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WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

Dana Gameb najlepsza w kategorii kobiet

Od trzech lat amatorski zespół Dana Gameb Skarżysko Kościelne 
organizuje dla seniorów amatorów Ogólnopolski Turniej Piłki Siatko-
wej Kobiet i Mężczyzn.

W tym roku gospodarze nie byli zbyt gościnni, podopieczne  
trenera Jarosława Mosiołka zwyciężyły w kategorii kobiet.

Czytaj na str. 15

Na świąteczną nutę

Pod tym tytułem 13 grudnia w SP Skarżysko Kościelne odbył się 
I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, który przygotowały i poprowa-
dziły Magda Mamcarz i Renata Wolska.

Czytaj na str. 16

Jubileusz 10.lecia zespołu Romano
21 września 2007 roku odbyło się pierwsze formalne zebranie  

Zespołu Pieśni, Tańca i Rozrywki Romano, choć pierwsze próby jego 
utworzenia podjęto już w 2005 roku. 18 listopada zespół uroczyście 
świętował Jubileusz 10.lecia powstania.

Czytaj na str. 5

Pomaganie jest PROSTE
5 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariatu.  

O dacie tej pamiętali uczniowie Szkoły Podstawowej w Skarżysku 
Kościelnym, w której od września działa Szkolny Klub Wolontariatu.

Czytaj na str. 2 i 7

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
pragniemy życzyć Mieszkańcom Gminy 

Skarżysko Kościelne,
aby świąteczny czas przepełniony był radością, 

ciepłem i rodzinną atmosferą. 
Niech przyniosą odpoczynek i chwilę wytchnienia od 

codziennych obowiązków
oraz energię i pomyślność na cały zbliżający się Nowy 

Rok. 
Przewodnicząca Rady 

Gminy 
Marzena Piętak

Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak

* awans gminy w rankingu samorządów,
* droga na Rudce już gotowa,
* Dzień Pracownika Socjalnego,
* relacja z sesji rady gminy,
* czas świątecznych spotkań,
* 46 paczek trafiło do dzieci,
* ponad 500 kg nakrętek na leczenie Kacpra,
* w przedszkolu, szkołach i wydarzenia sportowe.
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N a s I  Wo lo N ata R I UsZ E

Pomaganie jest PROSTE
5 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Wolontariatu.  

O dacie tej pamiętali uczniowie Szkoły Podstawowej w Skarżysku Ko-
ścielnym.

Odbyła się akademia przygotowana przez Szkolny Klub Wolonta-
riatu pod kierunkiem jego opie-
kuna Anny Rokita, która powi-
tała przybyłych na nią uczniów, 
a także gości: sekretarz gminy 
Monikę Mączyńską, dyrektor 
przedszkola Barbarę Kocia oraz 
gospodarzy obiektu – dyrektora 
Witolda Woźniaka i jego za-
stępczynię Dorotę Gibas. –Do-

bro, które czynicie drugiemu człowiekowi nie będzie Wam zapomniane 
– mówiła opiekunka klubu do zgromadzonych na sali gimnastycznej.

W trzech krótkich filmach młodzież przybliżyła ideę wolontaria-
tu i pracy wolontariuszy, podsumowała również działalność SzKW 
od czasu jego formalnego powstania tj. od września 2017 roku (choć 
działalność charytatywna w szkole prowadzona jest od dawna). Je-
den z filmów powstał we współpracy z Małgorzatą Paź oraz szkolną 
grupą teatralną – jego przesłaniem było motto: Dobro jest wśród nas.

Klub zorganizował m.in. akcję Nakręć się na pomaganie (w 2,5 
miesiąca zebrano ponad 500 kg nakrętek – pomoc dla Kacpra Pisar-
ka), Ciastomanię (zebrano 1050 
zł na leczenie Wiktorii), zbiórkę 
żywności dla zwierząt (zebrano 
175 kg karmy), posadzono 200 
żonkili w szkolnym ogrodzie w ra-
mach akcji Pola Nadziei, wykona-
no 400 serc na kiermasz charyta-
tywny (wykorzystano w tym celu 
m.in. 1,5 kilometra sznurka!). 

W dalszej części obchodów 

Dnia Wolontariusza Anna  
Rokita wręczyła osobom 
wspomagającym dyplomy 
z podziękowaniem, a wo-
lontariuszom – poza dy-
plomami – przekazała tort. 
–Dobro wciąga. Najpierw 
w działalność charytatywną 
zaangażowała się szkoła, 
później dołączyło przed-
szkole, urząd gminy oraz inne firmy i organizacje społeczne, wiele spo-
za naszej gminy – mówiła do zebranych Monika Mączyńska, a dyrek-
tor Witold Woźniak dziękując za pracę klubu powiedział: -Widzieć 
potrzebę drugiego człowieka, to w dzisiejszych czasach wielka wartość.

Odbył się również kiermasz charytatywny, podczas którego moż-
na było nabyć fanty i ozdoby choinkowe.

Do Szkolnego Klubu Wolontariatu należą: Adriana Walachnia, 
Nikola Ćmiel, Jowita Wiatr, Maria Obwarzanek, Wiktoria Czar-
nota, Wiktoria Wichowska, Paulina Suwara, Julia Pik, Gabriela  
Walas, Aleksandra Kiełek, Aleksandra Sieczka, Julia Sadza,  
Przemysław Derlatka, Łukasz Derlatka, Patryk Paź, Patryk  
Jędrzejczyk, Michał Wiśniewski, Kordian Król. 

Jacenty Kita

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego to 

święto nie tylko pracowników socjal-
nych, ale wszystkich pracowników 
służb społecznych. 

Na tę okoliczność z pracownikami 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej spotkały się przewodnicząca rady 
gminy Marzena Piętak oraz sekretarz 
gminy Monika Mączyńska, które prze-

kazały zebranym najlepsze życzenia wytrwałości i cierpliwości w tej 
odpowiedzialnej i często trudnej pracy, a także radości i spokoju 

w życiu osobistym. Przy kawie i okolicznościowym torcie panie roz-
mawiały o codziennych problemach pracowników socjalnych.

Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w Charzykowach 
w 1989 roku, podczas którego Jacek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek 
i inni wyznaczyli nowy kierunek działań w pomocy społecznej.

(jaki)
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Awans gminy z 1347 na 729 miejsce
Pismo Wspólnota, zajmujące się tematyką samorządności, opubli-

kowało wyniki kolejnego rankingu - tym razem dotyczącego zdolno-
ści kredytowej samorządów. 

Duży awans odnotowała nasza gmina. W rankingu zdolności 
kredytowej gmin wiejskich - ze wskaźnikiem na poziomie 10,286% 
- z miejsca 1347. (przy wskaźniku na poziomie 5,811%) awansowała 
na miejsce 729. Spadki w rankingu zanotowały pozostałe dwie gminy 
wiejskie z naszego powiatu: Łączna z miejsca 1109. (przy wskaźniku 
na poziomie 7,645%) na 1221. (i wartością wskaźnika 7,154%) i Bliżyn 
z miejsca 1107. (przy wskaźniku na poziomie 7,653%) na 1287. (i war-
tością wskaźnika 6,664%). W zestawieniu ujęto 1559 gmin wiejskich.

Ze wskaźnikiem na poziomie 5,16% awans w rankingu zdolności 
kredytowej samorządów wśród „miast innych” zanotował natomiast 
Suchedniów - z 555. miejsca w zestawieniu za lata 2012-2014 (przy 
wskaźniku na poziomie 4,169%) na miejsce 544. w bieżącym zestawie-
niu (na 586 ujętych w zestawieniu).

Spadek w rankingu zdolności kredytowej samorządów wśród 
miast powiatowych zanotowało miasto Skarżysko-Kamienna.  
W zestawieniu za lata 2014-2016 ze wskaźnikiem 5,82% znalazło się na 
miejscu 255. (na 267 ujętych w zestawieniu). To spory spadek - w ze-
stawieniu opracowanym na podstawie danych za lata 2012-2014 Skar-
żysko sklasyfikowano na miejscu 229. (wówczas wskaźnik wynosił 
6,08%).  

