nosi³a nazwê „Skalbmierska”. Po dziœ dzieñ jedna z ulicy na Starych
Bielanach w Warszawie nosi dumn¹ nazwê „Skalbmierska”. Stanis³aw Romanowski wspiera³ finansowo kilka
miejskich inicjatyw. Przez lata odwiedza³ swoje rodzinne miasto, szczególnie w dniu 5 sierpnia
i w dniu Wszystkich Œwiêtych.
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MODERNIZACJA LAMP ULICZNYCH
Gmina Skalbmierz przyst¹pi³a do realizacji
zadania pn. „Modernizacja lamp ulicznych w oparciu
o zastosowanie energooszczêdnych opraw ze Ÿród³em
œwiat³a „LED” na terenie Gminy Skalbmierz”. Otwarcie
ofert w przetargu nast¹pi³o w po³owie listopada 2020
roku. Obecnie twa dalsze procedowanie celem
wy³onienia wykonawcy. Projekt zak³ada wymianê
istniej¹cych lamp na energooszczêdne oprawy LEDowe. £¹cznie wymienionych zostanie 1414 instalacji.
Koszt zadania to ok. 1,7 mln z³otych, w tym znaczn¹
czêœæ kosztów pokryje unijne dofinansowanie. Liczymy,
¿e prace rozpoczn¹ siê wiosn¹ 2021 roku. Termin
zakoñczenia inwestycji wyznaczono na koniec listopada.
Informujemy równoczeœnie, ¿e trwaj¹ prace zwi¹zane z realizacj¹ drugiego etapu inwestycji,
tj. rozbudowy istniej¹cej sieci o lampy w miejscach, w których do tej pory nie by³o oœwietlenia ulicznego, a które to
miejsca mieszkañcy zg³osili do naszego Urzêdu poprzez so³tysów. O przyst¹pieniu do realizacji projektu
poinformujemy Pañstwa niebawem. Wiemy, ¿e zainteresowanie t¹ spraw¹ jest du¿e, a niektórzy mieszkañcy
czekaj¹ na oœwietlenie ju¿ wiele lat, tote¿ prace w tym zakresie rozpoczêliœmy u progu obecnej kadencji.
Nasza Gmina zdecydowa³a siê przyst¹piæ do realizacji projektu, by obni¿yæ du¿e koszty zwi¹zane
z zakupem energii elektrycznej. Oœwietlenie uliczne LED staje siê coraz bardziej powszechne w Polsce i na
œwiecie. Nowoczesne oprawy uliczne z powodzeniem zastêpuj¹ konwencjonalne Ÿród³a œwiat³a, m.in. lampy
sodowe i rtêciowe. Te nowoczesne rozwi¹zania charakteryzuj¹ siê wysok¹ energooszczêdnoœci¹, która w prosty
sposób przek³ada siê na zmniejszenie kosztów zwi¹zanych z oœwietleniem w poszczególnych gminach.

OCIEPLENIE ŒWIETLICO-REMIZY
W listopadzie 2020 roku zakoñczy³y siê prace zwi¹zane z ociepleniem budynku œwietlico-remizy OSP
w Dro¿ejowicach. Pierwszy etap termomodernizacji by³ mo¿liwy dziêki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a tak¿e dziêki œrodkom w³asnym z bud¿etu Gminy.
W ramach projektu zakupiona i zamontowana zosta³a równie¿ instalacja fotowoltaiczna oraz ogrzewanie
budynku przy u¿yciu grzejników elektrycznych. Koszt inwestycji to prawie 70 tys. z³otych.

ODBIÓR AZBESTU
W 2019 i 2020 roku odebrano od mieszkañców gminy zdjête pokrycia dachowe zawieraj¹ce azbest
w iloœci kolejno 75,07 Mg i 37,73 Mg w ramach uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 15 000 z³ i 5 000 z³ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 15 000 z³ i 5 000 z³, których odbiorem i utylizacj¹ zajmowa³a siê
specjalistyczna firma. Ca³kowity koszt utylizacji wyniós³ 43 056,97 z³ przy wk³adzie w³asnym 3 057 z³
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ODBUDOWA I KONSERWACJA MELIORACJI
W 2019 roku na terenie gminy prowadzone by³y prace polegaj¹ce na odbudowie
i konserwacji urz¹dzeñ melioracji szczegó³owych. Prace te prowadzone by³y przez Gminê oraz dzia³aj¹c¹ na
terenie gminy Gminn¹ Spó³kê Wodn¹.
Gminna Spó³ka Wodna wykona³a nastêpuj¹ce prace konserwacyjne:
·konserwacja i umocnienie (a¿ury) wylotu rowu odwadniaj¹cego w Dro¿ejowicach na d³ug. 50 mb pow. 7 ha wart. 9300,08 z³,
·konserwacja rowów na obiekcie Cudzynowice A na d³ugoœci ³¹cznej 1481 mb pow. 27 ha, wartoœæ robót 8737,9 z³,
·konserwacja rowów na obiekcie Cudzynowice A na d³ugoœci ³¹cznej 1000 mb pow. 57 ha, wartoœæ robót 15 953,10 z³,
·konserwacja rowów na obiekcie Cudzynowice A na d³ugoœci ³¹cznej 260 mb pow. 17 ha, wartoœæ robót 3042,00 z³,
·konserwacja rowów na obiekcie Cudzynowice A na d³ugoœci ³¹cznej 1600 mb pow. 47 ha, wartoœæ robót 12 904,20 z³,
·konserwacja rowów na obiekcie Podgaje - Bronocice na d³ugoœci ³¹cznej 397 mb pow. 17 ha, wartoœæ robót 5264,57 z³,
·konserwacja rowów na obiekcie Szarbia AB na d³ugoœci ³¹cznej 500 mb pow. 7 ha, wartoœæ robót 3268,50 z³.
£¹cznie: d³ugoœæ 5288,00 mb; powierzchnia 197 ha; wartoœæ 58 470,35 z³

Z bud¿etu gminy sfinansowano nastêpuj¹ce dzia³ania:
·konserwacja rowu odwadniaj¹cego w miejscowoœci Sielec Kolonia d³ugoœæ 200 m – wartoœæ 3994,24 z³,
·renowacja cieku od Zakrzowa w Skalbmierzu d³ugoœæ 790 m – wartoœæ 15000,06 z³,
·konserwacja rowu odwadniaj¹cego w Skalbmierzu (rów boczny cieku od Zakrzowa) oraz rów od ul. Witosa na d³ugoœci ³¹cznej 180 m –
wartoœæ prac 4733,61 z³,

·odbudowa rowu odwadniaj¹cego w Sietejowie na d³ugoœci 600 m – wartoœæ 8921,24 z³.
£¹cznie: d³ugoœæ 1770,00 mb; wartoœæ 32 649,15 z³

W 2020 roku:
Gminna Spó³ka Wodna wykona³a nastêpuj¹ce prace konserwacyjne:
·konserwacja rowów na obiekcie Ma³oszówka BCD w miejscowoœci Przybenice na d³ugoœci ³¹cznej 460 mb pow. 17 ha,
wartoœæ robót 3 821,41 z³,

·konserwacja rowów na obiekcie Ma³oszówka A w Ma³oszowie na d³ugoœci ³¹cznej 2701 mb pow. 53 ha, wartoœæ robót 37 412,08 z³.
£¹cznie d³ugoœæ 3161,00 mb; powierzchnia 70 ha; wartoœæ 41 233,49 z³.

Z bud¿etu gminy sfinansowano nastêpuj¹ce dzia³ania:
·odbudowê rowu odwadniaj¹cego w m. Kózki na d³ugoœci 320 m – wartoœæ 5 925,07 z³,
·renowacja rowów odwadniaj¹cych na dzia³ce nr ew. 269 obræb 3 stanowiàcej mienie gminne polegajàce na: odbudowie rowów
odwadniajàcych na dùugoúci 235 m; zaùoýenie sàczka drenarskiego ¨ 200 mm na dùugoúci 153 m ze studnià rewizyjnà fi. 500 mm
szt. 1 oraz 2szt studni PVC fi. 400 mm i zamontowanie trójników fi 200mm szt. 5 – wartoœæ 34 117,32 z³,
Ponadto wùasnym sprzætem wykonano konserwacjæ lub odbudowæ rowów na ùàcznà dùugoúã ok. 2550 mb, a takýe nawieziono ziemiæ na
dziaùkæ nr ew. 269 w Skalbmierzu naleýàcà do gminy w iloúci ok. 4900 m³ - koszt tych robót szacuje siê na ok. 35 000,00 z³.

Razem wartoœæ wykonanych prac wynosi 110 350,81 z³

WYMIANA POSZYCIA K£ADKI
W paŸdzierniku 2019 roku dokonano wymiany drewnianego
poszycia k³adki znajduj¹cej siê nad przelewem awaryjnym na zbiorniku
retencyjno-rekreacyjnym „Skalbmierz”.
Koszt wymiany wyniós³ kwotê 15 302,00 z³. Poszycie k³adki
wymaga³o pilnego remontu, a jej dalsze u¿ytkowanie zagra¿a³o
bezpieczeñstwu spacerowiczów.
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REMONT ŒWIETLICO-REMIZY W TOPOLI
W 2019 i 2020 roku prowadzone by³y prace remontowe w budynku œwietlico-remizy w Topoli oraz prace
zwi¹zane z rewitalizacj¹ otoczenia budynku. Staraniem miejscowej jednostki OSP przeprowadzono remont
elewacji ca³ego budynku. Wszelkie prace przewidziane w tym zakresie wykonali spo³ecznie druhowie z jednostki
OSP w Topoli. W 2020 roku kontynuowane by³y prace wewn¹trz budynku zak³adaj¹ce kompleksowy remont
dolnej sali oraz kuchni, dziêki czemu pierwsze piêtro zyska³o nowe, u¿ytkowe i atrakcyjne oblicze. Wszelkie prace
z tym zwi¹zane równie¿ zosta³y wykonane spo³ecznie przez stra¿aków ochotników z Topoli i sfinansowane
dziêki wsparciu Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Topoli.

W 2020 roku wykonano równie¿ odk³adane przez lata pilne zadanie polegaj¹ce na zabezpieczeniu rowu
melioracyjnego przebiegaj¹cego za budynkiem remizy. Rów zosta³ poszerzony, dno i brzegi zosta³y
zabezpieczone betonowymi p³ytami – wartoœæ inwestycji 20 000 z³otych. W tym samym roku wykonano równie¿
fundamenty pod budowê nowego gara¿u przy OSP. Prace sfinansowano z funduszu so³eckiego. W 2021 roku
dziêki dotacji z Funduszu Sk³adkowego Ubezpieczenia Spo³ecznego Rolników (KRUS) w wysokoœci prawie
15 000 z³otych wykonany zostanie remont ³azienki.
Dziêkujemy druhom z jednostki OSP w Topoli oraz Paniom z tamtejszego Ko³a Gospodyñ Wiejskich
za ogromne zaanga¿owanie i troskê o to wspólne miejsce, które s³u¿y wszystkim mieszkañcom Topoli.
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REMONT ŒWIETLICY WIEJSKIEJ
W GRODZONOWICACH
W 2020 roku w œwietlicy wiejskiej w Grodzonowicach wykonaliœmy prace polegaj¹ce na instalacji
ogrzewania elektrycznego w ca³ym obiekcie. Dotychczas budynek by³ ogrzewany tradycyjnym kominkiem
znajduj¹cym siê w sali g³ównej. Ponadto, przygotowuj¹c obiekt zgodnie z przekazanymi do samorz¹dów
zaleceniami celem przygotowania go dla osób odbywaj¹cych kwarantannê, jedna z toalet zosta³a przebudowana
na ³azienkê z kabin¹ prysznicow¹ i dostêpem do ciep³ej wody.

REMONT SALI KONFERENCYJNEJ W MGOK
Niema³y lifting przesz³a sala konferencyjna w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury, która pe³ni równie¿
funkcjê sali œlubów. Odbywaj¹ siê w niej sesje Rady Miejskiej oraz szereg innych wa¿nych spotkañ, uroczystoœci
i wydarzeñ kulturalnych. W ramach remontu pomalowane zosta³y œciany, wymienione zosta³o oœwietlenie
i posadzka. Zakupione zosta³y nowe sto³y i krzes³a, a tak¿e firany, zas³ony i rolety. Liczymy, ¿e nowy wygl¹d
przypadnie do gustu przysz³ym nowo¿eñcom, mieszkañcom, goœciom – wszystkim u¿ytkownikom tej sali.
Remont dofinansowa³ w kwocie 35 tysiêcy z³otych Œwiêtokrzyski Urz¹d Wojewódzki. Kontynuuj¹c prace
remontowe w Miejsko-Gminnym Oœrodku Kultury w Skalbmierzu przyst¹piliœmy równie¿
do odnowienia holu budynku.
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REMONTY I PRZEBUDOWY DRÓG
W 2019 roku zosta³a przeprowadzona
przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej
w miejscowoœci Szczekarzów dz. nr ew. 71 o d³ugoœci
352,0 mb. W wyniku przeprowadzonych robót
miejscowoœæ Szczekarzów zyska³a odcinek drogi
asfaltowej szerokoœci 3,0 m z poboczami z kruszywa
drogowego 2 x 0,25 m zapewniaj¹cy krótsze i lepsze
po³¹czenie z s¹siednimi miejscowoœciami. Ca³oœæ robót
opiewa na kwotê 67 363,16 z³, z czego z bud¿etu gminy
wydatkowano 40 423,16 z³, a pozosta³a czêœæ (26 940,00
z ³ ) p o c h o d z i ³ a z b u d ¿ e t u Wo j e w ó d z t w a
Droga w Szczekarzowie po przebudowie.
Œwiêtokrzyskiego dla
zadañ okreœlonych
w ustawie o ochronie
gruntów rolnych
i leœnych.
Ponadto zosta³a
przeprowadzona
przebudowa drogi
w e w n ê t r z n e j
w miejscowoœci
Skalbmierz dzia³ki nr ew.
769, 798 od km 0+122 do £¹cznik miêdzy Placem M. CurieSkalbmierz, ul. Rep. Partyzanckiej po przebudowie.
km 0+216, d³. 94,0 mb Sk³odowskiej a ul. Rep. Partyzanckiej.
(ul. Republiki
Partyzanckiej). W centr um miasta u³o¿ono
nawierzchniê asfaltow¹ szerokoœci 4,0 m wraz
z chodnikiem z kostki brukowej wzd³u¿ znajduj¹cych siê
zabudowañ mieszkalnych. Ca³oœæ inwestycji kosztowa³a
111 149,32 z³.
Zosta³ równie¿ przeprowadzony remont ci¹gu
pieszego (chodnika) ³¹cz¹cego przebudowywany
odcinek ul. Republiki Partyzanckiej z Placem Marii
Curie-Sk³odowskiej. Przejœcie d³ugoœci 74 m, do tej
pory zaniedbane, zyska³o obrze¿a betonowe
Droga gminna nr 003512T Podgaje-Dro¿ejowice po remoncie.
i nawierzchniê z p³yt betonowych.
W 2019 roku zosta³y przeprowadzone remonty
na dwóch odcinkach dróg w miejscowoœciach
Dro¿ejowice i Ma³oszów. W Dro¿ejowicach na drodze
nr 003512T Podgaje-Dro¿ejowice po³o¿ono now¹
warstwê asfaltu na d³ugoœci 161,0 m i szer. 3,5 m wraz
z poboczami z kruszywa za kwotê 32 067,97 z³.
W Ma³oszowie zosta³a wyremontowana droga
gminna nr 003525T Ma³oszów-Gunów, która zosta³a
ca³kowicie zniszczona w wyniku deszczu nawalnego,
który wyst¹pi³ w maju 2019 roku. W wyniku
przeprowadzonych robót zosta³a czêœciowo
Droga gminna nr 003525T Ma³oszów-Gunów przed remontem.
w y m i e n i o n a p o d b u d owa d r o g i , c a ³ kow i c i e
wyremontowane dwa przepusty pod drog¹, odmulone
rowy, wymienione przepusty na zjazdach, pobocza zyska³y warstwê z kruszywa, a jezdnia now¹ nawierzchniê
asfaltow¹. Prace by³y prowadzone na odcinku d³ugoœci 1 460,0 m. Wartoœæ inwestycji to 480 632,82 z³,
z czego z bud¿etu gminy 96 132,82 z³, a 384 500,00 z³ to œrodki z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych
i Administracji (tzw. powodziówka).
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Ponadto w 2019 r. zosta³y przeprowadzone
remonty cz¹stkowe dróg gminnych
i wewnêtrznych na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz
o wartoœci 24 382,66 z³. Wyremontowano wy³omy i ubytki
w nawierzchni asfaltowej o pow. caùkowitej 283,19 m².
Gmina zakupi³a ³¹cznie 3 340,0 ton kruszywa
drogowego za kwotê 154 291,20 z³, które zosta³o
wywiezione i wbudowane na drogach gruntowych
w celu polepszenia przejazdu maszyn rolniczych do pól
uprawnych. W tym samym celu zosta³y przeprowadzone
prace przy pomocy równiarki drogowej za kwotê Droga gminna Ma³oszów-Gunów w miejscowoœci Ma³oszów po remoncie.
7 195,50 z³. Na d³ugoœci
prawie 4,5 km zosta³o
w y ko n a n e o d mu l a n i e
rowów przydro¿nych,
zosta³o przeczyszczone
³¹cznie prawie 180 mb.
przepustów pod drogami
i pod zjazdami
i przeprowadzono úcinkæ
poboczy o powierzchni
6058,50 m². Caùoúã tych
prac pochùonæùo ùàcznie
Sietejów - rowy, przepusty i pobocza.
Ma³oszów - rowy, przepusty i pobocza.
w roku 2019 – 61 477,00 z³.
W 2020 roku
zosta³a przeprowadzona przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych w Baranowie o ³¹cznej d³ugoœci prawie
kilometra. W wyniku przeprowadzonych robót Baranów zyska³ zmodernizowany odcinek drogi asfaltowej
o zmiennej szerokoœci 3,2 -4,1 m z poboczami z kruszywa drogowego 2 x 0,25 m i gruboœci nawierzchni
asfaltowej 2 + 5 cm. Przebudowano równie¿ przepusty pod drog¹, przepusty pod zjazdami, zjazdy do posesji oraz
wykonano odmulenie rowu przydro¿nego. Ca³oœæ robót opiewa na kwotê 174 593,38 z³ z czego z bud¿etu gminy
wydatkowano ok. 60% kwoty, a pozosta³a czêœæ tj. 69 191,00 z³ pochodzi³a z bud¿etu Województwa
Œwiêtokrzyskiego dla zadañ okreœlonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leœnych.
Pandemia COVID-19 i brak œrodków
z Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji na
tzw. „powodziówki” spowodowa³o w 2020 roku
zawieszenie zaplanowanych inwestycji w postaci
przebudowy mostu na rzece Nidzicy w Topoli
i remontów dróg w Rosiejowie, Skalbmierzu
i Zakrzowie. Liczymy, ¿e zamierzone inwestycje uda siê
zrealizowaæ w kolejnych latach.
Ponadto w 2020 roku zosta³y przeprowadzone
remonty cz¹stkowe dróg gminnych i wewnêtrznych na
terenie Gminy Skalbmierz o wartoœci 41 683,22 z³.
Baranów, droga po przebudowie (modernizacji).
Wyremontowano wy³omy i ubytki w nawierzchni
asfaltowej o pow. ca³kowitej 423,61 m².
W miesi¹cach lipiec-sierpieñ na terenie gminy przez 220 godzin pracowa³a
równiarka samobie¿na, która wyrównywa³a drogi dojazdowe do pól, zniszczone
w poprzednich latach. Wartoœæ ca³kowita zamówienia wynios³a 47 355,00 z³.
Tak przygotowane drogi zosta³y utwardzone kruszywem drogowym. Gmina
zakupi³a ³¹cznie 2 400,0 ton kruszywa drogowego, w tym 500,0 ton frakcji
0-31,5 mm i 1 900,0 ton frakcji 31,5-63 mm za kwotê 122 631,00 z³, które zosta³o
wywiezione i wbudowane na drogach o nawierzchni gruntowej i t³uczniowej.
Na dùugoúci ponad 6 km zostaùo wykonane odmulanie rowów
przydroýnych, zostaùo przeczyszczone ùàcznie prawie 280 mb. przepustów
pod drogami i pod zjazdami i przeprowadzono úcinkæ poboczy o powierzchni
5973,50 m². Stanowi to wzrost o ok. 50 % w stosunku do roku ubieg³ego. Topola, oznakowanie skrzy¿owania.
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Ca³oœæ tych prac poch³onê³o ³¹cznie w roku 2020
– 77 176,72 z³
W miejscowoœci Topola dla skrzy¿owania dróg
gminnych nr 003536T Topola-Górka, nr 003535T
Topola-Cudzynowice i drogi wewnêtrznej dz. nr ew. 666
zosta³ sporz¹dzony projekt sta³ej organizacji ruchu oraz
zosta³o wykonane oznakowanie wed³ug tego projektu.
Powy¿sze skrzy¿owanie by³o miejscem czêstych kolizji
drogowych ze wzglêdu na z³o¿ony przebieg dróg.
We wrzeœniu 2020 roku zosta³ przekazany do
eksploatacji chodnik wzd³u¿ drogi wojewódzkiej
Dro¿ejowice – Skalbmierz, chodnik.
pomiêdzy Skalbmierzem a Dro¿ejowicami wykonany
w ramach zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej
nr 768 polegaj¹ca na budowie chodnika na odcinku
Dro¿ejowice – Skalbmierz w km 40+088 do km
42+056”. Powy¿sze zadanie objê³o budowê chodnika na
d³ugoœci 1 968 m, poszerzenie nawierzchni drogi
wojewódzkiej w postaci œcieku przykrawê¿nikowego,
przebudowê zjazdów indywidualnych, odtworzenie
rowów otwartych za chodnikiem oraz wykonanie
odcinków rowów zamkniêtych, budowê elementów
odwodnienia liniowego, budowê porêczy, przebudowê
zatoki autobusowej, przed³u¿enie istniej¹cego
Dro¿ejowice – Skalbmierz, chodnik.
przepustu pod koron¹ drogi i umocnienie skarp rowów
otwartych. Inwestycja zosta³a w ca³oœci sfinansowana
przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa Œwiêtokrzyskiego. Dziêkujemy Panu pos³owi Mariuszowi Goskowi
oraz Leszkowi Œmiechowi - Przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej za przychylnoœæ przy realizacji tej inwestycji.
Jej koszt wyniós³ 2 613 812,75 z³ (brutto).
Koniec roku 2020 zaowocowa³ podpisaniem umowy w sprawie udzielenia Województwu
Œwiêtokrzyskiemu pomocy rzeczowej polegaj¹cej na wykonaniu „Opracowania dokumentacji projektowej dla
zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 783 w miejscowoœci Rosiejów”. Umowa ta w sposób
znacz¹cy przybli¿a realizacjê budowy chodnika w miejscowoœci Rosiejów, który jest niezbêdny dla zapewnienia
bezpieczeñstwa jej mieszkañców na coraz bardziej ruchliwej drodze wojewódzkiej.

ZAGOSPODAROWANIE DZIA£KI
Trwaj¹ prace polegaj¹ce na zagospodarowaniu dzia³ki bêd¹cej w³asnoœci¹ Gminy przy ulicy Pu³askiego
w Skalbmierzu. Zaniedbany i niewykorzystany do tej pory teren zostanie przeznaczony pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne.
Dzia³ania w tym zakresie rozpoczêliœmy od wycinki dziko rosn¹cych krzewów i drzew. Dzia³ka zosta³a
wyrównana g³ównie poprzez nawiezienie du¿ej iloœci ziemi, a nastêpnie utwardzona. Wykonane zosta³y równie¿
prace zwi¹zane z udro¿nieniem i przekopaniem istniej¹cych rowów odwadniaj¹cych. Wytyczono i utwardzono
drogê dojazdow¹, która przebiegaæ bêdzie przez ca³y teren dzia³ki z wyznaczeniem miejsca do zawracania.
Ca³a powierzchnia placu wynosi 1,2139 ha. Zgodnie z pierwsz¹ koncepcj¹ teren ten zostanie podzielony
na 8 dzia³ek budowalnych. Ka¿da o powierzchni od 7 do 12
arów. Pod koniec ubieg³ego roku zakoñczyliœmy prace
polegaj¹ce na przygotowaniu projektu przy³¹czenia
poszczególnych dzia³ek do sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej. Do wykonania instalacji chcemy przyst¹piæ
w tym roku.
Po uzbrojeniu, dzia³ki zostan¹ wystawione na
sprzeda¿. Liczymy, ¿e ju¿ niebawem na terenie miasta
powstanie atrakcyjny teren pod budownictwo
mieszkaniowe, a co z tym idzie nowoczesne osiedle domów
jednorodzinnych.

19

BIULETYN INFORMACYJNY - GMINA SKALBMIERZ / INWESTYCJE

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŒCIEKÓW
Gmina Skalbmierz rozpoczê³a realizacjê zadania
pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni œcieków na
terenie gminy Skalbmierz etap II”. Przedmiotowe
zadanie obejmuje budowê 22 przydomowych
oczyszczalni œcieków na terenie so³ectw: Kobylniki,
Grodzonowice i Sielec Biskupi.
Zadanie jest realizowane ze œrodków
udostêpnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski
program gospodarki wodno-œciekowej poza granicami
aglomeracji ujêtych w Krajowym Programie
Oczyszczania Œcieków Komunalnych oraz na podstawie
umowy udostepnienia œrodków przez Narodowy Fundusz Ochrony œrodowiska i Gospodarki Wodnej dla
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie
przedsiêwziêcia.
Wartoœæ zadania 343 662,00 z³, dofinansowanie w formie po¿yczki umorzonej w 50% kosztów
kwalifikowalnych. Jesteœmy po przetargu, który wy³oni³ wykonawcê inwestycji. Na pocz¹tku 2021 roku
rozpoczn¹ siê prace projektowe. Termin wykonania do koñca 2021 roku.

