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WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

I sesja Rady Gminy kadencji 2018-2023

Jacek Bryzik zaprzysiężony na wójta, Andrzej Kwiatkowski – przewodniczącym, a Monika Kocia wiceprzewodniczącą rady gminy.  
Oto nasze nowe władze samorządowe.

Za nami dwie sesje rady gminy wybranej 21 października w wyborach samorządowych na lata 2018-2023.                 Czytaj na str. 2 i 4

Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego 
Nowego Roku, składamy mieszkańcom Gminy Skarżysko 
Kościelne  najserdeczniejsze życzenia świąt pełnych rodzinnego 
ciepła i wielkiej radości. 

W nowym 2019 roku życzymy Państwu zdrowia, szczęścia 
oraz osobistej i zawodowej pomyślności. Życzymy, aby nam 
wszystkim wspólnie udało się pomyślnie zrealizować wszelkie 
zamierzenia i plany.

Wójt Gminy
Jacek Bryzik

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Kwiatkowski

II Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej za nami
8 solistów, 3 du-

ety, 4 zespoły, 2 scho-
le i 2 chóry oraz 174 
wykonawców. Tak 
wyglądał II Przegląd 
Piosenki Chrześcijań-
skiej.

Czytaj na str. 6, 
fotorelacja na str. 16

Bajkowe Mikołajki w Grzybowej Górze
9 grudnia w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze już po raz 

11. odbyło się przedstawienia z okazji Mikołajek.
Czytaj na str. 8, fotorelacja na str. 15

* za nami pierwsze sesje rady gminy,
* znamy skład zarządu powiatu,
* Bartek Janowski odznaczony przez Prezydenta RP,
* OSP Grzybowa Góra ma wyremontowany ciężki wóz bojowy,
* aktywni wolontariusze,
* w naszych szkołach,
* Rafał Lipka Mistrzem Polski!
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Oto nowy zarząd powiatu
29 listopada br. odby-

ła się II w kadencji sesja 
Rady Powiatu Skarży-
skiego. Podczas obrad 
radni wybrali starostę 
skarżyskiego, którym zo-
stał Artur Berus. Wybra-
no również na wicestaro-
stę Annę Leżańską oraz 
dwoje członków zarządu 

powiatu: Katarzynę Bilską i Tadeusza Bałchanowskiego.
Sesję otworzył przewodniczący rady Jacek Jeżyk, następnie sta-

rosta V kadencji Jerzy Żmijewski przedstawił sprawozdanie z dzia-
łalności zarządu między sesjami oraz raport o stanie powiatu na  
koniec kadencji.

Jednym z najważniejszych punktów czwartkowych obrad był 
wybór starosty skarżyskiego VI kadencji. W głosowaniu tajnym 
radni oddawali głosy na dwie zgłoszone kandydatury, dotychczaso-
wego wicestarostę Artura Berusa oraz Mariusza Bodo. Ostatecznie 
stosunkiem głosów 10:9 starostą skarżyskim został Artur Berus. 
W dalszej części posiedzenia przystąpiono do wyboru wicestarosty, 
którym została Anna Leżańska oraz dwóch członków zarządu na 
których wybrano Katarzynę Bilską i Tadeusza Bałchanowskiego. 

Sesję zakończono podjęciem przez radnych dwóch uchwał 
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarży-
skiego na lata 2018-2035 oraz w sprawie wprowadzenia zmian w bu-
dżecie powiatu na 2018 rok.

(jaki)

I sesja Rady Gminy kadencji 2018-2023
Jacek Bryzik  

zaprzysiężony na wój-
ta, Andrzej Kwiat-
kowski – przewod-
niczącym, a Monika 
Kocia wiceprzewodni-
czącą rady gminy. Oto 
nasze nowe władze sa-
morządowe.

22 listopada od-
była się I sesja Rady 
Gminy wybranej 21 

października w wyborach samorządowych na lata 2018-2023. 
Sesję otwo-

rzył radny – senior  
Jarosław Bilski, 
który powitał przy-
byłych. Z rąk Mi-
rosława Sasala – 
przewodniczącego 
Gminnej Komisji 
Wyborczej rad-
ni oraz nowy wójt 
otrzymali zaświad-
czenia o wyborze, po czym złożyli ślubowanie. Na przewodniczące-
go rady wybrany został Andrzej Kwiatkowski, który 8 głosami do 6 
pokonał Stanisława Czubaka. Na wiceprzewodniczącego rady zgło-
szono kandydatury Moniki Kocia i Janusza Sieczki. W pierwszym 

głosowaniu był remis 7:7, w drugiej turze Monika Kocia otrzymała 8 
głosów i została wiceprzewodniczącą rady. 

Później głos zabrali nowy wójt Jacek Bryzik oraz ustępujący wójt 
Zdzisław Woźniak. 

Dziękując za oddane glosy i wysoką frekwencję wójt Jacek  
Bryzik powiedział m.in.: -Wynik wyborów to duży mandat społecz-
ny. Wszystkim tym, którzy mi zaufali obiecuję, że nie zawiodę. Je-
stem tu dzięki mieszkańcom i dla mieszkańców. Sprawowanie funk-
cji wójta będę prowadził w duchu poszanowania ludzkiej godności, 
poszanowania odmienności poglądów i uważnego wsłuchiwania się 
w to, co mają do powiedzenia inni. 

Nowego wójta i nowego przewodniczącego kwiatami powitała 
w imieniu pracowników urzędu gminy sekretarz gminy Monika Mą-
czyńska, a kwiatami pożegnała Zdzisława Woźniaka.

Radę Gminy tworzą: Andrzej Kwiatkowski – przewodniczą-
cy, Monika Kocia – wiceprzewodnicząca oraz Jarosław Bilski,  
Stanisław Czubak, Ewa Kępa, Renata Kępa, Brygida Lesiak, Edyta  
Niziołek, Marzena Piętak, Sebastian Pik, Agata Rafalska, Michał 
Rymarczyk, Janusz Sieczka, Tomasz Winiarski. 

Wójt Jacek Bryzik w związku z wyborem na ten urząd musiał 
zrzec się mandatu radnego i konieczne będzie przeprowadzenie wy-
borów uzupełniających. 

Jacenty Kita
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Bartek Janowski odznaczony  
przez Prezydenta RP

Bartek Janowski, który uratował kobietę z pożaru, w dniu 21  
listopada został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
Medalem Za ofiarność i odwagę.

– Dopóki człowiek gotów jest bezinteresownie rzucić się na pomoc 
drugiemu człowiekowi, nawet ryzykując życie, to znaczy, że są ludzie 
zdolni tworzyć wspólnotę. To jest właśnie największe poświęcenie – 

nieść bezinteresowną pomoc 
drugiemu, często z naraże-
niem życia – mówił Prezydent  
Andrzej Duda wręczając od-
znaczenia zasłużonym w rato-
waniu życia i mienia.

