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DRODZY MIESZKAŃCY GMINY SKALBMIERZ
Szanowni Państwo,

Oddaję w Państwa ręce drugi numer Biuletynu Informacyjnego
Miasta i Gminy Skalbmierz. Z bezpośrednich rozmów i korespondencji,
jaką od Państwa otrzymuję, wynika, iż nasze wydawnictwo spotkało się
z przychylnym odbiorem. Od początku kadencji przywiązuję dużą wagę do
informowania i przekazywania na bieżąco najważniejszych informacji
z życia naszej Gminy. Informacje te są przekazywane głównie za pomocą
naszej strony internetowej oraz naszej drugiej, interaktywnej wizytówki,
czyli strony w serwisie społecznościowym Facebook. Zdaję sobie jednak
sprawę, że nie wszyscy korzystają z Internetu oraz mediów
społecznościowych, dlatego, przykładem innych samorządów,
postanowiliśmy również przynajmniej raz w roku, tuż przed Wielkanocą,
podsumować ostatni rok i oddać w Państwa ręce tradycyjne, papierowe
wydanie, które dostarczy Państwu najważniejszych informacji.
Wyrażam nadzieję, że i w tym numerze znajdziecie Państwo wiele interesujących Was tematów
i istotnych zagadnień: informacji o najważniejszych inwestycjach, wydarzeniach i innych inicjatywach
prowadzonych w ostatnim roku przez Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu – o tym, co udało się zrobić i co mamy
w planach.
Ostatni rok nie należał do łatwych. Wszyscy znów musieliśmy stawić czoła „covidowej rzeczywistości”.
Nakładane na nas odgórne rozporządzenia wymuszały pewne ograniczenia w pracy Urzędu, z których, mimo
wszystko, a jestem o tym przekonany, wyszliśmy obronną ręką – realizując i odpowiadając na wszystkie
kierowane do naszego Urzędu przez Państwa sprawy. Sytuacja w gospodarce i ogólna sytuacja na rynku
w związku z epidemią wydłużyła realizację niektórych inwestycji. Poszczególne firmy do dziś zgłaszają problemy
kadrowe, a także problemy z dostępem do poszczególnych materiałów. Wspólnie z poszczególnymi firmami
podejmujemy działania, które, choć z niezależnych od nas przyczyn wydłużają termin realizacji pewnych
inwestycji, to pozwalają je dzięki naszym staraniom w dalszym ciągu prowadzić i ostatecznie doprowadzić do
końca. Niełatwy był to również rok jeśli chodzi o aurę pogodową – ulewne deszcze, wichury i inne anomalie
wyrządziły straty w rolnictwie, infrastrukturze drogowej, a także w budynkach gospodarstwa domowego.
Wyjątkowo późno rozpoczęte żniwa wymusiły na nas decyzję o odwołaniu gminnych dożynek. Pod koniec lutego
tego roku kolejnym ciosem była dla nas informacja o rozpoczętych działaniach wojennych za naszą wschodnią
granicą. Wzorem innych samorządów przystąpiliśmy do działań humanitarnych na rzecz uchodźców z Ukrainy,
których również przyjęliśmy na teren naszej Gminy – w dużej mierze dzięki ofiarności i pięknej postawie naszych
Mieszkańców. Wierzymy i ufamy, że obecna sytuacja nie przełoży się na gro planów i inwestycji zaplanowanych
przez nasz samorząd na najbliższy rok.
Mimo trudnego okresu, w którym przyszło nam prowadzić skalbmierski samorząd – 2021 rok należy
zaliczyć do udanych jeśli chodzi o pulę pozyskanego wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych. W tym
względzie nie mamy się czego powstydzić. Szerzej o wspomnianym wsparciu piszemy na łamach niniejszego
Biuletynu. Nie zmienia to faktu, że na terenie naszej Gminy jest jeszcze bardzo wiele potrzeb. Wszystkie mamy
skrzętnie wynotowane i uwzględnione do realizacji, ale ta zależna jest jednak od bardzo wielu czynników.
W pierwszej kolejności od wysokości budżetu, a następnie od możliwości pozyskania wspomnianego wsparcia
zewnętrznego. Nie poprzestajemy w działaniu. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Jestem przekonany, że dużą część
zadań uda się zrealizować jeszcze w tej kadencji samorządowej.
W tym miejscu pragnę również bardzo serdecznie podziękować Państwu – Mieszkańcom Miasta i Gminy
Skalbmierz za ostatni rok współpracy. Dziękuję radnym, sołtysom, radom sołeckim, druhom z jednostek OSP,
Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicielom pozostałych organizacji pozarządowych – wszystkim
Mieszkańcom, którzy wspierają i rozumieją podejmowane przez nas działania.
Poprzez ten Biuletyn pragnę Państwa również już dziś serdecznie zachęcić i zaprosić do wspólnego
świętowania 680. rocznicy lokacji naszego miasta. Liczymy, że w tegorocznych uroczystościach i imprezach
weźmie udział wiele instytucji i organizacji, placówek oświatowych, ludzi pełnych pomysłów i przede wszystkim
wielu z Państwa.
Serdecznie zapraszam do lektury.
Z wyrazami szacunku,
Marek Juszczyk
Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz
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NOWY HERB MIASTA I GMINY SKALBMIERZ
(czytaj więcej na str. 87)

2

BIULETYN INFORMACYJNY - GMINA SKALBMIERZ / BUDŻET NA 2022 ROK

BUDŻET NA 2022 ROK. SŁOWO OD SKARBNIKA MIASTA I GMINY
Jako Skarbnik, pragnę Państwu przedstawić najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego budżetu
Miasta i Gminy Skalbmierz.
Podstawowy podział dochodów budżetowych Gminy to dochody bieżące oraz dochody majątkowe,
które stanowią sumę dochodów ogółem. Dochody budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2022 rok zaplanowano
na poziomie 29 851 531 zł z tego:
ź
dochody bieżące – 25 673 198 zł,
ź
dochody majątkowe – 4 178 333 zł.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skalbmierz na 2022 rok Rada Miejska
w Skalbmierzu podjęła na posiedzeniu, które odbyło się 30 grudnia 2021 roku. Dochody z podatku rolnego
zostały przyjęte na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok. Prognozowany w poszczególnych latach
poziom dochodów przedstawia dodatnią dynamikę wzrostu dochodów. Ponadto poziom dochodów jest
wypadkową zmian w zakresie planowanych do pozyskania dochodów bieżących oraz majątkowych, których
wysokość wynika m.in. z przyjętych harmonogramów realizacji projektów finansowanych z udziałem krajowych
i zagranicznych środków bezzwrotnych. Na poziom dochodów wpływają także otrzymywane subwencje oraz
dotacje celowe z budżetu państwa.
Wydatki budżetowe również dzielimy na bieżące i majątkowe. Wydatki budżetu gminy na 2022 rok
zaplanowano na poziomie 33 097 121,96 zł, w tym:
ź
wydatki bieżące – 26 365 83,96 zł,
ź
wydatki majątkowe – 6 731 538 zł.
W związku z tym, iż wydatki ogółem przekraczają dochody ogółem, powstaje w 2022 deficyt budżetowy
w wysokości 3 245 590,96 zł. Deficyt budżetowy będzie w całości pokryty:
ź
przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 500 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
ź
wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 1 788 590,96 zł,
ź
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia
dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu
w kwocie 957 000 zł.
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 731 538 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. na:
rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej,
rozbudowę oświetlenia ulicznego,
termomodernizację budynków użyteczności publicznej (budynek Urzędu Miasta i Gminy
w Skalbmierzu, budynek Klubu Senior+, budynek świetlico-remizy w Krępicach i w Małoszowie),
kolejny etap prac modernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia,
budowę świetlicy wiejskiej w Sielcu Biskupim,
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej
nr 783 w miejscowości Rosiejów,
zakup autobusu elektrycznego i stacji ładowania,
opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku przy
Pl. M. Skłodowskiej-Curie na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu,
termomodernizację budynku świetlico-remizy w miejscowości Kózki,
budowę placu zabaw w miejscowości Tempoczów Rędziny i Baranów,
przebudowę świetlic wiejskich w Przybenicach i Tempoczowie Kolonii,
modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Drożejowicach,
wykonanie zadaszenia przy budynku remizy w Zakrzowie,
dokumentację projektową budowy świetlicy wiejskiej w Szczekarzowie,
montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Grodzonowicach.
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Obecna sytuacja finansowa Miasta i Gminy Skalbmierz jest stabilna. Wszystkie zobowiązania regulowane
są z zachowaniem ustawowych terminów. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po
spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków. Wszystkie zaplanowane inwestycje będą realizowane według
określonego harmonogramu realizacji. Wszystkie działania jakie podejmujemy poprzedzone są dokładną analizą
budżetu, a ich realizacja jest podyktowana potrzebami lokalnej społeczności.
Agnieszka Basiak - Skarbnik Miasta i Gminy Skalbmierz

RZĄDOWY PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Prawie 8 milionów złotych (7 880 000 zł)
pozyskała Gmina Skalbmierz z rządowego Programu
Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu społecznogospodarczych reform Polski Ład. Wsparcie inwestycyjne
dla polskich samorządów, które złożyły wnioski w ramach
pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych, w tym
duże wsparcie dla naszego samorządu, zapowiedział w
październiku ubiegłego roku premier Mateusz Morawiecki.
Gmina Skalbmierz pozyskała dofinansowanie na
realizację dwóch projektów: „Rozbudowa oświetlenia
ulicznego na terenie gminy Skalbmierz” – 2 655 000 złotych
oraz „Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy Skalbmierz” – 5 225 000 złotych. Dzięki przyznanemu
dofinansowaniu na terenie Gminy pojawi się nowe oświetlenie w różnych punktach na terenie miejscowości,
w których do tej pory nie funkcjonowało żadne oświetlenie dróg publicznych. Otrzymane dofinansowanie
pozwoli również zrealizować ważne zadania drogowe. O szczegółach inwestycji będziemy Państwa na bieżąco
informować. Dziękujemy za wsparcie w pozyskaniu tych środków Panu posłowi Krzysztofowi Lipcowi.

PRZEBUDOWA ZNISZCZONYCH DRÓG
2 320 000 zł pozyskała w sierpniu
ubiegłego roku Gmina Skalbmierz na
remont i przebudowę dróg zniszczonych
w wyniku ulewnych deszczy. Umowy na
rządowe dofinansowanie podpisał
w Kielcach z wojewodą świętokrzyskim
Zbigniewem Koniuszem burmistrz
Marek Juszczyk. Pieniądze na prace
związane z usuwaniem skutków klęsk
żywiołowych pochodzą z rezerwy celowej
budżetu państwa, którą uruchomił
minister spraw wewnętrznych
i administracji. Na terenie naszej Gminy
wykonane zostały cztery inwestycje
drogowe:
ź Przebudowa istniejącego obiektu mostowego na rzece Nidzicy w ciągu drogi gminnej wewnętrznej
w miejscowości Topola. Wartość kosztorysowa zadania 700 000 zł, w tym kwota przyznanej dotacji 560 000 zł.
ź Remont drogi gminnej nr 378014T Przybenice-Małoszów w miejscowościach Przybenice i Małoszów od km
0+000 do km 1+672, dł. 1672 m. Wartość kosztorysowa zadania 1 000 000, w tym kwota przyznanej dotacji 800
000 zł.
ź Remont drogi gminnej nr 378028T Kobylniki-Ostrów w miejscowości Kobylniki od km 0+000 do km 0+610
i od km 1+440 do km 1+750, dł. 920 m. Wartość kosztorysowa zadania 650 000 zł, w tym kwota przyznanej
dotacji 520 000 zł.
ź Remont drogi gminnej nr 378006T Rosiejów-Kościejów w miejscowości Rosiejów od km 0+005 do km 0+770,
dł. 765 m. Wartość kosztorysowa zadania 550 000 zł, w tym kwota przyznanej dotacji 440 000 zł.
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BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Realizowaliśmy bardzo ważne zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Szarbia Zwierzyniecka, Podgaje i Tempoczów Kolonia. To ważna, a zarazem kosztowna inwestycja, której
wprawdzie po zakończeniu prac „nie widać” gołym okiem, ale stanowi ona przede wszystkim trwały i bardzo
istotny element dla naszej Gminy z zakresu inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową.
W ramach realizowanej inwestycji powstała sieć o łącznej długości prawie 18 kilometrów, która
umożliwia mieszkańcom wyżej wymienionych miejscowości podłączenie do sieci kanalizacyjnej.
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej przyczyni się do ograniczenia procesu przedostawania się
niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych
wskaźników emisyjnych w odniesieniu do pozostałych substancji zagrażających ekosystemom wodnym. Stare
nieszczelne szambo stanowi poważne zagrożenie dla środowiska poprzez infiltrację zanieczyszczeń do wód
powierzchniowych i podziemnych.
Inwestycja ma również wpływ na wzrost liczby osób
korzystających z systemu kanalizacji sanitarnej na obszarach
wiejskich, co w znaczący sposób poprawia komfort życia naszych
mieszkańców. Sieć kanalizacyjna jest dziś powszechnie przyjętą
normą mającą znaczący wpływ na jakość życia mieszkańców, nie
tylko w mieście, ale również na terenach wiejskich. Mieszkańcy
mogą zaoszczędzić pieniądze zmniejszając koszty związane
z opróżnianiem szamb. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji
sanitarnej jest tańsze niż właściwe utrzymanie szczelnego
zbiornika bezodpływowego. Skanalizowana posesja to koniec
kłopotów z przepełnionym szambem, odpada jednocześnie
problem czuwania nad terminowym zamawianiem usług wywozu
ścieków samochodem asenizacyjnym. To również podniesienie komfortu i wygody użytkowania - unikamy
nieprzyjemnych zapachów towarzyszących opróżnianiu zbiornika. Wzrasta także wartość nieruchomości
zlokalizowanych przy sieci kanalizacyjnej. Podłączając posesję do kanalizacji sanitarnej podnosimy jej standard,
co ma wpływ na wartość nieruchomości, co stanowi dodatkowy atut w przypadku ewentualnej sprzedaży.
To również korzyści dla Gminy związane z dostosowaniem gospodarki wodno-ściekowej do standardów
europejskich.
Roboty budowlane o łącznej wartości 6 500 000 zł wykonywały dwie firmy: EKOKANWOD Czyszczoń
i Półtorak sp.j., ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn oraz Lider Konsorcjum: „ATB” Przedsiębiorstwo Budowlano
Inżynieryjne Tomasz Adamczyk, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów. Gmina Skalbmierz pozyskała na ten cel
atrakcyjną formę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która
stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych całego zadania.
Gmina Skalbmierz planuje również dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej poprzez budowę kolejnego
odcinka w Tempoczowie Rędzinach. Pozostaje również nieskanalizowana część samego miasta Skalbmierz. Na tę
część wykonany jest już projekt. W miejscowościach, w których budowa sieci kanalizacyjnej z racji na duże
rozproszenie gospodarstw jest ekonomicznie nieuzasadniona Gmina podejmuje się realizacji projektów
związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

PIERWSZE MIEJSCE W KONKURSIE „ROSNĄCA ODPORNOŚĆ”
Symboliczny czek na 1 000 000 złotych przekazał 21
grudnia 2021 roku na ręce burmistrza Marka Juszczyka
wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Nasza Gmina
zajęła pierwsze miejsce w powiecie kazimierskim
w ogłoszonym i dedykowanym polskim samorządom
konkursie „Rosnąca odporność”, którego celem jest
u t r wa l e n i e i p r o m o c j a s a m o r z ą d ow y ch d z i a ł a ń
profrekwencyjnych w obszarze Narodowego Programu
Szczepień przeciw COVID-19. Zgodnie z jego założeniami
w naszej Gminie zanotowano najwyższy w powiecie przyrost
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poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID -19 (liczony od 1 sierpnia do
31 października br).
Przyznana nagroda stanowi nieocenione wsparcie dla działań i inwestycji realizowanych na terenie naszej
Gminy. Większa część przyznanej nagrody została przeznaczona na sfinansowanie trwającego remontu piętra
budynku Ośrodka Zdrowia.
W konkursie „Rosnąca odporność” mogły uczestniczyć gminy ze wszystkich powiatów w kraju (za
wyjątkiem miast na prawach powiatu). Laureatami mogły zostać gminy znajdujące się w powiatach z minimum
3 gminami. Samorządy zdobyły atrakcyjne nagrody: 1 mln zł za pierwsze miejsce, 500 tys. zł za drugie miejsce oraz
250 tys. zł za uzyskanie trzeciej lokaty. Pieniądze na nagrody pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Do województwa świętokrzyskiego trafiło 22 mln 750 tys. zł. Łączna pula środków przeznaczonych na nagrody
w całym kraju wynosi ponad 450 mln zł.

NOWE DZIAŁKI BUDOWLANE NA TERENIE MIASTA
Przy ul. Pułaskiego w Skalbmierzu wykonane zostały
prace z zakresu budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociągowej do planowanych działek przeznaczonych pod
budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wykonawcą
zadania był Związek Międzygminny ,,Nidzica” w Kazimierzy
Wielkiej. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociągowej Gmina Skalbmierz przystąpiła do podziału działek
na podstawie warunków zabudowy działki nr 269, który jest
w fazie opracowania. Planowane przetargi na sprzedaż
poszczególnych działek odbędą się 9, 16 i 23 maja 2022 roku.
Jak już informowaliśmy, działania polegające na zagospodarowaniu tego niewykorzystanego dotąd terenu
rozpoczęliśmy jeszcze w 2019 roku od wycinki dziko rosnących krzewów i drzew. Działka została wyrównana
głównie poprzez nawiezienie dużej ilości ziemi, a następnie utwardzona. Wykonane zostały również prace
związane z udrożnieniem i przekopaniem istniejących rowów odwadniających. Wytyczono i utwardzono drogę
dojazdową, która przebiegać będzie przez cały teren działki.

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
Kolejne dofinansowanie dla naszej Gminy na
zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
Burmistrz Marek Juszczyk podpisał pod koniec października
w Kielcach z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem
Koniuszem umowę na dofinansowanie remontu drogi
gminnej nr 378018T Boszczynek – Bełzów od km 0+000 do
km 0+941, dł. 941 mb uszkodzonej w wyniku ulew
i powodzi, które wystąpiły w naszym regionie latem
ubiegłego roku.
Na to zadanie przyznane zostało dofinansowaniu na
poziomie 80% w kwocie 308 000,00 zł. Wartość całej
inwestycji 347 267,87 zł brutto. Zakres robót obejmował:
odtworzenie rowów, oczyszczanie przepustów pod drogą wraz z remontem ścianek czołowych do przepustu,
wykonanie warstwy profilującej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej,
ścinanie zawyżonych poboczy, umocnienie poboczy kruszywem łamanym, umocnienie oberwanej skarpy
płytami betonowymi. Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Drogowe „Wojtrans” z Jędrzejowa. Warto
przypomnieć, że w sierpniu ubiegłego roku podpisana została również umowa na dofinansowanie czterech
innych zadań związanych z remontem uszkodzonych dróg. Nasza Gmina pozyskała na ten cel 2 320 000 zł. Jak
już informowaliśmy, w ramach tego dofinansowania wykonane zostały cztery inwestycje: przebudowa
istniejącego obiektu mostowego na rzece Nidzicy w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola,
remont drogi gminnej nr 378014T Przybenice-Małoszów, remont drogi gminnej nr 378028T Kobylniki-Ostrów
oraz remont drogi gminnej nr 378006T Rosiejów-Kościejów.
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MODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA
W marcu tego roku zakończyły się prace związane z drugim etapem modernizacji budynku ośrodka
zdrowia. Zadanie obejmowało wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych oraz instalacji
wentylacji i klimatyzacji. Wykonywane zostały prace remontowe wszystkich pomieszczeń na kondygnacji parteru.
Pragniemy również w tym miejscu zdementować pojawiające się nieprawdziwe informacje o sprzedaży
budynku ośrodka zdrowia. Budynek był, jest i pozostanie własnością Gminy Skalbmierz. Zmiana dotyczy
wyłącznie właściciela firmy, która prowadzi i dalej będzie prowadzić w tym miejscu Przychodnię im. św. Rity.

Rozmowy na ten temat toczyły się między dotychczasowymi właścicielami a nową firmą, która przejęła placówkę.
Jako samorząd wspieramy działania nowej firmy, pozostając tym samym w bardzo dobrych relacjach z firmą
Medissa, która prowadziła Przychodnię do końca lutego. Wiemy, że oferta usług medycznych Przychodni
im. św. Rity cały czas się rozrasta. Przybywa również pacjentów, a co najważniejsze dla naszego samorządu
– zadowolonych pacjentów.
Po kompleksowym remoncie powstała nowoczesna przestrzeń do świadczenia usług medycznych
z gabinetami lekarskimi i zabiegowymi, poczekalnią, rejestracją i toaletami. Zadanie wykonała firma Usługi
Remontowo Budowlane Krzysztof Parlak z Sępichowa. Koszt inwestycji wyniósł 937 000,00 zł. Gmina
Skalbmierz pozyskała na ten cel dotację m.in. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dementując
kolejne, nieprawdziwe informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej, pragniemy jeszcze raz podkreślić,
że wszystkie prace remontowo-budowlane zostały wykonane z pozyskanych zewnętrznych źródeł
dofinansowania. Gmina Skalbmierz pokryła z własnych środków jedynie koszty związane z przygotowaniem
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dokumentacji projektowej i nadzorami inwestorskimi.
Pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować Panu posłowi Krzysztofowi Lipcowi, którego
parlamentarne i merytoryczne wsparcie umożliwiło naszemu samorządowi aplikowanie, a następnie pozyskanie
niezbędnych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeprowadzenie kompleksowego
remontu budynku ośrodka zdrowia. Dziękujemy Panu posłowi za troskę o tak ważne sprawy dla całego
skalbmierskiego samorządu.
Równocześnie realizowane było kolejne zadanie polegające na zakupie oraz montażu mebli na wymiar i
mebli gotowych dla pomieszczeń ośrodka zdrowia. Usługę tę wykonała firma w&w design Katarzyna
Kaczmarczyk z Katowic za kwotę 143 507,64 zł. Pieniądze na ten cel również pochodzą z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
W listopadzie ubiegłego roku zamontowana została również przy budynku zewnętrzna samonośna
platforma dla osób z niepełnosprawnościami. Jak już informowaliśmy, Gmina Skalbmierz pozyskała na ten cel
58 000 złotych dofinansowania przyznanego ze środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa
Świętokrzyskiego, które pochodzą z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Remont ośrodka zdrowia, a co z tym idzie oddanie do użytku nowej przestrzeni zagwarantuje jeszcze
skuteczniejszą opiekę medyczną dla naszych mieszkańców i bezproblemowy dostęp do lekarzy.
Pragniemy również przypomnieć, że w ubiegłym roku zakończyliśmy pierwszy etap modernizacji
budynku ośrodka zdrowia. Obiekt od wielu lat nie przeszedł kompleksowego remontu, toteż zakres prac był
duży. Wymieniona została cała instalacja wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie oraz źródło ciepła na
gazowe. Trwały również prace na zewnątrz budynku związane z termomodernizacją obiektu. Przebudowane
i wyremontowane zostały niewykorzystywane dotąd pomieszczenia na najniższej kondygnacji budynku, które
zostały przeznaczone do świadczenia usług medycznych dla pacjentów. Prace te dofinansowane zostały również
z przyznanej Gminie Skalbmierz dotacji rządowej. Łączny koszt pierwszego etapu prac remontowych
to prawie milion złotych.
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OFERTA PRZYCHODNI LEKARSKIEJ IM. ŚW. RITY

?
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REMONTY ŚWIETLIC W PRZYBENICACH I TEMPOCZOWIE KOLONII
Świetlice w Przybenicach i Tempoczowie Kolonii przejdą gruntowny remont. Gmina Skalbmierz
pozyskała na ten cel 464 556,00 złotych dofinansowania w ramach projektu „Inwestycje w obiekty pełniące
funkcje kulturalne” wpisującego się w działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Umowę na to zadanie burmistrz Marek Juszczyk podpisał tuż przed Świętami Bożego Narodzenia
w Wojewódzkim Domu Kultur y w Kielcach
z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim oraz członkiem
Zarządu Województwa Markiem Jońcą.
Dzięki pozyskanemu przez Gminę Skalbmierz
dofinansowaniu w wysokości 464 556 złotych świetlice

w Przybenicach i Tempoczowie Kolonii przejdą gruntowny remont, a świetlica w Kobylnikach zostanie
wyposażona w dodatkowy sprzęt kuchenny.
Zakres prac w Przybenicach oraz Tempoczowie Kolonii będzie dotyczył robót rozbiórkowych,
żelbetowych, konstrukcyjnych, ciesielskich i dekarskich, a także prac związanych z instalacją wodnokanalizacyjną, montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą pokrycia dachowego, stolarki okiennej
i dociepleniem ścian. Koszt całkowity zadania według kosztorysu to 730 090,61 złotych.
Jesteśmy przekonani, że oba budynki po kompleksowym remoncie będą stanowiły stałe miejsce spotkań
mieszkańców dając tym samym impuls do wzajemnej integracji, aktywizacji społecznej oraz podejmowania
kolejnych działań twórczych na rzecz obu społeczności.

MODERNIZACJA LAMP ULICZNYCH
Jesienią ubiegłego roku rozpoczęły się prace związane
z modernizacją lamp ulicznych w oparciu o zastosowanie
energooszczędnych opraw ze źródłem światła „LED” na terenie
Gminy Skalbmierz. Zadanie realizuje firma DP System Sp. z o. o.
z Łodzi.
Przypominamy, że projekt zakłada wymianę istniejących
lamp na energooszczędne oprawy LED-owe. Łącznie
wymienionych zostanie 1414 instalacji. Koszt zadania wynosi
1 699 878,15 zł, w tym zdecydowaną większość kosztów pokryło
unijne dofinansowanie. Prace w związku z trudną, jak argumentuje
wykonawca, sytuacją na rynku, rozpoczęły się później niż
pierwotnie zakładano.
Informujemy równocześnie, że trwają prace związane z realizacją drugiego etapu inwestycji,
tj. rozbudowy istniejącej sieci o lampy w miejscach, w których do tej pory nie było oświetlenia ulicznego, a które to
miejsca mieszkańcy zgłosili do naszego Urzędu poprzez sołtysów. Aktualnie trwają prace nad uzyskaniem
wszystkich niezbędnych pozwoleń na rozbudowę oświetlenia na terenie naszej Gminy. Realizacja inwestycji
polegającej na wymianie oświetlenia nie mogła być zbieżna z procedowaną rozbudową, bo wykluczał to charakter
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i przeznaczenie konkursu, z którego pozyskana została unijna dotacja. Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej
o nowe lampy musi być więc pokryta ze środków pochodzących z innego źródła. Gmina Skalbmierz pozyskała na
ten cel dotację w kwocie 2 655 000 złotych z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, czyli pakietu
społeczno-gospodarczych reform Polski Ład. Po zakończeniu prac związanych z uzyskaniem wszystkich
niezbędnych pozwoleń przystąpimy do procedury przetargowej.
Zakończenie I etapu przewidziane jest na kwiecień bieżącego roku. Odbywające się prace montażowe
powodują liczne awarie na wielu odcinkach sieci energetycznej. Prosimy w tym zakresie o cierpliwość
i zrozumienie. Wszystkie zgłoszenia od Państwa są błyskawicznie przekazywane do firmy realizującej na terenie
Gminy to zadanie. Zgodnie z podpisaną umową nie ma możliwości, by naprawy poszczególnych usterek
dokonywali konserwatorzy, którzy do tej pory usuwali usterki przy starym oświetleniu. Liczymy, że po
zakończeniu wszystkich prac oświetlenie na terenie całej Gminy będzie funkcjonować już bezawaryjnie.
Nasza Gmina zdecydowała się przystąpić do realizacji projektu, by obniżyć duże koszty związane
z zakupem energii elektrycznej. Oświetlenie uliczne LED jest już bardzo powszechnym rozwiązaniem
stosowanym w Polsce i na świecie. Nowoczesne oprawy uliczne z powodzeniem zastępują konwencjonalne
źródła światła, m.in. lampy sodowe i rtęciowe. Te nowoczesne rozwiązania charakteryzują się wysoką
energooszczędnością, która w prosty sposób przekłada się na zmniejszenie kosztów związanych z oświetleniem
w poszczególnych gminach.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW W GMINIE SKALBMIERZ
W połowie stycznia tego roku podpisaliśmy umowy z wykonawcami czterech zadań związanych
z projektem termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie naszej Gminy.
Zadanie pierwsze, tj. termomodernizację i rozbudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu
wykona firma Usługi Remontowo-Budowlane Krzysztof Parlak, Sępichów 88a, 28-136 Nowy Korczyn.
W budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu zaplanowano remont instalacji c.o. wraz wymianą źródła
ciepła na powietrzną pompę ciepła, docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, docieplenie ścian
piwnic i murów fundamentowych płytami styropianowymi, docieplenie poddasza wełną mineralną, wymianę
okien, wymianę stolarki drzwiowej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę opraw oświetleniowych na
energooszczędne LED, montaż instalacji wentylacji, wymianę pokrycia dachowego, rozbudowę o klatkę
schodową oraz remont sanitariatów i malowanie ścian w budynku. Koszt prac wyniesie 1 745 000 zł.

Zadanie drugiej, tj. termomodernizację budynku Klubu Senior+ w Skalbmierzu wykona firma Eko Bud
Hurtownia i Usługi Budowlane Bogdan Wójcik, Al. Jana Pawła II 61/32, 01-031 Warszawa. W budynku Klubu
Seniora w Skalbmierzu zaplanowano remont instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła na gruntową pompą
ciepła, docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, docieplenie ścian piwnic i murów
fundamentowych płytami styropianowymi, docieplenie poddasza wełną mineralną, pokrycie stropodachów papą
termozgrzewalną z dociepleniem płytami ze styropianu EPS laminowanymi papą (styropapa), wymianę okien
zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, wymianę stolarki drewnianej, montaż
instalacji fotowoltaicznej, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne LED. Koszt prac wyniesie
700 000 zł.
Zadanie trzecie, tj. termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w Małoszowie wykona firma Zakład
Remontowo-Budowlany Czesław Pawlik, ul. Konstytucji 3-go Maja 10, 28-500 Kazimierza Wielka. W budynku
świetlicy w Małoszowie zaplanowano remont instalacji c.o. (montaż grzejników konwektorowych elektrycznych
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stacjonarnych na ścianie), docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, docieplenie ścian piwnic
i murów fundamentowych płytami styropianowymi, docieplenie poddasza wełną mineralną, pokrycie dachów
papą termozgrzewalną z dociepleniem płytami ze styropianu EPS laminowanymi papą (styropapa), wymianę
okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne, wymianę stolarki drewnianej na
drzwi aluminiowe obsadzone na dyblach stalowych, wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne LED,
montaż instalacji fotowoltaicznej. Koszt prac wyniesie 315 000 zł.
Zadanie czwarte, tj. termomodernizację świetlicy wiejskiej w Krępicach wykona również firma Zakład
Remontowo-Budowlany Czesław Pawlik, ul. Konstytucji 3-go Maja 10, 28-500 Kazimierza Wielka. W budynku
świetlicy w Krępicach zaplanowano remont instalacji c.o. (montaż grzejników konwektorowych elektrycznych

stacjonarnych na ścianie), docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, docieplenie ścian piwnic
i murów fundamentowych płytami styropianowymi, docieplenie poddasza wełną mineralną, wymianę stolarki
drzwiowej na drzwi aluminiowe obsadzone na dyblach stalowych, wymianę opraw oświetleniowych na
energooszczędne LED, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę pokrycia dachowego. Koszt prac
wyniesie 186 235 zł.
Łączny koszt prac we wszystkich czterech budynkach użyteczności publicznej na terenie naszej Gminy
wyniesie 2 946 235 zł. Koszty kwalifikowalne zadania na poziomie 85% zostaną pokryte z pozyskanego przez
Gminę Skalbmierz dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 458 967, 28 zł. Dodatkowe prace, których nie obejmował
konkurs na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, a które wchodzą w zakres prac, takie jak
wymiana pokryć dachowych czy rozbudowa Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu zostaną sfinansowane
z przyznanej Gminie Skalbmierz nagrody w ramach konkursu „Rosnąca odporność” oraz ze środków własnych
Gminy. Termin zakończenia wszystkich prac wyznaczono na listopad 2022 roku.
Celem prac termomodernizacyjnych podjętych w ramach zadania jest przede wszystkim zmniejszenie
zapotrzebowania na energię cieplną w budynkach użyteczności publicznej, zmniejszenie rocznego zużycia
energii, zwiększenie izolacyjności termicznej obiektów, ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem
i zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE (fotowoltaika
i pompy ciepła). Rozbudowa Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu wiąże się również z poprawą funkcjonalności
całego obiektu, a same prace związane z wykonaniem elewacji na wymienionych budynkach podniosą walory
wizerunkowe i estetyczne przestrzeni publicznej.

NOWY ELEKTRYCZNY AUTOBUS SZKOLNY
Firma Solaris Bus & Coach sp. z o.o. dostarczy dla naszej Gminy
nowy elektryczny autobus szkolny wraz z infrastrukturą do jego
ładowania. Przetarg został rozstrzygnięty w połowie lutego 2022 r.
Łączny koszt realizacji zadania to 2 496 900,00 zł, w tym 2 miliony
złotych stanowi pozyskane przez naszą Gminę dofinansowanie.
Zakup elektrycznego autobusu dla naszej Gminy zakwalifikował
i zatwierdził do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do
programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green
Investment Scheme) - Kangur - Bezpieczna i ekologiczna droga do
szkoły” Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
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i Gospodarki Wodnej. Złożony przez naszą Gminę wniosek zdobył największą ilość punktów w skali całego
kraju. Łącznie NFOŚiGW przyznał dofinansowanie na realizację podobnych zadań tylko dla 20 gmin w kraju.
Zainteresowanie udziałem w konkursie było ogromne. Wartość przyznanego dofinansowania stanowi 80% do
całości kosztu. Kwota 496 900,00 zostanie udzielona w formie pożyczki. Warto jednak zaznaczyć, że zostaniemy
zaproszeni do negocjacji warunków dofinansowania.
Zakup pierwszego, elektrycznego pojazdu dla naszej Gminy ma przede wszystkim wpłynąć na
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie zużycia paliw w transporcie. Ekologiczna
inwestycja w najbliższej perspektywie pozwoli również ograniczyć koszty związane z dowozem naszych uczniów.