Rozpoczêliœmy równie¿ realizacjê zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni œcieków
na terenie Gminy Skalbmierz - etap III oraz przebudowa ujêcia wody i zbiorników wody. Przedmiotowe zadanie
obejmuje budowê 76 przydomowych oczyszczalni œcieków w 12 so³ectwach na terenie gminy Skalbmierz oraz
przebudowê ujêcia wody i zbiorników wody.
Przedmiotowe zadanie jest wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich, operacja typu „Gospodarka wodno-œciekowa” w ramach poddzia³ania „Wsparcie
inwestycji zwi¹zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow¹ wszystkich rodzajów ma³ej infrastruktury,
w tym inwestycji w energiê odnawialn¹ i w oszczêdzanie energii” w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartoœæ zadania 1 462 962,00 z³, kwota dofinansowania 930 151,00 z³. Jesteœmy po przetargu, który
wy³oni³ wykonawcê inwestycji. Na pocz¹tku 2021 roku rozpoczn¹ siê prace projektowe. Termin wykonania
do koñca 2021 roku.
W 2019 roku zakoñczyliœmy realizacjê zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni œcieków na terenie
gminy Skalbmierz”. Realizacja inwestycji by³a mo¿liwa dziêki programowi „Gospodarka wodno-œciekowa”
w ramach poddzia³ania „Wsparcie inwestycji zwi¹zanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudow¹ wszystkich
rodzajów ma³ej infrastruktury, w tym inwestycji w energiê odnawialn¹ i w oszczêdzanie energii” objêtego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Projekt obejmowa³ budowê 82 szt. przydomowych
oczyszczalni œcieków na terenie gminy Skalbmierz, a tak¿e nadzór autorski, nadzór inwestorski i dokumentacjê
projektow¹ . Wartoœæ inwestycji 1 686 201,65 z³. Udzia³ mieszkañców 977 797,42 z³. Dofinansowanie 63,63%
do kosztów kwalifikowalnych 1 069 850,41 z³.
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INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH
W 2019 roku zakoñczyliœmy inwestycjê pn. „Instalacja systemów odnawialnych na terenie Gminy S³upia,
Nag³owice, Imielno, Skalbmierz” w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze œrodków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Œwiêtokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Na terenie Gminy Skalbmierz projekt obejmowa³ monta¿ 140 instalacji – 67 instalacji fotowoltaicznych
i 73 instalacji kolektorów s³onecznych. Wartoœæ inwestycji: 2 004 569 z³, dofinansowanie ok. 58,20% kosztów
kwalifikowalnych, co daje kwotê 1 026 771,58 z³.

MONITORING MIASTA
Na terenie miasta wprowadzony zosta³ system monitoringu wizyjnego. Inwestycjê wykonano w celu
zapewnienia porz¹dku publicznego, ochrony mienia, zdrowia i bezpieczeñstwa mieszkañców oraz osób
korzystaj¹cych z gminnych obiektów u¿ytecznoœci publicznej. Wprowadzenie systemu umo¿liwi prowadzenie
skuteczniejszego nadzoru nad obiektami i zapewni
wiêksze bezpieczeñstwo dla osób z nich korzystaj¹cych.
£¹cznie na terenie miasta zainstalowane zosta³y
34 kamery obs³ugiwane przez dwa rejestratory.
Monitoring rejestruje obraz i funkcjonuje 24 godziny na
dobê. Kamery monitoringu znajduj¹ siê na Rynku
naszego miasta obejmuj¹c swym zasiêgiem równie¿
ul. Szkoln¹ i ul. Ppor. Soko³a. Monitorowany jest tak¿e
przystanek autobusowy oraz skwer im. Stanis³awa ze
Skalbmierza (obok koœcio³a) wraz z parkingiem
i budynkiem Urzêdu Miasta i Gminy. Kamery
monitoringu obejmuj¹ swoim zasiêgiem równie¿ plac
zabaw i boisko spor towe wraz z placem
i trybunami przy ul. Ppor. Soko³a oraz plac targowy przy
ul. Kopernika. Nagrania obrazu zawieraj¹ce dane osobowe
przetwarza siê wy³¹cznie do celów, dla których zosta³y zebrane
i przechowuje przez okres nie d³u¿szy ni¿ 30 dni od daty nagrania.
Szczegó³owy wykaz miejsc, w których znajduj¹ siê
kamery monitoringu oraz regulamin funkcjonowania, obs³ugi
i eksploatacji monitoringu wizyjnego jest dostêpny w zak³adce
„Monitoring” na naszej stronie internetowej.
Dane zarejestrowane za pomoc¹ monitoringu, które
mog¹ stanowiæ dowód w postêpowaniu, zabezpiecza siê na
¿¹danie uprawnionego organu na dedykowanym dysku
zewnêtrznym oraz noœnikach – p³yty CD/DVD z urzêdu lub na
wniosek osoby fizycznej, prawnej lub innego podmiotu. Wzór
wniosku równie¿ jest dostêpny na naszej stronie internetowej.
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FUNDUSZ SO£ECKI
Wydatki poniesione w ramach funduszu so³eckiego w 2019 roku wynios³y kwotê 354 238,10 z³.
SO£ECTWO

PRZEDSIÊWZIÊCIE

KWOTA

01

Baranów

Dokoñczenie ogrodzenia placu, na którym po³o¿ona jest œwietlico-remiza
i boisko

17224,00 z³

02

Be³zów

Zakup kamienia
Wykonanie wylewki betonowej z przeznaczeniem na parking – ko³o
œwietlicy wiejskiej

12850,00 z³

Zakup mebli do œwietlicy wiejskiej
Zakup kosiarki spalinowej
Zakup materia³ów budowlanych pod altanê
Zakup kamienia

13268,00 z³

Zakup kamienia
Monta¿ 3 opraw oœwietleniowych

7400,00 z³

Doposa¿enie boiska sportowego
Utrzymanie boiska sportowego
Zakup materia³ów na bramê wjazdow¹
Remont gara¿u oraz odnowienie wejœcia do œwietlicy wiejskiej
Doposa¿enie OSP w sprzêt i umundurowanie

24000,00 z³

Zakup i monta¿ sto³u bilardowego
Zakup sprzêtów do æwiczeñ

11000,00 z³

Remont œwietlicy
Wykonanie odwodnienia wokó³ œwietlicy
Zakup kamienia
Zakup materia³ów do œwietlicy

12520,00 z³

Monta¿ napêdu bramy w budynku OSP
Wykonanie wylewki betonowej przy remizie
Zakup gabloty na sztandar
Zakup kamienia

21400,00 z³

Po³o¿enie kostki ko³o budynku remizy

12700,00 z³

LP

03

Boszczynek

04

Bolowiec

05

Dro¿ejowice

06

Grodzonowice

07

08

Kobylniki

09

Krêpice

10

Ma³oszów

Kamieñ na utwardzenie drogi

16020,00 z³

11

Przybenice

Utwardzenie kamieniem odcinka drogi gminnej nr 170, 167, utwardzenie
kamieniem pobocza w obrêbie wiaty przystankowej przy drodze gminnej
nr 152/2

13630,00 z³

12

Podgaje

Zakup kruszywa na drogi gminne i dojazdowe

12323,00 z³

13

Rosiejów

Wykonanie toalety w œwietlicy
Dalsze oœwietlenie uliczne

18500,00 z³

14

Sielec Biskupi

Zakup 2 wiat przystankowych

11337,00 z³

Sielec Kolonia

Zakup altany
Monta¿ ogrodzenia
Zakup krzewów
Projekt placu zabaw

18596,00 z³

Zakup mebli ogrodowych (1 stó³, 1 ³awka)
Zakup oœwietlenia do namiotu ogrodowego
Zakup dzia³ki nr 30 w miejscowoœci Sietejów oraz koszty zwi¹zane z
zakupem

10500,00 z³

Remont œwietlicy wiejskiej
Zakup materia³ów remontowych
Zakup gabloty na sztandar
Doposa¿enie OSP

17000,00 z³

Zakup kamienia na drogi

11912,00 z³

15

16

22

Kózki

Sietejów

17

Szarbia Zwierzyniecka

18

Szczekarzów
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19

20

21

Tempoczów Kolonia

Zakup kosiarki spalinowej
Ogrodzenie (zakup przêse³, s³upków i podstaw betonowych)
Zakup paliwa, oleju, ¿y³ki, szelek do wykaszarki

12300,00 z³

Tempoczów Rêdziny

Dobudowanie wiaty obok remizy
Gablota na sztandar
Wycieczka integracyjna dla mieszkañców wsi
Zakup kosiarki do wykaszania trawy
Kamieñ na utwardzenie dróg dojazdowych do pól
Bie¿¹ce utrzymanie remizy

18590,00 z³

Remont remizy
Plac zabaw (wyposa¿enie w nowe zabawki i remont zniszczonych
elementów placu zabaw)
Zakup kamienia na drogi
Piknik rodzinny
Wykonanie monitoringu na placu zabaw

37243,00z³

Zakup artyku³ów do utrzymania porz¹dku na zewn¹trz
i wewn¹trz remizy OSP
Zakup pi³kochwytów
Ocieplenie budynku remizy
Zakup artyku³ów do wyposa¿enia kuchni

15000,00 z³

Zakup pi³y spalinowej i kosy spalinowej
Zakup kamienia na drogi gminne
Oczyszczanie rowów

8925,00 z³

Topola

22

Zakrzów

23

Zakrzówek

Wydatki poniesione w ramach funduszu so³eckiego w 2020 roku wynios³y kwotê 329 337,22 z³.
LP

SO£ECTWO

01

Baranów

02

Be³zów

03

Boszczynek

04

Bolowiec

05

Dro¿ejowice

PRZEDSIÊWZIÊCIE

KWOTA

Remont œwietlicy wiejskiej
Zakup sto³ów i krzese³

18090,81 z³

Zakup materia³ów do ogrodzenia

13799,96 z³

Wykonanie ogrodzenia

14722,00 z³

Zakup przyczó³ków melioracyjnych

10800,00 z³

Zakup trawy i nawozów
Zakup witryny ch³odniczej

2790,00 z³

Wykonanie przegl¹du technicznego placu zabaw
Zakup kamienia na drogi
Zakup wykaszarki spalinowej
Zakup artyku³ów na wyposa¿enie œwietlicy

9824,86 z³

06

Grodzonowice

07

Kózki

Zakup materia³ów do wykonania remontu œwietlicy
Wykonanie pokrycia dachowego

12916,21 z³

08

Kobylniki

Opracowanie dokumentacji projektowej
Wykonanie stóp pod wiat¹
Zakup kostki brukowej
Zakup artyku³ów do wyposa¿enia œwietlicy wiejskiej

21169,57 z³

09

Krêpice

Po³o¿enie kostki brukowej przed budynkiem OSP Krêpice

13180,00 z³

10

Ma³oszów

Zakup materia³ów – remont remizy OSP
Zakup materia³ów – remont œwietlicy OSP

16106,80 z³

11

Przybenice

Zakup materia³ów na potrzeby œwietlicy wiejskiej
Warunki techniczne przy³¹czenia do sieci wod-kan
Zakup artyku³ów wyposa¿enia do œwietlicy

13786,10 z³

12

Podgaje

Zakup materia³ów w zwi¹zku z wymian¹ dachu
Zakup drzwi

12685,56 z³

13

Rosiejów

Modernizacja oœwietlenia ulicznego
Modernizacja oœwietlenia

19000,00 z³

23

BIULETYN INFORMACYJNY - GMINA SKALBMIERZ / FUNDUSZ SO£ECKI

14

Sielec Biskupi

-

15

Sielec Kolonia

Monta¿ ogrodzenia
Zakup wyposa¿enia altany
Zakup zabawek

18951,45 z³

Zakup kamienia na drogi
Zakup rury melioracyjnej
Zakup kosy spalinowej
Zakup betonu – prace melioracyjne, umocowanie rury

10953,80 z³

Wykonanie przegl¹du technicznego placu zabaw
Zakup betonu pod altanê
Zakup altany

17798,23 z³

Zakup kamienia na drogi

12108,00 z³

-

16

Sietejów

17

Szarbia Zwierzyniecka

18

Szczekarzów

19

Tempoczów Kolonia

Zakup bramy
Zakup osprzêtu do podkaszarki
Wykonanie ogrodzenia

12497,90 z³

Tempoczów Rêdziny

Remont instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP
Zakup materia³ów do remontu remizy OSP
Zakup kamienia na drogi
Zakup blachy
Artyku³y na bie¿¹ce utrzymanie remizy
Po³o¿enie kostki brukowej przed OSP

18530,05 z³

21

Topola

Wykonanie przegl¹du technicznego placu zabaw
Zakup p³yty gazowej
Opracowanie dokumentacji projektowej
Zabezpieczenie rowu melioracyjnego
Wykonanie fundamentów – budowa gara¿u przy OSP

38341,00z³

22

Zakrzów

Ocieplenie czêœci budynku OSP
Zakup materia³ów na utrzymanie remizy OSP

15597,50 z³

23

Zakrzówek

20

Zakup kamienia na drogi

5687,42 z³

ZAKUP LOKALI W CENTRUM MIASTA
W po³owie 2019 roku Gmina Skalbmierz naby³a od Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” lokale po³o¿one na
parterze Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Skalbmierzu przy ul. Szkolnej 1. Powierzchnia zakupionego mienia wynosi
ponad 300 m2. Koszt zakupu wyniós³ 400 000 z³otych brutto. Cena nabycia lokali zosta³a roz³o¿ona na raty. Ostatnia
w wysokoœci 150 000 z³otych zosta³a zap³acona w sierpniu 2020 roku. W sk³ad nabytego mienia wchodzi 5 lokali
niemieszkalnych, tj. m.in. du¿y lokal po by³ym sklepie samoobs³ugowym, lokal po by³ej kwiaciarni i drugim sklepie od
strony ul. Szkolnej, a tak¿e pomieszczenie kot³owni. Gmina Skalbmierz jest wiêc od 2019 roku jedynym w³aœcicielem ca³ego
kompleksu budynków po zachodniej stronie ul. Szkolnej.
Lokale zosta³y zakupione z zamiarem przeznaczenia ich na
pomieszczenia administracyjne Urzêdu Miasta i Gminy w Skalbmierzu.
Obecnie siedziba naszego Urzêdu mieœci siê w dwóch budynkach, co
generuje dodatkowe koszty zwi¹zane z utrzymaniem obiektów, w tym
przede wszystkim koszty zwi¹zane z ogrzewaniem. W planach jest
przeniesienie Miejsko-Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej oraz
Urzêdu Stanu Cywilnego, które znajduj¹ siê w „starym” budynku Urzêdu
na parter Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury. Budynek po by³ej
siedzibie Urzêdu przy Placu Marii Curie-Sk³odowskiej zosta³by
przeznaczony na inny cel.
Warto zaznaczyæ, ¿e oba budynki pe³ni¹ce siedzibê Urzêdu
Miasta i Gminy kwalifikuj¹ siê do natychmiastowego remontu. Z³o¿yliœmy m.in. wniosek o dofinansowanie pilnej
termomodernizacji i czêœciowej przebudowy budynku przy ul. Koœciuszki 1. Zapewne wszyscy odwiedzaj¹cy to miejsce
mieszkañcy widz¹ w jakim stanie znajduje siê obecna siedziba Urzêdu. Odpadaj¹ce elementy elewacji, nieocieplone
poddasze, brak u³atwieñ dla osób niepe³nosprawnych, niewystarczaj¹ce zaplecze lokalowe – to tylko nieliczne problemy,
z którymi borykamy siê na co dzieñ. Zwa¿ywszy, ¿e jest to nie tylko miejsce pracy urzêdników, ale przede wszystkim miejsce
przeznaczone dla naszych mieszkañców, które ma s³u¿yæ naszemu samorz¹dowi przez kolejne lata, liczymy, ¿e podjête
dzia³ania przynios¹ ju¿ niebawem pozytywne rezultaty i rozwi¹¿¹ problemy natury organizacyjnej Urzêdu, a w perspektywie
czasu przynios¹ tak wa¿ne dziœ oszczêdnoœci.
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ZMIANY W OP£ATACH ZA ŒMIECI
Szanowni Pañstwo,
w zwi¹zku z podwy¿kami op³at za gospodarowanie i odbiór odpadami komunalnymi,
w przestrzeni publicznej na terenie naszej Gminy pojawia siê wiele nieprawdziwych informacji. Zdajemy sobie
sprawê, ¿e znaczna podwy¿ka op³at w tak krótkim czasie nie jest niczym komfortowym dla mieszkañców.
W szczególnoœci z ekonomicznego punktu widzenia – i w pe³ni zgadzamy siê z opini¹ wielu mieszkañców,
¿e wysokoœæ op³at jest wysoka, a co z tym idzie jest du¿ym obci¹¿eniem dla naszych domowych bud¿etów.
Zapewniamy, ¿e jako Urz¹d od samego pocz¹tku tego swoistego „trzêsienia ziemi” na rynku odpadów
komunalnych podejmujemy szereg dzia³añ, by uchroniæ mieszkañców przed jeszcze wiêkszymi podwy¿kami.
Te niestety nie s¹ wbrew powszechnej opinii uwarunkowane wy³¹cznie od decyzji Rady Miejskiej czy Burmistrza,
ale s¹ pochodn¹ bardzo wielu czynników, o których w tym artykule chcemy opowiedzieæ. Zrzucanie pe³nej winy
za obecn¹ wysokoœæ op³aty wy³¹cznie na samorz¹d jest w tym wypadku nieuzasadnione i niesprawiedliwe. Gminy
s¹ tylko poœrednikami miêdzy mieszkañcami a firm¹, która odpady wywozi. Wysokoœæ op³aty nie ustala tak
naprawdê Burmistrz czy Rada, ale generuje j¹ wynik przetargu, przepisy, które nas do tego obliguj¹,
ogólnopolskie stawki oraz przede wszystkim iloœæ wytworzonych na terenie gminy odpadów. Nale¿y równie¿
pamiêtaæ, ¿e op³aty za œmieci nie s¹ wymys³em Urzêdu, ale obowi¹zkowym zadaniem w³asnym, które warunkuje
Ustawa o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach.
Op³aty za œmieci rosn¹ w galopuj¹cym tempie, ka¿dy nowy przetarg w kolejnych gminach to podwy¿ki,
czêsto kilkukrotne, w stosunku do dotychczasowych cen. Dlaczego tak siê dzieje? Czy mo¿na ten proces
zatrzymaæ? Gdzie tkwi problem i jak to wygl¹da z perspektywy naszej gminy?
Analiza rynku odpadów oraz przetargi w innych gminach wskazuj¹ na znacz¹cy wzrost cen za odbiór
i zagospodarowania odpadów w ca³ym województwie i kraju. Niestety z informacji docieraj¹cych z ró¿nych gmin
na terenie ca³ej Polski wynika, a potwierdza to równie¿ sytuacja w naszej Gminie, ¿e w przetargach startuje jeden
lub co najwy¿ej dwóch wykonawców, a wiêc prawie nie ma konkurencji. To niestety powoduje koniecznoœæ
przyjmowania przez gminy cen, jakie dyktuj¹ firmy. Tym z kolei ceny dyktuj¹ Regionalne Instalacje Przetwarzania
Odpadów Komunalnych. Sprawê nag³ego wzrostu cen za odpady komunalne w ca³ej Polsce bada Urz¹d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z prawem gmina nie mo¿e nie zorganizowaæ przetargu, a zaoferowanych
w przetargu cen nie mo¿na negocjowaæ.
Wzrost kosztów dzia³alnoœci, brak konkurencji, niewystarczaj¹ce narzêdzia nadzorcze w rêkach
samorz¹dów – to w opinii Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) g³ówne przyczyny wzrostu
cen w instalacjach przetwarzania odpadów, a tym samym wzrost op³at dla gospodarstw domowych.
Jak firmy t³umacz¹ wzrost cen?
·
znacz¹cym wzrostem wynagrodzeñ pracowników firm na co wp³yn¹³ wzrost minimalnego
wynagrodzenia i sytuacja na rynku pracy,
·
wzrostem cen za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w Regionalnych Instalacjach
Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
·
wzrostem op³aty za korzystanie ze œrodowiska (sk³adowanie odpadów na wysypiskach), ustalanej przez
rz¹d. W roku 2017 stawka wynosi³a 74,26 z³, w roku 2018 - 140 z³, w kolejnych latach 170 z³ i 240 z³. W 2020 roku
– 270 z³ za tonê, a w 2021 roku prawie 280 z³otych,
·
zwiêkszon¹ iloœæ wytwarzanych odpadów zmieszanych i odpadów segregowanych.
Kiedy na pocz¹tku stycznia 2019 roku Gmina Skalbmierz podnios³a op³aty za odpady, by³ to dla
mieszkañców szok cenowy. Poprzednia cena nie by³a jednak mo¿liwa do utrzymania, gdy¿ zmiany na rynku
zagospodarowania odpadów spowodowa³y, ¿e firma obs³uguj¹ca przez wiele lat nasz¹ gminê zaproponowa³a
w zorganizowanym przetargu o wiele wy¿sz¹ cenê, co dla nas równie¿ by³o szokiem. Warto podkreœliæ, ¿e po tak
istotnych zmianach na rynku œmieciowym przetarg w 2018 roku powinien byæ zorganizowany zdecydowanie
wczeœniej, ale nie zosta³. Dlaczego? Mo¿e dlatego, ¿e by³ to rok wyborczy? Przetarg powinien byæ zorganizowany
najpóŸniej w trzecim kwartale. Niestety poprzednik nie podj¹³ ¿adnych dzia³añ w tej sprawie. Ostatecznie
zorganizowaniem przetargu musia³ wiêc zaj¹æ siê nowy burmistrz, który po objêciu urzêdu w drugiej po³owie
listopada, mia³ na to zaledwie miesi¹c, zwa¿ywszy, ¿e z koñcem grudnia koñczy³a siê umowa z firm¹ „EKOM”.
Bez organizacji przetargu, nasza Gmina pozosta³aby od stycznia bez odbiorcy odpadów. Terminy pozwoli³y nam
na uniewa¿nienie tylko jednego przetargu. W tym czasie poczyniliœmy starania, by w kolejnym wziê³y równie¿
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udzia³ inne firmy, co gwarantowa³oby jak¹kolwiek konkurencjê, a co z tym idzie mo¿liwoœæ ustalenia mniejszej
op³aty za odbiór i wywóz odpadów. I tak te¿ siê sta³o. Zgodnie z przepisami wybrana zosta³a nowa firma
„Tamax”, która zaproponowa³a w przetargu ni¿sz¹ cenê.
Warto podkreœliæ, ¿e zmieni³y siê równie¿ w tym czasie bardzo wa¿ne przepisy, które zrewolucjonizowa³y
system odbioru odpadów. Gminy nie p³ac¹ ju¿ firmom rycza³tem za wywóz odpadów niezale¿nie od
wyprodukowanej iloœci odpadów, ale uiszczaj¹ op³atê za ka¿d¹ jedn¹ tonê wyprodukowanych realnie œmieci przez
mieszkañców. W przetargach firmy podaj¹ stawkê za tonê, a Gmina podaje szacunkow¹ liczbê w tonach œmieci,
które mieszkañcy mog¹ wyprodukowaæ w danym roku. Z wiêksz¹ uwag¹ zaczêliœmy równie¿ do celów
statystycznych weryfikowaæ iloœæ wytwarzanych odpadów przez mieszkañców, okaza³o siê, ¿e z roku na rok iloœæ
wytworzonych odpadów znacznie wzros³a, o czym piszemy poni¿ej.
Niestety, jak przewidywaliœmy zaproponowane na pocz¹tku stycznia stawki trudno by³o utrzymaæ.
Wzrost op³aty zosta³ ustalony uchwa³¹ nr XXIX/129/2020 Rady Miejskiej w Skalbmierzu z dnia 23 wrzeœnia
2020 r. Zwiêkszona op³ata (obowi¹zuj¹ca od 1 paŸdziernika 2020 roku) wynika bezpoœrednio z rozstrzygniêcia
przetargu na odbiór i zagospodarowanie œmieci, który zosta³ otwarty 16.09.2020 r. W przetargu ofertê z³o¿y³a
tylko jedna firma: „TAMAX”, która zaoferowa³a 1050,00 z³ brutto za tonê odpadów zmieszanych (mokrych)
wyprodukowanych przez mieszkañców. Prze³o¿y³o siê to na koszt 25 z³otych miesiêcznie od osoby
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 24 z³ote je¿eli bioodpady s¹ zbierane i zagospodarowywane
we w³asnym zakresie na kompostowniku.
Cena odbioru i utylizacji 1 tony odpadów z poprzedniego przetargu, który by³ organizowany przez
Gminê Skalbmierz w 2019 roku r. wynosi³a 945,00 z³ brutto za tonê odbieranych odpadów. To oznacza, i¿ wzrost
ceny jaki nast¹pi³ od 2019 roku wynosi ju¿ 11%.
Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e Gminy nie mog¹ dok³adaæ z w³asnego bud¿etu do zadania, którym
jest odbiór i zagospodarowanie odpadów. Gmina na œmieciach nie zarabia ani z³otówki! Koszty realizacji
inwestycji musz¹ siê bilansowaæ, co oznacza, ¿e gmina nie mo¿e w ¿aden sposób do³o¿yæ do stawek, a za wywóz
œmieci musimy zap³aciæ my sami, czyli mieszañcy. Warto zauwa¿yæ, ¿e op³aty za œmieci wp³ywaj¹ na
wyodrêbnione konto i s¹ wydatkowane wy³¹cznie na pokrycie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów.
Znacz¹cy wzrost produkcji œmieci z naszych gospodarstw domowych
Poza wskazanymi powy¿ej czynnikami, do wzrostu op³aty przyczyni³ siê tak¿e skokowy wzrost produkcji
œmieci w ostatnich latach w naszej gminie. W 2016 roku by³o to 642,8 ton, a w 2019 roku 935,52 ton, w kolejnym
2020 r. ju¿ 1338,10 ton. Warto zauwa¿yæ, ¿e tylko w przeci¹gu ostatnich czterech lat iloœæ œmieci wytworzonych
przez mieszkañców naszej gminy wzros³a o ponad 100%.
Sposoby na ograniczenie kosztów systemu œmieciowego
Jeszcze przed otwarciem przetargu w Urzêdzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu zosta³y podjête kroki, by
ograniczyæ koszty systemu odbioru odpadów. Poza cen¹ 1 tony odpadów kluczowymi czynnikami wp³ywaj¹cymi
na cenê us³ugi s¹ liczba mieszkañców zg³oszona do systemu oraz iloœæ produkowanych odpadów. Zgodnie
z przepisami œrodki z op³aty wnoszonej przez mieszkañców musz¹ pokryæ tak¿e koszty administracyjne (op³aty
pocztowe, programy komputerowe, wynagrodzenie osób zajmuj¹cych siê obs³ug¹ i kontrol¹ systemu).
W zwi¹zku z powy¿szym d¹¿ymy do tego, by liczba mieszkañców zg³oszonych do systemu by³a
jak najbli¿sza rzeczywistoœci. Ca³y czas s¹ wykonywane kontrole deklaracji. Pracownicy naszego Urzêdu
weryfikuj¹, czy wszyscy z³o¿yli deklaracje, nastêpnie, czy jest zg³oszona odpowiednia liczba osób – sprawdzane s¹
m.in. nowe urodzenia, meldunki. Wszystkie te dane z ewidencji ludnoœci s¹ porównywane z deklaracjami za
odpady. B¹dŸmy odpowiedzialni i uczciwi – p³aciæ zgodnie z ustaw¹ o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach
musz¹ wszyscy mieszkañcy.
Oprócz tego d¹¿ymy do ograniczenia iloœci przekazywanych odpadów. Poniewa¿ ka¿dy 1 kg œmieci
generuje koszty, namawiamy mieszkañców do lepszej segregacji, do pozostawiania odpadów organicznych
w przydomowych kompostownikach. Koszty, jakie trzeba ponieœæ za ka¿d¹ tonê odpadów zawiezion¹ do
instalacji regionalnej, w przeci¹gu ostatnich siedmiu lat wzros³y czterokrotnie w przypadku odpadów
zmieszanych i nawet dwudziestokrotnie (!) w przypadku odpadów opakowaniowych (¿ó³te worki). Wp³yw na to
maj¹ zarówno wzrastaj¹ce ka¿dego roku op³aty œrodowiskowe za sk³adowanie odpadów, które maj¹
„mobilizowaæ” do jak najwiêkszego odzysku i recyklingu, jak równie¿ faktyczny koszt ich zagospodarowania,
czyli pokrycie nak³adów, jakie ponoszone s¹ na inwestycje w unowoczeœnianie instalacji, aby mog³y jak
najdok³adniej posegregowaæ œmieci i przygotowaæ je do ponownego u¿ycia.
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Obecnie nasza gmina musi wykazaæ siê poziomem recyklingu, tj. oddaæ 50% œmieci posegregowanych we
w³aœciwy sposób. Je¿eli nie wyka¿emy siê odpowiednim poziomem recyklingu, zostan¹ na nas na³o¿one kary
finansowe. Zwracamy siê wiêc do mieszkañców o powa¿ne traktowanie segregowania œmieci. Miêdzy innymi
w³aœnie dlatego zdecydowaliœmy siê na zakup samochodu, który bêdzie s³u¿y³ do kontroli œmieci, a tak¿e bêdzie
s³u¿y³ do zbierania œmieci w so³ectwach.
Prowadzimy tak¿e kompleksow¹ kontrolê firmy wywo¿¹cej odpady. Ka¿dy samochód wje¿d¿aj¹cy
i wyje¿dzaj¹cy na obszar naszej Gminy jest poddawany kontroli wagowej. Przeprowadzamy równie¿
niezapowiedziane kontrole na trasie zbierania odpadów. Widzimy, i¿ te dzia³ania pozwoli³y nam na ograniczenie
produkcji odpadów w porównaniu z rokiem ubieg³ym oraz na zwiêkszenie liczby osób w systemie.
Przy jednoczesnym obni¿eniu kosztów administracyjnych jest wtedy szansa na zbilansowanie systemu przy
obecnie uchwalonej op³acie.
Podsumowanie
Nie mamy – jako samorz¹d i mieszkañcy – wiêkszego wp³ywu na ceny dyktowane przez firmy dzia³aj¹ce
na rynku œmieciowym. Mo¿emy jedynie pilnowaæ, by w systemie by³y zg³oszone wszystkie korzystaj¹ce z niego
osoby, by do gminnego systemu nie dostawa³y siê odpady z przedsiêbiorstw oraz by waga wystawianych przez nas
œmieci w kub³ach by³a jak najni¿sza (np. poprzez kompostowanie czy odpowiednie segregowanie).
Tylko te wspólne dzia³ania mog¹ nas uchroniæ przed kolejnymi wzrostami cen za odbiór œmieci. Nieustannie
czynimy starania, aby przy nastêpnym przetargu ceny za œmieci nie wzrasta³y. Mamy nadziejê ¿e w nied³ugim
czasie bêdziemy mogli Pañstwu przekazaæ dobr¹ informacjê o naszych dzia³aniach.
Marek Juszczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz

JAK SEGREGOWAÆ ŒMIECI?
G³ówna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – nale¿y oddzielaæ surowce
od odpadów, które nie nadaj¹ siê do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? S¹ to: metale
i tworzywa sztuczne, papier, a tak¿e opakowania szklane i odpady biodegradowalne.
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Ochotnicza Stra¿ Po¿arna sk³adaj¹ca siê ze stra¿aków-ochotników w Gminie Skalbmierz liczy
16 jednostek OSP: Baranów, Be³zów, Boszczynek, Dro¿ejowice, Kobylniki, Kózki Krêpice, Ma³oszów,
Podgaje, Rosiejów, Sielec Kolonia, Skalbmierz, Szarbia Zwierzyniecka, Tempoczów Rêdziny, Topola
i Zakrzów. Jednostki ze Skalbmierza i Sielca Kolonii nale¿¹ do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego.
Przez dwa lata dziêki du¿emu zaanga¿owaniu pracowników Urzêdu Miasta i Gminy w Skalbmierzu i owocnej
wspó³pracy z poszczególnymi jednostkami uda³o siê pozyskaæ du¿e œrodki zewnêtrzne z szeregu konkursów na
remonty remiz, wyposa¿enie i sprzêt stra¿acki.

NOWY WÓZ STRA¯ACKI OSP SKALBMIERZ
11 maja 2019 roku Burmistrz Marek Juszczyk w towarzystwie prezesa OSP w Skalbmierzu Dariusza
Wojtasika odebra³ w Kielcach z r¹k ówczesnej wicepremier Beaty Szyd³o promesê na ponad pó³milionowe
dofinansowanie (560 tys. z³) zakupu nowego wozu bojowego o wartoœci 760 tys. z³ dla jednostki Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Skalbmierzu. Ostatni nowy wóz trafi³ do naszej gminy 15 lat temu. Druhowie z OSP
Skalbmierz s¹ pierwsz¹ jednostk¹ w powiecie po Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z najwiêksz¹ liczb¹ wyjazdów na
akcje. Nowy wóz trafi³ do skalbmierskiej stra¿nicy pod koniec paŸdziernika 2019 roku. Dotychczasowy wóz
nale¿¹cy do skalbmierskiej jednostki zosta³ przekazany dla druhów stra¿aków z Dro¿ejowic. Nowy wóz trafi³ do
Skalbmierza 28 paŸdziernika 2019, a oficjalnie zosta³ przekazany jednostce 15 grudnia. Œredni samochód
ratowniczo-gaœniczy dosta³ imiê Jan. Rodzicami chrzestnymi samochodu zostali: Ma³gorzata Bartosik
i S³awomir Czekaj. Dziêkujemy Panu pos³owi Krzysztofowi Lipcowi za wsparcie w realizacji zadania.
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WSPARCIE FINANSOWE OSP TOPOLA
7 paŸdziernika 2020 roku Burmistrz Marek Juszczyk podpisa³ w Urzêdzie Marsza³kowskim w Kielcach
umowê z ministrem sprawiedliwoœci, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro na dofinansowanie zakupu
lekkiego samochodu ratowniczo-gaœniczego dla jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Topoli. 297 000 tysiêcy
z³otych dotacji pochodzi z Funduszu Sprawiedliwoœci. To drugi, nowy wóz stra¿acki, który trafi³ do naszej gminy.
Ca³kowity zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaœniczego Opel Movano wyniós³ kwotê 299 999 z³otych.
Samochód wjecha³ do gara¿u remizy OSP w Topoli na pocz¹tku grudnia 2019 roku. ¯yczymy pomyœlnoœci
w u¿ytkowaniu tego pojazdu i œwiadczeniu pe³nej pomocy mieszkañcom naszej Gminy. Dziêkujemy równie¿
Panu pos³owi Mariuszowi Goskowi za pomoc w realizacji tego zadania.

Ponad 16 tysiêcy z³otych trafi³o równie¿ dla jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Topoli na
doposa¿enie w niezbêdny sprzêt ratowniczo-gaœniczy. Gmina Skalbmierz uzyska³a na ten cel dofinansowanie
z Urzêdu Marsza³kowskiego w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalnoœci obszarów wiejskich poprzez
zwiêkszenie potencja³u jednostek Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej”. Bezpieczeñstwo mieszkañców obszarów
wiejskich zapewniaj¹ w du¿ej mierze jednostki Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. U¿ytkowane przez nie stra¿nice,
bêd¹ce tak¿e niejednokrotnie jedynym miejscem pe³ni¹cym funkcje spo³eczno-kulturalne, wymagaj¹ w wielu
przypadkach nak³adów finansowych, poprawiaj¹cych ich funkcjonalnoœæ. Maj¹c na uwadze potrzeby jednostek
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, Urz¹d Marsza³kowski opracowa³ system wsparcia jednostek OSP dzia³aj¹cych
na obszarach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich naszego województwa.
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Topoli jest jedn¹ z najbardziej prê¿nie dzia³aj¹cych jednostek na terenie
naszej gminy. W tym roku jednostka OSP w Topoli bêdzie obchodzi³a 100-lecie istnienia.
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ZAKUP UBRAÑ SPECJALNYCH
19 listopada 2019 roku Pan burmistrz Marek Juszczyk podpisa³ wspólnie z Pani¹ skarbnik Agnieszk¹
Basiak w siedzibie Funduszu Sprawiedliwoœci w Warszawie umowê na dofinansowanie zakupu 18 kompletów
ubrañ specjalnych dla stra¿aków ochotników z jednostek OSP: Boszczynek, Sielec Kolonia i Dro¿ejowice.
Dofinansowanie wynios³o ponad 60 tys. z³otych. Nowe wyposa¿enie trafi³o do jednostek w grudniu tego samego
roku. Nowe ubrania, zgodne z obecnymi certyfikatami, zast¹pi³y dotychczasowe i zniszczone ju¿ wyposa¿enie
osobiste stra¿aków. Koszt jednego, trzyczêœciowego ubrania specjalnego w piaskowym kolorze wynosi oko³o
3300 z³otych.

ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO SPRZÊTU
Gmina Skalbmierz pozyska³a równie¿
dofinansowanie w ramach realizowanego przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach programu
finansowania s³u¿b ratowniczych na dofinansowanie
zakupu specjalistycznego sprzêtu wykorzystywanego
w akcjach ratowniczych dla szeœciu jednostek OSP
z terenu Gminy Skalbmierz: OSP Skalbmierz –
z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk ubrañ specjalnych
(UPS) na kwotê 6 100 z³otych; OSP Dro¿ejowice –
z przeznaczeniem na zakup pompy szlamowej na kwotê
6 100 z³otych; OSP Topola – z przeznaczeniem na zakup
wê¿y stra¿ackich, reflektorów oraz 2 szt. szelek
ratowniczych na kwotê 6 100 z³otych; OSP Szarbia
Zwierzyniecka – z przeznaczeniem na zakup pilarki
spalinowej oraz agregatu pr¹dotwórczego na kwotê
5 412,00 z³; OSP Kózki z przeznaczeniem na zakup
syreny alarmowej na kwotê 5 473,50 z³; OSP Sielec
Kolonia z przeznaczeniem na zakup motopompy
p³ywaj¹cej Niagara+ na kwotê 5 658,00 z³.
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KOLEJNY SAMOCHÓD DLA OSP
Jednostka Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Skalbmierzu wzbogaci³a siê o lekki samochód
kwater mistrzowski Renault Kangoo. Pojazd,
wykorzystywany do wsparcia akcji ratowniczogaœniczych, zosta³ przekazany nieodp³atnie dla OSP
KSRG Skalbmierz staraniem komendanta Komendy
Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Kazimierzy
Wielkiej kpt. Marcina Oziêb³y oraz burmistrza Marka
Juszczyka. Serdecznie w imieniu ca³ego samorz¹du
dziêkujemy Panu komendantowi za przychylnoœæ.
Pojazd zast¹pi³ dotychczas wykorzystywanego w skalbmierskiej jednostce do wielu zadañ legendarnego ju¿
Poloneza Caro – pojazd ten jest w dobrym stanie, dlatego zosta³ przekazany do jednostki OSP w Krêpicach.

DOTACJA NA ZAKUP SPRZÊTU DLA OSP
Ponad 54 tysi¹ce z³otych dotacji pozyska³a Gmina Skalbmierz na zakup wyposa¿enia i sprzêtu
ratownictwa dla szeœciu jednostek OSP z terenu naszej Gminy. Wsparciem objête zosta³y jednostki OSP
z: Baranowa, Boszczynka, Dro¿ejowic, Kobylnik, Sielca Kolonii i Skalbmierza. Przyznana dotacja pochodzi
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwoœci. W ramach
przyznanej dotacji jednostki zosta³y wyposa¿one m.in. w nowe he³my stra¿ackie, ubrania specjalne, a tak¿e
zakupione zostan¹ dla wymienionych jednostek pi³y spalinowe, agregat pr¹dotwórczy, aparaty tlenowe, maszt
oœwietleniowy oraz przenoœne radiotelefony.
Od dwóch lat z sukcesem pozyskujemy
pieni¹dze zewnêtrzne na doposa¿enie poszczególnych
jednostek, a tak¿e remonty w remizach. Wsparciem
obejmowane s¹ w szczególnoœci jednostki nale¿¹ce do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego oraz
jednostki bior¹ce udzia³ w akcjach ratowniczogaœniczych. Dziêkujemy Panu pos³owi Mariuszowi
Goskowi za wsparcie przy przekazaniu dotacji na ten cel
dla stra¿aków ziemi skalbmierskiej i kazimierskiej.

JUBILEUSZ OSP ROSIEJÓW
14 lipca 2019 roku piêkny jubileusz 90-lecia
istnienia obchodzi³a jednostka OSP w Rosiejowie.
Uroczystoœæ rozpoczê³a Msza Œwiêta w tamtejszej
kaplicy. Po wspólnej modlitwie poczty sztandarowe
i wszyscy uczestnicy przeszli na plac przed remiz¹ OSP,
gdzie rozpoczê³a siê czêœæ oficjalna uroczystoœci.
Zas³u¿onym druhom wrêczono medale i odznaki.
Jubileusz uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ podsekretarz
stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr
Wawrzyk, senator Jacek W³osowicz, pose³ Mariusz
Gosek, radny sejmiku województwa œwiêtokrzyskiego
Artur Konarski, komendant powiatowy PSP Marcin
Oziêb³o, szef kazimierskiego ARiMRu Janusz Skoczek
oraz kierownik kazimierskiego KRUSu Adrian Œcipiór. O czêœæ artystyczn¹ uroczystoœci zadba³y zespo³y
Rosiejowianki, Dro¿anie i Zganioki. Ca³oœæ zakoñczy³ rodzinny piknik przy suto zastawionych sto³ach i zabawa
taneczna.
Inicjatorem powo³ania do ¿ycia jednostki OSP w Rosiejowie by³ w 1929 roku miejscowy dziedzic Andrzej
Tañski, który wspiera³ druhów finansowo i odda³ grunt pod budowê remizy.
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REGIONALNY KONKURS GRANTOWY
"RÓWNAÆ SZANSE 2020"
Wniosek z³o¿ony przez Ko³o Gospodyñ
Wiejskich w Be³zowie oraz Stowarzyszenie Dla
Skalbmierza uzyska³ dofinansowanie w Regionalnym
Konkursie Grantowym „Równaæ Szanse 2020”
w ramach Programu Polsko-Amerykañskiej Fundacji
Wolnoœci. Organizacjom przyznano dofinansowanie
w kwocie 8 000 z³ na realizacjê projektu „B³yszczyki
be³zowskie”. Projekt jest realizowany na terenie
œwietlico-remizy w Be³zowie od lutego do koñca lipca
2021 roku. Skierowany jest do m³odych mieszkañców
naszej gminy (w wieku od 13 do 19 lat).
Wszelkie dzia³ania realizowane w ramach
projektu zmierzaj¹ do utworzenia spo³ecznej,
edukacyjnej mini-pasieki na terenie œwietlico-remizy w Be³zowie, a co z tym idzie do produkcji miodu, który
bêdzie rozprowadzany w specjalnych tubkach „b³yszczykach”. W ten sposób chcemy wypromowaæ wyj¹tkowy
miód, który powstanie w Be³zowie, a jednoczeœnie zachêciæ do regularnego spo¿ywania miodu, który, jak wiemy,
ma wiele w³aœciwoœci zdrowotnych. Ka¿dy chêtny swój „B³yszczyk be³zowski” bêdzie móg³ nosiæ przy sobie
i „korzystaæ” z niego, gdy przyjdzie na niego chêæ. Warto podkreœliæ, ¿e nazwa Be³zów pochodzi od nazwy
osobowej Be³z, znacz¹cej w jêzyku pras³owiañskim „coœ b³yszcz¹cego” – st¹d nasz pomys³ na „B³yszczyki
be³zowskie”.
Przyznana dotacja zostanie przeznaczona m.in. na nasadzenia kwiatów i krzewów miododajnych, zakup
i monta¿ uli wraz z rodzinami pszczelimi, zakup pozosta³ego sprzêtu i wyposa¿enia, warsztaty z pszczelarzem
oraz organizacjê „Pszczelej imprezy” na pierwsze miodobranie i podsumowanie projektu. Pasieka powstanie na
terenie placu za œwietlico-remiz¹ w Be³zowie. Jesieni¹ 2020 roku nasadzonych na tym terenie zosta³o ju¿
kilkadziesi¹t sztuk drzew miododajnych.
W realizacji projektu wypatrujemy przede wszystkim szansy na przekazanie m³odzie¿y wiedzy na temat
prowadzenia pasieki i pozyskiwania miodu oraz zak³adania upraw roœlin miododajnych. M³odzie¿ zostanie
zaktywizowana poprzez spo³eczn¹ pracê i opiekê nad pszczelimi rodzinami, a tak¿e pozna nowe metody
wykorzystania potencja³u terenów wiejskich. Zostanie zaanga¿owana w dzia³ania proekologiczne, bêdzie mog³a
rozwijaæ swoje pasje i zainteresowania. Ponadto w ramach inicjatywy zwiêkszona zostanie populacja pszczo³y
miodnej, co poprawi stan œrodowiska naturalnego. Zale¿y nam równie¿ na wypromowaniu samej miejscowoœci
Be³zów i zadbaniu o teren za tamtejsz¹ œwietlic¹, który, jak liczymy, w przeci¹gu najbli¿szych lat zamieni siê
w prawdziwy i piêkny ogród, w którym dalej prowadzone bêd¹ warsztaty i zajêcia edukacyjno-ekologiczne dla
m³odzie¿y.
Nasz Urz¹d zadeklarowa³ pe³ne wsparcie przy realizacji projektu i ju¿ dziœ trzymamy kciuki. Swoj¹ pomoc
oferuj¹ równie¿ dzia³aj¹cy na terenie naszego powiatu pszczelarze oraz inne organizacje pozarz¹dowe, tak¿e
z pewnoœci¹ wiele w Be³zowie w tym roku siê bêdzie dzia³o.
Podczas czterech Regionalnych Komisji eksperci dokonali oceny wniosków i wy³onili 100 projektów,
które otrzymaj¹ dofinansowanie w ramach programu „Równaæ Szanse 2020”, w tym tylko trzy z terenu naszego
województwa.
Program „Równaæ Szanse” powsta³ w 2001 roku. Celem Programu jest wyrównanie szans m³odych ludzi
na dobry start w doros³e ¿ycie.
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"BOSZCZYNEK WCZORAJ, DZIŒ I JUTRO"
„Boszczynek Wczoraj, Dziœ i Jutro” – pod takim has³em 2 marca 2019 roku odby³o siê wyj¹tkowe
spotkanie w Œwietlicy Wiejskiej w Boszczynku, po³¹czone z jubileuszem 10-lecia Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Boszczynku. W trakcie spotkania mogliœmy: poznaæ bogat¹ historiê miejscowoœci przybli¿on¹ za pomoc¹
prezentacji multimedialnej, podziwiaæ wystêpy najm³odszych i tych nieco starszych mieszkañców, którzy
przenieœli nas do starodawnej izby. Nie zabrak³o równie¿ wspomnieñ mieszkañców, ogromnego smacznego tortu
i ludowych przyœpiewek. Dziêkujemy Ko³u Gospodyñ Wiejskich za 10-letni¹ pracê spo³eczn¹, krzewienie
kultury, pielêgnowanie ludowej tradycji oraz promocjê Miasta i Gminy Skalbmierz. Wiemy ju¿ jak wygl¹da³
Boszczynek wczoraj, jak wygl¹da dziœ, a jak bêdzie wygl¹da³ jutro? Przede wszystkim chcielibyœmy, ¿eby za te
kilka, kilkanaœcie lat w Boszczynku byli tak wspaniali ludzie jacy s¹ tu dzisiaj. Ludzie, którzy chc¹ dzia³aæ, chc¹ siê
integrowaæ i realizowaæ wszystkie swoje plany. Boszczynek potrzebuje dziœ i jutro w³aœnie takich ludzi –
spo³eczników z krwi i koœci, którzy dbaj¹ o tê miejscowoœæ i wszystkie inne miejscowoœci naszej gminy.
Wszystkiego dobrego na kolejne lata dzia³alnoœci!

JARMARK AGROTURYSTYCZNY
Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Dro¿ejowicach reprezentowa³y we wrzeœniu 2020r. nasz¹ gminê na
15. Œwiêtokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym. Na imprezie zorganizowanej w Parku Etnograficznym
w Tokarni zaprezentowa³o siê ponad 100 wystawców z regionu œwiêtokrzyskiego. 15. edycji przyœwieca³o has³o,
a zarazem konkurs „Wiejskie Czekade³ko” – na najlepsz¹ potrawê, która pozwala nam przeczekaæ do dania
g³ównego, czyli do obiadu. Panie z Dro¿ejowic zg³osi³y do konkursu pastê z kiszonego bobu z czosnkiem
i pietruszk¹ na grzance. W trakcie imprezy rozstrzygniêty zosta³ równie¿ konkurs na najpiêkniejsze stoisko
wystawowe Jarmarku, w którym Panie z Dro¿ejowic okaza³y siê najlepsze zajmuj¹c pierwsze miejsce. Serdecznie
gratulujemy! Bardzo du¿ym powodzeniem cieszy³y siê równie¿ oczywiœcie s³ynne kiszonki z Dro¿ejowic.
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I RODZINNY PIKNIK STRA¯ACKI
W sobotê 29 czerwca 2019 roku na stadionie sportowym LKS Victoria w Skalbmierzu z inicjatywy
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz Marka Juszczyka odby³ siê Pierwszy Rodzinny Piknik Stra¿acki Gminy
Skalbmierz. Program imprezy obfitowa³ w wydarzenia œciœle powi¹zane z g³ównymi jej bohaterami. Najbardziej
widowiskowym akcentem by³ pokaz ratownictwa drogowego z ciêciem samochodu w wykonaniu jednostek OSP
z miejscowoœci Skalbmierz, Sielec Kolonia i Dro¿ejowice. Dla samych stra¿aków organizatorzy przygotowali ca³y
szereg klasycznych konkurencji sprawnoœciowych, od przetaczania ciê¿kiej opony na czas zaczynaj¹c, poprzez
rzut pi³k¹ lekarsk¹ na przeci¹ganiu liny koñcz¹c. Ogromnym zainteresowaniem cieszy³y siê atrakcje dla
wszystkich du¿ych i ma³ych dzieci przygotowane przez KGW „Skalbmierskie Babeczki”. Pyszna, orzeŸwiaj¹ca
i smakowita domowa lemoniada, strefa maluszków, gry, zabawy i zawody sportowe, gigantyczne bañki mydlane,
kolorowe warkoczyki, modelowanie balonów oraz tatua¿e wraz z malowaniem twarzy znakomicie uzupe³nia³y
wyj¹tkowo barwny korowód postaci bajkowych. Nie zabrak³o dbaj¹cych o pok³ady energii uczestników pikniku
punktów gastronomicznych z grillowan¹ kie³bas¹, ¿urkiem, bigosem i grochówk¹, nad których sprawnym
dzia³aniem czuwa³y panie z KGW Kózki oraz Pan Ryszard Nowak z Baranowa. O oprawê artystyczn¹ imprezy
zadba³ zespó³ „Sorbona Band” oraz zespó³ folklorystyczny Olbryszanie. Na uczestników pikniku czeka³o
mnóstwo atrakcji towarzysz¹cych: stoiska z tradycyjnymi lodami z beczki i wat¹ cukrow¹, dmuchana zje¿d¿alnia
i wiele innych. Okolicznoœciowe dyplomy jako element podziêkowania dla jednostek OSP za ogromny wk³ad
w dzia³ania na rzecz Gminy Skalbmierz oraz uczestnictwo w Pikniku zosta³y wrêczone na zakoñczenie imprezy
ich przedstawicielom przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz Marka Juszczyka, któremu towarzyszyli
goœcie honorowi, pose³ na Sejm RP Pan Krzysztof Lipiec oraz Przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa
Œwiêtokrzyskiego Pan Andrzej Pruœ.
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FESTIWAL OGÓRKA W DRO¯EJOWICACH
21 lipca 2019 roku odby³ siê Pierwszy Festiwal Ogórka w Dro¿ejowicach. Wa¿nymi elementami festiwalu
by³o 10-lecie istnienia Zespo³u Dro¿anie oraz otwarcie boiska sportowego po³¹czone z meczem niespodziank¹.

