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Egzemplarz bezpłatny

Stulecie odzyskania przez Polskę
niepodległości

W numerze m.in.:
* ostatnia sesja Rady Gminy kadencji 2014-2018,
* krwiodawca uhonorowany,
* sukces Oliwii Kocia,
* budowa ul. Pleśniówka coraz bardziej realna,

11 listopada świętowaliśmy wspólnie setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości.

* 6.032 złote zebrano podczas kwesty,
* w przedszkolu i w szkołach,
* sukcesy naszych zapaśników oraz inne wydarzenia sportowe.

Święto Kolejarza

Czytaj w tym wydaniu Naszej Gminy.
28 października świętowali kolejarze z naszego powiatu. Już po
raz ósmy w naszej gminie.			
Czytaj na str. 6

Konkurs Piosenki Patriotycznej

24 października 2018r. w Szkole Podstawowej w Skarżysku
Kościelnym odbył się konkurs piosenki patriotycznej.
Czytaj na str. 9

Ostatnia w kadencji 2014-2018 sesja Rady
Gminy

7 listopada odbyła się ostatnia w kadencji 2014-2018 sesja Rady
Gminy w Skarżysku Kościelnym.
Czytaj na stronie 5
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W y da r z e n i a

Stulecie odzyskania przez Polskę
niepodległości

Przybyły władze samorządowe gminy z przewodnicząca Rady Gminy Marzeną Piętak i wójtem Zdzisławem Woźniakiem, delegacje
strażaków, szkół, organizacji i stowarzyszeń działających w gminie

11 listopada świętowaliśmy wspólnie setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego też dnia odbyły się główne

oraz poczty sztandarowe Gminy Skarżysko Kościelne, strażaków,
szkół, kolejarzy oraz Rycerzy Kolumba. Do zebranych wyszedł

uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 123.lat, w wyniku
których Polska przestała być niewolnicą.
Uczestnicy uroczystości przed południem zebrali się przed
kościołem parafialnym pw. św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.

ks. proboszcz Marian Czajkowski, który powitał przybyłych i odczytał list pasterski, jaki do Polaków skierował papież Franciszek.
Punktualnie w południe, podobnie jak w całej Polsce, odśpiewano
hymn Mazurka Dąbrowskiego.
Mszę św. w intencji Ojczyzny odprawił ks. proboszcz Marian
Czajkowski, po nabożeństwie uczestnicy przeszli pod Pomnik ofiar

2

Nasza Gmina

toi epa
di k2018
palźi sdz
rn
2018

W y da r z e n i a

Podsumowanie konkursów patriotycznych

II wojny światowej obok Naftobazy.
Tutaj, po odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał wójt
gminy Zdzisław Woźniak, który przypomniał, że wolność nie jest

dana raz na zawsze i trzeba się
o nią każdego dnia
troszczyć i ją pielęgnować.
Później
delegacje
złożyły
wiązanki
kwiatów i zapaliły znicze. W imieniu
samorządu gminy
uczynili to przewodnicząca rady
gminy
Marzena
Piętak, wójt gmi-

11 listopada podczas Wieczornicy Patriotycznej w Grzybowej
Górze wręczone zostały nagrody w konkursach patriotycznych.
Protokoły przeczytała Przewodnicząca Komisji Iwona Cholewińska, a nagrody wręczali dzieciom w konkursie plastycznym wicewojewoda Andrzej Bętkowski i przewodnicząca rady gminy Marzena
Piętak. W konkursie plastycznym przyznano następujące miejsca.
W grupie wychowanków z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego: I miejsce
- Antoni Karpeta, II miejsce - Żak
Natalia, II miejsce
- Kaja Podgórska,
zaś w grupie dzieci
z klas IV-VIII: I miejsce - Paulina Karpeta, I miejsce - Anna
Strzelec, II miejsce
- Filip Podgórski, III miejsce - Jakub Mendak.
W konkursie wiedzy nagrody dzieciom wręczali wójt Zdzisław Woźniak i elekt radna powiatowa Barbara Kocia. W konkursie wiedzy przyznano następujące miejsca. W grupie wychowanków
z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego: I miejsce - Pola
Raczyńska, II miejsce - Natalia Żak, II miejsce - Jan Bukalski, III
miejsce - Antoni Karpeta; w grupie dzieci z klas I-III: I miejsce - Kamila Fijałkowska, I miejsce - Amelai Surma, II miejsce - Oskar Garbacz; w grupie dzieci z klas IV-VIII: I miejsce - Mateusz Janiec, II
miejsce - Zuzanna Materek, III miejsce - Jakub Mendak.
Rafał Lipka

Podziękowania
ny Zdzisław Woźniak
i sekretarz gminy
Monika Mączyńska.
Kwiaty złożyły i znicze zapaliły delegacje
szkół, strażaków, poszczególnych sołectw,
Rycerzy
Kolumba
oraz mieszkańcy.
Jacenty Kita

W imieniu swoim i całego zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz
Odnowy Zabytków pragnę podziękować wszystkim uczestnikom
kwesty przeprowadzonej przez nasze stowarzyszenie dnia 1 listopada na cmentarzu parafialnym w Skarżysku Kościelnym.
Dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia, sympatykom
oraz Rycerzom Kolumba, którzy poświęcili swój czas, aby wesprzeć
naszą inicjatywę.
W sposób szczególny dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy
tak hojnie złożyli ofiary. To dzięki Wam w tym roku pobiliśmy rekord! Udało się nam zebrać 6032 zł. Pieniądze te w całości zostaną
przeznaczone na renowację kolejnych zabytkowych nagrobków.
Z całego serca jeszcze raz D Z I Ę K U J E M Y!!!
Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz
Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy
Andrzej Kwiatkowski
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A k t ua l n o ś c i

To była dobra dla mieszkańców kadencja

Ul. Pleśniówka na liście wstępnej

Szanowni Państwo,
Mija kadencja wyłonionych w 2014 roku władz samorządowych Gminy Skarżysko Kościelne. To dobra okazja, aby zdać
państwu sprawę z tego, czego udało się nam wspólnie w mijającej
kadencji dokonać. Ani przez chwilę podczas jej trwania nie zapomniałem o tym, że to dzięki Państwa głosom, które upoważniły
mnie do działania w imieniu naszej społeczności, mogłem coś dla
niej uczynić. Mam nadzieję, że zostało to przez Was zauważonej.
Cztery lata temu deklarowałem, że dla dobra gminy i jej
mieszkańców konieczna jest dobra współpraca z radą gminy.
Zapewniałem, że ta współpraca będzie się koncentrować na
polu gospodarczym, a nie politycznym. Deklarowałem, że zrobię
wszystko, aby przekonać radnych do swoich działań, aby jak najszybciej realizować nasze plany i zamierzenia bez patrzenia na
to, kto z jakiego komitetu startował.
Dzięki dobrej i owocnej współpracy z Radą Gminy Skarżysko
Kościelne, udało się to osiągnąć. W wyniku dyskusji, często długich i momentami trudnych, udawało się wypracować ostateczny
kompromis z pożytkiem dla całej naszej społeczności.
Patrząc z perspektywy owych czterech lat, trzeba z całą mocą
stwierdzić, że były to udane lata dla naszych mieszkańców. Nie
działaliśmy w próżni. Wspólnie z moimi współpracownikami,
przy dużym zaangażowaniu samorządu wiejskiego i mieszkańców, kontynuowaliśmy działania naszych poprzedników, ale podejmowaliśmy również szereg nowych wyzwań.
Głównym celem, jaki stawialiśmy sobie na początku kadencji, był dalszy rozwój infrastruktury gminy, przygotowanie
i rozpoczęcie nowych zadań, w celu zapewnienia Wam Drodzy
Mieszkańcy godnych warunków pracy i życia w przyjaznej, nowoczesnej i bezpiecznej gminie. Gmina musi w sposób zrównoważony dbać o dobrobyt swych mieszkańców.
W swej pracy kierowałem się zasadami racjonalnego wydatkowania własnych środków, a także zasilania budżetu Gminy ze
źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy Unii Europejskiej. Patrząc na cyfry – ten cel osiągnęliśmy, co widać w załączonym do
gazety raporcie o stanie gminy.
Mówiłem już o zrównoważonym rozwoju Gminy. Oceniając
te cztery lata z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że w każdym
sołectwie zrealizowana została większa lub mniejsza inwestycja.
Budowa sieci kanalizacyjnej na większości obszaru Gminy, miejsca integracji w Michałowie i Świerczku, boiska w Grzybowej Górze i Lipowym Polu Skarbowym, droga, wybudowana wspólnie
z Powiatem w Skarżysku Kościelnym, nowe odcinki dróg gminnych – to tylko niektóre przykłady tych działań.
Teraz nadszedł czas na podsumowanie tego okresu, dlatego
pozwalam sobie przedstawić Państwu w niniejszej publikacji
najważniejsze ze zrealizowanych przedsięwzięć, z różnych sfer
funkcjonowania naszej Gminy. Oczywiście, nie sposób przedstawić wszystkie, dlatego wybrałem tylko te, które uważam za kluczowe dla poprawy warunków i jakości życia mieszkańców.
Dziękuję Państwu za zaufanie i pomoc, jaką okazaliśmy mi
w czasie tej kadencji, której ocenę pozostawiam Wam, mieszkańcom naszej Gminy.
Z poważaniem
Zdzisław Woźniak
Wójt Gminy

W dniu 13 listopada 2018 r. Wojewoda Świętokrzyski Agata
Wojtyszek zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie. Na 22 miejscu jest ul. Pleśniówka w Majkowie. Wartość
zadania to 1.676.598,62 zł, zaś dofinansowanie wyniesie 838.299,00 zł.
Inwestycja ma być realizowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Zadania
ujęte na listach planowane są do realizacji i dofinansowania 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 dofinansowaniem
50% lub jednego zadania z dofinansowaniem 75% (przy niezmienionej kwocie maksymalnego dofinansowania 3 mln PLN). Na realizację
w/w Programu dla województwa świętokrzyskiego w 2018 roku przeznaczono kwotę 56,1 mln PLN.
(jaki)
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6.032 zł na ratowanie zabytkowych
nagrobków
Tyle
zebrano
w tym roku podczas kwesty w Dniu
Wszystkich Świętych. Rok temu było
to 4.900 zł.
Organizatorem
kolejnej edycji było
Stowarzyszenia na
Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym przy współudziale Rycerzy Kolumba oraz
przyjaciół obu stowarzyszeń.
Suma ta zostanie przeznaczona
na odrestaurowanie zabytkowych
nagrobków na tutejszym cmentarzu.
(jk)