GRANT DLA DROŻEJOWIC I SIELCA BISKUPIEGO
Mieszkańcy Sielca Biskupiego będą mieli swoją świetlicę, a świetlico-remiza w Drożejowicach przejdzie
częściowy remont. Gmina Skalbmierz pozyskała na ten cel dofinansowanie w kwocie 500 000 złotych
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Program Wsparcia Gmin Popegeerowskich.
Program zakładał możliwość pozyskania środków z przeznaczeniem na sfinansowanie lub
dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w gminach, w których funkcjonowały niegdyś państwowe
przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y). Złożone przez naszą Gminę wnioski mogły dotyczyć jedynie
dwóch miejscowości, w których funkcjonowały na terenie naszej Gminy PGR-y, tj. Sielca Biskupiego
i Drożejowic. Dofinansowanie mogło być przeznaczone wyłącznie na realizację inwestycji w tych
miejscowościach. Liczymy, że dzięki przyznanemu dofinansowaniu uda się wykonać znaczną część prac
związanych z budową świetlicy w Sielcu Biskupim oraz częściową modernizacją świetlicy w Drożejowicach.
Obiekt w Sielcu Biskupim powstanie na działce, której właścicielem jest Gmina Skalbmierz w okolicy
skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną (w okolicy istniejącej kapliczki). Gratulujemy mieszkańcom
obu miejscowości, dziękujemy za zaangażowanie i liczymy na dalszą współpracę przy realizacji obu zadań.
Symboliczną promesę odebrał w czerwcu 2021 r. z rąk posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca oraz wojewody
świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza burmistrz Marek Juszczyk oraz przewodniczący Leszek Śmiech.
Dziękujemy w szczególności Panu Posłowi Krzysztofowi Lipcowi za merytoryczne wsparcie przy
aplikowaniu o środki z RFIL, zaangażowanie i troskę o kolejne inwestycje realizowane na terenie Gminy
Skalbmierz.

SPOTKANIE Z MINISTREM MICHAŁEM WOSIEM
Dofinansowanie dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości, nowelizacja ustawy o Kołach
Gospodyń Wiejskich oraz inwestycje z zakresu budownictwa drogowego były tematami, które zdominowały
spotkanie druhów strażaków Gminy Skalbmierz oraz Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z ministrem Michałem
Wosiem - sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, posłem Mariuszem Goskiem oraz marszałkiem
Tomaszem Jamką - członkiem zarządu Województwa Świętokrzyskiego. W spotkaniu zorganizowanym
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury wzięli również udział włodarze Bejsc, Czarnocina i Opatowca.
Gmina Skalbmierz dzięki wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości pozyskała w ostatnich dwóch latach
kilka dotacji na zakup cennego sprzętu i wyposażenia na rzecz druhów strażaków z terenu naszej Gminy, a także
na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Topoli.
We współpracy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego podpisana została również w połowie roku
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umowa na współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w Rosiejowie, o co od
lat apelowali mieszkańcy. Inwestorem zadania jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Dziękujemy Panu Posłowi Mariuszowi Goskowi i Panu Marszałkowi Tomaszowi Jamce za starania, które
doprowadziły już do budowy chodnika w Drożejowicach a niebawem umożliwią realizację podobnej
inwestycji w Rosiejowie.

NOWE PLACE ZABAW W DROŻEJOWICACH I KOBYLNIKACH
W maju ubiegłego roku dobiegły końca prace związane z budową placów zabaw w miejscowościach
Kobylniki i Drożejowice. Wartość każdego zadania stanowi kwotę 22.059,00 zł. Kwota dofinansowania dla obu
inwestycji to 18.750,00 zł. Zadania realizowane zostały z projektu grantowego w ramach inicjatywy LEADER
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki stanowiące kwotę dofinansowania
zostały pozyskane w ramach wspomnianego wcześniej projektu grantowego z Lokalnej Grupy Działania „Perły
Ponidzia” przez OSP Kobylniki oraz OSP Drożejowice. Pozostała kwota wartości realizowanych zadań
pochodzi z budżetu Gminy Skalbmierz.
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INWESTYCJE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ WODNO-KANALIZACYJNĄ
2 320 453 zł pozyskała Gmina Skalbmierz w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych,
czyli pakietu społeczno-gospodarczych reform Polski Ład na realizację inwestycji związanej z gospodarką
wodno-kanalizacyjną. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu kontynuowana będzie rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie naszej Gminy.
Gmina Skalbmierz pragnie serdecznie podziękować Panu posłowi Krzysztof Lipiec za zaangażowanie
i wsparcie przy ubieganiu się o rządowe dofinansowanie na
kontynuację tych ważnych prac oraz szczerą troskę
o pozostałe inwestycje realizowane na terenie naszej Gminy.
Niezwykle ważnym jest także dofinansowanie
przyznane Związkowi Międzygminnemu Nidzica, do którego
należy również nasza Gmina, na projekt „Kompleksowa
cyfr yzacja usług komunalnych zapobiegająca
i przeciwdziałająca rozprzestrzenianiu się COVID-19 i innych
chorób zakaźnych” – 4 500 000 złotych. Wniosek został
skrupulatnie przygotowany i złożony przez ówczesną prezes
Związku Annę Żarnowiecką.

WIZYTA GOSPODARCZA POSŁA KRZYSZTOFA LIPCA
Z wizytą gospodarczą naszą Gminę odwiedził w połowie listopada 2021 roku poseł na Sejm RP
Krzysztof Lipiec. W trakcie spotkania szczegółowo omówiono warunki dotyczące rządowego wsparcia, które
w ostatnim czasie pozyskała Gmina Skalbmierz. Z samego Programu Inwestycji Strategicznych będącego częścią
Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie projektów inwestycyjnych w naszej Gminie zostało
przeznaczonych 10 200 453 zł: na budowę i modernizację dróg, rozbudowę oświetlenia ulicznego oraz inwestycje
wodno-kanalizacyjne. Dziękujemy Panu posłowi Krzysztofowi Lipcowi za ogromne zaangażowanie
i nieocenioną pomoc przy aplikowaniu o rządowe wsparcie, a tym samym za szczerą troskę o inwestycje
realizowane na terenie naszej Gminy. W spotkaniu udział wzięły władze naszego miasta, radni, sołtysi oraz
Sławomir Kowalczyk - burmistrz zaprzyjaźnionej Gminy Opatowiec.

MODERNIZACJA TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W listopadzie ubiegłego roku zakończyły się prace związane z modernizacją terenu przy Szkole
Podstawowej w Skalbmierzu. Ich zakres obejmował m.in.: budowę parkingu z miejscami postojowymi na
samochody osobowe, w tym miejsca dla osób z niepełnosprawnością, utwardzenie powierzchni gruntu kostką
brukową, renowację kanału deszczowego biegnącego wzdłuż drogi powiatowej, budowę nowego ogrodzenia
z pustaków łupanych oraz ogrodzenia panelowego, wymianę słupów oraz opraw oświetlenia terenu, rozbiórkę
nieczynnego betonowego zbiornika na wodę wraz z wyrównaniem i zagospodarowaniem terenu, rozbiórkę
nieczynnego betonowego podziemnego zbiornika na nieczystości ciekłe wraz z wyrównaniem
i zagospodarowaniem terenu. Przy nowo zaprojektowanym chodniku prowadzącym od zatoki dla autobusów
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szkolnych zamontowano nowe ławki i kosze.
Koszt inwestycji to 1 222 009,53 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane dzięki przyznanej Gminie
Skalbmierz dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace wykonywała firma remontowobudowlana „Granit”.
Liczymy, że nowe otoczenie szkoły wpłynie pozytywnie przede wszystkim na bezpieczeństwo naszych
uczniów i rodziców oraz pracowników placówki, a także zwiększy komfort i poprawi estetykę tego miejsca.

MONTAŻ ZEWNĘTRZNEJ SAMONOŚNEJ PLATFORMY
W połowie grudnia ubiegłego roku zakończyliśmy prace związane z dostawą i montażem zewnętrznej
samonośnej platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Skalbmierzu.
Zadanie zostało wykonane, dzięki pozyskanemu przez Gminę Skalbmierz dofinansowaniu w kwocie
45 800,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Ogółem wartość robót wyniosła: 98 798,03 zł.
Wykonawcą robót była firma ZME BAJPAX Sp. z o.o., ul. Mstowska 3, 42-270 Nieznanice. W zakres
robót budowlanych wchodziły roboty ziemne, fundamentowe, które dotyczyły wykonania nawierzchni
chodnika z kostki brukowej oraz dostawy i montażu samonośnej platformy dla osób niepełnosprawnych.
Platforma została zamontowana przy istniejącym tarasie. Zapewni osobom niepełnosprawnym dostęp
z poziomu istniejącego chodnika na pierwszy poziom budynku Ośrodka Zdrowia. Montaż platformy przyczyni
się do likwidacji barier architektonicznych osób niepełnosprawnych, co umożliwi oraz ułatwi wykonywanie
kontaktów z otoczeniem, a zwłaszcza dostęp do podstawowej opieki medycznej i specjalistycznej.
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PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”
Burmistrz Marek Juszczyk, przy kontrasygnacie
Pani skarbnik Agnieszki Basiak, podpisał 17 lutego tego
roku w Kielcach z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem
Koniuszem umowę na realizację programu „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej”, do którego przystąpiła
nasza Gmina i dzięki któremu Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Skalbmierzu otrzymał wsparcie
finansowe na kwotę 473 382,00 zł dedykowane osobom
niepełnosprawnym.
Program zapewnia usługę asystenta
w w y ko n y wa n i u c o d z i e n n y ch c z y n n o ś c i o r a z
funkcjonowaniu w życiu społecznym. Wsparciem na
terenie naszej Gminy objętych zostało trzynaście osób starszych i dwoje dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności. Pomoc jest świadczona przez czternastu asystentów. Program potrwa do końca 2022
roku. Pomoc zakłada usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w zakresie:
ź wyjścia, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki
oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne,
urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
ź zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
ź załatwianiu spraw urzędowych;
ź nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
ź korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
ź wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także
w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.
Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla
pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy
wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków
niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie
realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność
oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, a także umożliwienie osobom niepełnosprawnym
uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności, np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych,
rozrywkowych czy też sportowych.
Program jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ze środków
Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

WSPARCIE RODZIN POPEGEEROWSKICH
105 000,00 złotych pozyskała Gmina Skalbmierz w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 na realizację rządowego projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju
cyfrowym – Granty PPGR”. Zgodnie z założeniami Programu i dzięki pozyskanemu grantowi nasza Gmina
zakupi w najbliższym czasie 27 laptopów wraz z oprogramowaniem, które zostaną przekazane dzieciom
i wnukom byłych pracowników PGR z terenu naszej Gminy, a których
rodziny złożyły stosowne dokumenty w prowadzonym
w październiku ubiegłego roku naborze przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu.
Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich
z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz
dostępu do Internetu. Po zakończonej procedurze związanej
z zakupem sprzętu komputerowego, pracownicy Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu będą kontaktowali się
z poszczególnymi rodzinami celem przekazania laptopów.
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PROGRAM „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”
Gmina Skalbmierz została beneficjentem programu „Laboratoria przyszłości” realizowanego przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Wspólną misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób
ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
W ramach programu na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu Gmina Skalbmierz
pozyskała wsparcie finansowe w wysokości 99 300,00 zł na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego dla
rozwoju umiejętności praktycznych naszych uczniów. Jesteśmy przekonani, że pozwoli to stworzyć nowoczesną
szkołę, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich
talentów. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz pogłębiać swoje kompetencje przyszłości.
Będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywanie praktycznych umiejętności. Wyposażenie to

przeogromny wachlarz produktów począwszy od prostych narzędzi po roboty edukacyjne. Są wśród nich m.in.
drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, sprzęt do nagrań np. kamery,
mikrofony, oświetlenie oraz wiele innych. Sprzęt już niebawem trafi do skalbmierskiej placówki.
Z kolei Szkoła Podstawowa w Topoli otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 000,00 zł, dzięki
któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne
umiejętności, takie jak: sprawność manualna i techniczna, umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia,
zdolność myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji
i dbania o porządek na stanowisku pracy, a także radzenia sobie w życiu codziennym oraz wykorzystania nabytej
wiedzy w praktyce.
W ramach projektu Szkoła w Topoli została wyposażona w trzy pracownie:
ź Pracownię kulinarną
ź Pracownię techniczno-krawiecką.
ź Pracownię techniczno-cyfrową.
W każdej z tych pracowni uczniowie będą mogli doskonalić swoje umiejętności i zdobywać nowe.
Uczniowie mają do dyspozycji w pełni wyposażoną nową kuchnie, w której będą mogli gotować, piec i doskonalić
swoje kulinarne umiejętności.
Pracownia kulinarna wyposażona została w komplet mebli kuchennych z wyspą i stołami warsztatowymi,
2 piekarniki, lodówko-zamrażarkę, płytę indukcyjną i wielofunkcyjne roboty kuchenne oraz pełną zastawę
stołową.
Pracownia techniczno-krawiecka jest w trakcie przygotowania, a zakupione do tej pracowni zostały:
wkrętarki, wiertarki, laminarki, wypalarka do drewna, narzędzia robocze i ochronne. Uczniowie będą mieli do
dyspozycji maszynę do szycia oraz akcesoria krawieckie. Pracownia techniczno-cyfrowa została wyposażona
w pakiet produktów podstawowych w skład, którego wchodzą: drukarka 3D, gimbal, aparat cyfrowy, mikrofony,
mikroporty, statyw i materiały eksploatacyjne.
Jesteśmy przekonani, że dzięki udziałowi w programie „Laboratoria Przyszłości” i pozyskaniu
nowoczesnego sprzętu zajęcia w naszych szkołach będą jeszcze bardziej atrakcyjne dla uczniów i pozwolą im
rozwijać swoje zainteresowania.
Na zdjęciach powyżej wyposażenie pracowni kulinarnej w Szkole Podstawowej w Topoli.
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PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE NIDZICY
W grudniu ubiegłego roku zakończyły się prace związane z przebudową istniejącego obiektu mostowego
na rzece Nidzicy w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola.
W ramach robót budowlanych wykonana została przebudowa mostu polegająca na wykonaniu
przyczółków żelbetowych o grubości 0,45 m, z płytą żelbetową grubości 0,48 m w osi mostu, długości całkowitej
8,3 m i szerokości 4,5 m. Szerokość jezdni na obiekcie mostowym wynosi 3,5 m i stanowi jednopasmową drogę
dwukierunkową oraz przejście dla pieszych – tworząc kładkę pieszo-jezdną. Nawierzchnia mostu została
wykonana z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, natomiast dojazdy do mostu zostały wykonane na
podbudowie z kruszywa łamanego – warstwa dolna oraz z betonu asfaltowego – podbudowa i warstwa ścieralna.
Przebudowa mostu została wykonana w przeciągu dwóch miesięcy od 11.10.2021 r. do 10.12.2021 r. przez firmę
Mosty Bielsko-Biała Mateusz Kubica.

Dotychczasowa konstrukcja przeprawy było mocno zniszczona i zagrażała bezpieczeństwu jej
użytkowników. Nowy obiekt mostowy umożliwi mieszkańcom bezpieczny przejazd do swoich pól.
Koszt przebudowy mostu wyniósł brutto: 444 4343,13 zł, z czego z budżetu Gminy Skalbmierz wydano:
113 106,13 zł, a pozostała kwota wysokości: 331 328,00 zł została pozyskana z budżetu państwa jako dotacja
celowa na dofinansowanie zadań związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych
zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.
Na zdjęciach stan mostu przed przebudową oraz tuż po zakończeniu prac.

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Pod koniec stycznia tego roku zakończyliśmy
III etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
który zakładał budowę 76 instalacji w 12 miejscowościach
na terenie naszej Gminy. W ramach zadania wykonana
została również przebudowa ujęcia wody w Rosiejowie
i zbiorników wody w Tempoczowie Kolonii. Inwestycja
jest współfinansowana z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środków własnych
mieszkańców i Gminy Skalbmierz. Wartość tej inwestycji
to 1 462 962 zł w tym kwota przyznanego dofinansowania
wynosi 789 488 zł. Z kolei w październiku zakończyliśmy
etap II, który obejmował budowę 22 przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie sołectw: Kobylniki,
Grodzonowice i Sielec Biskupi. Zadanie zostało
zrealizowane ze środków udostępnionych dla całości zadania na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych przez
Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dzięki wkładowi własnemu
mieszkańców i Gminy Skalbmierz.
Łączny koszt obu zadań po przetargu to kwota 1 806 624 zł. Prace wykonała firma EMKAN-PRO
Krzysztof Murawski.
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Przypominamy również, że jeszcze w 2019 roku zakończyliśmy projekt także związany z budową przydomowych
oczyszczalni ścieków. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich udało
się zainstalować na terenie naszej Gminy 82 sztuki przydomowych oczyszczalni ścieków.
Budowa takich instalacji jest bardzo ważnym elementem poprawy jakości środowiska. Stare i często
nieszczelne szamba zastępowane są przez ekologiczne oczyszczalnie ścieków, co wpływa na znaczącą redukcję
zanieczyszczeń na terenie naszej Gminy. Podobne instalacje powstają w miejscowościach, w których rozbudowa
sieci kanalizacji sanitarnej jest z ekonomicznego punktu widzenia nieuzasadniona.

ŚWIETLICA WIEJSKA W SIELCU-BISKUPIM
Firma Usługi Remontowo Budowlane Krzysztof Parlak z Sępichowa wybuduje świetlicę wiejską w Sielcu
Biskupim. Jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia podpisaliśmy z wykonawcą umowę na realizację tego
zadania.
Inwestycja zakłada budowę budynku o powierzchni 120 metrów kwadratowych. Budynek jest obiektem
niepodpiwniczonym, o jednej kondygnacji nadziemnej. Na parterze zaprojektowano salę rekreacyjną,
komunikację, aneks kuchenny z pomieszczeniem porządkowym oraz dwa sanitariaty (damski i męski
przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne). W zakres prac wchodzi także montaż instalacji
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacji i ogrzewania.

Obiekt powstanie na działce nr 123/6 będącej własnością Gminy Skalbmierz. W perspektywie
pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych oraz wsparcia z budżetu Gminy, w tym środków
przewidzianych w ramach Funduszu sołeckiego, budynek zostanie wyposażony w odpowiedni sprzęt. Termin
zakończenia prac przewidziano na koniec października 2022 roku.
Teren inwestycji od strony zachodniej graniczy z działkami niezabudowanymi o charakterze rolniczym.
W kierunku wschodnim i północnym zlokalizowane są tereny komunalne gminy Skalbmierz. Od strony
południowej teren inwestycji graniczy z drogą publiczną (dz. nr 140) – droga wojewódzka nr 768.
Koszt inwestycji po rozstrzygniętym przetargu wynosi 299 300,00 zł. Zadanie zostanie w całości
sfinansowane ze środków pozyskanych przez Gminę Skalbmierz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych –
Program Wsparcia Gmin Popegeerowskich.
Jesteśmy przekonani, że świetlica wiejska w Sielcu Biskupim będzie stanowiła stałe miejsce spotkań
mieszkańców dając tym samym impuls do wzajemnej integracji, aktywizacji społecznej oraz podejmowania
kolejnych działań twórczych na rzecz wszystkich mieszkańców.
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NOWY SAMOCHÓD DLA OSP BOSZCZYNEK
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Boszczynku zostanie doposażona w nowy lekki samochód
ratowniczo-gaśniczy. Jeszcze w styczniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdziło
zestawienie jednostek OSP, które otrzymają dofinansowanie do zakupu nowego wozu w 2022 roku. Na liście tej
znaleźli się m.in. druhowie z jednostki OSP w Boszczynku. Nowy samochód zastąpi mocno wysłużony już
pojazd Daimler-Benz LF 409 z 1983 roku. Warto dodać, że druhowie z Boszczynka chcą w tym roku świętować
przełożoną z zeszłego roku uroczystość 100-lecia istnienia jednostki.
W spotkaniu zorganizowanym przed posiedzeniami komisji stałych Rady Miejskiej w Skalbmierzu wziął
15 lutego tego roku udział poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, którego pomoc, życzliwość i zaangażowanie
przyczyniło się do pozyskania przez OSP Boszczynek dofinansowania na zakup samochodu. Podziękowanie dla
parlamentarzysty w postaci okolicznościowego grawertonu złożyli obecni na spotkaniu druhowie z Boszczynka

oraz burmistrz Marek Juszczyk. Spotkanie było również okazją do poruszenia innych, ważnych spraw
dotyczących realizowanych i zaplanowanych inwestycji na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz, które w dużej
części mogą być realizowane dzięki pozyskiwanemu przez naszą Gminę wsparciu rządowemu.
Dziękujemy Panu posłowi Krzysztofowi Lipcowi, że pomimo wielu obowiązków związanych
z wykonywaniem mandatu posła na Sejm RP znajduje czas na spotkania z przedstawicielami skalbmierskiego
samorządu i nieustannie zabiega o dalszy rozwój Miasta i Gminy Skalbmierz.
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CO DALEJ Z HOTELEM NAD SKALBMIERSKIM ZBIORNIKIEM?
W przestrzeni publicznej pojawia się bardzo wiele nieprawdziwych i sprzecznych informacji o rzekomej
rezygnacji inwestora z budowy obiektu świadczącego usługi w postaci miejsc noclegowych (hotel), sal
konferencyjnych, a także zabudowy pod organizację imprez okolicznościowych nad skalbmierskim zbiornikiem
retencyjno-rekreacyjnym. Pragniemy poinformować, że inwestor nie zrezygnował ze swoich planów. Inwestycja
z przyczyn niezależnych od inwestora ani od naszego Urzędu musiała zostać odłożona w czasie. Dużą barierą
okazała się przy realizacji tej inwestycji kwestia spraw typowo administracyjnych, a mianowicie dokończenie prac
związanych ze zmianami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Skalbmierz, a także uchwaleniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zmiana
Studium jest na etapie uzgodnień ustnych z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie - Regionalnym
Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Zarządem Województwa w Kielcach. Po analizie dokumentów
przez Wody Polskie urbanista współpracujący w tym zakresie z naszym Urzędem przygotuje dokumentację do
ponowienia uzgodnień z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego i Regionalnym Zarządem Gospodarki
Wodnej.
Przypomnijmy, że w lutym 2021 roku po prawie dwóch latach starań i skompletowaniu obszernej
dokumentacji sfinalizowano u notariusza sprzedaż działki o powierzchni 3,29 ha położonej za zbiornikiem
retencyjno-rekreacyjnym w Skalbmierzu. Nabywcą nieruchomości na mocy przeprowadzonego przetargu
ustnego nieograniczonego została Pani Monika Nowacka. Od samego początku funkcjonowania zbiornika,
Gmina dzierżawiła ten teren prywatnym przedsiębiorcom, którzy prowadzili w tym miejscu różne formy
działalności gospodarczej, w tym w szczególności działania z zakresu rekreacji. Umowa z dotychczasowym
dzierżawcą tego terenu uległa rozwiązaniu po wielu latach w 2019 roku. Dotychczasowy dzierżawca nie był
zainteresowany dalszą współpracą w tym zakresie. Przez ostatnie lata nikt nie był również zainteresowany
dzierżawą tego miejsca nie widząc zapewne szansy na to, że prowadzona w tym miejscu działalność może być
opłacalna. Przez lata do Urzędu nie zapukał również żaden inwestor zainteresowany wykorzystaniem potencjału
turystycznego tego miejsca.
Działka za zbiornikiem zgodnie z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Skalbmierz miała pełnić rolę zaplecza turystycznego przy zbiorniku i plaży.
W praktyce teren ten mógł być wykorzystany np. jako pole biwakowe. W klasyfikacji gruntów teren został
zapisany jako grunty rolne (łąka) i grunty niesklasyfikowane (nieużytki). Z wieloletnich obserwacji wynika, że plan
wykorzystania tego terenu nie powiódł się i miejsce to przez lata stało niewykorzystane i puste. Zdając sobie
sprawę, że taki stan rzeczy może utrzymywać się dalej, a Gmina sama nie będzie w stanie tego terenu w należyty
sposób zagospodarować, podjęta została decyzja o przeznaczeniu go na inny cel. Rozpoczęta została żmudna
procedura zmian w studium i stworzenia dla tego miejsca planu zagospodarowania przestrzennego, który będzie
zobowiązywał inwestora do realizacji inwestycji w zamierzonym i ustalonym wcześniej kształcie.
Zgodnie z zamysłem inwestora w miejscu tym ma powstać obiekt świadczący usługi w postaci miejsc
noclegowych (hotel), sal konferencyjnych, a także zabudowy pod organizację imprez okolicznościowych.
Powierzchnia obiektu przewidziana jest na 4000 metrów kwadratowych.
Na tym terenie wykonane zostały już wstępne prace przygotowawcze, polegające m.in. na utwardzeniu
podłoża na którym obiekt stanie i wytyczeniu nowej drogi, która do obiektu będzie prowadzić. Wykorzystany
w tym celu został nowy ślad w części przebiegający przez teren obecnego parkingu, który przez zdecydowanie
większą część roku stoi pusty. Liczymy, że główne prace budowlane będą mogły się rozpocząć w przyszłym roku.
Liczymy, że budowa budynku, a także zagospodarowanie terenu wokół niego poprawią estetykę całego
skalbmierskiego „zalewu” zachęcając do odwiedzania tego miejsca. Nowy lokal na terenie gminy, to również
korzyści wynikające z opłat lokalnych, a przede wszystkim nowe miejsca pracy. Inwestor planuje w kolejnych
latach dalszą rozbudowę obiektu pod kątem usług turystycznych pozostając jednocześnie wiernym zapisom
tworzonego planu zagospodarowania przestrzennego.
Drugi tor wspólnych rozmów z inwestorem zakłada współpracę przy zagospodarowaniu terenu przy
samym zbiorniku, który dalej pozostaje własnością Gminy, a który wzorem poprzednich lat zamierzamy
wydzierżawić. To również bardzo duża korzyść dla Gminy. Wizerunek samej plaży i zbiornika będzie zarówno
ważny dla inwestora, jak i dla Gminy, toteż skumulowanie działań pielęgnacyjnych i porządkowych w tym zakresie
może w przyszłości przynieść same korzyści dla naszych mieszkańców i wszystkich odwiedzających to wyjątkowe
miejsce gości, którzy będą mieli dalej nieograniczony dostęp do plaży i ścieżki prowadzącej wokół
skalbmierskiego zbiornika.
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INWESTYCJE Z ZAKRESU BUDOWY, PRZEBUDOWY, REMONTU DRÓG
W 2021 roku została przeprowadzona przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej w miejscowości
Topola dz. nr ew. 215 o długości 588,0 mb. W wyniku przeprowadzonych robót przebudowany został odcinek
drogi asfaltowej o szerokości 3,5 m z poboczami z kruszywa drogowego 2 x 0,25 m. Całość robót opiewa na
kwotę 208 914,24 zł, z czego z budżetu gminy wydatkowano 115 519,24 zł, a pozostała część (93 395,00 zł)
pochodziła z budżetu Województwa Świętokrzyskiego dla zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów
rolnych i leśnych.
Ponadto została przeprowadzona przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Skalbmierz
dz. nr ew. 125 od km 0+000 do km 0+111, dł. 111,0 mb. Ułożono nawierzchnię asfaltową wzdłuż znajdujących
się zabudowań mieszkalnych. Całość inwestycji wyniosła 56 553,56 zł.

Gmina Skalbmierz w związku z otrzymanymi w 2021 roku środkami finansowymi na działania związane
z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z rezerwy celowej budżetu państwa wykorzystała
powyższe środki na następujące zadania:
ź przebudowa istniejącego obiektu mostowego na rzece Nidzicy w ciągu drogi gminnej wewnętrznej
w miejscowości Topola, gmina Skalbmierz (całkowita wartość zadania: 444 434,13 zł, dotacja: 331 328,00 zł);
ź remont drogi gminnej Nr 378014T Przybenice-Małoszów w miejscowościach Przybenice
i Małoszów od km 0+000 do km 1+670, długości 1 670,0 m (całkowita wartość zadania: 532 773,76 zł, dotacja:
426 219,00 zł);
ź remont drogi gminnej Nr 378028T Kobylniki-Ostrów w miejscowości Kobylniki od km 0+000 do km 0+610
i od 1+440 do km 1+750, o długości 920,0 m (całkowita wartość zadania: 385 552,95 zł, dotacja: 308 442,00 zł);
ź remont drogi gminnej Nr 378006T Rosiejów-Kościejów w miejscowości Rosiejów od km 0+005 do km
0+762,0 m (całkowita wartość zadania: 291 527,47 zł, dotacja: 233 221,00 zł);
ź remont drogi gminnej Nr 378018T Boszczynek-Bełzów od km 0+000 do km 0+941, o długości 941,0 m
(całkowita wartość zadania: 347 267,87 zł; dotacja: 277 814,00 zł).
Powyższy most i drogi były sukcesywnie niszczone w wyniku działania deszczy nawalnych na terenie
gminy w poprzednich latach. Most w Topoli miał całkowicie podmyte przyczółki i groził zawaleniem. Obecnie
mieszkańcy mają do dyspozycji całkiem nowy i bezpieczny obiekt mostowy o długości całkowitej 8,3 m.
i szerokości 4,5 m. Szerokość jezdni na obiekcie mostowym wynosi 3,5 m i stanowi jednopasmową drogę
dwukierunkową oraz przejście dla pieszych – tworząc kładkę pieszo-jezdną.
Remontowane odcinki dróg zyskały nowe nawierzchnie asfaltowe, zostały przebudowane przepusty pod
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drogami, odmulone rowy i przepusty na zjazdach.
Wartość całkowita inwestycji to: 2 001 556,18 zł, z czego z budżetu gminy 424 532,18 zł a 1 577 024,00 zł
to środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (powodziówka).
Ponadto w 2021 r. zostały przeprowadzone remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych na
terenie Miasta i Gminy Skalbmierz o wartości 66 223,99 zł. Wyremontowano wyłomy i ubytki w nawierzchni
asfaltowej o pow. całkowitej 769,152 m.².
Gmina zakupiła łącznie 2 900,0 ton kruszywa drogowego za kwotę 135 792,20 zł, które zostało
wywiezione i wbudowane na drogach gruntowych w celu polepszenia przejazdu maszyn rolniczych do pól
uprawnych. W miesiącach sierpień-wrzesień na terenie gminy przez 195 godzin pracowała równiarka
samobieżna, która wyrównywała drogi dojazdowe do pól, zniszczone w poprzednich latach. Wartość całkowita
zamówienia wyniosła 41 973,75 zł.
Na długości prawie 7,7 km zostało wykonane odmulanie rowów przydrożnych wraz przeczyszczeniem
przepustów pod drogami i pod zjazdami oraz ścinką poboczy. Całość tych prac pochłonęło łącznie w roku 2021
– 131 458,83 zł.

ROBOTY KONSERWACYJNE URZĄDZEŃ WODNYCH
Informacja z zakresu wykonanych robót konserwacyjnych urządzeń wodnych szczegółowych
i podstawowych na terenie Gminy Skalbmierz za 2021
Melioracje szczegółowe (rowy melioracyjne)
GSW Skalbmierz wykonała następujące prace konserwacyjne:
ź
konserwacja rowów na obiekcie Małoszówka BCD w miejscowości Boszczynek i Bełzów na długości
łącznej 3106 mb pow. 95 ha, wartość robót 43 238,53 zł,
ź
konserwacja rowów na obiekcie Podgaje Bronocice w Skalbmierzu na długości łącznej 1530 mb
pow. 17 ha, wartość robót 18 696,24 zł,
Łącznie; długość 4636,0 mb; powierzchnia 112
ha; wartość 61 934,77 zł
Z budżetu gminy sfinansowano następujące
działania:
ź
odbudowę rowu odwadniającego (rów od
bagien) w m. Kobylniki na dług ości 690 m
– wartość 46 615,94 zł,
ź odbudowę rowu odwadniającego (rów dodatkowy)
w m. Kobylniki na długości 40 m – wartość 4 327,03 zł,

ź wykonanie ubezpieczenia skarpy po stronie prawej cieku o nazwie „Dopływ z Topoli” przy drodze gminnej
w m. Topola , wartość robót 33 794,61 zł,
ź wykonanie odbudowy rowów odwadniających na terenie miejscowości Sielec Biskupi na długości łącznej
1990 m – wartość 37 097,78 zł,
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ź ponadto własnym sprzętem wykonano konserwację lub odbudowę rowów na łączną długość ok. 3550 mb
– koszt tych robót szacuje się na ok. 40 000,00 zł.
Na terenie Gminy Skalbmierz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wykonało konserwację
urządzeń wodnych melioracji podstawowych (rzeki) na rzece Szarbiówce w Skalbmierzu i Tempoczowie Kolonii
oraz na rzece Małoszówce w m. Małoszów.
Skalbmierska Spółka Wodna z siedzibą w Skalbmierzu otrzymała dofinansowanie na utrzymanie wód
i urządzeń wodnych w 2021 roku ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach ze środków
zaplanowanych w budżecie wojewody oraz ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 73 500,00
zł i wykonała prace konserwacyjne polegające na wycince zakrzaczeń, karczowaniu, wykaszaniu skarp,
wykaszaniu dna rowu, odmulaniu dna rowu, odmulaniu przepustów na długości 8020 mb.