"Z ZAPOMNIANYCH SPICHLERZY..."
W sierpniu i paŸdzierniku 2020 roku uczestniczyliœmy w miêdzypokoleniowych spotkaniach
w Boszczynku. Spotkanie w paŸdzierniku zakoñczy³o realizowany w miejscowoœci projekt „Z zapomnianych
spichlerzy przesta³ej boszczyñskiej zasieki”. Jego realizacja by³a mo¿liwa dziêki dofinansowaniu zewnêtrznemu
z Funduszy Unijnych przyznanemu przez Fundacjê Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego –
Partner projektu „Œwiêtokrzyski Oœrodek Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej (ŒOWES). O dotacjê w ramach
konkursu „Mikrodotacje ŒOWES na lokalne inicjatywy spo³eczne – edycja 2020” ubiega³o siê z powodzeniem
Stowarzyszenie Dla Skalbmierza, które by³o zarazem koordynatorem ca³ego projektu i które to w ca³oœci
przekaza³o przyznan¹ dotacjê na rzecz mieszkañców Boszczynka.
Dziêki wspólnemu dzia³aniu kilku organizacji uda³o siê zrealizowaæ w Boszczynku wyj¹tkowy projekt,
którego pok³osiem jest m.in. film prezentuj¹cy niegdysiejsze formy prowadzenia ¿niw i tradycji z nimi
zwi¹zanych. W ramach projektu odby³o siê równie¿ kilka spotkañ z mieszkañcami. W jego realizacji wypatrujemy
przede wszystkim szansy na promocjê Boszczynka pod k¹tem kolejnych dzia³añ zmierzaj¹cych do szeroko
pojêtego rozwoju. To równie¿ próba zachowania czêœci dorobku kulturowego polskiej wsi, który odchodzi ju¿
w zapomnienie. Dziêki powsta³emu filmowi uda³o nam siê zachowaæ na lata w zmaterializowanej formie ca³y
przekrój tradycyjnych i zdrowych form wiejskiej aktywnoœci. Realizacja projektu we wspó³pracy z innymi
organizacjami pozarz¹dowymi i grupami nieformalnymi mamy nadziejê ju¿ niebawem prze³o¿y siê na realizacjê
kolejnych, ciekawych inicjatyw z korzyœci¹ dla wszystkich mieszkañców Boszczynka i jego najbli¿szej okolicy.
A plany pewne ju¿ mamy! Co najwa¿niejsze – a na tym zale¿a³o nam najbardziej, realizacja projektu umo¿liwi³a
zaktywizowanie du¿ej czêœci mieszkañców, za co wszystkim mieszkañcom Boszczynka pragniemy serdecznie
podziêkowaæ – na czele z Pani¹ so³tys Ewelin¹ W³udarsk¹ i przewodnicz¹c¹ KGW w Boszczynku Pani¹ Teres¹
Bondaœ. Dziêkujemy równie¿ Panu Marcinowi Ho³dzie – re¿yserowi i kamerzyœcie bez pomocy którego ten
obraz nie móg³by powstaæ. Film „Z zapomnianych spichlerzy przesta³ej boszczyñskiej zasieki”
mo¿na podziwiaæ w serwisie YouTube.
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SPOTKANIA Z OKAZJI "DNIA KOBIET"
3 marca 2019 roku i 23 lutego 2020 roku
odby³y siê w domu weselnym „Nad stawem”
w Rosiejowie spotkania dla pañ z terenu Gminy
Skalbmierz z okazji Dnia Kobiet. Tradycja tych
spotkañ zosta³a zapocz¹tkowana ju¿ kilka lat temu.
Obecnie w spotkaniach mog¹ braæ udzia³ wszystkie
chêtne panie z terenu gminy. W 2019 roku

z mieszkankami Gminy Skalbmierz spotka³a siê
ówczesna wicepremier polskiego rz¹du Beata Szyd³o.
Spotkania przed Dniem Kobiet w Rosiejowie
s¹ idealn¹ okazj¹ do rozmów, dyskusji, a przede
wszystkim do z³o¿enia ¿yczeñ i podziêkowania
Paniom za ich ca³oroczny trud w³o¿ony w zawodow¹
i spo³eczn¹ pracê.

MIÊDZYNARODOWY DZIEÑ DZIECKA
1 czerwca 2019 roku na Rynku naszego miasta odby³ siê wyj¹tkowo kolorowy i s³oneczny
Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka. Wydarzenie pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz, zosta³o
przygotowane przez Miejsko Gminny Oœrodek Kultury, Bibliotekê Publiczn¹ oraz Miejsko Gminny Oœrodek
Pomocy Spo³ecznej w Skalbmierzu przy ogromnym wsparciu m³odzie¿y ze skalbmierskiego
Zespo³u Szkó³ Zawodowych.
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ŒWI¥TECZNE SPOTKANIA I KIERMASZE
W okolicy Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia oraz Œwi¹t Wielkanocnych zainicjowaliœmy organizacjê cyklicznych
spotkañ z mieszkañcami na Rynku naszego miasta po³¹czonych z kiermaszem œwi¹tecznych produktów.
Spotkania ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem zarówno ze strony Kó³ Gospodyñ Wiejskich, jak i wszystkich
mieszkañców. W 2019 roku w trakcie Kiermaszu Wielkanocnego rozstrzygniêty zosta³ równie¿ konkurs na
najpiêkniejsz¹ palmê wielkanocn¹. Muzyka, kolory i smaki roznosi³y siê po ca³ej okolicy…

POWITANIE WIOSNY
W 2019 roku, kiedy mogliœmy siê jeszcze
spotykaæ, przywitaliœmy wiosnê najwiêksz¹ w historii
naszej gminy Marzann¹. Przygotowa³o j¹ Ko³o
Rencistów, Emer ytów i Inwalidów, KGW

„Skalbmierskie Babeczki” oraz Stowarzyszenie dla
Skalbmierza. Prace plastyczne, jak i wspólne witanie
wiosny 21 marca z barwnym i g³oœnym pochodem
sprawi³y nam wszystkim wiele radoœci.
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PLAC ZABAW PRZY STADIONIE MIEJSKIM
Dokonaliœmy szeregu prac remontowo-naprawczych na placu zabaw przy stadionie miejskim.
Konserwacji poddano najstarsze elementy. Uzupe³niono te brakuj¹ce. Pomalowano i wyczyszczono huœtawki.
Przygotowano miejsce na ognisko. Nawieziono piasek. Zainstalowane zosta³y dwa nowe urz¹dzenia do zabawy.
Wyciêto równie¿ nieestetycznie wygl¹daj¹ce krzaki. Wzd³u¿ g³ównej alejki zasadzono osiem, ponad
2-metrowych drzewek – klon pospolity „Globosum”. W planach mamy kolejne nasadzenia.
Uzupe³niliœmy i naprawiliœmy zniszczone ogrodzenie oraz nawieŸliœmy ziemiê. Szare otoczenie dziêki
zaanga¿owaniu KGW „Skalbmierskie Babeczki” wype³ni³o siê kolorami. Panie dwukrotnie zorganizowa³y
w formie pikniku wspólne malowanie betonowego ogrodzenia. Modernizacjê przeszed³ równie¿ istniej¹cy w tym
miejscu monitoring. Dziêkujemy za zaanga¿owanie i troskê o to miejsce Panu Leszkowi Œmiechowi,
przewodnicz¹cemu Rady Miejskiej.

AKCJE SPRZ¥TANIA GMINY
Sukcesywnie w ró¿nych miejscowoœciach na terenie naszej gminy, szczególnie wiosn¹, prowadzone by³y
przez mieszkañców akcje zbierania œmieci. Akcje przeprowadzono m.in. w Be³zowie, Dro¿ejowicach,
Kobylnikach i Topoli. Dziêkujemy za tê prospo³eczn¹ i proekologiczn¹ inicjatywê.

NOWE TABLICE INFORMACYJNE
W 2019 roku w centrum naszego miasta pojawi³a siê nowa tablica informacyjna z map¹ pogl¹dow¹
Gminy Skalbmierz, odnowiony plan miasta wzbogacony o najwa¿niejsze informacje turystyczne oraz aktualny
rozk³ad jazdy BUS. Nowe elementy zast¹pi³y miejsca poprzednich, zniszczonych i nieaktualnych tablic.
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ŒWI¥TECZNE DEKORACJE MIASTA
Stowarzyszenie Dla Skalbmierza by³o inicjatorem stworzenia œwi¹tecznych dekoracji na Rynku naszego
miasta. Na Wielkanoc pojawi³y siê m.in. wielkanocne zaj¹czki, natomiast na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia okaza³a
szopka z du¿ymi figurami oraz futurystyczna choinka wykonana przez Pani¹ Ma³gorzatê Piercha³ê z Zakrzowa.
We wspó³pracy z KGW „Skalbmierskie Babeczki” przygotowano w 2019 roku po raz pierwszy w naszej gminie
oryginalne ozdoby przed Gminnymi Do¿ynkami.

FILM "DZIEÑ KRWI, GROZY I CHWA£Y"
W 75. rocznicê pacyfikacji Skalbmierza Stowarzyszenie Dla Skalbmierza stworzy³o film "Dzieñ krwi,
grozy i chwa³y". Film jest zapisem rozmów z naocznymi œwiadkami wydarzeñ z 5 sierpnia 1944 roku oraz
cz³onków ich rodzin. Obraz jest dostêpny w serwisie YouTube.
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ALBUMY FOTOGRAFII O SKALBMIERZU
Jesieni¹ 2019 roku oraz latem 2020 roku ukaza³y siê dwie pierwsze czêœci cyklu albumów fotograficznych
przedstawiaj¹cych historiê Skalbmierza uchwycon¹ na starych fotografiach. Publikacje "Skalbmierz - prawie
z tego samego miejsca" oraz "Skalbmierz - szkolnictwo XX wieku w Skalbmierzu" s¹ opracowaniami opartymi na
ocala³ych materia³ach, których znaczn¹ iloœæ uda³o siê autorom pozyskaæ od by³ych i obecnych mieszkañców
miasteczka. Albumy ukaza³y siê tylko i wy³¹cznie w formie tradycyjnej, czyli papierowej.

RENOWACJA GROBU
W paŸdzierniku 2020 roku zakoñczy³y siê prace zwi¹zane z renowacj¹ grobu ks. Wincentego
Gasiñskiego. Ich rozpoczêcie by³o mo¿liwe dziêki zbiórce pieniêdzy przeprowadzonej w 2019 roku w ramach
1. Skalbmierskiej Kwesty na Rzecz Ratowania Cmentarnych Zabytków i Nagrobków. Inicjatorem jej
przeprowadzenia by³o Stowarzyszenie Dla Skalbmierza oraz Ko³o Gospodyñ Wiejskich „Skalbmierskie
Babeczki” ze Skalbmierza. W akcjê zaanga¿owanych by³o równie¿ wielu innych wolontariuszy z ró¿nych
organizacji. Zebrano wtedy kwotê 12 328,53 z³otych.
Dotychczasowe prace kosztowa³y 10 000 z³otych.
Pomnik zosta³ odgrzybiony i oczyszczony.
Uzupe³nione zosta³y równie¿ wszystkie ubytki.
Uporz¹dkowane zosta³o równie¿ otoczenie
pomnika. Wylana p³yta z betonu pokryta zostanie na
wiosnê ozdobnym kamieniem, co bêdzie kosztowa³o
dodatkowe 2000 z³otych. Pozosta³a kwota zosta³a
przeznaczona na zakup kwiatów i zniczy.
Dziêkujemy z tego miejsca wszystkim
darczyñcom. Dziêki Pañstwu uda³o siê uratowaæ
przed zniszczeniem i zapomnieniem pierwszy grób.
Potrzeb w tym zakresie nie brakuje. Przed nami
kolejne kwesty i dalsze prace renowacyjne.
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WYSTAWY TEMATYCZNE
Stowarzyszenie Dla Skalbmierza przygotowa³o równie¿ kilka wystaw tematycznych na parterze MiejskoGminnego Oœrodka Kultury. Wœród nich m.in. wystawa „Polskie drogi Niepodleg³oœci”, „Republika
partyzancka” czy „100 lat po¿arnictwa w Gminie Skalbmierz”. Wystawy uzupe³nia³y wa¿ne wydarzenia
odbywaj¹ce siê na terenie naszej gminy.

SKALBMIERSKA KWESTA
Stowarzyszenie Dla Skalbmierza by³o inicjatorem 1. Skalbmierskiej Kwesty na Rzecz Ratowania
Cmentarnych Zabytków i Nagrobków. 1 listopada 2019 roku kilkudziesiêciu wolontariuszy kwestowa³o przez
ca³y dzieñ na cmentarzu parafialnym w Skalbmierzu zbieraj¹c datki na renowacjê grobu ks. Wincentego
Gasiñskiego. Zebrano ponad 12 tys. z³otych. Zaplanowane prace wykonano. W 2020 roku z uwagi na sytuacjê
epidemiczn¹ zaplanowana kwesta nie odby³a siê.
Zbiórka publiczna mia³a odbyæ siê w dniach
31 paŸdziernika – 1 listopada. Potrzeb w zakresie
renowacji zabytkowych figur i nagrobków na naszym
cmentarzu parafialnym w Skalbmierzu nie brakuje, tote¿
zwracamy siê do Pañstwa z proœb¹ o wsparcie naszej
akcji online przekazuj¹c symboliczny grosik za
poœrednictwem strony: zrzutka.pl/b4xbzd. Datki
zebrane podczas 2. Kwesty zostan¹ przeznaczone na
renowacjê zabytkowej figury œw. Dominika, która stoi
obecnie na murze cmentarnym przy ul. 1 Maja. Warto
dodaæ, ¿e figura œw. Dominika jest wa¿nym elementem
naszej lokalnej historii. Monument sta³ niegdyœ na
obecnym skwerze przy koœciele parafialnym i by³
œwiadkiem codzienneg o ¿ycia mieszkañców
i wielu wa¿nych wydarzeñ. Zadbajmy o nasze zabytki!
Prosimy o wsparcie!
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MIEJSKO GMINNY OŒRODEK KULTURY
Minione dwa lata w historii Miejsko Gminnego Oœrodka Kultury w Skalbmierzu s¹ wyj¹tkowe, tak jak
wyj¹tkowy jest mijaj¹cy rok. Bo o ile w roku 2019
mogliœmy pracowaæ wed³ug zapisanego przez nas
samych scenariusza, o tyle scenariusz roku 2020 pisze
g³ównie COVID -19.
Kalendarz wydarzeñ z 2019 roku to praca
z ludŸmi zaanga¿owanymi w dzia³ania na rzecz naszej
ma³ej ojczyzny. Bardzo wa¿nym elementem tej grupy s¹
Ko³a Gospodyñ Wiejskich dzia³aj¹ce na terenie naszej
gminy Organizowane dla nich spotkania informacyjne
czy szkolenia maj¹ na celu rozwój KGW i podnoszenie
kompetencji ich cz³onkiñ. Warsztaty to wa¿ny element
anga¿owania spo³ecznoœci lokalnej oraz zmiany
Szkolenia dla Kó³ Gospodyñ Wiejskich.
spo³ecznej. Bo przecie¿ zespo³y folklorystyczne czy

Koncert kolêd prawos³awnych.

Fina³ WOŒP 2019.

zespó³ obrzêdowy nie powsta³yby, gdyby nie mia³y
pocz¹tku wœród Pañ zrzeszonych w Ko³ach Gospodyñ
Wiejskich. Rok rozpoczêliœmy tradycyjnie koncertem
Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, na rzecz której
gramy ju¿ od wielu lat. A kolêdy prawos³awne
zabrzmia³y w naszej gminie po raz pierwszy podczas
koncertu "Kolêdowanie ze Wschodu". Co roku staramy
siê zaproponowaæ najm³odszym mieszkañcom naszej
gminy ciekawy sposób na spêdzenie ferii zimowych
w Domu Kultury w ramach dzia³añ z zakresu edukacji
kulturowej. Podczas tych spotkañ dzieci maj¹ okazjê
Ferie w MGOK 2019.
poprzez wizytê w teatrze, w kinie czy zajêcia tematyczne
staæ siê odbiorcami i twórcami z zakresu kultury.
W okresie przed Œwiêtami Wielkiej Nocy zorganizowany
zosta³ Kiermasz Wielkanocny, a Panie z KGW
przygotowa³y piêkne kolorowe Palmy.
Dzia³alnoœæ Miejsko Gminnego Oœrodka
Kultury to tak¿e dba³oœæ o lokalnych twórców
i prezentacja ich dorobku. Autor albumów o naszym
miasteczku Pan Zbigniew Pudo mia³ okazjê
prezentowaæ swoje zbior y podczas spotkañ
z mieszkañcami organizowanych w naszym Domu
Kultury. Lokalna poezja równie¿ mia³a okazjê
SSOZ - Zbigniew Pudo
Wieczór autorski - Maria Dutkiewicz
zaprezentowaæ siê s³uchaczom w naszym oœrodku.
W 2019 roku swój wieczór autorski mia³a Pani Maria Dutkiewicz, lokalna poetka, autorka trzech tomików
poezji, osoba opisuj¹ca z wyj¹tkow¹ wra¿liwoœci¹ skalbmiersk¹ rzeczywistoœæ i piêkno naszego regionu.
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Jedn¹ z wa¿niejszych dziedzin, dzia³alnoœci naszego Domu Kultury jest praca z najm³odszymi. Co roku
dbamy , aby Dzieñ Dziecka by³ ich prawdziwym œwiêtem, w minionym roku œwiêtowaliœmy w Rynku naszego
miasta. By³y gry i zabawy oraz przygotowana wspólnie z seniorami strefa babci i dziadka gdzie najm³odsi mogli
poznaæ rozrywki dzieciñstwa swoich dziadków. W miesi¹cu czerwcu corocznie organizujemy wydarzenia maj¹ce
na celu przypomnienie osoby Stanis³awa ze Skalbmierza
"Stanislaus de Scarbimira Superbia". W minionym roku
przypomnianym tekstom Stanis³awa ze Skalbmierza
towarzyszy³y standardy jazzowe w wykonaniu Damiana
Seweryna absolwenta Krakowskiej Akademii Jazzu.
Podczas wakacji dzieci mog³y spêdziæ
"kulturalnie" lipiec w organizowanej w naszym oœrodku
"Strefie Kultury". By³y wycieczki, zajêcia sportowe,
edukacyjne i kulturalne. W ramach edukacji
odwiedziliœmy Muzeum Ziemi Miechowskiej gdzie
mogliœmy zbadaæ w¹tki zwi¹zane z wydarzeniami
5 sierpnia 1944 roku w Skalbmierzu.
"Strefa Babci i Dziadka" - Dzieñ Dziecka 2019
Dla doros³ych mieszkañców zorganizowaliœmy
debatê w której udzia³ wziêli historycy z naszego
regionu. Debata okaza³a siê byæ bardzo burzliwa
a odpowiedzi na zadane pytanie podzielone.
Przez ca³y rok w naszym skalbmierskim kinie
"Lotnik" oprócz seansów repertuarowych spotykaliœmy
siê w ramach dzia³aj¹cego wspólnie z PZERiI
dyskusyjnego klubu filmowego "Skalbmierskie
rozmowy o filmie". Niestety rok 2020 i obostrzenia
dotycz¹ce projekcji kinowych zmusi³y nas do
zawieszenia dzia³alnoœci naszego klubu. Mamy nadziejê
ze w nied³ugim czasie uda nam siê wróciæ do naszych
"Stanislaus de Scarbimira Superbia"
Debata historyczna.
spotkañ i filmowych dyskusji.
Nieod³¹czn¹ czêœci¹ naszej dzia³alnoœci jest
wspó³praca z zespo³ami folklorystycznymi, w 2019 roku
mia³y one okazjê zaprezentowaæ siê podczas imprez
organizowanych w naszej gminie takich jak 90-lecie OSP
Rosiejów, Festiwal Ogórka w Dro¿ejowicach, Œwiêto
Marchewki w Sielcu Kolonii czy Do¿ynki Gminne.
Prezentowa³y siê równie¿ podczas Do¿ynek
Powiatowych i Wojewódzkich, w których jak co roku
bra³ udzia³ nasz zespó³ obrzêdowy "¯eñcy".
Rok 2019 to czas ogromnych sukcesów Kó³
Gospodyñ Wiejskich w skali kraju.Wspólnie z Paniami
Konkurs "Bitwa Regionów".
z Topoli uczestniczyliœmy w Ogólnopolskim Konkursie
"Bitwa Regionów" w Poznaniu oraz z Paniami
z Dro¿ejowic w Miêdzynarodowych Targach Eko-Gala
w Rzeszowie. Gospodynie z Dro¿ejowic wywalczy³y na
nich II miejsce co jest ogromnym sukcesem.
Jak co roku w grudniu odby³ siê Kiermasz
Bo¿onarodzeniowy podczas którego zaprezentowa³y
siê Ko³a Gospodyñ z naszej gminy oraz zespo³y
Dro¿anie, Rosiejowianki oraz kapela prowadzona przez
pana Marka Koz³owskiego.
Rok 2020 rozpoczêliœmy kwestowaniem na
rzecz Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, w tym
Wakacje w "Strefie Kultury".
roku w zmienionej formie. Graliœmy nad zalewem razem
z dzia³aj¹cym w naszej gminie klubem morsów
GRINDWAL. W 2020 roku zainaugurowaliœmy cykl spotkañ z lokaln¹ poezj¹ wierszami Pana Stanis³awa Lutego
z Dro¿ejowic. Niestety pandemia zmusi³a nas do zrezygnowania z wieczorów poetyckich,
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ale mamy nadzieje w najbli¿szym czasie powróciæ do tego projektu.
Tradycyjnie podczas ferii spêdziliœmy z m³odymi mieszkañcami naszej gminy. I by³ to czas jak zawsze
spêdzony twórczo, nie mog³o sie oczywiœcie obejœæ bez dni bran¿owych, wycieczki czy Nocy w Domu Kultury.
Uda³o nam siê jeszcze zorganizowaæ warsztaty zwi¹zane z tradycj¹ tworzenia s³owiañskich lalek –
motanek, które to warsztaty by³y propozycj¹ dla Pañ
z naszej gminy z okazji Dnia Kobiet.
A potem scenariusz dzia³añ pisany by³ ju¿ tylko
przez przepisy reguluj¹ce zasady bezpieczeñstwa
w trakcie epidemii, a my jako instytucja próbowaliœmy
przenieœæ przynajmniej czêœæ dzia³añ w przestrzeñ
Internetu. Udawa³o nam siê to z lepszym b¹dŸ gorszym
skutkiem. wprawdzie prezentacja potraw œwi¹tecznych
w sieci to nie to samo co kiermasz œwi¹teczny ale
¿yczenia dla mam czy ojców z okazji ich œwiêta
umieszczone na facebooku te¿ ucieszy³y adresatów.
Podczas wakacji spêdziliœmy miesi¹c z naszymi
Fina³ WOŒP 2020 - KGW Dro¿ejowice.
najm³odszymi przyjació³mi, ale by³ to miesi¹c pe³en
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Wieczór z wierszami Stanis³awa Lutego z Dro¿ejowic.

Fina³ WOŒP 2020 - morsowanie.

Wioski Sztuki 2020 / Zagroda Kultury / Kobylniki

Wioski Sztuki 2020 / Park Kultury / Dro¿ejowice

ograniczeñ. Nie wyjechaliœmy na wycieczkê, nie by³o
zajêæ w budynku no i uwielbianej przez wszystkich Nocy
w Domu Kultury. Staraliœmy siê aby ten czas mimo to by³
dla uczestników atrakcyjny.
Uda³o nam siê zrealizowaæ bardzo wa¿ny dla nas
projekt pod nazw¹ "Wioski Sztuki". Zrealizowaliœmy
cykl warsztatów w poszczególnych miejscowoœciach
naszej gminy dla Pañ dzia³aj¹cych w Ko³ach Gospodyñ
Wioski Sztuki 2020 / Ogród Kultury / Sielec Kolonia
Wiejskich. W trakcie warsztatów Panie poznawa³y ró¿ne
dziedziny rzemios³a. Odby³y siê zajêcia m.in.
z bibu³karstwa, wikliniarstwa, ceramiki, haftu czy wikliniarstwa. Mamy nadziejê, ¿e w przysz³ym roku uda siê nam
zrealizowaæ kolejny cykl warsztatów. Mamy równie¿ nadziejê, ¿e przysz³y rok bêdzie ³askawszy dla instytucji
takich jak nasz dom kultury i bêdziemy mogli spotykaæ siê oraz wspólnie pracowaæ na rzecz
naszej ma³ej Ojczyzny.
Czego Pañstwu i sobie serdecznie ¿yczymy.
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Wioski Sztuki 2020 / Trawnik Kultury / Baranów

Wioski Sztuki 2020 / Zapiecek Kultury / Topola

Wioski Sztuki 2020 / £¹ka Kultury / Szarbia Zwierzyniecka

Wioski Sztuki 2020 / Stodo³a Kultury / Boszczynek

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Poza statutow¹ dzia³alnoœci¹, do której nale¿y gromadzenie, opracowanie, przechowywanie
i udostêpnianie zbiorów, nasza biblioteka stara³a siê aktywnie uczestniczyæ w ¿yciu kulturalnym
oraz oœwiatowym œrodowiska.
Spotkania autorskie to jedno z wielu dzia³añ, jakie podejmuje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Skalbmierzu. W ostatnich dwóch latach goœciliœmy twórców regionalnych: Pani¹ Mariê Dutkiewicz –
skalbmiersk¹ poetkê. Panów Zbigniewa Pudo i S³awomira Mertynê – twórców Albumu Fotografii "Skalbmierz
prawie z tego samego miejsca", Pani¹ Zofiê Staneck¹ – poetkê znan¹ w Polsce, uwielbian¹ przez dzieci. M³odzi
czytelnicy zachêceni przez pisarkê, z wielk¹ radoœci¹ tworzyli komiks. Biblioteka by³a tak¿e wspó³organizatorem
spotkania z mniej znan¹ poezj¹ Stanis³awa Lutego z Dro¿ejowic.