Kolejny sukces Oliwii
Patriotyzm wśród nas – Wolność znaczy Ojczyzna - pod tym hasłem 26 października 2018r. odbył
się V Świętokrzyski Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Pacanowie.
W konkursie wzięło udział 27 solistów i 4
zespoły w wieku 9-19 lat. Jury w składzie Beata
Oczkowicz, Wojciech Materek i Michał Stachurski brało pod uwagę dobór repertuaru, interpretację, a także osobowość artysty. Konkurs to bardzo
dobry sposób na zaktywizowanie dzieci i młodzieży do poznawania historii i kultury naszego narodu
oraz do uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Szkołę Podstawową w Skarżysku Kościelnym reprezentowała
uczennica klasy VII Oliwia Kocia, która wykonując utwór Marsz Sybiraków zdobyła II miejsce w województwie. Opiekunem Oliwii jest
Renata Wolska.
Gratulujemy!!!
Magda Mamcarz
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Ostatnia w kadencji 2014-2018 sesja
Rady Gminy
7 listopada odbyła się ostatnia, 44. w kadencji 2014-2018 sesja
Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym. Obradom przewodniczyła
Marzena Piętak.
Na sesję przybyli zaproszeni goście: dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy Roman Białek, komendant powiatowy PSP bryg.
Marcin Machowski, zastępca komendanta powiatowego Policji
mł. insp. Piotr Piłatowski i kierownik rewiru dzielnicowych mł. asp.
Damian Szwagierek, kierownik bazy OLPP Maciej Rogosz, dyrektorzy szkół i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
Krótkie sprawozdanie z pracy między sesjami złoży wójt gminy
Zdzisław Woźniak, po czym nagrodzono laureata letniego konkursu
wickiej oraz sekretarz
gminy Monice Mączyńskiej.
Przypomnijmy,
że
radę tworzyli: Marzena
Piętak – przewodnicząca Zdzisław Rymarczyk
– wiceprzewodniczący
oraz radni: Jacek Bryzik, Stanisław Czubak,
dla krwiodawców Wojciecha Węgłowskiego.
W części roboczej radni w drodze uchwał dokonali zmian budżetu
Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r., zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030, udzielili
pomocy finansowej dla
powiatu skarżyskiego
(chodzi o 70.000 złotych do zapłaty w 2019
roku z przeznaczeniem
na wykonanie zjazdów
z kostki brukowej po
prawej stronie ul. Iłżeckiej), wyrazili zgodę na
realizację przez gminę
Skarżysko
Kościelne
procedury legalizacji wylotów wód opadowych i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odcinku przebudowywanej drogi powiatowej
nr 0557T ul. Iłżeckiej, podjęli uchwałę w sprawie aktualności studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarżysko Kościelne oraz dokonali mian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2018.
Następnie podsumowania minionej kadencji dokonał wójt gminy
Zdzisław Woźniak, podziękował wszystkim za współpracę i zaapelował do nowych radnych i nowego wójta: -Pamiętajcie, że pełnienie
funkcji wiąże się z wielką odpowiedzialnością i troską o dobro ogółu.
Z kolei przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak podsumowała minione cztery lata pracy rady.
Rada odbyła w tym czasie 44 sesje,
podjęła 274 uchwały.
Później nadszedł czas podziękowań dla radnych oraz powiatowych
służb i inspekcji.
Wójt gminy Zdzisław Woźniak
w szczególny sposób podziękował
swym najbliższym współpracownikom tj. skarbnik gminy Danucie Bar-

Włodzimierz
Foch,
Renata Kępa, Stefan
Kiełek, Monika Kocia,
Andrzej Kwiatkowski,
Mieczysława Miernik,
Zbigniew Piętak, Sebastian Pik, Janusz Sieczka, Mariusz Szwanke,
Tomasz Winiarski.

Dyrektorzy podziękowali wójtowi za
współpracę

Po sesji rady gminy w dniu 7 listopada, do gabinetu odchodzącego na emeryturę wójta Zdzisława Woźniaka, udali się dyrektorzy
naszych placówek oświatowych, aby podziękować mu za współpracę.
Podziękowania i kwiaty przekazali: Dorota Gibas, Danuta
Jasiewska, Iwona Maj, Barbara Kocia, Małgorzata Strzelec
i Jacek Banaszczyk.
(jk)
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W G m i n i e i O ko l i c y

Święto Kolejarza
28 października świętowali kolejarze z naszego powiatu. Już po
rad ósmy obchody odbyły się w naszej gminie.
Rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. Św. Trójcy, która odprawił
ks. Sławomir Płusa.

Marzena Piętak, która przypomniała, że kolejarz to nie zawód, ale
ważna i społecznie odpowiedzialna misja. Podkreśliła jednocześnie,
że sama, choć obecnie jest samorządowcem, to przez 20 lat pracowała
na kolei, na kolei pracowali jej dziadek, mama, a obecnie pracuje mąż.
Święto Kolejarzy przypada 25 listopada. Ich patronem jest
św. Katarzyna Aleksandryjska. Pod tą datą jest obchodzone od 1981
roku.
Jacenty Kita
Po nabożeństwie poczty sztandarowe, kolejarze, władze samorządowe gminy i mieszkańcy zebrali się pod krzyżem ufundowanym w 1911 roku przez kolejarzy. Tę część uroczystości poprowadził
Szymon Płusa. Delegacje, w tym samorządu gminy w osobach przewodniczącej rady gminy Marzeny Piętak oraz wójta Zdzisława Woźniaka zapaliły pod nim znicze.

Całość zakończyło spotkanie koleżeńskie w świetlicy wiejskiej
uświetnione przez występ Zespołu Pieśni, Tańca i Rozrywki Romano. Podczas spotkania głos zabrała przewodnicząca rady gminy
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Kolejny projekt w ramach „Odnowy
wsi” zakończony
W OSP Grzybowa Góra zakończyły się prace związane z wykonaniem docieplenia stropu boksu garażowego. Tytuł realizowanego projektu: Docieplenie boksu garażowego Nr 3 w Remizie OSP
Grzybowa Góra.

Realizacja niniejsza objęta została dotacją celową w kwocie 5.000
zł ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach
konkursu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok zgodnie z Umową
nr OW/104/2018 z dnia 25-07-2018r.
Zakres prac w ramach projektu obejmował docieplenie wraz
z nałożeniem wyprawy i malowaniem powierzchni sufitu garażu
o powierzchni 80m². Celem niniejszego projektu była poprawa izolacyjności termicznej pomieszczeń oraz w rezultacie zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.
Remiza OSP w Grzybowej Górze jest budynkiem, który pełni ważną funkcję społeczną, nie tylko w zakresie ochrony przeciwpożarowej
jako siedziba miejscowej ochotniczej straży pożarnej, ale również jako
miejsce, w którym odbywają się ważne uroczystości o charakterze
patriotycznym, narodowym, kulturowym i kulturalnym, ale także
religijnym.
Boks Nr 3 usytuowany jest pod pomieszczeniami socjalnymi
i Salą Reprezentacyjną. Garaż jest nieogrzewany i energia cieplna
z pomieszczeń socjalnych przenika do garażu powodując wychładzanie pomieszczeń, znajdujących się nad nim.
Robert Gładyś
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Spotkanie z Karoliną Wilczyńską
23 października gościliśmy na spotkaniu autorskim Karolinę
Wilczyńską, pisarkę rodem z Kielc, autorkę powieści obyczajowych.
Przywitała ją kierownik biblioteki Teresa Banaszczyk.
Podczas
spotkania
z czytelniczkami, członkiniami Dyskusyjnego Klubu Książki, opowiedziała
w jaki sposób udało jej się
spełnić swoje wielkie marzenie o pisaniu. W swoich
książkach pisze głównie
o kobietach, emocjach,
uczuciach, problemach. Akcja jej książek rozgrywa się najczęściej w regionie świętokrzyskim.
Pani Karolina ujęła nas swoją otwartością i poczuciem humoru,
spotkanie przebiegało w formie żywej dyskusji z czytelnikami.

Karolina Wilczyńska - mieszka i pisze w Kielcach. Trenerka, terapeutka, prezeska fundacji. Autorka m.in. następujących powieści: Performens (2006), Ta druga (2011), Anielski kokon (2013), Jeszcze raz, Nataszo (2014), Stacja Jagodno. Zaplatana miłość (2015), Stacja Jagodno.
Marzenia szyte na miarę (2015), Dasz radę Nataszo (2016). Laureatka
konkursu na powieść Świat kobiety 2011 oraz konkursów na opowiadania Littera Scripta, Kryminalna Piła, Secretum Caligo.
Jacenty Kita

Sto lat dla Niepodległej

Zobaczyliśmy Świętokrzyskie w obiektywie
seniorów
III Otwarty Konkurs Fotograficzny dla Seniorów (60+) pn. Świętokrzyskie w obiektywie aparatu fotograficznego rozstrzygnięto w Wojewódzkim
Domu Kultury w Kielcach. III miejsce
zajął pochodzący z Lipowego Pola
Plebańskiego i nadal związany emocjonalnie z naszą gminą Bogusław Jelonek za fotografię zatytułowaną Co
tam, że pod górkę, ale w Górach Świętokrzyskich.
Fotografie można było nadsyłać
do końca września. Na konkurs wpłynęło ponad 60 prac pokazujących walory województwa świętokrzyskiego.
– Cieszymy się, że po raz kolejny konkurs spotkał się z tak dużym
zainteresowaniem. Cały czas prowadzimy różne działania mające na
celu aktywizację seniorów, a praca z aparatem jest bardzo dobrą formą spędzania wolnego czasu. – powiedział Jerzy Pyrek, pełnomocnik
marszałka województwa ds. seniorów.

Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
(jaki)

Świętokrzyska kuchnia czaruje
16 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył
się finału wojewódzkiego konkursu Kuchnia świętokrzyska czaruje –
Rolniczy Handel Detaliczny, czyli z pola do garnka oraz konferencja
i dotycząca Rolniczego Handlu Detalicznego

Pod takim hasłem w Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Kierzu Niedźwiedzim odbyła się akademia z okazji setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W uroczystym apelu, który rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu narodowego, wzięli udział
uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
Uczniowie klas II, IV, V przedstawili program artystyczny o patriotycznym charakterze. Do występów przygotowały uczniów: Iwona
Rafalska i Katarzyna Woźniak.
Po akademii uczniowie klasy VIII wraz z Justyną Duklas złożyli
kwiaty na Grobie Powstańca.
Katarzyna Woźniak

KGW ze Skarżyska Kościelnego przygotowało do konkursu pasztet z topinamburu, który cieszył się dużą popularnością i nasze stoisko odwiedziło wielu znakomitych gości, w tym europoseł Czesław
Siekierski, prezes ŚIR Ryszard Ciżla oraz członek zarządu województwa Piotr Żołądek.
Szymon Plusa
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100.lecie odzyskania niepodległości
Majków, Michałów w hołdzie bohaterom
W dniu 15 października 2018r. została zrealizowana druga część
projektu, jaką główny organizator, 13 Świętokrzyski Korpus Polskich
Drużyn Strzeleckich ze Skarżyska-Kamiennej, zaplanował z okazji
100-lecia odzyskania niepodległości.

sponsorowi Fundacji KGHM Polska Miedź, która pokryła całkowity
koszt wycieczki.
Korzystając z okazji, w imieniu organizatorów i uczestników pragniemy podziękować naszemu donatorowi, tj. Fundacji KGHM Polska Miedź.
AP, KK

Wycieczka patriotyczna na 100.lecie
niepodległości
W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie klas IV – VII Szkoły Podstawowej w Skarżysku
Kościelnym wzięli udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych
przez Muzeum Narodowe w Kielcach.
Wyjazd na lekcje muzealne miał miejsce w dniach 10.10.2018 –
uczniowie klasy V a, V b oraz VII oraz 16.10.2018- uczniowie klasy IV
a, IV b oraz klasy VI a, VI b
Zajęcia odbyły się w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich
w Kielcach i składały się z dwóch części.

Pierwszym etapem projektu było wykonanie i zainstalowanie okolicznościowej tablicy na Obelisku Niepodległościowym w Majkowie.
Drugim etapem projektu była wycieczka do Warszawy wg programu: zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego następnie obiad
i powrót do Skarżyska-Kamiennej i Majkowa.
Tak jak zaznaczyliśmy w projekcie udział w wycieczce wzięły
osoby, które w szczególny sposób przyczyniły się do zorganizowania
uroczystości 100.
lecia
Odzyskania Niepodległości w Majkowie
w dniu 15 września br.
W wycieczce wzięli udział
uczniowie klasy 7
i 8 z wychowawcami ze szkoły podstawowej w Majkowie, uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych nr 1 ze Skarżyska-Kam. z wychowawcą.
Wyjazd ten był nagrodą za szczególny wkład młodzieży w uświetnienie uroczystości występem artystycznym. Szczególne podziękowania
należą się dyrektorowi tej szkoły, Januszowi Maciejewskiemu, który
w profesjonalny sposób poprowadził uroczystości oraz organizatorom uroczystości m.in. prezesowi Stowarzyszenia Polskiego Korpusu
Drużyn Strzeleckich p. Leszkowi Steć i prezesowi Światowego Związku Żołnierzy AK Środowisko Szaraków p. Janowi Wąsowskiemu.
Niesamowite wrażenie na uczestnikach wycieczki wywarło Muzeum Powstania Warszawskiego gdzie naocznie przekonaliśmy się
o heroiczności uczestników Powstania, ich męstwie i odwadze. Po ponad dwugodzinnym zwiedzaniu udaliśmy się pod pomnik marszałka
Józefa Piłsudskiego, gdzie złożyliśmy wiązankę kwiatów. Na Placu Piłsudskiego odwiedziliśmy pomnik Ofiar Katastrofy Smoleńskiej i Grób
Nieznanego Żołnierza oraz uczestniczyliśmy w zmianie warty przed
Grobem. Następnie, w drodze powrotnej, organizatorzy zaprosili nas
na pyszny obiad i wróciliśmy do domów.
Pragniemy podkreślić, że wycieczka była możliwa dzięki naszemu
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Podczas pierwszej części uczniowie zwiedzili Pałac Biskupów –
najważniejszy zabytek architektury w Kielcach. Dowiedzieli się, dlaczego powstał, jakie pełnił funkcje na przestrzeni dziejów, kto w nim
mieszkał i bywał. Celem zajęć było również przybliżenie życiorysu
jednej z najważniejszych postaci związanych z walką o niepodległość Polski — Komendanta Józefa Piłsudskiego. Prowadząca omówiła życiorys Józefa Piłsudskiego, z akcentem na historię wkroczenia
I Kompanii Kadrowej do Kielc sierpniu 1914 r. i powstania I Pułku
Legionów w Kielcach (obraz Stanisława Kaczora-Batowskiego).
Następnie uczniowie zwiedzili ekspozycję stałą w Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego poznali inicjatywy podejmowane przez
mieszkańców Kielc w celu upamiętnienia jego postaci (Sanktuarium,
Dom PW i WF).
W tematykę historii ojczyzny oraz symboli narodowych wprowadziła uczniów prezentacja multimedialna, na której dowiedzieli się,
skąd się wzięły i co oznaczają symbole narodowe. Prowadząca przybliżyła uczniom znaczenie pojęć takich jak ojczyzna, braterstwo, naród, patriotyzm, flaga, godło, hymn, stolica. Druga część zajęć miała
charakter warsztatów, podczas których uczniowie samodzielnie wykonali patriotyczne kotyliony. Ta część zajęć rozbudziła w uczniach
kreatywność i zdolności manualne. Wykonane samodzielnie kotyliony będą ozdabiać galowe stroje naszych uczniów podczas uroczystych
akademii upamiętniających nasze święta narodowe.
Jagoda Plusa
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SPRAWOZDANIE WÓJTA O STANIE GMINY za lata 2014-2018
Wraz z rozwojem samorządności, tj. samodzielności gminy w pozyskiwaniu i wydatkowaniu środków, pojawiła się konieczność długookresowego planowania rozwoju gminy, w oznaczaniu kierunków jej rozwoju i tworzeniu jak
najlepszych warunków życia mieszkańców. Kształtowanie rozwoju opiera się na
Strategii, która określa główne, długofalowe cele oraz wytycza kierunki działania i alokacji zasobów koniecznych do realizacji poszczególnych celów strategicznych. Strategia rozwoju jest skutecznym narzędziem zarządzania i wykorzystania mocnych stron jednostki w sferze ekonomicznej, społecznej, ekologicznej
i przestrzennej, jest planem, określającym cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego oraz warunki, które powinny go zapewnić, stanowi podstawę
dla efektywnego wykorzystania przez gminę środków rozwojowych, zarówno
krajowych, jak i z Unii Europejskiej. Zadaniem Strategii jest realistyczne zaplanowanie rozwoju i modernizacji gminy, określenie i uporządkowanie priorytetów oraz działań rozwojowych.
Biorąc pod uwagę powyższe, sprawozdanie o stanie gminy za lata 2014 –
2018, zawierające działania podejmowane przez samorząd gminny, odnosi się
wprost do zapisów Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014
do 2020 i zawiera zestawienie zrealizowanych dotychczas zadań, co umożliwia
ocenę poziomu realizacji Strategii na rok 2018 i dalszych planów. Sprawozdanie
zawiera syntetyczny opis stanu realizacji poszczególnych zadań komórek organizacyjnych Urzędu Gminy biorących udział w zarządzaniu i realizacji działań
podjętych w ciągu ostatnich 4 lat i uwzględnionych w Strategii oraz zamierzeniach na przyszłość.
Gmina działa w oparciu o przyjęte dokumenty programowe:
• Strategia Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne 2014-2020.
• Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014
– 2028.
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Skarżysko Kościelne.
• Program Ochrony Środowiska dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017
– 2020.
• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata
2017 – 2022.
• Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Skarżysko Kościelne.
• Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. – program roczny
• Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Skarżysko Kościelne.
• Lokalny Program Rewitalizacji.
• Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne
na lata 2017 – 2020.
• Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani
– program roczny
• Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami- program roczny
• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarżysko
Kościelne na lata 2014 -2019.
• Program wieloletnie wspieranie finansowe gmin w zakresie dożywiania
Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020
• Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Skarżysko Kościelne na lata
2015-2020.
Gmina Skarżysko Kościelne jest gminą wiejską. Pełni ważną funkcję edukacyjną, kulturalną, ochrony zdrowia, handlu i usług, działają tu instytucja
publiczne i prywatne. Posiada dobrze zurbanizowaną strukturę oraz wskaźnik
gęstości zaludnienia wynoszący 116,49 osób/1km 2 przy średnim w kraju wynoszącym 123,12 osób/1 km2 (wg stanu na 30.10.2018 r.).
Skarżysko Kościelne, z racji położenia w niewielkiej odległości od miasta
Skarżysko-Kamienna, staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Duża część mieszkańców to osoby wykonujące pracę głównie w Skarżysku
- Kamiennej. Osiedlaniu się sprzyja czynnik bliskiego położenia, dobrej infrastruktury oraz dostępność cenowa działek i mieszkań do sprzedaży.
Powierzchnia gminy jest niewielka i wynosi 53,24 km 2 przy liczbie miesz-