DOFINANSOWANIA DLA JEDNOSTEK OSP
Dotacje pozyskane dla jednostek OSP z terenu Gminy Skalbmierz w 2021
roku:
ź

ź
ź
ź
ź
ź
ź

Zakup sprzętu dla 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy
Skalbmierz (Skalbmierz, Drożejowice, Sielec Kolonia, Zakrzów i Rosiejów ) za
kwotę 25 350,00 zł w tym dotacja z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie
25 000,00 zł i wkład własny Gminy to kwota 350,00 zł.
Zakup sprzętu dla OSP Kobylniki, Małoszów, Tempoczów-Rędziny
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach- dotacja 30 000 zł – po 10 000 zł dla każdej z jednostek OSP.
Zakup sprzętu dla OSP Topola i OSP Boszczynek z Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników- 11 000zł – po 5 500zł dla każdej
jednostki OSP.
Zakup sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla 15 jednostek OSP z MSWiA – dotacja 75 000 zł
– po 5 000 zł dla każdej jednostki.
Remont dachu w budynku OSP Szarbia Zwierzyniecka z dotacji MSWiA– dotacja 15 000 zł.
Zakup sprzętu dla MDP OSP Sielec Kolonia z MSWiA - dotacja 2 000 zł.
Zakup bramy garażowej do budynku remizy jednostki OSP Kózki z MSWiA – dotacja 4 000zł.
Łącznie pozyskane dotacje w 2021 roku dla jednostek OSP – 162 000,00 zł!

W ciągu ostatnich trzech lat gmina Skalbmierz pozyskała na zakup sprzętu oraz remonty remiz OSP
kwotę 1 343 465,09 zł!

NOWE WIATY PRZYSTANKOWE
W 2021 roku zakupiono cztery nowe
wiaty przystankowe, które zastąpiły stare i mocno
zniszczone już wiaty. Nowe obiekty stanęły
w m i e j s c owo ś c i a ch Z a k r z ó w, S i e t e j ó w
i Małoszów. Wymieniono również wiatę
przystankową w Rosiejowie, która uległa
zniszczeniu w wyniku wypadku drogowego.
Zakupu dokonano ze środków własnych gminy
w kwocie 21 894,00 zł. Gmina sukcesywnie
remontuje i w miarę konieczności wymienia na
nowe znajdujące się na jej terenie wiaty. Potrzeb
w tym zakresie nie brakuje.
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REMONT DACHU W SZARBI
W Szarbi Zwierzynieckiej zakończyły się prace związane z remontem pokrycia dachu na budynku remizy.
Tamtejsza jednostka OSP otrzymała na ten cel dotację w kwocie 15 000,00 zł z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Pieniądze na ten cel zostały również przeznaczone z ubiegłorocznego Funduszu
Sołeckiego w kwocie 19 137,00 i z budżetu Gminy w kwocie 5 608,80 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych
materiałów. Łączny koszt inwestycji to 39 745,80 zł. Dziękujemy druhnom i druhom z jednostki OSP w Szarbi
Zwierzynieckiej za pomoc i społeczną pracę przy realizacji tej ważnej inwestycji. Remiza w Szarbi Zwierzynieckiej
pełni nie tylko funkcję siedziby dla jednostki OSP, ale również jest miejscem spotkań i działań podejmowanych
przez wszystkich mieszkańców tej miejscowości. Gratulujemy!

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY SKALBMIERZ
Do 23 stycznia 2022 roku trwały konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta
i Gminy Skalbmierz na lata 2022–2030. Konsultacje miały na celu zapoznanie mieszkańców z dokumentem
Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skalbmierz na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji
dotyczących zapisów dokumentu.
Strategia rozwoju gminy jest bardzo ważnym dokumentem, który wskazuje kierunki rozwoju
społecznego, gospodarczego i przestrzennego. To dokument, który jest potrzebny do skutecznego zarządzania
gminą i pozyskiwania środków na inwestycje. Strategia ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania
i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Pomoże w określeniu obszarów, celów i działań polityki społecznoekonomicznej prowadzonej w gminie w perspektywie najbliższych lat. Opracowana strategia jest równocześnie
dokumentem cały czas otwartym i aktualizowanym. Z dokumentem tym mogą się Państwo zapoznać zaglądając
na stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu - zakładka
"Opracowanie strategii rozwoju na lata 2022-2030".

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy

Skalbmierz

na lata 2022 - 2030
26
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FUNDUSZ SOŁECKI
Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku wyniosły kwotę 346 852,67 zł.
LP

SOŁECTWO

01

Baranów

02

Bełzów

03

Bolowiec

04

PRZEDSIĘWZIĘCIE

KWOTA

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej

20 820,00 zł

Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP

15 415,21 zł

Zakup materiałów melioracyjnych

12 495,23 zł

Boszczynek

Opracowanie dokumentacji projektowej
Wykonanie mapy do celów projektowych wykonania placu zabaw
Wykonanie placu zabaw

15 785,50 zł

05

Drożejowice

Zakup chorągiewek boiskowych
Zakup artykułów AGD
Doposażenie OSP w sprzęt i umundurowanie
Opracowanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej
Zakup ogrodzenia wokół placu zabaw
Zakup mebli na wyposażenie kuchni w świetlicy
Zakup materiałów na budowę altany

26 645,82 zł

06

Grodzonowice

Przegląd placu zabaw
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej

13 053,00 zł

07

Kobylniki

Zakup kamienia
Ułożenie kostki brukowej przy remizie OSP

24 000,00 zł

Malowanie ścian w budynku OSP
Wykonanie i montaż bramy garażowej
Zakup drzwi, ościeżnicy oraz zamka
Zakup materiałów do odwodnienia

14 513,48 zł

Położenie płytek na schodach wejściowych do świetlicy
Wykonanie zadaszenia ma budynku remizy

14 814,00 zł

Remont remizo-świetlicy wykonanie instalacji elektrycznej

17 905,00 zł

Wykonanie mapy do celów projektowych
Wykonanie dokumentacji projektowej świetlicy wiejskiej
Remont pomieszczeń świetlicy

13 998,00 zł

08

Kózki

09

Krępice

10

Małoszów

11

Podgaje

12

Przybenice

13

Rosiejów

Pula środków z Funduszu Sołeckiego przeniesiona na 2022 rok w związku
z zaplanowaną modernizacją Świetlicy Wiejskiej.

-

Modernizacja oświetlenia ulicznego

18 410,16 zł

Sielec Biskupi

Wykonanie projektu zjazdu z drogi wojewódzkiej do projektowanej
świetlicy
Wykonanie mapy do celów projektowych
Wykonanie dokumentacji projektowej budynku świetlicy wiejskiej

12 300,00 zł

15

Sielec Kolonia

Zakup agrotkaniny
Zakup krzewów
Zakup ławek
Zakup zabawek na plac zabaw
Ułożenie kostki brukowej przy remizie OSP

20 861,01 zł

16

Sietejów

17

Szarbia Zwierzyniecka

18

Szczekarzów

14

Zakup kamienia
Zakup materiałów do ogrodzenia działki
Wyrównanie terenu na działce wiejskiej

12 194,29 zł

Przegląd placu zabaw
Zakup materiałów pokrycia dachu na świetlicę wiejską

19 537,00 zł

Zakup materiałów na ogrodzenie
Zakup krzewów
Montaż ogrodzenia i bramy

12 708,64 zł
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19

20

Tempoczów Kolonia

Zakup materiałów eksploatacyjnych
Zakup urządzeń RTV-AGD
Zakup pilarek spalinowych

11 194,60 zł

Tempoczów Rędziny

Zakup kamienia
Naprawa kos spalinowych
Ułożenie kostki brukowej przy remizie OSP
Zakup materiałów na bieżące utrzymanie remizy

19 422,67 zł

Przegląd placu zabaw
Zakup huśtawek
Zakup ławek
Zakup pieca konwekcyjnego
Wykonanie konserwacji rowu i przepustu

22 859,84 zł

Wykonanie elewacji budynku remizy OSP
Zakup materiałów na utrzymanie porządku wokół remizy

17 432,70 zł

Zakup kosiarki rotacyjnej

5 000,00 zł

21

Topola

22

Zakrzów

23

Zakrzówek

REMONT SALI KONFERENCYJNEJ W MGOK
W 2021 roku przeprowadzono III etap remontu i doposażenia Sali konferencyjnej w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Skalbmierzu pełniącej również funkcję Sali Ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. Prace były
możliwe dzięki przyznanej po raz kolejny przez Wojewodę Świętokrzyskiego dotacji w kwocie 25 000,00 zł.
Wsparcie wykorzystano na: remont zaplecza socjalnego, zakup zmywarki, szafek kuchennych, zlewu, baterii,
akcesoriów kuchennych oraz stołu na kółkach. Zakupiona została również toga dla kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego. Zakupiono oraz zainstalowano w pomieszczeniu klimatyzację.
Warto przypomnieć, że w ramach I i II etapu remontu sali konferencyjnej pomalowane zostały ściany,
wymienione zostało oświetlenie i posadzka. Zakupione zostały nowe stoły, szafki i krzesła, a także firany, zasłony,
dywany i rolety. Oba etapy dofinansował w łącznej kwocie 50 tysięcy złotych Świętokrzyski Urząd Wojewódzki.
Kontynuując prace remontowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skalbmierzu przystąpiliśmy również
do odnowienia z własnych środków holu budynku. Odnowione i pomalowane zostały wszystkie ściany w tej
części obiektu.
Jesteśmy przekonani, że nowy wygląd przypadnie do gustu przyszłym nowożeńcom, mieszkańcom,
gościom – wszystkim użytkownikom tej Sali, w której oprócz ślubów i sesji Rady Miejskiej odbywa się również
wiele innych ważnych wydarzeń i spotkań.

28

BIULETYN INFORMACYJNY - GMINA SKALBMIERZ / WYDARZENIA

W HOŁDZIE OFIAROM ZBRODNI KATYŃSKIEJ
W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez
NKWD w przededniu Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz w hołdzie ofiarom tragicznego lotu do
Smoleńska prezydenckiego samolotu z 10 kwietnia 2010 roku w 11. rocznicę tych tragicznych wydarzeń, pod
pomnikiem postawionym z inicjatywy mieszkańców w 2010 roku na skwerze Stanisława ze Skalbmierza delegacja
skalbmierskiego samorządu złożyła o kwiaty i zapaliła znicze pamięci. Cześć Ich Pamięci!

VIVAT MAJ, 3 MAJ!
Delegacja Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu na czele z burmistrzem Markiem Juszczykiem oraz
Rady Miejskiej w Skalbmierzu na czele z jej przewodniczącym Leszkiem Śmiechem, a także delegacje: Zarządu
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Skalbmierzu, Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu i Zarządu
Koła Miejsko-Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego złożyły 3 maja 2021 r. kwiaty pod Pomnikiem
Niepodległości i Pomnikiem św. Floriana. W 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja modliliśmy się również
w intencji Ojczyzny i druhów strażaków w skalbmierskiej świątyni. Obecna na uroczystości była również
delegacja skalbmierskich harcerzy wraz ze sztandarem. Z uwagi na dalej panujące obostrzenia, podobnie jak
w zeszłym roku, obchody miały skromny charakter.

29

BIULETYN INFORMACYJNY - GMINA SKALBMIERZ / WYDARZENIA

DZIEŃ DZIECKA W GMINIE SKALBMIERZ
1 czerwca 2021 r. nie mogło nas zabraknąć u naszych najmłodszych mieszkańców, w końcu widzieć
uśmiech dzieci w tym szczególnym dla nich dniu, to najpiękniejszy prezent dla nas, dorosłych. I za ten uśmiech,
którym obdarowali nas tego dnia najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy, chcemy jeszcze raz serdecznie
podziękować. Odwdzięczyliśmy się słodkimi upominkami i życzeniami.
Odwiedziliśmy uczniów Zespołu Placówek Oświatowych, Szkoły Podstawowej w Topoli
i Niepublicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Skalbmierzu. Na spotkanie z dziećmi zaprosiliśmy
dwie postacie z bajkowego świata, które zrobiły furorę wzbudzając ogromne zainteresowanie – nie tylko
najmłodszych.

ŚWIĄTECZNE DRZEWKA MAJĄ SIĘ DOBRZE W NOWYM MIEJSCU
Wszystkie z 25 świątecznych drzewek, świerków pospolitych, które w okresie Bożego Narodzenia 20202021 zdobiły skalbmierski Rynek, a które jeszcze w styczniu 2021 r. zostały zasadzone na terenie rekreacyjnym
przy placu zabaw przyjęły się na nowym gruncie. Jesteśmy przekonani, że dodatkowa zieleń podniesie walory
krajobrazowe tego miejsca wpływając pozytywnie na wartości ekologiczne i estetyczne. Liczymy, że również 30
drzewek zasadzonych na przełomie stycznia i lutego 2022 po kolejnym okresie świątecznym przyjmie się
w nowym miejscu.
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PUNKT OBSŁUGI PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Gmina Skalbmierz podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach o współpracy przy realizacji rządowego Programu „Czyste powietrze”. Dzięki
nasz Urząd może być pośrednikiem pomiędzy Państwem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Od marca 2021 roku nasze pracownice pomagają w wypełnianiu wniosków do
programu, jak i pośredniczą przy ich składaniu do WFOŚiGW.
Zachęcamy do skontaktowania się z naszymi gminnymi ekodoradczyniami. Funkcjonujący przy naszym
Urzędzie Punkt Obsługi Programu „Czyste powietrze” przyjmuje interesantów po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Prosimy o wcześniejszy telefon w sprawie
konsultacji pod numerami (41) 3529 085 wew. 216 lub 780 159 748.
Czyste Powietrze to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Skierowany
jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Oferuje dotację na wymianę źródła ciepła oraz
prace związane z termomodernizacją. Ma potrwać do 2029 roku. Jego celem jest ograniczenie emisji szkodliwych
związków do atmosfery, będących produktami spalania niskiej jakości produktów oraz użytkowania starych
pieców.

JERZYKI - MILE WIDZIANI GOŚCIE W NASZEJ GMINIE
Nasza Gmina zakupiła 26 skrzynek lęgowych dla jerzyków. Te wyjątkowe zwierzęta są jedną
z biologicznych metod walki z komarami.
Jerzyki to niewielkie ptaki przypominające jaskółki, które żywią się owadami, w tym muchami i komarami
– jeden osobnik dziennie może ich zjeść do 20 tys. sztuk. Zwierzęta gniazdują na budynkach, najchętniej
w otworach stropodachowych, ale ze względu na ich zatykanie jerzyków jest coraz mniej.

Między innymi w celu zwiększenia populacji pożytecznych jerzyków nasza Gmina zakupiła dla nich 26
skrzynek lęgowych. Drewniane domki zostały w drugiej połowie kwietnia zainstalowane w różnych częściach
miasta i gminy. Koniec kwietnia to najlepszy moment, aby udało się je do nich zwabić. Przylatują one do naszego
kraju na początku maja. Lokalizacje budek lęgowych zostały wybrane na podstawie ekspertyzy ornitologicznej,
która wskazała najlepsze potencjalne miejsca pod siedlisko dla tych pożytecznych stworzeń. Dziękujemy
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za pomoc przy instalacji budek Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej,
a także druhom ze Skalbmierza i Topoli.
Jerzyki to wędrowne ptaki. Występują prawie w całej Europie, a zimują w południowej Afryce. W Polsce
te ptaki spotykane są od końca kwietnia do połowy października, jednak przeważnie przylatują w maju i odlatują
już w sierpniu. Budki lęgowe jerzyków pojawiają się w różnych rejonach Polski, miastach i wsiach. Jak zauważa
wielu specjalistów, taka walka z komarami jest nie tylko ekologiczna, ale też bardzo skuteczna.

WIĘCEJ ZIELENI NA SKALBMIERSKIM RYNKU
W maju 2021 r. na Rynku naszego miasta zasadzonych zostało kolejnych 11 sadzonek drzew. To trzeci
etap nasadzeń. Akcja przeprowadzana jest co roku na wiosnę. W ubiegłym roku wśród zakupionych kilkuletnich
sadzonek znalazły się: klon pospolity, dąb czerwony, śliwa wiśniowa „Pissardii” i „Nigra”, a także głóg pośredni
„Paul's Scarlet” i robinia akacjowa „Umbraculifera”. Liczymy, że podobnie jak w przypadku drzewek
zasadzonych w 2019 i 2020 roku również tegoroczne sadzonki przyjmą się na tym wymagającym gruncie.
Od 2019 roku zasadzonych zostało w różnych częściach skalbmierskiego Rynku około 40 sadzonek drzewek.

„DZIEŃ ZIEMI” W TOPOLI
W połowie czerwca 2021 r. przyjęliśmy zaproszenie na wyjątkowe spotkanie, które odbyło się w Szkole
Podstawowej w Topoli. Uczniowie wzięli udział w wydarzeniu "Dzień Ziemi". W trakcie imprezy wiele uwagi,
między innymi poprzez przeprowadzone konkursy, poświęcono sprawom ekologii. Dzieci i młodzież pod opieką
swoich nauczycieli posprzątała również wiele miejsc na terenie swojej miejscowości. Gratulujemy i dziękujemy za
piękną ekologiczną postawę, która może być przykładem dla innych. Dziękujemy dyrekcji i nauczycielom za
organizację wydarzenia.
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NIE! DLA ZAŚMIECANIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Apelujemy o niezaśmiecanie przestrzeni publicznej. W związku z narastającym zjawiskiem zaśmiecania
terenu naszej Gminy nie możemy zachowywać się obojętnie. Samorząd sam nie rozwiąże tego problemu. Mając
na względzie estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie mieszkańców nie możemy pozwolić na
wyrzucanie śmieci do przydrożnych rowów. Dbajmy wszyscy razem o ład i porządek w naszej Gminie.
Zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom i wnukom majątek w postaci czystych
lasów, rzek – pięknej i nieskażonej przyrody.
Z inicjatywy mieszkańców Skalbmierza na czele z przewodniczącym zarządu miasta, a także sołtysów
miejscowości Zakrzów, Sietejów i Kózki w pierwszą sobotę maja 2021 r. grupy mieszkańców porządkowały
pobocza drogi powiatowej od ul. Mickiewicza w kierunku Zakrzowa i Kózek, a także „trakt królewski” w stronę
Zakrzowa i Sietejowa oraz pobocza drogi powiatowej w kierunku Tempoczowa Rędzin. Jeszcze raz dziękujemy
mieszkańcom za pomoc i tak piękną postawę.
Każdy, kto jest świadkiem podrzucania śmieci proszony jest o natychmiastowy kontakt z Policją!

WIOSENNE NASADZENIA ROŚLIN
Pod koniec maja 2021 r. rozpoczęły się prace związane z wiosennym sadzeniem roślin ozdobnych na
terenie miasta. Na miejskich rabatach sadzone są m.in. trzmielina, irga, jałowiec, karagana, berberys, a w donicach
m.in. biało-czerwone kompozycje z goździków, a także bacopa i surfinia. Prace wykonywała firma zewnętrzna,
która do jesieni na zlecenie naszej Gminy zajmowała się pielęgnacją miejskiej roślinności.
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CZY W BEŁZOWIE POWSTANIE OGRÓD SENSORYCZNY?
Projekt mamy już gotowy. Tak za kilka lat może wyglądać teren za świetlico-remizą w Bełzowie, gdzie
powstaje ogród sensoryczny pełen miododajnych i oryginalnych roślin. Pierwsze nasadzenia drzew
miododajnych rozpoczęliśmy jesienią ubiegłego roku. Prace odbywają się etapami i będą kontynuowane
w kolejnych latach. Są możliwe m.in. dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu przyznanemu Kołu Gospodyń
Wiejskich w Bełzowie i Stowarzyszeniu Dla Skalbmierza w ramach realizowanego w miejscowości projektu
ekologicznego z młodzieżą. Mieszkańcy przeznaczają na ten cel również środki z funduszu sołeckiego.
Trzymamy kciuki! Liczymy, że ogród sensoryczny w Bełzowie stanie się niebawem kolejną atrakcją turystyczną
w naszej Gminie.

LAUREACI I FINALIŚCI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
Medalem przyznanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, okolicznościowym dyplomem oraz
upominkami uhonorowaliśmy Macieja Adamka – ucznia Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu i Laureata
konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w 2021 r. Maciej

Adamek został laureatem konkursu przedmiotowego z informatyki. Do konkursu Macieja przygotowywała Pani
Maria Anielska–Adamek, nauczycielka informatyki, a jednocześnie jego mama. Maciejowi, który rozpoczął już
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naukę w szkole średniej życzymy dalszych sukcesów. Dziękujemy równocześnie za godne reprezentowanie
szkoły w konkursach przedmiotowych.
Okolicznościowym dyplomem oraz upominkami uhonorowaliśmy także Wiktorię Lany, uczennicę klasy
VIII Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu – finalistkę III Wojewódzkiego Konkursu z Języka Niemieckiego dla
uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020/2021. Wiktoria
przygotowała się do Konkursu pod opieką Pani Agnieszki Lebdy – nauczycielki języka niemieckiego.
Wiktorii jeszcze raz z tego miejsca serdecznie gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły
i całej Gminy Skalbmierz. Życzymy dalszego rozwoju, kolejnych sukcesów oraz spełnienia wszystkich planów
i marzeń na kolejnym etapie edukacji.
Umiejętność stawiania sobie wysokich celów i osiąganie ich nie przychodzi łatwo. Jest okupione ciężką
pracą, pracowitością, poświęceniem, wysoką determinacją i wiernością podjętym zobowiązaniom. Nie bez
znaczenia jest też wsparcie Rodziców i Nauczycieli.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA „CARITAS”
W 2021 roku kontynuowaliśmy współpracę z kielecką „Caritas” przy realizacji „Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa”. Do mieszkańców naszej Gminy w ubiegłym roku trafiło łącznie kilkadziesiąt ton
długoterminowej żywności. Dziękujemy żołnierzom 10. Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej za
transport żywności.

SKALBMIERSKA MŁODZIEŻ O BARTOSZU GŁOWACKIM WIE PRAWIE WSZYSTKO
Osiemnastu uczniów ze Szkół Podstawowych w Skalbmierzu i Topoli wzięło udział w konkursie
historycznym „Bartosz Głowacki – bohater insurekcji kościuszkowskiej”. Konkurs zorganizowało
Stowarzyszenie Dla Skalbmierza we współpracy z dyrekcją i nauczycielami ze szkół w Skalbmierzu i Topoli. Przed
rozpoczęciem testu wiedzy, krótki wykład historyczny skierowany do młodzieży wygłosił Pan Andrzej Bienias,

historyk i regionalista, a także współautor nowej książki „Wojciech Bartosz Głowacki (1758 Zakrzów - 1794
Kielce) Chłopski Bohater z Zakrzowa koło Skalbmierza”.
Młodzież znakomicie poradziła sobie z trudnym zestawem 40 pytań zamkniętych. Dziękujemy za trud
włożony w przygotowanie się do konkursu oraz zapał i otwartość na poznawanie tej lokalnej i ogólnopolskiej
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historii. Nagrody laureatom Konkursu zostały wręczone na pikniku historycznym, który odbył się 18 lipca
w Zakrzowie.
Wydarzenie było częścią projektu „Bartosz Głowacki – bohater z naszej ziemi” realizowanego przez
Stowarzyszenie Dla Skalbmierza, który uzyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz.

ZŁOTE GODY - 50-LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
Piętnaście par z naszej Gminy obchodziło w ubiegłym roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Złote Gody to wyjątkowa rocznica, którą może się pochwalić niewiele par małżeńskich. Niestety z racji na
panujące obostrzenia nie mogliśmy zorganizować tradycyjnej uroczystości i zaprosić w tym samym terminie
wszystkich naszych Dostojnych Jubilatów. Z grupami Dostojnych Jubilatów spotkaliśmy się łącznie na trzech
uroczystościach, które zorganizowaliśmy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.
Każda z par świętujących jubileusz ma swoją wyjątkową i niepowtarzalną historię. Małżeństwa te są
dowodem wzajemnej miłości i zrozumienia, to wspaniały wzór mądrego życia i przykład, że nawet najcięższe
obowiązki, gdy dźwiga się razem, stają się lżejsze. Swoją niezłomną postawą, miłością, cierpliwością, wzajemnym
poszanowaniem i wytrwałością nasi Dostojni Jubilaci dają świadectwo tego, jak ogromna siła tkwi w rodzinie,
która nie poddaje się w trudnych momentach, nie cofa się w chwilach słabości, ale pokonuje je, stając się dzięki
temu trwalsza.
Burmistrz Marek Juszczyk dokonał uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo Jubilatom, prócz odznaczeń, wręczono także pamiątkowe legitymacje
i upominki. Szanownym Jubilatom jeszcze raz gratulujemy tak pięknego jubileuszu i życzymy kolejnych lat
w zdrowiu, szczęściu, wzajemnej miłości, poszanowaniu i miłości najbliższych.
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DRUHOWIE Z JEDNOSTEK OSP ZASADZILI OK. 170 SADZONEK DRZEW
Około 170 sadzonek drzew i krzewów w ramach akcji „Łączą Nas Drzewa”, a także dla uczczenia
przypadającej w tym roku setnej rocznicy powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej przekazało nieodpłatnie na rzecz druhów strażaków z Gminy Skalbmierz Nadleśnictwo Pińczów.
W akcję „100 drzew na 100 lat” włączyli się druhowie strażacy z Boszczynka, Drożejowic, Kózek i Sielca Kolonii.
W nasadzaniu drzew w Drożejowicach uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa Pińczów: Komendant
Posterunku Straży Leśnej w Nadleśnictwie Pińczów January Bakalarz oraz Podleśniczy Leśnictwa Michałów
Dominik Sztorc. Dziękujemy leśnikom i całemu Nadleśnictwu Pińczów za wsparcie tych szlachetnych akcji na
terenie Gminy Skalbmierz. Dziękujemy również druhom z Boszczynka, Drożejowic, Kózek i Sielca Kolonii za
włączenie się w obie inicjatywy i zaprezentowanie godnej naśladowania postawy proekologicznej.
Wśród przekazanych sadzonek znalazły się: świerki, sosny, jodły, olchy, klony, dęby, cisy, lipy,
rododendron i tuje. Sadzonki zostały zasadzone na terenie okalającym poszczególne remizy i na terenach
użytkowanych przez sołectwa.
Posadzone drzewa będą pełniły ważną funkcję, m. in. będą stanowiły warstwę ochronną przed emisją
zanieczyszczeń do atmosfery. Drzewa to naturalny filtr powietrza, żywe fabryki tlenu oraz zielone płuca, dlatego
też ich sadzenie jest bardzo pożyteczne dla dobra środowiska naturalnego.

W PRZYBENICACH PAMIĘTAJĄ O NAJMŁODSZYCH
Jeszcze w maju 2021 r. odwiedziliśmy
najmłodszych mieszkańców Przybenic, którzy
świętowali Dzień Dziecka. Dziękujemy Pani sołtys
Przybenic Beacie Malarze, Pani przewodniczącej
Koła Gospodyń Wiejskich w Przybenicach Marii
Durbas i wszystkim członkiniom Koła,
mieszkańcom, rodzicom za organizację spotkania,
przygotowanie atrakcji dla swoich pociech i mile
spędzony czas.
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WIĄZANKI NA GROBACH POLEGŁYCH
Kontynuując zapoczątkowaną w 2019 roku tradycję, delegacja samorządu Miasta i Gminy Skalbmierz
udała się w ubiegłym roku, w przededniu obchodów 77. rocznicy pacyfikacji Skalbmierza do Kościelca oraz
Gorzkowa na miejsce wiecznego spoczynku trzech poległych w bitwie o Skalbmierz (5 sierpnia 1944 roku)
żołnierzy. Na cmentarzu w Kościelcu spoczywają kpt. Franciszek Kozłowski, ps. „Brzoza II” i ppor. Stanisław
Grudzień, ps. „Ramzes”. Z kolei na cmentarzu parafialnym w Gorzkowie spoczywa ppor. Józef Szymon Pajączek
ps. „Lemis”. Wszyscy trzej oddali swoje młode życie za wolną Polskę i wolny Skalbmierz ginąc z walkach
stoczonych 5 sierpnia 1944 roku.
Na grobach poległych żołnierzy złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalono znicze pamięci.
W uroczystości w Kościelcu wzięły udział rodziny „Brzozy II” i „Ramzesa”, a także przewodniczący Rady
Miejskiej w Skalbmierzu Leszek Śmiech, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz Kamil Włosowicz,
proboszcz skalbmierskiej parafii ks. Marian Fatyga, przedstawiciele koła Stowarzyszenia Żołnierzy AK
w Kazimierzy Wielkiej na czele z jego prezesem Andrzejem Bieniasem, a także reprezentacja Orkiestry Dętej
OSP Skalbmierz: Bolesław Sikorski, Artur Sikorski i Adam Luty.

RENOWACJA KWATERY WOJENNEJ
W lipcu 2021 roku zakończyły się prace związane z kolejnym etapem renowacji kwatery wojennej na
cmentarzu parafialnym w Skalbmierzu. Prace polegały na wymianie poszycia na mogiłach z podłoża
organicznego na grys granitowy.
Koszt zadania wyniósł 13 653,00 zł, z czego 13 000,00 zł to środki pozyskane w ramach porozumienia od
Wojewody Świętokrzyskiego, a pozostała kwota 653,00 zł to środki własne Gminy. Prace wykonała firma
zewnętrzna.
Utrzymaniem porządku i renowacją kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym zajmuje się Gmina
Skalbmierz. Co roku, dzięki pozyskanej dotacji udaje się przeprowadzać kolejne prace renowacyjne nie tylko przy
samej kwaterze, ale również przy pozostałych mogiłach wojennych zlokalizowanych na terenie Gminy
Skalbmierz. Tylko w ostatnich latach udało się także m.in. wykonać renowację mogiły wojennej w Małoszowie,
a na terenie kwatery w Skalbmierzu renowacji poddane zostały mogiły ofiar pacyfikacji Skalbmierza i mordu na
mieszkańcach Topoli ze stycznia 1944 roku. Wykonane zostały również prace polegające na wymianie obrzeży na
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granitowe, a także instalacji granitowych krzyży na kopcu.
W tym roku planowany jest ponowny remont cokołu głównego pomnika. Wcześniej wykonane zostały
na nim prace polegające na instalacji nowej tablicy memoratywnej.

PAMIĘĆ O POMORDOWANYCH W ROSIEJOWIE
Wspólnie z mieszkańcami Rosiejowa upamiętniliśmy 1 sierpnia 2021 roku 4 mieszkańców tej
miejscowości, którzy zostali zamordowani w trakcie pacyfikacji Skalbmierza w sierpniu 1944 roku. Po mszy
świętej w intencji pomordowanych złożyliśmy wiązanki kwiatów i zapaliliśmy znicze pamięci przed tablicą
upamiętniającą ofiary pacyfikacji. Dziękujemy mieszkańcom Rosiejowa za kultywowanie pamięci
o pomordowanych mieszkańcach oraz udział w uroczystości.
Cześć Ich Pamięci!

SKUTKI POTĘŻNEJ NAWAŁNICY NAD GMINĄ SKALBMIERZ
24 i 25 czerwca 2021 roku walczyliśmy ze skutkami potężnej nawałnicy, która przeszła nad naszą Gminą.
Na terenie pracowały wszystkie zadysponowanie jednostki OSP. Na terenie placu po byłej betoniarni
w Skalbmierzu ładowane, wydawane i rozwożone z tego miejsca były worki z piaskiem.
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W związku z wystąpieniem na terenie naszej Gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci
nawalnego deszczu i gradu przyjmowane w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
w Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu były wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie.
Szacowaniem skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji
rolnej na terenie naszej Gminy zajęła się Gminna Komisja, która szacowała szkody na podstawie
przeprowadzonych wizji w terenie: w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej,
w budynkach gospodarczych, innych budynkach lub budowlach służących do produkcji rolniczej, w maszynach
i urządzeniach rolniczych; w budynkach mieszkalnych.
Komisja Gminna sporządziła zestawienie zbiorcze szkód i przekazała je wraz z protokołami
indywidualnymi (jeżeli szkody są większe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej) i innymi dokumentami do
Wojewody Świętokrzyskiego.
Nieprzerwanie od dnia 24 czerwca 2021 r. trwały na terenie naszej Gminy prace porządkowe związane
z usuwaniem skutków nawałnicy. W prace aktywnie włączyły się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
z Boszczynka, Bełzowa, Drożejowic, Małoszowa, Rosiejowa, Sielca Kolonii, Skalbmierza, Szarbi
Zwierzynieckiej, Tempoczowa Rędzin, Topoli i Zakrzowa. Na swoim terenie działały również jednostki
z Baranowa i Kobylnik. Serdecznie dziękujemy druhom za włączenie się w akcję porządkowania naszej Gminy.
W prace zaangażowani byli również pracownicy gospodarczy Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz
wynajęte firmy zewnętrzne.

OTWARCIE KLUBU SENIOR+ W SKALBMIERZU
W ubiegłym roku rozpoczął swoją działalność Klub Senior+ w Skalbmierzu. Uroczystego otwarcia
placówki dokonano 1 lipca 2021 roku. Utworzenie Klubu Senior+ w Gminie Skalbmierz pozwoliło na
zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu co najmniej 20 seniorów z terenu naszej Gminy.
W uroczystym otwarciu placówki wzięli udział przedstawiciele: Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach, Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu, Rady Miejskiej w Skalbmierzu, Parafii św.
Jana Chrzciciela w Skalbmierzu, miejsko-gminnych instytucji, zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska”, a także seniorzy, uczestnicy zajęć w Klubie Senior+ w Skalbmierzu.
W trakcie spotkania przybliżyliśmy historię powstania obiektu, a także opowiedzieliśmy o powodach dla
których podjęto starania zmierzające do otwarcia tego typu placówki na terenie naszej Gminy. Następnie po
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wystąpieniach okolicznościowych, dokonano symbolicznego przecięcia wstęgi i poświęcenia obiektu. Burmistrz
Miasta i Gminy w Skalbmierzu słowa podziękowania skierował do przedstawicieli zarządu Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”, którzy na rzecz utworzenia Klubu Senior+ przekazali nieodpłatnie Gminie Skalbmierz
budynek wraz placem przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej. Nie zabrakło również części artystycznej.
Placówka rozpoczęła swoją działalność swoją działalność w poniedziałek 5 lipca. Zapewnia seniorom
ofertę usług 3 razy w tygodniu, łącznie 20 godzin. W planie zajęć znalazły się m.in. zajęcia z fizjoterapeutą - dwa
razy w tygodniu 2 godziny; warsztaty kulinarne - trzy razy w tygodniu po 2 godziny; warsztaty plastyczne
i rękodzieło - dwa razy w tygodniu po 2 godziny; czas wolny - wspólne oglądanie telewizji, gry stolikowe (szachy,
warcaby, eurobiznes, scrabble), które znajdują się na wyposażeniu Klubu.
Klub Senior+ mieści się na parterze budynku na powierzchni 296,18 m2. Wyremontowane
i przygotowane dla seniorów zostały: sala spotkań, pomieszczenie ogólnodostępne, pomieszczenia kuchenne do
przygotowania posiłku, szatnia, pomieszczenie klubowe, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych, sala
komputerowa, pomieszczenie biurowe, sanitariaty, a także pomieszczenie magazynowe. Pomieszczenia w ramach
realizacji projektu zostały zmodernizowane i wyposażone w niezbędny sprzęt (m.in. meble, sprzęt AGD, RTV,
komputery z dostępem do Internetu oraz sprzęt do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych).
Klub Senior+ w Skalbmierzu powstał dzięki dwóm dotacjom w ramach „Programu wieloletniego
Senior+ na lata 2015-2020, Edycja 2020”.