Spotkanie z poetk¹ Zofi¹ Staneck¹.

Wieczór promocyjny albumu fotografii "Skalbmierz - prawie z tego samego miejsca".

Cykliczne zajêcia "Ciekawi Ludzie Ciekawe Zawody" – spotkania dla klas 3 szko³y podstawowej.
Zaproszeni goœcie czytaj¹ dzieciom i opowiadaj¹ o wykonywanej pracy, pasjach czytelniczych.
Zajêcia odbywaj¹ siê w sali Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury.
Prowadzimy kluby czytelnicze dla doros³ych i m³odzie¿y w ramach Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki
(DKK). Projekt Instytutu Ksi¹zki oparty jest na za³o¿eniu, ¿e potrzebne s¹ miejsca w których mo¿na rozmawiaæ
o przeczytanych ksi¹¿kach. Nasza biblioteka jest w³aœnie takim miejscem, czytamy powieœci, biografie, krymina³y,
wspomnienia. W tym roku w paŸdzierniku obchodziliœmy 13 rocznicê powstania klubów.
Prowadzimy równie¿ cykliczne zajêcia czytelnicze z najm³odszymi dzieæmi w ramach kampanii
Ca³a Polska Czyta Dzieciom. Zajêcia maj¹ charakter edukacyjno-zabawowy, czytamy ksi¹¿ki, uczymy
maluchów wierszyków i wyliczanek, zajêciom towarzysz¹ zabawy ruchowe.

45

BIULETYN INFORMACYJNY - GMINA SKALBMIERZ / KULTURA

Spotkanie z cyklu "Ciekawi Ludzie, Ciekawe Zawody".

Klub czytelniczy w ramach DKK.

K¹cik czytelniczy pt. "Bajkowy Dywan".

W³¹czamy siê w obchody Dnia
Dziecka poprzez organizowanie k¹cika
czytelniczeg o pt. "Bajkowy Dywan".
Bibliotekarki, rodzice, a tak¿e znane osoby
w mieœcie czytaj¹ bajeczki, wierszyki dla
najm³odszych. Najwiêksz¹ frajd¹ sprawia
dzieciom przytulanie pluszaków i swobodne
zabawy na magicznym dywanie. Innym
pretekstem do g³oœnego czytania ksi¹¿ek i dobrej
zabawy s¹ Urodziny Misia. Spotykamy siê
z dzieæmi w Miêdzynarodowym Dniu
Pluszoweg o Misia wraz z bibliotek¹
szkoln¹ Zespo³u Placówek Oœwiatowych
Miêdzynarodowy Dzieñ Pluszowego Misia.
w Skalbmierzu.
W ramach akcji Noc Bibliotek, wraz z Miejsko-Gminnym Oœrodkiem Kultury zorganizowaliœmy
wieczór Baœni i Legend Polskich. W programie wieczoru znalaz³ siê film - adaptacja ballady "ŒwiteŸ" oraz czytanie
najciekawszych legend polskich autorów.
Balladyna Juliusza S³owackiego by³a lektur¹ IX ods³ony Narodowego Czytania 2020. W tym
wydarzeniu uczestniczymy od 2012 roku, czyli pierwszej edycji. Skalbmierskie Spotkania o Zmroku wpisa³y
siê w repertuar naszych dzia³añ. Zbigniew Pudo poprzez prezentacjê starych zdjêæ, dotycz¹cych miejscowoœci
i ich mieszkañców, przybli¿a historiê Skalbmierza i okolic.
Uwaga rodzice.
Najwy¿szy czas przygotowaæ siê na d³ugie wieczory i popo³udnia, podczas których nie powinno zabrakn¹æ
dobrej ksi¹¿ki – dla rodzica i dla dziecka. Biblioteka nadal rozdaje bezp³atne Wyprawki Czytelnicze dla ka¿dego
przedszkolaka. W ramach Kampanii „Ma³a ksi¹¿ka – wielki cz³owiek”. Wyprawki Czytelnicze mo¿na
odbieraæ w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skalbmierzu w godzinach pracy placówki.

Akcja "Noc Bibliotek"..

Narodowe Czytanie 2020.

Wspó³praca znacznie u³atwia realizacjê wspólnych celów, wed³ug przys³owia „co dwie g³owy to nie
jedna”. Biblioteka ceni sobie wspó³pracê z: Miejsko-Gminnym Oœrodkiem Kultury, Zwi¹zkiem Emerytów
i Rencistów, Zespo³em Placówek Oœwiatowych w Skalbmierzu, Centrum Edukacji Ustawicznej, Zespo³em Szkó³
Zawodowych w Skalbmierzu. Najowocniejsz¹ wspó³pracê nawi¹zano jednak z bibliotek¹ szkoln¹ Zespo³u
Placówek Oœwiatowych prowadzon¹ przez pani¹ Ewê Kula.
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UROCZYSTOŒCI PATRIOTYCZNE
Du¿¹ uwagê przywi¹zujemy do wydarzeñ patriotycznych. Uroczyœcie œwiêtowaliœmy na terenie naszego
miasta Œwiêta Konstytucji 3 Maja oraz Œwiêta Niepodleg³oœci 11 listopada. Podnioœle uczciliœmy równie¿
75. rocznicê pacyfikacji miasta i kolejn¹ rocznicê w 2020 roku, choæ ju¿ niestety w cieniu pandemii.

PAMI¥TKA MORDU W TOPOLI
W 75. i 76. rocznicê mordu dokonanego przez Niemców 28 stycznia
1944 roku na 20 niewinnych mieszkañcach Topoli i okolicznych
miejscowoœci spotkaliœmy siê pod pomnikiem pomordowanych oraz na
mszy œwiêtej w koœciele parafialnym w Topoli. Pod monumentem –
symbolem tragedii mieszkañców Topoli co roku sk³adane s¹ wi¹zanki
kwiatów i palone znicze pamiêci. W spotkaniach bior¹ udzia³ przedstawiciele
gminnego samorz¹du, proboszcz parafii Topola, druhowie stra¿acy
z jednostki OSP Topola, dyrekcja, uczniowie oraz nauczyciele z tamtejszej
Szko³y Podstawowej, rodziny pomordowanych oraz mieszkañcy. Tragiczne
wydarzenia ze stycznia 1944 roku s¹ ci¹gle ¿ywe w pamiêci mieszkañców.
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PAMIÊÆ O ZAPOMNIANYCH
Gmina Skalbmierz zainicjowa³a równie¿
coroczn¹ pamiêæ w okolicach dnia 5 sierpnia
o zapomnianym miejscu wiecznego spoczynku dwóch
poleg³ych w bitwie o Skalbmierz partyzantów.
Na tamtejszym cmentarzu spoczywaj¹ Franciszek

Koz³owski, ps. „Brzoza II” i Stanis³aw Grudzieñ, ps.
„Ramzes”. Delegacja Urzêdu Miasta i Gminy
w Skalbmierzu zapala co roku w tym miejscu znicze
pamiêci i sk³ada kwiaty.

NASADZENIA DRZEW
Ponad 120 drzew iglastych i liœciastych zasadzono tylko w 2019 roku na terenie naszego miasta. Cenn¹
akcjê zainicjowan¹ przez Pana Krzysztofa Gr¹dka, nauczyciela Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Skalbmierzu
z okazji Œwiatowego Dnia Drzewa, wsparli jak co roku uczniowie Zespo³u Placówek Oœwiatowych oraz
dzia³acze z klubu sportowego Victoria 2015. W akcjê w³¹czy³ siê równie¿ Urz¹d Miasta i Gminy. Przy pomocy
uczniów z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i druhów stra¿aków z jednostki OSP Sielec Kolonia zasadziliœmy m.in..
50 sadzonek na wyspie skalbmierskiego zbiornika retencyjno-rekreacyjnego. Od pocz¹tku trwania akcji
zasadzono na terenie naszej gminy i powiatu grubo ponad 1000 drzew!

NASADZENIA NA SKALBMIERSKIM RYNKU
Na Rynku naszego miasta dokonano nowych nasadzeñ drzewek. To wynik prac rozpoczêtych w 2019
roku, kiedy to po wschodniej stronie Rynku prowadzone by³y prace polegaj¹ce na wycince najbardziej
zniszczonych i zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu mieszkañców drzew. Trudna decyzja o ich wycince zapad³a w 2019
roku. Rozpoczête wtedy zosta³y w centrum naszego miasta prace pielêgnacyjne ca³ego drzewostanu.
Po przeprowadzeniu ekspertyzy dendrologicznej i konsultacjach ze specjalistami postanowiono wtedy usun¹æ
zniszczone drzewa po stronie wschodniej. W ich miejsce zasadzone zosta³y nowe kilkuletnie sadzonki drzew.
Wszystkie drzewka przyjê³y siê. Ich wysokoœæ na dzieñ dzisiejszy to oko³o 3 metry. Podobne prace zosta³y
wykonane w 2020 roku po stronie zachodniej. W miejsce wyciêtych drzew posadzone zosta³y nowe drzewka.
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Zakupiliœmy kilkuletnie sadzonki: surmia bignoniowa „Nana” – catalpa, mi³orz¹b dwukwiatowy (gingko biloba),
klon jawor „Bruchem”, klon pospolity „Globosum”, d¹b b³otny „Green Pillar”, wiœnia pi³kowana „Kikushidare-zakura” i œliwa wiœniowa „Pissardii”.
Wiêkszoœæ drzew w Rynku naszego miasta z uwagi na nieprzychylne wegetacji pod³o¿e i du¿e
nas³onecznienie by³a w op³akanym stanie. Drzewa by³y stare i zniszczone. Sukcesywnie przycinane przez ostatnie
lata bardziej szpeci³y ni¿ dodawa³y uroku naszej miejskiej przestrzeni. Nie chroni³y równie¿ przed s³oñcem.
Czêœæ z nich by³a silnie os³abiona i mia³a zredukowane korony. Wysuszone ga³êzie, w tym równie¿ grubsze
konary, notorycznie spada³y na ziemiê stwarzaj¹c zagro¿enie dla mieszkañców i nierzadko uszkadzaj¹c przy tym
zaparkowane pod nimi samochody. Rozwa¿ana by³a mo¿liwoœæ kolejnych przycinañ, co jednak na etapie
szerszych konsultacji zosta³o ostatecznie uznane jako bezzasadne. Przypominamy, ¿e obowi¹zkiem miasta jest
dba³oœæ utrzymania „zdrowia” drzew w taki sposób, aby nie zagra¿a³y one bezpieczeñstwu przechodniów.

Wiêkszoœæ drzew w niegdysiejszym skalbmierskim Parku zosta³a wyciêta w 2010 roku w trakcie realizacji
pierwszego etapu rewitalizacji centrum miasta. Naszym zdaniem w centrum miasta powinno byæ zdecydowanie
wiêcej zieleni. Niestety na bazie istniej¹cego drzewostanu nie mo¿na w nale¿yty i satysfakcjonuj¹cy sposób
realizowaæ tego zamierzenia. St¹d decyzja o wycince i nasadzeniach nowych, zdrowych drzew.
Prace odbywaj¹ siê etapami, a to z uwagi na ograniczone fundusze w tym zakresie. Aktualnie brakuje
programów i konkursów, które dotowa³yby samorz¹dom kolejne etapy rewitalizacji czy modernizacji takich
terenów jak skalbmierski Rynek. Nie czekaj¹c na ich og³oszenie, w³adze naszego miasta postanowi³y jak
najwczeœniej przyst¹piæ do prac zwi¹zanych z tzw. nasadzeniami zastêpczymi, licz¹c, ¿e w perspektywie kilku lat
skalbmierski Rynek znów bêdzie miejscem pe³nym bujnej zieleni. Liczymy, ¿e nowe drzewa bêd¹ dawa³y
niebawem choæ w czêœci upragniony cieñ w s³oneczne i gor¹ce dni oraz dodawa³y uroku wizytówce naszego
miasta, jak¹ bez w¹tpienia jest skalbmierski Rynek.

POMOC ¯YWNOŒCIOWA
Dwukrotnie w 2020 roku trafi³a do naszych mieszkañców pomoc ¿ywnoœciowa. W jej przygotowaniu
i rozwiezieniu pomogli ¿o³nierze ze Œwiêtokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, druhowie z jednostek
OSP, panie z Kó³ Gospodyñ Wiejskich, którzy spo³ecznie pracowali pod nadzorem pracowników MiejskoGminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Skalbmierzu. Paczki ¿ywnoœciowe zosta³y dostarczone uczestnikom
„Programu Operacyjnego Pomoc ¯ywnoœciowa” realizowanego przez „Caritas”. ¯ywnoœæ zosta³a dostarczona
bezpoœrednio przed posesje uczestników programu – mieszkañców so³ectw Gminy Skalbmierz.
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SPOTKANIE Z PREZYDENTEM RP
Pan burmistrz Marek Juszczyk spotka³ siê 14 listopada 2019 roku w Kazimierzy Wielkiej z Panem
prezydentem RP Andrzejem Dud¹. G³owa Pañstwa chêtnie przyjê³a od w³odarza naszej gminy upominek
w postaci ksi¹¿ki prezentuj¹cej 800 lat historii naszego Miasta i Gminy.

SPOTKANIE WIGILIJNE
22 grudnia 2019 roku w œwietlico-remizie w Kózkach odby³o siê I Spotkanie Wigilijne dla Mieszkañców.
Po³amaliœmy siê op³atkiem, zjedliœmy wigilijne dania i wspólnie kolêdowaliœmy. By³a to równie¿ dobra okazja do
rozmów o sprawach dotycz¹cych tej miejscowoœci.

HERODY STRA¯ACY
Wyj¹tkow¹ inscenizacjê "herodów" przygotowali druhowie z jednostki OSP w Szarbi Zwierzynieckiej.
Przedstawienie robi wra¿enie! Gratulujemy pomys³u i dziêkujemy za zaanga¿owanie oraz podtrzymywanie
piêknej tradycji kolêdniczej! Liczymy na kolejne wystêpy!
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MARSZA£EK SEJMU W SKALBMIERZU
1 lipca 2020 roku z mieszkañcami naszej gminy na Rynku miasta spotka³a siê marsza³ek Sejmu RP
El¿bieta Witek. W trakcie spotkania omówione zosta³y wa¿ne sprawy dotycz¹ce skalbmierskiego samorz¹du.
Pani marsza³ek rozmawia³a równie¿ bezpoœrednio z mieszkañcami naszej gminy.

SPOTKANIE Z PREMIEREM
W lipcu 2020 roku Burmistrz Marek Juszczyk wzi¹³ udzia³ w spotkaniu z premierem Mateuszem
Morawieckim. Szef rz¹du rozmawia³ ze œwiêtokrzyskimi samorz¹dowcami w Busku-Zdroju. Spotkanie by³o
okazj¹ m.in. do zaproszenia Pana premiera do Skalbmierza.

KOMPOZYCJE KWIATOWE
Przed 102. rocznic¹ Odzyskania Niepodleg³oœci przybraliœmy kwiatowymi kompozycjami w narodowych
barwach miejsca pamiêci na terenie naszego miasta. Chryzantemy uda³o nam siê pozyskaæ dziêki pomocy
kierownika biura powiatowego ARiMR w Kazimierzy Wielkiej Pana Janusza Skoczka. Tym sposobem
pomogliœmy równie¿ producentom chryzantem z terenu gminy Kazimierza Wielka, do których za
poœrednictwem ARiMR trafi³o
rz¹dowe wsparcie refunduj¹ce ich
straty w sprzeda¿y. Serdecznie
dziêkujemy Ko³u Gospodyñ
Wiejskich "Skalbmierskie
Babeczki" za u³o¿enie kwiatów.
Dostarczyliœmy równie¿ przy
pomocy Kó³ Gospodyñ Wiejskich
³¹cznie kilka tysiêcy chryzantem dla
mieszkañców naszej gminy.
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PIERWSZE NARODZINY W 2020
W styczniu 2020 roku uroczyœcie
przywitaliœmy pierwszego mieszkañca naszej gminy,
który przyszed³ na œwiat w 2020 roku. T¹ pierwsz¹ by³a
Iga Weronika Kupiec z Baranowa. Dziewczynka
urodzi³a siê 2 stycznia w szpitalu w Proszowicach.
Przekonani o s³usznoœci idei wspierania rodzin
i promowania rodzicielstwa postanowiliœmy
wprowadziæ nowy zwyczaj i witaæ symbolicznie na
œwiecie pierwszego narodzonego mieszkañca naszej
gminy u progu nowego roku. Z listem gratulacyjnym
kwiatami i upominkami do najm³odszej mieszkanki
Baranowa udali siê: burmistrz Marek Juszczyk,
zastêpca burmistrza Kamil W³osowicz, obecna
sekretarz w UMiG Skalbmierz Agata Pietrzyk, ks.
Proboszcz Marian Fatyga, radny Rady Miejskiej
Stanis³aw Gr¹dek i so³tys Baranowa Szczepan Solarz.
W 2019 roku w naszej gminie przysz³o na œwiat
63 dzieci, w 2020 49 dzieci. W styczniu 2021 roku
powitamy w naszej gminie kolejnego pierwszego po
Nowym Roku mieszkañca.

KONKURS WIEDZY O REGIONIE
Zachêcaj¹c do pozostania w domach w kwietniu 2020 roku w zwi¹zku z trwaj¹c¹ epidemi¹
przeprowadziliœmy internetowy konkurs dla mieszkañców i sympatyków naszej Gminy „Wiedzê o regionie
poszerzamy – wirusowi podo³amy”. Codziennie o godz. 12.00 od 1 do 10 kwietnia pojawia³y siê na naszej stronie
internetowej pytania dotycz¹ce historii Miasta i Gminy Skalbmierz. Zachêcaliœmy, by uczestnicy siêgnêli do swojej
wiedzy o najbli¿szym regionie, a jeœli coœ im umknie sprawdzili i wykorzystali dostêpne Ÿród³a historyczne i inne.
Konkurs cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem, a jego uczestnicy wykazali siê du¿¹ wiedz¹ historyczn¹ o w³asnym
regionie. £¹cznie rozdaliœmy w konkursie 20 nagród dla zwyciêzców.
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RENOWACJA POMNIKA I KRZY¯A
W czerwcu i lipcu 2019 roku trwa³y prace odnawiaj¹ce przy Krzy¿u z figurami Œw. Rozalii i Œw. Rocha
znajduj¹cym siê w centrum skalbmierskiego Rynku oraz prace renowacyjne przy pomniku upamiêtniaj¹cym
ofiary pacyfikacji Skalbmierza w dniu 5 sierpnia 1944 roku. Prace nieodp³atnie wykona³ na rzecz Miasta i Gminy
pochodz¹cy ze Skalbmierza Andrzej G¹tkiewicz, na sta³e mieszkaj¹cy w Stanach Zjednoczonych. Serdecznie
dzi.êkujemy Panu Andrzejowi za poœwiêcony czas, piêkny przyk³ad wspó³czesnego patriotyzmu i spo³ecznie
wykonan¹ pracê na rzecz Miasta i Gminy Skalbmierz.

KOMPUTERY DLA SZKÓ£

Gmina Skalbmierz pozyska³a w 2020 roku ³¹cznie ponad 110 tys. z³otych dofinansowania na realizacjê
projektu grantowego pn. „Zdalna Szko³a – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kszta³cenia
zdalnego” realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Za przyznan¹ dotacjê Gmina Skalbmierz zakupi³a 41
wysokiej klasy laptopów, które trafi³y do Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Skalbmierzu i Szko³y Podstawowej
w Topoli. Sprzêt zosta³ dodatkowo wyposa¿ony w myszki komputerowe. Dyrekcja zgodnie z zapotrzebowaniem
wypo¿yczy³a sprzêt uczniom i nauczycielom prowadz¹cym zdalne nauczanie. Dziêki realizacji projektu
uczniowie, którzy nie maj¹ w domach w³asnych komputerów, mog¹ korzystaæ z wypo¿yczonego im sprzêtu.
W obu placówkach decyzj¹ Pana Burmistrza Marka Juszczyka od wrzeœnia 2020 roku wprowadzone
zosta³y dzienniki elektroniczne oraz pozosta³e e-platformy (m.in. e-sekretariat), które z pewnoœci¹ u³atwi¹ pracê
uczniom i nauczycielom, a tak¿e rodzicom, którzy na bie¿¹co bêd¹ mogli œledziæ i kontrolowaæ
postêpy w nauce swoich pociech.
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W 2019 roku po powrocie z wakacji uczniowie
Szko³y Podstawowej w Topoli zastali w pracowni
infor matycznej najnowoczeœniejsze zestawy
komputerowe. Gmina Skalbmierz przyst¹pi³a do
unijnego projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne
Województwa Œwiêtokrzyskiego”, dziêki czemu do
placówki trafi³o 12 zestawów komputerowych
w obudowie zintegrowanej z monitorem (tzw. All-InOne), z najnowszym systemem operacyjnym
i oprogramowaniem oraz urz¹dzenie dostêpowe
(AccesPoint) do sieci Wi-Fi. To bardzo szybki sprzêt
o du¿ych mo¿liwoœciach, który w du¿ym stopniu zmieni³
sposób nauki naszych uczniów.

PROGRAM AKTYWNA TABLICA
Z myœl¹ o naszych szko³ach, Gmina Skalbmierz w 2019 i 2020 roku przyst¹pi³a do programu „Aktywna
tablica”. W Szkole Podstawowej w Topoli, w 2020 roku, w ramach wsparcia finansowego z dotacji celowej
bud¿etu pañstwa zakupiono dwie tablice interaktywne za ³¹czn¹ kwotê 17 500,00 z³otych. Zamontowano
je w salach lekcyjnych klas V i VI. Tablice wykorzystywane s¹ na zajêciach edukacyjnych z ró¿nych przedmiotów.
Korzystaæ z nich mog¹ uczniowie wszystkich klas uczêszczaj¹cych w danym czasie do szko³y. Bardzo dobrze
sprawdzaj¹ siê w pracy indywidualnej z dzieæmi o potrzebie kszta³cenia specjalnego.