kańców zameldowanych na pobyt stały - 6 202 (stan na dzień: 31.10.2018 r.).
Pod względem gospodarczym jesteśmy gminą rolniczo-usługową.
Rolnictwo, to oczywiście gospodarstwa rolne, jednak w naszej gminie mimo dużej powierzchni gruntów rolnych większość z nich obecnie to nieużytki.
Na terenie Gminy mamy zarejestrowanych (wpisanych do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG) około 287 (liczba ta jest zmienna) przedsiębiorców wykonujących różne rodzaje działalności.
Najwięcej przedsiębiorców (osób fizycznych) działa w branży remontowo budowlanej – 32%, transportowej (przeważa transport drogowy towarów) – 20%,
handlowej (sprzedaż hurtowa i detaliczna różnego rodzaju towarów, w większości żywności i pojazdów samochodowych) - 16%. Pozostałe 32% stanowi działalność usługowa związana m.in. ze sprzątaniem budynków i obiektów budowlanych, naprawą i konserwacją pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń,
produkcją mebli i innych wyrobów z drewna i tworzyw sztucznych, odzyskiem
surowców z materiałów segregowanych, obróbką mechaniczną elementów metalowych i innymi dziedzinami gospodarki.
Wiele z nich między innymi (ZPHU DANA, Firma CROW-BET, Zakład
Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych STANPLAST) to firmy znane na rynku
nie tylko krajowym. Inne, mające siedzibę na terenie gminy, które należy wymienić to: Baza Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym, Delikatesy „CENTRUM”
w Skarżysku Kościelnym, Zakład Usług Motoryzacyjnych Grzegorz Paź
z Majkowa, Firma TRANS-KRUSZ, FHU „EKO-SAND” z Grzybowej Góry, ZPH
„WOOD-MIX s.c. z Majkowa i inne.
Koszty utrzymania
Cena 1 m³ wody – netto 3,65 zł, brutto – 3,94 zł
Cena 1 m³ ścieków – netto 5,82  zł, brutto - 6,28  zł
Do informacji podaję;
- 100 % zwodociągowania gminy
- 15 % mieszkańców korzysta z gazu ziemnego
- 82 % mieszkańców będzie mogło korzystać z kanalizacji na koniec 2018
roku. W ośmiu sołectwach zakończono budowę sieci kanalizacyjnej, dla sołectwa Kierz Niedźwiedzi trwają obecnie prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy kanalizacji i przyłączy do sieci.
Odpady komunalne w większości są segregowane u źródła – stawka 5 zł od
mieszkańca za segregowane i 10 zł za niesegregowane.
Gmina Skarżysko Kościelne przystąpiła do Regionalnego systemu gospodarki odpadami wspólnie z innymi gminami. Gmina Końskie jako gmina wiodąca
wykonuje zadanie pn. Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania
Odpadów”. Inwestycja jest współfinansowana  w 85 % ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można powiedzieć, że
dzięki temu mamy na długie lata rozwiązany problem odpadów i to z wszystkimi
europejskimi wymogami.
Bezrobocie
Według danych Powiatowego Urzędu Pracy z terenu naszej gminy zarejestrowanych jest 348 osób bezrobotnych na dzień 31.10.2018 r. Udział w ogólnej
liczbie bezrobotnych w powiecie 9,08%.
Warunki rozwoju
Gmina to bezpieczne i ekologiczne miejsce do życia i rozwoju mieszkańców
traktujących gminę, jako swój dom. Posiadamy infrastrukturę drogową, wodociągową, kanalizacyjną, w części gazową, zorganizowany system odpadów komunalnych, bazę sportową i rekreacyjną oraz szkoły i przedszkole.
Komunikacja
Jak wspomniałem na początku, jesteśmy rozległą gminą, ponad 52 km z dużą
ilością dróg. Ostatnie 4 lata to znaczna poprawa stanu dróg. Wybudowaliśmy
wspólnie z powiatem skarżyskim rondo w Skarżysku Kościelnym, ul. Staffa
w Majkowie i ul. Iłżecka oraz drogi gminne:  droga do cmentarza w Majkowie,
ul. Dworska, deptak , ul. Krótka, ul. Graniczna, ul. Brzozowa, ul. Racławicka,
Rudka w miejscowości Michałów, Lipowe Pole Skarbowe.
Wiele dróg przeszło generalny remont, wyremontowano odcinki lub położono chodniki (głównie w Skarżysku Kościelnym, Lipowym Polu, Majkowie)
oraz powstały miejsca parkingowe (np. Majków przy szkole podstawowej)
Podsumowując: do każdej naszej miejscowości  można dojechać drogą as-
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faltową. Drogi, na które tak narzekamy, mamy o wiele lepsze niż niektóre gęsto
zabudowane, np. miasta Skarżysko-Kamienna. Na następne lata planujemy ulice
Słoneczna, Leśna,Dworską, Pleśniówka.
Oświata
W gminie Skarżysko Kościelne funkcjonują 2 szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę (Szkoła Podstawowa w Skarżysku Kościelnym oraz Szkoła
Podstawowa w Majkowie) oraz 3 Szkoły Podstawowe prowadzone przez: 2 osoby
fizyczne (Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim – Pan Jacek Banaszczyk
i Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze – Pani Małgorzata Strzelec), 1
przez Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój (Szkoła Podstawowa w Lipowym
Polu Skarbowym).
W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 w tych szkołach do klas od I-VIII
uczęszcza 415 uczniów, do klasy 0 w szkołach podstawowych uczęszcza 42 dzieci,
zaś do punktów przedszkolnych uczęszcza 64 dzieci.
W gminie działa również ostatnia III klasa gimnazjalna w ramach Szkoły
Podstawowej w Skarżysku Kościelnym do której uczęszcza 43 uczniów, a także
Przedszkole Publiczne – klasa 0 – 25 dzieci i 2 grupy przedszkolne – 50 dzieci.
W latach 2014-2018 nastąpiły zmiany w organizacji oświaty na poziomie
krajowym – szkoła podstawowa stała się na nowo szkołą 8-klasową, a klasy gimnazjalne są wygaszane, więc ogólną liczbę uczniów tych placówek należy rozpatrywać łącznie.
Liczba uczniów szkół podstawowych i gimnazjum przedstawia się następująco

Rok szkolny

Szkoły
podstawowe

gimnazjum

łącznie

2014/2015

306

169

475

2015/2016

337

170

507

2016/2017

321

133

454

2017/2018

376

85

461

2018/2019

415

43

458

Przedszkole Samorządowe przez wszystkie te lata przyjmuje maksymalną możliwie liczbę dzieci (75 miejsc), a liczba tych miejsc jest niewystarczająca
w stosunku do oczekiwań dlatego też wspólnie z Radą Gminy podjęliśmy decyzję
o budowie nowego obiektu przedszkola. Na dzień dzisiejszy funkcjonują punkty
przedszkolne, lecz ideą ich funkcjonowania jest realizacja zajęć dydaktycznych
w wymiarze 5 godzin dziennie, ale oczekiwania mieszkańców są co do zapewnienia opieki dla dzieci w godzinach funkcjonowania pełnowymiarowego przedszkola.
Baza oświatowa jest w różnym stanie technicznym, największego i najpilniejszego remontu wymaga budynek szkolny w Majkowie (wymiana instalacji
wewnętrznych). Zajęcia dydaktyczne we wszystkich szkołach prowadzone są
w oparciu o tablice interaktywne, pracownie komputerowe, nowoczesne pomoce
dydaktyczne, kadra dydaktyczna jest dobrze wykształcona i stale podnosi swoje kwalifikacje.