PIKNIK RODZINNY W BARANOWIE
Tradycyjnie w pierwszą niedzielę lipca odbył
się w ubiegłym roku w Baranowie 14. Piknik
Rodzinny. Dziękujemy za zaproszenie i organizację
tego spotkania mieszkańcom, Kołu Gospodyń
Wiejskich oraz jednostce Ochotniczej Straży
Pożarnej w Baranowie. Na scenie, po raz pierwszy
z koncertem plenerowym, zaprezentował się zespół
dziecięcy „Sami swoi”, który tworzą młodzi
mieszkańcy Baranowa.
Gratulujemy.
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10-LECIE KOŁA POLSKIEGO ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW
Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Skalbmierza świętowało w październiku
2021 roku 10-lecie istnienia. Z tej okazji członkowie organizacji wspólnie z zaproszonymi gośćmi wzięli udział
w uroczystym spotkaniu jubileuszowym. Rozpoczęła je Sabina Błaszczeć, która pełni funkcję przewodniczącej
Koła od początku jego powstania, prosząc o uczczenie minutą ciszy zmarłych w ostatnim czasie członków Koła.
Pani Sabina za swoją działalność na rzecz seniorów z Gminy Skalbmierz została odznaczona „Złotą Odznaką
Honorową” przyznaną przez Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Wręczył ją
Wiesław Rębacz - przewodniczący oddziału rejonowego Koła w Kazimierzy Wielkiej, z którym skalbmierskie
Koło współpracuje od samego początku istnienia. Powiatowy Zarząd Koła wyróżnił również za pracę na rzecz
skalbmierskich seniorów Panią Teresę Peroń.
Spotkanie było idealną okazją do podsumowania 10-letniej działalności, przedstawienia planów na

kolejne lata działalności oraz oczywiście integracji i zabawy. „Jesteśmy jeszcze aktywni i coś nam się od życia
należy. Nadal chcemy czuć się potrzebni, a nasza energia, wytrwałość i chęć spotykania się niech będzie na to
najlepszym dowodem – mówiła w trakcie spotkania przewodnicząca Sabina Błaszczeć podsumowując 10 lat
działalności Koła. Podkreśliła jednocześnie, że spotkanie jubileuszowe miało odbyć się w 2020 roku, ale
uniemożliwiła to sytuacja epidemiczna.
Po rozpoczęciu spotkania głos zabrali goście nie szczędząc seniorom życzeń dobrego zdrowia i siły do
pokonywania codziennych trudności. Wśród nich byli: burmistrz Marek Juszczyk, przewodniczący Rady
Miejskiej Leszek Śmiech oraz zastępca burmistrza Kamil Włosowicz, którzy wręczyli Pani Sabinie Błaszczeć
i Zarządowi okolicznościowy dyplom z wyrazami wdzięczności i podziękowania z aktywną pracę na rzecz Koła,
a także kwiaty i upominki.
A przez te 10 lat działo się w Kole bardzo dużo, bowiem skalbmierscy seniorzy nie lubią bezczynności.
Organizacja powstała 14 października 2010 roku. Już w tym samym roku kilkudziesięcioosobowa grupa spotkała
się na pierwszych wspólnych „Andrzejkach”. Później były pierwsze wspólne walentynki… Członkowie Kola
zapisali w swojej kronice: „Dobrze się stało, że zorganizowaliśmy spotkanie z okazji tego święta, bo jest to dowód
na to, że czujemy się jeszcze młodo i chcemy i potrafimy się bawić”. I tak w błyskawicznym tempie zaczęły
pojawiać się kolejne wspólne działania.
W trakcie 10-letniej działalności członkowie Koła wybrali się na ponad 40 wycieczek. Zwiedzali m.in.
Szczawnicę, Kazimierz Dolny, Wrocław, Bieszczady, Warszawę, Rzeszów, Krynicę, Zakopane, Oravice na
Słowacji i Jelenią Górę. Przez ostatnie lata skalbmierscy seniorzy spotykali się również na wielu
okolicznościowych spotkaniach, piknikach, szkoleniach (m.in. informatycznych) oraz regularnych zebraniach
w siedzibie Koła (obecnie budynek Klubu Senior+ w Skalbmierzu). Koło witało i żegnało lato, a także
wyczekiwało wiosny z tradycyjną marzanną. Organizowało również spotkania w karnawale, Dzień Kobiet, Dzień
babci i Dziadka, Ostatki czy jedno z ważniejszych corocznych spotkań w ramach Międzynarodowego Dnia
Seniora – wszystkim przyświecało hasło: „Najlepszym lekarstwem na zdrowie jest ruch, taniec i śmiech”.
Seniorzy zapisali w swojej kronice również: „Każda okazja jest dobra, aby się spotkać, aby chociaż na chwilę
zapomnieć o wszystkich troskach, smutkach i chorobach”. Obie dewizy przyświecały członkom Koła motywując
ich do kolejnych wspólnych działań.
Ważne spotkania odbywały się również w okolicach Międzynarodowego Dnia Inwalidy „To dzień
szczególny, bo ma przypominać społeczeństwu, że niepełnosprawni są też jego częścią i skłaniać do refleksji nad
ich bytem i funkcjonowaniem na co dzień. My seniorzy również nie możemy zapominać o tym dniu” – zapisali
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w swojej kronice członkowie Koła PZERiI w Skalbmierzu.
W listopadzie 2013 roku seniorzy zorganizowali wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury
w Skalbmierzu, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną oraz Panią Maria Dutkiewicz Wieczór Poezji i Pieśni
Patriotycznych. Koło współorganizowało również widowisko słowno-muzyczne „70 lat temu… 5 sierpnia 1944
r. Bitwa o Skalbmierz” w 70. rocznicę pacyfikacji miasta.
Nieobce członkom Koła była i jest również aktywność ruchowa. Członkinie popularyzują w Skalbmierzu
nordic walking przemierzając najczęściej drogi prowadzące w okolice skalbmierskiego zbiornika retencyjnorekreacyjnego. Organizowane były również zajęcia ruchowe przy muzyce. Członkowie Koła aktywnie włączali się
w przeróżne wydarzenia organizowane przez urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu oraz Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Skalbmierzu w tym wiele wydarzeń patriotycznych. Członkowie Koła mieli nawet okazję
prezentować się na profesjonalnym wybiegu modowym w przeróżnych oryginalnych kreacjach…

Obecnie do Koła w Skalbmierzu należy 53 członków.
Wszystkim wciąż młodym duchem Seniorom zrzeszonym w Kole Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Skalbmierzu w imieniu własnym oraz całej wspólnoty samorządowej, jeszcze raz
składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia pozwalającego na aktywne życie i realizację swoich pasji, wszelkiej
pomyślności, optymizmu życiowego oraz szczęścia w gronie najbliższych. Niech omijają Państwa troski i smutki
dnia codziennego, a jesień życia będzie najlepszym czasem do spełnienia rzeczy dotąd niespełnionych.

PROJEKT „BŁYSZCZYKI „BEŁZOWSKIE”
Młodzież biorąca udział w projekcie realizowanym od lutego do końca lipca przez Stowarzyszenie
Dla Skalbmierza i Koło Gospodyń Wiejskich w Bełzowie „częstowała” w sierpniu ubiegłego roku mieszkańców
oraz gości „Błyszczykami bełzowskimi”, czyli w 100% naturalnym miodem ze społecznej mini-pasieki, która
powstała w 2021 roku w Bełzowie. Do specjalnych tubek trafił miód akacjowy zebrany na przełomie
czerwca i lipca.

Wszelkie działania realizowane w ramach projektu zmierzały do utworzenia społecznej, edukacyjnej
mini-pasieki na terenie świetlico-remizy w Bełzowie, a co z tym idzie do produkcji miodu, który jest
rozprowadzany w specjalnych tubkach „błyszczykach”. W ten sposób młodzież chce wypromować wyjątkowy,
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w 100% naturalny miód z Bełzowa, a jednocześnie zachęcić do jego regularnego spożywania z racji na bogate
właściwości. Każdy chętny swój „Błyszczyk bełzowski” będzie mógł nosić przy sobie i „korzystać” z niego, gdy
przyjdzie taka potrzeba, np. ochota na coś słodkiego. Warto podkreślić, że nazwa Bełzów pochodzi od nazwy
osobowej Bełz, znaczącej w języku prasłowiańskim „coś błyszczącego” – stąd pomysł na „Błyszczyki
bełzowskie”.
Dziękujemy młodzieży za udział w projekcie. Młodzi ludzie dzięki organizowanym w Bełzowie zajęciom
zdobyli wiedzę na temat prowadzenia pasieki i pozyskiwania miodu, ale również nauczyli się pracować w grupie,
planować swoje działania i działać społecznie na rzecz swojej grupy. Pasieka w Bełzowie będzie dalej prowadzona
przez tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich. Koło może liczyć również na dalszą pomoc młodzieży oraz
Stowarzyszenia Dla Skalbmierza.
Życzymy smacznego!
Projekt „Błyszczyki bełzowskie” uzyskał dofinansowanie w Regionalnym Konkursie Grantowym
„Równać Szanse 2020” w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności – beneficjentem dotacji
było Stowarzyszenie Dla Skalbmierza.

SUKCESY CZŁONKÓW DRUŻYNY GERONIMO
W drugiej połowie września 2021 roku spotkaliśmy się z jeźdźcami - członkami drużyny Geronimo
Team, która działa na terenie naszego powiatu. W drużynie prężnie rozwija swój talent jeździecki pięciu młodych
mieszkańców naszej Gminy. Specjalnymi dyplomami i upominkami postanowiliśmy nagrodzić ich za sukcesy
zdobyte w Mistrzostwach Polski Koni Rasy Huculskiej w Regietowie i GRAND PRIX Jasła w skokach przez
przeszkody.
Podczas rozgrywanych już po raz czwarty Mistrzostwach Polski Koni Rasy Huculskiej w dniach 17-19
września 2021 w Regietowie zawodnicy Geronimo Team po raz kolejny potwierdzili swoją świetną formę.
I tak w kategorii juniorów w ścieżce huculskiej 1 miejsce zajął startujący na klaczy Orka-Kur Jakub
Bonarski ze Skalbmierza, z kolei 2 miejsce wywalczył dosiadający ogiera Lotek Piotr Kądziela z Zakrzowa.
Natomiast w seniorach w skokach przez przeszkody Oliwia Grelewicz z Drożejowic na klaczy Orka-Kur zajęła

3 miejsce, a w kategorii juniorów Jakub Bonarski ze Skalbmierza zdobył srebrny medal. Drugie miejsce
w Kryształowej Kuli zdobył Marek Biernat - Trener Zawodników z Geronimo Team. Naszą Gminę

44

BIULETYN INFORMACYJNY - GMINA SKALBMIERZ / WYDARZENIA

w Mistrzostwach w Regietowie reprezentował również Paweł Kądziela z Zakrzowa. Z kolei srebrny medal
w GRAND PRIX Jasła w skokach przez przeszkody wywalczyła Wiktoria Gołąb z Rosiejowa.
To ogromny sukces naszych zawodników, tym bardziej że startowali z najlepszymi zawodnikami z całej
Polski. Trener Marek Biernat przekonuje, że na tak dobry wynik wpływ miało świetne przygotowanie
zawodników, a także koni. W spotkaniu uczestniczyli również rodzice młodych sportowców.
Serdecznie gratulujemy naszym jeźdźcom tak dobrych wyników. Życzymy kolejnych sukcesów.
Trzymamy za Was mocno kciuki! tak dobrych wyników. Życzymy kolejnych sukcesów. Trzymamy za Was mocno
kciuki!

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z DZIEĆMI W MGOK
W połowie grudnia przyjęliśmy zaproszenie na świąteczne spotkanie z uczestnikami zajęć
organizowanych przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Skalbmierzu.
Mieliśmy okazję złożyć młodym mieszkańcom naszej Gminy życzenia świąteczne oraz przekazać przygotowane
przez nas upominki - kalendarze na 2022 rok ze zdjęciem grupowym uczestników zajęć, a także inne pamiątkowe
fotografie i słodkości. Nie zabrakło również wspólnego ciepłego posiłku, łamania się opłatkiem i wielu miłych
rozmów. Wcześniej na najmłodszych czekał świąteczny film w kinie „Lotnik”.
Młodzi mieszkańcy naszej Gminy aktywnie włączali się przez ostatni rok w szereg wydarzeń
organizowanych przez nasz Urząd i inne instytucje oraz organizacje, za co pragniemy jeszcze raz serdecznie
podziękować. Zachęcamy i prosimy naszych młodych mieszkańców o dalszą aktywność na rzecz naszej
społeczności i w tym roku.

KALENDARZE DLA KGW
16 grudnia ubiegłego roku spotkaliśmy się z przedstawicielkami poszczególnych Kół Gospodyń
Wiejskich działających na terenie naszej Gminy. Podziękowaliśmy naszym Paniom za ich aktywność w 2021 roku,
która przełożyła się na organizację wielu ciekawych inicjatyw. Była to również idealna okazja do złożenia
świątecznych i noworocznych życzeń, podsumowania ubiegłorocznej współpracy oraz nakreślenia planów na
kolejny rok. Wzorem ubiegłego roku Panie zostały obdarowane przez nas upominkami w postaci specjalnych
kalendarzy ze zdjęciami członkiń poszczególnych Kół Gospodyń Wiejskich.
Dziękujemy wszystkim Paniom, które z tak dużym zaangażowaniem i poświęceniem dbają o naszą
tradycję. Życzymy, abyście zawsze miały w sobie tę moc, by realizować swoje życie cele i pasje oraz mogły spełniać
się rodzinnie, zawodowo i społecznie z korzyścią dla mieszkańców naszej Gminy. Będziemy Was w tym wspierać.
Siła naszej Gminy to między innymi siła i działalność naszych Kół Gospodyń Wiejskich. Jeszcze raz dziękujemy!
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AKCJE HONOROWEGO KRWIODAWSTWA
Prawie 30 litrów krwi udało się pozyskać podczas dwóch akcji honorowego krwiodawstwa
w Skalbmierzu. Krew oddało łącznie prawie 60 osób – mieszkańców naszej Gminy oraz mieszkańców sąsiednich
miejscowości. Z całą pewnością można zatem uznać, że pierwsze dwie akcje zorganizowane przez
Stowarzyszenie Dla Skalbmierza zakończyły się sukcesem. Najstarszy uczestnik dzisiejszej akcji miał 60 lat,
najmłodszy 19.
Stowarzyszenie Dla Skalbmierza składa serdeczne podziękowania przesympatycznej i zaangażowanej
załodze z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, Kołu Gospodyń Wiejskich
Skalbmierskie Babeczki, kołu Gospodyń Wiejskich z Drożejowic oraz Kołu Gospodyń Wiejskich z Topoli za
pomoc przy organizacji dwóch akcji. Podziękowania kierujemy również w szczególności w stronę krwiodawców,
a także Kół Gospodyń Wiejskich, które ofiarowały fanty na zorganizowaną loterię oraz członkom jednostek OSP.

Dziękujemy również Burmistrzowi Miasta i Gminy Skalbmierz oraz Pani kierownik za udostępnienie budynku
Klubu Senior+ oraz obecność z nami.
Naszej akcji towarzyszyła bardzo familijna i miła atmosfera. Krwiodawcy zostali za swoją szlachetną
postawę nagrodzeni i, mamy nadzieję, odpowiednio posileni. Dziękujemy za wszystkie rozmowy, uśmiech
i otwartość. Już dziś planujemy kolejną akcję, w końcu „dając krew – dajemy życie”. O terminie kolejnej akcji
Stowarzyszenie Dla Skalbmierza będzie na bieżąco informować.

WSPARCIE DLA HOSPICJUM W MIECHOWIE I BUSKU-ZDROJU
W sierpniu ubiegłego roku przyjęliśmy zaproszenie do udziału w akcji organizowanej przez Ogród
u Haliny i Zbyszka w Sielcu Biskupim, a także Koło Gospodyń Wiejskich „Sielczanie” oraz Koło Gospodyń
Wiejskich z Przybenic. Wspólnie napełnialiśmy specjalne woreczki ususzoną już wcześniej lawendą. Zapachowe
woreczki były następnie rozprowadzane po mszach świętych. Przedsięwzięcie, z którego dochód został
przeznaczony na szczytny cel – hospicjum w Miechowie i Busku-Zdroju wsparły panie z KGW Przybenice, które
uszyły przeznaczone specjalnie na ten cel woreczki oraz panie z KGW „Sielczanie” w Sielcu Biskupim, które wraz
z Panem Burmistrzem Miasta i Gminy Skalbmierz Markiem Juszczykiem, Panią Sekretarz Miasta i Gminy
Skalbmierz Agatą Pietrzyk a także Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej Leszkiem Śmiechem i pracownikiem
MGOK Skalbmierz Panią Bożeną Mostek napełniły woreczki ściętą przez siebie miesiąc wcześniej, wysuszoną
już lawendą. Dziękujemy za organizację tej szlachetnej akcji.
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WYRÓŻNIENIE REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
Gmina Skalbmierz została wyróżniona przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Kielcach za zaangażowanie i podejmowana działania na płaszczyźnie Honorowego Dawstwa Krwi, dzięki
którym mieszkańcy naszej Gminy uczestniczyli w letniej akcji „Krew Darem Życia 2021”. Podziękowanie
wyrażone okolicznościowym pucharem i listem oraz upominkami przekazał w imieniu dyrektora RCKiK
w Kielcach Jerzego Stalmasińskiego na ręce burmistrza Marka Juszczyka i zastępcy Kamila Włosowicza Wojciech
Markiewicz – kierownik Działu Marketingu i Sprawozdawczości RCKiK. W spotkaniu uczestniczył również
Leszek Śmiech – Przewodniczący Rady Miejskiej w Skalbmierzu, a zarazem prezes Stowarzyszenia Dla
Skalbmierza oraz Agata Pietrzyk – sekretarz Miasta i Gminy Skalbmierz.
Przypomnijmy, że dwie akcje Honorowego Dawstwa Krwi zorganizowało w ubiegłym roku
Stowarzyszenie Dla Skalbmierza przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz oraz Kół Gospodyń
Wiejskich w Drożejowicach, Skalbmierzu i Topoli, jednostek OSP oraz naszych darczyńców, bez pięknej postawy

których nie udałoby się nam zorganizować tych szlachetnych akcji. Liczymy, że już niebawem uda nam się
zorganizować kolejną akcję, na którą już dziś serdecznie Państwa zapraszamy.

AKCJA NASADZEŃ DRZEW I KRZEWÓW MIODODAJNYCH
Gmina Skalbmierz po raz drugi włączyła się w akcję nasadzeń drzew i krzewów miododajnych
zainicjowaną przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Realizowany przez Departament Rolnictwa
i Rozwoju Obszarów Wiejskich projekt „Zakup drzew i krzewów miododajnych przeznaczonych do nasadzeń na
terenach zieleni dostępnych publicznie w województwie świętokrzyskim” ma przyczynić się do zwiększenia
liczby pszczół i innych owadów zapylających na terenie naszego regionu.
Zgodnie z umową podpisaną w połowie października ubiegłego roku w Urzędzie Marszałkowskim

Województwa Świętokrzyskiego przez burmistrza Marka Juszczyka z marszałkiem Andrzejem Bętkowskim
i wicemarszałkiem Markiem Bogusławskim zasadzonych zostałona terenie świetlico-remiz w Bełzowie
i Kózkach pięćdziesiąt roślin miododajnych – dwadzieścia drzew (klon tatarski i ewodia aksamitna) oraz
trzydzieści krzewów (śnieguliczka biała, irga błyszcząca i budleja Dawida). Zakup roślin w całości finansowany
jest z budżetu województwa.
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W 2020 roku za świetlico-remizą w Bełzowie zasadzonych zostało już w ramach pierwszej edycji
marszałkowskiego projektu kilkadziesiąt drzew i krzewów miododajnych. Utworzona w tym miejscu została
również pasieka. Liczymy, że kolejne rośliny w Bełzowie i Kózkach podniosą walory estetyczne tych miejsc,
a także przyczynią się do zwiększenia elementów krajobrazu charakteryzujących się bogatą różnorodnością
biologiczną na gruntach rolnych oraz powstrzymania i odwrócenia procesu spadku liczebności owadów
zapylających.
Łącznie na terenie województwa świętokrzyskiego zasadzonych zostanie w tym roku 1 598 sadzonek
drzew miododajnych oraz ponad 3 056 krzewów. W projekt zaangażowało się 57 gmin oraz 6 jednostek
organizacyjnych podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego. Województwo świętokrzyskie obok
samorządów województw podkarpackiego i wielkopolskiego jest liderem nasadzeń drzew miododajnych
w Polsce.

ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK
Ponad pół tony plastikowych nakrętek (580 kg)
zebranych przez mieszkańców naszego Miasta i Gminy
odjechało we wrześniu 2021 roku do punktu skupu.
To kolejny taki transport. Środki uzyskiwane ze
sprzedaży odpadu zebranego do specjalnego pojemnika
w kształcie serca, które stoi na Rynku naszego miasta,
trafiają na konto Fundacji „Dajemy Wybór”, która
przeznacza je następnie m.in. na rehabilitację swoich
podopiecznych – mieszkańców powiatu kazimierskiego.
Dziękujemy serdecznie i zachęcamy do dalszego
zapełniania naszego „serduszka”. Można tam wrzucać
wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt, czy
kolor. Mogą to więc być nakrętki, np. po napojach, kawie, mleku czy jogurtach. W pojemniku zostawić możemy
również zakrętki po chemii gospodarczej, po płynach do zmywania, szamponach i płynach do płukania.którą już
dziś serdecznie Państwa zapraszamy.

MIKOŁAJKOWO-ŚWIĄTECZNY KONWÓJ
5 grudnia 2021 roku w godzinach wieczornych w asyście policyjnych radiowozów wyruszył na trasę
przejazdu Mikołajkowo-Świąteczny Konwój Miasta i Gminy Skalbmierz, aby ogłosić oficjalnie mieszkańcom
rozpoczęcie sezonu przedświątecznego. Przybrane w świąteczne ozdoby pojazdy, w tym samochody strażackie,
ciągnik siodłowy oraz samochody osobowe przez ponad 2 godziny krążyły po gminie docierając do każdego
najodleglejszego jej miejsca, aby magią kolorowych światełek i ozdób przypomnieć wszystkim, że święta już tuż
tuż. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie atrakcji za poświęcony czas i chęci,
a w szczególności firmie „Usługi Transportowe - Sebastian Stępień”, niezawodnym jak zwykle druhom
strażakom z jednostek OSP w Skalbmierzu, Drożejowicach, Topoli, Sielcu Kolonii, Kobylnikach, Bełzowie,
Rosiejowie, Szarbii Zwierzynieckiej i Boszczynku oraz sołectwu Podgaje. Z racji na duże powodzenie naszej akcji,
będzie ona kontynuowana również i w tym roku.
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450 PACZEK MIKOŁAJKOWYCH
Ponad 450 paczek mikołajkowych rozwiozło 5 grudnia 2021 roku do najmłodszych mieszkańców naszej
gminy osiem mikołajowo-strażackich zastępów. Dziękujemy jednostkom OSP ze Skalbmierza, Drożejowic,
Topoli, Sielca Kolonii, Boszczynka, Bełzowa, Kobylnik i Rosiejowa oraz firmie "Usługi Transportowe - Sebastian
Stępień" za sprawne przeprowadzenie naszej mikołajkowej akcji. Specjalne podziękowania kierujemy również

w stronę Pani Joanny Wojtasik, która koordynowała akcję zapisów do udziału w akcji, a także przedstawicielom
poszczególnych rad sołeckich i Kół Gospodyń Wiejskich, którzy zadbali o to, by akcja zakończyła się
powodzeniem.
Na twarzy każdego obdarowanego dziecka widzieliśmy piękny uśmiech, toteż akcję należy uznać za
udaną. Liczymy, że w tym roku będziemy mogli zorganizować trzecią edycję naszych Mobilnych Mikołajek.

100 PACZEK ŚWIĄTECZNYCH
Prawie 100 paczek świątecznych strażackie zastępy mikołajkowe rozwiozły przed Świętami Bożego
Narodzenia do starszych, potrzebujących i samotnych podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skalbmierzu. Dziękujemy jednostkom OSP w Drożejowicach i Topoli za pomoc w organizacji akcji
oraz pracownicom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
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SPOTKANIE POŚWIĘCONE TEMATYCE PSZCZELARSKIEJ
Na początku września 2021 roku przyjęliśmy zaproszenie na szkolenie organizowane przez Świętokrzyski
Związek Pszczelarzy oraz Rejonowe Koło Pszczelarzy w Kazimierzy Wielkiej. Spotkanie poświęcone tematyce
pszczelarskiej odbyło się w budynku Klubu Senior+ w Skalbmierzu. Działające na terenie naszej Gminy
organizacje: Stowarzyszenie Dla Skalbmierza oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Bełzowie zawiązały współpracę

z pszczelarzami z terenu powiatu kazimierskiego, której efektem będą m.in. kolejne zajęcia z młodzieżą oraz
rozwój społecznej pasieki w Bełzowie.

AKCJA NASADZEŃ DRZEW
Nasz Urząd po raz kolejny włączył się w akcję nasadzeń drzew zainicjowaną przez Pana Krzysztofa
Grądka – nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu. Pan Krzysztof niestrudzenie od kilkunastu lat
angażuje różne środowiska do sadzenia drzew – szczególnie w październiku, w którym obchodzony jest
Światowy Dzień Drzewa. Do pomocy w ubiegłym roku zachęciliśmy również uczniów i nauczycieli ze Szkoły

Podstawowej w Topoli. Wspólnie z uczniami Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu zasadziliśmy
kilkadziesiąt sadzonek dębu, klonu i brzozy na terenie przyszkolnego parku w Topoli. Dziękujemy uczniom
i nauczycielom z Topoli na czele z Panią dyrektor Elżbietą Krupą za wsparcie tej szlachetnej i proekologicznej
akcji.
Dodatkowo uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu wspólnie ze swoim opiekunem
Panem Krzysztofem Grądkiem posadzili kolejne kilkadziesiąt drzewek na terenie świetlico-remiz. Dziękujemy
Panu Krzysztofowi i uczniom z Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu za organizację corocznej akcji oraz
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popularyzowanie wiedzy na temat celowości nowych nasadzeń, w końcu lasy, parki i inne tereny zielone są
niezwykle ważne zarówno dla lokalnego ekosystemu, jak również dla globalnego stanu naszej planety.
Od początku trwania akcji zasadzono na terenie naszej gminy i powiatu grubo ponad 1000 drzew.

77. ROCZNICA PACYFIKACJI SKALBMIERZA
W strugach deszczu odbyły się 5 sierpnia ubiegłego roku obchody 77. rocznicy pacyfikacji Skalbmierza.
Władze naszej Gminy, działacze samorządowi różnego szczebla, druhny i druhowie strażacy, koła gospodyń
wiejskich, seniorzy, przedstawiciele miejsko-gminnych instytucji, delegacja Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Żołnierzy AK z Krakowa, koła SŻAK w Kazimierzy Wielkiej, delegacja pracowników i sympatyków Muzeum
AK w Krakowie, nauczyciele, uczniowie, harcerze, rodziny poległych i pomordowanych, potomkowie obrońców
Skalbmierza, mieszkańcy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Ofiar Pacyfikacji oddając hołd ofiarom
sierpnia 1944 roku. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na uroczystą mszę świętą do skalbmierskiej
świątyni. Po niej delegacje udały się na cmentarz parafialny, by oddać cześć poległym i wszystkim ofiarom
spoczywającym na terenie kwatery wojennej.

Przedstawiciele Zarządu Miasta Skalbmierz oraz delegacja Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu na
czele z Panem burmistrzem złożyli również tradycyjnie kwiaty pod kamiennym krzyżem z figurami św. Rozalii
i św. Rocha w centrum naszego miasta.
W ubiegłorocznych uroczystościach wziął po raz pierwszy udział Andrzej Majstrenko - syn jednego
z czołgistów, który brał udział w bitwie o pacyfikowany przez Niemców Skalbmierz. Warto przypomnieć, że do
ciężkiej walki 5 sierpnia 1944 roku włączyły się wówczas na prośbę partyzantów dwa radzieckie czołgi
stacjonujące w tym czasie w Wiślicy. Nagłe uderzenie Rosjan od strony Sielca zaskoczyło Niemców przepędzając
ich z naszego miasta i przesądzając tym samym o wygranej bitwie.
W trakcie mszy świętej Pan Bolesław Sikorski odegrał po raz pierwszy skomponowany przez siebie utwór
„Hejnał Skalbmierza”, który Rada Miejska w Skalbmierzu uchwaliła hejnałem Miasta i Gminy Skalbmierz.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości, którzy mimo niesprzyjających warunków
godnie uczcili 77. rocznicę pacyfikacji. Słowa podziękowania kierujemy także w stronę członków Orkiestry Dętej
OSP Skalbmierz i jej nowego kapelmistrza Pana Antoniego Majerskiego. Dziękujemy również Panu Adamowi
Jakubasowi za symboliczny pokaz lotu gołębi.
Przed uroczystością z uwagi na pogodę usunięto z programu obchodów kilka punktów.
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4 SIERPNIA 2021 ROKU - UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE
4 sierpnia 2021 roku pod pomnikiem w Szarbi Zwierzynieckiej przywołaliśmy na pamięć 11 mieszkańców
tej miejscowości, którzy zostali zamordowani wczesnym rankiem 5 sierpnia 1944 roku tuż przed pacyfikacją
Skalbmierza. Jak co roku w uroczystości wzięła udział liczna grupa mieszkańców na czele z Panią sołtys,
druhnami i druhami z tamtejszej jednostki OSP, a także harcerze, nauczyciele oraz przedstawiciele
skalbmierskiego samorządu. Modlitwę w intencji ofiar pacyfikacji odmówił ks. Marian Fatyga. Dziękujemy
mieszkańcom Szarbi Zwierzynieckiej za kultywowanie pamięci o tragicznych wydarzeniach sprzed 77 lat.
Z kolei w Skalbmierzu, punktualnie o godzinie 21:00 z wieży przykościelnej dzwonnicy popłynęły
dźwięki capstrzyku dla upamiętnienia ofiar pacyfikacji w formie Apelu Poległych, który odegrał, reaktywując tym
samym piękną, niegdysiejszą tradycję, Pan Bolesław Sikorski wraz z synem Arturem oraz Panem Wojciechem

Szymczykiem. Na pamięć wróciły w trakcie Apelu wspomnienia związane z bogatym i uroczystym programem
obchodów 5 sierpnia sprzed lat. Dziękujemy Panu Bolesławowi Sikorskiemu za troskę i kultywowanie pamięci
o poległych mieszkańcach i tych, którzy tę pamięć przed kilkudziesięcioma laty podtrzymywali.

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TOPOLI
Dziewięciu uczniów pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Topoli złożyło 5 listopada
2021 roku swoje pierwsze ślubowanie. Uczniowie uroczyście zostali włączeni w poczet szkolnej społeczności
składając ślubowanie i przechodząc pasowanie, którego dokonała dyrektor placówki Elżbieta Krupa. Wcześniej,

pod czujnym okiem swojego wychowawcy – Katarzyny Łudzik, uczniowie zaprezentowali wymagający od nich
dużego zaangażowania i wielu prób wzruszający program artystyczny. Występ zrobił duże wrażenie na
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pozostałych uczniach, nauczycielach, rodzicach i zaproszonych gościach. Pierwszaki brawurowo wykonały
między innymi poloneza. Takiego wykonania śmiało mogą pozazdrościć nawet sami maturzyści.
Wszyscy uczestnicy uroczystości zgodnie stwierdzili, że uczniowie klasy pierwszej zasługują na to, by stać
się częścią szkolnej społeczności. Pierwszaki z Topoli za swój talent, trud i godną postawę ucznia zostały
obdarowane dyplomami i wieloma upominkami – również od naszego samorządu, który reprezentował na
dzisiejszej uroczystości przewodniczący Rady Miejskiej – Leszek Śmiech i zastępca burmistrza Kamil Włosowicz.
Dziękujemy również za obecność i dobre słowo ks. proboszczowi Jackowi Rembasowi.

Dziękujemy rodzicom i nauczycielom za przygotowanie tej wyjątkowej uroczystości, a naszym Drogim
Pierwszakom jeszcze raz życzymy samych sukcesów w szkole, aby każdy dzień pobytu w niej był dniem
radosnym, wypełnionym po brzegi zajęciami i rozmowami z kolegami i koleżankami. Niech szkoła będzie dla Was
drugim domem, a zdobyte tutaj umiejętności będą kompasem wskazującym Waszą przyszłą drogę. Mocno
trzymamy za Was kciuki!

ŚLUBOWANIE UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKALBMIERZU
Uczniowie dwóch klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Stanisława ze Skalbmierza złożyli
22 października 2021 roku swoje pierwsze ślubowanie. Na uczniów pasowanych zostało 33 pierwszoklasistów.
To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Miejskiej w Skalbmierzu – Leszek
Śmiech, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz Kamil Włosowicz, pracownik Referatu Oświaty
Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu Justyna Gałka-Mzyk, Proboszcz skalbmierskiej parafii – ks. Marian
Fatyga, a także dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice uczniów klas pierwszych.