Zadanie zosta³o równie¿ pomyœlnie zrealizowane w 2019 roku w Zespole Placówek Oœwiatowych
w Skalbmierzu. W ramach rz¹dowego programu zakupione dla placówki zosta³y 2 tablice interaktywne
z projektorem ultrakrótkoogniskowym. Koszt zkaupu 14 000 z³ przy wk³adzie w³asnym 3 500 z³.
Tablice interaktywne zakupione w ramach programu „Aktywna tablica” umo¿liwi³y zastosowanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach nauczania i uczenia siê realizowanych na wiêkszoœci
zajêæ. Zakupiony sprzêt umo¿liwi³ wykorzystanie multibooków, e-podrêczników oraz innych zasobów Internetu
na zajêciach obowi¹zkowych oraz pozalekcyjnych prowadzonych w oddzia³ach edukacji wczesnoszkolnej
i w klasach IV – VIII pozwalaj¹c na efektywn¹ prezentacjê treœci edukacyjnych. Zakupione tablice pozwalaj¹
nauczycielom na dostosowanie treœci do potrzeb uczniów.
Tablice w Zespole Placówek Oœwiatowych w Skalbmierzu umieszczone s¹ w salach lekcyjnych nr 18 i 19.
Zastosowanie tablic wp³ynê³o na uatrakcyjnianie zajêæ. Umo¿liwienie wykorzystywania w procesie
dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podnios³o kompetencje uczniów i nauczycieli przez
zmianê sposobu myœlenia o mo¿liwoœciach wykorzystania nowych technologii. Zasadniczym zadaniem
wspó³czesnej szko³y jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowuj¹cych ich do ¿ycia w spo³eczeñstwie
informacyjnym. Jesteœmy przekonani, ¿e rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywaæ siê
w nowoczeœnie wyposa¿onej szkole.
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DZIENNIK ELEKTRONICZNY
W roku szkolnym 2020/2021 z inicjatywy Burmistrza
Miasta i Gminy Skalbmierz w Zespole Placówek Oœwiatowych
w Skalbmierzu i Szkole Podstawowej w Topoli wprowadzono
system elektronicznych dzienników lekcyjnych. Rozwi¹zanie
LIBRUS Synergia by³o w I semestrze roku szkolnego 2020/2021
dla Zespo³u Placówek Oœwiatowych w Skalbmierzu narzêdziem
dodatkowym obok tradycyjnego dziennika w formie papierowej.
W Szkole Podstawowej w Topoli sta³o siê od pierwszego
semestru podstawowym. Jednoczeœnie z dziennikiem
wprowadzono w Skalbmierzu pracê z zewnêtrzn¹ platform¹
umo¿liwiaj¹c¹ prowadzenie wideolekcji, podczas których
uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ ³¹czenia siê z nauczycielami oraz
rówieœnikami i uczestnicz¹ w zajêciach na ¿ywo. Tak¹ platform¹
jest rozwi¹zanie firmy Google (GSuite), które ma wiele zalet i pozwala zapewniæ porz¹dek i bezpieczeñstwo
podczas lekcji. W Szkole Podstawowej im. Miko³aja Reja w Topoli nauczanie zdalne odbywa siê z wykorzystaniem
platform Zoom i Microsoft Teams.
W dobie zdalnej edukacji praca w „Librusie” jest rozwi¹zaniem zapewniaj¹cym nauczycielom bie¿¹c¹
obs³ugê lekcji z ka¿dego miejsca i w ka¿dym czasie. Z dziennikiem elektronicznym szko³y pracuj¹ od wrzeœnia
2020 roku. System wraz z pocz¹tkiem pandemii COVID-19 uleg³ szybkiej transformacji w narzêdzie, które
umo¿liwi³o zorganizowanie edukacji zdalnej w skuteczny i wygodny sposób. Wprowadzanie dziennika
rozpoczêto w obu placówkach od szkolenia przeprowadzonego przez przedstawiciela firmy Librus
z dyrektorem, administratorem i nauczycielami szko³y.
Jednoczeœnie z tworzeniem bazy szko³y w Librusie trwa³y prace nad planem lekcji generowanym
w aplikacji firmy Librus aSc Plan Lekcji. Ostatni¹ czynnoœci¹ na tym etapie, niezbêdn¹ do uruchomienia
dziennika, by³o wprowadzenie przez wychowawców danych swoich uczniów, opiekunów prawnych, Rad
Rodziców, Rad Klasowych oraz dodanie przedmiotowych rozk³adów materia³u do prowadzonych przez
nauczycieli lekcji. Wydrukowano i rozprowadzono listy powitalne dla wszystkich rodziców/prawnych
opiekunów zawieraj¹ce loginy i has³a niezbêdne do dostêpu do dziennika dla rodziców i uczniów.
W codziennej pracy z dziennikiem bardzo pomocny jest modu³ „Wiadomoœci”. Dziêki niemu
ka¿dorazowo nauczyciele i wychowawcy maj¹ mo¿liwoœæ sprawdzenia, kto odczyta³ wiadomoœæ, z kim mamy
sta³y kontakt. Tym samym nauczyciele i dyrekcja maj¹ potwierdzenie odbioru materia³ów, listów, linków, itp. Tutaj
umieszczane s¹ równie¿ zarz¹dzenia dyrektora placówki, regulaminy, procedury, informacje dotycz¹ce zdalnego
nauczania oraz zastêpstw, które rodzice, nauczyciele a tak¿e uczniowie otrzymuj¹ i potwierdzaj¹ zapoznanie
siê z ich treœci¹.
Do informowania o zasadach i organizacji pracy szko³y w zwi¹zku z prowadzonym zdalnym nauczaniem
wykorzystywany jest modu³ „Og³oszenia”. To niejaka szkolna tablica informacyjna. Tutaj publikowane s¹
og³oszenia, które nie wymagaj¹ potwierdzenia odbioru, kierowane do konkretnej lub wszystkich grup w szkole:
rodziców, nauczycieli, uczniów. Do informowania uczniów i rodziców o zbli¿aj¹cych siê formach sprawdzenia
wiedzy s³u¿y „Terminarz”. Tu nauczyciele umieszczaj¹ wszystkie informacje, które powinny dotrzeæ do ucznia
z odpowiednim wyprzedzeniem i pojawiæ siê na kontach uczniów i rodziców, zarówno podczas logowania przez
stronê WWW, jak i przez aplikacjê mobiln¹ Librus, z której korzysta wiêkszoœæ z nich.
Do kontaktów z rodzicami skonfigurowano równie¿ modu³ „Wywiadówki”, gdzie na bie¿¹co wpisywane
s¹ tematy zebrañ z rodzicami, obecnoœci na wywiadówkach oraz ewentualne uwagi dotycz¹ce uczniów.
Ostatnimi zadaniami umo¿liwiaj¹cymi wprowadzenie dziennika od drugiego semestru jako jedynego
Ÿród³a dokumentowania pracy szko³y by³y:
- szkolenie nauczycieli klas 1-3 dotycz¹ce oceny opisowej, która generowana jest na podstawie ocen bie¿¹cych
dwukrotnie podczas roku szkolnego
- skonfigurowanie oceny punktowej z zachowania zgodnie ze zmodyfikowanym regulaminem
Wewn¹trzszkolnych Zasad Oceniania.
Jesteœmy przekonani, ¿e decyzja o wprowadzeniu dziennika LIBRUS by³a s³uszna i w kontekœcie
wspó³czesnych wymagañ, jakie nak³ada na szko³ê zdalny charakter nauczania, nieodzowna. Dziêki tej zmianie
rodzice mog¹ na bie¿¹co œledziæ postêpy swoich dzieci. Dziennik elektroniczny jest równie¿ bardzo dobrym
œrodkiem wymiany informacji.
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KONKURS "BITWA REGIONÓW"
Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Topoli zajê³o
pierwsze miejsce w pó³finale konkursu „Bitwa
Regionów”, którego organizatorem jest Krajowy
Oœrodek Wsparcia Rolnictwa. Za najlepsze
w województwie zosta³o uznane danie naszych
dzielnych Pañ, które serwowa³y kapustê kiszon¹
zasma¿an¹ z boczkiem, miodem i chrupi¹cymi,
smakowitymi ¿eberkami. Panie reprezentowa³y
województwo œwiêtokrzyskie i nasz¹ gminê w finale
krajowym podczas targów „Smaki Regionów”
w Poznaniu, które odby³y siê we wrzeœniu 2019 roku.

SUKCES ZESPO£U "RYTM"
Ogromnym sukcesem zakoñczy³ siê udzia³ zespo³u ma¿oretkowego RYTM w 46. Miêdzynarodowym
Harcerskim Festiwalu Kultury M³odzie¿y Szkolnej w Kielcach w 2019 roku. Festiwalowe Jury przyzna³o
roztañczonej grupie ze Skalbmierza nagrodê Srebrnej Jod³y w kategorii "Inne Formy Taneczne" 13-16 lat.
W dniu 13 lipca 2019 grupa wraz z innymi zespo³ami z województwa œwiêtokrzyskiego wita³a goœci
festiwalowych na Kadzielni w Koncercie Gospodarze Goœciom prezentuj¹c swoje umiejêtnoœci taneczne
w widowisku inspirowanym twórczoœci¹ Stanis³awa Moniuszki. 14 lipca 2019 skalbmierska formacja prowadzi³a
barwny, rozœpiewany i roztañczony korowód, który przeszed³ ulic¹ Sienkiewicza na Rynek, gdzie na scenie
prezydent Kielc wrêczy³ harcerzom klucze do bram miasta.
Gmina Skalbmierz wspar³a zespó³ ma¿oretkowy „Rytm” miêdzy innymi udzielaj¹c finansowego
wsparcia na zakup ciep³ych pelerynek. Grupa uœwietnia wiele miejsko-gminnych wydarzeñ i godnie reprezentuje
oraz promuje nasz¹ Gminê w ca³ym kraju.
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MISTRZOSTWA POLSKI KONI HUCULSKICH
15-letnia obecnie Oliwia Grelewicz
z Dro¿ejowic w gminie Skalbmierz uzyska³a w 2019
roku tytu³ Mistrza Polski Koni Huculskich w skokach
przez przeszkody w kategorii Open. Wraz ze swoim
ogierem o imieniu Lotek wziê³a udzia³
w najwa¿niejszej imprezie roku w III Mistrzostwach
Polski Koni Rasy Huculskiej w Regietowie.

Rywalizacja odbywa³a siê pod patronatem
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Swój sukces
nasza dzielna Oliwia powtórzy³a równie¿ w 2020 roku
na IV Mistrzostwach Polski zdobywaj¹c w skokach
przez przeszkody w ekipie seniorów z³oty medal.
Oliwia Grelewicz jest cz³onkini¹ dru¿yny Geronimo
Team z Wymys³owa. Serdecznie gratulujemy!

KUCHNIA ŒWIÊTOKRZYSKA CZARUJE
W paŸdzierniku 2019 roku panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Dro¿ejowic zajê³y pierwsze miejsce
w wojewódzkim konkursie „Kuchnia œwiêtokrzyska czaruje – przetwórstwo ¿ywnoœci w ramach rolniczego
handlu detalicznego – przetwory roœlinne i mieszane” organizowanego przez Œwiêtokrzysk¹ Izbê Rolnicz¹.
Wszystkie produkty i dania ocenia³o jury. Ostatecznie pierwsze miejsce zosta³o przyznane dla ogórków
dworskich z Dro¿ejowic. Tradycja kiszenia ogórków w Dro¿ejowicach siêga XIX wieku. Panie przygotowuj¹ nie
tylko ogórki kiszone, ale i inne warzywa, a nawet jab³ka i cytryny.
Konkurs „Kuchnia œwiêtokrzyska czaruje – przetwórstwo ¿ywnoœci w ramach rolniczego handlu
detalicznego – przetwory roœlinne i mieszane” jest sfinansowany ze œrodków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Celem nadrzêdnym przeprowadzanego konkursu jest propagowanie mo¿liwoœci sprzeda¿y przetwarzanej przez
rolników ¿ywnoœci, zw³aszcza tej z ma³ych œwiêtokrzyskich gospodarstw.
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TRADYCYJNA KIE£BASA Z GÊSI
Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Topoli zajê³o pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Tradycyjne
Przetwory i Potrawy z Gêsiny” organizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
Panie zg³osi³y do Konkursu przepis na tradycyjn¹ kie³basê z gêsi, który okaza³ siê najlepszy
w kategorii „Wyroby wêdliniarskie”.
Konkurs cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem Kó³ Gospodyñ Wiejskich, a w jego trakcie wp³ynê³o
a¿ 90 zg³oszeñ z ca³ej Polski. Jury w szeœcioosobowym sk³adzie dokonywa³o oceny przez dwa dni i nie mia³o
³atwego wyboru. Na stronie Instytutu czytamy, ¿e zg³oszone przepisy by³y bardzo interesuj¹ce, a przede
wszystkim bardzo apetyczne… Aby zobiektywizowaæ ocenê nades³anych zg³oszeñ zastosowano, zgodnie
z regulaminem konkursu, szereg kryteriów jakoœciowych. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody.
Serdecznie gratulujemy Ko³u Gospodyñ Wiejskich z Topoli.

KO£A GOSPODYÑ WIEJSKICH
Ko³a Gospodyñ Wiejskich s¹ bardzo wa¿nym elementem ka¿dej wiejskiej gminy, wiêc i gmina Skalbmierz
nie jest w tej dziedzinie wyj¹tkiem. W zdecydowanej wiêkszoœci wiosek w naszej gminie istnia³y Ko³a Gospodyñ
Wiejskich powstawa³y ju¿ w latach 60 dwudziestego wieku i dzia³a³y w mniejszym lub wiêkszym
zaanga¿owaniem. Pocz¹tek nowego wieku to okres reaktywacji wiêkszoœci z nich pod skrzyd³ami Miejsko
Gminnego Oœrodka Kultury w Skalbmierzu. Przez ten czas ko³a rozwija³y siê w ró¿nych dziedzinach
i wypracowywa³y swoje specjalizacje z których do dziœ s¹ znane takich jak Swojski Wek z Boszczynka, Kaszanka
Szarbianka z Szarbii Zwierzynieckiej czy ogórki kiszone z Dro¿ejowic.
Rok 2018 to kolejna, znacz¹ca zmiana w historii Kó³ Gospodyñ Wiejskich. Dziêki rejestracji w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ko³a otrzyma³y wsparcie finansowe co by³o
dla wielu ogromnym impulsem do dzia³ania.
Podczas przygotowañ do rejestracji wiêkszoœæ
kó³ odm³odzi³a swoje szeregi, co nada³o
ko³om nowej energii. Powsta³y te¿ nowe ko³a
w miejscowoœciach Bolowiec i Sielec Biskupi
oraz powsta³e po raz pierwszy w historii
m i a s t a Ko ³ o G o s p o d y ñ W i e j s k i ch
"Skalbmierskie Babeczki" ze Skalbmierza.
W najbli¿szym czasie do rejestracji szykuje siê
ko³o powstaj¹ce w miejscowoœci Podgaje.
Dzia³alnoœæ Kó³ Gospodyñ jest
widoczna na terenie gminy Skalbmierz gdzie
panie wspieraj¹ niemal wszystkie wydarzenia
odbywaj¹ce siê na jej obszarze. Nie mog³yby siê bez nich obejœæ ¿adne Do¿ynki, kiermasze, festyny czy pikniki.
Oczywiœcie najwiêcej czasu panie poœwiêcaj¹ pracy na rzecz swoich miejscowoœci, które bez ich uwagi
by³yby zdecydowanie mniej atrakcyjne. Za wk³adany ogrom pracy wszystkim Paniom z ca³ego serca dziêkujemy.
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DO¯YNKI GMINNE 2019
18 sierpnia 2019 roku odby³y siê Gminne Do¿ynki. Gminê Skalbmierz na do¿ynkach powiatowych
w Kazimierzy Wielkiej reprezentowa³ wieniec z Dro¿ejowic. To by³ wyj¹tkowo bogaty w emocje konkurs,
bo a¿ 15 przepiêknych wieñców przygotowanych przez reprezentacje so³ectw naszej gminy stanê³o do walki
o miano tego najbardziej wyj¹tkowego. Dlatego Jury konkursowe mia³o nie ³atwe zadanie, aby spoœród nich
wybraæ w³aœnie ten jeden. Gratulacje nale¿¹ siê wszystkim, którzy poœwiêcili swój czas oraz szczere chêci,
wszystkim tym, którzy oddali swoje serce i w³o¿yli ogrom swojej pracy w to, aby ten wyj¹tkowy dzieñ, który jest
zwieñczeniem ciê¿kiej pracy rolników, by³ tak barwny jak mia³o to miejsce w sierpniu 2019 roku w Skalbmierzu…

SPOTKANIA INTEGRACYJNE
Lato 2019 roku obfitowa³o równie¿ w spotkania integracyjne w Baranowie i Zakrzowie. W tej pierwszej
miejscowoœci lato witaliœmy, w tej drugiej ¿egnaliœmy. By³o gwarno, kolorowo i g³oœno…
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FESTIWAL MUZYCZNY
Po raz pierwszy w naszej historii do Gminy Skalbmierz zawita³ Miêdzynarodowy Festiwal Muzyczny
im. Krystyny Jamroz, który od 1995 roku odbywa siê w Busku-Zdroju oraz innych miejscowoœciach
województwa œwiêtokrzyskiego, g³ównie na Ponidziu. Popularny festiwal muzyki powa¿nej gromadzi znanych
polskich i zagranicznych muzyków, dyrygentów i œpiewaków. W ramach tegorocznej 26. edycji imprezy jeden
z koncertów odby³ siê w skalbmierskiej œwi¹tyni. Cykl koncertów i spotkañ festiwalowych odbywa³ siê w dniach
12-19 wrzeœnia. Koncert w œwi¹tyni w Skalbmierzu odby³ siê 14 wrzeœnia o godzinie 18:00. Przed publicznoœci¹
zaprezentowali siê znakomici artyœci: Renata Drozd - sopran, Pawe³ Wróbel – organy oraz Œwiêtokrzyski Kwintet
Instrumentów Blaszanych. Gospodarzem wieczoru by³ Pan Artur Jaroñ – dyrektor artystyczny
Miêdzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju. Wspó³organizatorem
wydarzenia by³a Gmina Skalbmierz z honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz oraz
Parafii œw. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu. Warto dodaæ, ¿e koncert zorganizowano bez ¿adnego wk³adu
finansowego ze strony Gminy Skalbmierz, za co serdecznie dziêkujemy naszym przyjacio³om z Buska-Zdroju.

ZBIERAMY NAKRÊTKI
Wzorem innych samorz¹dów na Rynku
naszego miasta stan¹³ specjalny stojak w kszta³cie serca
na nakrêtki. Mo¿na tam wrzucaæ wszelkie plastikowe
nakrêtki, bez wzglêdu na kszta³t, czy kolor. Mog¹
to wiêc byæ nakrêtki, np. po napojach, kawie, mleku,
czy jogurtach. W pojemniku zostawiæ mo¿emy
równie¿ zakrêtki po chemii gospodarczej, po p³ynach
do zmywania, szamponach i p³ynach do p³ukania.
Wa¿ne, by nie dorzucaæ do nakrêtek innych
przedmiotów. Przekazywaniem nakrêtek na cele
charytatywne, a tym samym potrzebuj¹cym zajmuje siê
Fundacja "Dajemy wybór".
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KONKURS PLASTYCZNY I KONCERT
Na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika 2020 roku og³osiliœmy konkurs plastyczny „Œladami œw. Jana Paw³a
II” dla uczniów klas 4-8 Szko³y Podstawowej im. Stanis³awa ze Skalbmierza w Skalbmierzu oraz Szko³y
Podstawowej im. Miko³aja Reja w Topoli. Wydarzenie wpisa³o siê w obchody setnych urodzin œw. Jana Paw³a II.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem obj¹³ pose³ na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Wojewoda Œwiêtokrzyski
Zbigniew Koniusz oraz Dziekan dekanatu skalbmierskiego – Proboszcz Parafii œw. Jana Chrzciciela
w Skalbmierzu, ks. Marian Fatyga. Dla uczestników konkursu przygotowano atrakcyjne nagrody, które w ca³oœci
sfinansowano z bud¿etu Œwiêtokrzyskiego Urzêdu Wojewódzkiego.

W ramach gminnych obchodów setnych urodzin œw. Jana Paw³a II zorganizowano równie¿ wzruszaj¹cy
koncert w koœciele parafialnym „Ten rytm objawia mi Ciebie, Przedwieczne S³owo”. W trakcie koncertu
zaprezentowa³o siê dziesiêciu wybitnych artystów: Anna Lasota – sopran, Jakub Oczkowski – tenor oraz Zespó³
Strauss Ensemble (muzycy Filharmonii Œwiêtokrzyskiej). Koncert cieszy³ siê ogromnym
zainteresowaniem publicznoœci.
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BAJKOWE LATO Z RADIEM KIELCE
25 sierpnia 2019 roku magiczny statek Pirata Drabinki dop³yn¹³ na skalbmierski Rynek. Bogaty
w niesamowite przygody spektakl, przygotowany przez aktorów teatru Kubika ze Szczecina, zgromadzi³
w centrum miasta nie tylko najm³odszych mieszkañców gminy, ale równie¿ tych nieco starszych. Dope³nieniem
przedstawienia by³y warsztaty sztuki cyrkowej, wzbogacone zabawami prowadzonymi przez animatorów.
Nie zabrak³o równie¿ mieni¹cych siê w promieniach s³onecznych ogromnych baniek mydlanych, popcornu oraz
dmuchanej zje¿d¿alni i suchego basenu z kolorowymi pi³eczkami. Wszystko to w ramach pierwszego
w Skalbmierzu Bajkowego Lata z Radiem Kielce.

ŒWIÊTO ZIEMNIAKA
Wyj¹tkowe pieczone ziemniaki mo¿na by³o smakowaæ w Kobylnikach. Po raz 12. w 2019 i 13. w 2020
roku odby³o siê tam Œwiêto Ziemniaka. Œwietna atmosfera, wspaniali ludzie. Dziêkujemy Panu So³tysowi
Stanis³awowi Pragn¹cemu, Paniom z Ko³a Gospodyñ Wiejskich i druhom stra¿akom z Kobylnik za zaproszenie
i integracyjne spotkania. PS. Pieczone ziemniaki z boczkiem z Kobylnik... mniaaam.
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PLAC POD BUDOWÊ ŒWIETLICY
Wspólnie z mieszkañcami Szczekarzowa
œwiêtowaliœmy pod koniec lipca 2020 roku
zakoñczenie prac na tamtejszym wiejskim placu pod
budowê œwietlicy. Jeszcze w zesz³ym roku Gmina
Skalbmierz zakupi³a od osoby prywatnej dzia³kê na
rzecz spo³ecznoœci Szczekarzowa. Mieszkañcy
wspólnymi si³ami ogrodzili i utwardzili ich pierwszy
wspólny plac oraz postawili altankê. Obiekt ma s³u¿yæ.

ca³ej spo³ecznoœci. Serdecznie dziêkujemy wszystkim
mieszkañcom Szczekarzowa na czele z Panem
so³tysem Stanis³awem Kul¹ za spo³eczn¹ pracê przy
tym wspólnym dziele. Dziêkujemy równie¿ za
organizacjê wakacyjnego spotkania - szczególnie
Paniom z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Szczekarzowie.
W spotkaniu uczestniczyli równie¿ œwiêtokrzyscy
parlamentarzyœci.

ZBIÓRKI NA HOSPICJUM
Dziêki pomocy uczniów i nauczycieli ze szkó³ w Skalbmierzu i Topoli wspó³organizowaliœmy zbiórki
pieniê¿ne na hospicjum w Busku-Zdroju. Sk³adamy ogromne podziêkowanie wszystkim tym, którzy postanowili
otworzyæ swoje serca i wesprzeæ zbiórkê pieniê¿n¹ na szczytny cel, jakim jest powstanie buskiego hospicjum,
z którego pomocy korzystaj¹ równie¿ nasi mieszkañcy i ich rodziny. Tylko w trakcie ostatniej zbiórki,
przeprowadzonej na pocz¹tku wrzeœnia 2020 roku w Skalbmierzu, Topoli, Rosiejowie i Kobylnikach zebraliœmy
³¹cznie prawie 6 tys. z³otych.
„Hospicjum Busko. Dzie³o Ludzi Dobrego Serca” - to nazwa powsta³ego obiektu, którego
prowadzeniem zajmowaæ siê bêdzie Fundacja Gospodarcza Œwiêtego Brata Alberta z Kielc. W hospicjum
znala¿³y siê trzy oddzia³y: poradnia paliatywna, hospicjum i Zak³ad Opiekuñczo Leczniczy. G³ównym celem
projektu jest zwiêkszenie dostêpnoœci mieszkañców powiatów: buskiego, kazimierskiego, piñczowskiego do
wysokiej jakoœci us³ug medycznych w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej poprzez oddanie do u¿ytku w pe³ni
wyposa¿onego hospicjum stacjonarnego, oddzia³u opiekuñczo - leczniczego oraz poradni medycyny
paliatywnej.
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SPOTKANIE W PRZYBENICACH
Integracyjne spotkanie zwieñczy³o pod koniec sierpnia szereg prac gospodarczych wykonanych
w ostatnim czasie na terenie œwietlicy wiejskiej w Przybenicach. Dziêkujemy za zaanga¿owanie oraz spo³eczn¹
pracê wszystkim mieszkañcom na czele z Pani¹ so³tys Beat¹ Malar¹, rad¹ so³eck¹ oraz przewodnicz¹c¹ Ko³a
Gospodyñ Wiejskich Pani¹ Mari¹ Durbas.

WARSZTATY Z SZYCIA
Panie z Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Przybenicach zosta³y beneficjentem Programu DoraŸnego
Wsparcia Organizacji Pozarz¹dowych w Zakresie Przeciwdzia³ania COVID-19 realizowanego przez Narodowy
Instytut Wolnoœci – Centrum Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego. Paniom z Przybenic przyznano grant
w wysokoœci 27 552,13 z³ na realizacjê projektu „Maseczka dla mnie, maseczka dla Ciebie – w Przybenicach
dbamy nie tylko o siebie!”. W ramach projektu zakupione zosta³y trzy, nowoczesne maszyny komputerowe do
szycia za ³¹czn¹ kwotê ponad 14 tys. z³otych. Na wyposa¿eniu Ko³a pozostaj¹ równie¿ inne maszyny do szycia,
m.in. hafciarka. Zakupiona zosta³a równie¿ du¿a iloœæ oryginalnego materia³u (100% bawe³na), nici, gumek oraz
innych narzêdzi i produktów niezbêdnych do szycia. Dziêki dofinansowaniu uda³o siê równie¿ wyposa¿yæ
œwietlicê w Przybenicach w nowe krzes³a konferencyjne i sto³y.
W obliczu trwaj¹cej epidemii, w perspektywie dalszej koniecznoœci noszenia maseczek oraz dla
przypominania o tym obowi¹zku mieszkañcom Gminy Skalbmierz Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Przybenicach
we wspó³pracy z innymi KGW oraz wszystkimi chêtnymi uszy³o dla mieszkañców naszej gminy kilka tysiêcy
oryginalnych maseczek wielokrotnego u¿ytku, które trafi³y m.in. do mieszkañców naszej gminy: seniorów i osób
aktywnie w³¹czaj¹cych siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹ (KGW, jednostki OSP).
Na okolicznoœæ realizacji projektu zorganizowane zosta³y równie¿ warsztaty z szycia dla wszystkich
chêtnych mieszkanek Gminy Skalbmierz. Serdecznie dziêkujemy Paniom z Ko³a Gospodyñ Wiejskich
w Przybenicach za udzia³ w projekcie oraz Pani Sylwii Jakubowskiej za poprowadzenie warsztatów.
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BON Z FUNDUSZU SK£ADKOWEGO
We wrzeœniu 2019 roku przekazaliœmy bon o wartoœci 18 tysiêcy z Funduszu Sk³adkowego Ubezpieczenia
Spo³ecznego Rolników dla Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Topoli. Panie zosta³y beneficjentem konkursu
promuj¹cego zdrow¹ ¿ywnoœæ i aktywnoœæ fizyczn¹ wœród rolników. Za przyznan¹ dotacjê zakupiony zosta³
m.in. sprzêt wyposa¿aj¹cy kuchniê w œwietlico-remizie w Topoli.

