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WYDAWNICTWO   SAMORZĄDOWE   GMINY   SKARŻYSKO   KOŚCIELNE

W numerze m.in.:
* zapraszamy na otwarcie „Spichlerza Regionalnego”,
* mamy Mistrzów Ortografii!
* ruszył kolejny projekt GOPS-u,
* Latarnicy. Odsłona druga,
* relacja z sesji rady gminy,
* aktywne Stowarzyszenie,
* Rok Pieszego w powiecie,
* w szkołach,
* młodzi recytatorzy,
* ZSS-U zaprasza gimnazjalistów.

Latarnicy… Odsłona druga
Kolejna grupa 16. mieszkańców Lipowego Pola, tym razem Ple-

bańskiego, zakończyło zajęcia informatyczno-komputerowe w ra-
mach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans. 

Zakończenie i podsumowanie tej edycji projektu odbyło się 10 
kwietnia, a już 15 kwietnia zajęcia rozpoczęły się w Kierzu Niedź-
wiedzim.

Czytaj na str. 4

Najpiękniejsze ozdoby wielkanocne
Aż 73 prace plastycz-

ne wpłynęły na tegorocz-
ny konkurs plastyczny 
„Ozdoba Wielkanocna” 
zorganizowany przez 
gminną bibliotekę pu-
bliczną wspólnie z biblio-
teką i świetlicą szkolną 
Zespołu Szkół Publicz-
nych w Skarżysku Ko-

ścielnym. To dotychczasowy rekord.
Czytaj na str. 16

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty

Po raz kolejny nasze szkoły wzięły udział w XV edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem 
„Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi 
nikomu”. Podsumowanie i wręczenia nagród miało miejsce 12 mar-
ca br.

Czytaj na str. 13

„Brzechwolandia” w SP w Skarżysku Kościelnym
24. młodych recytatorów zmagało się w konkursie recytatorskim 

„Brzechwolandia” przeprowadzonym w ZSP w Skarżysku Kościelnym. 
Zwyciężyła Marysia Gładyś (kl. II), drugi był Jakub Goliński (kl. II) 
a trzecia Oliwia Kocia (kl. I). Ponadto jury wyróżniło Karola Bodo 
(kl. I), Patryka Jędrzejczyka (kl. II) i Natalię Sołsa (kl. I).

Czytaj na str. 12

150. rocznica powstańczych walk w Grzybowej 
Górze

19 kwietnia 1863 roku  
w rejonie Grzybowej Góry 
rozegrała się jedna z 1200 bi-
tew Powstania Styczniowego. 
Poległo w niej 19. powstań-
ców oraz 86. Rosjan. W 150. 
rocznicę tamtych wydarzeń 
odbyły się uroczystości upamiętniające tamte tragiczne dni.

Czytaj na str. 2-3
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150. rocznica powstańczych walk  
w Grzybowej Górze

19 kwietnia 1863 roku w rejonie Grzybowej Góry rozegrała się 
jedna z 1200. bitew Po-
wstania Styczniowego. 
Poległo w niej 19. po-
wstańców oraz 86. Ro-
sjan. W 150. rocznicę 
tamtych wydarzeń od-
były się uroczystości 
upamiętniające tamte 
tragiczne dni.

Uroczystości roz-
poczęły się pod ka-
pliczką honorującą 
bohaterów 1863 roku, którą w 1935 roku w miejscu, gdzie zgodnie 

z lokalnym przekazem 
przez kilka dni po-
chowany był żołnierz 
polski poległy w 1863 
roku, postawił Antoni 
Płusa wraz ze swym 
synem Jacentym. Żona 
zmarłego już Jacente-
go – Anna była obec-
na na uroczystościach. 
Pod kapliczką ustawiły 
się poczty sztandaro-
we Gminy, strażackie, 

szkoły w Grzybowej Górze, Polskich Drużyn Strzeleckich, a także 
delegacje policji i strażaków zawodowych oraz kolejarzy.

Wiązanki kwia-
tów złożyła rodzina 
Płusów, poseł An-
drzej Bętkowski, 
władze samorządowe 
gminy reprezentowa-
ne przez przewodni-
czącego rady gminy 
Pawła Wiatra i sekre-
tarz Monikę Mączyń-
ską, delegacja szkoły 
i strażaków, zespołu 
„Grzybowianki”. Kwiaty od europosła Czesława Siekierskiego zło-
żyli Waldemar Dwojak i Wojciech Płusa.