W rankingu zdolności kredytowej wśród powiatów ziemskich 
nasz powiat zajął miejsce 278. (ze wskaźnikiem na poziomie 4,38%), 
przy miejscu 282. (przy wskaźniku na poziomie 2,85%) w rankingu za 
lata 2012-2014. W zestawieniu ujęto 314 powiatów.

(jaki)

Sprawdź ważność dowodu osobistego!
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne zwraca się z uprzejmą prośbą 

o sprawdzenie ważności dowodów tożsamości. Dowody, które utraci-
ły ważność, zostały unieważnione w Rejestrze Dowodów Osobistych 
i podlegają wymianie.

Wymiana dowodów jest bezpłatna. Wnioski można składać 
w Urzędzie Gminy, pokój 112, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak

Wigilijne spotkanie starosty z samorządowcami 
i mediami

15 grudnia do sali konferencyjnej starostwa powiatowego na za-
proszenie starosty skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego oraz pozosta-
łych członków zarządu powiatu przybyli samorządowcy i przedstawi-
ciele lokalnych mediów.

W pierwszej części 
starosta pokrótce podsu-
mował mijający rok 2017, 
później zebrani połamali 
się opłatkiem i złożyli so-
bie życzenia.

Gminę Skarżysko Ko-
ścielne reprezentowali 
przewodnicząca rady gmi-
ny Marzena Piętak oraz 
wójt gminy Zdzisław Woźniak.

(jaki)

Cenna  droga na Rudce…

W czwartek 14 grudnia 2017 odbył się odbiór końcowy robót  bu-
dowlanych  w ramach  zadania pn.: Przebudowa  drogi gminnej nr 539 
(Rudka) w miejscowości Michałów.

W czynnościach odbiorowych uczestniczyli Zdzisław Woźniak 
- Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, Zdzisław Rymarczyk wiceprze-

wodniczący Rady Gminy oraz Sołtys Michałowa Waldemar Kutera, 
pracownicy Urzędu Gminy Ksawery Krupa – inspektor ds. drogo-
wnictwa, Robert Gładyś i Grzegorz Pypeć. W odbiorze końcowym 
wzięli również udział Justyna Rybak – inspektor nadzoru inwestor-
skiego i Andrzej Stolarczyk – kierownik budowy.

Zakres rzeczowy prac obejmował: roboty pomiarowe, mechanicz-
ne karczowanie zagajników,  roboty ziemne koparkami i transport 
urobku, formowanie i zagęszczanie nasypów, mechaniczne rozebra-
nie podbudowy z kruszywa, podbudowa z gruntu stabilizacyjnego 
cementem, dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, oprofi-
lowanie istniejącej podbudowy oraz wykonanie nawierzchni z miesza-
nek mineralno-asfaltowej standard II grubość warstwy wiążącej 4 cm. 
Wykonawcą robót był Budromost Starachowice.

Łączny koszt budowy drogi zamknął się w kwocie 234.020,56 zł.
Robert Gładyś
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ceny za dostawę wody pozostają bez zmian, za odprowadzania ście-
ków wzrastają o 6 gr/1m3, co w praktyce średnio na 1 gospodarstwo 
oznacza podwyżkę o 78 groszy miesięcznie.
Informacja wójta

W dalszej części sesji sprawozdanie z pracy urzędu w okresie mię-
dzy sesjami, złożyła sekretarz gminy Monika Mączyńska, gdyż wójt 

w tym czasie przebywał na urlopie.
Sekretarz uczestniczyła w tym czasie w kilku spotkaniach zorga-

nizowanych przez starostwo powiatowe w sprawie inwestycji drogo-
wych, sprzątania po kolizjach drogowych oraz narastającego proble-
mu szkód czynionych przez dziki. –Wszyscy widzą problem dzików, 
ale nikt nie potrafi go rozwiązać, a ludzie płaczą – podsumowała te 
spotkania Monika Mączyńska podkreślając, że największe pole do 
popisu w tym względzie mają koła łowieckie.

Sekretarz poinformowała również, że rozstrzygnięty został prze-
targ na dostawę oleju opalowego na potrzeby urzędu, który wygrała 
firma Mer-Trans z ceną 2633 zł za tonę. Omówiła również podsumo-
wanie Paktu Zatrudnieniowego, o czym piszemy na str. 6.
Rada uchwaliła

Później radni pod-
jęli kilka uchwała doty-
czących m.in.  zmiany 
budżetu Gminy Skarży-
sko Kościelne na 2017 
r., zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finanso-
wej Gminy Skarżysko  

Kościelne na lata 2017 do 2028 roku oraz uchwalili Program Profilak-
tyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na tere-
nie gminy na rok  2018.

Jacenty Kita

W  PR ac  R a Dy  G m I N y

Za nami XXXIV sesja rady gminy
4 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XXXIV 

w bieżącej kadencji sesja Rady Gminy Skarżysko Kościelne, której 
przewodniczyła Marzena Piętak.

Na początku sesji przewodnicząca rady oddała głos obecnym na 
sesji członkom Szkolnego Klubu Wolontariatu działającego przy SP 
Skarżysko Kościelne. 

Opiekunka klubu Anna Rokita poinformowała zebranych  
o akcji na rzecz Kacpra Pisarka, a radni mogli nabyć wykonane przez 
uczniów serduszka i ozdoby świąteczne, wspierając tym samym ten 
szczytny cel.
Wodny bałagan prawny

Radni mieli na sesji zatwierdzić taryfy dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na 2018, jednak wójt 
Zdzisław Woźniak zawnioskował o zdjęcie tej uchwały z porząd-

ku obrad, a uzasadnił to prezes 
MPWiK Łukasz Żuchowski.

-22 listopada prezydent podpi-
sał nową ustawę zmieniającą całko-
wicie zasady taryfowania opłat za 
wodę. Nowe przepisy wejdą w życie 
12 grudnia. Ustawa zawiera dużo 
niuansów, a wiele zapisów jest tak 
nieprecyzyjnych, że różnie można 
je interpretować. Rozsądnym za-
tem wydaje się, aby z uchwaleniem 

nowych taryf poczekać – mówił prezes.
Jak wyjaśnił w dalszej części swego wystąpienia, od 1 stycznia 2018 

roku wchodzi też w życie nowe prawo wodne. MPWiK nie będzie już 
przedkładał do zatwierdzenia nowych taryf do gminy, ale do nowego, 
państwowego podmiotu Wody Polskie, który będzie je zatwierdzał. 
Propozycje nowych taryf MPWiK musi złożyć do 11 marca, a wcze-
śniej opracować plany inwestycyjne i działania na najbliższe 3 lata. 
Jest to załącznik do wniosku taryfowego. MPWiK musi też opraco-
wać nowy Regulamin dostarczania wody, który też muszą zatwierdzić 
Wody Polskie, których póki co… nie ma. –Musimy opracować nowy 
wniosek, ale nie ma rozporządzeń wykonawczych i nie wiadomo na 
jakich zasadach to robić. Mamy masę pracy z kwestiami formalno-
-prawnymi. Podczas procedowania nowej ustawy zgłoszonych zosta-
ło 30 stron poprawek, z których żadna nie została uwzględniona! Nie 
wiem, jak Wody Polskie do 11 marca zdążą zatwierdzić taryfy dla 2540 
podmiotów w Polsce, skoro nie mają jeszcze pracowników –dodał pre-
zes.

Ostatecznie radni, przy trzech głosach wstrzymujących, zdecydo-
wali o zdjęciu tej uchwały z porządku obrad.