Kultura
Na terenie gminy Skarżysko Kościelne dostępna jest Biblioteka Publiczna
z dużym wyborem książek i systematycznie powiększanym zbiorem bibliotecznym poprzez zakup nowości.
Jednocześnie działają zespoły Romano, Grzybowianki, kabaret Grom, zespół
dziecięcy Niedźwiadki, zespół wokalno-instrumentalny i chór szkolny w Zespole
Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym, które  uświetniają nasze uroczystości oraz promują gminę Skarżysko Kościelne.
Sport i rekreacja
W ostatnich latach powstały:
- plac zabaw oraz boisko do gier zespołowych w Grzybowej Górze,
- budowa i przystosowanie infrastruktury na potrzeby agroturystyki oraz
urządzenie boiska do piłki siatkowej  w Michałowie,
- centrum kulturalno – rekreacyjne w miejscowości Świerczek,
- rekreacyjno sportowy plac zabaw  w Lipowym Polu Plebańskim,
- zagospodarowanie oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym.
Należy stwierdzić, że stworzyliśmy i stwarzamy dobre warunki do rozwoju
sportu i rekreacji w Gminie Skarżysko Kościelne.
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Ochotnicze Straże Pożarne
Na terenie gminy działa 3 jednostki OSP zrzeszających około 130 strażaków. Dwie jednostki  OSP należą do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Jednostki  OSP użytkują 9 samochodów pożarniczych wyposażonych w sprzęt ratowniczo -gaśniczy. W ostatnich latach zakupiono samochód pożarniczy w OSP
Kierzu Niedźwiedzim, pozyskano samochód operacyjny z KP PSP w Skarżysku
Kam. oraz  wyremontowano samochód strażacki dla OSP Grzybowa Góra.
Remizy strażackie dzięki pracowitości strażaków są w dobrym stanie technicznym. Nasi strażacy nie tylko gaszą pożary, ratują w wypadkach ale także
wychowują naszych młodych ludzi w poczuciu odpowiedzialności za siebie i za
innych, są także organizacją integrującą naszych mieszkańców.
Organizacje pozarządowe
Na terenie naszej gminy działają:
- Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy   Zabytków Parafii Św. Trójcy
w Skarżysku Kościelnym,
- Stowarzyszenie Nasza Gmina,
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Skarżysko Kościelne GROM,
- Stowarzyszenie Kultury Zespół Pieśni Tańca i Rozrywki ROMANO,
- Koła Gospodyń Wiejskich w Grzybowej Górze i Skarżysku Kościelnym,
- Stowarzyszenie Creative Community,
- Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój,
- Stowarzyszenie Nad Żarnówką,
- Stowarzyszenie Brydża Sportowego  SZLEM ,
- Stowarzyszenie Nasz Świerczek,
- Stowarzyszenie Lipowa Polana,
- Stowarzyszenie Niedźwiadki,
- Stowarzyszenie Cicha Sława,
- Stowarzyszenie Instytut bł. S. Ewy Noiszewskiej.
Podsumowując należy stwierdzić, że stwarzamy dobre warunki do ich działalności.
Administracja – Urząd
W Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne pracuje 27 osób, w tym kadra zarządzająca – urzędnicy mają ukończone studia wyższe i wielu pracowników
ukończyło studia podyplomowe.
Nie mamy przerostów zatrudnienia. Dużo większe administracje mają gminy mniejsze od naszej.
Sytuacja finansowa gminy.
Na dzień 31.10.2018r. na koncie bankowym gminy jest kwota ponad
2.149.038,85 zł. Zaciągnięte kredyty, czyli tzw. zadłużenie na koniec roku będzie
wynosiło 8.186.652 zł, co stanowić będzie  około 38 % przewidywanego wykonania dochodów na rok 2018.
Jak państwo widzicie, kasa gminy nie jest pusta.
Polityka finansowa gminy Skarżysko Kościelne  realizowana jest w oparciu
o uchwałę budżetową corocznie uchwalaną przez Radę Gminy, która określa źródła dochodów oraz kierunki wydatkowania środków. Realizacja inwestycji oparta jest o przedsięwzięcia wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej
oraz o załączniki do uchwały budżetowej obrazujący wydatki majątkowe.
Lata 2014-2018 to lata inwestycji, mimo to, nie zawsze lata deficytu budżetowego, pokrywanego między innymi z kredytów.   Pozycję finansową gminy
określa wysokość osiąganych dochodów budżetowych. Najwyższy udział mają
subwencje, dotacje, podatki od osób prawnych, osób fizycznych   oraz udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dochody gminy na 1 mieszkańca na dzień 31.10.2018r. w stosunku do planu
dochodów ogółem kształtują się na poziomie ok. 3 530,00 zł.
W latach 2014-2018 stawki podatków lokalnych, ustalane przez Radę Gminy
Skarżysko Kościelne, nie zmieniano. Utrzymano stawki obniżone w porównaniu do maksymalnie możliwych określanych przez Ministra. Z kolei cenę skupu
żyta dla potrzeb wymiaru podatku rolnego i leśnego przyjmowano według stawek Ministra.
Gmina ponosi wydatki na realizację zadań, zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym. Wydatki gminy na 1 mieszkańca na dzień 31.10.2018r. w stosunku do
planu wydatków ogółem kształtują się na poziomie ok. 3.870,00 zł.
Najwięcej środków w budżecie gminy wydawanych jest na sferę społeczną:
zadania oświatowo – wychowawcze oraz pomoc społeczną.
W okresie od 2014 do 2018 roku wydatki majątkowe stanowiły poziom od
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4,00 % - 16,00 % wydatków budżetu. W wydatkach majątkowych najwyższy
udział stanowią wydatki na inwestycje drogowe, oświetlenie i kanalizację.
Sprawy zrealizowane i sprawy w toku
Najważniejsze osiągnięcia gminy w ostatnich latach dotyczyły koniecznych
procesów inwestycyjnych. W wyniku przyjętych priorytetów doprowadzono
do niemalże pełnej kanalizacji obszarów gminy (pozostaje miejscowość Kierz
Niedźwiedzi), przebudowano wiele ciągów komunikacyjnych (w Michałowie
– ul. Rudka, w Majkowie – ul. Leopolda Staffa – współfinansowanie z powiatem,w Skarżysku Kościelnym – ul. Spacerowa, ul. Graniczna, ul. Brzozowa, ul.
Racławicka, ul. Skarżysko – Mirzec etap I – współfinansowanie z powiatem), wybudowano infrastrukturę sportowo – rekreacyjną i kulturalną. Realizowano budowę oświetlenia w sołectwach oraz dokonano poprawy infrastruktury oświatowej. Zrealizowano wiele programów integrujących i aktywizujących społecznie
poszczególne grupy mieszkańców, także poprzez realizację funduszy sołeckich.
Na przestrzeni ostatnich lat znacznie poprawiła się jakość życia mieszkańców głównie dzięki wysokim nakładom na inwestycje. Lata 2014 – 2018 to okres
realizacji nowych inwestycji Gminy Skarżysko Kościelne, w tym zwłaszcza infrastruktury kanalizacyjnej poprzez wniesienie udziałów do MPWiK, drogowej,
rekreacyjno - sportowej, który bezpośrednio wpływa na podniesienie jakości
życia mieszkańców gminy.
Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną traktowane są przez władze Gminy
Skarżysko Kościelne , jako inwestycje w przyszłość i tym samym jako priorytetowe. Stworzenie dobrych warunków nauczania, zapewnia solidne podstawy
i gwarantuje zdobycie wysokich kwalifikacji przez przyszłe pokolenia.
Inwestycje
Rok 2014
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym
przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko
Kościelne – 98.884,76 zł;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko
Kościelne – ulica Słoneczna, Spokojna, Południowa – 749.542,62 zł;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne (ul.
Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne –
335.563,96 zł;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów Rudka Gmina Skarżysko
Kościelne – 346.589,83 zł;
- doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych
w Grzybowej Górze – 97.727,13 zł;
- projekt RPO e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Świętokrzyskiego – 32.400,00 zł;
- projekt
RPO:
„e-świętokrzyskie
Rozbudowa
Infrastruktury
Informatycznej JST”     20.280,24 zł;
- wykonanie ogrodzenia szkoły od strony ul. Świętokrzyskiej w mc.
Grzybowa Góra - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa
Grzybowa Góra – 9.544,80 zł;
- uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół kapliczki w miejscowości Kierz Niedźwiedzi  - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi -10.199,98 zł;
- wykonanie ścieżki dydaktycznej w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie
- zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole
Plebańskie - 5.599,99 zł;
- budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na
działce nr 659   - zadanie finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa
Majków – 15.953,20 zł;
- budowa oświetlenia w części ul. Polnej oraz oświetlenie ul. Południowej
w miejscowości Skarżysko Kościelne  - zadanie finansowane z funduszu
sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II – 8.610,00 zł;
- budowa zasilania w energie elektryczną i oświetlenie placu w miejscowości Świerczek w ramach zadania - Doposażenie Centrum Rekreacyjno -