Później uroczystości przeniosły się na plac przed strażacką re-
mizą, gdzie na komendę prezesa miejscowej OSP Mariana Gładysia 

na maszt wciągnięta 
została flaga pań-
stwowa oraz ode-
grano „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Po 
oddaniu chwały 
bohaterom 1863 
roku  trzykrotnym 
salutem armatnim 
uczestnicy obcho-
dów rocznicowych 
przeszli do remizy.

Tutaj oficjalnie powitał mieszkańców oraz gości Marian Gładyś. 
Wśród zaproszonych znaleźli się: poseł Andrzej Bętkowski, przed-
stawiciel Marszałka Województwa Ireneusz Żak, sekretarz gminy 

Monika Mączyń-
ska, przewodniczą-
cy rady gminy Paweł 
Wiatr wraz z grupą 
radnych: Marzeną 
Piętak, Januszem 
Sieczką, Zbignie-
wem Górzyńskiem 
oraz Wojciechem 
Płusą. Obecne były 
delegacje strażaków, 
młodzież szkolna 

wraz z nauczycielami, kolejarze, członkowie drużyn strzeleckich, 
przedstawiciele zakładów pracy.

Krótki rys historyczny dotyczący wydarzeń sprzed 150. lat 
przedstawił Marian Gładyś. Młodzież szkolna przygotowana przez 
Rafała Lipkę zaprezentowała montaż słowno – muzyczny. W dalszej 
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Powiatowi mistrzowie ortografii

W Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-
-Kamiennej zorganizowano XI Powiatowy Konkurs Ortograficzny 
Szkół Ponadgimnazjalnych. W tym roku (w specjalnej kategorii) do 
rywalizacji przystąpili również gimnazjaliści. Dyktando dotyczyło 
najważniejszego ostatnio tematu, czyli... pogody. Łącznie zmagało się 
36. uczniów.

Miło nam poinformować, że w kategorii gimnazjum na I miejscu 
była Dorota Lenzion, na II – Dawid Kabała a V – Honorata Derlatka, 
uczniowie naszego gimnazjum.

Konkurs wymagał znajomości zasad pisowni i świadomego wyko-
rzystywania ich w praktyce.

(jaki)

Otwarcie „Spichlerza Regionalnego”

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne, 
którzy kochają tradycję wsi polskiej, na uroczyste otwarcie „Spichlerza 
Regionalnego” dnia 19 maja o godz. 14.30 w Skarżysku Kościelnym, ul. 
Graniczna 9.

W programie:
- poświęcenie „Spichlerza” 

przez ks. proboszcza Maria-
na Czajkowskiego,

- występ kieleckiej poetki 
z satyrycznymi monologami 
ze zbioru opowiadań „Kun-
dzia Jojko”,

- kiermasz rękodzieła,
- zwiedzanie „Spichlerza”,
- konkursy dla dzieci.
Serdecznie zapraszam.

Elżbieta Jach

części głos zabrali goście. –Na fundamentach tego powstania zbudo-
wana jest wolna Polska – powiedział Paweł Wiatr. A Andrzej Bęt-
kowski stwierdził: 

-To jest nasza 
historia, nasza 
pamięć, a nasza 
pamięć to na-
sza tożsamość. 
Z kolei Ireneusz 
Żak odczytał list 
okolicznościowy 
nadesłany przez 

Marszałka Wojewódz-
twa Adama Jarubasa. 

Na zakończenie ob-
chodów rocznicowych 
prezes Marian Gładyś 
szczególne słowa po-
dziękowania skierował 
do pani Anny Płusy, 
żony Jacentego, oraz 
jej rodziny za opiekę 
nad kapliczką i jej re-

nowację. Za wsparcie or-
ganizacyjne podziękował 
sekretarz gminy Monice 
Mączyńskiej a Wojcie-
chowi Płusie za wsparcie 
finansowe, Małgorzacie 
Strzelec, nauczycielom 
i młodzieży szkolnej za 
oprawę artystyczną.

Jacenty Kita
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Aktywizacja osób bezrobotnych
Już po raz szósty Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skar-

żysku Kościelnym realizuje projekt systemowy z Poddziałania 7.1.1  
PO KL pt. „Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wy-
kluczenia społecznego w gminie Skarżysko Kościelne” (okres reali-

zacji 01.01.2013 
- 31.12.2012). War-
tość projektu to 
186.800,00 zł (z 
czego 19.605,00 zł 
stanowi wkład wła-
sny Gminy). Celem 
projektu jest podno-
szenie kwalifikacji 
zawodowych, popra-
wę samooceny oraz 

poziomu motywacji do zmiany sytuacji życiowej, pobudzenie postaw 
przedsiębiorczości oraz poprawienie sytuacji społeczno-materialnej.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Skarżysko Ko-
ścielne (osób bezro-
botnych które objęte 
są pomocą GOPS). 
W 2013 r. grupę do-
celową będzie two-
rzyć 8 osób. 