Pierwszoklasiści: gotowi, odświętnie ubrani w eleganckie „bireciki” i przejęci choć uśmiechnięci
przystąpili przed ślubowaniem do zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Zadaniem uczniów było
m.in. zaśpiewanie piosenek i recytacja wierszy. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście gromkimi brawami
zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.
Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji.
Aktu pasowania dokonał symbolicznym ołówkiem dyrektor Piotr Binkowski. Tym samym pierwszaki zostały
włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Stanisława ze Skalbmierza. Dowodem były akty
pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez wychowawczynie: Teresę Bondaś i Agatę Wołowską.
Upominkami obdarowali pierwszoklasistów również przedstawiciele skalbmierskiego samorządu.
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Z okazji uroczystego przyjęcia w poczet uczniów Szkoły Podstawowej jeszcze raz życzymy naszym
drogim „pierwszakom”, aby pobyt w szkole był Waszą najpiękniejszą przygodą pełną samych najlepszych ocen
i wzorowego zachowania. Życzymy Wam, aby szkoła była dla Was nie tylko źródłem wiedzy i zdobywania nowych
umiejętności, ale także „drugim domem”, w którym zawsze będziecie czuli się bezpiecznie, spotkacie się
z życzliwością, zrozumieniem rówieśników i dorosłych oraz nawiążecie nowe przyjaźnie.

NASADZENIA DRZEW OZDOBNYCH NA UL. PPOR. SOKOŁA
W listopadzie ubiegłego roku zakończyliśmy prace związane z nasadzeniami drzew ozdobnych wzdłuż
ul. Ppor. Sokoła. 60 klonów zielonych i czerwonych zostało zasadzonych w miejsce mocno zniszczonych już
i schorowanych roślin. Drzewka zostały zakupione przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich – zarządcę
drogi wojewódzkiej nr 783, która przebiega w tym miejscu. W tym roku prace będą kontynuowane po przeciwnej

stronie drogi. Liczymy, że ulica Ppor. Sokoła zapełni się znów niebawem zdrową zielenią podnosząc tym samym
walory estetyczne tego ważnego na mapie miasta miejsca.
WYRÓŻNIENIE DLA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu został wyróżniony statuetką Lidera
Projektu PUE ZUS. To duże wyróżnienie dla naszego
samorządu za aktywną promocję elektronicznych form
kontaktu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
w szczególności Platformy Usług Elektronicznych
Zakładu. To zaszczytne wyróżnienie na ręce burmistrza
Marka Juszczyka oraz kierownik Katarzyny Wiejachy
złożyli w październiku 2021 roku zastępca dyrektora
kieleckiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
ds. świadczeń Marcin Pawłowski oraz Jacek Skrobot,
naczelnik Wydziału Obsługi Klientów ZUS.
W lipcu i sierpniu ubiegłego roku na prośbę
naszego Urzędu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej pracownicy ZUS byli do dyspozycji

54

BIULETYN INFORMACYJNY - GMINA SKALBMIERZ / WYDARZENIA

naszych mieszkańców pomagając im założyć i potwierdzić profil PUE ZUS, który umożliwił późniejsze
załatwianie spraw online. Pracownicy służyli radą przy zakładaniu Profilu Zaufanego, jak i przy składaniu
wniosków o świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”. Takie konsultacje i bezpośrednie spotkania
z pracownikami ZUS okazały się bardzo potrzebne, bowiem chętnych nie brakowało. Ponadto pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu prowadzili skuteczną kampanię promocyjną
zachęcając i informując o możliwości uzyskania pomocy w założeniu i potwierdzeniu profilu PUE ZUS. Z tej
pomocy skorzystało bardzo wielu mieszkańców naszej Gminy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się
możliwość pozyskania świadczenia 300+.
Gmina Skalbmierz znalazła się w gronie siedmiu świętokrzyskich samorządów wyróżnionych przez
kielecki oddział ZUS. Liczymy na dalszą owocną współpracę i jeszcze raz dziękujemy za przyznane wyróżnienie.

TARGI „SMAKI REGIONÓW” W POZNANIU
Koło Gospodyń Wiejskich w Drożejowicach prezentowało na początku października 2021 roku swoje
wyroby na Targach „Smaki Regionów" w Poznaniu. Kilkudniowe targi to wyjątkowe wydarzenie dla osób, które
odżywiają się zdrowo i cenią produkty od lokalnych dostawców. Na targach „Smaki Regionów” można było
znaleźć ekologiczną, certyfikowaną żywość z całej Polski. To unikalny moment na poznanie wszystkich
regionalnych potraw i produktów, stanowiących dziedzictwo kulinarne, które są przygotowywane według
dawnych receptur i filozofii.
Panie i Panowie z Drożejowic prezentowali na swoim stanowisku słynne drożejowickie kiszonki. Na stole
królowały kiszone ogórki, pomidory, papryka, jabłka, śliwki, marchewka, buraczki, kalafior, kiszona kapusta oraz

fasolka szparagowa. Koło z Drożejowic częstuje również pastą z kiszonego bobu z pieczonym czosnkiem i miętą
lub w drugiej wersji z pietruszką, a także tradycyjnym chlebem ze smalcem, śliwką i boczkiem. Nie mogło
zabraknąć również naturalnych i aromatycznych zakwasów na żurek i barszczu czerwonego, a także bigosu,
którego główną bazę stanowi nie kapusta a ogórki kiszone. A do tego wszystkiego jeszcze piękna, świętokrzyska
muzyka ludowa.
Dziękujemy Kołu Gospodyń Wiejskich w Drożejowicach za promocję naszej Gminy.

SPOTKANIE OPŁATKOWE W KLUBIE SENIOR+
W połowie grudnia 2021 roku przyjęliśmy zaproszenie na spotkanie opłatkowe w Klubie Senior+
w Skalbmierzu. Złożyliśmy naszym drogim seniorom świąteczne i noworoczne życzenia. Przełamaliśmy się
również symbolicznie opłatkiem i odśpiewaliśmy kolędę. Uczestnicy zajęć przygotowali smaczny poczęstunek
złożony z tradycyjnych, wigilijnych potraw. Spotkanie było okazją do podsumowania półrocznej działalności
placówki oraz przedstawienia planów na dalszy okres jej działalności. Warto podkreślić, że w skalbmierskim
Klubie Senior+ panuje wyjątkowa i rodzinna atmosfera. Wspólne zajęcia i różne formy aktywności służą naszym
seniorom z czego, nie ukrywamy, bardzo się cieszymy. Pragniemy również nadmienić, że Klub Senior+
w Skalbmierzu dysponuje jeszcze kilkoma wolnymi miejscami dla osób 60+ zainteresowanych uczestnictwem
w zajęciach. Osoby takie prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skalbmierzu.
Dziękujemy uczestnikom zajęć na czele z kierownik Klubu Senior+ Ewą Buras za zaproszenie
i przygotowanie spotkania, a także za przygotowanie kartek świątecznych dla potrzeb naszego Urzędu oraz za
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przybranie jednej z choinek na skalbmierskim Rynku. Na naszych drogich seniorów zawsze można liczyć!
Jeszcze raz dziękujemy.

SAMORZĄDOWCY GMINY SKALBMIERZ W WARSZAWIE
Samorządowcy Gminy Skalbmierz: radni, sołtysi i członkowie rad sołeckich zwiedzali 27 września 2021
roku Warszawę. Do stolicy udali się na zaproszenie Senatora RP Jacka Włosowicza. W punkcie wycieczki znalazło
się m.in. zwiedzanie siedziby Senatu RP oraz warszawskiej Starówki i Grobu Nieznanego Żołnierza. Dziękujemy
Panu Senatorowi za zaproszenie, oprowadzenie po Izbie Wyższej Parlamentu oraz sfinansowanie przejazdu
i zorganizowanie poczęstunku. Wycieczka, która stanowiła okazję do wielu konstruktywnych rozmów, była
ukłonem i formą podziękowania w stronę sołtysów i rad sołeckich zaangażowanych na co dzień w działalność na
rzecz naszych miejscowości i wszystkich mieszkańców.

MONIKA WZOREK LAUREATKĄ PRESTIŻOWEGO PLEBISCYTU
Monika Wzorek – prezes Fundacji „Dajemy wybór” oraz mieszkanka naszej Gminy została laureatką
prestiżowego plebiscytu Świętokrzyski Anioł Dobroci! Pani Monika odebrała 11 października 2021 roku
statuetkę Anioła na uroczystej gali w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach z rąk Renaty Janik – Wicemarszałek
Województwa Świętokrzyskiego. Kandydaturę Moniki Wzorek do nagrody Świętokrzyski Anioł Dobroci
w kategorii indywidualnej zgłosiła Gmina Skalbmierz. Pani Monice na uroczystej gali towarzyszył Burmistrz
Miasta i Gminy Skalbmierz Marek Juszczyk oraz kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Wiejacha.
W ubiegłorocznej edycji konkursu do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej wpłynęło łącznie
10 wniosków, w tym: 5 wniosków o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 5 wniosków w kategorii
grupowej. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o przyznaniu jednej nagrody w kategorii
indywidualnej i jednej nagrody w kategorii grupowej.
Pani Monika Wzorek od czterech lat szefuje Fundacji „Dajemy Wybór”, która działa na terenie powiatu
kazimierskiego. W swoich działaniach skupia się na działalności charytatywnej, pomocy osobom w trudnej
sytuacji życiowej, wyrównywaniu szans społecznych, pomocy niepełnosprawnym dzieciom. Działania te
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realizowane są poprzez różnego rodzaju zbiórki chociażby w trakcie turniejów piłki nożnej czy biegów. Fundacja
spełnia marzenia dzieci (m.in. spotkanie podopiecznej Gabrysi Gorgoń z Robertem Lewandowskim).
Zorganizowana została również duża zbiórka na operację Gabrysi podczas wydarzenia „Lecimy dla Gabrysi”.
Fundacja organizuje również zbiórki zakrętek dla podopiecznych. Współpracuje z gminami w powiecie
kazimierskim. Pomaga osobom starszym i niepełnosprawnym w dostarczaniu leków i żywności, mebli.
Organizuje zimowe wyjazdy mikołajkowe z prezentami do szkół. Współpracuje z wieloma firmami na terenie
powiatu. Opłaca rehabilitację, dogoterapię, hipoterapię, a także zakup leków, wizyty lekarskie i zabiegi. Fundacja
brała także udział z podopiecznymi w meczach piłki ręcznej na wózkach inwalidzkich oraz podjęła się organizacji
spływów kajakowych wraz ze zbiórką funduszy na zakup ortez dla podopiecznych, a także festiwalu kolorów
w Kazimierzy Wielkiej i akcji sprzątania tamtejszego zbiornika. Monika Wzorek jest pomysłodawczynią
pogadanek w szkołach wraz z wolontariuszami pod nazwą „Lekcje wartości”. Fundacja prowadzi aktywną

działalność w serwisach społecznościowych na temat pomocy osobom chorym. Zdobywa sprzęt rehabilitacyjny
dla dzieci niepełnosprawnych, opłaca ich wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, organizuje kursy samoobrony dla
kobiet w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wolontariusze Fundacji udzielają się w Gminnych
Zespołach Interdyscyplinarnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Fundacja zajmuje się także
organizacją świątecznych paczek żywnościowych dla osób starszych i samotnych oraz badań cytologicznych.
Od 2019 roku Pani Monika Wzorek współprowadzi wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich „Skalbmierskie
Babeczki” oraz innymi Kołami Gospodyń Wiejskich „Pełną Szafę” w Skalbmierzu – miejsce wymiany ubrań,
różnego rodzaju sprzętu i wyposażenia, ale również doświadczeń kilku pokoleń kobiet. Panie dzielą się zebranymi
artykułami z potrzebującymi. Fundacja „Dajemy wybór” jest pierwszą i jedyną tego rodzaju organizacją na terenie
powiatu kazimierskiego.
Monika Wzorek jest osobą bardzo zaangażowaną w pomoc osobom starszym, chorym,
niepełnosprawnym, a szczególnie niepełnosprawnym dzieciom. Pomimo wielu obowiązków zawsze znajdzie
czas na rozmowę, po której błyskawicznie przechodzi do działania. Bardzo chętnie współpracuje w ośrodkami
pomocy społecznej i prywatnymi firmami. Jest również częstym gościem Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu.
Jest osobą otwartą na wszelkie propozycje. Inicjuje wiele wydarzeń i akcji. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych.
Potrafi zapukać do każdych drzwi. Bezinteresownie niesie pomoc innym, oddając im swój wolny czas, bez
oczekiwania niczego w zamian. Oddaje im całe swoje serce. Oprócz
bardzo dużej empatii jest osobą cichą, skromną i pracowitą. Jednym
słowem Monika Wzorek to wcale nie taki mały „wzorek” do
naśladowania.
Serdecznie gratulujemy Pani Monice i życzymy wszelkiej
pomyślności w realizacji kolejnych społecznych projektów!
Inicjatorem i organizatorem Plebiscytu „Świętokrzyski Anioł
Dobroci” jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
Ma on na celu uhonorowanie instytucji pomocy społecznej,
stowarzyszeń, ale także osób fizycznych szczególnie zaangażowanych
w działania na rzecz rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych, ubogich,
niezaradnych życiowo oraz osób starszych, niepełnosprawnych i bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Statuetka Świętokrzyskiego Anioła Dobroci jest symbolem miłości, troski, wytrwałości.
Przyznawana jest osobom, które część swojego życia bezinteresownie poświęcają innym.
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103. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Gmina Skalbmierz świętowała w ubiegłym roku 103. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
W Narodowym Dniu Niepodległości przeszliśmy ulicami miasta w stronę skweru Stanisława ze Skalbmierza,
gdzie delegacje złożyły przed Pomnikiem Niepodległości wiązanki kwiatów oddając cześć poległym,
pomordowanym i tym, którzy walczyli o wolną Polskę. Wcześniej wspólnie odśpiewaliśmy hymn narodowy
i wysłuchaliśmy hejnału Miasta i Gminy Skalbmierz. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na Mszę św.

w intencji Ojczyzny do skalbmierskiej świątyni. Po jej zakończeniu przeszliśmy w uroczystym pochodzie
ponownie na Rynek miasta, by wysłuchać koncertu orkiestry dętej OSP Skalbmierz. Pochód prowadził zespół
mażoretkowy „Rytm” oraz mieszkańcy – rodzice uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu
niosący biało-czerwoną flagę.
Wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Niepodległości złożyły następujące delegacje:
Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Skalbmierz, Rada Miejska
w Skalbmierzu na czele z jej Przewodniczącym, Zarząd Miasta Skalbmierz na czele z jego Przewodniczącym,
Miejsko-Gminne Koło Prawa i Sprawiedliwości w Skalbmierzu, Miejsko-Gminne Koło Polskiego Stronnictwa
Ludowego w Skalbmierzu, Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja
w Topoli, Zespół Szkół Zawodowych w Skalbmierzu, Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu,
Przychodnia lekarska im. św. Rity w Skalbmierzu, uczestnicy zajęć w Klubie Senior+ w Skalbmierzu,Koło
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skalbmierzu, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu oraz
Biblioteka Publiczna w Skalbmierzu wraz z dziećmi – uczestnikami zajęć.
Pamiętajmy, że wskrzeszony 103 lata temu ogień wolności, to nie tylko wydarzenia historyczne i minione
dzieje, ale przede wszystkim nasze obecne postawy i działania. Czerpiąc z doświadczeń poprzednich pokoleń
pamiętajmy, że to my wszyscy mamy wpływ na to, jak wygląda rzeczywistość i w jakiej atmosferze żyjemy. Niech
dobro Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej i naszej Małej Ojczyzny, jaką jest Gmina Skalbmierz, będzie dla nas
życiowym celem, a poprzez uczciwą pracę dążmy do jej ciągłego rozwoju.
Dziękujemy pocztom sztandarowym, druhom strażakom, wszystkim delegacjom, orkiestrze dętej OSP
Skalbmierz, grupie mażoretkowej „Rytm” i każdemu z Państwa z osobna za udział w uroczystości.
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AKCJA „OFIAROM STANU WOJENNEGO. ZAPAL ŚWIATŁO WOLNOŚCI”
Nasz Urząd po raz drugi włączył się w akcję „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”
zainicjowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w oknach wielu
domów, ale także urzędów, szkół i innych instytucji 13 grudnia punktualnie o godzinie 19.30 zapłonęły świece –
symbol upamiętniający ofiary stanu wojennego. W ten sposób uczciliśmy pamięć poległych w starciach z milicją,
śmiertelnie pobitych na komisariatach, a także zwykle zapomnianych, zmarłych z powodu braku opieki
medycznej.

Cześć ich pamięci!
Akcja społeczna „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności” została zainicjowana kilka lat
temu przez IPN. Nawiązuje do gestu, jakim na początku lat osiemdziesiątych Polacy i mieszkańcy ówczesnego
wolnego świata wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL.
Na znak solidarności z represjonowanymi, internowanymi i ich rodzinami świecę w oknie Pałacu
Apostolskiego w Watykanie zapalił papież Jan Paweł II. Do podobnego gestu jedności z Polakami żyjącymi
w rzeczywistości stanu wojennego wzywał także prezydent USA Ronald Reagan. Mówił wówczas: „Niech
płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić”.
Chcemy przypomnieć i pamiętać o wszystkich tych, którzy wybrali wtedy drogę oporu, czcząc pamięć ofiar stanu
wojennego tym samym gestem.

ZJAZD ODDZIAŁU MIEJSKO-GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP
19 grudnia 2021 roku w skalbmierskiej remizie odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Zaproszenie na nie, oprócz delegatów
z poszczególnych jednostek OSP działających na terenie naszej Gminy, przyjęli: starosta kazimierski, a zarazem
prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Jan Nowak oraz Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej Marcin Oziębło.
Spotkanie rozpoczął prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego, a zarazem burmistrz Miasta i Gminy
Skalbmierz Marek Juszczyk, który przywitał zaproszonych gości, a następnie poprosił zebranych o uczczenie
minutą ciszy zmarłych w ostatnim czasie członków Zarządu: druha Mirosława Kłębka, druha Dariusza Wojtasika
oraz druha wiceprezesa Jana Śliwę.
Głównym celem Zjazdu było podsumowanie ostatniej pięcioletniej kadencji Zarządu oraz
przeprowadzenie wyborów nowego na kolejną kadencję. Burmistrz Marek Juszczyk podkreślił, że ostatnie lata
obfitowały w bardzo wiele działań ratowniczo-gaśniczych podejmowanych przez nasze jednostki na rzecz
ochrony ludności i mienia mieszkańców. To także czas intensywnych starań o doposażenie poszczególnych
jednostek i przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w remizach. Od 2019 roku na rzecz doposażenia
jednostek w odpowiedni sprzęt Gmina Skalbmierz pozyskała ponad 1 300 000 złotych.
Burmistrz Marek Juszczyk zaznaczył, że druhowie są gwarantem bezpieczeństwa mieszkańców naszej
Gminy. Służą pomocą, nie odmawiają tej pomocy i są aktywni na wielu polach działalności – nie tylko w obszarze
działań ratowniczo-gaśniczych, za co należą im się serdeczne podziękowania.
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Nowy Zarząd głosami delegatów tworzyć będą na kolejną pięcioletnią kadencję:
Prezes – Marek Juszczyk,
Wiceprezes – Krzysztof Kaczmarczyk,
Wiceprezes – Robert Różycki,
Komendant Gminny – Marek Gala,
Sekretarz – Adam Dębowski,
Skarbnik – Dominik Klasiński,
Członek Prezydium – ks. Marian Fatyga.

Na koniec Zjazdu burmistrz Marek Juszczyk podziękował za zaufanie i wybór na prezesa Zarządu
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP na kolejną kadencję. - Traktuję tę funkcję jako ogromne wyróżnienie,
a jednocześnie ogromną odpowiedzialność. Deklaruję, że dalej będę zabiegał o pozyskiwanie funduszy na dalszy
rozwój poszczególnych jednostek i zapewnienie ich gotowości bojowej. Deklaruję dalszą współpracę
z jednostkami na wielu polach i zwracam się do Was drodzy druhowie byście dalej tak prężnie i z tak dużym
zaangażowaniem działali na rzecz naszych mieszkańców. Jesteście dumą naszej Gminy – podsumował burmistrz.
Gratulujemy również pozostałym członkom Zarządu i życzymy owocnej pracy na rzecz druhów
z jednostek OSP Gminy Skalbmierz i wszystkich mieszkańców.
Na zakończenie zjazdu druhowie przełamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne.

WIZYTA NA POLSKO-BIAŁORUSKIEJ GRANICY
Koło Gospodyń Wiejskich w Boszczynku oraz strażacy z tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej postanowili podzielić się swoim lokalnym produktem mięsnym z polskimi pogranicznikami strzegącymi
polsko-białoruskiej granicy. Gest mieszkańców Boszczynka wpisał się w ogólnopolską akcję „Murem za Polskim
Mundurem”.
200 słoików ze swoim słynnym „Swojskim wekiem” mieszkańcy Boszczynka przekazali 20 grudnia 2021
roku osobiście na ręce podpułkownika Adama Jarosza – komendanta Placówki Straży Granicznej w Czeremsze.
Paniom z Koła Gospodyń w Boszczynku oraz druhom z jednostki OSP towarzyszył burmistrz Marek Juszczyk,
przewodniczący Leszek Śmiech oraz radny Jan Janus – inicjator wsparcia pograniczników.
Placówka Straży Granicznej w Czeremsze działa w strukturach Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Ochrania odcinek granicy państwowej z Republiką Białorusi o długości 20,430 km i mieści się 80 kilometrów na
południowy wschód od Białegostoku.
„Swojski wek” – to regionalny produkt mięsny z dodatkiem naturalnych przypraw, który zdobył
wyróżnienie w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Swojski wek jest również wpisany na szlak kulinarny
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powstały z inicjatywy LGD Perły Ponidzia. Aby wyprodukować 200 weków Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Boszczynku zużyły 100 kg mięsa, w tym łopatki
wieprzowej, podgardla oraz słoniny. Ponadto 15 kg
cebuli, 1 kg czosnku oraz przyprawy: sól, pieprz, liść
laurowy i ziele angielskie.
Dziękujemy mieszkańcom Boszczynka za
podjęcie tej szlachetnej inicjatywy i wsparcie nie tylko
swoimi produktami, ale przede wszystkim dobrym
słowem polskich pograniczników. Przekazane przez
nich produkty trafią nie tylko do pracowników Straży
Granicznej, ale również żołnierzy i policjantów.
Dziękujemy również pracownikom Straży Granicznej za
miłe przyjęcie w szczególności Panu Piotrowi
B a r a n i c z o w i – P r z e wo d n i c z ą c e m u Z a r z ą d u
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Podlaskim
Oddziale Straży Granicznej.

PIERWSZY MIESZKANIEC GMINY URODZONY W 2022 ROKU
Kontynuując zapoczątkowany dwa lata temu zwyczaj, odwiedziliśmy w styczniu pierwszego mieszkańca
naszej Gminy urodzonego u progu nowego roku. W 2022 roku ten zaszczytny tytuł przypadł Marcelinie Blady
z Baranowa. Dziewczynka urodziła się 4 stycznia w szpitalu w Proszowicach.
W związku z trwającym stanem epidemii, w tym roku spotkanie również ograniczyło się do krótkiej
wizyty w pomniejszonym składzie samorządowej delegacji. Z listem gratulacyjnym, kwiatami i upominkami do
pierwszego urodzonego dziecka w 2022 roku w naszej Gminie udali się: burmistrz Marek Juszczyk, zastępca
burmistrza Kamil Włosowicz oraz sekretarz Agata Pietrzyk, a także przewodniczący Rady Miejskiej Leszek
Śmiech oraz ks. Marian Fatyga – proboszcz skalbmierskiej parafii.
Rodzicom, Małgorzacie i Szymonowi Bladym, jeszcze raz gratulujemy narodzin drugiej pociechy.
Życzymy samych niezapomnianych chwil, wszelkiego dobra oraz odkrywania codziennie na nowo piękna bycia

rodzicem. Niech Wasze dzieci: nowonarodzona Marcelinka i dwuletnia Emilka będą dla Was źródłem miłości,
radości i powodem do dumy. Życzymy, aby dzieciństwo Waszych dzieci upłynęło w radości
i beztroskim szczęściu, aby rosły zdrowo i były chlubą Państwa rodziny!
W ubiegłym roku w naszej Gminie przyszło na świat 52 dzieci: 21 dziewczynek i 31 chłopców. Przekonani
o słuszności idei wspierania rodzin i promowania rodzicielstwa będziemy kontynuować zainicjowany dwa lata
temu zwyczaj, który, jak liczymy, stanie się już niebawem piękną tradycją. Niezmiennie najlepsze życzenia
kierujemy również do wszystkich rodziców i rodzin, które w ostatnim czasie przywitały na świecie nowego
członka rodziny.
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100 LAT PANI JÓZEFY CZERW Z TEMPOCZOWA RĘDZIN
Setną rocznicę urodzin obchodziła 5 lutego 2022 roku Pani Józefa Czerw z Tempoczowa Rędzin. Z okazji
tak wyjątkowego jubileuszu do Szanownej Jubilatki z listem gratulacyjnym, kwiatami i upominkami udali się
w tym dniu przedstawiciele skalbmierskiego samorządu: burmistrz Marek Juszczyk, zastępca burmistrza Kamil
Włosowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Śmiech, radny Marian Jakubas oraz sołtys Tempoczowa
Rędzin Leszek Hebel, a także ks. Marian Fatyga – proboszcz skalbmierskiej parafii i kierownik placówki terenowej
KRUS w Kazimierzy Wielkiej Adrian Ścipiór. W spotkaniu uczestniczyła również oczywiście najbliższa rodzina
Dostojnej Jubilatki.
Pani Józefa Czerw urodziła się 5 lutego 1922 roku w Tempoczowie Rędzinach, gdzie spędziła całe swoje
życie. Wspólnie ze zmarłym w 1985 roku mężem Feliksem ciężko pracowali na roli. Dochowali się dwóch synów.
Dziś Szanowna Jubilatka jest babcią dla ośmiu wnuków i prababcią dla sześciu prawnuków. Pani Józefa jest

pogodną i wesołą osobą, w dobrej kondycji fizycznej, ze świetną pamięcią. Uroczystość, czego nie ukrywała, była
dla niej ogromnym i wzruszającym przeżyciem. Dziękowała wszystkim uczestnikom za życzenia i prezenty oraz
z pokorną szczerością i skromnością powtarzała, że nie zasłużyła na tak duże wyróżnienie. Dostojna Jubilatka
zdradziła nam, że przepisem na długowieczność jest przede wszystkim życie w zgodzie ze sobą i innymi ludźmi.
Pani Józefa odznacza się również dużą religijnością. Przed rozpoczęciem uroczystości przyjęła z rąk kapłana
komunię świętą. W intencji Szanownej Jubilatki odprawiona tego dnia została również w kościele parafialnym
msza święta.
Zebrani odśpiewali Dostojnej Jubilatce „200 lat”, życząc kolejnych lat życia w tak doskonałej kondycji.
Następnie wręczono kwiaty i upominki. Kierownik placówki terenowej KRUS w Kazimierzy Wielkiej Adrian
Ścipiór w imieniu prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Aleksandry Hadzik wręczył oprócz
pięknego bukietu kwiatów list gratulacyjny informujący m.in. o przyznaniu dodatkowego świadczenia
podwyższonego ustawowo z tytułu osiągnięcia 100 lat życia.
Burmistrz Marek Juszczyk w życzeniach skierowanych do Szanownej Jubilatki podkreślił, że 100 lat to
piękny wiek, nacechowany szczególną wartością, którą tworzyły lata doświadczeń, naznaczone blaskami
i cieniami codziennego życia. To przeogromna
skarbnica prawdy, źródło nadziei, z której
korzystały i dalej korzystają, czerpiąc wiedzę
i dojrzałość, najdroższe Jej osoby, a także
sąsiedzi i wszyscy znajomi.
Ten dzień, to nie tylko wielki zaszczyt dla
Jubilatki i wielkie święto rodzinne, ale również
ważne wydarzenie w historii naszej Gminy.
Drogiej Pani Józefie Czerw jeszcze raz
serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu
i życzymy na kolejne lata dużo dobrego zdrowia,
cierpliwości w zmaganiu się z wszelkimi
niedogodnościami dnia codziennego oraz
jeszcze wielu lat zasłużonego wypoczynku
w gronie kochającej rodziny.
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FERIE 2022 W MIEJSKO GMINNYM OŚRODKU KULTURY
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skalbmierzu w dniach od 17 do 28 stycznia zorganizował zajęcia
tematyczne dla dzieci w ramach ferii zimowych. Na dzieci czekały twórcze i ciekawe zajęcia, dzięki którym nie
było czasu na nudę. W programie zajęć znalazły się m.in. zajęcia plastyczne, artystyczne, filmowe i kulinarne,
a także wycieczka do Krakowa.
Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00. Zapisy na zajęcia
przyjmowane były telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Skalbmierzu. Udział w zajęciach był bezpłatny.

MASZTY FLAGOWE W CENTRUM MIASTA
W połowie ubiegłego roku w centrum naszego miasta stanęły trzy maszty flagowe. Po uchwaleniu na sesji
Rady Miejskiej w Skalbmierzu uchwały w sprawie ustanowienia symboli Miasta i Gminy Skalbmierz oraz zasad ich
używania na jeden z masztów uroczyście 30 grudnia 2021 roku mogliśmy wreszcie wciągnąć nowy symbol – flagę
Miasta i Gminy Skalbmierz. Flaga ta w przewidzianej kolejności powiewa obok flagi państwowej i europejskiej.
Flaga Miasta i Gminy Skalbmierz została wciągnięta na maszt w obecności radnych Rady Miejskiej na
czele z jej przewodniczącym Leszkiem Śmiechem oraz burmistrza Marka Juszczyka i zastępcy burmistrza Kamila
Włosowicza. Po wciągnięciu flagi na maszt odegrany został przez Pana Bolesława Sikorskiego Hejnał Miasta
i Gminy Skalbmierz.
Dziękujemy również druhom z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalbmierzu: Michałowi
Stępniowi, Jakubowi Czapli i Patrykowi Wojtasikowi oraz komendantowi Markowi Gali za asystę honorową
i wciągnięcie flagi Miasta i Gminy Skalbmierz na maszt.

Jesteśmy przekonani, że nowy symbol naszej Gminy będzie znakiem identyfikującym i jednoczącym
naszą społeczność, a także przysłuży się promocji Miasta i Gminy Skalbmierz.
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MORSY NAD ZBIORNIKIEM RETENCYJNO-REKREACYJNYM
2 stycznia 2022 roku Klub Kazimierskie Morsy Endorfina przywitał nowy rok nad zbiornikiem
retencyjno-rekreacyjnym w Skalbmierzu. Przed wejściem do wody, morsy wzięły udział w obowiązkowej
rozgrzewce, po której z kubkiem owocowego szampana weszli do wody. Temperatura powietrza, jak dla morsów,
okazała się wręcz tropikalna. Lepiej, jak zgodnie podkreślali uczestnicy, było już w samej wodzie, której
temperatura wynosiła około 1 stopnia Celsjusza. We wspólnym morsowaniu wzięła także udział spora grupa
mieszkańców naszej Gminy, a także obserwatorów, którzy podziwiali kąpiele morsów. O ciepły posiłek w postaci
wyjątkowo smacznego żurku i rozgrzewającej herbaty zadbały niezawodne Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Drożejowicach, a o bezpieczeństwo druhowie z tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Pozdrawiamy serdecznie Klub Kazimierskie Morsy Endorfina na czele z jego prezes Katarzyną Sendek
i zapraszamy na coroczne, noworoczne morsowanie nad zbiornikiem w Skalbmierzu.

MODLITWA POD KAPLICZKĄ W SIELCU-BISKUPIM
Tradycyjnie 26 lipca 2021 roku spotkaliśmy się również na modlitwie pod kapliczką w Sielcu-Biskupim.
Przywołaliśmy na pamięć żołnierzy jednostki Armii Krajowej O.P. „Grom” krakowskiego kedywu oraz oddziału
„Dominiki” II Batalionu 120 p.p. 106 D.P., które 26 lipca 1944 roku stoczyły w tym miejscu zwycięski bój
z przeważającymi siłami żandarmerii niemieckiej nie ponosząc przy tym żadnych strat. Dziękujemy mieszkańcom
Sielca Biskupiego za kultywowanie pamięci o naszych bohaterach.
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78. ROCZNICA MORDU DOKONANEGO PRZEZ NIEMCÓW W TOPOLI
W 78. rocznicę mordu dokonanego przez Niemców 28 stycznia 1944 roku na 20. niewinnych
mieszkańcach Topoli i okolicznych miejscowości spotkaliśmy się pod pomnikiem pomordowanych oraz na mszy
świętej. Pod monumentem – symbolem tragedii mieszkańców Topoli złożone zostały wiązanki kwiatów
i zapalono znicze pamięci. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gminnego samorządu, proboszcz parafii
Topola, druhowie strażacy z jednostki OSP Topola, nauczyciele z tamtejszej Szkoły Podstawowej, rodziny
pomordowanych oraz mieszkańcy. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością również członkowie Orkiestry
Dętej OSP Skalbmierz: Bolesław Sikorski oraz Adam Luty.
W trakcie uroczystości w formie apelu przywołaliśmy na pamięć nazwiska pomordowanych oraz
przypomnieliśmy tło historyczne wydarzeń ze stycznia 1944 roku. Uroczystość rozpoczęła się od odegrania
Hejnału Miasta i Gminy Skalbmierz. Wydarzenia sprzed 78 lat są ciągle żywe w pamięci mieszkańców Topoli.