W praktyce oznacza to tyle dla mieszkańców, że od 1 stycznia 

Zmiana godzin pracy apteki
Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają  

godziny pracy Apteki Anna Minda w Skarżysku Kościelnym. 
Będą one następujące:

- poniedziałek – piątek – godz. 8.00-19.00
- sobota – 8.00-15.00
- w niedzielę i dni świąteczne apteka będzie nieczynna.

Chcesz sobie pomóc?

Przyjdź w każdy czwartek o godz. 18.00 do świetlicy 

wiejskiej przy ul. Kolonia 7.
Zaprasza grupa AA oraz Al.-Anon.



Nasza Gmina 5L I S TO PA D  2017 Nasza GminaG R U DZ I E Ń  2017 5

przeplataną występami zespołu i pokazem multimedialnym, popro-
wadziła Teresa Poddębniak. Później przy utworze Vivaldiego Cztery 

pory roku za pośrednictwem robotów zebrani odbyli podróż w prze-
szłość (powstanie zespołu) aż po rok…2050.

Nie zabrakło części  
artystycznej, życzeń i prezen-
tów od zaproszonych gości 
oraz chóralnego Sto lat, jak 
również zabawy tanecznej. 
Szczególny prezent zespołowi 
sprawiła Danuta Banaczek, 
jest nim pobyt w ośrodku wy-

poczynkowym Jaskółka w Zakopanem.
Patronat na wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Adam 

Jarubas, Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski i Wójt Gminy Skarżysko 
Kościelne Zdzisław Woźniak.

Jacenty Kita

J U b I l EUsZ  Z E s P o łU  R o m a N o

Jubileusz 10.lecia zespołu Romano
21 września 2007 roku odbyło się pierwsze formalne zebranie  

Zespołu Pieśni, Tańca i Rozrywki Romano, choć pierwsze próby jego 
utworzenia podjęto już w 2005 roku. Pierwszy występ zespołu pod 
kierunkiem Romana Gładysia miał miejsce w dniu 8 grudnia w re-
stauracji Arkadia. I tak minęła już dekada działalności zespołu. –Ini-
cjatorką i mózgiem całego przedsięwzięcia była Marta Kowalik-Staps 
– mówi Krystyna Staszewska, od początku kierownik zespołu liczą-
cego obecnie 29. członków.

18 listopada zespół uroczyście świętował Jubileusz 10.lecia po-
wstania. Na spotkanie, które poprowadzili przewodnicząca zespołu 
Krystyna Staszewska oraz Szymon Płusa, przybył zespół, ich przy-
jaciele, a także zaproszeni goście: członkowie Związku Weteranów 

i Rezerwistów Wojska Polskiego m.in. z Kielc, Radomia i Stąporkowa, 
jeden z twórców zespołu (od którego wziął on nazwę) Roman Gładyś, 
poseł Marzena Okła-Drewnowicz, przedstawiciel Marszałka Woje-
wództwa Adama Jarubasa Michał Piast, radni powiatowi Danuta 
Banaczek i Paweł Wiatr, przewodnicząca rady gminy Marzena Pię-
tak, sekretarz gminy Monika  
Mączyńska, sołtysi Walde-
mar Błach i Stefan Kiełek, 
przewodniczący rad sołec-
kich Irena Sykulska i Walde-
mar Drzewiecki, DJ Tomasz 
Gluza, członkinie Grzybo-
wianek i KGW Skarżysko  
Kościelne.

Część wspomnieniową, 
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z nich powróciło na rynek pracy. Obecnie 7 osób jest zatrudnionych 
na umowę o pracę (w tym 4 osoby po odbytych stażach) a 2 nadal od-
bywają staż. Dwie osoby przerwały udział we wsparciu, a jedna kobie-
ta przeszła na emeryturę. 

Pomimo zakończenia funkcjonowania Paktu Zatrudnieniowego 
przy wsparciu Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp, skarży-
skie Partnerstwo na rzecz zatrudnienia osób bezrobotnych 50+ będzie 
nadal realizować wyznaczone sobie cele. Kolejny nabór osób bezro-

botnych już wkrótce! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do 
współpracy! Osobą do kontaktu jest Agnieszka Buryło, Koordynator 
Zespołu ds. Rozwoju Zawodowego w PUP Skarżysko-Kamienna, tel. 
41 25 17 340, e-mail: a.burylo@pupskarzysko.pl. 

Jacenty Kita

W  G m I N I E  I  o ko l I c y

46 paczek trafiło do dzieci
Do Świerczka kolejny raz zawitał św. Mikołaj. Tym razem pacz-

ki otrzymało 46. dzieci z tej 
miejscowości oraz z ul. Leśnej 
i Kolonia.

W rolę św. Mikołaja wcie-
lił się Andrzej Ołownia, a to-
warzyszyły mu piękne Elfy: 
Marzena Piętak, Ewelina 

Olejarz, Bożena Jasek oraz 
Marzenna Ołownia.

Wydarzenie zorganizowali: 
radna Świerczka Marzena Pię-

tak, sołtys Bożena Jasek oraz 
rada sołecka. Fundatorami pa-
czek byli: Danuta Banaczek, 
Ewelina i Hubert Olejarz, 
Agnieszka Rut i rada sołec-

ka. Ciasta na poczęstunek dzieci zostały upieczone przez mieszkan-

ki. Były to: Agnieszka Rut, Barbara Woźniak, Barbara Szymczyk,  
Sylwia Purtak, Renata Kubicka i Renata Kateusz.

(jaki)

Podsumowanie Paktu Zatrudnieniowego
W Hotelu Promień w czwartek, 23 listopada, odbyła się debata 

pod nazwą Pakt Zatrudnieniowy 50+ - Od teorii do praktyki. Gminę  
Skarżysko Kościelne repre-
zentowały sekretarz gminy  
Monika Mączyńska oraz  
kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Agata Gula.

Konferencję otworzył dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Skarżysku-Kamiennej Roman 
Białek witając przybyłych na nią 

ekspertów, samorządowców, pracodawców, przedstawicieli biznesu 
i jego otoczenia. 

Gospodarzem spotkania był Starosta Skarżyski Jerzy Żmijew-
ski, który objął spotkanie swoim patronatem honorowym. Debatę  
poprowadził i moderował dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Skarżysku-Kamiennej Roman Białek. Celem konferencji była 
analiza efektów testowanego w projekcie rozwiązania jakim są pak-

ty zatrudnieniowe. W trakcie debaty eksperci dyskutowali na temat 
Paktów Zatrudnieniowych nie tylko na rynku polskim, ale również 
porównywali go z paktem niemieckim. Przedstawiono również wnio-
ski i rekomendacje z testowania modelu Paktu Zatrudnieniowego na 
przykładzie powiatu skarżyskiego.

Przypomnijmy, że powiat skarżyski jako jeden z pięciu regionów 
w Polsce przez 9 miesięcy uczestniczył we wdrażaniu niemieckiego 
modelu współpracy w postaci paktów zatrudnieniowych. Pakt Za-
trudnieniowy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 50+ 
w powiecie skarżyskim zawiązany został 13 grudnia 2016 r. przez 7 in-
stytucji: Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Integracji Spo-
łecznej w Skarżysku-Kamiennej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Skarżysku Kościelnym, Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. 
oraz Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o. o. W wyniku partnerskiego 
działania Pakt objął wsparciem 12 osób bezrobotnych 50+. Dziesięć 
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W  G m I N I E  I  o ko l I c y

„Zaduszki poetyckie” w MCK
Z udziałem twórców z naszej gminy – Elżbiety Jach i Zbignie-

wa Ścisłowicza – 23 listopada 
w MCK w Skarżysku-Kamiennej 
odbyła się 12. Kawiarnia Literac-
ka. 