Działania, które 
będą realizowane  
w projekcie to: kon-
sultacje z psycho-
logiem, spotkania 
z doradcą zawodowym, warsztaty Trening Umiejętności Społecznych.

W ramach projektu uczestnicy odbędą kursy zawodowe, które zo-
staną dopasowane do ich predyspozycji i potrzeb rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejska w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Justyna Goliat

Latarnicy… Odsłona druga
Kolejna grupa 16. mieszkańców Lipowego Pola, tym razem Ple-

bańskiego, zakończyło zajęcia informatyczno-komputerowe w ra-
mach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans. 

Zakończenie i podsumowanie tej edycji projektu odbyło się 10 
kwietnia, a uczestniczyli w nim, poza kursantami, sekretarz gminy 
Monika Mączyńska, radny Włodzimierz Foch, oraz prowadzący za-
jęcia – Ferdynand Pawlik i Iwona Zientarska.

W kursie uczestniczyli: Stanisław Niziołek, Ludwik Niziołek, Be-
ata Pączek, Leonard Pączek, Janusz Ruzik, Małgorzata Kowalik, Jan 
Mendak, Jadwiga Mendak, Janusz Bąk, Jadwiga Szymczyk, Lidia 
Derlatka, Jolanta Jarosz, Danuta Kraska, Ryszard Dziopa, Henryk 
Dziopa, Zofia Parkita.

Przypomnijmy, 
że PCRS to oddol-
na inicjatywa, która 
ma na celu wspiera-
nie działań na rzecz 
podnoszenia kom-
petencji cyfrowych 
dorosłych Polaków  
z pokolenia 50+  
w ich lokalnych śro-
dowiskach, realizo-
wana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo Ad-
ministracji i Cyfryzacji. 

A oto charakterystyczne wypowiedzi uczestników biorących 
udział w I edycji 
projektu: „Kurs 
w pełni spełnił moje 
oczekiwania, gdyż 
nigdy wcześniej nie 
miałam do czy-
nienia z obsługą 
komputera i poru-
szaniem się po in-
ternecie” (Bożena 
Sadza); „Uważam 
ten program za po-
żyteczny i przydatny 

w naszym środowisku gminnym” (Elżbieta Łysakowska); „Skorzysta-
łem z wiedzy i umiejętności osób prowadzących, co przyczyniło się do 
uzyskania wiedzy z zakresu obsługi komputera oraz wielofunkcyjności 
tego urządzenia” (Lech Kwiatkowski).

W poniedziałek 15 kwietnia zajęcia rozpoczęły się w Kierzu Niedź-
wiedzim.

Jacenty Kita

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne przypomina

o zakazie wypalania traw
Zgodnie z art. 131 pkt. 12 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 

kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.): 
„Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, 
szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu 
albo grzywny”.

Ponadto, w przypadku gdy dym lub ogień spowoduje zagro-
żenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, wypalanie traw 
zgodnie z art. 162 §1 kk może stanowić przestępstwo, za które 
grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Sprawca podpalenia 
może zostać także pociągnięty do odpowiedzialności cywilno-
prawnej za wyrządzone szkody i ich następstwa, jak również 
może być obciążony kosztami akcji ratowniczej.

Przestrzeganie zakazu wypalania traw jest wymagane m.in. 
w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który ich 
nie przestrzega, grozi zasadniczo zmniejszenie należnej wysoko-
ści wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich natomiast w przy-
padkach stwierdzenia uporczywego wypalania traw, ARiMR może 
pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.
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Budowa kanalizacji zdominowała obrady
Realizacja największej inwestycji w historii gminy, czyli budowa 

kanalizacji wraz z przyłączami, była wiodącym tematem obrad 31. se-
sji rady gminy, która odbyła się 27 marca, a jej otwarcia dokonał prze-
wodniczący rady Paweł Wiatr witając obecnych na obradach.
O sytuacji na rynku pracy

Na początek jednak Michał Skórski z Powiatowego Urzędu Pracy 
zachęcał do wspierania ekonomii społecznej, a konkretnie do two-
rzenia i popierania spółdzielni socjalnych (pierwsza w powiecie już 
powstała, druga jest na etapie tworzenia – red.). Radnych jednak bar-
dziej interesowała aktualna sytuacja na rynku pracy. Alicja Pasis py-
tała o stopę bezrobocia oraz konieczność poszukiwania przez samych 
zainteresowanych miejsc do odbycia stażu lub prac interwencyjnych. 
Wiesław Derlatka pytał o współpracę PUP z „Bumarem Amunicja”, 
a Gabriel Szewczyk o program wspierania osób powyżej 50. roku ży-
cia. Wojciecha Płusę interesowała ilość i trwałość funkcjonowania 
spółdzielni socjalnych. 
Kanalizacja szybciej?