Sportowego w miejscowości  Świerczek - zadanie finansowane z funduszu
sołeckiego sołectwa Świerczek – 63.974,13 zł;
- termomodernizacja budynku SPZOZ – 36.729,18 zł;
- doposażenie placu wokół oczka wodnego w Skarżysku Kościelnym wraz
z ogrodzeniem części brzegu zbiornika – 16.691,91 zł;
- zakup instrumentu muzycznego - akordeonu dla młodzieżowego zespołu
„Niedźwiadki” – 7.649,00 zł;
- budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym tj.
drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T
– ul. Kościelna i ul. Iłżecka- 500.000,00 zł;
- rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej
Górze wraz z przebudową dachu – 5.000,00 zł;
- dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego - 245.040,00 zł;
- urządzenie boiska do piłki siatkowej  w miejscowości Michałów  - zadanie
finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Michałów – 7.999,80 zł;
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w mc. Skarżysko
Kościelne, ul Krótka  - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I - 70.314,86 zł.
Razem wydatki i zakupy  inwestycyjne w roku 2014 – 2.684.295,39 zł.
Rok 2015
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym
przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko
Kościelne - 970.878,48 zł;
- pomoc finansowa dla powiatu skarżyskiego na dofinansowanie zadania pn: „Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m.
Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat  Skarżyski ) i nr 0575T (ul.
Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, powiat   Starachowicki)” –
550.000,00 zł;
- budowa parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na
działce nr 659 – 116.983,70 zł;
- projekt RPO: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej
Województwa Świętokrzyskiego – 35.281,26 zł;
- projekt RPO: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej
JST - 39.281,20 zł;
- budowa oświetlenia ul. Południowej – zadanie dofinansowane z funduszu
sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II – 79.833,13 zł;
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Lipowe Pole Plebańskie (nr 483) - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie – 52.086,09 zł;
- adaptacja pomieszczeń i naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Lipowym
Polu Skarbowym oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy z wykonaniem grilla z zadaszeniem – 110.201,27 zł;
- budowa zasilania w energię elektryczną i oświetlenia placu w miejscowości Michałów – 27.185,65 zł;
- wniesienie wkładów do  MPWiK Sp. z o.o w Skarżysku - Kamiennej na
realizację zadania Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym w kwocie 123.881,16 zł
Całkowita kwota wydatków majątkowych w 2016 roku to kwota
2.237.497,37 zł.
Rok 2016
- rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa –
30.258,00 zł;
- przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym
– 84.001,97 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne ul.
Graniczna – 59.483,08 zł;
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Skarżysko Kościelne ul. Brzozowa – 78.423,46 zł;
- zakup zestawów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy –
29.785,00 zł;
- oświetlenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra- zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra –
22.515,46 zł;
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- doświetlenie ulic na terenie sołectwa Skarżysko Kościelne I - zadanie
finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I –
21.999,89 zł;
- wykonanie drenażu opaskowego boiska do gier zespołowych w Grzybowej
Górze -46.248,00 zł;
- doposażenie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do
ćwiczeń- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe
Pole Plebańskie - 29.060,44 zł;
- rozbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej  w Grzybowej
Górze wraz z przebudową dachu na działce o nr ewidencji gruntowej 577
w miejscowości Grzybowa Góra gmina Skarżysko Kościelne - dotacja
z Zarządu Województwa Świętokrzyskiego dla OSP Grzybowa Góra –
39.803,22 zł.
Całkowita kwota wydatków majątkowych w 2016 roku to kwota
809.742,61 zł.
Rok 2017
- rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Leśna
(379004T) - 38.800,00 zł;
- rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa
(379003T)
- 98.450,00 zł;
- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna
– 169.672,28 zł;
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe - nr
ewidencyjny działki 17 – 43.341,88 zł;
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu
Niedźwiedzim – 29.889,00 zł;
- wniesienie wkładów do MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej na
realizację zadania Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez Gminę ze środków UE – 420.000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 539 (Rudka) – 236.723,61 zł;
- opracowanie dokumentacji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 3790005T,
ul. Pleśniówka w sołectwie Majków – 21.771,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej w Grzybowej Górze na działce nr 14110.588,13 zł;
- budowa oświetlenia przy ul. Olszynki w sołectwie Skarżysko Kościelne –
20.480,15 zł;
- budowa oświetlenia ulicy Polnej w   Skarżysku Kościelnym II - zadanie
dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II –
23.238,39 zł;
- budowa oświetlenia ścieżki dydaktycznej i placu zabaw w sołectwie
Lipowe Pole Plebańskie – 39.999,75 zł;
- zakup w poczet gminnego zasobu nieruchomości, niezabudowanych
nieruchomości gruntowych stanowiących własność osób fizycznych, niezbędnych pod cmentarz i parking przy cmentarzu, położonych w miejscowości  Skarżysko Kościelne – 88.656,90 zł;
- wymiana pokrycia wraz z dociepleniem dachu budynku Szkoły
Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim – 127.998,13 zł;
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0558T na
odcinku ul. Spokojnej polegająca na budowie chodnika od skrzyżowania
z drogą Nr 0557T do granicy Powiatu Skarżyskiego – 110.000,00 zł;
Całkowita kwota wydatków majątkowych w 2017 roku to kwota
1.819.348,67 zł.
Rok 2018
Wykonane  do października  2018 roku wydatki i zakupy inwestycyjne, poniesione na zadania:
- udzielenie pomocy powiatowi na zadanie Przebudowa drogi powiatowej
Nr 0557T relacji Skarżysko- Kamienna –Mirzec Etap I – 700.000,00 zł;
- rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa
(379003T) - 772.951,06 zł;
- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna
– 59.042,01 zł;
- budowa ul Dworskiej – 9.000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej ulica Racławicka - zadanie dofinansowane
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z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I – 84.969,46 zł;
- profilowanie i udrożnienie rowów przy ulicy Skarbowej w Lipowym Polu
Skarbowym - 60.253,03 zł;
- zakup oprogramowania do monitorowania sieci – 12.000.00 zł;
- wykonanie systemu klimatyzacji w pokojach 115 do 120 – 29.962,80 zł;
- dokumentacja projektowa na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Kierz Niedźwiedzi Etap I – umowa na 48.831 zł;
- wykonanie sztandaru i wykonanie okolicznościowej tablicy patrona szkoły - realizacja w ramach zadania finansowanego z Funduszu Sołeckiego
sołectwa Kierz Niedźwiedzi pn. „Oprawa ceremoniału związanego
z nadaniem imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego Szkole Podstawowej
w Kierzu Niedźwiedzim i ufundowaniem sztandaru tej szkole” –
10.535,00 zł;
- doświetlenie ulic Słonecznej i Spokojnej na terenie sołectwa Grzybowa
Góra - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa
Góra- 1.749,99 zł;
- budowa oświetlenia oczka wodnego w miejscowości Skarżysko Kościelne
- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko
Kościelne I – 47.511,22 zł;
- zakup zmywarki - realizacja w ramach zadania finansowanego z Funduszu
Sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi   pn. Doposażenie kuchni przy
Centrum Kulturalno Oświatowym i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim –
6.830,19 zł;
- doposażenie siłowni plenerowej na Stanicy Michałów - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów – 6.649,78 zł;
- wykonanie kontenera gospodarczego i zakup namiotu - w ramach zadania
finansowanego z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie
pn. Zakup wyposażenie placu zabaw dla potrzeb rekreacyjno- sportowych
w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie – 11.000,00 zł;
- wykonanie podestu scenicznego - realizacja zadania finansowanego z Funduszu Sołeckiego sołectwa świerczek w ramach zadania pn:
Doposażenie Centrum Rekreacyjno - Sportowego w Świerczku – 9.924,51 zł;
- zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 4.380,00 zł;
- wkład własny do realizacji zadania ze środków Funduszu Sprawiedliwości
na nabycie w 2018 roku na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy
poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa –
1.360,26 zł;
- utwardzenie terenu przy placu zabaw w Lipowym Polu Plebańskim- zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole
Plebańskie - 10.199,60 zł;
- doposażenie ścieżki dydaktycznej Lipowe Pole Plebańskie – 25.873,39;
- budowa placu zabaw w Majkowie – 21.694,15;
- ułożenie nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami placu zabaw Lipowe
Pole Plebańskie – 20.858,24;
- termomodernizacja boksu garażowego nr 3 w remizie OSP Grzybowa
Góra - 10.725,60;
- termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Kierzu
Niedźwiedzim – 108.240,00 zł;
- nabycie na własność nieruchomości w Skarżysku Kościelnym –
29.824,60 zł.
Szanowni Państwo!
Przekazałem Państwu informację o stanie gminy, która jest dobrze zorganizowana i dobrze zarządzana, z wieloma zrealizowanymi już sprawami na najbliższe lata. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi pomagali budować gminę
Skarżysko Kościelne tak, że w 2018 r. w wielu dziedzinach naszego życia dogoniliśmy podobne gminy. Dziękuję Radnym, za wspólnie podejmowane, często bardzo trudne decyzje. Lata wspólnej pracy w  kadencji 2014-2018 wykorzystaliśmy,
o czym świadczą przytoczone w sprawozdaniu zadania i cyfry.
Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję. I myślę, że nadchodząca kadencja
również przyczyni się Waszą wspólną pracą dla dobra naszej społeczności.
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Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
Zdzisław Woźniak
22.11.2018r.
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Konkurs Piosenki Patriotycznej
24 października 2018r. w Szkole Podstawowej w Skarżysku
Kościelnym odbył się konkurs piosenki patriotycznej.
Miał on na celu
uczczenie 100.lecie
odzyskania przez
Polskę niepodległości. Poprzez śpiew
zachęcano do refleksji nad naszą
historią,
tradycją
i do kultywowania
pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy Ojczyzny.
Uroczystego otwarcia dokonała pani dyrektor szkoły Dorota
Gibas, a wykonawców oceniało jury w składzie: Barbara Kocia,
Marta Kwiatkowska i Marzanna Dręga. W trakcie konkursu mającego wyłonić laureatów w kategoriach soliści i zespoły zaprezentowało się
59 uczniów w 21 utworach.

I miejsce – Oliwia Kocia klasa VII
II miejsce – Paulina Węgrzyn klasa VIa
III miejsce – Julia Borowska klasa Va
Wyróżnienie – Klaudia Rusnak klasa VIb
ZESPOŁY:
I miejsce – klasa VII: Oliwia Kocia, Martyna Szumiał, Wiktoria
Szumiał, Natalia Sołsa, Gabriela Karpeta, Klaudia Kwaśniewska,
Klaudia Purtak
II miejsce –klasa Va: Patrycja Michalska, Amelia Derlatka
III miejsce – klasa VII: Wiktoria i Martyna Szumiał
Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski pod opieką
Renaty Wolskiej i Magdy Mamcarz.
Wszystkim artystom gorąco gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie oraz doskonałą zabawę!

100 lat Niepodległości w przedszkolu

Laureatami konkursu zostali:
Kategoria wiekowa klasy I – IV:
SOLIŚCI:
I miejsce – Wiktoria Pacek klasa Ia
II miejsce – Róża Kocia klasa II
III miejsce – Zuzanna Adamska klasa II
ZESPOŁY:
I miejsce – klasa Ia: Kapusta Patrycja, Pacek Wiktoria, Solarz
Jakub, Filip Jakubiak, Jach Kacper, Adam Lisowski
II miejsce –klasa III: Patrycja Paź, Joanna Binder, Amelia Penkala, Adam Bonio, Jakub Gładyś
III miejsce – klasa Ib: Wędrychowska Maja, Janiec Julia, Kocia
Daria, Walas Bartek, Piętak Jakub, Kwiatkowski Filip
Kategoria wiekowa klasy V – VIII i gimnazjum:
SOLIŚCI:

9 listopada w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca ważną rocznicę
w dziejach Polski, 100 – lecie Odzyskania Niepodległości. Z tej okazji
przedszkolaki zebrały się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy
dla nas – Polaków dzień.
Wszystkie dzieci tego ważnego dnia wyglądały odświętnie i uroczyście, a na ich piersi widniały kotyliony w barwach narodowych.
Uroczystość poprowadziła Zofia Sieczka, która dokonała krótkiego
rysu historycznego dotyczącego Święta Niepodległości, przybliżając
dzieciom wydarzenia sprzed 100 lat. Następnie swój występ zaprezentowały dzieci z grupy Jeżyków, podczas którego recytowały wiersz
patriotyczny, śpiewały piosenki. O godzinie 11:11 dzieci, nauczyciele
i pracownicy przedszkola wspólnie odśpiewali cztery zwrotki hymnu
Polski. Aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla nas dzień uczestniczyliśmy także w Przedszkolnym Marszu ku czci naszego kraju.
Dzień Niepodległości był bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych Małych
Polaków.
Magdalena Kolasa
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BohaterOn w Twojej szkole

Dbajmy o środowisko
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica wspólnie z Zespołem Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Skarżysku
- Kamiennej przyłączyła się do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Zbieraj baterie. Szkolnymi koordynatorami są Agnieszka Pakuła (SP) i Marzena Malinowska (ZPRW).
Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym
świecie,
program
inicjuje szereg wartościowych działań,
mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi
problemami z zakresu
ochrony środowiska
naturalnego. Program
Zbieraj baterie i telefony poprzez praktyczne
działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do
przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.
Organizatorami programu są Biosystem Organizacja Odzysku
Opakowań S.A. oraz Biosystem Electrorecykling S.A. które działając
w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania
się odpadów.
Szkoła Podstawowa uzbierała już 40 kg i zbieramy dalej!
Jeśli masz w domu zużyte baterie przynieś do naszej szkoły. Dbajmy razem o środowisko!
Agnieszka Pakuła

Najmłodsi w bibliotece
19 października 2018 r. Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym odwiedzili wraz z wychowawcą bibliotekę przy ul. Towarowej.
Większość dzieci była w tej bibliotece po raz pierwszy, dlatego wizyta miała charakter poznawczy.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć, gdzie znajduje się biblioteka oraz obejrzeć
książki, które gromadzone są z myślą o najmłodszych
czytelnikach. Poznali zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni,
uświadomili sobie
różnice między biblioteką a księgarnią.
Wspólnie z bibliotekarzem ustalili, o co może prosić czytelnika książka, żeby służyć mu jak najdłużej.
Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały czytanego przez panią
bibliotekarkę opowiadania pt. Basia i biblioteka. Był również czas na
zabawę, dzieci z dużym zaangażowaniem wcielały się w role bohaterów wiersza Juliana Tuwima – Rzepka.
Spotkanie przebiegało w miłej, pełnej uśmiechów i wrażeń atmosferze.

BohaterON w Twojej Szkole to część ogólnopolskiej kampanii
o tematyce historycznej.
Podjęte działania są odpowiedzią na ogromny sukces dwóch edycji projektu BohaterON – włącz historię!:, a w szczególności reakcją
na rosnące zainteresowanie prowadzonymi w ramach akcji działaniami edukacyjnymi.