Pomnik jest symbolem tragedii całej miejscowości, ale również współcześnie spełnia swą rolę budując tak ważną
jedność i tożsamość całej społeczności.
Mimo niesprzyjającej pogody, stanęliśmy, by dać świadectwo o ważnej roli, jaką odgrywa nasza pamięć
o tragicznej historii cywili, niewinnych mieszkańców, uwikłanych najczęściej przez zwykły przypadek w wojenną
zawieruchę, a którzy, co doceniamy dziś, odegrali ogromną rolę w kształtowaniu naszej teraźniejszości
i przyszłości, a przede wszystkim naszej umiłowanej wolności. Wydarzenia ze stycznia w Topoli i sierpnia
w Skalbmierzu z 1944 roku są bez wątpienia najtragiczniejszymi dniami we współczesnej historii naszego Miasta
i Gminy. Naszym obowiązkiem jest opowiadanie tej tragicznej historii kolejnym pokoleniom, tylko po to, by
podobne zło w czystej postaci już nigdy się nie wydarzyło.
Dziękujemy rodzinom, które tak pieczołowicie przechowują pamięć o swoich przodkach i są co roku
obecne na tej symbolicznej uroczystości. Dziękujemy przewodniczącemu i radnym Rady Miejskiej, Panu
sołtysowi, ks. Jackowi Rembasowi, druhom strażakom, społeczności Szkoły Podstawowej w Topoli,
nauczycielom, mieszkańcom – wszystkim tym dla których ten skrawek naszej trudnej historii ma znaczenie, dla
których Topola jest ważna i dla których Ojczyzna ta mała i duża jest miejscem bliskim sercu. Obyśmy
przeświadczeni o konieczności zapobiegania złu mogli żyć wszyscy w zgodzie, a naszym działaniom przyświecały
zawsze dobro i pokój.
28 stycznia 1944 roku niewinnie zamordowani w Topoli zostali: Bator Bolesław, lat 29, Czapla Stanisław,
lat 30 z Zakrzowa, Dubaj Mieczysław, lat 30, Gałęziowski Antoni, lat 22, Kula Franciszek, lat 38, Motyka Józef,
lat 19, z Wieliczki, Nowak Bogdan, lat 35, Nurkowski Włodzimierz, lat 20, Porada Stanisław, lat 20, Półtorak
Edward, lat 19, z Królewic, Półtorak Stanisław, lat 28, z Królewic, Pudo Jan, lat 30, Rejdak Jan, lat 43,
z Kamyszowa, Tańcula Stanisław, lat 33, Tomaszewski Kazimierz, lat 33, ze Skalbmierza, Uszko Mieczysław, lat
19, Uszko Stanisław, lat 20, Uszko Stanisław, lat 20, Wieczorek Józef, lat 28, ze Skalbmierza, Zachariasz Jan, lat 33.
Cześć Ich Pamięci!
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400 ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH DLA MIESZKAŃCÓWGMINY
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia nasz Urząd włączył się w akcję zainicjowaną przez Komendą
Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej. Wspólnie z funkcjonariuszami Policji rozdaliśmy mieszkańcom ok. 400
elementów odblaskowych. Szybko zapadający zmrok, długie wieczory i często trudne warunki atmosferyczne
sprawiają, że piesi mogą być praktycznie niewidoczni dla innych uczestników ruchu. Dlatego też, w trosce
o bezpieczeństwo mieszkańców funkcjonariusze stale promują bezpieczne zachowania na drodze oraz elementy
odblaskowe, które zdecydowanie poprawiają widoczność pieszego na drodze po zmroku. Posiadanie
jakiegokolwiek elementu odblaskowego zwiększa widoczność pieszego do około 150 metrów. W tym przypadku
kierowca ma więcej czasu na odpowiednią do warunków reakcję, a zyskane w ten sposób sekundy mogą uratować
zdrowie, czy nawet życie.
W elementy odblaskowe przybraliśmy również wspólnie z funkcjonariuszami Policji choinkę przed

naszym Urzędem. Każdy chętny mógł zabrać z niej dla siebie element odblaskowy. Dziękujemy pracownikom
Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej za współpracę i przeprowadzenie dzisiejszej akcji.
NOWOROCZNE SPOTKANIE SŁUŻB MUNDUROWYCH POWIATU KAZIMIERSKIEGO
Wspólnie z druhami z jednostek OSP funkcjonujących na terenie naszej Gminy uczestniczyliśmy
w uroczystej mszy świętej pod przewodnictwem bpa Andrzeja Kalety. Tradycją stało się już noworoczne
spotkanie służb mundurowych powiatu kazimierskiego organizowane przez Parafię św. Jana Chrzciciela
w Skalbmierzu i Gminę Skalbmierz w ostatnią niedzielę stycznia. Samorząd naszej Gminy reprezentowali
burmistrz Marek Juszczyk, zastępca burmistrza Kamil Włosowicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Leszek
Śmiech. W spotkaniu uczestniczyli również komendanci Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej st.
kpt. Marcin Oziębło oraz st. kpt. Marcin Żarek, a także Komendant Powiatowy Policji w Kazimierzy Wielkiej mł.
insp. Jacek Piwowarski.
Część druhów, która nie wzięła udziału w j uroczystości, walczyła ze skutkami przechodzących nad
Polską wichur. Ich skutki były niestety również widoczne w naszej Gminie. Pragniemy podziękować wszystkim

przedstawicielom służb mundurowych za Wasz trud, zaangażowanie, gotowość o każdej porze dnia i nocy,
a w sposób szczególny za poświęcenie w ratowaniu ludzkiego życia, zdrowia i mienia. Dziękujemy za kolejny
pracowity i trudny rok.
Tym z druhów, którzy mogli wziąć udział w uroczystości, pocztom sztandarowym serdecznie dziękujemy.
Podziękowania kierujemy również w stronę druhów z Orkiestry Dętej OSP Skalbmierz pod batutą kapelmistrza
Antoniego Majerskiego za piękną oprawę muzyczną.
Po uroczystej mszy świętej, druhowie przyjęli również zaproszenie na krótkie spotkanie w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury, podczas którego w obecności senatora RP Jacka Włosowicza oraz posła na Sejm RP
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Mariusza Goska wręczyliśmy przedstawicielom poszczególnych jednostek sprzęt i wyposażenie osobiste
zakupione z pozyskanych przez naszą Gminę w ostatnim czasie dotacji zewnętrznych:
ź

75 tys. złotych zostało pozyskanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup
środków ochrony indywidualnej i ubrań specjalnych.
ź
40 tys. złotych zostało pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na zakup sprzętu i wyposażenia.
ź
25 tys. złotych z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Poszkodowanym i Pomocy
Postpenitencjarnej na zakup sprzętu i wyposażenia.
Dziękujemy naszym parlamentarzystom – Panu posłowi Mariuszowi Goskowi oraz Panu senatorowi
Jackowi Włosowiczowi za okazane wsparcie i troskę o jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy
Skalbmierz.
Drogim strażakom – tym zawodowym oraz druhom z jednostek OSP, a także funkcjonariuszom Policji –
wszystkim służbom mundurowym życzymy dużo zdrowia, poczucia wartości, zadowolenia z wykonywanej pracy,
jak najmniej pożarów i zdarzeń oraz szczęśliwych powrotów z akcji i służby. Niech ta odpowiedzialna służba
będzie dla Was powodem do dumy i satysfakcji.

ORSZAK TRZECH KRÓLI
6 stycznia 2022 roku wzięliśmy udział w Orszaku Trzech Króli organizowanym przez Parafię św. Jana
Chrzciciela w Skalbmierzu. W wydarzeniu z krótką scenką z Misterium Bożego Narodzenia wystąpiła grupa
teatralna złożona z naszych mieszkańców. W trakcie wydarzenia zaprezentowali się również młodzi Kolędnicy
Misyjni. Życzenia noworoczne na Rynku miasta skierował do mieszkańców burmistrz Marek Juszczyk.
Dziękujemy ks. Marianowi Fatydze za zaproszenie na to wyjątkowe wydarzenie. Było gwarno,
kolorowo i radośnie.
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GRUPA AA
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skalbmierzu działająca przy naszym
Urzędzie po wielu próbach powołała do życia prawdopodobnie pierwszy w naszej Gminie miting grupy AA –
Anonimowych Alkoholików.
Spotkania odbywają się w każdą niedzielę w jednym z lokali na terenie naszego miasta w godzinach
popołudniowych. Prowadzą go osoby uzależnione, które podjęły trudną walkę zmierzającą do wyjścia z nałogu,
ale potrzebują w tym wsparcia. To okazywane jest najskuteczniej przez osoby, które borykają się z tym samym
problemem. W spotkaniach nie uczestniczy żadna osoba spoza grupy wsparcia. Koordynatorem wspierającym,
ale nie uczestniczącym w spotkaniach, jest przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Spotkania przeznaczone są dla trzeźwych i trzeźwiejących alkoholików oraz osób z problemem
alkoholowym, a którzy pragną zaprzestać spożywania napojów alkoholowych.
Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy, osoby, które walczą z uzależnieniem lub z niego wyszły
i mają wiedzę, doświadczenie, a przede wszystkim czują chęć pomocy innym prosimy o telefon do koordynatora
spotkań pod nr: 509982902. Mogą Państwo liczyć na pełną anonimowość. Wszystko, co się dzieje w czasie
spotkań pozostaje tylko dla wiadomości samych uczestników. Dowiedzione zostało, że uczestniczenie
w mitingach utwierdza w życiu w trzeźwości. Każdy, kto chce zaprzestać picia może przyjść bez względu na płeć,
wiek i status społeczny. Istnieje możliwość dowozu na spotkania. W tej sprawie również prosimy o kontakt
z koordynatorem spotkań.
Informujemy jednocześnie, że w ramach działań Gminnej Komisji, w każdy wtorek w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Skalbmierzu nieodpłatnych porad w ramach pomocy psychologicznej udziela psycholog,
z którym osoby uzależnione mogą skontaktować się pod nr tel. 602309748, do czego serdecznie zachęcamy.
Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie poniższej informacji. Liczymy, że zaproszenie na spotkania AA
trafi na czas do właściwych osób, a Państwa prosimy o wyrozumiałość dla przedstawianego problemu i wsparcie
osób, które naprawdę liczą na naszą pomoc.
Alkoholizm to poważna choroba, która niszczy życie nie tylko
osoby uzależnionej, ale również jej rodziny i znajomych. Leczenie jest
długotrwałym i wymagającym procesem, który jest możliwy dzięki
wsparciu najbliższych. Niezwykle istotną rolę w tym procesie
odgrywa pomoc alkoholikom, którzy przyznali się do problemu
i rozpoczęli leczenie uzależnienia. Brak wsparcia ze strony
najbliższych i otoczenia rzutuje na terapię sprawiając, że wyjście
z alkoholizmu jest bardzo trudne, a dla niektórych wręcz niemożliwe.

PREAMBUŁA AA
„Anonimowi Alkoholicy są Wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem,
siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym
warunkiem uczestnictwa we Wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat,
jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą,
wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie
popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać
innym alkoholikom w jej osiągnięciu”.

KALENDARZE ŚCIENNE NA 2022 ROK
Nasz Urząd wydał jednodzielne kalendarze ścienne na 2022 rok ze zdjęciem
kolegiaty oraz fotografiami przedstawiającymi najważniejsze wydarzenia gminne
minionego roku. Każdy chętny mieszkaniec mógł odebrać egzemplarz
od 29 grudnia 2021 roku do wyczerpania nakładu przy wejściu do Urzędu Miasta
i Gminy w Skalbmierzu.
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PANIE Z DROŻEJOWIC I TOPOLI TRIUMFOWAŁY W TOKARNI
Koło Gospodyń Wiejskich w Topoli, na czele z jego szefową – Panią Moniką Chat-Komoniewską,
zdobyło wyróżnione, a tym samym zostało laureatem jubileuszowego finału wojewódzkiego XX edycji
ogólnopolskiego Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, który odbył się w czerwcu 2021
r. w Parku Etnograficznym w Tokarni.
Koło Gospodyń Wiejskich w Topoli zgłosiło do Konkursu słynną już i smaczną kiełbasę z gęsiny. Grupa
z Topoli dostała już zaproszenia na kolejne wydarzenia, na których będzie promować swój słynny wyrób.
Składamy serdeczne gratulacje i dziękujemy grupie z Topoli za promocję naszej Gminy na arenie wojewódzkiej.
Dziękujemy również za kultywowanie lokalnej tradycji ziemi skalbmierskiej związanej z naturalnymi wyrobami.
Naszą Gminę na pikniku w Tokarni reprezentowało również Koło Gospodyń Wiejskich
w Drożejowicach, które choć nie brało udziału w Konkursie, to również z sukcesem promowało naszą Gminę

swoimi wyrobami – równie słynnymi już i rozpoznawalnymi kiszonkami za co również serdecznie dziękujemy.
Z pewnego źródła wiemy, że kiszonki z Drożejowic rozeszły się w ekspresowym tempie. I nie ma się co dziwić,
bo smakują wybornie.

ROCZEK ZESPOŁU „SAMI SWOI”
Pierwszy roczek działalności obchodził w marcu 2021 roku dziecięcy zespół „Sami swoi” z Baranowa.
Z tej okazji w tamtejszym Wiejskim Domu Kultury zorganizowano skromne przyjęcie urodzinowe, na którym nie
mogło oczywiście zabraknąć wyjątkowego tortu oraz wielu niespodzianek muzycznych.

Młodzi mieszkańcy Baranowa oraz okolicznych miejscowości już prawie dwa lata intensywnie ćwiczą
swój warsztat wokalny przygotowując się do pierwszych występów. Inicjatorką powstania grupy i jego opiekunką
jest Pani Małgorzata Pawełek – szefowa Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowie. Grupa liczy 12 członków
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– 10 dziewczynek i 2 chłopców. Wsparciem i opieką muzyczną otacza grupę od początku jej działalności Pan
Stefan Kosowicz.
Pierwszy rok działalności zespołu przypadł niestety na okres pandemii, toteż możliwość prezentacji
pełnej gamy talentów, którą prezentują młodzi artyści z Baranowa, była w ostatnim roku znacznie ograniczona.
Liczymy, że już niebawem się to zmieni i zespół „Sami swoi” stanie już niedługo na niejednej scenie prezentując
swoje wyjątkowe umiejętności przed dużą publicznością.
Naszym drogim Artystom życzymy wszelkiej pomyślności w kolejnym roku działalności. Życzymy
owocnych prób, odwagi, dużo uśmiechu, nowych pomysłów i wszelkiego powodzenia w realizacji kolejnych
przedsięwzięć artystycznych. Możecie liczyć na nasze wsparcie. Jesteście dumą swojej miejscowości, jak i całej
Gminy. Dziękujemy również opiekunom i rodzicom za zaangażowanie i troskę włożone w pracę z grupą.

GOSPODYNIE Z TOPOLI KUSIŁY SWOIMI POTRAWAMI W TOKARNI
Koło Gospodyń Wiejskich
w Topoli prezentowało swój dorobek na
5. Świętokrzyskim Festiwalu Smaków
w Parku Etnograficznym w Tokarni.
Impreza to największy w regionie
kier masz potraw i produktów
r e g i o n a l n y c h . P a n i e z To p o l i
prezentowały m.in. smarowidło
topolskie, kapustę zasmażaną
z boczkiem, a także inne dania
i produkty związane z Topolą i Gminą
Skalbmierz.
Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców
województwa świętokrzyskiego. I nie ma się co dziwić, bo wszystkie potrawy przygotowywane przez Panie
z Topoli smakują wybornie. Nie inaczej było również dziś. Dziękujemy Kołu Gospodyń Wiejskich w Topoli za
kultywowanie pięknych tradycji związanych z naszym regionem i promowanie naszej Gminy.
Organizatorami Świętokrzyskiego Festiwalu Smaków byli: Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Echo Dnia i Muzeum Wsi Kieleckiej.

PIKNIK RODZINNY W TOPOLI
W połowie czerwca w Topoli odbył się piknik rodzinny zorganizowany z okazji Dnia Dziecka przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Topoli, jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Topoli, Burmistrza Miasta i Gminy
Skalbmierz. Nie straszna nam była nawet wietrzna pogoda. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji.
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KONCERT POŚWIĘCONY PAMIĘCI POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH
2 sierpnia 2021 roku, w niedzielne popołudnie spotkaliśmy się w skalbmierskiej świątyni na koncercie
poświęconym pamięci poległych i pomordowanych mieszkańców naszej Gminy, którzy zginęli 5 sierpnia 1944
roku w pacyfikacji Skalbmierza.
Przed publicznością wystąpiło trio muzyków: Małgorzata Zalewska – harfa, Agata Kielra-Długosz – flet,
Łukasz Długosz – flet. Wydarzenie muzyczne było częścią kameralnego tournée po regionie świętokrzyskim

zakładającego cykl koncertów pod nazwą „Flet w Pięciu Odsłonach”, który uzyskał dofinansowanie
Narodowego Centrum Kultury i fundacji Piąta Esencja.
Skarżyszczanin Łukasz Długosz jest uznawany za jednego z najwybitniejszych flecistów na świecie. Jest
również najliczniej uhonorowanym w historii polskim flecistą. Za wybitną działalność kulturalną i promocję
kultury polskiej Łukasz Długosz został odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Nostalgiczne i spokojne utwory wpisały się w tematykę koncertu. Tragiczne wydarzenia i najmłodszych
bohaterów w bitwie o Skalbmierz przypomniał historyk, regionalista Andrzej Bienias, a poetycko-refleksyjnym
komentarzem opatrzył spotkanie gospodarz parafii ks. Marian Fatyga. Artystów oraz słuchaczy przywitał
zastępca burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz Kamil Włosowicz.

WAKACYJNA AKADEMIA KULTURY W MGOK
5 lipca 2021 r. wystartowała Wakacyjna Akademia Kultury. Projekt jest kontynuacją przedsięwzięć
podejmowanych przez skalbmierskie Placówki Upowszechniania Kultury podczas wakacji w latach poprzednich.
Przez cztery tygodnie grupa najmłodszych mieszkańców Gminy Skalbmierz pod czujnym okiem pracowników
Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Skalbmierzu oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Skalbmierz
uczestniczyła w zajęciach edukacyjno-kulturalnych, na które złożyły się różne formy prezentacji kultury, a także
zajęcia związane z pedagogiką zabawy oraz współpracą z Klubem SENIOR+. Działo się naprawdę dużo!
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PIKNIK RODZINNY „WAKACJE 2021. SPOTKAJMY SiĘ!”
Działo się 25 lipca 2021 roku na skalbmierskim Rynku. Na Pikniku Rodzinnym "Wakacje 2021.
Spotkajmy się!" organizowanym przez Radio Kielce, TVP3 Kielce oraz Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz
czekało na mieszkańców i gości – w szczególności najmłodszych mieszkańców naszej Gminy wiele atrakcji:
zabawy z animatorami, teatr dla dzieci, szczudlarze, kataryniarze, kapsuła turystyczna Regionalnej Organizacji
Turystycznej, mobilny zaczarowany autobus, pokazy ratownictwa medycznego, stoiska Kół Gospodyń

Wiejskich, a także profesjonalny koncert zespołu Biała Armia. Kobiety mogły również skorzystać z bezpłatnych
badań w cytobusie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Na scenie zaprezentował się również zespół dziecięcy
„Sami swoi” z Baranowa, a także młodzi piłkarze z drużyny Victoria 2015 Skalbmierz, którzy opowiedzieli
o swoich ostatnich sukcesach.
Jesteśmy przekonani, że to wakacyjne popołudnie spędzone wspólnie na skalbmierskim Rynku będzie
można śmiało zapisać do udanych dni wakacji 2021.
Dziękujemy Radiu Kielce na czele z prezesem Januszem Knapem oraz TVP3 Kielce z prezesem
Przemysławem Predygierem za organizację wydarzenia.
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY IM. KRYSTYNY JAMROZ
11 lipca 2021 roku, po raz drugi do naszego miasta zawitali artyści skupieni wokół Międzynarodowego
Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju. Przed skalbmierską publicznością w koncercie
„Ave Maria przez wieki” zaprezentowała się znana śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska-Whiskerd. Artystka
wystąpiła w towarzystwie instrumentalistów: Katarzyny Sroki – klawesyn, Ludmiły Worobec-Witek – skrzypce,
Macieja Jaronia – altówka, Artura Jaronia – fortepian oraz Bogdana Kierejszy – skrzypce. W programie: znalazły
się utwory między innymi: J. S., J. PH. Rameau'a, I. J. Paderewskiego, F. Schuberta, G. Cacciniego czy M. Lorenca.

Dziękujemy Panu Arturowi Jaroniowi – dyrektorowi 27. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im.
Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju za współpracę przy organizacji tego wyjątkowego koncertu oraz jego
poprowadzenie. Liczymy, że artyści skupieni wokół buskiego festiwalu zawitają do Skalbmierza
również w tym roku.

MIESZKAŃCY BOSZCZYNKA PONOWNIE NA PLANIE FILMOWYM
Mieszkańcy Boszczynka w połowie wakacji ubiegłego roku ponownie spotkali się na planie filmowym.
Aktorzy od samego rana ciężko pracowali nad nową produkcją. Po udanej premierze filmu o żniwach, przyszedł
czas na obraz o tradycyjnych sianokosach. W ruch poszły kosy, drewniane grabie, widły i wóz konny. Zapach
świeżo zebranego siana w malowniczej scenerii boszczyńskich pól i łąk przywołuje na myśl wiele pięknych
wspomnień. Praca nad kolejnymi ujęciami do nowego filmu potrwała kilka dni. Jej efekty poznamy w tym roku.
Już nie możemy się doczekać.
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PIKNIK HISTORYCZNY W ZAKRZOWIE
19 lipca 2021 r. spotkaliśmy się w Zakrzowie na Pikniku Historycznym. Organizatorem wydarzenia było
Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie oraz Stowarzyszenie
Dla Skalbmierza. Spotkanie odbywało się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.
Wydarzenie było częścią projektu „Bartosz Głowacki – bohater z naszej ziemi”, zainicjowanego przez
Stowarzyszenie Dla Skalbmierza.
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
z zakresu kultury ogłoszonego i dofinansowanego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

W trakcie spotkania wręczono nagrody laureatom konkursu historycznego „Bartosz Głowacki – bohater
insurekcji kościuszkowskiej”, który w połowie czerwca ubiegłego roku zorganizowało Stowarzyszenie
Dla Skalbmierza. Uczniowie musieli wykazać się znajomością biografii Głowackiego i Kościuszki, a także znać
szczegóły dotyczące insurekcji kościuszkowskiej i stoczonych w tym okresie bitew, m.in. słynnej bitwy pod
Racławicami oraz bitwy pod Szczekocinami, w której Głowacki został śmiertelnie ranny. Młodzież wykazała się
dużą wiedzą. W krótkim wykładzie historycznym postać Bartosza Głowackiego i jego związki z Zakrzowem
przybliżył współautor książki o tej postaci – Pan Andrzej Bienias.
W trakcie pikniku mogliśmy również podziwiać wystawę obrazów, przedmiotów, strojów z okresu
insurekcji kościuszkowskiej, którą prezentował Pan Janusz Król z gospodarstwa „Pszczółki”
w Niezwojowicach.Przed publicznością wystąpił również folkowy zespół dziecięcy Sami Swoi z Baranowa.
Młodzi artyści wystąpili z koncertem kilku znanych przebojów i zostali nagrodzeni przez publicznością gromkimi
brawami. Na najmłodszych uczestników pikniku czekał także m.in. dmuchany plac zabaw.

4. TYDZIEŃ STANISŁAWA ZE SKALBMIERZA
W pierwszym tygodniu czerwca 2021 r. uczestniczyliśmy w inauguracji 4. Tygodnia Stanisława ze
Skalbmierza. W intencji społeczności Szkoły Podstawowej w Skalbmierzu odprawiona została w kościele
parafialnym Msza święta. Mieliśmy również okazję wysłuchać fragmentów dzieł naszego słynnego rodaka.
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SKALBMIERZ - ŻYCIE DUCHOWE, WIERZENIA, OBYCZAJE, OPOWIEŚCI. ALBUM FOTOGRAFII

24 października 2021 roku w niedzielne popołudnie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się
spotkanie promocyjne wydawnictwa „Skalbmierz - życie duchowe, wierzenia, obyczaje, opowieści. Album
Fotografii cz. III” autorstwa Zbigniewa Pudy i Sławomira Mertyny. To już trzeci z kolei album z archiwalnymi
zdjęciami prezentującymi życie mieszkańców Skalbmierza na przestrzeni ostatniego stulecia. Tę cenną pozycję,
podobnie jak cz. I i II wydało Stowarzyszenie Dla Skalbmierza. Na ten cel organizacja pozyskała dotację z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
z zakresu kultury w 2021 roku.

W trakcie spotkania autorzy opowiedzieli o pracy nad albumem i zaprezentowali za pomocą prezentacji
multimedialnej jego fragmenty. Była to również idealna okazja do dyskusji z uczestnikami spotkania i podzielenia
się swoimi wspomnieniami. Tym razem Zbigniew Pudo i Sławomir Mertyna dzielą się z nami materiałem
fotograficznym prezentującym życie duchowe mieszkańców, ich wierzenia i obyczaje. To wszystko opatrzone
zostało ciekawymi opowieściami, wspomnieniami i komentarzem autorów. Na codzienne życie mieszkańców
Skalbmierza i okolic w XX wieku duży wpływ miał kalendarz liturgiczny Kościoła, który wyznaczają takie święta
jak: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wszystkich Świętych, Boże Ciało i inne święta, a do tego dochodzą jeszcze
chrzciny, śluby, komunie, pogrzeby czy pielgrzymki. Życie obrzędowe stanowiło dla lokalnej społeczności istotną
wartość, nierzadko wyznaczając w ogóle porządek jej egzystencji. Wpływ na nią, oprócz religii, miała również
natura i obyczajowość. Nakładają się więc na siebie trzy porządki: liturgiczny, następnie porządek wyznaczany
przez przyrodę i w końcu porządek obyczajowy. Te trzy wątki przeplatają się w prezentowanym albumie, a to
oznacza, że autorzy trafnie zobrazowali za pomocą archiwalnych fotografii życie skalbmierzan na przestrzeni
ostatniego stulecia.
Album „Skalbmierz. Życie duchowe, wierzenia, obyczaje, opowieści” dokumentuje również sylwetki
osób związanych ze skalbmierskim Kościołem, które odcisnęły swoim życiem pozytywny ślad w naszej
społeczności, choć pamięć o nich niestety przez ostatnie lata nieco przygasła. Dziś powraca za sprawą niniejszej
publikacji. Autorzy przywołują także na pamięć przedstawicieli żydowskiej społeczności, która przed II wojną
światową stanowiła przecież ważną część lokalnej wspólnoty, a ta żyła ze sobą w symbiozie i pokoju.
Oprócz kościoła pw. św. Jana Chrzciciela – najcenniejszego zabytku na naszej ziemi, znajdziemy
w albumie także inne, cenne obiekty: figury, krzyże czy kapliczki. Na fotografiach przejrzymy wiele miejsc
i budowli, których dziś już nie ma. W tle większości fotografii odnaleźć możemy również, mimo że brakuje na
nich z oczywistych powód kolorów, piękne widoki skalbmierskiego krajobrazu w różnych porach roku.
Całość stanowi oczywiście jedynie fragment prezentowanego tematu, a ma na to wpływ jego bardzo
szeroki zakres. Zamieszczone w publikacji materiały świadczą jednocześnie o bogatym życiu skalbmierskich
mieszczan. Niewykluczone więc, że do tego tematu autorzy powrócą jeszcze w kolejnych publikacjach,
zważywszy, że pokaźnych rozmiarów jest również sam zbiór zebranych dzięki uprzejmości wielu osób fotografii.
Dokumentowanie przeszłości jest bardzo ważnym zadaniem, które stoi przed nami współczesnymi – i to
zadanie Stowarzyszenie Dla Skalbmierza chce realizować dla przyszłych pokoleń. Mamy nadzieję,
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że już niebawem, wspólnie z autorami, Stowarzyszenie przedstawi Państwu kolejną publikację.
Dziękujemy autorom – Zbigniewowi Pudzie i Sławomirowi Mertynie oraz Stowarzyszeniu Dla
Skalbmierza za zaangażowanie, społeczną pracę i troskę o naszą lokalną historię.

KRONIKA MIASTA SKALBMIERZA
Po wielu latach starań udało się odświeżyć, skompletować, uzupełnić i w ostateczności wydać wyjątkowo
cenny dla naszej społeczności dokument – „Kronikę Miasta Skalbmierza”. Przez lata zapomniana,
przechowywana razem z innymi dokumentami i pamiątkami w urzędowych szafkach, dziś mogła wyjść na światło
dzienne stanowiąc cenne źródło informacji o naszej lokalnej historii.
Wydana pozycja to wspaniała okazja do sentymentalnej podróży po naszej ukochanej ziemi
skalbmierskiej w perspektywie ostatniego stulecia. Dzięki niej, jak podejrzewamy, z dużym wzruszeniem,
odświeżycie Państwo w pamięci wyjątkowe miejsca, zakątki, budynki, w których spotykaliśmy się, dorastaliśmy,
pracowaliśmy, odpoczywaliśmy, zdobywaliśmy wiedzę, a których część dziś już próżno szukać na mapie miasta.

Na nowo odkryją Państwo wydarzenia działania i ludzi, którzy przez lata budowali naszą skalbmierską wspólnotę,
czyniąc ją zauważalną i pozwalając naszemu miastu się rozwijać.
Kronika została wydana staraniem Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz Marka Juszczyka oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszka Śmiecha. Oryginalna wersja została udostępniona dwóm pasjonatom
lokalnej historii: Zbigniewowi Pudzie i Sławomirowi Mertynie, którzy biorąc ją na swój warsztat – uzupełnili ją
o cenne informacje, a wcześniej skrupulatnie i z dużą dozą staranności i cierpliwości zbierali udostępniane przez
mieszkańców materiały. To dzięki ich pracy jeden z najcenniejszych dokumentów mógł zostać ocalony od
zapomnienia – za co z tego miejsca już dziś, pragniemy im serdecznie podziękować.
„Kronikę Miasta Skalbmierza” zaczęto prowadzić tuż po odzyskaniu praw miejskich, wiosną 1927 roku.
Dokument początkowo przechowywany był w budynku dawnego magistratu. Nie znamy jej autora. „Kronika…”
pisana była odręcznie piórem atramentowym, językiem, który już wyszedł z użycia. Wydana w tym roku
„Kronika…” prezentowana jest w formie albumu fotografii. Obejmuje trzy podstawowe działy: okres
przedwojenny, który stanowi trzon główny albumu oraz krótkie wspomnienie wojny i okres z pierwszych lat tuż
po wojnie. Całość została uzupełniona skanowanymi dokumentami, których nie zobaczymy w pierwowzorze
oraz fotografiami gromadzonymi przez lata, a dotyczącymi opisów znajdujących się w samej „Kronice…”.
Oczywiście nie zabrakło w niej zdjęć umieszczonych w rękopisie oraz skanów jej oryginalnych stron.
Prezentowane wydanie „Kroniki…” w formie albumowej stanowi zgromadzenie i ukazanie faktów ujętych
w całość i w pewien sposób powiązanych ze sobą.
Na uwagę zasługuje również samo wydanie z tłoczonym, oryginalnym motywem graficznym. Okładka,
wykonana z materiału skóropodobnego wysokiej jakości, na pewno zrobi na Państwu duże wrażenie. Objętość
prawie 200 stron.
Pierwsze egzemplarze zostały wydane w połowie tego roku przez Gminę Skalbmierz. Nakład, z uwagi
przede wszystkim na duże koszty wydruku, był niewielki. Z pewnością nie zaspokoi on oczekiwań wszystkich
chętnych czytelników. Dystrybucji albumu podjęło się więc Stowarzyszenie Dla Skalbmierza, które rozprowadza
ją wśród wszystkich chętnych.
Wyrażamy przekonanie, że dbałość o rozbudzanie zainteresowania historią własnej miejscowości
i regionu jest bardzo ważna. Każdy z mieszkańców powinien przynajmniej w zarysie znać dzieje swojej małej
ojczyzny. W końcu dana miejscowość tylko wtedy ma znaczenie, jeśli zaistnieje w świadomości i kulturze jej
mieszkańców. Poznawajmy zatem własną historię, dzieje ziemi tej najbliższej - skalbmierskiej, losy naszych
rodziców, dziadków czy pradziadków. Bądźmy dumni z przeszłości i wykorzystujmy dokonania dawnych pokoleń
w budowaniu naszej przyszłości. Nie łudźmy się, że ktoś zrobi to za nas.
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HEJNAŁ MIASTA I GMINY SKALBMIERZ
Utwór „Hejnał Skalbmierza” został pod koniec czerwca 2021 roku ustanowiony przez Radę Miejską
oficjalnym hejnałem Miasta i Gminy Skalbmierz. Utwór jest wygrywany codziennie tuż przed południem
(11:59:20) oraz tuż przed godziną 21:00 z więzy przykościelnej dzwonnicy.