Z£OTE GODY 2019
22 wrzeœnia 2019 roku Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie wrêczy³ parom œwiêtuj¹cym
50. rocznicê zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz Marek Juszczyk. Jubilaci
otrzymali tak¿e z r¹k Wiceburmistrza Kamila W³osowicza i Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Leszka Œmiecha
listy gratulacyjne, legitymacje oraz kwiaty, a podczas wspólnego toastu rozbrzmiewaj¹cy w tle marsz weselny
przywo³a³ wiele wzruszaj¹cych wspomnieñ i emocji. Obchody Z³otych Godów rozpoczê³a uroczysta Msza
œwiêta odprawiona w koœciele parafialnym przez ks. Proboszcza Mariana Fatygê, który podkreœli³, ¿e dostojni
jubilaci s¹ nie tylko wzorem dla m³odych pokoleñ, ale równie¿ czêœci¹ historii naszej Ma³ej Ojczyzny.
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ZESPÓ£ FOLKOWY "SAMI SWOI"
Przedstawiamy Pañstwu dzieciêcy zespó³
folkowy „Sami swoi” z Baranowa, który powoli
rozpoczyna swoj¹ dzia³alnoœæ muzyczn¹ na terenie
naszej gminy. M³odzi mieszkañcy Baranowa intensywnie
ju¿ od 2019 roku æwicz¹ swój warsztat wokalny
przygotowuj¹c siê do wystêpów. Inicjatork¹ powstania
grupy i jego opiekunk¹ jest Pani Ma³gorzata Pawe³ek –
szefowa Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Baranowie.
Grupa liczy 12 cz³onków – 10 dziewczynek
i 2 ch³opców.
Z pomoc¹ Gminy Skalbmierz uda³o siê m.in.
sfinansowaæ zakup oryginalnych strojów dla m³odych
artystów. Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Baranowie
zosta³o równie¿ beneficjentem konkursu: „Mikrodotacje ŒOWES na lokalne inicjatywy spo³eczne – edycja 2020
w ramach projektu Œwiêtokrzyski Oœrodek Wsparcia Ekonomii Spo³ecznej”. Paniom z Baranowa przyznano
dofinansowanie w kwocie 5 tys. z³otych na realizacjê projektu: „Teraz Wy – miêdzypokoleniowe warsztaty dla
mieszkañców Baranowa i Zakrzówka”. Projekt zak³ada organizacjê dalszych, profesjonalnych warsztatów
muzycznych dla m³odych mieszkañców Baranowa pod czujnym okiem muzyka, a tak¿e zakup laptopa
niezbêdnego do prób muzycznych oraz wycieczkê dla m³odych artystów do Kurozwêk.
Jesteœmy przekonani, ¿e dzieciêcy zespó³ folkowy „Sami swoi” z Baranowa ju¿ na starcie swojej
dzia³alnoœci jest prawdziw¹ wizytówk¹ oraz dum¹ Baranowa jak i ca³ej gminy Skalbmierz. Trzymamy kciuki
i ¿yczymy powodzenia!

PIERWSZA POMOC - SZKOLENIA
W 2020 roku zainicjowaliœmy w Miejsko
Gminnym Oœrodku Kultury w Skalbmierzu pierwsze
z cyklu spotkañ organizowanych przez druhów
stra¿aków z jednostki OSP Dro¿ejowice, maj¹ce na
celu przekazanie informacji na temat udzielania
pierwszej pomocy. W inauguracyjnych zajêciach wziêli
udzia³ pracownicy UMiG w Skalbmierzu, którzy pod
czujnym okiem ratowników mogli przyswoiæ wiedzê
teoretyczn¹ oraz przeprowadziæ RKO (resuscytacja
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(resuscytacja kr¹¿eniowo-oddechowa) na fantomach
bêd¹cych na wyposa¿eniu jednostki OSP Dro¿ejowice.
Fantomy te w iloœci trzech sztuk (osoba doros³a,
dziecko, niemowlê) zosta³y zakupione dziêki
przychylnoœci w³adz gminnych ze œrodków w³asnych
gminy. Pokaz pierwszej pomocy na tego typu
fantomach pozwala, dziêki aplikacji któr¹ posiadaj¹
urz¹dzenia, uzyskaæ informacjê czy prowadzona
reanimacja jest wykonywana prawid³owo.
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WSPARCIE WALKI Z KORONAWIRUSEM
W kwietniu 2020 roku Radni Rady Miejskiej w Skalbmierzu przekazali czêœæ swojej diety na walkê
z rozprzestrzenianiem siê koronawirusa i zakup œrodków ochrony osobistej dla personelu medycznego w naszym
regionie. Dziêki dobrowolnym wp³atom skalbmierskich radnych w kwocie 4900 z³ zakupione zosta³y
kombinezony, maski i okulary ochronne oraz rêkawiczki nitrylowe, które zosta³y przekazane do Szpitala
Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej. Przekazane œrodki ochrony osobistej odebra³ w imieniu personelu lecznicy
ordynator tamtejszego oddzia³u wewnêtrznego dr n. med. Robert Kowalski. Koordynatorem akcji z ramienia
skalbmierskiej Rady Miejskiej by³ jej przewodnicz¹cy Leszek Œmiech i radna Ma³gorzata Grzyb.

Wsparcie finansowe, które prze³o¿y³o siê na zakup œrodków ochrony osobistej dla personelu szpitala
powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, ofiarowali równie¿ so³tysi Gminy Skalbmierz. Gospodarze skalbmierskich
so³ectw zebrali na ten cel 1500 z³otych. Pieni¹dze pozwoli³y na zakup 500 maseczek. W imieniu so³tysów ten
cenny materia³, który mo¿e uratowaæ ¿ycie przekaza³a do kazimierskiej lecznicy Monika Jasku³a - so³tys Be³zowa.

MASECZKI DLA MIESZKAÑCÓW GMINY
Wychodz¹c naprzeciw du¿emu zapotrzebowaniu na maseczki, w trosce o bezpieczeñstwo mieszkañców
Miasta i Gminy Skalbmierz podjêliœmy w kwietniu 2020 roku decyzjê o zamówieniu i dostarczeniu ka¿demu
mieszkañcowi maseczki ochronnej wielokrotnego u¿ytku. Do ka¿dego mieszkañca trafi³a jedna sztuka. Maseczki
by³y przekazywane przez pracowników Urzêdu MiG Skalbmierz i jednostki OSP do skrzynek pocztowych lub
umieszczane by³y na ogrodzeniu posesji. Iloœæ maseczek do ka¿dego domu ustalona by³a zgodnie
z zadeklarowan¹ iloœci¹ osób w deklaracji o wysokoœci op³at za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W miesi¹cu kwietniu 2020 roku na Rynku naszego miasta zainstalowaliúmy MASECZKOMAT.
Maseczkê ochronn¹ wielokrotnego u¿ytku mog³y pobieraæ bezp³atnie w szczególnoœci wszystkie osoby, które
przebywaj¹c w centrum miasta przy okazji za³atwiania pilnych spraw zapomnia³y w³asnej maseczki, zgubi³y j¹ lub
jednorazowa maseczka, któr¹ u¿ywaj¹ uleg³a zniszczeniu. MASECZKOMAT w miarê potrzeb bêdzie
uzupe³niany o kolejne maseczki.
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GMINNE STRA¯ACKIE MIKO£AJKI
Ponad 300 paczek miko³ajkowych rozwioz³o 6 grudnia 2020 roku do najm³odszych mieszkañców naszej
gminy piêæ miko³ajowo-stra¿ackich zastêpów. Dziêkujemy jednostkom OSP ze Skalbmierza, Topoli, Dro¿ejowic,
Boszczynka i Sielca Kolonii za sprawne przeprowadzenie naszej miko³ajkowej akcji. Szczególne podziêkowania
kierujemy w stronê Joanny Wojtasik, Joanny Majewicz i Dariusza Wojtasika, którzy z ramienia OSP Skalbmierz
zajêli siê organizacj¹ wydarzenia. Na twarzy ka¿dego obdarowanego dziecka widzieliœmy piêkny uœmiech, tote¿
akcjê nale¿y uznaæ za udan¹. Liczymy, ¿e za rok bêdziemy siê ju¿ mogli spotkaæ na tradycyjnych miko³ajkach
w skalbmierskiej remizie, choæ jesteœmy przekonani, ¿e te mobilne równie¿ stan¹ siê ju¿ tradycj¹ i na pewno druga
edycja odbêdzie siê w przysz³ym roku.

ŒWI¥TECZNE PACZKI
Prawie 100 œwi¹tecznych paczek trafi³o do
s t a r s z y ch , s a m o t n y ch , n i e p e ³ n o s p r a w n y ch
i potrzebuj¹cych mieszkañców naszej Gminy przed
Œwiêtami Bo¿ego Narodzenia w 2020 roku. Co roku
mieliœmy okazjê spotkaæ siê na wspólnej Wigilii –
w ubieg³ym roku by³o to jednak niemo¿liwe. Dziêki
pomocy druhów stra¿aków z jednostek OSP
w Dro¿ejowicach, Skalbmierzu i Topoli, a tak¿e przy
wsparciu Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Topoli oraz
dziêki zaanga¿owaniu pracowników MiejskoGminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Skalbmierzu
potrzebuj¹cych seniorów Œwiêty Miko³aj móg³
odwiedziæ tym razem osobiœcie.
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PE£NA SZAFA
Od ponad 10 lat na terenie naszej gminy dzia³a
parafialny punkt „Caritas”. Przez lata skupieni wokó³
niego wolontariusze pracowali spo³ecznie przy
gromadzeniu w tym miejscu odzie¿y, artyku³ów
spo¿ywczych i œrodków czystoœci dla potrzebuj¹cych
mieszkañców naszej gminy. Inicjatorem za³o¿enia
punktu by³ proboszcz parafii œw. Jana Chrzciciela
w Skalbmierzu ks. Marian Fatyga.
Z uwagi na niewystarczaj¹ce warunki lokalowe
w dotychczasowym miejscu oraz wychodz¹c z inicjatyw¹
stworzenia miejsca w prowadzenie któreg o
zaanga¿owana bêdzie wiêksza liczba wolontariuszy
Gmina Skalbmierz udostêpni³a nieodp³atnie obecnie
niezagospodarowany lokal na parterze MiejskoGminnego Oœrodka Kultury przy ul. Szkolnej 1 na
prowadzenie dalszej dzia³alnoœci w tym zakresie przez
organizacje pozarz¹dowe.
Obiekt we wspó³pracy z Ko³ami Gospodyñ Wiejskich dzia³aj¹cymi na terenie Gminy Skalbmierz
prowadzi Fundacja „Dajemy wybór”. Miejsce przyjê³o symboliczn¹ nazwê „Pe³na Szafa” i cieszy siê ogromnym
zainteresowaniem. Gromadzona jest w nim przede wszystkim odzie¿. Wolontariusze w pierwszej kolejnoœci
otaczaj¹ wsparciem osoby starsze, samotne i potrzebuj¹ce. Odzie¿ jest dostarczana osobiœcie przez wolontariuszy
szczególnie do osób starszych. Lokal mog¹ równie¿ w godzinach otwarcia odwiedzaæ bezpoœrednio wszyscy
zainteresowani. „Pe³na Szafa” jest równie¿ miejscem spotkañ Pañ z Kó³ Gospodyñ Wiejskich, które najlepiej
znaj¹ potrzeby swoich lokalnych spo³ecznoœci. Byæ mo¿e w naszej gminie uda siê zainicjowaæ równie¿ coraz
bardziej popularny „szafing”, czyli wymianê ubrañ miêdzy prywatnymi osobami.
Osoby chêtne do oddania swoich niepotrzebnych ubrañ, ale równie¿ sprzêtów wyposa¿enia
gospodarstwa domowego oraz ¿ywnoœci i œrodków czystoœci proszeni s¹ o kontakt z Fundacj¹ „Dajemy Wybór”,
Miejsko-Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej lub bezpoœrednio z Ko³em Gospodyñ Wiejskich
z danej miejscowoœci.

69

BIULETYN INFORMACYJNY - GMINA SKALBMIERZ / WYDARZENIA GMINNE

NOWY HERB SKALBMIERZA
W 2019 roku rozpoczêliœmy prace zwi¹zane
z ustanowieniem herbu i symboli Miasta i Gminy Skalbmierz.
Wspó³pracujemy w tym zakresie z dr. hab. Henrykiem Serok¹ –
profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie,
autorem pracy na temat herbów i pieczêci miast Ma³opolski i wielu
publikacji oraz ekspertyz heraldycznych. Henryk Seroka jest
cz³onkiem Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw
Wewnêtrznych i Administracji oraz cz³onkiem Zarz¹du G³ównego
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.
Prace nad stworzeniem symboli Miasta i Gminy Skalbmierz
rozpoczêliœmy z uwagi na fakt, ¿e dotychczas wykorzystywany herb
Skalbmierza nie posiada wi¹¿¹cej opinii komisji heraldycznej
i w obecnym kszta³cie nie móg³by jej uzyskaæ. Sprawa herbu i innych
symboli Miasta i Gminy Skalbmierz nigdy nie zosta³a rozstrzygniêta.
Brakuje uchwa³ i szczegó³owego opisu poszczególnych elementów
symboli oraz ich oficjalnego zatwierdzenia i zaakceptowania przez
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Obecnie
w statucie gminy znajduje siê tylko krótka informacja: „Herbem
Gminy jest wizerunek g³owy œw. Jana Chrzciciela na tacy ze
skrzy¿owanymi kluczami poni¿ej tacy na niebieskim polu”. Nale¿y uznaæ, ¿e dotychczasowy herb by³
wykorzystywany zwyczajowo, co sprzyja³o licznym, niekorzystnym zmianom jego wizerunku. Nale¿y podkreœliæ,
¿e herb gminy, jako symbol, jest najwa¿niejszym znakiem to¿samoœci ka¿dej gminy i ka¿dego miasta. Herb gminy
mo¿e byæ u¿ywany wy³¹cznie w sposób zapewniaj¹cy mu nale¿yt¹ czeœæ i szacunek oraz presti¿ i powagê
przewidzian¹ prawem dla insygniów w³adzy.
Liczymy, ¿e ju¿ niebawem nasza gmina bêdzie wreszcie posiada³a herb i inne oficjalne symbole zgodne
z zasadami heraldyki, a przede wszystkim odwo³uj¹ce siê do naszej bogatej historii. Prace nad herbem Miasta
i Gminy Skalbmierz sta³y siê równie¿ przyczynkiem do stworzenia flagi Miasta i Gminy Skalbmierz, która, jak
liczymy, ju¿ niebawem bêdzie mog³a zawisn¹æ przed skalbmierskim Urzêdem i w centrum naszego miasta.
Efektem naszych prac i wspó³pracy z dr. hab. Henrykiem Serok¹ bêdzie równie¿ publikacja na temat symboli
Miasta i Gminy Skalbmierz, a tak¿e graficzne wzory: pieczêci urzêdowych z herbem miasta i gminy (tj.: Miasta
i Gminy Skalbmierz, Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz, Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Skalbmierzu),
sztandaru (awersu, rewersu, g³owicy), insygniów, tj. ³añcucha burmistrza i ³añcucha przewodnicz¹cego rady,
Odznaki Honorowej Miasta i Gminy Skalbmierz, Dyplomu nadania Odznaki Honorowej Miasta i Gminy
Skalbmierz oraz wzornika barw heraldycznych. Mo¿emy równie¿ zdradziæ, ¿e jesteœmy na etapie
przygotowywania we wspó³pracy z lokalnymi muzykami hejna³u naszego miasta.
Gotowe ju¿ graficzne wzory symboli Miasta i Gminy Skalbmierz wraz ze szczegó³owym uzasadnieniem
mia³y jeszcze w 2020 roku trafiæ do zaopiniowania przez komisjê heraldyczn¹ dzia³aj¹c¹ przy Ministrze Spraw
Wewnêtrznych i Administracji. Niestety Komisja z uwagi na sytuacjê epidemiczn¹ nie wznowi³a w 2020 roku
swojej dzia³alnoœci. Liczymy, ¿e w 2021 roku po zaopiniowaniu ostateczn¹ decyzjê o ustanowieniu symboli Miasta
i Gminy Skalbmierz bêd¹ mogli podj¹æ w koñcu radni Rady Miejskiej.
Szczegó³owe uzasadnienie historyczno-heraldyczne herbu i symboli Miasta i Gminy Skalbmierz oraz
graficzny wzór proponowanych symboli przedstawimy Pañstwu w osobnej publikacji.
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Póki co chcemy zaznaczyæ, ¿e w dotychczasowych opracowaniach herbu Skalbmierza znanych
z g³ównych polskich herbarzy miejskich, wystêpuje herb z g³ow¹ œw. Jana Chrzciciela srebrn¹ (bia³¹) w nimbie
z³otym (¿ó³tym) oraz klucze srebrne (bia³e). Opracowania te ró¿ni³y
siê jedynie szczegó³ami kompozycji, rysunku g³owy i kluczy.
Wymienion¹ wersjê herbu przynosz¹ prace: M. Gumowski, Herby
miast Polskich (Warszawa, 1960, s. 296), Miasta polskie w Tysi¹cleciu
(t. 1, Warszawa 1965, tabl. XXXIII; il. 1) oraz J. Plewako,
J. Wanag, Herbarz miast polskich (Warszawa 1992, s. 197).
W ostatnich latach Skalbmierz u¿ywa wersji z czarn¹ g³ow¹ œw. Jana
Chrzciciela oraz kluczami nie srebrnymi lecz z³otymi (A. Bienias,
S. M. Przybyszewski, Skalbmierz – 800 lat na kartach historii,
Kazimierza Wielka, 2017; il. 2).
Projekt nowego, w³aœciwego z historycznego punktu widzenia herbu zak³ada: w polu b³êkitnym g³owê
œw. Jana Chrzciciela srebrn¹ (bia³a) na misie z³otej (¿ó³tej), poni¿ej której znajduj¹ siê dwa klucze skrzy¿owane
srebrne (bia³e).
Projekt herbu nawi¹zuje w szczególnoœci do herbu z XVI w., czyli okresu ustalenia siê herbu z symbolem
g³owy œw. Jana. Do tego okresu nawi¹zuje kszta³t kluczy widniej¹cych na pieczêci miejskiej, a cechy g³owy
odwo³uj¹ siê do relikwiarza œw. Jana z XVI/XVII w. przechowywanego w kolegiacie skalbmierskiej. Odwo³anie
do relikwiarza odbywa siê poprzez odniesienie siê do jego cech ogólnych, aluzjê. Bardziej szczegó³owe
uwzglêdnienie cech relikwiarza nie jest wskazane z uwagi na potrzebê uproszczeñ dla uczytelnienia znaku.
W nawi¹zaniu do zasad heraldyki i tradycji koryguje siê kszta³t misy na której po³o¿ona jest g³owa, dot¹d
przedstawianej jako nimb.

30-LECIE SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO
Uroczysta Msza œwiêta, z udzia³em by³ych i obecnych radnych, so³tysów, pracowników UMiG
w Skalbmierzu oraz jednostek podlegaj¹cych, a tak¿e delegacji KGW, OSP wraz z pocztami sztandarowymi
z terenu Gminy Skalbmierz zosta³a odprawiona w skalbmierskiej kolegiacie w 30. rocznicê powstania samorz¹du
terytorialnego (czerwiec 2020). Swoj¹ obecnoœci¹ w tym wyj¹tkowym wydarzeniu zaszczycili równie¿ lider
œwiêtokrzyskich struktur Prawa i Sprawiedliwoœci pose³ Krzysztof Lipiec oraz marsza³ek województwa
œwiêtokrzyskiego Andrzej Bêtkowski.
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CO DALEJ Z BIOGAZOWNI¥
W SIELCU-BISKUPIM?
Od pocz¹tku 2019 roku mieszkañcy Sielca Biskupiego protestuj¹ nie zgadzaj¹c siê na budowê w tej
miejscowoœci elektrociep³owni na biogaz o mocy 1,5 MW. Powo³ano w tej sprawie komitet protestacyjny
i za³o¿ono stowarzyszenie „Godne ¿ycie”. Mieszkañcy obawiaj¹ siê nieprzyjemnego zapachu, ha³asu
i wzmo¿onego ruchu ciê¿kich pojazdów. Podkreœlaj¹, ¿e inwestycja zaburzy ich spokojne dot¹d ¿ycie i zdegraduje
œrodowisko naturalne w s¹siedztwie którego mieszkaj¹. Warto podkreœliæ, ¿e mieszkañcy nie bojkotuj¹
odnawialnych Ÿróde³ energii, lecz nie zgadzaj¹ siê z niefortunn¹ lokalizacj¹ biogazowni.
Sprawa ci¹gnie siê od marca 2010 roku, kiedy to Gmina Skalbmierz wydzier¿awi³a Polskiej Grupie
Biogazowej dzia³kê w Sielcu Biskupim. W listopadzie 2010 roku inwestor z³o¿y³ wniosek o wydanie decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowê elektrociep³owni na biogaz. W grudniu 2010 roku
burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz zwróci³ siê do Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Kielcach
i Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju z proœb¹ o wydanie opinii w przedmiocie
koniecznoœci przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko. W styczniu 2011 roku
RDOŒ stwierdzi³ obowi¹zek przeprowadzenia oceny oddzia³ywania na œrodowisko w zakresie wp³ywu na
zdrowie ludzi. Dalsza procedura administracyjna ci¹gnê³a siê do maja 2012 roku, kiedy to po przeprowadzeniu
oceny oddzia³ywania na œrodowisko, Burmistrz wyda³ decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach ustalaj¹c
warunki realizacji przedsiêwziêcia, wydaj¹c tym samym zgodê na budowê biogazowni. Wczeœniej w okresie
od 24 kwietnia 2012 roku do 15 maja 2012 roku podano do informacji publicznej wniosek i ca³¹ dokumentacjê
sprawy w ramach konsultacji spo³ecznych
z mieszkañcami, którzy, jak podkreœlaj¹, o ¿adnych
konsultacjach nie s³yszeli i nie brali w nich udzia³u.
O planowanej budowie dowiedzieli siê dopiero za
kadencji bur mistrza Marka Juszczyka.
Po wydaniu decyzji œrodowiskowej w 2012 roku
inwestor rozpocz¹³ starania o zatwierdzenie projektu
budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowê
biogazowni u starosty kazimierskiego. W 2013 roku
inwestor zwróci³ z proœb¹ do w³adz gminy o zakup
dzier¿awionej do tej pory dzia³ki. 21 marca 2013 roku
uchwa³¹ nr XXVII/151/2013 radni skalbmierskiej Rady
Miejskiej jednog³oœnie podjêli uchwa³ê w sprawie
sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomoœci niezabudowanej po³o¿onej w Sielcu
Biskupim. W uzasadnieniu uchwa³y wyraŸnie pisze, ¿e dzia³ka sprzedawana jest na rzecz Polskiej Grupy
Biogazowej, która chce w tym miejscu postawiæ elektrociep³owniê na biogaz. Co wiêcej, kilkanaœcie dni
wczeœniej projekt uchwa³y by³ przedstawiony radnym na komisjach. Ka¿dy radny móg³ zapoznaæ siê z projektem
uchwa³y. Z protoko³u nr 13/2013 z posiedzeñ komisji w marcu 2013 roku jasno wynika, ¿e radni pozytywnie
zaopiniowali projekt uchwa³y.
Pozwolenie na budowê uzyskane od starosty kazimierskiego Polska Grupa Biogazowa
otrzyma³a 7 lutego 2014 roku. W tym roku za³o¿ony zosta³ te¿ dziennik budowy, wbita zosta³a symboliczna
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³opata i rozpoczê³a siê budowa biogazowni, która trwa po dzieñ dzisiejszy… Faktyczna budowa nie rozpoczê³a
siê jednak nigdy, a to dlatego, ¿e inwestor postanowi³ unowoczeœniæ projekt ca³ej inwestycji. Budowa wed³ug
pierwotnego planu okaza³a siê nieop³acalna. I tak sprawa powróci³a na prze³omie 2018 i 2019 roku, kiedy
inwestor rozpocz¹³ starania o ponowne wydanie decyzji œrodowiskowej dla „nowej” inwestycji.
Nasz Urz¹d, zgodnie z przewidzian¹ procedur¹, ca³¹ dokumentacjê skierowa³ wiêc do zaopiniowania
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska, który po uzupe³nieniu ca³ej dokumentacji wyda³ w lipcu
2019 roku ostateczne postanowienie o uzgodnieniu i okreœleniu warunków realizacji przedsiêwziêcia
polegaj¹cego na budowie elektrociep³owni na biogaz w Sielcu Biskupim. Przed wydaniem decyzji Burmistrz
Miasta i Gminy Skalbmierz powo³a³ dwóch bieg³ych specjalistów, którzy na jego proœbê przygotowali
kontrraport do raportu przygotowanego przez inwestora. Przygotowany dokument sta³ siê podstaw¹ dla wydania
na pocz¹tku 2020 roku przez Burmistrza Marka Juszczyka decyzji o odmowie wydania decyzji œrodowiskowej dla
budowy biogazowni w Sielcu Biskupim – upraszczaj¹c: nie zgodzi³ siê na jej budowê. Warto zaznaczyæ, ¿e by³a to
pierwsza od 10 lat (bo tyle w zaokr¹gleniu sprawa jest procedowana) decyzja na „nie” w tej sprawie.
W procedowaniu inwestycji, które wymagaj¹ potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na
œrodowisko, najwa¿niejsze i finalizuj¹ce postêpowanie z administracyjnego punktu widzenia jest w³aœnie wydanie
decyzji œrodowiskowej, któr¹ po opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej,
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Starostwa Powiatowego wydaje w³odarz poszczególnej gminy
lub miasta. Tak te¿ sta³o siê w przypadku Gminy Skalbmierz.
Niestety, od decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz, jak od ka¿dej decyzji
administracyjnej wydanej przez organ I instancji strona postêpowania, której sprawa dotyczy mo¿e z³o¿yæ
odwo³anie. Nie inaczej by³o w tej sprawie. Od decyzji z³o¿y³ odwo³anie inwestor, czyli Firma PGB Energetyka 18
Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa kieruj¹c sprawê do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego
w Kielcach, które, niestety, uchyli³o wydan¹ przez Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz decyzjê, wzywaj¹c nasz
Urz¹d jako organ I instancji do ponownego rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.
Pozytywnym aspektem w ca³ej sprawie, który znalaz³ siê w uzasadnieniu uchylonej decyzji, jest fakt, ¿e
SKO przyzna³o racjê naszej argumentacji, ¿e inwestor w przed³o¿onym Raporcie oddzia³ywania na œrodowisko
dla planowanej inwestycji nie uwzglêdni³ kilku wa¿nych z punktu widzenia mieszkañców, ich bezpieczeñstwa
i œrodowiska spraw.