Kampania ta ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych,
symbolicznych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju.
Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców,
wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
W tym roku nie zabrakło także nas – Szkoły Podstawowej im. Sta-

nisława Staszica w Skarżysku Kościelnym. W kampanii wzięło udział
270 dzieciaków i młodzieży. Koordynatorem projektu była polonistka
Małgorzata Paź. Dzięki bezpłatnym, ciekawym materiałom dydaktycznym w wersji online uczniowie poszukiwali alternatywnych źródeł wiedzy historycznej. Bawiąc się przy tym doskonale. Każdy mały
i duży, uczeń i uczennica wypisali lub wyrysowali Kartkę Dla Powstańca.
Małgorzata Paź
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Nasza historia krwią się pisze …
W przeddzień Święta Zmarłych 31 października 2018 roku Szkołę
Podstawową imienia Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym odwiedził Pan Adam Cichocki z małżonką Teresą.
Zostali oni zaproszeni przez
koordynatorkę Małgorzatę Paź
w związku z realizowanym przez
placówkę projektem: Nasza historia krwią się pisze… związanym
z ogólnopolską akcją BohaterOn
w setną rocznicę odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Pan
Adam przypomniał uczniom klas
8 i 3 gimnazjum o wydarzeniach,
które miały miejsce w naszej
gminie Skarżysku Kościelnym
10 sierpnia 1944 roku, kiedy to
wszyscy mieszkańcy Skarżyska
Kościelnego zostali zebrani na terenie miejscowego kościoła Świętej Trójcy – celem wcielenia do obozów przymusowej pracy. Trzech z nich: Franciszek Cichocki (33 lata) szewc, Teofil Kucharzewski (42 lata) – właściciel sklepu i Stefan Zbroja

nii, Irlandii i Szkocji. Uczniowie wysłuchali utworów wykonanych na
tradycyjnych instrumentach z tych regionów, m. in. dudy hiszpańskie,
szkockie, podhran, tin whistle i bombardę. Na koniec uczniowie wraz
z muzykami wykonali taniec irlandzki.
Czekamy na następne spotkanie z muzyką.
Magda Mamcarz

Pierwsza pomoc ratuje życie
Ktoś upada na przystanku i traci przytomność. Zdarzenie obserwuje tłum gapiów. Nikt nawet nie próbuje ratować poszkodowanego.
A właśnie pomoc udzielona w pierwszych chwilach jest decydująca dla
życia. Bierne zachowanie się obserwatorów zdarzenia na przystanku
prowadzi do utraty życia. Tak jednak nie musi być. – tymi słowami
rozpoczął spotkanie ratownik medyczny z uczniami klas V i VI Szkoły
Podstawowej w Skarżysku Kościelnym, które odbyło się 30 października 2018 roku.
Uczniowie zaczęli zadawać pytania
i mówić jak należy się
zachować w takich sytuacjach. „Jeśli już wezwaliśmy pogotowie,
należy posłuchać czy
ofiara oddycha. Przykładamy ucho do ust
i nosa poszkodowanego. Obserwujemy ruch
klatki piersiowej. Jeżeli
człowiek jest nieprzytomny i nie reaguje na dźwięk ani dotyk i nie oddycha, to oznacza, że trzeba natychmiast zacząć go reanimować. Jeśli
uda nam się przywrócić ratowanemu oddech, układamy go na boku.
Człowiek nieprzytomny, któremu grozi zachłyśnięcie się kwaśną treścią pokarmową, jeśli zostanie ułożony na boku jest stabilniejszy. Ponadto nie zapada mu się język na tylną ścianę gardła, co grozi uduszeniem się. – dodał ratownik.
Po części teoretycznej uczniowie rozpoczęli warsztaty dzięki któ-

(33 lata) piekarz zostali rozstrzelani w pobliskim lesie, ze względu na
fakt pomagania partyzantom. Uczniowie czynnie brali udział w rozmowie, zadawali pytania dotyczące czasów wojny, wyzwolenia, jak
i czasów powojennych. Konfrontowali zdobytą wiedzę z tym, czego
już się nauczyli na lekcjach historii. Nie obyło się bez wzruszeń. Państwo Cichoccy podziwiali piękną patriotyczną dekorację szkoły, którą
przygotowała współorganizatorka spotkania pani Jagoda Płusa.
Uczniowie klasy 3A uczcili także pamięć poległych nawiedzeniem
mogiły, w której pomordowani zostali złożeni.
Małgorzata Paź

„Na celtycką nutę”
W piątek 19 października Szkołę Podstawową
w Skarżysku Kościelnym
odwiedził zespół w składzie: Agnieszka Kowalska, Paweł Szymiczek
i Jacek Woźnica.
Muzycy w szkockich
strojach zaprezentowali instrumenty, muzykę
i taniec pochodzące z Galicji Hiszpańskiej, Breta-
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rym utrwalili sobie zasady resuscytacji. Wcielali się w rolę poszkodowanego, jak i osób, które znajduje nieprzytomną osobę i muszą udzielić jej pierwszej pomocy. Wszyscy spisali się na medal – podsumował
ratownik.
Na zakończenie zajęć, swoich sił mogły również spróbować wychowawczynie klas VI: p. Grażyna i p. Agnieszka, które były inicjatorkami tego spotkania. Panie musiały przywrócić poszkodowanemu
czynności życiowe.
Bardzo dziękujemy za profesjonalnie przeprowadzone zajęć.
Uczennice klasy VI z wychowawcą
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Przedszkolaki z wizytą w Komendzie
Policji
W czwartek 18 października dzieci z Przedszkola Samorządowego
w Skarżysku Kościelnym (grupa Żabki i Jeżyki) odwiedziły Komendę
Powiatową Policji w Skarżysku Kamiennej.
Głównym celem spotkania było zwiedzanie całego obiektu oraz
zapoznanie się bliżej z zawodem policjanta. Było wiele
atrakcji. Przedszkolaki obejrzały sprzęt, jaki policjanci
wykorzystują w codziennej
służbie. Mogły nie tylko zobaczyć z bliska radiowóz
i policyjny motocykl., ale
także usiąść w nim i zrobić sobie zdjęcie. Zwiedziły
m. in. strzelnicę, siłownię,
pomieszczenie
dyżurnego
i areszt. Specjalnie dla przedszkolaków zademonstrowano elementy tresury psa służbowego. Policjanci wyjaśnili dzieciom na
czym polega służba czworonożnych funkcjonariuszy – wspólne patrolowanie ulic miasta i poszukiwanie przestępców.
Obok zwiedzania komendy, ważnym punktem spotkań były prelekcje na temat bezpieczeństwa dzieci na drodze, w domu i na podwórku.. Policjanci pokazali najmłodszym bajkę profilaktyczną dotyczącą
właściwych zachowań w ruchu drogowym, jak również propagowali
ideę noszenia odblasków.
Na zakończenie tej interesującej i ekscytującej wycieczki przedszkolaki wręczyły Panom Policjantom podziękowanie i własnoręcznie
wykonany słonecznik.
Magdalena Kolasa

Pamiętają o wyborze Papieża Polaka
W poniedziałek 22 października w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze odbył się uroczysty apel z okazji 40 rocznicy wyboru Karola
Wojtyły na Papieża.
W wyniku drugiego konklawe zwołanego po śmierci papieża
Jana Pawła I zgromadzenie kardynałów wybrało w Rzymie dopiero
za ósmym głosowaniem Polaka na głowę Kościoła katolickiego. Karol
Wojtyła był pierwszym od XVI wieku kandydatem wybranym spoza
Włoch, a po wyborze przyjął imię Jan Paweł II.

Uczniowie klasy V i VI pod kierunkiem Eweliny Hamery przygotowali uroczysty apel poświęcony temu wydarzeniu. W krótkich
scenkach oraz piosenkach i wierszach przypomnieli sylwetkę jednego
z najwybitniejszych Polaków przełomu XX i XXI wieku. Artyści za
swój występ otrzymali gromkie brawa od licznie zgromadzonej publiczności.
Rafał Lipka

Pasowanie pierwszaków w SP Kierz Niedźwiedzi
Pasowanie „pierwszaków”
23 października odbyło się pasowanie na ucznia klasy pierwszej
w Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kierzu
Niedźwiedzim.
Zanim pierwszaki zostały pełnoprawnymi uczniami szkoły musiały przejść krótki egzamin przeprowadzony przez czarownicę i krasnoludki. Egzamin obejmował wiedzę z zakresu: patriotyzmu, ekologii, bezpieczeństwa.

Uroczystość pasowania była wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy odbyła się przy udziale pocztu sztandarowego. Po ślubowaniu dyrektor Jacek Banaszczyk pasował każdego pierwszaka na ucznia oraz
wręczył dyplomy i legitymacje szkolne. Na koniec uczniowie otrzymali od wychowawcy i rodziców drobne upominki. Rodzice zorganizowali słodki poczęstunek dla pierwszaków.
Jolanta Woźniak
Pokaz mody patriotycznej
Dnia 25 października w Szkole Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kierzu Niedźwiedzim odbył się pokaz mody patriotycznej przygotowany przez Iwonę Rafalską oraz Katarzynę Woźniak.
Pokaz był elementem Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. Piękna nasza
Polska cała w którym
uczestniczy
nasza
szkoła.
W projekcie udział
biorą dzieci z klasy 2 i 4.
Wszystkie dzieci wspaniale zaprezentowały
swoje stroje w barwach
narodowych.
Warto
podkreślić, iż rodzice
wykazali się wielkim
zaangażowaniem
i finezją przygotowując stroje dla swoich dzieci.
Katarzyna
Woźniak
Więcej zdjęć na
www.pspkierz.
szkolna.net
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Sport

Kolejny sukces naszych zapaśniczek

Liga ministrantów

W dniu 31 października w Połańcu
odbył się Ogólnopolski Turniej Dzieci
i Młodzieży Pierwszy Krok Zapaśniczy,
w którym udział wzięły udział uczennice Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym
Wiktoria Woźniak – uczennica klasy
VIa i Nadia Kocia – uczennica klasy Vb.
Dziewczyny pomimo tak krótkiego
obycia z matą, dały z siebie wszystko
i pokazały prawdziwego ducha walki.
Wiktoria stoczyła 3 walki i wszystkie wygrała zdobywając tym I miej-

Rozpoczęły się rozgrywki kolejnej edycji Skarżyskiej Ligi
Ministrantów. Na hali Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji zgromadziły się drużyny ministrantów z 8 parafii dekanatu skarżyskiego.
Ministranci grają w 2 kategoriach. Kategoria Ministrantów Młodszych to gracze z klas 3 - 5, natomiast Ministranci Starsi to zawodnicy z klas 6 - 8 szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum. Szkoła
Podstawowa w Skarżysku Kościelnym może poszczycić się obiema
drużynami