Spotkanie poprowadziła pre-
zes Grupy Literackiej Wiklina 
Elżbieta Jach, a podzielone ono 
było na cztery bloki tematycz-
ne.  Pierwszy poświęcony był  

Leopoldowi Staffowi, którego 60. rocznica śmieci minęła w maju br. 
Drugi blok poświęcony był twórczości Grupy. Mirosław Parde-

la wspominał Bożenę Piastę. 
Bożena Kiełkiewicz prze-
czytała wiersz dla Leokadii 
Piwko. Marian Frąk - dla 
Grażyny Majcherskiej. Anna 

Zakrzewska - dla Lecha 
Szypy. 

Trzeci blok nosił na-
zwę W Ciemności, podczas 
którego przy wygaszonych 

światłach recytowano wiersze.  Na przykład E. Jach recytowała wiersz 
Kiedy opuszczą Nas słowa. Czwarty blok to wspomnienia o tych, któ-
rzy odeszli. 

Wieczór umilił koncert fortepianowy Pawła Jezierskiego  
z Państwowej Szkoły Muzycznej w Skarżysku-Kamiennej. 

(jaki)

Spotkanie KGW Skarżysko Kościelne z prezesem
16 listopada 2017 roku w siedzibie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej 

w Kielcach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Rady ds. Ko-
biet i Wiejskiego Gospodar-
stwa Domowego. 

Na spotkanie zostały 
zaproszone również przed-
stawicielki z KGW Skarży-
sko Kościelne. W spotkaniu 
uczestniczył Prezes Progra-

mu Rabatu Rolniczego Jan Boczek, który mówił o korzyściach pły-
nących z programu Rabatu Rolniczego dla mieszkańców wsi. Odbyła 
się również dyskusja o kłopotach dnia codziennego, które możemy 
wspólnie rozwiązać. Prezes obiecał, iż odwiedzi wkrótce naszą miej-
scowość.   

Szymon Płusa

Nakręceni na pomaganie…
czyli jak w 2,5 miesiąca zebraliśmy ponad pół tony nakrętek

Od 22 września 2017r., działający w Szkole Podstawowej w Skar-
żysku Kościelnym, Szkolny Klub Wolontariatu #EsKaWu, prowadzi 
akcję Nakręć się na pomaganie. 

Akcja jest bardzo prosta. Zbieramy plastikowe nakrętki. 
Dlaczego?

Zbieranie nakrętek uczy nas segregowania odpadów. Butelka  
i nakrętka są wykonane z innego rodzaju plastiku. Osobno i butelka 
i nakrętka mogą być poddane procesowi recyklingu. Zebrane odpady 
zostaną wtedy przetworzone na nowe zakrętki, opakowania, a nawet 

obudowy komputerów. Kiedy wy-
rzucamy zakręconą butelkę, proces 
ten jest niemożliwy.

Ale to nie wszystko. Zbieranie 
nakrętek to też wspieranie osób nie-
pełnosprawnych, zakup sprzętu me-
dycznego i rehabilitacyjnego. Zbiór-

ka nakrętek nie jest łatwa – żeby zebrane surowce zarobiły na sprzęt 
rehabilitacyjny potrzeba nawet kilku ton nakrętek. 1 kg to około 500 
nakrętek. Dlatego tak ważne jest, by jak najwięcej osób włączyło się 
w zbiórkę. 
Dla Kogo?

Zbieramy nakrętki na rehabilitację Kacpra Pisarka, niespełna 
czteroletniego chłopca chorego na SMA – rdzeniowy zanik mięśni. 
Czy warto?

Oczywiście, że warto. Nas to nic nie kosztuje. Wystarczy, że wy-
robimy sobie nawyk składania nakrętek, a potem wystarczy je zanieść 
do punktu zbiórki (szkoła, przedszkole, urząd gminy, supermarket). 
Nasza akcja

Partnerem akcji Nakręć się na pomaganie jest Przedszkole Samo-
rządowe w Skarżysku Kościelnym. Do wsparcia naszej akcji przeko-
naliśmy wiele instytucji i osób prywatnych. Przygotowaliśmy plakaty 
i specjalne pudełka do urzędów, szkół, przedszkoli, sklepów.  Zbierają 
z nami: Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym, Urząd 
Gminy w Skarżysku Kościelnym, Przedszkole nr 10 im. Kubusia Pu-
chatka w Skarżysku-Kamiennej, Szpital Powiatowy w Skarżysku-Ka-
miennej, Szkoła Podstawowa nr 7 w Skarżysku-Kamiennej, Szkoła 

Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim, Szkoła Języków Obcych Energy 
School w Szydłowcu, Sklep Lewiatan w Mircu, Sklep Kubuś w Gadce, 
Sklep A-gatka w Gadce, Sklep Livio w Gadce, Nasz Sklep w Skarżysku 
Kościelnym, Sklep z odzieżą dziecięcą Zygzak w Skarżysku-Kamien-
nej, Bar Orientalny Sajgonka, Hotel Promień,  Dom weselny Lider 

Mouse, Zakład Dana, Sklep p. A. Walasa w Skarżysku-Kamiennej, 
Sklep u Barbary w Grzybowej Górze, Klub Semafor oraz wielu ludzi 
o ogromnych sercach. 
Wyniki

Od 22 września do 1 grudnia zebraliśmy wspólnie ponad PÓŁ 
TONY nakrętek (czyli ok. 250000 nakrętek).

Zachęcamy do zbierania z nami. Dzięki naszej pomocy Kacper  
będzie miał fundusze na rehabilitację. Razem mamy wielką moc.  

Dziękujemy wszystkim za wsparcie akcji Nakręć się na pomaganie.
Opiekun #EsKaWu 

Anna Rokita
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wy Paweł Wiatr, radni Stefan Kiełek i Janusz Sieczka, sołtys Walde-
mar Błach oraz przewodniczący rad sołeckich Skarżyska Kościelne-

go I Irena Sykulska i II Wojciech Drzewiecki, a także prezes Gromu  
Szymon Plusa oraz przedstawicielki zespołu Grzybowianie. 

Nie zabrakło składania sobie życzeń przy łamaniu się opłatkiem 
oraz wieczerzy wigilijnej. 

O kolejnych spotkaniach napiszemy w styczniowym wydaniu NG.
Jacenty Kita

W  G m I N I E  I  o ko l I c yś W I ąt E c Z N y  c Z a s

Czas świątecznych spotkań
W okresie przed i po Świętach Bożego Narodzenia, a także w oko-

licy Nowego Roku, odbywają się liczne spotkania wigilijno-opłatkowe 
i świąteczne. Za nami pierwsze z nich.
Wigilijne spotkanie DKK

13 grudnia członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki zebrały się 
w bibliotece, aby złożyć sobie życzenia świąteczne. 

Z życzeniami do nich przybyli przewodnicząca rady gminy  
Marzena Piętak, wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz sekretarz  
gminy Monika Mączyńska. Życzenia przekazała również kierownik 
biblioteki Teresa Banaszczyk.
Świąteczne spotkanie zespołu Romano

W świetlicy wiejskiej tego samego dnia odbyło się spotkanie świą-
teczno-wigilijne członków, przyjaciół i sympatyków Zespołu Pieśni 
i Tańca Romano.

Wśród gości obecnych na tym wydarzeniu byli: przewodnicząca 
rady gminy Marzena Piętak, wójt Zdzisław Woźniak, radny powiato-
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rek. Taniec śnieżynek wykonaly: Maria Pacek, Marcel Gryz, Marcel  
Jaworski, Igor Jaworski, Alicja Stefaniak, Aleksandra Stefaniak, 
Wiktoria Zając, a narratorami byli Mateusz Janiec, Zuzanna  
Materek.

Bajka została przygotowana przez: Justynę Rokita – scenariusz, 
reżyseria, choreografia, Ewelinę Hamera –oprawa muzyczna, Magda-
lenę Chmolowska – Becla – dekoracja, Sylwię Oczkowicz – piosenka 

i taniec śnieżynek, Katarzy-
nę Kowalik – taniec Dia-
błów, Rafała Lipkę – nagło-
śnienie.