Prezydent podkreślił, że to 
dla niego zaszczyt móc wrę-
czyć odznaczenia za dzielność, 
ofiarność i odwagę  w roku stu-
lecia odzyskania niepodległo-
ści, kiedy wspominamy boha-
terów, którzy walczyli o wolną, 
niepodległą, suwerenną Polskę. 
Zaznaczył, że bohaterstwo to 
nie tylko czas wojny. – Można 
być bohaterem czasu poko-
ju, tego nigdzie nie uczą, nie 
uczą jak mieć odwagę, nie uczą 

w szkole, że trzeba ratować życie drugiego człowieka – mówił, doda-
jąc, że można się nauczyć pierwszej pomocy, ale najpierw trzeba mieć 
siłę osobistej decyzji, impuls, by rzucić się z pomocą. Dziękował od-
znaczonym za postawę bohaterstwa, niezłomności, wielkiej odwagi.

– Wszyscy ci, którzy oddają życie za przyjaciół swoich, realizują 
największe zobowiązanie ewangeliczne. Są w związku z tym w jakimś 
sensie ludźmi świętymi. Ale przede wszystkim są bohaterami. Wierzę, 
że przez długie lata będą pamiętani jako bohaterowie, jako herosi – 
powiedział Prezydent. 

Bartosz Jankowski, nazywany Janosikiem, w lutym tego roku 
wracając ze szkoły na ulicy Racławickiej zauważył pożar domu, w któ-
rym przebywała starsza kobieta. Staruszka nie mogła opuścić budyn-
ku, bezradnie stała w oknie. 19.latek zadzwonił pod numer alarmowy, 
informując straż pożarną. Zaraz potem sam ruszył do akcji. Pomógł 
staruszce wydostać się na zewnątrz. Była uwięziona w mieszkaniu 
przez płomienie, miała już opalone włosy i okopconą twarz. Nastola-
tek uratował jej życie. 

(jaki)

Dotacja dla biblioteki
W 2018 roku Gminna  

Biblioteka Publiczna w Skar-
żysku Kościelnym otrzymała 
dotację w wysokości 5603 zł 
na realizację zadania Zakup 
nowości wydawniczych dla 
bibliotek publicznych. Z przy-
znanych środków zakupiono 

książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa.

Teresa Banaszczyk

Ul. Pleśniówka na liście ostatecznej
W dniu 30 listopada 2018 r. Wojewoda Świętokrzyski Agata  

Wojtyszek zatwierdziła ostateczną listę rankingową wniosków 
o dofinansowanie. Na 22 miejscu jest ul. Pleśniówka w Majko-
wie. Wartość zadania to 1.676.598,62 zł, zaś dofinansowanie 
wyniesie 838.299,00 zł.

Inwestycja ma być realizowana w ramach Programu rozwo-
ju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 
– 2019. Zadania ujęte na listach planowane są do realizacji i do-
finansowania w 2019 roku. 

Przypomnijmy, że w każdym roku, gmina, w tym miasto na 
prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej 
niż jednego zadania, a powiat ziemski - dwóch zadań z dofinan-
sowaniem 50%.

(jaki)

Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Informujemy, że Przewodniczący Rady Gminy Skarżysko 

Kościelne Andrzej Kwiatkowski pełni dyżury w każdą środę 
w godzinach od 16.00 do 17.00 w Urzędzie Gminy, w pokoju 
nr 107.

Wybory uzupełniające
W związku z wyborem Jacka Bryzika na wój-

ta gminy, musiał on zrzec się mandatu radnego, któ-
ry zdobył w wyborach samorządowych w okręgu wy-
borczym nr 9 obejmującym część sołectwa Skarżysko  
Kościelne II tj. ul. Polną od nr 38 do końca ulicy, ul. Iłżecką od nr 188 
do końca ulicy parzyste, od nr 231 do końca ulicy nieparzyste oraz  
ul. Południową.

W konsekwencji tego w dniu 30 listopada 2018 roku Woje-
woda Świętokrzyski wydala zarządzenie nr 105/2018 w sprawie 
zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skarży-
sko Kościelne w okręgu nr 9.

Wybory uzupełniające odbędą się w dniu 10 lutego 2019 
roku. Z kalendarza wyborczego wynika, że zgłaszanie list kan-
dydatów na radnego upływa 6 stycznia 2019 roku o godzinie 
24.00. Głosowanie odbędzie się 10 lutego w godz. od 7.00 do 
21.00.
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Stary samochód jak nowy dla OSP 
Grzybowa Góra

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze włą-
czona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego od roku 
2001. Do zwalczania żywiołów i ochrony ppoż. dysponuje ciężkim 
samochodem spec. poż. marki Jelcz 04 (rok produkcji 1982), średnim 
marki Star 266 (rok produkcji 1984) karoserowanym w 2001 roku, lek-
kim technicznym marki Citroen (rok produkcji 2006) karoserowanym 
w 2013 roku oraz operacyjnym marki Polonez (rok produkcji 1999). 

Samochód ciężki marki Jelcz wskutek eksploatacji i wieku uległ 
częściowemu zużyciu. By zachować gotowość bojową konieczne było 
wymienić dziurawą beczkę, instalację elektryczną, układ hamulcowy. 
Pozostałe elementy samochodu nadawały się do dalszego użytkowa-
nia i po przeprowadzeniu kapitalnego remontu połączonego z wy-
mianą beczki samochód byłby zdolny do prowadzenia akcji głównie 
ppoż. przez okres kilkunastu lat. Chcę tu nadmienić, że nowy samo-
chód ciężki kosztuje około 1 miliona złotych, z czego KG PSP dotuje 
tylko 100 tys zł. Reszta to środki własne – głównie budżetu gminy. 
Komenda Główna PSP nie zapewniała też przekazania użytkowanego 
samochodu spec. poż. typu 
ciężkiego. By pozyskać 
środki na karosację Zarząd 
OSP wystąpił pisemnie do 
Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego Adama 
Jarubasa, Prezesa Zarządu 
Miejskiego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Ka-
nalizacji w Skarżysku – Kamiennej Łukasza Żuchowskiego, Nadle-
śniczego Lasów Państwowych w Skarżysku – Kamiennej Zbigniewa 
Dąbrowskiego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 
gen. bryg. Leszka Suskiego oraz Wójta Gminy Skarżysko Kościelne 
Zdzisława Woźniaka.

Na apel strażaków ochotników część instytucji podjęła stosow-
ne uchwały. I tak: Sejmik Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą 
XLVI/644/18, Rada Gminy Skarżysko Kościelne Uchwałą XLI/254/18, 
Uchwałą darowizny 32/2018 Zarząd MPWiK oraz umowy darowizny 
z dnia 02.08.2018 Lasy Państwowe. Niestety chyba najbardziej zainte-
resowana ochroną ppoż. KG PSP do dnia dzisiejszego na prośbę nie 
odpowiedziała i nie zajęła stosownego stanowiska. 