Autorem „Hejnału Skalbmierza” jest Pan Bolesław Sikorski, były kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP
Skalbmierz. Hejnał Miasta i Gminy Skalbmierz został po raz pierwszy oficjalnie odegrany w trakcie
ubiegłorocznych obchodów 77. rocznicy pacyfikacji Skalbmierza.
Prace nad jego ustanowieniem rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku. Przed podjęciem uchwały
o ustanowieniu hejnału opinię na jego temat wystawiła specjalna komisja złożona z muzyków, historyków
i samorządowców, która jednogłośnie zaakceptowała przedłożony projekt znaku muzycznego naszego Miasta
i Gminy zaproponowany przez Pana Bolesława Sikorskiego.
Hejnał stanowi wyraz dźwiękowego symbolu, który rozszerza akcenty promujące Miasto i Gminę
Skalbmierz oraz wzbogaca jej tradycje kulturalne. Jest muzycznym symbolem naszej Gminy, który – obok herbu
i flagi stanowi jej promocyjną wizytówkę, a jednocześnie integruje naszą lokalną społeczność.
Zgodnie z zapisami uchwały w sprawie ustanowienia hejnału Miasta i Gminy Skalbmierz utwór ten
wykonuje się lub odtwarza również w szczególności podczas uroczystości z okazji świąt państwowych
i samorządowych, uroczystości z okazji rocznic wydarzeń o znaczeniu ogólnokrajowym i lokalnym, a także
wydarzeń i uroczystości związanych
z ważnymi wydarzeniami w życiu Miasta
i Gminy Skalbmierz oraz jej mieszkańców.
Hejnał Miasta i Gminy Skalbmierz
może być używany przez jednostki
organizacyjne Gminy Skalbmierz, jednostki
pomocnicze do celów związanych
z realizacją zadań statutowych.
Wykorzystanie hejnału przez inne
podmioty wymag a pisemnej zg ody
Burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz.
Zgodę na wykorzystanie hejnału Burmistrz
wydaje na czas określony na pisemny
wniosek podmiotu. Używanie hejnału powinno się odbywać w sposób gwarantujący należytą cześć i szacunek.
Hejnał, jako dobro osobiste oraz jako utwór, podlega ochronie prawnej. Właścicielem praw autorskich jest
Gmina Skalbmierz.
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CECYLIADA 2021
W przededniu liturgicznego wspomnienia św. Cecylii – patronki muzyków, chórzystów, organistów
i zespołów wokalno-muzycznych spotkaliśmy się na uroczystej Mszy św. wspólnie z członkami Orkiestry Dętej
OSP Skalbmierz oraz chórzystami z byłego chóru, który funkcjonował przy Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury oraz skalbmierskiej parafii. Spotkanie było okazją do podziękowania za trud, poświęcenie i obecność
członków orkiestry na wielu wydarzeniach, które odbywają się na terenie naszej Gminy. Liczymy, że w szeregi
Orkiestry Dętej OSP Skalbmierz, która niebawem będzie obchodzić 100-lecie istnienie, wstępować będą nowi
członkowie – chętni do nauki gry na instrumentach dętych, do czego serdecznie zachęcamy. Próby Orkiestry

odbywają się co tydzień w niedzielę o godzinie 11:00 w skalbmierskiej remizie. Zajęcia prowadzi kapelmistrz
Antoni Majerski – muzyk, nauczyciel kilku krakowskich i małopolskich szkół muzycznych.

NARODOWE CZYTANIE 2021
Na początku września ubiegłego roku wspólnie z uczestnikami zajęć Klubu Senior+, a także
pracownikami Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury włączyliśmy
się w dziesiątą, jubileuszową odsłonę Narodowego Czytania. W ubiegłym roku w wielu miejscach naszego kraju
czytana była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Głównym celem akcji jest przede wszystkim
popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi
dziełami polskiej literatury. Musicie nam Państwo uwierzyć, że wspólne czytanie, z podziałem na role, wyszło nam
znakomicie i sprawiło wiele radości. Dziękujemy za organizację wydarzenia pracownikom biblioteki oraz
skalbmierskiego domu kultury.
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KONCERT W RAMACH II FESTIWALU „MUZYKA W ZABYTKACH”
19 września ubiegłego roku, w niedzielne popołudnie w skalbmierskiej świątyni mieliśmy okazję
wysłuchać koncertu w ramach II Festiwalu „Muzyka w zabytkach”. Przed publicznością wystąpiła orkiestra
smyczkowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Ludomira Różyckiego w Kielcach pod dyrekcją
Agnieszki Środowskiej, a także Adrian Janus – bas, baryton i Klara Janus-Kraj – fortepian. W programie znalazły
się utwory Haydna, Chopina, Haendla Francka, Moniuszki i innych.
Organizatorami koncertu byli Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Polska Fundacja
Promocji Kultury, parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Skalbmierzu oraz Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu.

II SKALBMIERSKA KWESTA
15 726,12 złotych i 9 euro udało się zebrać w trakcie II. Skalbmierskiej Kwesty na Rzecz Ratowania
Cmentarnych Zabytków i Nagrobków. W ubiegłym roku zbieraliśmy m.in. na renowację zabytkowej figury św.
Dominika. Kwesta odbyła się w dniach 31 października i 1 listopada 2021 roku.
Stowarzyszenie Dla Skalbmierza pragnie serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom
i wolontariuszom zaangażowanym w przeprowadzenie kwesty. Do puszek kwestowało w tym roku ponad
140 wolontariuszy.
Dziękujemy (w kolejności godzin kwestowania): jednostce OSP w Skalbmierzu, Kołu Gospodyń
Wiejskich „Sielczanie” z Sielca Biskupiego, jednostce OSP w Sielcu Kolonii, dyrekcji i uczniom z Zespołu
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Placówek Oświatowych w Skalbmierzu, jednostce OSP w Kobylnikach, pracownikom Urzędu Miasta i Gminy
w Skalbmierzu oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skalbmierzu, jednostce OSP w Zakrzowie, Kołu
Gospodyń Wiejskich z Krępic, Kołu Gospodyń Wiejskich „Skalbmierskie Babeczki”, jednostce OSP w Szarbi
Zwierzynieckiej, jednostce OSP w Drożejowicach, jednostce OSP w Małoszowie, jednostce OSP w Bełzowie,
pracownikom Przychodni im. św. Rity w Skalbmierzu, Kołu Gospodyń Wiejskich w Przybenicach, Kołu
Gospodyń Wiejskich w Podgaju, jednostce OSP w Rosiejowie, Januszowi Skoczkowi – kierownikowi biura
powiatowego ARiMR w Kazimierzy Wielkiej, ks. Marianowi Fatydze, Kołu Gospodyń Wiejskich w Boszczynku,
Kołu Gospodyń Wiejskich w Tempoczowie Rędzinach, jednostce OSP w Topoli, Kołu Gospodyń Wiejskich
w Szarbi Zwierzynieckiej oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w Kózkach.
Kwesta spotkała się z dużym uznaniem i zrozumieniem ze strony darczyńców. Potrzeb w zakresie
renowacji poszczególnych nagrobków i figur na naszej skalbmierskiej nekropolii nie brakuje. Liczymy, że
sukcesywnie dzięki Państwa wsparciu będziemy w stanie o nie zadbać, a dzięki temu zachować je dla przyszłych
pokoleń. Będziemy również na bieżąco informować o pracach wykonanych dzięki zebranym datkom.

DZIĘKCZYNNA MSZA DOŻYNKOWA W KOLEGIACIE
12 września 2021 roku spotkaliśmy się w naszej świątyni, by kultywując piękną, polską tradycję dożynek,
podziękować Panu Bogu za plony, a ludziom za trud. Była to również okazja do refleksji nad tym, jak ważna jest
ludzka solidarność i współdziałanie – aby było z czego dożynkowy chleb upiec i aby później móc go sprawiedliwie
podzielić. W naszym kraju chleb to szczególny symbol – urodzaju i dostatku, szacunku i oddania. To nieodłączny
element polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem.
Ubiegły rok jest był rolników i dla nas wszystkich wyjątkowo trudny. Musieliśmy zmierzyć się z pasmem
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które spowodowały podtopienia i straty w uprawach rolnych. Długo
utrzymujący się deszcz opóźnił, a w niektórych przypadkach w ogóle uniemożliwił przeprowadzenie żniw. Z tego

też powodu solidaryzując się z rolnikami zdecydowaliśmy się odwołać ubiegłoroczną imprezę dożynkową. I choć
nie każdego roku możemy cieszyć się efektami adekwatnymi do wysiłku, nie mamy w tej dziedzinie powodów do
kompleksów, bo nasi rolnicy jak zwykle mimo wielu przeciwności dali radę i w tym trudnym roku. Te sukcesy
okupione są Waszą ciężką pracą i bezgranicznym oddaniem ziemi.
Spotkaliśmy się na modlitwie dziękując za to, co mamy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
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organizacji tej pięknej uroczystości. Dziękujemy za chleb, którym podzieliliśmy się po zakończonej Mszy św., za
przygotowane wieńce i kosze z darami ziemi, a przede wszystkim za obecność. Dziękujemy wszystkim radnym,
sołtysom, Kołom Gospodyń Wiejskich, druhom strażakom, a nade wszystko jeszcze raz wszystkim rolnikom.
Wyrażamy nadzieję, że w tym roku spotkamy się już w innych okolicznościach i będziemy świętować
podwójnie. Wszystkim rolnikom życzymy przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności i wytrwałości.
Życzymy, aby Waszej codziennej, ciężkiej pracy towarzyszyła radość, satysfakcja oraz należyty szacunek ze strony
całego społeczeństwa. Niech w rodzinnych domach rolników zawsze panuje spokój, radość i dostatek.
Szczęść Wam Boże!

WIECZÓR PIEŚNI I POEZJI PATRIOTYCZNEJ
Niedzielny wieczór, 21 listopada 2021 roku, spędziliśmy na wieczorze pieśni i poezji patriotycznej „Nasza
Niepodległa” w Klubie Senior + w Skalbmierzu. Przed publicznością zaprezentowali się uczestnicy zajęć
w Klubie Senior+ oraz członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Skalbmierzu na czele z jego
przewodniczącą Sabiną Błaszczeć. Spotkanie poprowadzili i wspólnie z grupą seniorów przygotowali kierownik

Klubu Senior+ Ewa Buras oraz zastępca burmistrza Kamil Włosowicz. W takcie wieczoru nie zabrakło wielu
wzruszających interpretacji wierszy oraz utworów muzycznych. O oprawę muzyczną zadbał na trąbce Bolesław
Sikorski oraz na pianinie Damian Seweryn. Muzyczną niespodzianką z publicznością podzielili się Elżbieta Krupa
– dyrektor Szkoły Podstawowej w Topoli wykonując utwór „Taki kraj” z repertuaru Jana Pietrzaka oraz zastępca
burmistrza Kamil Włosowicz, który wyśpiewał „Mury” z repertuaru Jacka Kaczmarskiego. Dziękujemy
seniorom za przygotowanie tego wyjątkowego spotkania i dostarczenie nam wielu wzruszeń.

ORKIESTRA DĘTA OSP SKALBMIERZ
Orkiestra Dęta OSP Skalbmierz cały czas prowadzi nabór
na nowych członków zespołu. Grupę mogą zasilić zarówno osoby
posiadające przygotowanie muzyczne i potrafią grać, jak również
osoby, w szczególności dzieci i młodzież, które chcą podjąć naukę
gry na instrumentach dętych. Zajęcia prowadzi Pan Antoni Majerski
– nowy kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP Skalbmierz – nauczyciel
krakowskich oraz innych małopolskich szkół muzycznych,
doświadczony kapelmistrz. Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę o
godz. 11:00 w remizie OSP Skalbmierz. Serdecznie zapraszamy.
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ŚWIĄTECZNE OZDOBY NA SKALBMIERSKIM RYNKU
W okresie świątecznym 2021-2022 nasze miasto zdobiło m.in. 30 świerków i jodeł. Drzewka zostały
ustawione, zabezpieczone i oświetlone, a następnie przybrane przez Koła Gospodyń Wiejskich, szkoły,
przedszkola oraz inne organizacje i instytucje działające na terenie naszej Gminy.
Oprócz choinek i szopki bożonarodzeniowej, którą od kilku lat przygotowuje Stowarzyszenie

Dla Skalbmierza, pojawiła się jeszcze jedna niespodzianka. Na skalbmierskim Rynku stanęły sanie ze Świętym
Mikołajem i reniferem. To inicjatywa członków Stowarzyszenia Dla Skalbmierza wsparta działaniami naszego
Urzędu i jego pracownika Dariusza Kądzieli, który w zaciszu domowego warsztatu kilka miesięcy pracował nad
stworzeniem tej ozdoby. Świętego Mikołaja jako dodatek do naszych sań przekazał kolejny nasz pracownik Marek
Kula. Dekorację w postaci renifera o wysokości 180 cm z ciepłym białym oświetleniem zakupiło z własnych
środków Stowarzyszenie Dla Skalbmierza. W saniach można było usiąść i zrobić pamiątkowe zdjęcie.

TRADYCYJNA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA NA SKALBMIERSKIM RYNKU
Jak co roku, na Rynku naszego miasta stanęła tradycyjna szopka bożonarodzeniowa przygotowana
i ufundowana przez Stowarzyszenie Dla Skalbmierza. Dziękujemy członkom Stowarzyszenia Dla Skalbmierza za
społeczną pracę, a także odwiedzającym w trakcie prac mieszkańcom za miłe słowo oraz Pani Beacie Malarze,
sołtys Przybenic, za przekazane siano do szopki.
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MISTERIUM BOŻEGO NARODZENIA
Amatorska grupa teatralna skupiona wokół Stowarzyszenia Dla Skalbmierza ponad dwa miesiące
pracowała nad sztuką Misterium Bożego Narodzenia. Nasi aktorzy z uwagi na dalej niestabilną sytuacją
epidemiczną nie zdecydowali się na wystawienie sztuki na żywo dla szerszej publiczności, ale postanowili nagrać
swój występ i zorganizować premierę w Internecie. Gratulujemy naszym aktorom oraz wszystkim osobom, które
przyczyniły się do wystawienia sztuki. W imieniu amatorskiej grupy teatralnej ze Skalbmierza zapraszamy
i zachęcamy do obejrzenia Misterium Bożego Narodzenia w serwisie YouTube.

KGW DROŻEJOWICE NA JARMARKU NORBERTAŃSKIM W BUSKU ZDROJU
Koło Gospodyń Wiejskich w Drożejowicach promowało naszą Gminę na Jarmarku Norbertańskim
w Busku-Zdroju.
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Wydarzenie było częścią dwudniowej imprezy Polskie Kulinaria, która zg romadziła
w świętokrzyskim kurorcie różnych producentów z Polski prezentujących regionalne i tradycyjne produkty
stanowiące bogate dziedzictwo kulinarne oparte na dawnych recepturach. Wydarzenie miało na celu bawić,
edukować i kusić podniebienia najlepszymi produktami lokalnymi i regionalnymi.
Panie z Drożejowic prezentowały na swoim stanowisku słynne drożejowickie kiszonki. Na stole

królowały kiszone ogórki, pomidory, papryka, jabłka, śliwki, marchewka, buraczki, kalafior oraz kiszona kapusta.
Nie mogło zabraknąć również kiszonej fasolki szparagowej, która przyniosła już Paniom z Drożejowic drugie
miejsce na „Ekogali” w Rzeszowie w konkursie na najlepszy produkt ekologiczny. Przypomnijmy, że kiszona
fasolka szparagowa z Drożejowic podbiła serca gości targów i zdobyła II miejsce, pokonując 153 konkurentów
z całego kraju.
Panie częstowały również pastą z kiszonego bobu z pieczonym czosnkiem i miętą lub w drugiej wersji
z pietruszką, a także tradycyjnym chlebem ze smalcem, śliwką i boczkiem. Nie mogło zabraknąć także
naturalnych i aromatycznych zakwasów na żurek i barszcz czerwony.
Drożejowickie kiszonki podbiły podniebienia wszystkich gości Polskich Kulinariów w Busku-Zdroju.
Zaproszenie na imprezę Koło Gospodyń Wiejskich w Drożejowicach przyjęło od Polskiej Izby Produktu
Regionalnego i Lokalnego Oddział Świętokrzyski.

KGW TOPOLA NA „ŚWIĘCIE GĘSINY” W TOKARNI
Koło Gospodyń Wiejskich w Topoli reprezentowało w październiku ubiegłego roku naszą Gminę na
„Święcie gęsiny” w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Celem imprezy jest wypromowanie smacznej i zdrowej
gęsiny przyrządzanej na różne sposoby. To znakomita okazja do poznania walorów smakowych i jakościowych
produktów z gęsi oraz zdobycia wiedzy o tym rarytasie. Wydarzenie odbywało się pod patronatem honorowym
marszałka województwa Andrzej Bętkowski.
Panie z Topoli prezentowały i częstowały na swoim stoisku słynną kiełbasą z gęsi. Przypomnijmy, że
danie to zajęło pierwsze miejsce w konkursie „Tradycyjne Przetwory i Potrawy z Gęsiny” organizowanym przez
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Na stoisku gospodyń z Topoli nie zabrakło również pieczonej gęsi

w całej okazałości oraz innych specjałów Koła, w tym smacznego smarowidła z ogórkiem kiszonym, krokietów,
pasztecików i wielu słodkości.
Nic więc dziwnego, że stoisko Koła Gospodyń Wiejskich w Topoli cieszyło się ogromnym
zainteresowaniem wszystkich uczestników „Święta Gęsiny” w Muzeum Wsi Kieleckiej. Wszystkim członkom
Koła serdecznie dziękujemy za promocję naszych lokalnych produktów i składamy serdeczne gratulacje.
Życzymy wielu sukcesów w dalszej działalności.
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RENOWACJA FIGURY ŚW. DOMINIKA
Zabytkowa figura św. Dominika, stojąca do tej pory na murze przycmentarnym w Skalbmierzu,
przechodzi już pilną i wyczekiwaną renowację. Prace są możliwe dzięki ofiarności mieszkańców i gości, którzy
wsparli w ubiegłym roku 2. Skalbmierską Kwestę na Rzecz Ratowania Cmentarnych Zabytków i Nagrobków
organizowaną przez Stowarzyszenie Dla Skalbmierza.
Figura została w lutym tego roku zdemontowana przy pomocy pracowników Urzędu Miasta i Gminy
w Skalbmierzu oraz Pana Michała Żeromińskiego i przewieziona do jego pracowni kamieniarsko-rzeźbiarskiej
w Pińczowie. Pan Michał Żeromiński ma bardzo duże doświadczenie w renowacji kamiennych figur. Jest
wnukiem Józefa Piekoszewskiego, legendarnego artysty rzeźbiarza – kontynuatora tradycji pińczowskiej
pracowni kamieniarskiej. Pan Michał kontynuuje tę piękną tradycję kamieniarską rodu Piekoszewskich. Możemy
mieć zatem pewność, że figura św. Dominika trafiła w dobre ręce. Liczymy, że po przeprowadzeniu pilnych prac
renowacyjnych, a tym samym po zabezpieczeniu figury na kolejne długie lata, uda się także poprawić warunki jej
usytuowania.
Po rozmowach i konsultacjach społecznych zainicjowanych przez członków Stowarzyszenia Dla
Skalbmierza figura trafi w nowe, bardziej reprezentatywne miejsce.
Warto przypomnieć, że wzniesiona przez mieszkańców Skalbmierza figura św. Dominika stała niegdyś na
terenie obecnego skweru Stanisława ze Skalbmierza, co potwierdzają zachowane fotografie. Była świadkiem
wielu ważnych wydarzeń w historii miasta. W okresie PRL musiała zniknąć z miejskiej przestrzeni publicznej i tak
trafiła pod opiekę administratorów skalbmierskiej parafii.
W trakcie 2. Skalbmierskiej Kwesty na Rzecz Ratowania Cmentarnych Zabytków i Nagrobków udało się
zebrać 15 726,12 złotych i 9 euro. Kwesta odbyła się w dniach 31 października i 1 listopada. Organizatorem
Kwesty było Stowarzyszenie dla Skalbmierza wsparte przez 140 wolontariuszy z pozostałych organizacji
i instytucji działających na terenie naszej Gminy.
Dzięki zebranym datkom Stowarzyszenie Dla Skalbmierza uchroniło również w ostatnim czasie przed
runięciem jeden z krzyży przy wiekowym już nagrobku. Działacze wyszli również z inicjatywą i liczą, że w tym

roku uda się rozpocząć również prace przy stworzeniu na cmentarzu parafialnym lapidarium. Trzymamy kciuki
i w imieniu Stowarzyszenia Dla Skalbmierza jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować wszystkim
darczyńcom i wolontariuszom, dzięki którym figura św. Dominika – pomnik pokoleń mieszkańców Skalbmierza
i jeden z jego symboli będzie mógł przejść renowację.
Pragniemy również przypomnieć, że w 2019 roku w ramach 1. Skalbmierskiej Kwesty na Rzecz
Ratowania Cmentarnych Zabytków i Nagrobków udało się zebrać 12 328,53 złotych. Dzięki zebranej kwocie
przeprowadzone zostały prace renowacyjne przy nagrobku ks. Wincentego Gasińskiego. Potrzeb w zakresie
renowacji poszczególnych nagrobków i figur na naszej skalbmierskiej nekropolii nie brakuje. Liczymy, że dzięki
działaniom Stowarzyszenia Dla Skalbmierza i Państwa wsparciu uda się o nie zadbać, a dzięki temu zachować
nasze cenne zabytki, te cenne ślady po naszych przodkach dla przyszłych pokoleń.
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680. ROCZNICA LOKACJI SKALBMIERZA
Uroczysta Msza święta zainaugurowała obchody 680. rocznicy lokacji Skalbmierza. 20 lutego 2022 roku
wzięli w niej licznie udział przedstawiciele lokalnego samorządu, w tym radni i sołtysi, pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy w Skalbmierzu, a także zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością
członkowie miejscowej amatorskiej grupy teatralnej na czele z postacią króla Kazimierza III Wielkiego, a także
młodzi podopieczni zajęć organizowanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury.
Modlitwę rozpoczęliśmy od wprowadzenia sztandaru Miasta i Gminy Skalbmierz wraz z barwnym
orszakiem. Następnie wysłuchaliśmy hejnału Miasta i Gminy Skalbmierz, który odegrał jego autor Pan Bolesław
Sikorski. Mieszkańcy naszej Gminy, przedstawiciele różnych środowisk i organizacji zadbali o godną oprawę
liturgii słowa. Z kolei o oprawę muzyczną Mszy świętej zadbały Panie z Chóru Parafialnego w Topoli oraz
Orkiestra Dęta OSP Skalbmierz. Na rozpoczęcie liturgii eucharystycznej w procesji z darami dworzanie i rycerze
złożyli na ręce ks. Mariana Fatygi dary w postaci: hostii, chleba, wody i wina, herbu oraz flagi Miasta i Gminy
Skalbmierz, a także Kroniki Miasta Skalbmierza.
Po zakończonej modlitwie, uroczystego odczytu dokumentu lokacyjnego z 20 lutego 1342 roku dokonał
sam król Kazimierz Wielki z… Kazimierzy Wielkiej. W tę postać z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem
wcielił się Pan Andrzej Bienias – przyjaciel Skalbmierza, historyk i regionalista, autor wielu książek, m.in
o Skalbmierzu. Po zakończonym i słusznie zwieńczonym gromkimi brawami odczycie, Pan Andrzej podzielił się
z nami krótką refleksją historyczną o znaczeniu aktu lokacyjnego wydanego 680 lat temu na Zamku Królewskim
w Krakowie.
Przemówienie do uczestników uroczystości skierował następnie Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz
Marek Juszczyk. Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości stanęli do pamiątkowego zdjęcia przed

kolegiatą. Później w przykościelnym ogrodzie zasadziliśmy wspólnie pamiątkowy dąb „Kazimierz”. Wszyscy
uczestnicy uroczystości wychodząc z kościoła mogli również poczęstować się wypieczonymi przez piekarnię
Woźniak ze Skalbmierza tradycyjnymi podpłomykami oraz rogalikami przygotowanymi przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Boszczynku.
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na uroczystość Pani wójt Czarnocina – Marii Kasperek,
burmistrzowi Opatowca Panu Sławomirowi Kowalczykowi oraz Jerzemu Bojanowiczowi – Przewodniczącemu
Rady Powiatu Kazimierskiego, a także kierownikowi biura powiatowego ARiMR Januszowi Skoczkowi oraz
dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Skalbmierzu Waldemarowi Czajce.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszego wydarzenia i służyli nam swoją
pomocą: niezawodnej amatorskiej grupie teatralnej, pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Skalbmierzu, kołom gospodyń wiejskich, Chórowi Parafialnemu z Topoli oraz Orkiestrze Dętej OSP
Skalbmierz.
Główne i kilkudniowe uroczystości jubileuszowe odbędą się w czerwcu.
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SYMBOLE MIASTA I GMINY SKALBMIERZ
Od 30 grudnia 2021 roku Miasto i Gmina Skalbmierz ma nowy herb. Rada Miejska w Skalbmierzu w tym
dniu jednogłośnie podjęła na sesji uchwałę w sprawie ustanowienia symboli Miasta i Gminy Skalbmierz i zasad ich
używania. Jak już informowaliśmy, w maju ubiegłego roku Komisja Heraldyczna działająca przy Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych i Administracji zaopiniowała pozytywnie przedłożone przez naszą Gminę projekty: herbu,
flagi, sztandaru, łańcuchów i pieczęci oraz Odznaki Honorowej Miasta i Gminy Skalbmierz wraz z obszernym
historycznym uzasadnieniem. Komisja stwierdziła, że przedłożone projekty są zgodne z zasadami heraldyki,
weksylologii, a także z miejscową tradycją historyczną.
Z kilku powodów technicznych postanowiliśmy odłożyć o kilka miesięcy podjęcie stosownych uchwał
i symbolicznie przedłożyć je Radzie Miejskiej na koniec 2021 roku, by w nowy – 2022 wejść już z nowymi
symbolami. Pragniemy przypomnieć, że u progu kadencji rozpoczęliśmy prace zmierzające do ustanowienia,
zgodnie z przewidzianą procedurą, symboli Miasta i Gminy Skalbmierz. Starania te zainicjowaliśmy z uwagi na
fakt, że dotychczas wykorzystywany herb Skalbmierza nie posiadał wiążącej opinii komisji heraldycznej
i w obecnym kształcie nie mógłby jej uzyskać. Sprawa herbu i innych symboli Miasta i Gminy Skalbmierz nigdy
nie została rozstrzygnięta. Brakowało szczegółowego opisu poszczególnych elementów symboli oraz ich
oficjalnego zatwierdzenia i zaakceptowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Należy więc uznać, że dotychczasowy herb był wykorzystywany zwyczajowo, co sprzyjało licznym,
niekorzystnym zmianom jego wizerunku. Należy również podkreślić, że herb gminy, jako symbol, jest
najważniejszym znakiem tożsamości każdej gminy i każdego miasta. Herb może być używany wyłącznie
w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem
dla insygniów władzy.

Prace nad herbem Miasta i Gminy Skalbmierz stały się również przyczynkiem do stworzenia flagi Miasta
i Gminy Skalbmierz. W zakresie ustanowienia symboli Miasta i Gminy Skalbmierz współpracowaliśmy z dr. hab.
Henrykiem Seroką – profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autorem pracy na temat
herbów i pieczęci miast Małopolski i wielu publikacji oraz ekspertyz heraldycznych.
Naszą intencją, wzorem innych miast, jest również nadawanie Odznaki Honorowej Miasta i Gminy
Skalbmierz „Za zasługi dla Miasta i Gminy Skalbmierz”. Odznakę Honorową będzie można nadać osobom
fizycznym i prawnym, stowarzyszeniom, których działalność społeczna i zawodowa przyczyniła się do
kulturalnego, gospodarczego i społecznego rozwoju Miasta i Gminy. Nadanie Odznaki Honorowej będzie
następować w drodze uchwały Rady Miejskiej na wniosek Komisji Odznaki Honorowej Miasta i Gminy
Skalbmierz, zwanej dalej Komisją Odznaki Honorowej.
Komisji Odznaki Honorowej przewodniczył będzie
Przewodniczący Rady Miejskiej w Skalbmierzu.
Na naszej stronie internetowej www.skalbmierz.eu
mogą Państwo znaleźć archiwalny artykuł, w którym
podaliśmy uzasadnienie historyczno-heraldyczne herbu
i symboli Miasta i Gminy Skalbmierz oraz graficzne wzory
poszczególnych symboli Miasta i Gminy Skalbmierz. Jesteśmy
również w posiadaniu szerszego rysu historycznego
dotyczącego symboli Miasta i Gminy Skalbmierz, który jak
liczymy, będzie mógł być wydany w formie książkowej.
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80. ROCZNICA PRZEKSZTAŁCENIA ZWIĄZKU WALKI ZBROJNEJ W ARMIĘ KRAJOWĄ
14 lutego obchodziliśmy 80. Rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową
- największą konspiracyjną strukturę zbrojną w czasach II wojny światowej. W tym szczególnym dniu
odpowiedzieliśmy na apel skierowany do naszego Urzędu przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej
w Kielcach i na grobach, które znajdują się na terenie kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym, a które
upamiętniają bohaterów działających w strukturach wojskowej konspiracji polskiego wysiłku zbrojnego
w okresie II wojny światowej, złożyliśmy wiązankę kwiatów oraz zapaliliśmy znicze pamięci. Dziękujemy również
ks. Marianowi Fatydze za wspólną modlitwę. Ten symboliczny gest niech świadczy o naszej pamięci i trosce dla
tych, którzy podjęli heroiczną walkę o wolną Polskę i przelewali swoją krew dla dobra wspólnego.
Napis na głównej płycie pomnika na terenie kwatery wojennej w Skalbmierzu brzmi: „Bohaterskim
żołnierzom Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, poległym za wolność Ojczyzny w walce
z Niemcami hitlerowskimi w Skalbmierzu we wrześniu 1939 r. i w powstaniu 26 VII – 5 VIII 1944 –
Społeczeństwo Skalbmierza”.
Warto podkreślić, że zręby polskiego państwa podziemnego i ruchu oporu na terenie ziemi skalbmierskiej

zaczęły się tworzyć już od 14 października 1939 roku. Wtedy to w Skalbmierzu, w mieszkaniu komendanta
miejscowego posterunku policji – st. sierż. Józefa Głodka spotkali się por. rez. Wiesław Żakowski ps. „Zagraj”,
ppor. Rez. Albin Piechota ps. „Bumir”, pchor. Roman Gasiński ps. „Mars”, inż. Tadeusz Strzelbicki
ps. „Mimracz”, nauczyciel z Szarbi Henryk Sokołowski ps. „Skiba”, st. sierż. Józef Głodek ps. „Lot”, Jan Karcz
ps. „Przebój”, mgr farmacji Paweł Sawicki ps. „Lek” i sekretarz magistratu skalbmierskiego – Kazimierz
Waglewski ps. „Wtyczka”. Współdziałał z nimi proboszcz i dziekan skalbmierski ks. Józef Kyzioł.
Komendantem na pierwszym spotkaniu wybrany został Wiesław Żakowski. W ciągu najbliższych miesięcy
zwerbowano i zaprzysiężono w konspiracji kolejne osoby.
Pierwszym udanym przedsięwzięciem grupy Żakowskiego było wykradzenie z Domu Ludowego
w Skalbmierzu polskiej broni zdobytej przez Niemców we wrześniu 1939 r. i złożonej w tamtejszych
pomieszczeniach. Z pomocą ks. Józefa Kyzioła, Tadeusza Strzelbickiego i kilku innych, wyniesiono w drugiej
połowie października 1939 r. broń, która później służyła do walki z okupantem. Członkowie ruchu oporu
prowadzili również działalność propagandową. Sporządzali i rozdawali ulotki. Rozpoczęli nasłuch z Londynu
i Tuluzy.
W styczniu 1940 r. rozpoczęto organizowanie Inspektoratu Rejonowego Miechów ZWZ pod
dowództwem mjr. Łukasza Grzywacz-Świtalskiego. Inspektorat (kryptonim „Miś”) obejmował terytorialnie trzy
obwody: Miechów, Olkusz i Pińczów. Obwodem Pińczów dowodził kpt. Roman Zawarczyński ps. „Sewer”,
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któremu podlegało pięć placówek terenowych, w tym placówka w Działoszycach, której dowodził ppor. rez.
Albin Piechota ps. „Bumir” wraz z zastępcą ppor. Rez. Franciszkiem Pudo ps. „Sokół”. Placówka obejmowała
swym zasięgiem miasta Działoszyce i Skalbmierz oraz gminy Sancygniów, Drożejowice, Czarnocin, Topola
i Boszczynek. W tym okresie do ZWZ-AK na terenie Skalbmierza, Boszczynka i Topoli należało 172 osób.
26 lipca 1944 roku jednostki Armii Krajowej OP „Grom” Krakowskiego kedywu i oddział „Dominiki” II
Baonu 120. PP. 106. DP stoczyły zwycięski bój z przeważającymi siłami żandarmerii niemieckiej nie ponosząc
przy tym strat w Sielcu Biskupim. Zginęło 15 hitlerowców, a 9 wzięto do niewoli. Oddziały Armii Krajowej
walczyły również w bitwie o Skalbmierz 5 sierpnia 1944 roku. W walce o nasze miasto poległo 21 żołnierzy AK.
Cześć Ich Pamięci!

GMINNY PUNKT PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Zachęcamy i przypominamy
o możliwości skorzystania z ogólnopolskiego
programu dopłat do wymiany starych pieców
oraz docieplenia domów jednorodzinnych –
„Czyste Powietrze”. Program realizowany jest
przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
ź.

Do kogo skierowany jest Program?

Do właścicieli lub współwłaścicieli
jednorodzinnych budynków mieszkalnych,
lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
ź

Na co?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła
spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
ź

Ile?

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego
poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
Szczegóły na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
Zachęcamy do skontaktowania się z naszymi gminnymi ekodoradczyniami. Funkcjonujący przy naszym
Urzędzie Punkt Obsługi Programu „Czyste powietrze” przyjmuje interesantów po wcześniejszym telefonicznym
uzgodnieniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Prosimy o wcześniejszy telefon w sprawie
konsultacji pod numerami (41) 3529 085 wew. 216 lub 780 159 748.

DODATEK OSŁONOWY - WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW
Przypominamy o możliwości złożenia wniosku o tzw. dodatek osłonowy. Osoby, które nie złożyły
wniosku do końca stycznia, nadal mogą to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym
przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.
Druki można pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Pracownicy pomogą w ich
wypełnieniu oraz udzielą wszelkich szczegółów dotyczących tego świadczenia - również telefonicznie pod
nr tel.: 41 352 90 15.
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować
rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał
gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie
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jednoosobowym albo 1500 zł na osobę
w gospodarstwie wieloosobowym.
Wysokości dopłat w ramach dodatku
osłonowego:
ź Jednoosobowe gospodarstwo domowe
otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej
dochód nie przekroczy 2100 złotych,
ź Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma
600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie
przekroczy 1500 złotych miesięcznie na
osobę,
ź Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500
złotych miesięcznie na osobę,
ź Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy
1500 złotych miesięcznie na osobę.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że
dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie
pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie
wynosić 20 zł.
Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie: www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy.