Sprawa w pierwszej po³owie 2020 roku powróci³a i jest procedowana poniek¹d od pocz¹tku. Inwestor
zosta³ zobowi¹zany przez Gminê Skalbmierz do ponownego przygotowania Raportu oddzia³ywania na
œrodowisko. Nastêpnie nasz Urz¹d bêdzie pracowa³ nad uzyskaniem stosownych opinii i rekomendacji dla
przed³o¿onego raportu. Ponownie zostan¹ wszczête równie¿ tak wa¿ne z punktu widzenia mieszkañców
konsultacje spo³eczne, które s¹ przy wydawaniu decyzji dla Burmistrza najwa¿niejsze, choæ z punktu prawa nie
maj¹ niestety mocy przes¹dzaj¹cej o ca³ej sprawie. Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz od pocz¹tku przejêcia
sprawy ws³uchuje siê w g³os mieszkañców.
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OdpowiedŸ Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz – Marka Juszczyka na anonimowe ulotki
z nieprawdziwymi i fa³szywymi informacjami rozprowadzanymi wœród mieszkañców
Miasta i Gminy Skalbmierz
Szanowni Pañstwo,
pod koniec ubieg³ego roku by³em zmuszony z³o¿yæ do Prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu, ¿e nieznana mi osoba
dopuœci³a siê pope³nienia przestêpstwa znies³awienia mnie, poprzez pomówienie mnie o takie postêpowanie, które poni¿a
mnie w opinii publicznej i nara¿a mnie na utratê zaufania koniecznego dla sprawowania przeze mnie stanowiska Burmistrza
Miasta i Gminy Skalbmierz.
Wnios³em o ustalenie i œciganie osoby, która dopuœci³a siê opisanego przestêpstwa, a nastêpnie o podjêcie w tym celu przez
Prokuraturê postêpowania przygotowawczego.
Chodzi oczywiœcie o rozpowszechniane w drugiej po³owie 2020 roku na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz anonimowe
ulotki, które w oparciu o nieprawdziwe i fa³szywe informacje znies³awiaj¹ moj¹ osobê w opinii publicznej.
Szanowni Pañstwo,
krytyka, zdrowa i konstruktywna krytyka jest potrzebna, a wrêcz po¿¹dana. Nigdy nie uchyla³em siê i nie uchylam od
krytycznych opinii ze strony mieszkañców. Ws³uchujê siê w ka¿d¹ opiniê, przyjmujê Pañstwa osobiœcie, rozmawiam,
cierpliwie t³umaczê, odbieram wszystkie telefony. Nie pozwolê jednak, by niesprzyjaj¹ce mi œrodowiska, które po dziœ dzieñ
nie zaakceptowa³y wyniku wyborów z paŸdziernika 2018 roku i których nie staæ na zdrow¹ i merytoryczn¹ krytykê,
uprawia³y powszechnie funkcjonuj¹cy ju¿ w naszym spo³eczeñstwie „hejt” i za pomoc¹ nieprawdziwych informacji
manipulowa³y opini¹ czêœci mieszkañców, którzy nieœwiadomie w stek podanych w ulotkach bzdur bêd¹ mogli uwierzyæ.
Ulotki pozostawiane by³y w ró¿nych miejscach na terenie Gminy Skalbmierz, a tak¿e treœæ tych ulotek rozsy³ana by³a poczt¹
tradycyjn¹ do mieszkañców.
W ulotkach i rozsy³anych do mieszkañców listach pojawia siê m.in. informacja o wysokiej stawce op³aty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi uchwalonej przez Radê Miejsk¹ w Skalbmierzu.
Sprawa ta zosta³a szczegó³owa opisana w osobnym artykule. Dodam tylko, ¿e podana w ulotce stawka nie uwzglêdnia
drugiej, ni¿szej stawki dla osób, które gospodaruj¹ bioodpadami we w³asnych kompostownikach,
a takich gospodarstw na terenie gminy jest najwiêcej. Fa³szywa jest teza, ¿e Urz¹d Miasta i Gminy w Skalbmierzu wymierza
karê 75 z³otych za niesegregowanie œmieci, co jak sugeruj¹ autorzy listu jest ra¿¹ce i obci¹¿aj¹ce mieszkañców na tle innych
gmin. Prawda jest taka, ¿e to zapisy ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (t.j.
Dz.U. 2020 r. poz. 1439) nak³adaj¹ na mieszkañców obowi¹zek segregacji œmieci w ca³ym kraju i to w³aœnie powo³ana
ustawa zobowi¹zuje gminy w ca³ej Polsce do obci¹¿ania stawk¹ podwy¿szon¹ mieszkañców uchylaj¹cych siê od obowi¹zku
segregacji œmieci. W uchwa³ach o ustaleniu stawki za gospodarowanie i odbiór odpadów komunalnych podejmowanych
przez radnych w ró¿nych gminach stanowione jest prawo ustalaj¹ce stawkê op³aty podwy¿szonej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, je¿eli w³aœciciel nieruchomoœci nie wype³nia obowi¹zku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny. Najczêœciej jest to trzykrotnoœæ stawki za œmieci segregowane. Tak jest i w wypadku naszej Gminy.
Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e w obecnej kadencji ¿aden z mieszkañców Gminy Skalbmierz nie zosta³ obci¹¿ony kar¹ za
niesegregowane œmieci.
Nierzetelny jest zarzut, ¿e op³ata za gospodarowanie odpadów w Gminie Skalbmierz jest najwy¿sza
w porównaniu do s¹siednich gmin. Porównanie wysokoœci op³at w Gminie Skalbmierz i gminach s¹siednich nie uwzglêdnia
faktu, ¿e wiêkszoœæ z tych gmin by³a dopiero przed rozstrzygniêciem przetargu na zagospodarowanie i odbiór odpadów na
kolejny okres, dlatego stawki z innych gmin podane w ulotce s¹ znacznie ni¿sze ni¿ te obowi¹zuj¹ce od 1 paŸdziernika 2020
r. w gminie Skalbmierz. Proszê przeœledziæ aktualne stawki w gminach naszego regionu.
Nieprawdziwa jest te¿ informacja, ¿e „nowa stawka obowi¹zuje do koñca 2020 roku, a potem znowu kolejna podwy¿ka”,
bowiem wysokoœæ op³aty za gospodarowanie odpadami w Gminie Skalbmierz zosta³a okreœlona na czas nieokreœlony,
a z treœci rozstrzygniêtego ju¿ przetargu na zagospodarowanie odpadów w Gminie Skalbmierz na kolejny rok wynika, ¿e
wysokoœæ op³aty pobieranej od mieszkañców w ca³oœci pokryje koszty odbioru odpadów, dlatego te¿ ¿adne podwy¿ki nie s¹
planowane. Chcielibyœmy, ¿eby ten stan utrzymywa³ siê jak najd³u¿ej.
Niesprawiedliwym jest równie¿ zrzucanie ca³ej winy za wysokoœæ stawki na Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz i Radê
Miejsk¹ w Skalbmierzu. Wysokoœæ stawki uzale¿niona jest od wielu czynników, o których mowa we wspomnianym
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ju¿ artykule.
Niezrozumia³a, fa³szywa i pomawiaj¹ca jest podana w liœcie teza, jakoby Burmistrz „obiecywa³, ¿e uzdrowi gospodarkê
odpadami”. Uzdrowienie gospodarki wymaga podjêcia dzia³añ w zakresie zmiany ustawodawstwa. Na poziomie gminy nie
ma mo¿liwoœci zmiany zaistnia³ej sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami.
Szanowni Pañstwo, od lat jako radny walczy³em z grup¹ osób o zatrzymanie nielegalnego wjazdu na teren naszej Gminy
nielegalnych sk³adów ze œmieciami. Informowaliœmy na sesjach Rady Miejskiej w Skalbmierzu poprzedniego Pana
burmistrza, jak i ca³¹ radê poprzednich kadencji o tych nieprawid³owoœciach w tym by³ych przewodnicz¹cych oraz
wiceprzewodnicz¹cych. Co s³yszeliœmy? ¯e „nic nam w g³owach tylko œmieci i œmieci” – ¿adnych dzia³añ ze strony tych,
którzy teraz najg³oœniej podnosz¹ kwestiê podwy¿ek op³at w tym zakresie nie uœwiadczyliœmy. Rzêdna sk³adowania by³a
podwy¿szana, wiêc proszê sobie wyobraziæ, ile trafi³o dodatkowo œmieci, za które Gmina nie otrzyma³a nale¿nej op³aty.
Teraz Ci, którzy przez lata przygl¹dali siê na te nieprawid³owoœci i nic nie zrobili w tej kwestii staraj¹ siê wylansowaæ na
obroñców mieszkañców przed wysokimi op³atami. Czy zainteresowali siê oni obecnie kwesti¹ rekultywacji wysypiska?
Gdyby œmieci nie by³y dowo¿one w takich iloœciach w poprzednich latach, mo¿e wysypisko w Sielcu Biskupim mog³oby
funkcjonowaæ dalej?
Nieprawdziwa jest równie¿ informacja jakoby Burmistrz zwiêkszy³ zatrudnienie w Urzêdzie. Prawdziwa jest informacja
o zatrudnieniu i stworzeniu stanowiska zastêpcy burmistrza. Zastêpca przej¹³ czêœæ obowi¹zków dotychczasowego
sekretarza, którego umowa o pracê wygas³a, a którego na stanowisku zast¹pi³ dotychczasowy pracownik Urzêdu Miasta
i Gminy Skalbmierz - kierownik referatu organizacyjnego, który to pracownik obok objêcia nowych obowi¹zków wykonuje
te¿ dotychczas wykonywane obowi¹zki. Tym samym od pocz¹tku kadencji obecnego Burmistrza nie zosta³o zwiêkszone
zatrudnienie w urzêdzie ani tym bardziej, a sugeruj¹ to autorzy listu, w podleg³ych mu jednostkach organizacyjnych.
Fa³szywa jest tak¿e informacja jakoby w urzêdzie zatrudniona by³a sama rodzina i bliscy znajomi Burmistrza. Dalsz¹
rodzin¹ Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz jest wy³¹cznie nowa Skarbnik Gminy, zatrudniona
w miejsce dotychczasowej skarbnik, która sama z³o¿y³a wypowiedzenie. Tyle tylko, ¿e skarbnik gminy nie jest zatrudniany
przez burmistrza, ale powo³ywany przez radê gminy.
Zakup nowego s³u¿bowego samochodu by³ koniecznoœci¹. Dotychczas posiadany przez Urz¹d Miasta i Gminy Skalbmierz
samochód marki Skoda Octavia, z którego korzysta³ wy³¹cznie poprzedni burmistrz, ze wzglêdu na ogólne
wyeksploatowanie, nie nadawa³ siê do dalszego u¿ytkowania, a ewentualny remont by³ ekonomicznie nieuzasadniony.
Zakupiony przez Urz¹d Miasta i Gminy Skalbmierz samochód citroen berlingo to samochód osobowo-towarowy i jest
przeznaczony do u¿ytku przez pracowników Urzêdu Miasta i Gminy Skalbmierz posiadaj¹cych odpowiednie uprawnienia
do prowadzenia samochodu s³u¿bowego. Nieprawdziwa jest informacja, ¿e kosztowa³ oko³o 80 000 z³otych, poniewa¿
kosztowa³ dok³adnie 68 900 z³otych. Wszystkie te informacje s¹ ogólnodostêpne.
Nigdy nie by³em przeciwny posiadaniu przez Gminê samochodu s³u¿bowego, by³em natomiast ca³kowicie przeciwny
wykorzystywaniu go do celów prywatnych przez poprzedniego burmistrza m.in. poprzez dojazdy do pracy. Koszty
utrzymania samochodu dalej spada³y na Urz¹d. Zarzucanie mi, ¿e kupi³em sobie nowy samochód dla w³asnej wygody jest
kompletnym oszczerstwem. Warto porównaæ samochód dostawczy, jaki zosta³ zakupiony, tj. citroen berlingo
z samochodem osobowym skod¹ octawi¹. Samochód, którym je¿d¿ê w celach s³u¿bowych jest do dyspozycji ka¿dego
pracownika, który ma uprawnienia do prowadzenia samochodu s³u¿bowego i jest niezbêdnym narzêdziem, które
umo¿liwia normalne funkcjonowanie naszego Urzêdu.
Ca³kowitym i pomawiaj¹cym niesprawiedliwie zarzutem jest informacja jakoby burmistrz Marek Juszczyk pobiera³
„niema³y” rycza³t za jazdê swoim samochodem prywatnym. Nigdy, tj. od pocz¹tku kadencji Burmistrzowi nie przys³ugiwa³
i nie by³ wyp³acany ¿aden rycza³t za jazdê prywatnym samochodem!
Informacja maj¹ca na celu porównanie wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz – Marka Juszczyka oraz
poprzedniego Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz – Micha³a Markiewicza stanowi jaskrawy przyk³ad manipulacji
i przek³amania faktów. Poprzedni Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz – Micha³ Markiewicz w 2018 r. faktycznie otrzyma³
wynagrodzenie w kwocie 109.142,00 z³, ale pominiêty jest fakt, ¿e by³o to wynagrodzenie za niepe³ny rok, w zwi¹zku
z wygaœniêciem kadencji. Nie obejmuje ono tak¿e pobranej odprawy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w 2018 r.
Otrzymane wynagrodzenie w 2018 roku przez poprzedniego burmistrza wynios³o dok³adnie 251 615,21 z³ brutto.
Dlaczego wiêc autor ulotki podaje nieprawdziwe informacje? Co wiêcej, rzeczywiste pobory pobierane przez poprzedniego
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz – Micha³a Markiewicza w poprzednich latach wynosi³y odpowiednio:
2014 r. – 190.726,08 z³, 2015 r. – 156.197,28 z³, 2017 r. – 204.275,28 z³.
Nieprawdziwa jest równie¿ informacja o zaci¹gniêtym kredycie na oko³o 13 milionów z³otych do 2035 roku. Autorzy listu
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(celowo?) mylnie zinterpretowali udzielon¹ Gminie Skalbmierz po¿yczkê na realizacjê inwestycji
z zakresu gospodarki wodno-œciekowej przez Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Projekt zak³ada budowê kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach Szarbia Zwierzyniecka, Podgaje
i Tempoczów Kolonia (udzielona po¿yczka na ten cel – 10 710 00,00 z³), a tak¿e budowê przydomowych oczyszczalni
œcieków na terenie Gminy Skalbmierz (udzielona po¿yczka na ten cel 319 550,00 z³). Udzielona po¿yczka jest bardzo
atrakcyjn¹ form¹ dofinansowania dla naszej gminy, pozwala na realizacjê wa¿nych zadañ, a 50% procent udzielonej
po¿yczki ulega ca³kowitemu umorzeniu! Na dzieñ dzisiejszy Gmina ma podpisan¹ jedynie umowê z WFOŒiGW w Kielcach
na udzielenie po¿yczki, która zacznie byæ realizowana pod koniec 2021 roku – dopiero po zakoñczeniu planowanych
inwestycji. Po¿yczka bêdzie mia³a równie¿ bardzo atrakcyjne i korzystne oprocentowanie nie przekraczaj¹ce 2%.
Jak mo¿na odrzuciæ tak korzystn¹ ofertê? Pozbawiæ Gminê mo¿liwoœci otrzymania dodatkowych 5 milionów z³otych na
realizacjê tak wa¿nych inwestycji? Obecnie pojawiaj¹ siê nowe programy dla Gmin gwarantuj¹ce umorzenie po¿yczek
w 30% na realizacjê podobnych inwestycji. Samorz¹dy chêtnie korzystaj¹ z takiej oferty. Czy te Gminy równie¿ dzia³aj¹
w sposób niegospodarny? Przystêpuj¹c do realizacji projektu, sp³ata po¿yczki zosta³a drobiazgowo i skrupulatnie
uwzglêdniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2021-2035. Sp³ata bêdzie
praktycznie nieodczuwalna dla naszego samorz¹du. Bêdzie pokrywana m.in. z podatku uiszczonego na rzecz naszej Gminy
z tytu³u poprowadzenia przez teren naszej gminy gazoci¹gu wysokiego ciœnienia. Warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e wszystkie
planowane przez nas inwestycje oraz dokumenty finansowe, w tym zaci¹gniête zobowi¹zania uzyska³y pozytywn¹ opiniê
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
Sytuacjê finansow¹ Gminy nale¿y uznaæ za stabiln¹. Rok 2019 zamkn¹³ siê nadwy¿k¹ bud¿etow¹ w kwocie 1 274 713,99 z³,
natomiast rok 2020 nadwy¿k¹ w kwocie 4 876 173,98 z³. Ostatnie dwa lata zakoñczy³y siê nadwy¿k¹ bud¿etow¹, dziêki
czemu Gmina mo¿e podejmowaæ kolejne zobowi¹zania, a przede wszystkim realizowaæ inwestycje. Gmina uzyskuje
regularnie wp³ywy z podatków i op³at lokalnych. Wszystkie posiadane fundusze wydatkowane s¹ racjonalnie. Ka¿da
inwestycja jest przemyœlana p¹d katem korzyœci dla mieszkañców i ca³ej Gminy Skalbmierz.
Gmina regularnie w terminie sp³aca dotychczasowe i przejête zobowi¹zania finansowe, tj. kredyt konsolidacyjny zaci¹gniêty
za kadencji poprzedniego burmistrza. Na dzieñ dzisiejszy kwota tego kredytu wynosi 5 194 949,27. Planowany termin
sp³aty kredytu: 2028 rok.
Autorzy listu podnosz¹ na koniec fa³szyw¹ tezê jakoby w naszej gminie od pocz¹tku kadencji Burmistrza Marka Juszczyka
nie zrealizowana zosta³a ¿adna inwestycja, co równie¿ mija siê z prawd¹. W ci¹gu zaledwie dwóch lat uda³o siê zrealizowaæ
i rozpocz¹æ wiele inwestycji, o których na bie¿¹co informujemy i bêdziemy informowaæ. O wiêkszoœci z nich napisaliœmy
w niniejszym Biuletynie. Pewne œrodowiska dokonuj¹ w tym wypadku celowej manipulacji porównuj¹c dwa lata mojej
kadencji do 28 lat dzia³alnoœci poprzednika.
Sporz¹dzone i oparte na fa³szywych, nieprawdziwych oraz szkaluj¹cych informacjach ulotki dzia³aj¹ na szkodê nie tylko
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz, ale równie¿ ca³ej Gminy Skalbmierz i jej mieszkañców.
W ostatnim czasie pojawi³a siê równie¿ druga ulotka wskazuj¹ca jako autora wiceprezesa Zwi¹zku Rolników Kó³ek
i Organizacji Rolniczych Województwa Œwiêtokrzyskiego. Funkcjê tê, zgodnie z aktualnym wypisem
z Krajowego Rejestru S¹dowego pe³ni miêdzy innymi Pan W³odzimierz Wiertek. Ulotka zawiera podobne w swej treœci
bezpodstawne informacje maj¹ce znamiona pomówienia. Mo¿na te oszczerstwa skomentowaæ tylko
w jeden sposób: pewne œrodowiska nigdy nie zaakceptuj¹ zmiany, która faktycznie dokona³a siê po prawie 30 latach
w listopadzie 2018 roku. Osoba, któr¹ podejrzewam o rozpowszechnianie tych ulotek, tu¿ po objêciu przeze mnie
stanowiska burmistrza z³o¿y³a mi propozycjê podjêcia przez ni¹ odp³atnej wspó³pracy w charakterze mojego „doradcy
spo³ecznego”. Propozycjê tê odrzuci³em.
Szanowni Pañstwo, nie patrz¹c wstecz, nie os¹dzaj¹c, pracujê dalej, by realizowaæ sukcesywnie wszystkie zamierzone plany.
Proszê o dalsze zaufanie i przychylnoœæ. Niezmiennie pozostajê do Pañstwa dyspozycji w ka¿dej sprawie.

Marek Juszczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
LUTY - CZERWIEC 2021
Termin wywozu
ODPADY ZMIESZANE I SEGREGOWANE

LUTY 2021

MARZEC 2021

KWIECIEÑ 2021

MAJ 2021

CZERWIEC 2021

KÓZKI, SZCZEKARZÓW, SKALBMIERZ

23

23

27

25

22

DRO¯EJOWICE, KRÊPICE, PODGAJE, KOBYLNIKI,
SIELEC BISKUPI, GRODZONOWICE, SIELEC KOLONIA

16

16

20

18

15

BARANÓW, BOLOWIEC, MA£OSZÓW, ROSIEJÓW,
SIETEJÓW, SZARBIA ZWIERZYNIECKA, BE£ZÓW,
BOSZCZYNEK, PRZYBENICE

15

15

19

17

21

TEMPOCZÓW KOLONIA, TEMPOCZÓW RÊDZINY,
ZAKRZÓWEK, ZAKRZÓW, TOPOLA

24

24

28

26

23

DRUGI TERMIN ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH
DRUGI TERMIN WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH

KWIECIEÑ 2021

MAJ 2021

CZERWIEC 2021

KÓZKI, SZCZEKARZÓW, SKALBMIERZ, TEMPOCZÓW KOLONIA,
TEMPOCZÓW RÊDZINY, ZAKRZÓWEK, ZAKRZÓW

13

11

8

GRODZONOWICE, SIELEC KOLONIA, SIELEC BISKUPI,
TOPOLA, KOBYLNIKI, KRÊPICE

6

4

1

BARANÓW, BOLOWIEC, MA£OSZÓW, ROSIEJÓW, SIETEJÓW,
SZARBIA ZWIERZYNIECKA, BE£ZÓW, BOSZCZYNEK,
PRZYBENICE, DRO¯EJOWICE, PODGAJE

6

4

1

TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - 29.03.2021
LIPIEC - GRUDZIEÑ 2021
Termin wywozu
ODPADY ZMIESZANE I SEGREGOWANE

LIPIEC 2021

KÓZKI, SZCZEKARZÓW, SKALBMIERZ

27

24

28

26

23

28

DRO¯EJOWICE, KRÊPICE, PODGAJE, KOBYLNIKI,
SIELEC BISKUPI, GRODZONOWICE, SIELEC KOLONIA

20

17

21

19

16

21

BARANÓW, BOLOWIEC, MA£OSZÓW, ROSIEJÓW,
SIETEJÓW, SZARBIA ZWIERZYNIECKA, BE£ZÓW,
BOSZCZYNEK, PRZYBENICE

19

16

20

18

15

20

TEMPOCZÓW KOLONIA, TEMPOCZÓW RÊDZINY,
ZAKRZÓWEK, ZAKRZÓW, TOPOLA

28

25

22

27

24

22

SIERPIEÑ 2021 WRZESIEÑ 2021 PADZIERNIK 2021 LISTOPAD 2021 GRUDZIEÑ 2021

DRUGI TERMIN ODBIORU ODPADÓW ZMIESZANYCH
DRUGI TERMIN WYWOZU ODPADÓW ZMIESZANYCH

LIPIEC 2021

SIERPIEÑ 2021

WRZESIEÑ 2021

PADZIERNIK 2021

KÓZKI, SZCZEKARZÓW, SKALBMIERZ, TEMPOCZÓW KOLONIA,
TEMPOCZÓW RÊDZINY, ZAKRZÓWEK, ZAKRZÓW

13

10

14

12

GRODZONOWICE, SIELEC KOLONIA, SIELEC BISKUPI,
TOPOLA, KOBYLNIKI, KRÊPICE

6

3

7

5

BARANÓW, BOLOWIEC, MA£OSZÓW, ROSIEJÓW, SIETEJÓW,
SZARBIA ZWIERZYNIECKA, BE£ZÓW, BOSZCZYNEK,
PRZYBENICE, DRO¯EJOWICE, PODGAJE

6

3

7

5

TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - 30.07.2021
INFORMUJEMY, ¯E ODPADY ODBIERANE BÊD¥ TYLKO W ILOŒCIACH NIEPRZEMYS£OWYCH !!!
W sk³ad wskazanych odpadów wchodz¹: meble i inne odpady wielkogabarytowe (m.in. wersalki, fotele, krzes³a, szafy,
sto³y, meble ogrodowe, dywany, wyk³adziny, materace, ko³dry, pierzynki, miski plastikowe, wózki dzieciêce, zabawki
du¿ych rozmiarów, du¿e plastikowe doniczki, skrzynki, wiaderka), KOMPLETNY zu¿yty sprzêt elektryczny
i elektroniczny (pralki, lodówki, drobny sprzêt AGD), zu¿yte opony z pojazdów jednoœladowych i samochodów
osobowych do 8 szt
UWAGA !!!

ODPADY NALE¯Y WYSTAWIÆ PRZED POSESJE W DNIU ODBIORU DO GODZ. 7:00

GMINA W OBIEKTYWIE