Po zabezpieczeniu środków materialnych w kwocie 114.390 zło-
tych brutto przystąpiono do składania ofert dot. karosacji. Taką umo-
wę zawarto w dniu 18.08.2018r. z Firmą P.P.H.U. OSINY gm. Poczesna 
własności Marka Messjasza. Przedmiotem umowy była karosacja 
samochodu spec. poż. typu ciężkiego na dostarczonym podwoziu 
samochodu marki Jelcz. Oprócz wymiany zbiornika wody należało 
dokonać nowej zabudowy nadwozia, wymienić instalację elektryczną, 
armaturę wodną, układ hamulcowy, układ alarmowy, zmodernizo-

Za nami II sesja rady gminy
W piątek 7 grudnia odbyła się II sesja Rady Gminy Skarżysko  

Kościelne, którą poprowadził przewodniczący rady Andrzej Kwiat-
kowski. 

Gościli na niej przedstawiciele samorządu powiatu skarżyskie-
go - starosta Artur Berus i radna Barbara Kocia, którzy w imieniu 
Zarządu i Rady Powiatu wręczyli wójtowi Jackowi Bryzikowi oraz 
przewodniczącemu rady gminy Andrzejowi Kwiatkowskiemu listy 
z gratulacjami w związku z objęciem stanowisk oraz pogratulowali 
otrzymania mandatu zaufania społecznego wszystkim radnym gmi-
ny.

Zarówno starosta A. Berus jak i radna B. Kocia, wyrazili wolę 
współpracy pomiędzy samorządami na rzecz rozwoju gminy, powiatu 
oraz wszystkich mieszkańców lokalnej wspólnoty.

Radni korzystając z obecności Starosty pytali przede wszystkim 
o możliwości realizacji przez powiat zadań związanych głównie z in-
frastrukturą drogową w gminie. Starosta Artur Berus zaznaczył, iż 
aby planować wydatki w budżetach samorządów należy najpierw usta-
lić priorytety zadań inwestycyjnych w gminie do wspólnej realizacji. 

Rada podjęła kilka ważnych uchwał. Powołano składy osobowe 
stałych komisji rady, którym będą przewodniczyć: Komisja Rewizyjna 
– Marzena Piętak, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Agata Rafal-
ska, Komisja Budżetu, Gospodarki Finansowej i Inwestycji – Rena-
ta Kępa, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego – Tomasz  
Winiarski, Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Integracji  
Europejskiej – Stanisław Czubak, Komisja Oświaty, Zdrowia i Spraw 
Społecznych – Edyta Niziołek. 

Rada zdecydowała o wysokości wynagrodzenia wójta gminy, 
ustaliła diety dla radnych, sołtysów i przewodniczących rad sołeckich. 
Radni dokonali też zmian budżetu  Gminy Skarżysko Kościelne  na 
2018 r. oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skar-
żysko Kościelne na lata 2018 do 2030, powołali Komisję Statutową, 
dokonali zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym (weszli do niej 
wójt Jacek Bryzik i radny Stanisław Czubak), przyjęli Roczny program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Narkomanii 
na terenie Gminy Skarżysko Kościelne na rok 2019.

(jaki)

wać wnętrze kabiny. Powiat Skarżyski otrzymał ponownie zabezpie-
czenie ochrony ppoż. 

Korzystając z łam prasy chciałbym podziękować wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do karosacji samochodu strażackiego, za ich wkład 
i dobrą wolę.

Marian Gładyś 
Prezes OSP
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Zapraszamy na III sesję Rady Gminy
28 grudnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym 

rozpocznie się III w tej kadencji sesja Rady Gminy. Porządek obrad jest nastę-
pujący:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie kworum. 
3. Przywitanie zaproszonych gości.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Informacja z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami.
7. Wystąpienie zaproszonych gości.
8. Zgłoszenie interpelacji i wniosków Radnych.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
9.  Zmiany budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r. – projekt nr 1. 
10.  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne 

na lata 2018 do 2030 - projekt nr 2. 
11.  Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne 

na lata 2019 - 2032. 
a) przedstawienie projektu WPF na 2019 r.
b) przedstawienie opinii RIO.
c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i In-

westycji.
d) dyskusja.
e) głosowanie – podjęcie uchwały projekt nr 3.

12. Uchwalenie budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 r. 
a) przedstawienie projektu budżetu Gminy na 2019 r.
b) przedstawienie opinii RIO.
c) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Gospodarki Finansowej i In-

westycji.
d) dyskusja.
e) głosowanie – podjęcie uchwały projekt nr 4.

13. Zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy stałych Komi-
sji Rady Gminy Skarżysko Kościelne na 2019 rok – projekt nr 5.

14. Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Posiłek w szkole i w 
domu na lata 2019 – 2023 – projekt nr 6.

15. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania 
wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościo-
wych w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu na lata 
2019 – 2023 – projekt nr 7.

16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zakończenie obrad sesji.

Spotkanie opłatkowo-noworoczne około godz.1230.
Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Kwiatkowski
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II Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej 
za nami

8 solistów, 3 duety, 4 zespoły, 2 schole i 2 chóry oraz 174 wyko-
nawców. Tak wyglądał 
II Przegląd Piosen-
ki Chrześcijańskiej.

Uczestników prze-
glądu oraz publiczność 
powitali ks. proboszcz 
Marian Czajkowski 
oraz Andrzej Kwiat-
kowski, prezes Stowa-
rzyszenia na Rzecz Od-
nowy Zabytków Parafii 

św. Trójcy, które było organizatorem wydarzenia. Całość poprowadzi-
ły Monika Kocia i Małgorzata Paź, a występy artystów oceniało jury 
w składzie: Ewa Krakowiak – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej 

im. Z. Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej, Marta Kwiatkowska 
i Edyta Wito, które po naradzie ogłosiło wyniki, były one następujące:

Kat. soliści do lat 11
I miejsce – Julia Borowska
II miejsce – Magdalena Pacek
III miejsce – Mała Sio-

stra, Duży Brat, czyli Patrycja  
i Patryk Paź

Wyróżnienie: Wikit i Okti, 
czyli Wiktoria i Oktawian Wiatr

Kat. soliści powyżej 11 lat
I miejsce - Julia Wiśnios
II miejsce – Karina Piętak i Adam Niziołek
III miejsce – Wacław Pejas

Kat. zespoły, schole i chóry
I miejsce – chór Mezaaforte ze Skarżyska-Kamiennej

I miejsce – zespół muzyczny z SP Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej
II miejsce – schola Serafinki ze Skarżyska-Kamiennej

Wyróżnienie: schola Albertynki i zespół ludowy Kumosie z Sadku
Ponadto Andrzej Kwiatkowski ufundował dwie nagrody dla naj-

młodszych wykonawców tj. Darii Kocia i Patrycji Kapusta. Funda-
torem pozostałych nagród było Stowarzyszenie oraz Urząd Marszał-
kowski w Kielcach.

Jacenty Kita
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„Niepodległa od stu lat”
W Gminnej Bibliotece 

Publicznej odbyły się zaję-
cia pod hasłem Niepodległa 
od stu lat.

Były to zdjęcia z lekcji 
bibliotecznych połączo-
ne z Międzynarodowym 
Dniem Postaci z Bajek oraz 
akcji Czytamy dzieciom. 
Tym razem bajki czytała 
Karolina Kępińska, pra-
cownik Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. 

Teresa Banaszczyk

Ul. Iłżecka oficjalnie oddana do użytku
20 listopada nastąpiło oficjalne zakończenie inwestycji pn.  

Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – 
Mirzec - etap I.

W otwarciu uczestniczyli ówcześni członkowie zarządu powiatu 
Anna Leżańska i Artur Berus (dziś wicestarosta i starosta), radna po-
wiatowa Danuta Banaczek, wójt gminy Zdzisław Woźniak, dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż, wykonawca Adrian Cieśla.

Przypomnijmy - inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Adrian Cieśla z siedzibą w Starachowicach. W ramach za-
dania, na długo-
ści 1,5 km została 
poszerzona jezd-
nia do 6,5 m, wy-
konane pobocze 
wraz z budową 
chodnika z beto-
nowej kostki bru-
kowej. Ponadto 
przebudowane 
zostały skrzyżo-
wania z drogami 
publicznymi oraz 
179 zjazdów do posesji. W ramach przedsięwzięcia wykonany został 
system odwodnienia, regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej, 

oznakowanie pio-
nowe i poziome 
oraz obsiew trawą.

Przypomnij-
my, że wartość 
całego przedsię-
wzięcia wynosi 
3.752.000,00 PLN. 
Realizatorem in-
westycji jest Po-
wiat Skarżyski, 
który na ten cel 
przeznaczył z wła-

snego budżetu kwotę 1.200.000,00 PLN oraz pozyskał 50% wartości 
inwestycji, czyli kwotę 1.852.079,00 PLN od Wojewody Świętokrzy-
skiego z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2019. Inwestycję współfinansuje, kwotą w wysokości 
700.000,00 PLN, Gmina Skarżysko Kościelne.

W przyszłym roku kosztem 140.000 zł (w połowie Gmina i Powiat) 
kostka brukowa zostanie położona na wjazdach na posesje po prawej 
stronie drogi.

Jacenty Kita

Andrzejki i turniej tańca towarzyskiego
24 listopada roku Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Skarży-

sko Kościelne Grom zorganizowało spotkanie Andrzejkowe oraz tur-
niej tańca towarzyskiego z okazji 100.lecia odzyskania niepodległości 
w świetlicy wiejskiej w Skarżysku Kościelnym. Wiele razy były orga-

nizowane konkursy, ale ten był symboliczny, ponieważ w 100.lecie od-
zyskania niepodległości, dlatego jury konkursu postanowiło przyznać 
wiele pierwszych miejsc. 

Panowała wspaniała atmosfera, dlatego na zabawę sylwestrową  
zaplanowaliśmy również konkurs, ponieważ drugiego 100-lecia już 
nie doczekamy. 

Szymon Płusa
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Bajkowe Mikołajki w Grzybowej Górze
9 grudnia w Szkole 

Podstawowej w Grzybowej 
Górze już po raz 11. odbyło 
się przedstawienia z oka-
zji Mikołajek.

Niezwykle licznie 
przybyłych powitała dy-
rektor placówki Małgorza-
ta Strzelec, zaś wśród go-
ści byli: radna powiatowa 
Barbara Kocia, wójt Jacek 

Bryzik, przewodniczący rady gminy Andrzej Kwiatkowski, radni 
Agata Rafalska i Sebastian Pik, prezes OSP Marian Gładyś, sołtys 
Magdalena Piętak, przewodniczący rady sołeckiej Waldemar Dwo-
jak i przewodniczący rady rodziców Piotr Materek.

Najpierw obejrzeliśmy bajkę zatytułowaną Kopciuszek, którą wraz 
z uczniami przygotowały: Justyna Rokita, Magdalena Chmolowska-
-Becla (scenariusz, reżyseria, choreografia, oprawa muzyczna), Kata-
rzyna Kowalik (taniec klasy II), Małgorzata Więcław (występ dzieci 
z Punktu Przedszkolnego) i Ewelina Hamera (dekoracje). 

Swe role doskonale odegrali: Miłosz Skorek-Piętak (Ochmistrz), 
Dawid Walczyński (Herold), Norbert Wiatr (Dworzanin) – klasa IV, 
Paulina Karpeta (Kopciuszek), Maja Nowak i Gabriela Gąska (siostry 
Kopciuszka), Amelia Sykuła (Wróżka) – klasa V, Zuzanna Materek 
(Machoach), Anna Strzelec, Lena Sykuła, Julia Zając (Damy Dworu) 
– klasa VI, Daniel Gładyś (Królewicz) – klasa VII, Sandra Kowalik 

i Paulina Madej (Damy 
Dworu) – klasa VIII. Po-
nadto uczniowie klasy II 
– Maria Pacek, Alicja 
Stefaniak, Aleksandra 
Stefaniak, Wiktoria 
Zając - wcielili się w rolę 
zwierzątek, a  dzieci 
z Punktu Przedszkolne-
go – Nikola Chylicka, 
Julia Dudek, Zuzanna 
Kawalec, Kaja Podgórska, Pola Raczyńska i Natalia Żak – w rolę 
Małych Wróżek.

Przypomnijmy, że w latach poprzednich oglądaliśmy m.in. bajki 
Królowa Śniegu, 
Jaś i Małgosia, 
Calineczka, Kot 
w butach, Śpią-
ca Królewna.

Artyści za 
swój występ od 
Piotra Materka 
otrzymali słod-
ki upominek.

Po występie 
zespołu tanecz-

nego (układ taneczny No Excuses Saskias’s Dansschool) w składzie:  
Zofia Materek, Ni-
kola Klimorowska, 
Anna Strzelec, Lena 
Sykulska, Julia Zając, 
głos zabrali goście: 
wójt Jacek Bryzik, 
radna powiatowa Bar-
bara Kocia i radna 
Agata Rafalska. –Z 
każdej bajki płynie 

jakiś morał. Warto 
mieć marzenia, być 
dobrym człowie-
kiem, a wówczas do-
bro wraca ze zdwo-
joną siłą – mówił 
Jacek Bryzik. Panie 
dzieciom przekaza-
ły słodki upominek.

Dyrektor Mał-
gorzata Strzelec 
również złożyła ze-

branym życzenia świąteczno-noworoczne, a rodzicom podziękowała 
za domowe wypieki (które można było nabyć podczas wydarzenia) 
i pomoc w przygotowa-
niu przepięknych stro-
jów.

Ostatnim elemen-
tem była wizyta Świę-
tego Mikołaja, który 
wręczył 94. paczki, które 
ufundowali Sebastian 
Pik i Rada Rodziców.

Jacenty Kita
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Tak świętowano 100.lecie odzyskania niepodległości
Nasza niepodległa to całoroczny program obchodów 100-lecia od-

zyskania przez Polskę niepodległości w SP Skarżysko Kościelne. Poniżej 
w chronologicznym skrócie, od końca, przedstawiamy wydarzenia zorga-
nizowane przez szkołę.
Akademia z okazji 11 listopada

W dniu 13 listopada w szkole obyła się akademia z okazji 11 listopada. 
Uczniowie klasy IIIb przygotowali prezentację Drogi Polaków do niepod-
ległości, materiał przedstawia również  miejsca pamięci narodowej gminy 
Skarżysko Kościelne. W trakcie uroczystości odbył się koncert  laureatów  
konkursu piosenki patriotycznej. Akademię przygotowała Jadwiga Płusa. 