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW”
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Skalbmierzu realizuje Program
„Korpus Wsparcia Seniorów”. Placówka
obejmuje wsparciem mieszkańców Miasta
i Gminy Skalbmierz w wieku powyżej 65 lat
mających problemy z samodzielnym
funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
prowadzących samodzielne gospodarstwa
domowe lub mieszkających z osobami bliskimi,
które nie są w stanie zapewnić im
wystarczającego wsparcia.
W ramach Programu osobom 65+
zapewnione zostanie wsparcie poprzez
świadczenie usług wynikających z rozeznanych
potrzeb na terenie Miasta i Gminy, w tym przede
wszystkim:
ź wsparcie w czynnościach dnia codziennego
(np. pomoc przy robieniu zakupów, realizacja
recept, załatwianie spraw urzędowych),
ź wsparcie społeczne,
ź wsparcie psychologiczne,
ź wsparcie mające na celu ułatwienie
dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej
(umawianie wizyt lekarskich lub pomoc
w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską).
O s o by, k t ó r e s ą z a i n t e r e s owa n e
skorzystaniem z oferowanej pomocy prosimy
o kontakt z pracownikami Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Pl. M. C.
Skłodowskiej 23, Skalbmierz tel. 41 3529015.
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DANE DEMOGRAFICZNE MIASTA I GMINY SKALBMIERZ
Liczba ludności na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz w latach 2017-2021
Liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym do 18 roku życia wyniosła na koniec grudnia 2021
roku 1097 osób, natomiast liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym od 18 do 60 roku życia wynosiła 3706
osoby, w tym 1798 kobiet i 1908 mężczyzn. Liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym – powyżej 60 roku
życia w 2021 roku wynosiła 1616 osób w tym 913 kobiet i 703 mężczyzn.
Liczba mieszkańców gminy w 2021r. wyniosła: 6419 w tym 3228 kobiet i 3191 mężczyzn.

Poniższa tabela przedstawia liczbę mieszkańców w latach 2017 – 2021 z podziałem na mieszkańców
miasta i sołectw. Liczba mieszkańców miasta wynosiła 1219 osób, liczba mieszkańców sołectw
wynosiła 5200 osób.

Informacje dotyczące Urzędu Stanu Cywilnego
W 2021 roku w Mieście i Gminie Skalbmierz urodziło się 52 dzieci: 21 dziewczynki i 31 chłopców.
Najpopularniejsze imiona dzieci
w 2021 roku dla dziewczynki to:
Alicja i Julia, natomiast dla
chłopców najczęściej nadawane
były imiona: Antoni i Wiktor.
W 2021 roku w Mieście
i Gminie Skalbmierz zmarło 120
osób: 56 kobiet i 64 mężczyzn.
Najczęstszą przyczyną zgonów był
z g o n n a g ł y, n i e w y d o l n o ś ć
krążeniowo – oddechowa oraz
nadciśnienie tętnicze.
Związków małżeńskich
w 2021 roku zostało zawartych 56
w tym: 38 ślubów konkordatowych
i 16 ślubów cywilnych.
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Pozostałe dane statystyczne:
ź wydano 667 aktów stanu cywilnego,
ź zmigrowano z papierowych ksiąg stanu cywilnego do systemu BUSC: 644 aktów,
ź naniesiono pod aktami stanu cywilnego 608 przypisków z informacjami o zgonie, urodzeniu i zawarciu związku
małżeńskiego,
ź naniesiono pod aktami stanu cywilnego 128 wzmianek,
ź przyjęto 67 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
ź dokonano 20 sprostowań aktów stanu cywilnego,
ź złożonych zostało 342 wniosków o wydanie dowodu osobistego,
ź wydano 36 zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
W 2021 roku odbył się Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w dwóch terminach. Pierwsze spotkanie
odbyło się w dniu 15 kwietnia 2021 w którym uczestniczyły pary z przełożonego z 2020 roku spotkania z powodu
Covid 19. Udział w uroczystości wzięło 12 par. Drugi Jubileusz odbył się w dniu 30 grudnia 2021 roku dla trzech
par z 2021 roku które wyraziły chęć uczestnictwa w Jubileuszu.

DEKLARACJA DOTYCZĄCA ŹRÓDŁA CIEPŁA I SPALANIA PALIW
Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło
ciepła i spalania paliw jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji
dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.
Właściciel lub zarządca budynku może wysłać deklarację przez Internet, za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) www.gunb.gov.pl – jest to najszybszy
i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to,
że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania
z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy
składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie
papierowej. Wypełniony dokument można wysłać listem
albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy zgodnie z lokalizacją budynku. Przepis dotyczy budynków
mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy
zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji
CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca
2021 roku oraz w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego
źródła ciepła lub spalania paliw dla budynków nowo
powstałych.
Deklaracja zawiera:
ź
imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy
budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub
siedziby;
ź
adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
ź
numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
ź
adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
ź
informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł
spalania paliw, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu
wykroczeń. Wszelkie informacje publikowane są na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru
Budowlanego. Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców
na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji
w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.
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KLUB SPORTOWY VICTORIA 2015 SKALBMIERZ
Przez ostatni rok zajęcia dla młodych mieszkańców naszej Gminy prowadził Klub Sportowy
„Victoria 2015”. Klub organizował współzawodnictwo i prowadził działania polegające na upowszechnianiu
kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Skalbmierz z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowej
poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych w piłce nożnej w czterech grupach wiekowych, tj.: orlik (23 osoby),
młodzik (25 osób), junior (19 osób), oraz grupa seniorów (35 osób) przez wykwalifikowanych
instruktorów piłki nożnej.
Rozwój poprzez regularne treningi sprzyjał kształtowaniu ogólnej sprawności fizycznej, która przyniesie
korzyści dzieciom i młodzieży w późniejszych etapach życia. Przeprowadzono regularne treningi dwa razy
w tygodniu po 1,5 godziny w 4 grupach treningowych, Wyszkolono ponad 100 osób w tym 67 osób to dzieci
i młodzież. Zorganizowano lub wzięto udział w 77 meczach międzyklubowych i turniejach. Osiągnięto również
wysokie wyniki we współzawodnictwie międzyklubowym, w tym awans drużyny młodzików do wyższego
szczebla rozgrywek (Świętokrzyska Liga Młodzików Starszych).
W przypadku szczególnie utalentowanej młodzieży, zapewniono możliwość uczestnictwa
w organizowanej przez PZPN Mobilnej Akademii Młodych Orłów.

Ważne wydarzenia z działalności Klubu:
ź
ź
ź
ź
ź

4-6 marzec 2022 - udział 2 grup ( 2008-2009 i 2010-2011 ) w turnieju Podhale CUP.
20.01.2022 - I HALOWY TURNIEJ VICTORIA CUP dla rocznika 2008.
19-22.07.2021 - Finał Ogólnopolski Mała Piłkarska Kadra Czeka - Zamość 2021 (roczniki 2008-2009)
- 4 miejsce na 12 drużyn.
Od czerwca 2020 r. - Julia Borek w reprezentacji Województwa Świętokrzyskiego dziewczynek U15.
Marzec 2022 r. - Michał Labiś i Ksawery Łakota powołani do reprezentacji Województwa
Świętokrzyskiego U12.
Środki przeznaczone przez Gminę Skalbmierz na realizację powyższego zadania w 2021 roku wyniosły
60 000 zł.
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PLATFORMA AGRO-MARKET.24
Zachęcamy rolników do korzystania z nowoczesnej
platformy Agro-Market24, skierowanej głównie do
producentów rolnych. Portal umożliwia dodawanie
bezpłatnych ogłoszeń, przeglądanie ogłoszeń rolniczych,
sprawdzanie cen produktów rolnych, a co najważniejsze
znalezienie potencjalnych odbiorców na swoje produkty
rolne na rynku krajowym oraz międzynarodowym.
Bezpośredni kontakt między rolnikami a odbiorcami
umożliwia producentom rolnym sprzedaż w wyższych
cenach niż do tej pory, poprzez ominięcie firm pośredniczących. Dodatkowo duża baza odbiorców umożliwia
zaoszczędzenie czasu na szukanie klientów. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, zachęcamy do zapoznania się
z funkcjonowaniem Internetowej Giełdy Rolnej Agro-Market24. Korzystanie z portalu jest całkowicie bezpłatne.
www.agro-market24.pl

Źródło: Fundacja Wsparcia Producentów Rolnych

PEŁNA SZAFA
Przypominamy, że na parterze Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Skalbmierzu funkcjonuje wyjątkowe
miejsce – „Pełna Szafa”.
Placówkę we współpracy z Kołami Gospodyń
Wiejskich działającymi na terenie Gminy Skalbmierz oraz
wolontariuszami prowadzi Fundacja „Dajemy wybór”.
Wolontariusze w pierwszej kolejności otaczają wsparciem osoby
starsze, samotne i potrzebujące. Lokal w godzinach otwarcia
odwiedzać mogą wszyscy zainteresowani. „Pełna Szafa” jest
również miejscem spotkań Pań z Kół Gospodyń Wiejskich,
które najlepiej znają potrzeby swoich lokalnych społeczności.
W „Pełnej Szafie” gromadzone są ubrania, ale również
sprzęty wyposażenia gospodarstwa domowego oraz żywność,
środki czystości, zabawki i artykuły szkolne. Punkt otwarty jest
w każdy wtorek w godzinach od 16:00 do 18:00 oraz w każdy
w czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00 i od 16:00 do 18:00.
Serdecznie zachęcamy do przekazywania niepotrzebnych nam już ubrań i innych artykułów,
a osoby potrzebujące do korzystania z oferowanej pomocy.

680. ROCZNICA LOKACJI - GŁÓWNE UROCZYSTOŚCI
W tym roku nasze miasto
świętuje 680. rocznicę lokacji. Główne
uroczystości odbędą się w pierwszym
tygodniu czerwca. Potrwają od czwartku
2 czerwca do niedzieli 5 czerwca.
S z c z e g ó ł ow y p r o g r a m w yd a r z e ń
udostępnimy w maju. W planach mamy
m.in. org anizację sesji naukowej,
Wielkiego Testu Wiedzy o Skalbmierzu,
a także dnia sportowego z biegami oraz na finał piknik w centrum miasta z koncertem, pokazami rycerskimi
i innymi atrakcjami. Już dziś serdeczne zapraszamy Państwa do udziału w tych wydarzeniach.
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Z ŻYCIA NASZYCH SZKÓŁ...
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Topoli
Mimo trwającej pandemii Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Topoli podejmowała w ostatnim roku
wiele działań i inicjatyw mających na celu usprawnienie pracy nauczycieli oraz wzmocnienie psychiki uczniów
spowodowanej sytuacją pandemiczną.
Szkoła brała udział w wielu akcjach pomocowych,
charytatywnych i wpierających inne oddolne inicjatywy.
Nasi uczniowie bardzo chętnie pomagali innym,
organizując różnego rodzaju zbiórki takie jak: zbiórka
zakrętek dla fundacji „Dajemy Wybór”, zbiórka rękawic
i czapek w ramach akcji „Podaruj trochę ciepła”, 23. edycja
„Gór y Grosza”, Zbiórka kar my dla schroniska
w Dyminach, a także akcja „Pomagamy Ukrainie”.
Jako jedną z wielu form wsparcia psychologicznego
uczniów, odizolowanych od społeczności lokalnej w czasie
trwania pandemii nasza szkoła zorganizowała wycieczki
rekreacyjno-edukacyjne oraz opiekuńczo-wychowawcze:
Krzyżtopór-Sandomierz, Park Miejski w Miechowie,
MGOK Skalbmierz, Klub Senior+ w Skalbmierzu, Państwowa Straż Pożarna w Kazimierzy Wielkiej. Ponadto
uczniowie byli też w kinie w Krakowie oraz w Centrum Leonardo da Vinci i Centrum Sky Fly. W ramach
współpracy ze środowiskiem lokalnym szkoła podjęła działania mające na celu integrowanie środowiska, jak
również poszerzanie wiedzy z zakresu przedsięwzięć zorganizowanych przez lokalne jednostki i instytucje takie
jak: spotkania z przedstawicielami PSP w Kazimierzy Wielkiej, udział uczniów w Ogólnopolskim Tygodniu
Kariery w ZSR w Cudzynowicach, Uczestnictwo w projekcie „Mój przyjaciel zwierzak”- zorganizowanym przez
ZSR w Cudzynowicach.
Jak co roku uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie angażowali się w organizację oraz udział w różnego
rodzaju konkursach mających na celu rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiadomości uczniów w ramach
różnych dziedzin wiedzy oraz wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej: „Bezpiecznie na
wsi”(organizowany przez KRUS), „Z Jezusem na
Golgotę”- wielkopostny konkurs plastyczny, „Bartosz
Głowacki - bohater z naszej ziemi”, konkurs wiedzy
o ekologii, konkurs na pomysłowy, niekonwencjonalny
kalendarz adwentowy.
Uroczystości, imprezy szkolne i środowiskowe są
integ ralnym i stałym elementem życia zespołu
ogólnoszkolnego. Upowszechniają one dorobek kulturowy
i naukowy, dostarczają bodźców emocjonalnych, są
źródłem doznań estetycznych i sprzyjają aktywności
wychowanków, w ramach których organizowane były
poniższe pikniki i akcje szkolne: Piknik z okazji Dnia Ziemi,
Udział w akcji „Sprzątanie Świata”, Bieg Fair Play, Pola
Nadziei – sadzenie żonkili, akcja ekologiczna – sadzenie drzew we współpracy z władzami gminy, apele szkolne:
Dzień Dziecka, Ślubowanie uczniów klasy I, Święto Niepodległości, jasełka pt.: „Jeden zero dla nieba”,
przedstawienie pt.: „ Jak smutek ze zgryzotą po świecie wędrował”, Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia
Języka Ojczystego, Narodowe Czytanie, uroczystość 200- rocznicy urodzin C. K. Norwida, andrzejki, mikołajki,
walentynki, Dzień Dziadów, „Uczta w Soplicowie”, wizyta uczniów klasy 5 u bogów greckich na Olimpie,
warsztaty lekturowe i odwiedziny Ambrożego Kleksa w bibliotece szkolnej.
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Topoli otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 60 000,00 zł
w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. Dzięki zakupionemu doposażeniu uczniowie mogą uczyć się
poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. W ramach projektu szkoła
została wyposażona w trzy pracownie: kulinarną, techniczno-krawiecką i techniczno-cyfrową. Uczniowie mają
do dyspozycji w pełni wyposażoną nową kuchnię, w której już przygotowywali pączki z okazji Tłustego Czwartku
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oraz upiekli pyszne rogaliki z okazji Dnia Kobiet. Mogli gotować, piec i doskonalić swoje kulinarne umiejętności.
Jesteśmy przekonani, że dzięki udziałowi
w programie „Laboratoria Przyszłości” i pozyskaniu
nowoczesnego sprzętu zajęcia w naszej szkole będą jeszcze
bardziej atrakcyjne dla uczniów i pozwolą im rozwijać swoje
zainteresowania.
Jak co roku nasza szkoła nie zapomina
o pielęgnowaniu pamięci naszych lokalnych bohaterów
biorąc udział w obchodach organizowanych przez
jednostki samorządu terytorialnego takich jak: obchody
pomordowanych pod pomnikiem, pacyfikacja Skalbmierza.
C e l e m i n i c j a t y w y j e s t z o r g a n i z owa n i e d z i a ł a ń
upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.

Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu
Liczba uczniów w poszczególnych placówkach w roku szkolnym 2021/2022:
1. Przedszkole Miejskie w Skalbmierzu – 76 dzieci.
2. Szkoła Podstawowa im. Stanisława ze Skalbmierza w Skalbmierzu - 334 uczniów.
Z życia szkoły…
„Tydzień Stanisława ze Skalbmierza” – 2021
W ramach innowacji w celu uczczenia imienia patrona naszej szkoły Stanisława ze Skalbmierza
organizujemy od 4 lat następujące działania:
ź
rajdy rowerowe do miejscowości sąsiadujących ze Skalbmierzem,
ź
biegi przełajowe o puchar Burmistrza Miasta i Gminy wokół zalewu,
ź
spacer historyczny szlakiem bohaterów skalbmierskich,
ź
wieczorne czytanie mów Stanisława ze Skalbmierza,
ź
prezentacja najważniejszych miejsc historycznych w Skalbmierzu.
W obecnym roku szkolnym 2021/2022 do programu zamierzamy włączyć po raz pierwszy bieg
sztafetowy na dystansie 5300 metrów dla uczniów w kategoriach dziewczęta i chłopcy o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Skalbmierz.
Miejsca pamięci w naszym regionie – 2020/2021
Innowacja patriotyczna mająca przybliżyć uczniom i społeczności lokalnej tragiczną, a zarazem
bohaterską historię naszego miasta i regionu. Ziemia skalbmierska była świadkiem wielu tragicznych
i bohaterskich wydarzeń związanych z dziejami naszego regionu i narodu polskiego. Dotyczy to zmagań pierwszej
wojny światowej, wojny obronnej 1939 roku, okupacji hitlerowskiej, utworzenia Republiki Pińczowskiej.
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Dyrektor Piotr Binkowski uczestniczy wspólnie z młodzieżą w spotkaniach w miejscach pamięci, gdzie
przybliża im nieznane fakty dotyczące historii naszego regionu. Delegacje Zespołu Placówek Oświatowych
składają wiązanki kwiatów, zapalają znicze, wystawiają warty honorowe. Na uroczystościach państwowych
i lokalnych zawsze obecna jest delegacja ze sztandarem szkoły.
,,Magiczny teatr” 2020/2021
Innowacja pedagogiczna prowadzona przy współpracy nauczycieli szkoły podstawowej i biblioteki
szkolnej:
ź
Poznanie treści wybranych bajek.
ź
Opracowanie scenariuszy inscenizacji.
ź
Przedstawienie inscenizacji bajek dla dzieci z kl.1-3 i przedszkolaków.
Laboratoria przyszłości rok szkolny 2020/2021 – lekcje chemii w innych warunkach
Projekt polegał na przystąpieniu do chemicznych warsztatów edukacyjnych. Warsztaty dla 30 uczniów
odbywały się w formie online. Bezpośrednim wykonawcą warsztatów była firma Smart_Lab z Gdyni, działająca
na zlecenie Gaz System. Po odbyciu warsztatów uczniowie przystąpili do konkursu chemicznego, który odbywał
się w dwóch etapach. Otrzymali dwa rodzaje testów,
które musieli rozwiązać i odesłać w określonym czasie
60 minut na email organizatora. Następnie uczniowie
otrzymali zestaw 10 filmów edukacyjnych
z doświadczeniami chemicznymi, które musieli wykonać
osobiście pod opieką nauczyciela na podstawie
otrzymanych instrukcji i odesłać do organizatora. Szkoła
otrzymała zestawy laboratoryjne, a uczniowie zostali
nagrodzeni. Otrzymali nagrody rzeczowe w postaci
pendrive USB, notesy, długopisy interaktywnewielofunkcyjne.
W szkole prowadzi się również projekty edukacyjne, które są zgodne z podstawą programową.
Projekty skierowane były do różnych grup wiekowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
W siedzibie szkoły przez 2 godziny w każdy piątek działa Psychologiczny Punkt Konsultacyjny
prowadzony przez specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej. Spotkania
uczniów z psychologami, na miejscu w szkole, umożliwiają korzystanie z bezpłatnych konsultacji i pomocy
psychologicznej. Pomoc psychologów oferowana jest nie tylko indywidualnie wszystkim uczniom, ale również
nauczycielom i rodzicom uczniów, którzy jej potrzebują.
Zespół Placówek Oświatowych w Skalbmierzu podjął współpracę z PCPR w Kazimierzy Wielkiej,
z psychologiem z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skalbmierzu, którzy w miarę potrzeb
pomagają uczniom ZPO. Jest to też odpowiedź ZPO na zwiększone zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną
spowodowane pandemią, ubiegłoroczną izolacją w domach i nauką na odległość.
Dla uczniów, na podstawie złożonych przez ich
rodziców orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego
opracowano IPET–y. Objęto ich dodatkowymi
zajęciami z rewalidacji, dostosowano formy i metody ich
nauczania i oceniania oraz działania wychowawcze.
W miarę potrzeb uczniowie biorą udział
w indywidualnych konsultacjach.
Przez cały okres nauki świadczone są różne
for my pomocy psychologiczno-pedag ogicznej
wszystkim uczniom, którzy o to poproszą lub u których
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nauczyciele zauważą potrzebę pomocy.
W naszej szkole w ramach bezpieczeństwa mogliśmy skorzystać z cennych rad młodszego aspiranta
Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej Pani Moniki Cichy i aspiranta sztabowego
Pana Rafała Kalety.
Corocznie uczniowie biorą udział w konkursach organizowanych na terenie powiatu kazimierskiego, jak
również konkursach przedmiotowych. Osiągają wyniki, które zadawalają, pokazują, że szkoła realizuje zadania
wynikające z podstawy programowej i wykraczają poza nią.
W Szkole Podstawowej przeprowadzone zostały eliminacje szkolne ze wszystkich konkursów
przedmiotowych. Uczniowie Szkoły Podstawowej brali udział w konkursach na etapie gminnym, powiatowym
i wojewódzkim. Dwoje uczniów brało udział z sukcesem w konkursach wojewódzkich z języka niemieckiego
i informatyki. Z informatyki uczeń został laureatem, a z języka niemieckiego finalistą. W Ogólnopolskim
konkursie „Radość pisania” uczeń naszej szkoły zajął 2 miejsce w Polsce w kategorii esej. W ramach konkursu
„Czyste Świętokrzyskie” szkoła zajęła I miejsce w gminie i reprezentowała gminę na szczeblu wojewódzkim.
Uczniowie naszej szkoły brali udział w przeglądzie twórczości Jacka Kaczmarskiego i zajęli 2 i 3 miejsce
w powiecie kazimierskim. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli także w dodatkowych zajęciach SKS – projekt
sportowy współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki od 2017 r., cyklicznej nauce pływania
w ramach programu „Umiem pływać” oraz dyscyplinie ogólnorozwojowej oraz w tańcu.
Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w konkursach przedmiotowych. Uczennica naszej szkoły
bierze udział w III etapie – wojewódzkim z języka polskiego.
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w licznych zawodach sportowych osiągając znaczące sukcesy, m.in.:
Igrzyska Dzieci i Młodzieży Szkolnej Sztafetowe Biegi Przełajowe w Kazimierzy Wielkiej
III miejsce 2021 dziewczęta.
Igrzyska Dzieci Mini piłka nożna chłopców w Kazimierzy Wielkiej III miejsce 2021.
Sztafetowe Biegi Przełajowe ku czci gen. Bolesława Nieczui Ostrowskiego w rocznicę Utworzenia
Rzeczypospolitej Partyzanckiej w Proszowicach III miejsce 2021.
Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej o Puchar przechodni Dyrektora Szkoły w Skalbmierzu
I miejsce 2020.
Szkolny Dzień Sportu – Bieg „Fair play” 2021 cała szkoła.
Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” III miejsce 2022.
Świętokrzyska Olimpiada Przedszkolaka 2020.
Wojewódzki Konkurs WSZS „SPORT W WYOBRAŹNI UCZNIA” I miejsce indywidualnie 2020,
(cztery osoby uzyskały I miejsce)

Wykonano w 2021 roku
estetyczne og rodzenie całeg o
obiektu szkolneg o. Na placu
szkolnym znajduje się plac zabaw,
z którego korzystają najmłodsze
dzieci. Plac zabaw jest sukcesywnie
doposażany oraz wykonywane są
bieżące naprawy i konserwacja.
Sukcesywnie szkoła jest wyposażana
w meble szkolne, szczególnie
krzesełka i stoliki. Dzięki uzyskaniu
wsparcia finansowego została
wyremontowana i wyposażona
jadalnia. Na bieżąco doposaża się
kuchnię szkolną w niezbędny sprzęt
gastronomiczny.
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Przeprowadzono także szereg prac remontowo-modernizacyjnych (remont klatek schodowych, łazienek
uczniowskich, szatni). Większość sal lekcyjnych wyposażona jest w tablice interaktywne, ekrany i rzutniki lub
telewizory, zakupiono pomoce do kuchni szkolnej m.in. chłodziarko-zamrażalkę, kuchenkę z indukcją, ekspres,
zmywarko-wypażarkę, pomoce do wf, fizyki i edukacji dla bezpieczeństwa. Na bieżąco doposażany jest gabinet
pielęgniarki szkolnej.
W Zespole zainstalowany jest monitoring wewnętrzny, w którego skład wchodzi 16 kamer. Jego
zadaniem jest ochrona mienia szkoły i kontrolowanie wchodzenia do obiektu osób niepożądanych. Szkoła objęta
jest również monitoringiem nocnym realizowanym przez zewnętrzną firmę ochroniarską.
W ramach projektu termomodernizacji i rewitalizacji budynek szkoły i teren przyległy z parkingami
dostosowany jest do potrzeb XXI wieku. Budynek jest nowy, ocieplony z zainstalowaną fotowoltaiką. Natomiast
teren, który był poddany rewitalizacji, planuje się unowocześnić poprzez wykonanie ogrodu sensorycznego, tak
aby uczniowie wizualnie, dotykowo i smakowo mogli poznać jego walory edukacyjne.
Uczniowie uczestniczą w wielu przedsięwzięciach i akcjach charytatywnych na rzecz drugiego człowieka
miedzy innymi:
ź
zbieranie nakrętek,
ź
„Góra Grosza”,
ź
zbiórka na hospicjum w Miechowie i Busku –Zdroju,
ź
kwesta rzecz ratowania zabytków na cmentarzu parafialnym,
ź
uczestniczenie w akcji „Pola Nadziei”,
ź
„Paczka na święta”.
Bardzo ważnym elementem działalności szkoły jest realizacja edukacji patriotycznej. Uczniowie biorą
udział w uroczystościach i apelach upamiętniających rocznice świąt narodowych i wydarzeń historycznych:
rocznica wybuchu II wojny światowej, rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, apel z okazji świąt
majowych – uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Święto Flagi, apel upamiętniający tragedię katyńską i smoleńską.
Uczestniczymy w upamiętnieniu potyczki z hitlerowskim najeźdźcą każdego 26 lipca w miejscowości Sielec
Biskupi Dwór, 4 sierpnia w wieczornicach upamiętniających pomordowanych w Szarbii Zwierzynieckiej,
5 sierpnia obchodzimy i uczestniczymy czynnie w upamiętnieniu ofiar pacyfikacji Skalbmierza, a 28 stycznia
upamiętniamy rozstrzelanych mieszkańców Topoli. Uczniowie wspólnie z nauczycielami uczestniczą w akcji
„Szkoła do Hymnu”. W ramach obchodów 100-lecia niepodległości uczniowie naszej szkoły zaprezentowali
swoje umiejętności wokalne w koncercie pod hasłem „Do utęsknionej Niepodległej”, którego celem było
rozwijanie zainteresowań młodego pokolenia Polaków pieśnią patriotyczną i żołnierską, poszerzenie edukacji
patriotycznej o prezentację działań o charakterze artystycznym, upowszechnianie historii naszego kraju poprzez
piosenkę. W koncercie patriotycznym oprócz szkolnej społeczności uczestniczyli rodzice i dziadkowie uczniów,
władze samorządowe, przyjaciele szkoły oraz wszyscy chętni mieszkańcy naszej gminy.
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Szkoła dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji,
pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras, światopoglądów. Szkoła uczy tolerancji, szacunku wobec
drugiego człowieka i samego siebie, stosowania zwrotów grzecznościowych, umiejętności odmawiania
w sytuacjach presji rówieśniczej, umiejętności zachowania się w sytuacji trudnej, czy zagrażającej bezpieczeństwu
własnemu, czy innych, odpowiedzialności za swoje czyny oraz przewidywania ich konsekwencji. Organizowane
są apele na temat Unii Europejskiej.
Drużyna harcerska reaktywowana została w szkole w 2017 roku. Działa ona do chwili obecnej. Harcerze
z naszej szkoły, w mundurach, ze swoim sztandarem są obecni na wszystkich uroczystościach o charakterze
patriotycznym.

GMINA SKALBMIERZ W INTERNECIE
Mieszkańców, którzy korzystają z Internetu
i mediów społecznościowych, zachęcamy do
odwiedzania naszej oficjalnej strony internetowej
www.skalbmierz.eu, a także do polubienia oficjalnej
strony Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu
w s e r w i s i e s p o ł e c z n o ś c i ow y m Fa c e b o o k .
Na stronach tych na bieżąco publikujemy
najważniejsze informacje z życia naszej Gminy.
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APEL DO OSÓB STARSZYCH O ROZWAGĘ I OSTROŻNOŚĆ
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji
w Kazimierzy Wielkiej apelują do osób starszych
o ostrożność i zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami,
które przedstawiają się jako pracownicy różnych
instytucji. Mimo nieustannych ostrzeżeń nadal starsze
osoby stają się ofiarami oszustów, działających metodą na
tzw. „wnuczka”. Oszuści bez najmniejszych skrupułów
wykorzystując podeszły wiek lub łatwowierność seniorów
okradają ich z oszczędności całego życia. Coraz częściej
sprawcy podają się za policjantów lub funkcjonariuszy
zajmującymi się rozpracowywaniem oszustów.
We wszystkich takich przypadkach zastanówmy
się dwa razy i każdą najmniejszą wątpliwość starajmy się
rozwiać, ponieważ możemy rozmawiać z przestępcą
podającym się za policjanta, prokuratora lub inną osobę
ciesząca się zaufaniem społecznym. Najlepiej w takiej
sytuacji jest się rozłączyć i zadzwonić na nr alarmowy 112.

WIDOK NA TATRY
Widok z naszej Gminy na Tatry. Tę piękną
fotografię wykonał Pan Michał Janyst. Przyznacie
Państwo, ze widok robi wrażenie?
Źródło: www.facebook.com/krajobrazyponidzia/

SKALBMIERZ ZIMĄ
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia
o p u b l i kowa l i ś my n a n a s z y ch s t r o n a ch
internetowych zdjęcia wykonane nieodpłatnie
przez firmę „Foto - Video Adam i Ewa” przy
użyciu drona. Zdjęcia prezentują centrum
naszego miasta i okolice z lotu ptaka pod lekką
pierzynką śniegu.
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SOWIE TOWARZYSTWO PRZY URZĘDZIE MIASTA I GMINY
Jej pojawienie się podobno nie zwiastuje niczego dobrego, choć nam sowie towarzystwo w niczym nie
przeszkadza. Sowa uszata, potocznie zwana uszatką, bo o niej mowa, bardzo często odpoczywała późną jesienią
po nocnych łowach na rosnącej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Skalbmierzu brzozie, bacznie obserwując naszą
pracę. W tym miejscu i okolicy uszatki widywane są od kilku lat, szczególnie późną jesienią i zimą, kiedy łączą się
w stada. W miejscach, gdzie zimują, można je obserwować śpiące i odpoczywające w dzień. W tym okresie ptaki
stają się mniej płochliwe, dzięki czemu dają się obserwować spod drzewa, na którym przesiadują. Skorzystaliśmy
z tej okazji i uwieczniliśmy jedną z „naszych” uszatek na poniższych fotografiach.
Wiemy, że sowy są pożyteczne, rzadkie i wymagają ochrony. I choć kiedyś budziły w ludziach strach, dziś
można twierdzić, że cieszą się już ich wielką sympatią – a naszą na pewno. Ptaki te postrzegane są obecnie jako
symbol mądrości, inteligencji i rozsądku. Kojarzą się z intuicją, umiejętnością dostrzegania tego, czego inni nie
widzą.
Uszatka jest drugą pod względem liczebności, po puszczyku, sową występującą w Polsce. Cechą
charakterystyczną uszatki są oczywiście jej uszy, które de facto uszami nie są. Są to wyłącznie pióra, które na

pewno ułatwiają kamuflaż, a podejrzewa się, że mogą być również użyteczne w komunikacji pomiędzy ptakami
tego gatunku. Ich cechą charakterystyczną są również piękne pomarańczowe oczy. Sowa uszata upierzona jest
zazwyczaj w kolorze rdzawobrązowym, ale spotyka się również osobniki, u których zdecydowanie przeważa kolor
szary. Zazwyczaj nie buduje gniazda. Najczęściej lęgnie się w starych, opuszczonych lęgowiskach po innych
ptakach. Z pojawieniem się ptaka wiążą się liczne korzyści – ogranicza liczbę szkodliwych gryzoni (oszacowano,
że w ciągu jednego lata może złapać ich ok. 1000). Uszatki polują nocą na otwartych przestrzeniach – łąkach,
ugorach i polach uprawnych. Gatunek ten objęty jest ścisłą ochroną gatunkową.
Nie ukrywamy, że sowie sąsiedztwo nam w ogóle nie przeszkadza. Co więcej, mając takiego sąsiada za
oknem, czujemy się zobowiązani do tego, by zaapelować w jego imieniu o poszanowanie przyrody i dbanie
o gatunki występujące w swoim naturalnym środowisku.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Udostępniamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Skalbmierza na rok 2022.
Odpady odbiera firma „EKOM” Maciejczyk Spółka Jawna, ul. Zakładowa 29,26-052 Nowiny. Na zmianę firmy
miał bezpośredni wpływ wynik rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmianie
nie ulegają stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Harmonogram w wersji papierowej
udostępniony został również sołtysom.
Informujemy jednocześnie, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Skalbmierzu przyjmują pod nr tel.
41 3529 085 wew. 215 zgłoszenia od mieszkańców, którzy nie posiadają pojemnika na odpady. Informacje te są na
bieżąco przekazywane do firmy „EKOM”, która ma obowiązek dostarczyć kosz do poszczególnych
gospodarstw. W sytuacjach, kiedy poprzednia firma „TAMAX” odebrała pojemnik, który nie był własnością
firmy, na mocy podpisanej z firmą umowy użyczenia prosimy mieszkańców o bezpośredni kontakt się z firmą
„TAMAX” celem zwrotu pojemnika/pojemników. Kontakt z firmą „TAMAX” pod nr tel. 41 381 15 81.
Przypominamy, że firma „EKOM” ma również obowiązek dostarczyć worki do segregacji odpadów.
Jeżeli z jakiś powodów worki te nie zostały dostarczone, można je zawsze odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Skalbmierzu. Jeżeli do podobnych sytuacji będzie dochodziło częściej, prosimy o niezwłoczny kontakt
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z naszym Urzędem. Niezmiennie zwracamy się również do Państwa z apelem o bezwzględne przestrzeganie
zasad segregacji odpadów komunalnych.

GMINA W OBIEKTYWIE