W dalszej część tego 
sympatycznego popołudnia 
wystąpiła grupa tanecz-

na z klasy V i VI w ukła-
dzie tanecznym do miksu 
przebojów (Emila Błach, 
Zuzana Materek, Anna 
Strzelec, Lena Sykuła, 
Julia Zając), później zo-
baczyliśmy układ tanecz-
ny w wykonaniu uczniów 
klasy IV i V do piosenki Wszystko, czego chcę na święta (Alicję Dwo-
jak, Kacpra Garbacza, Gabrysię Gąskę, Pauline Karpetę, Julię  
Kuszewską, Jakuba Mendaka, Oliwię Misiowiec, Oskara Misiowiec, 
Maję Nowak, Mateusza Packa, Natalię Parkite, Emilie Raczyńską, 
Amelię Sykuła), a na zakończenie układem tanecznym do piosenki 
Pada śnieg w świąteczny nastrój wprowadziła zebranych klasa V i VI.

Kiermasz świąteczny przygotowała Ewelina Hamera oraz ucznio-
wie: Filip Podgórski, Emilia Błach, Bartosz Gładyś, Jakub Stefaniak.

Goście złożyli zebranych w remizie świąteczne życzenia, a orga-
nizatorzy podziękowali sponsorom za ufundowanie paczek, a rodzi-
com za przygotowane wypieki domowe oraz za pomoc w przygoto-
waniu strojów.

(jaki)

o b c h o Dy  D N I a  s t R a ż a k aś W I ąt E c Z N y  c Z a s

Bajkowo i Mikołajkowo w Grzybowej Górze
10 grudnia w Grzybowej Górze dzieci dla licznie przybyłych ro-

dziców i gości zaprezentowały bajkę Królowa Śniegu, z kolei do nich 
później zawitał Święty Mikolaj.

Przybyłych powitała dyrektor szkoły Małgorzata Strzelec, 
a wśród gości byli: przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, rad-
ny powiatowy Paweł Wiatr, radni Sebastian Pik i Zbigniew Piętak, 
prezesa Stowarzyszenia OSP w Grzybowej Górze Marian Gładyś, 
sołtys Magdalena Piętak, przewodniczący rady sołeckiej Waldemar 

Dwojak, przewodniczący rady rodziców Piotr Materek. Szczegól-
nie ciepło dyrektor powitała sponsorów paczek mikołajowych: Da-
nutę Banaczek, Mirosława i Marzenę Kocia, Ewelinę i Oktawiana  
Gładyś, Sebastiana Pika.

Na początek uczniowie zaprezentowali bajkę Królowa śniegu 
a w rolę aktorów wcielili się: Królowa Śniegu  - Lena Sykuła, Gerda  
- Julia Zając, Kaj - Daniel Gładyś, Rozbójnicy - Gabrysia Gąska, 
Anna Strzelec, Gładyś Bartosz, Jakub Stefaniak, Diabełki - Blanka 
Cena, Kamila Fijłkowska, Amelia Surma, Diabeł - Bartosz Strzelec, 
Babcia - Paulina Karpeta, Dziadek - Paweł Płusa, Staruszka - Natalia 
Partita, Gołąb - Julia Kuszewska, Wrona - Apolonia Pik, Renifery 
- Miłosz Skorek – Piętak, Dawid Walczyński, Norbert Wiatr, Kwia-
ty - Nikola Klimorowska, Klaudia Kocia, Lena Madej, Zofia Mate-
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Minął miesiąc w przedszkolu samorządowym
Wizyta pszczelarzy

28 listopada 2017 roku w Przedszkolu Samorządowym  
w Skarżysku Kościelnym gościliśmy Włodzimierza Focha  
i Zbigniewa Cieślaka - pszczelarzy, których świat pszczół zafascyno-
wał tak bardzo, że postanowili dzielić się swą pasją z innymi. 

W bardzo serdecznej atmosferze panowie opowiadali dzieciom 
o życiu pszczół, ich zwyczajach oraz znaczeniu w przyrodzie, a także 
o odpowiedzialnej pracy pszczelarza. Dzieci dowiedziały się, czym się 
żywią te niezwykłe owady, jak spędzają zimę oraz jak powstaje miód. 

Na koniec odbyła się degustacja tego smakołyku, który wszystkim 
bardzo smakował. Serdecznie dziękujemy za spotkanie, które przy-
niosło dzieciom dużo radości.
Przedszkolne Andrzejki

30 listopada 2017 roku w Przedszkolu Samorządowym  
w Skarżysku Kościelnym odbyły się zabawy andrzejkowe. Od samego 
rana atmosfera w naszym przedszkolu była bardzo gorąca. Podekscy-
towane dzieci nie mogły się doczekać rozpoczęcia zabawy. 

Wreszcie nadeszła długo oczekiwana przez dzieci chwila i rozpo-
częła się zabawa. Było lanie wosku, ciągniecie karty Kim będę, dzieci 
mogły poznać swoją przyszłość, imię ukochanej lub ukochanego i do-
wiedzieć się, co może się zdarzyć w ich życiu w niedalekiej przyszło-
ści. Nie mogło też zabraknąć wróżenia z butów, które w czasie zabawy 
ustawiały chętne dzieci świetnie się przy tym bawiąc. Wróżby i kon-
kursy były wielką atrakcją. Wiele radości sprawiły dzieciom także tań-
ce z balonami i szarfami.
Wizyta św. Mikołaja

6 grudnia 2017 roku do Przedszkola Samorządowego w Skarżysku 
Kościelnym zawitał Św. Mikołaj w asyście Elfa. 

Długo wyczekiwany gość wywołał uśmiech na twarzy przedszko-
laków. Witając Mikołaja dzieci śpiewały piosenki. Miło spędzony czas 

uświetniły także prezenty zakupione przez radę rodziców. Przedszko-
laki z radością zaprosiły Św. Mikołaja za rok obiecując, że czekając na 
niego będą bardzo grzeczne!

Zofia Sieczka

W  PR Z E D sZ ko lU

Cykl spotkań profilaktycznych
Od spotkań w SP Majków i Kierz Niedźwiedzi rozpoczął się cykl 

spotkań profilaktycznych w naszych placówkach oświatowych.
W pierwszych z nich – poza młodzieżą klas V-VII oraz nauczycie-

lami – uczestniczyli sekretarz  
Monika Mączyńska, prze-
wodnicząca GKRPA Aga-
ta Gula oraz dzielnicowy,  
asp. Paweł Wodziński, który 
przeprowadził prelekcję na 
temat szkodliwych skutków 
spożywania alkoholu, pale-

nia papierosów oraz zażywania dopalaczy. Prelekcje wzbogacone zo-

stały pokazem filmów, przygotowanych przez młodzież skarżyskich 
szkół średnich.

Kolejne spotkania odbędą się na początku 2018 roku.
(jaki)
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W  sZ ko ł ac h

Ż życia SP w Skarżysku Kościelnym
Smak Życia czyli debata o … dopalaczach

Dla uczniów gimnazjum i VII klas Szkoły Podstawowej  
w Skarżysku Kościelnym pedagog szkolny Renata Wiatr we współ-
pracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych i Narkomanii zorganizowała warsztaty profilaktyczne pt. Smak 
Życia, czyli debata o … dopalaczach.  

Jest to program z zakresu profilaktyki uniwersalnej, przygotowany 
z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciw-
działania Narkomanii. Zajęcia w szkole prowadziła specjalista terapii 

uzależnień, starszy trener Anna 
Kobierska. Zajęcia miały formę 
dwugodzinnych warsztatów. 
Celem programu było dostar-
czenie uczniom podstawowych 
informacji na temat dopalaczy 
i zagrożeń wynikających z ich 
używania, a w konsekwencji 

zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi 
produktami. W szerszym kontekście profilaktyki zintegrowanej, ce-
lem jest także zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych sub-
stancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych. Ważne jest, aby 
uczniowie podejmowali zachowania prozdrowotne oraz aby umieli 
sięgać po pomoc w przypadkach doznawania szkód. 
Charytatywne Andrzejki

W środę 22 listopada w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościel-
nym zorganizowane zostały Andrzejki. 