 „Przystanek niepodległość”
10 listopada 2018r. pod honorowym patronatem wójta gminy Skar-

żysko Kościelne Zdzisława Woźniaka oraz patronatem medialnym Echa 
Dnia i skarzysko24 odbyła się wieczornica patriotyczna Przystanek niepod-
ległość. Wieczór był hołdem oddanym tym, którzy poświęcili swoje życie 
i zdrowie abyśmy mogli żyć w wolnym i niepodległym kraju. Inscenizację 
miała charakter retrospektywny i została zrealizowana na podstawie au-
torskiego scenariusza napisanego przez organizatorów. 

W przedstawieniu udział wzięli uczniowie, absolwenci, rodzice i na-
uczyciele, Piotr Stefański ze Studium Instrumentów Etnicznych oraz mul-
tiinstrumentalista Mikołaj Janowski. Jest to impreza cykliczna prowadzo-
na w naszej szkole od siedmiu lat. Osoby odpowiedzialne merytorycznie 
za treść to Marzanna Dręga, Magdalena Mamcarz, Beata Pastuszka, 
Renata Wolska.

„Rekord dla Niepodległej”
W dniu 9 listopada 2018 roku cała społeczność naszej placówki przyłą-

czyła się do Ogólnopolskiej akcji Rekord dla Niepodległej - o godzinie 11.11 
na sali gimnastycznej odśpiewaliśmy Mazurka  Dąbrowskiego dla uczcze-
nia 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
„Kobieta ma głos” 

7 listopada 2018 r. w Czytelni na ul. Towarowej odbyły zajęcia Kobie-
ta ma głos. Uczniowie Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym pod opieką 
Małgorzaty Paź wysłuchali wykładu wzbogaconego prezentacją multime-
dialną na temat historii polskich kobiet walczących o swoje prawa, a co za 
tym idzie o lepszą przyszłość. Młodzież dowiedziała się jakie były początki 
myśli feministycznej w Polsce, poznała historię pierwszych sufrażystek, 
a także idee i wartości o które walczyły. 

Spotkanie z wieszczami
Osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść: Marzanna Dręga, 

Beata Pastuszka, Marta Kocia, Anastazja Górzyńska, Magdalena Mam-
carz.

Od 5 listopada przez tydzień najmłodsi uczniowie naszej szkoły pozna-
wali historię ojczyzny przez pryzmat wieszczów narodowych. 

Każdego dnia poznali życie i twórczość innego autora – Adama Mic-
kiewicza, Juliusza Słowackiego, Aleksandra Fredry, Ignacego Krasickiego. 
Były przygotowane krótkie filmy, prezentacje multimedialne i wystawy 
książek tych autorów. 

Podsumowaniem zajęć było wykonanie plakatów przez uczniów pod 
opieką kolegów z klasy VII.
Konkurs piosenki patriotycznej

4 października 2018r. w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym 
odbył się konkurs piosenki patriotycznej. Miał on na celu uczczenie 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości. Poprzez śpiew zachęcano do 
refleksji nad naszą historią, tradycją i do kultywowania pamięci o wyda-
rzeniach, które zmieniły losy Ojczyzny. W trakcie konkursu mającego 
wyłonić laureatów w kategoriach soliści i zespoły zaprezentowało się 59 
uczniów w 21 utworach. Osoby odpowiedzialnej merytorycznie za treść: 
Magdalena Mamcarz, Renata Wolska.
Warsztaty – wycieczka do Kielc

Uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym 
wzięli udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Muzeum 
Narodowe w Kielcach. 

Osobami odpowiedzialnymi byli wychowawcy: Edyta Bartosiewicz, 
Krzysztof Wiśniewski, Jadwiga Płusa, Urszula Mendak, Grażyna Wiatr, 
Agnieszka Pakuła, Renata Wolska.
Książka dla Polaka

Szkolny Klub Wolontariatu zainicjowali akcję zbiórki książek, aby po-
pularyzować język ojczysty wśród Polaków mieszkających na Łotwie. Ze-
brane książki zostały wysłane do szkoły w Kraslawiu.
BohaterOn - kartki

Celem akcji było upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powsta-
nia Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowa-
nych na terenie całego kraju. 

Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” 
oraz angielskiego ON, czyli włączyć. Akcję koordynowała Małgorzata Paź.
Niepodległościowy Turniej Szachowy

W dniu 26 września 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Stanisła-
wa Staszica w Skarżysku Kościelnym odbył się Niepodległościowy Turniej 
Szachowy. Do turnieju przystąpiło 18 uczniów ze szkół podstawowych 
z Gminy Skarżysko Kościelne. Turniej przygotowali Agnieszka Pakuła 
i Rajmund Kabała.
Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny Piękna nasza Polska cała, miał na celu zaprezen-
towanie przez dzieci i młodzież bogactwa polskiej przyrody, piękna krajo-
brazów i charakterystycznych miejsc naszego kraju. Wzięło w nim udział 
46 uczniów, a prace zostały wystawione na szkolnym korytarzu. Konkurs 
przygotowały Magda Mamcarz i Renata Wolska.
Narodowe czytanie „Przedwiośnia” 

Już po raz siódmy uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym uczestniczyli w Narodowym 
Czytaniu. W tym roku było to Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Osoby 
odpowiedzialne: Małgorzata Paź, Lidia Mirkowska, Urszula Mendak, 
Monika Walachnia – Zawadzka.
„Nasza historia krwią się pisze…” 

W przeddzień Święta Zmarłych 31 października 2018 roku Szkołę Pod-
stawową imienia Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym odwiedził 
Adam Cichocki z małżonką Teresą. Zostali oni zaproszeni w związku 
z realizowanym przez placówkę projektem: Nasza historia krwią się pisze… 
związanym z ogólnopolską akcją BohaterOn w setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Osoby odpowiedzialnej merytorycznie za 
treść: Małgorzata Paź, Jadwiga Płusa.
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Kartka urodzinowa dla Arusia
Uczniowie Szkoły Podstawowej włączyli się w coroczną akcję cha-

rytatywną Kartka urodzinowa dla Arusia.
Akcja ta jest 

organizowana 
już 3 rok z rzę-
du przez mamę 
autystycznego 
Arusia. Arek 20 
listopada obcho-
dził swoje 8 uro-
dziny. Ucznio-
wie naszej szkoły 
postanowili wy-
konać dla Niego 
kartki urodzinowe. Było ich bardzo dużo, jedna ładniejsza od drugiej. 
Każda zawierała miłe słowa i była udekorowana sercem. 

Do naszej akcji przyłączyły się również uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Lipowym Polu i dzieci z Niepublicznego Dwujęzycznego 
Przedszkola Sunny Kids Academy w Kielcach. Serdecznie dziękujemy 
za wykonanie pięknych kartek. 

Wszystkie kartki zostały spakowane i wysłane do małego jubila-
ta. Wspólnie wykonaliśmy 104 kartki!!! Macie dobre serduszka! Arku 
jeszcze raz życzymy Ci wszystkiego najlepszego!!!