W pierwszym dniu rozgrywek odbyło się 10 spotkań. Parafie, które zgłosiły drużyny w tej edycji Ligi to: Parafia Najświętszego Serca
Jezusowego, Parafia św. Brata Alberta, Parafia św. Trójcy w Skarżysku
Kościelnym, Parafia św. Ludwika w Bliżynie, Parafia Niepokalanego
Poczęcia NMP (OFM), Parafia św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie, Parafia MB Ostrobramskiej, Parafia św. Józefa. 28 października
podobnie odbyło się 10 meczy. Nasi młodsi Ministranci zagrali z NSJ
i wygrali 3:2; sukces przyniósł im też mecz z Franciszkanami 3:0. Starsi: Jakub Goliński, Jakub Petrykowski, Przemek Sobczyk, Patryk
Paź, Igor Dąbrowa wspierani przez Szymka Petrykowskiego wygrali
z Ostrą Bramą 2:1, natomiast nieznacznie ustąpili pola Bliżynowi 1:2.
Małgorzata Paź

Dana Gameb najlepsza
Dana
Gemem
Skarżysko Kościelne
wygrała Niepodległościowy Turniej Piłki
Siatkowej Kobiet rozegrany 11 listopada
w hali sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej.
W turnieju wzięło
udział 12 drużyn - m.in. ze Skarżyska-Kamiennej, Skarżyska Kościelnego, Kielc, Bilczy, Buska-Zdroju, Zagnańska, Łap i Warszawy.
W wielu godzinach rozgrywek do finałów trafiły drużyny:
AZS UJK Kielce, Dana
Gameb UKS Relaks
i MKS Gala Seniorki.
W rywalizacji najlepsza okazała się drużyna Dana Gameb UKS
Relaks pokonując AZS
UJK Kielce 2:1.
Na zakończenie
turnieju
zwycięskie
drużyny
otrzymały
z rąk organizatorów pamiątkowe puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Źródło: slarzysko24.pl
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sce. Nadia zdobyła IV
miejsce. Zawodniczki
wygrały z zawodnikami lub zawodniczkami,
którzy trenują kilka lat,
a to świadczy jakimi
dużymi talentami jesteście, bo nie liczy się
ilość przetrenowanych
treningów, tylko jakość...
Życzymy Wam dalszych sukcesów zarówno na macie jak i w szkole.
Zawodniczki trenuje Bogusława Kabała.

Turniej brydża sportowego z okazji dnia
niepodległości

W dniu 10 Listopada w świetlicy wiejskiej w Skarżysku
- Kościelnym odbył się Turniej Niepodległości brydżu sportowym.
W turnieju wzięło udział 12 par. Zwyciężyła para miejscowego
Stowarzyszenia Szlem Andrzej Łepkowski - Andrzej Wiśniewski,
drugie miejsce zajęła para Marek Jaskólski - Piotr Szczygieł, a trzecie
Ryszard Kostrzewski – Jerzy Wojtachnio. Najlepszą parą ze Skarżyska Kościelnego byli Ryszard Stefański- Wojtek Płusa. Turniej odbył
się pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego i wójta Gminy Skarżysko-Kościelne Zdzisława Woźniaka. Puchary i nagrody wręczał Wójt Gminy Skarżysko-Kościelne Zdzisław Woźniak.
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje Wójtowi Gminy
Skarżysko-Kościelne za ufundowanie pucharów i nagród rzeczowych.
Marek Jaskólski
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Wieczornica Patriotyczna
ką Eweliny Hamery, Katarzyny Kowalik oraz Iwony
Cholewińskiej.
Występ
dzieci rozpoczął się od
odtańczenia
Poloneza,
w którym zaprezentowali się uczniowie od klasy

Wieczornica Patriotyczna w Grzybowej Górze
W niedzielę 11 listopada 2018 roku w remizie OSP w Grzybowej
Górze odbyła się Wieczornica Patriotyczna, którą w ramach realizacji projektu Droga do Niepodległości zorganizowali druhowie OSP
wspierani przez dzieci i nauczycieli z miejscowej szkoły podstawowej.
Licznie zgromadzonych gości, w tym Wicewojewodę Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, Wójta Gminy Skarżysko Kościelne Zdzisława Woźniaka, Przewodniczącą Rady Gminy Marzenę
Piętak, Skarbnik Gminy Danutę Barwicką,
Elekta Radną Powiatową
Barbarę Kocię, Radnego
Sebastiana Pika, Przewodniczącego Rady Sołeckiej Waldemara Dwojaka, Sołtys Magdalenę
Piętak, powitał Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze Marian Gładyś.
Wieczornica została zorganizowana, aby uroczyście uczcić 100.
rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę, a także dokonać
podsumowania projektu realizowanego we współpracy z Gminą
Skarżysko Kościelne w zakresie upowszechniania tradycji, kultury
i patriotyzmu.

Spotkanie w Remizie OSP rozpoczęła uroczysta zbiórka Ochotniczej Straży Pożarnej, którą poprowadził Naczelnik Marek Grzyb
składając raport Wicewojewodzie Andrzejowi Bętkowskiemu. Następnie wprowadzono poczet sztandarowy jednostki OSP w Grzybowej Górze, a także odśpiewano hymn państwowy. Dalszą część uroczystości poprowadził prezes OSP, który wygłosił przemówienie, a po
nim z okolicznościowymi wystąpieniami dotyczącymi rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę wystąpili Andrzej Bętkowski,
Zdzisław Woźniak, Marzena Piętak.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna przygotowana
przez uczniów Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze pod opie-

III do VIII. Następnie dzieci
wystąpiły w montażu słowno-muzycznym, w którym pieśni patriotyczne przeplatały
się z wierszami poświęconymi
Ojczyźnie. Szczególne gorące
brawa otrzymał Józef Piłsudski
w rolę, którego wcielił się Filip
Kuliński. Mali artyści ubrani
w stroje regionalne oraz przepiękne stroje szlacheckie z pełnym powagi zaangażowaniem oddali wzruszenie wszystkich Polaków i Polek cieszących się z Wolności, Suwerenności i Niepodległości Polski.
Za swój występ otrzymali gromkie brawa oraz słodkie niespodzianki od Rady Rodziców i Barbary Koci, która dodatkowo pochwaliła
dzieci za ich odwagę i aktywne włączanie się w życie małej ojczyzny.
Kolejnym punktem Wieczornicy było podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie plastycznym i konkursie wiedzy zorganizowanej w ramach projektu Droga do Niepodległości (czytaj na str. 3).
Nastąpiło również wręczenie druhom OSP statuetek za działalność patriotyczną i społeczną na rzecz lokalnej społeczności, a odebrali je strażacy-ochotnicy, którzy
podczas
kwietniowej
uroczystości brali udział
w akcji gaśniczej.
Figurki i listy pochwalne wręczali
Andrzej Bętkowski, Zdzisław Woźniak oraz Komendant Gminny OSP Piotr Janiec.
Po nagrodzeniu druhów odegrany został hymn Ochotniczych Straży
Pożarnych RP Rycerze Floriana, a także wyprowadzenie sztandaru.
Prezes OSP Marian Gładyś zakończył uroczystą zbiórkę jed-

nostki oraz całą Wieczornicę zapraszając wszystkich uczestników
niedzielnego spotkania na tradycyjną grochówkę.
Niedzielne uroczystości stanowiły podsumowanie projektu Droga do Niepodległości realizowanego w ramach współpracy Gminy
Skarżysko Kościelne z organizacjami pozarządowymi. W trakcie realizacji druhowie OSP Grzybowa Góra zorganizowali i przeprowadzili wyjazd integracyjny do miejsc pamięci narodowej, który odbył
się 5 października br. Kolejnymi zadaniami realizowanymi w okresie od początku października do początku listopada były konkurs
wiedzy, konkurs plastyczny i wieczornica patriotyczna.
Rafał Lipka
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Niezwykłe widowisko patriotyczne
Perfekcja i wzruszenie. Te dwa słowa wystarczą, aby oddać to,
co obejrzeliśmy 10 listopada w Szkole Podstawowej w Skarżysku
Kościelnym.

Wydarzenie nosiło nazwę Przystanek Niepodległość, a obecnych
uczestników powitali wójt gminy Zdzisław Woźniak i dyrektor
szkoły Dorota Gibas. Odwrócono chronologię zdarzeń, a Przystanek... przeniósł nas od 2018 roku do przełomowych dla naszego kraju
wydarzeń z listopada 1918 roku.
Podczas wieczornicy można było usłyszeć piosenki patriotyczne, które nawiązywały do walki o niepodległość i wolność naszego

kraju. Publiczność była
zachwycona, wykonanie
pieśni i wierszy stało na
najwyższym poziomie.
Wieczornicę przygotowali Beata Pastuszka,
Renata Wolska, Magdalena Mamcarz, Marzanna Dręga, dekorację: Agnieszka Pakuła.

Obsługa techniczna: Krzysztof Wiśniewski. Oświetlenie: Tomasz
Dulęba i Paweł Kocia. Pomocy przy wykonaniu scenografii udzieliły: Iwona Półtorak,
Justyna Róg, Leszek
Pastuszka, Piotr Dręga, Piotr Miernik.
W Akademii udział
wzięli rodzice uczniów
i absolwenci szkoły:
Piotr Stefański, Mikołaj Janowski, Tomasz
Głuch, Monika Kocia,
Robert Gładyś, Artur
Szumiał, Marta Dręga,
Andżelika Gruszczyńska, Anna Woźniak,
Maciej Wolski, Maciej
Gibas, Monika Wiatr,
Julia Sasal, Blanka Figarska, Paulina Ulewińska, Julia Sadza,
Gabriela Walas, Julita
Karpeta oraz uczniowie
szkoły.
Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, który ufundowała Gmina Skarżysko Kościelne, a całą uroczystość patronatem objął Wójt Gminy Zdzisław Woźniak.
Osobiście składam wyrazy najgłębszego szacunku wykonawcom oraz osobom, które w ten wspaniały sposób uświetniły 100.lecie
odzyskania przez nasz kraj niepodległości.
Jacenty Kita
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