Miały one na celu nie tylko dobrą zabawę i podtrzymanie tradycji, 
ale również uczyć empatii, większej wrażliwości na problemy innych, 
a przede wszystkim tego, że wspólnie możemy zdziałać więcej! 

Tego dnia uczniowie klasy VI pod opieką Renaty Wolskiej  

i Magdy Mamcarz przygotowały wiele atrakcji dla uczniów klas I – 
III. Była sala z wróżbami, zabawa taneczna, fotobudka, nauka tańca 
i konkurencje dla młodszych kolegów. W czasie imprezy była loteria 
fantowa i sprzedaż babeczek. Dochód przeznaczony zostanie na upo-
minki dla podopiecznych Przystani w Skarżysku – Kamiennej.

Dziękujemy za zaangażowanie nie tylko uczniom, ale i rodzicom 
bez których nie udałoby się zrealizować założonych celów. 

Renata Wiatr
Magda Mamcarz

Jestem bezpieczny na drodze
Cyklicznie, co roku w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościel-

nym pedagog szkolny Renata Wiatr i wychowawca świetlicy Małgo-
rzata Lisowska ogłaszają konkurs profilaktyczny dotyczący bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym, przeznaczony dla uczniów klas I - III. 
Konkurs poprzedzany jest wieloma działaniami profilaktycznymi, jak 

np. spotkanie z funkcjonariuszami policji, pogadankami na zajęciach 
z wychowawcą, praktyczną nauką poruszania się po drodze. Konkurs 
co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci.

Wyniki konkursu Jestem bezpieczny na drodze:
I miejsce:

Jagoda Szumiał – klasa IIIa
Wiktoria Berus – klasa IIIb

II miejsce:
Mateusz Dulęba – klasa IIIb
Maja Mąkosa  – klasa I

III miejsce:
Patrycja Paź – klasa II
Izabela Herman – klasa II

Wyróżnienia:
Oktawian Wiatr – klasa I
Mateusz Gonciarz – klasa I
Bartosz Binder – klasa IIIa
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Renata Wiatr
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Minął miesiąc w SP Kierz Niedźwiedzi
Pluszowy Miś w Kierzu Niedźwiedzim

5 listopada to Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji 
młodsze dzieci naszej szkoły obchodziły to święto uczestnicząc w róż-
nych grach i zabawach ruchowych, plastycznych, quizach i zgadywan-
kach. 

Każde dziecko przyszło do szkoły ze swoim małym lub dużym 
przyjacielem - Misiem. Dzień ten był pełen uśmiechu oraz wspania-
łej zabawy.

Andżelika Kocia
Z wizytą w bibliotece

25 listopada z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia ucznio-
wie klasy III skorzystali z zaproszenia kierownika Teresy Banaszczyk 
i odwiedzili Gminną Bibliotekę w Skarżysku Kościelnym.

Zajęcia zaczęły się od przeczytania przez panią Teresę historii 
Święta Pluszowego misia. Później dzieci opowiadały o swoich plu-
szakach. Następnie uczniowie zmagali się z różnymi działaniami 
ruchowymi, plastycznymi oraz wiedzy. W tym czasie jury z GOPS-
-u wybierało najładniejsze misie, które dzieci zrobiły w domu różny-
mi technikami.

Po zakończonych zmaganiach kierownik GOPS-u Agata Gula 
wręczyła nagrody ufundowane przez GOPS w Skarżysku Kościelnym. 
Wszystkie misie zostały nagrodzone. Pani Teresa Banaszczyk rów-
nież wręczyła dzieciom upominki i dyplomy. Dzieci bardzo owocnie 
spędziły czas i uśmiechnięte wróciły do szkoły.

Bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie pani Teresie  
Banaszczyk.

Jolanta Woźniak

Minął miesiąc w SP Majków
Urodziny Pluszowego Misia

25 listopada to dzień, kiedy na świecie obchodzi się Urodziny  
Pluszowego Misia. Miś jest przyjacielem dzieci, czy zatem wypada za-
pomnieć o urodzinach przyjaciela?

Mikołajki w Majkowie
Dzień 6 grudnia zgromadził w Szkole Podstawowej w Majkowie 

całą społeczność Majkowa i okolic. Wizyta Mikołaja to świetny pre-
tekst do wspólnego spędzenia czasu. 

Niezwykłą atrakcją tego 
dnia stał się spektakl pt: Kło-
poty w Laponii. W role bo-
haterów wcielili się rodzice 
zaangażowani w działalność 
Teatru Rodzica istniejącego 
w szkole. Zachwyt dziecia-
ków wzbudziły prezenty 
wręczane przez Mikołaja. 

Rodziców zainteresował 
kiermasz bożonarodzenio-
wy pełen atrakcyjnych stro-

ików wykonanych przez Majkowskie rodziny.
Ozdabiali bombki ze św. Mikołajem

6 grudnia uczniowie kl. 0, I i III 
naszej szkoły odpowiedziały na zapro-
szenie Św. Mikołaja i wybrały się do 
Pracowni Artystycznej AS w Skarży-
sku- Kamiennej, gdzie własnoręcznie 
zdobiły bombki choinkowe. 

Każde dziecko otrzymało swoją 
bombkę, która będzie zdobić ich świą-
teczne drzewko. Wszyscy okazali się 
wielkimi artystami. Ich bombki to 
prawdziwe dzieła sztuki. 

Justyna Dziumowicz- Dziura
Beata Szczygieł



Nasza Gmina 13L I S TO PA D  2017 Nasza GminaG R U DZ I E Ń  2017 13

W sZkołach

Andrzejki w SP Grzybowa Góra
Z okazji Andrzejek w naszej szkole w środę 29 listopada odbył się 

Wieczór Wróżb Andrzejkowych połączony z dyskoteką dla wszystkich 
uczniów. 

Klasy młodsze oraz 
wychowankowie przed-
szkola bawili się wspólnie 
wraz ze swoimi wycho-
wawczyniami. Zabawę ta-
neczną przerywały wróż-
by andrzejkowe, w trakcie 
których uczestnicy pozna-
wali imiona swoich miło-
ści, a także odkrywali, co przyniesie im przyszłość. 

Po młodszych uczniach w Dyskotece udział wzięli uczniowie klas 
IV-VII, którzy doskonale bawili się przy najnowszych hitach. Starsi 
uczniowie wzięli udział w wyścigu bucików oraz w zabawach i wróż-
bach zorganizowanych przez wychowawczynie. 

Dyskoteka była bardzo udana, a wróżby przyniosły dzieciom wiele 
radości. 

Rafał Lipka

Minął miesiąc w małej szkole
Przedszkolacy na Przeglądzie Pieśni Patriotycznej

14 listopada, dzieci z grupy Sówki z Oddziału Przedszkolnego przy 
SP w Lipowym Polu Skarbowym, pod nazwą zespołu Mazureczki, 
wzięły udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej Z Pieśnią do Niepod-
ległej w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kam. 

W barwach narodowych, z postawą patriotyczną dzieci dumnie 
zaprezentowały utwór pt. Czerwone jabłuszko. Na wielkiej scenie sta-
nęli: Julia Mendak, Agata Rokicka, Amelia Blajerska, Oskar Siecz-
ka, Oliwia Sadza, Oliwia Róg. Do udziału w Przeglądzie dzieci zo-
stały przygotowane przez Magdalenę Pisarek oraz Magdalenę Cabaj.
Pasowanie na „Przedszkolaka” i „Zerówkowicza” 

7 listopada w Punkcie i Oddziale Przedszkolnym przy SP w Li-
powym Polu Skarbowym, odby-
ło się uroczyste Pasowanie na 
Przedszkolaka i Zerówkowicza, 
w którym udział wzięły dzieci 
z grupy Pszczółki pod opieką Sylwii  
Potrzeszcz, Tygryski pod opieką 
Marii Wojteczek oraz Sówki opie-
ką Magdaleny Pisarek. 