Nad przebiegiem akcji w szkole czuwały Małgorzata Paź 
i Agnieszka Pakuła.

Małgorzata Paź

Kartka dla Krystiana
Wolontariusze z EsKaWu w odpowiedzi na apel taty Krystiana.
Codziennie czytacie lub widzicie prośby o pomoc dla zwierzątek lub 

chorych dzieci. Prośby są różne, o pieniądze, pokarm, ubrania, ja proszę 
o coś innego, żeby każdy z was wysłał do mojego syna pocztówkę, list 
z życzeniami powrotu do zdrowia. 29.10.2018 mój syn przeszedł kolejną 
operację płuc to już jest w ciągu trzech lat ósma operacja. Z dnia na 
dzień widzimy, że coś w nim gaśnie. My jako rodzice staramy się jakoś 

odbudować jego zapał 
i chęci do nauki i róż-
nego rodzaju zajęć, ale 
nas jest tylko dwoje. 
Z Wami będą nas set-
ki, miejmy nadzieję 
tysiące. Jeśli może-
cie udostępniajcie to 
bez względu na kraj, 
w którym mieszkacie. 
Nie liczy się język w ja-
kim będą napisane te 
życzenia tylko treść. 
Jeśli masz czas i chęci 

nie bądź obojętny, dla każdego z was to jest tylko kilka minut poświęco-
nego czasu a dla niego każda kartka to dowód, że ludzie w niego wierzą, 
i nie są obojętni. Z góry dziękujemy i liczymy na wasze wsparcie.  

Ważne !!! 
Krystian nic o tym nie wie, to ma być niespodzianka!!!!
Nasi wspaniali uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława 

Staszica w Skarżysku Kościelnym stanęli na wysokości zadania. Przy-
gotowali własnoręcznie i pięknie ozdobili 121 kartek!

Dziękujemy!!! 
Jesteście wielcy! Zawsze można na was liczyć!!! Zobaczcie ile 

w was dobra!!!
Małgorzata Paź

Dzień Wolontariusza
Praca, któ-

rą wykonuje 
się za darmo, 
z potrzeby serca 
jest bezcenna. 
W celu wyraże-
nia uznania dla 
trudu wolonta-
riuszy na całym 
świecie z ini-
cjatywy ONZ 
obchodzony jest 
od 1986 roku 
Międzynarodo-
wy Dzień Wo-
lontariusza. To 
doskonała oka-
zja, by uświado-
mić społeczeń-
stwu wysiłek, 
jaki wkładają 

rozmaite organizacje 
pożytku publicznego 
w niesienie pomocy 
innym, zarówno na 
poziomie lokalnym, 
krajowym, jak i global-
nym. 

Dlatego też 5 grud-
nia 2018 roku w Szkole 
Podstawowej im. Sta-
nisława Staszica ob-
chodzono ten dzień 
z ukłonem w stronę 
potrzebujących i zorga-
nizowano Ciastomanię 
dla Kacpra i Kai - pod-
opiecznych Fundacji 
Avalon. Zebraną kwotę 
800 złotych przekaże-
my właśnie dla nich. Na 
tablicach korkowych 
zaprezentowano tegoroczne akcje Szkolnego Klubu Wolontariatu 

EsKaWu: wizyty w Domu 
Opieki Anna w Skarżysku 
Kościelnym, Zbiórkę ksią-
żek dla Polaków na Ukra-
inie, stałą akcję dla Kacpra 
i Kai – zbieranie nakrę-
tek, wizyty w Ostoi Psi 
Hostel i zbieranie karmy 
dla psiaków i kociaków, 
wyrób mat węchowych, 
Pola Nadziei i Kartka dla  
Krystiana.

Serdecznie Wam dzię-
kujemy Kochani Wolonta-
riusze, że jesteście!!!

Opiekunki EsKaWu
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Andrzejki w Szkole Podstawowej 
w Skarżysku Kościelnym

Andrzejki to dzień 
wyjątkowy. Wówczas 
św. Andrzej uchyla rąb-
ka tajemnicy i za sprawą 
znaków i wróżb pod-
powiada nam, co nas 
będzie czekać w przy-
szłości. 

Zgodnie z tradycją 
Samorząd Uczniowski 
pod opieką Renaty Wol-

skiej i Magdy Mamcarz przygotował wiele atrakcji dla społeczności 
szkolnej. 28 listopada sala zabaw zmieniła się w salę wróżb. Uczennice 
z klasy VII, VIa i VIb zadbały o magiczny nastrój. Tajemnicze wróżki 
przepowiadały wszystkim chętnym przyszłość. Uczniowie z klas I – 
VI przebijali papierowe serca, aby poznać imię swojej sympatii, w ma-
gicznych kuferkach lo-
sowali swoje zawody, 
a na magicznym glo-
busie odbywali podróż 
dookoła świata. Oferta 
wróżb była bardzo sze-
roka i każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. 

Uczniowie przy-
gotowali na świetlicy 
Karaoke, gdzie można 
było zaśpiewać swo-

je ulubione piosenki. Na 
korytarzu była fotobudka, 
gdzie można było sobie zro-
bić pamiątkowe zdjęcie. Nie 
byłoby świetnej zabawy bez  
dobrej muzyki.  Przygoto-
wane zabawy i konkurencje 
dla uczestników dyskoteki 
cieszyły się ogromnym po-

wodzeniem. Wszyscy bawili 
się wesoło. Zmęczeni i głodni 
mogli uzupełnić swoje siły 
w kawiarence, która oferowała 
pyszne babeczki przygotowa-
ne przez uczniów, rodziców 
i nauczycieli. Na koniec od-

był się pokaz breakdanca w wykonaniu grupy Mateusza Zatorskiego 
z MCK w Skarżysku – Kam. 

Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały, a przepowie-
dziana przyszłość zawsze może się spełnić. Tak naprawdę wszystko 
zależy od nas samych. Warto o tym pamiętać.

Magda Mamcarz

Jesienny Tydzień Profilaktyki

W Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym pedagog szkol-
ny Renata Wiatr we współpracy z Gminną Komisją ds. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych i Narkomanii zorganizowała Jesienny  
Tydzień Profilaktyki. 

Uczniowie klas V i VI wzięli udział w warsztatach profilaktycz-
nych pt. Debata. Program Debata przeznaczony jest dla młodzieży, 
u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa, ma 
charakter uprzedzający. Jego zadaniem jest zapobieganie przed-

wczesnemu używaniu alkoholu, towarzyszącym temu konsekwen-
cjom oraz promowanie postawy trzeźwości. Zajęcia przeprowadziła  
B. Turzyńska - trener mający uprawnienia do realizacji programu 
Debata z Ośrodka Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa.

Uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum uczestniczyli w warsz-
tatach Smak życia czyli debata ….o dopalaczach. Zajęcia w szkole pro-
wadził profilaktyk terapii uzależnień ze Stowarzyszenia Pomocy Arka 
Noego S. Barańczyk. Celem programu było dostarczenie uczniom 
podstawowych informacji na temat dopalaczy i zagrożeń wynika-
jących z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności 
i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. W szerszym 
kontekście profilaktyki zintegrowanej, celem jest także zwiększenie 
ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych 
i zachowań ryzykownych. Ważne jest, aby uczniowie podejmowali za-
chowania prozdrowotne oraz aby umieli sięgać po pomoc w przypad-
kach doznawania szkód. Wymienione i zrealizowane w szkole progra-
my profilaktyczne znajdują się w Systemie rekomendacji programów 
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, realizacja ich jest 
zalecana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Renata Wiatr
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Minął miesiąc w SP Kierz Niedźwiedzi
Dzień Pluszowego Misia

26 listopada 2018 roku dzieci z punktu i oddziału przedszkolne-
go Szkoły Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kierzu 
Niedźwiedzim obchodziły Światowy Dzień Pluszowego Misia.

Tego dnia dzieci przyszły do przedszkola ze swoimi ulubionymi 
i kochanymi pluszakami. Dzieci, opowiadały o swoich maskotkach, 
słuchały czytanych przez panie fragmentów książek o niedźwiadkach, 
nauczyły się wiersza o misiu, bawiły się w starego niedźwiedzia oraz 
tańczyły z misiami w rytm piosenki Pokochaj pluszowego misia, Gumi 
miś, Jadą, jadą misie. 

Zwieńczeniem zajęć była fotobudka przygotowana przez Andżeli-
kę Kocię i Agnieszkę Grzebułę.

Ten dzień wywołał u dzieci wiele uśmiechów i  radości. 
Zabawa andrzejkowa w Kierzu Niedźwiedzim

Jak co roku w Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pilec-
kiego w Kierzu Niedźwiedzim odbyła się zabawa andrzejkowa, w któ-
rej wzięły udział dzieci z klas 0-3 i punkt przedszkolny. 

Oprócz zabawy tanecznej uczniowie brali udział we wróżbach an-
drzejkowych m.in. Marzenia za 1 grosz, Kim zostanę w przyszłości?, 
Magiczne koło. Wszyscy doskonale się bawili. 

Ogromną popularnością cieszyła się fotobudka Misie. 
Szkolne Mikolajki

6 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej im. Rotmistrza Witolda 
Pileckiego w Kierzu Niedźwiedzim zgodnie z tradycją gościli Świętego 
Mikołaja. Dotarł on do szkoły z workiem pełnym słodkości, co nasi 

uczniowie przyjęli bar-
dzo entuzjastycznie. 

Bardzo miło został 
przyjęty przez wszyst-
kich, a w podziękowa-
niu za prezenty dzieci 
śpiewały piosenki i re-
cytowały wierszyki. 

Serdecznie po-
dziękowania dla pana 
Ireneusza Pączka oraz 
dla pana Piotra Jańca 
za pomoc.

Andrzejkowa wycieczka
30 listopada uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Rot-

mistrza Witolda Pileckiego wzięli udział w andrzejkowej wycieczce. 
Głównym punktem programu była wizyta w Energetycznym Cen-
trum Nauki w Kielcach. Młodzież spędziła tam czas bardzo aktywnie 
podczas warsztatów żarówka z ołówka, Sladami Edisswane.  Ucznio-
wie konstruowali swoje własne żarówki, natomiast w trakcie zwiedza-
nia wystawy mogli dotknąć każdego urządzenia i przetestować wy-
twarzaną przez nie energię.

Drugim punktem programu był film Fantastyczne zwierzęta. 
Zbrodnie Grindelwalda. Po zakończeniu seansu uczniowie mogli udać 
się do Mc Donald’s. Wyjazd okazał się bardzo udany, uczniowie świet-
nie się bawili, ponadto, poznali historię żarówki, dowiedzieli się jak 
jest zbudowana i mogli ją samodzielnie zbudować. 

Na zakończenie uczniowie zrelaksowali się w kinie. Młodzieży 
podobała się taka forma edukacyjnej wycieczki, więc na pewno na tej 
jednej nie poprzestaniemy.

Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Katarzyna Woźniak
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ciom niezwykłych przeżyć i wrażeń. Niemałym zaskoczeniem była 
wizyta Świętego Mikołaja, który porwał dzieci do wspólnych zabaw. 

Na zakończenie Święty Mikołaj zapraszał dzieci do swoich sań 
i każdemu osobiście wręczał paczkę, a w nich –coś słodkiego!

Marta Kocia 

rozmaitości

Rafał Lipka Mistrzem Polski!
Podczas rozegranych 9 grudnia 2018 roku w Warszawie Mi-

strzostw Polski Seniorów w Trójboju Siłowym skarżyszczanin Rafał 
Lipka, nauczyciel SP w Grzybowej Górze, reprezentujący barwy Wi-
kinga Starachowice, stoczył pasjonujący pojedynek o złoto w kategorii 
do 120 kg. W bezpośrednim starciu walczył z Sebastianem Sobie-
chem, który nie poddawał się do ostatniego podejścia. W przysiadach 
obaj zawodnicy zaliczył po 260 kg i 280 kg, niestety Lipka spalił 290 
kg, a rywal zaliczył ten ciężar. Odrabianie strat rozpoczął nasz zawod-
nik już w wyciskaniu leżąc, gdzie wycisnął 222,5 kg, a Sobiech 220 
kg. W martwym ciągu rywal Lipki spalił pierwsze podejście na 260 
kg, a skarżyszczanin zaliczył 270 kg. W drugim Sobiech uporał się ze 
swoim ciężarem, a Lipka pociągnął 285 kg. W ostatniej kolejce Seba-
stian podniósł 280 kg, a Lipka, żeby wygrać musiał pociągnąć 290 kg! 
I zrobił to! 

W sumie Lipka zgromadził 792,5 kg pokonując Sobiecha o 2,5 kg. 
W ten sposób po raz pierwszy w karierze Rafał Lipka został Mistrzem 
Polski Seniorów w Trójboju Siłowym w wersji sprzętowej, gdyż Mi-
strzem Polski w wersji klasycznej był już dwukrotnie. Zdobyte przez 
niego punkty walnie przyczyniły się do wywalczenia przez ekipę Wi-
kinga Starachowice tytułu Drużynowego Mistrza Polski! Tym trium-
fem Wiking przełamał kilkunastoletnią hegemonię Kobry Kościan, 
w której barwach Lipka był pięciokrotnie wicemistrzem Polski w ka-
tegorii superciężkiej. 

Ponadto tego samego dnia Lipka wystartował jeszcze w Pucharze 
Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, gdzie zaliczył 220 kg. Uzyskane 
przez niego punkty pomogły Wikingowi triumfować drużynowo rów-
nież w tych zawodach!

Wizyta Świętego Mikołaja w przedszkolu

6 grudnia do Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Ko-
ścielnym  zawitał niezwykły gość - Święty Mikołaj. Przedszkolaki 
z ogromną radością przywitały gościa śpiewając mu piosenkę. Miko-
łaj obdarował wszystkie dzieci wspaniałymi prezentami i zapewnił, 
że za rok przedszkolaków odwiedzi. Miłym akcentem spotkania były 
wspólne zdjęcia z naszym gościem. Oczekiwana cały rok wizyta Św. 

Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła naszym pod-
opiecznym wiele radości. 

Dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich przedszkola-
ków. Kiedy już ten wspaniały gość nas opuścił dzieci zasiadły do słod-
kiego poczęstunku.

Magdalena Kolasa

Wizyta „U Pana Kota”
Tradycją mikołajkową uczniów klas I – III ze Szkoły Podstawo-

wej w Skarżysku Kościelnym jest pobyt 6 grudnia w Bawialni U Pana 

Kota, która mieści się w Kombinacie Formy w Skarżysku – Kamiennej. 
Dwie godziny wypełnione świetnymi zabawami dostarczają dzie-
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komunikaty

Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu należy 
działać szybko, ale rozważnie  i bez paniki !

W przypadku każdego alarmu lub komunikatu należy bez-
względnie podporządkować się służbom porządkowym, w  szcze-
gólności Kierującemu Działaniami Ratowniczymi z ramienia Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz Policji.

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ:

I. PO OGŁOSZENIU ALARMU
1. Włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokal-

nej.
2. Wysłuchaj uważnie nadawanych komunikatów (w tym przekazy-

wanych przez ruchome środki nagłaśniające).
3. Poinformuj sąsiadów o alarmie.
4. Postępuj zgodnie z poleceniami nadawanymi w komunikatach. 

Bezwzględnie wykonuj polecenia przekazywane przez lokalne 
władze lub służby ratownicze.

5. Wychodząc z domu pamiętaj o zabraniu:
•	 dokumentów,
•	 telefonu	komórkowego	wraz	z	ładowarką,
•	 leków	oraz	recept	w	przypadku	chorób	przewlekłych	wymaga-

jących stosowania codziennego leków np.: cukrzyca, choroba 
niedokrwienna serca i inne,

•	 przyborów	toaletowych,
•	 ważnych	dokumentów	rodzinnych	np.:	polisy	ubezpieczenio-

we, numery rachunków bankowych, adresy i telefony kontak-
towe, akta notarialne, dokumenty potwierdzające tożsamość, 
papiery wartościowe – akcje i obligacje, książeczki szczepień, 
numery kart kredytowych, legitymacje ubezpieczeniowe, te-
stamenty itp.,

•	 dodatkowej	odzieży,	zapasów	żywności,	wody,
•	 kluczyków	od	pojazdów	samochodowych,	sejfów	itp.

8. Wychodząc z domu pamiętaj o:
•	 wyłączeniu	dopływu	wszystkich	mediów	do	budynku,	miesz-

kania (gaz, prąd, woda),
•	 zamknięciu	okien,	opuszczeniu	rolet	oraz	jego	zamknięciu.

9. Udaj się w rejon zbiórki ewakuowanych, miejsce lub w kierunku 
wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratowni-
cze, władze i organa Obrony Cywilnej.

II. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI

1.  Włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokal-
nej.

2.  Wysłuchaj uważnie nadawanych komunikatów (w tym przekazy-
wanych przez ruchome środki nagłaśniające) i zasad postępowa-
nia w zaistniałej sytuacji.

3.  Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia.
4.  Schroń się w najbliższym budynku i nie opuszczaj go do czasu 

otrzymania komunikatu zezwalającego na opuszczenie budynku.
5. Przebywając na terenie otwartym: 

•	 zwróć	uwagę	na	kierunek	wiatru;
•	 opuść	zagrożony	teren	prostopadle	do	kierunku	wiatru;
•	 postępuj	 zgodnie	 z	poleceniami	zawartymi	w	komunikatach	

radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome 
środki	nagłaśniające;

•	 chroń	drogi	oddechowe,	o	ile	to	możliwe	wykonaj	filtr	ochron-
ny z dostępnych materiałów (w miarę możliwości przygotuj 
wilgotne tampony lub chusty na nos i usta, zwilżając je roz-
tworem wodnym sody oczyszczonej bądź wodą).

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH I KOMUNIKATÓW
6. Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd..

•	 zabierz	do  mieszkań	dzieci	i	osoby	niepełnosprawne,	a	zwie-
rzęta	gospodarcze	zamknij	w ich	pomieszczeniach;

•	 zawiadom	sąsiadów	o	zdarzeniu,	w	 razie	potrzeby	zaopiekuj	
się	osobami	postronnymi;

•	 zaopiekuj	 się	 osobami	 niepełnosprawnymi	 i	 starszymi	
oraz	niepełnoletnimi;

•	 bezwzględnie	 wykonaj	 przekazywane	 polecenia	 wydawane	
przez	lokalne	władze	lub	służby	ratownicze;

•	 wygaś	 i nie	używaj	otwartych	źródeł	ognia	 (piecyki	gazowe,	
kuchenki	gazowe,	piece,	papierosy	itp.);

•	 pozamykaj	drzwi	i	okna	oraz	uszczelnij	otwory	okienne	i	wen-
tylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną lub taśmą 
klejącą,	izolacyjną);

•	 przygotuj	 środki	 ochrony	 dróg	 oddechowych,	 wykonać	 filtr	
ochronny z dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub 
w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, tampon, 
ręcznik,	szalik	itp.)	oraz	założyć	je	jak	zajdzie	potrzeba;

•	 przygotuj	 się	 do	 ewentualnej	 ewakuacji	 (przygotować	 nie-
zbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, la-
tarkę	itp.);

•	 zabezpiecz	produkty	żywnościowe	i	przygotuj	zapas	wody;
•	 po	 ogłoszeniu	 komunikatu	 o	 ewakuacji	 wyłącz	 wszystkie	

urządzenia elektryczne, wygaś ogień w piecach, zabierz przy-
gotowany	 bagaż,  zamknij	 mieszkanie	 i	 udaj	 się	 we	 wskaza-
ne miejsce.

III. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI

Postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w środkach masowego 
przekazu przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

IV. KOMUNIKAT - UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH 
I ZAGROŻENIU  ŚRODOWISKA

1.  Włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokal-
nej.

2.  Wysłuchaj uważnie nadawanych komunikatów (w tym przekazy-
wanych przez ruchome środki nagłaśniające) i zasad postępowa-
nia w zaistniałej sytuacji.

3.	 Nie	 zbliżaj	 się	 do	 rejonu	 objętego	 klęską	 żywiołową	 i  zagroże-
niem środowiska.

4. Przebywając na terenie otwartym należy opuścić zagrożony rejon 
stosując	się	do poleceń	zawartych	w komunikatach.

5	 Przebywając	w pomieszczeniach	należy	zastosować	się	do przeka-
zywanych	komunikatów	i poleceń.

6. Po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłącz wszystkie urządze-
nia elektryczne, wygaś    ogień w piecach, zabierz przygotowany 
bagaż, zamknij	mieszkanie	i	udaj	się	we	wskazane	miejsce.

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO 112 
PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE  
„POGOTOWIE RATUNKOWE” 999 
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 998 
POLICJA 997 
POGOTOWIE WODOCIĄGOWE 994 
POGOTOWIE GAZOWE 992 
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 
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