Po występach artystycznych 
dyrektor szkoły Iwona Maj, do-
tykając każdego przedszkolaka 
olbrzymim ołówkiem, włączyła 
Go do grona poszczególnej grupy 

przedszkolnej. Rodzice dzieci z dumą obserwowali swoje pociechy. 
Przedszkolaki przygotowały występy artystyczne – były wierszy-

ki, piosenki, tańce oraz uroczyste wręczanie dyplomów oraz słod-
kich upominków.
Światowy Dzień Pluszowego Misia 

24 listopada z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, w grupie 
Tygrysków zorganizowane zostały zajęcia otwarte dla rodziców. 

Podczas zajęć dzieci wraz z rodzicami i opiekunami wyruszyły na 
poszukiwania miodu. W drodze czekały na nich różne ciekawe zada-
nia do wykonania, podczas których wszyscy świetnie się bawili. Na za-

kończenie przedszkolaki, wspólnie z opiekunami wykonały pracę pla-
styczną - wyklejały różnymi materiałami sylwetę pluszowego misia.

Magdalena Pisarek

Andrzejki i rozgrywki w świetlicy
25 listopada w świetlicy 

w Skarżysku Kościelnym rady 
sołeckie wsi i KGW oraz Grom 
Skarżysko Kościelne zorganizo-
wali dla mieszkańców andrzej-
kowe spotkanie integracyjne.

Było ono połączone z tur-
niejami darta o puchar prze-
wodniczącej rady sołeckiej 

Ireny Sykulskiej i turniej 
halowej piłki nożnej o pu-
char prezesa Gromu Szy-
mona Płusa.

Na sali panowała 
wspaniała atmosfera, któ-
rą podkręcał DJ Sebastian 
Skorek. 

Turnieje sędziowali 
Bogusław Kowalik i Woj-
ciech Drzewiecki. W turnieju piłki halowej zwyciężyła Anna Dulęba 
a w turnieju darta Teodor Dudek.

Szymon Płusa
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                                                                        Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w 2018r.  

2018 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2018 Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

NAZWA SOŁECTWA Rodzaj 
odpadów DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW NAZWA SOŁECTWA Rodzaj 

odpadów DZIEŃ ODBIORU ODPADÓW

Lipowe Pole 
Skarbowe, 

Lipowe Pole 
Plebańskie, 
Świerczek, 
Skarżysko 
Kościelne 
(ul. Leśna, 
Dworska, 

Spacerowa, 
Olszynki, Kolonia)

Komunalne
(pojemnik) 30 27 27 24 29 26 31 28 25 30 27 18

Skarżysko 
Kościelne I i II

Komunalne
(pojemnik) 25 22 29 26 24 28 26 30 27 25 29 27

Segregowane:
(żółty worek) –

tworzywa sztuczne, 
papier, metal, 
opakowania 

wielomateriałowe
(zielony worek) -

szkło

18 15 22 19 17 21 19 23 20 18 22 20

Segregowane:
(żółty worek) –

tworzywa sztuczne, 
papier, metal, 
opakowania 

wielomateriałowe
(zielony worek) -

szkło

18 15 22 19 17 21 19 23 20 18 22 20

Wielkogabarytowe,
opony, zużyty 

sprzęt elektryczny 
i elektroniczny

(bez okien i 
odpadów 

budowlanych)

8 12 13

Wielkogabarytowe,
opony, zużyty 

sprzęt elektryczny 
i elektroniczny

(bez okien i 
odpadów 

budowlanych)

8 12 13

Popiół 8 5 5 9 4 6 8 5 3 Popiół 8 5 5 9 4 6 8 5 3
Odpady 

Biodegradowalne 9 21 4 16 6 17 8 5 Odpady 
Biodegradowalne 9 21 4 16 6 17 8 5

Majków, 
Michałów

Komunalne
(pojemnik) 31 28 28 25 30 27 25 29 26 31 28 19

Kierz 
Niedźwiedzi, 

Grzybowa 
Góra

Komunalne
(pojemnik) 26 23 30 27 25 29 27 31 28 26 30 28

Segregowane:
(żółty worek) –

tworzywa sztuczne, 
papier, metal, 
opakowania 

wielomateriałowe
(zielony worek) -

szkło

19 16 23 20 18 22 20 24 21 19 23 21

Segregowane:
(żółty worek) –

tworzywa sztuczne, 
papier, metal, 
opakowania 

wielomateriałowe
(zielony worek) -

szkło

19 16 23 20 18 22 20 24 21 19 23 21

Wielkogabarytowe,
opony, zużyty 

sprzęt elektryczny 
i elektroniczny

(bez okien i 
odpadów 

budowlanych)

9 13 14

Wielkogabarytowe,
opony, zużyty 

sprzęt elektryczny 
i elektroniczny

(bez okien i 
odpadów 

budowlanych)

9 13 14

Popiół 15 12 12 16 11 13 15 12 10 Popiół 15 12 12 16 11 13 15 12 10
Odpady 

Biodegradowalne 16 28 11 23 13 24 15 12 Odpady 
Biodegradowalne 16 28 11 23 13 24 15 12

Szanowni Państwo!
Proszę w dniu wywozu odpadów do godziny 7:00 wystawiać pojemniki lub worki w widocznym miejscu przed ogrodzeniem posesji w sposób nie zagrażający ruchowi publicznemu pieszych 
i pojazdów. Zbiórkę odpadów zaczynamy od godziny 7.00 !!!
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) służy do oddawania takich odpadów jak:
baterie i akumulatory, świetlówki, odpady biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, opakowaniach po farbach, lakierach oraz innych środkach 
chemicznych, olejach silnikowych i hydraulicznych, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia, opakowania z tekstyliów, oleje i tłuszcze, popiół, odpady poremontowe.
Adres PSZOK
ul. Kolonia 7, 26-115 Skarżysko-Kościelne
Punkt czynny w każdą środę od godziny 11:00 do 18:00 (wiosna lato) , zaś w godzinach od 11:00 do 17:00 (jesień, zima). Sobota w godzinach 11:00 do 14:00

ZTiUA Andrzej Pogorzelski
Ul. Szydłowiecka 28A
26-110 Skarżysko-Kamienna
Tel. 412514427, 0603274495

Umowa o partnerstwie z PUP podpisana
14 grudnia wójt gmi-

ny Zdzisław Woźniak 
z dyrektorem Powiatowe-
go Urzędu Pracy Roma-
nem Białkiem podpisał 
umowę o partnerstwie, 
dzięki której możliwe bę-
dzie pobranie elektronicz-

nego biletu do rejestracji w PUP.
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej we współpra-

cy z gminami powiatu skarżyskiego uruchamia punkty, w których 
mieszkańcy mogą na miejscu skorzystać z możliwości pobrania elek-
tronicznego biletu do rejestracji w PUP.

Takie punkty będą stanowić uzupełnienie możliwości rejestracji 

z komputera domowego dla osób, które nie dysponują urządzeniami 
z dostępem do Internetu. 

Sam proces rezerwacji jest bardzo prosty, nie mniej osoby które 
będą miały z nią problemy, mogą w każdym punkcie liczyć (oprócz 
ulotek opisujących czynności krok po kroku) na pomoc specjalnie 
przeszkolonej osoby. Elektroniczna rezerwacja miejsca w kolejce do 
rejestracji pozwala uniknąć długiego oczekiwania na rejestrację, 
a tym samym zaoszczędzić czas, zwłaszcza osobom z najbardziej od-
dalonych miejscowości.

Porozumienie podpisały: Gmina Bliżyn, Gmina Łączna, Gmina 
Skarżysko Kościelne oraz Miasto Skarżysko-Kamienna.

W naszej gminie punkty będą trzy: w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Skarżysku Kościelnym oraz w świetlicach wiejskich w Lipowym 
Polu Skarbowymi w Majkowie. 
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Indywidualne mistrzostwa gminy 
w brydżu sportowym

25 listopada odbyły się Indywidualne Mistrzostwa Skarżyska  
Kościelnego w brydżu sportowym. Uczestniczyło 11 zawod-
ników. Zwyciężył Józef Łyżwa. Nagrodę główną ufundowała 
i wręczała  Przewodnicząca Rady Gminy Marzena Piętak, puchary 
i dodatkowe nagrody finansowe ufundował wójt Gminy Skarżysko  
Kościelne Zdzisław Woźniak oraz Prezes Stowarzyszenia SZLEM 
Andrzej Kwiatkowski.

Oto wyniki: 1. Józef Łyżwa (55 pkt.), 2. Wojciech Plusa (55), 3. 
Adam Sieczka (48), 4. Jerzy Poddębniak (44), 5. Zbigniew Górzyń-
ski (44), 6. Zbigniew Celski (43), 7. Lech Kubik (42), 8. Ryszard  
Stefański (40), 9. Andrzej Kwiatkowski (40), 10. Grzegorz Kocia 
(37), 11. Zenon Wojton (32).

Marek Jaskólski

Dana Gameb najlepsza w kategorii kobiet
Od trzech lat amatorski zespół Dana Gameb Skarżysko Kościelne 

organizuje dla seniorów amatorów Ogólnopolski Turniej Piłki Siatko-
wej Kobiet i Mężczyzn.

W tym roku gospodarze nie byli zbyt gościnni, podopieczne tre-
nera Jarosława Mosiołka zwy-
ciężyły w kategorii kobiet. Wśród 
mężczyzn wygrała drużyna Vol-
ley Masters Czechowice - Dzie-
dzice.

Rywalizowało 20 zespołów 
reprezentujących różne zakątki 
Polski. W rozgrywkach kobiet 
gościliśmy zespoły Polonii Prze-
myśl, AZS Politechniki Opolskiej, 
Dream Team Manekin Łódź, 
Apollo Kraków, Bez Obaw Kra-

ków, AZS UJK Kielce, SPS Construction Kielce. Ogółem z drużyną 
Dana Gameb Skarżysko Ko-
ścielne wystąpiło 8 zespołów 
podzielonych na dwie grupy. 
Rywalizacja w grupach toczy-
ła się systemem każdy z każ-
dym, a w meczach rozgrywa-
ne były 2 sety do 25 punktów. 

Awans do finałów, gdzie 
rozgrywane były mecze każ-
dy z każdym, uzyskały ze-
społy Bez Obaw Kraków, AZS 
Politechniki Opolskiej, Dana Gameb Skarżysko Kościelne. W grach 
finałowych drużyna Bez Obaw Kraków wygrała z AZS Politechniką 
Opolską 2:0, Dana Gameb pokonała Bez Obaw Kraków 2:1. Spotka-

nie Dany Gameb Skarży-
sko Kościelne z Opolem 
miało rozstrzygnąć czy 
gospodynie zwycięża 
w całym turnieju. W tie-
-braku górą były zawod-
niczki Dany Gameb, które 
ostatecznie wygrały 2:1. 
Ten wynik dał im zwycię-
stwo w całym turnieju. 

Najlepszą rozgrywa-
jącą została Magda Nikiel, a MVP (najbardziej wartościowy gracz) 
turnieju kobiet Weronika Zawadzka - obie Dana Gameb Skarżysko 
Kościelne

Na zakończenie 
turnieju odbyła się 
uroczystość rozdania 
pucharów oraz nagród 
rzeczowych i wyróż-
nień indywidualnych.  
Zawodników na-
gradzali: Monika  
Mączyńska - Sekre-
tarz Gminy Skarżysko 
Kościelne, Marek Gą-
ska i Adam Ciok - radni miasta Skarżyska, Jakub Czerwiak, Konrad 
Wydra, Mariusz Gałka, Katarzyna Borek - Stowarzyszenie Kul-
tury Fizycznej Dolna Kamienna II, Lena Nowak - przedstawicielka 
Dana Gameb.

(jk)
Zdjęcia: Zbyszek Biber

Zenit Skarżysko Kościelne górą!
Zespół Zenit Skarżysko Kościelne przygotowany przez Ernesta 

Dąbrowę wygrał w swej kat. Mikołajowy Turniej Dzikich Drużyn  
rozegrany 2 grudnia w Suchedniowie.

Suchedniowska Korporacja Samorządowa im. Stanisława Staszi-
ca 2 grudnia zorganizowała turniej, w którym rywalizowało 7 dru-
żyn (łącznie 56. młodych piłkarzy) w dwóch kat. wiekowych: klasy 
I-IV (trzy drużyny) oraz V-VII (cztery drużyny). Zawody sędziował 
Michał Czarnecki, sędzią technicznym był Waldemar Krogulec.

W grupie starszej zwyciężył zespół Zenit Skarżysko Kościelne  
(6 pkt., 11 bramek strzelonych, 4 bramki stracone), przed Jedynką 
Team (11-4-5), SP 3 (6-4-2) oraz AP Korona Łączna (0-3-11). Najlep-
sza drużyna grała w składzie: Wiktoria Zając, Igor Dąbrowa, Kacper 
Działak, Antek Gryz, Szymon Woźniak, Jakub Zbroiński, Jakub 
Gluza, Jakub Petrykowski. Zespół przygotował Ernest Dąbrowa.

(jaki)
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Na świąteczną nutę
Pod tym tytułem 13 grudnia w SP Skarżysko Kościelne odbył się 

I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, który przygotowały i poprowa-
dziły Magda Mamcarz i Renata Wolska.

Młodych artystów, ich opiekunów oraz towarzyszących im  
rodziców powitali dyrektor szkoły Witold Woźniak oraz wójt gminy 

Zdzisław Woźniak. 
Łącznie wystąpiło nie-

mal 70. młodych artystów 
– 21. wokalistów i zespołów 
w trzech kategoriach wieko-
wych, a oceniła ich komi-
sja konkursowa w składzie:  
s. Małgorzata Galik, Mag-

dalena Węgłowska i Maciej Ulewiński. Najlepsi byli:

Kat. przedszkola
I – Paulina Grzelka – klasa 0 z SP Kierz Niedźwiedzi
II – zespół przedszkolny z Lipowego Pola Skarbowego
III – Oliwia Gwóźdź - klasa 0 z SP Kierz Niedźwiedzi

Kat. szkoły podstawowe kl. I-IV
I – zespół wokalny z SP Majków
II – Jagoda Szumiał – SP Skarżysko Kościelne
III –  zespół Gwiazdeczki z SP Skarżyska Kościelnego

Kat. szkoły podstawowe kl. V-VII i Gimnazjum
I – Oliwia Kocia – SP Skarżysko Kościelne
II – Martyna i Wiktoria Szumiał – SP Skarżysko Kościelne
III – Maria Ulewińska - SP Kierz Niedźwiedzi

Nagrody i puchary zwycięzcom wręczyła sekretarz gminy  
Monika Mączyńska i dyrektor szkoły Witold Woźniak oraz człon-
kowie jury.

Wcześniej wójt gminy 
Zdzisław Woźniak wręczył 
mikrofony dla szkół na ręce 
opiekunów młodych arty-
stów: SP Kierz Niedźwiedzi 
– Sławomir Ziewiecki, SP 
Lipowe Pole – Magdalena 
Cabaj, SP Majków – Danuta 
Mazur i SP Skarżysko Kościelne – Beata Pastuszka.

Nagrody ufundowała Gmina Skarżysko Kościelne oraz Rada  
Rodziców SP Skarżysko Kościelne.

Jacenty Kita