Wiele na to wskazuje, że wykonawca znacznie wcześniej wybuduje 
kanalizację w Skarżysku Kościelnym, Świerczku i Grzybowej Górze 
(tzw. Kontrakt nr 4) aniżeli zakłada to termin zawarty z MPWiK. Jak 
mówił na sesji Jan Stojek, prezes MPWiK, umowny termin tj. 6 sier-
pień 2014 roku nie jest zagrożony. Kontakt nr 4 o wartości 13 mln zł 
zakłada budowę 38 km sieci. Do tej pory zrealizowano już ok. 24,5 km, 
co kosztowało ponad 7 mln zł. 

W Majkowie i Lipowym Polu wykonano już ok. 280 przyłączy, do 
zrobienia zostało ok. 40.

Wcześniej jednak prezes wysłuchał pytań radnych i zapro-
szonych na obrady. 
A było ich wiele. Pa-
weł Wiatr zwrócił 
uwagę na zapadające 
się wraz z nadejściem 
wiosny chodniki. Mi-
chał Rymarczyk pytał 
o stan przygotowań 
do budowy sieci na 
Św. Anny, budowę 
przyłączy w Micha-
łowie i Majkowie 

oraz o termin upływu gwarancji wykonawcy sieci na ul. Staffa 
w Majkowie.  Włodzimierz Foch pytał o to, dlaczego mieszkań-

cy podwójnie płacą za budowę przyłączy (po raz pierwszy jesz-
cze jako Społeczny Komitet), pytał o koszt 1 mb przyłącza oraz  
o podpisywanie przez ludzi klauzuli odnośnie stanu terenu po ich wy-
budowaniu. 

Alicja Pasis poruszyła sprawę uwag mieszkańców do mało czy-

telnych faktur (bez uszczegółowienia prac) oraz rozbieżności się-
gające nawet 6 mb 
między planem sieci, 
a faktycznym wyko-
naniem przyłącza.

Zdzisław Rymar-
czyk pytał o termin 
wykonania przyłączy 
w Majkowie, Gabriel 
Szewczyk o możli-
wość dalszego zawie-
rania umów przez 
„spóźnialskich”. Ja-
nusz Ulewiński natomiast poruszył sprawę dużego napowietrzenia 
wody w Kierzu.

Z odpowiedzi udzielonych przez Jana Stojka wynika, iż chodniki 
będą naprawiane z chwilą poprawy warunków atmosferycznych. Na 
kanalizację ul. Św. Anny gmina opracowuje projekt techniczny. Wy-
konywanie przyłączy na ul. Jana Pawła II w Majkowie i Michałowie 
będzie realizowane (przynajmniej w większości) jeszcze w tym roku. 
Kwestia gwarancji na ul. Staffa to – zdaniem prezesa – adresatem pyta-
nia jest Zarząd Dróg Powiatowych. Przetarg na wykonanie przyłączy 
dotyczył całości zadania, bez rozbijania kosztorysu na poszczególne 
posesje domowe. Mieszkańcy do protokołu odbioru przyłączy zawsze 
mogą wpisać swe uwagi odnoście stanu terenu po budowie. Zawiera-
nie kolejnych umów przez mieszkańców Grzybowej Góry jest nadal 
możliwe. Wodociąg w Kierzu zostanie odpowietrzony.
Interpelacje i zapytania

Dalsza część obrad to składanie przez radnych wniosków, zapytań 
i interpelacji. Renata Kępa poprosiła o zatrudnienie w okresie wiosen-
nym pracownika interwencyjnego, zgłosiła fakt „schodzenia” chodni-
ka do rowów oraz konieczność udrożnienia rowów. Gabriel Szewczyk 
po raz już nie wiadomo który poruszył sprawę braku świetlicy wiej-
skiej w Grzybowej Górze (jeden z mieszkańców deklaruje wynajem 
lokalu na ten cel), kwestię uzupełnienia oznakowania ulic, zatrudnie-
nia pracownika interwencyjnego oraz bezpańskich psów. Alicja Pasis 
pytała o stan faktyczny kanalizacji ul. Św. Anny, zwróciła uwagę na 
zły stan dróg gminnych oraz zgłosiła konieczność poprawy drogi do 
cmentarza. Paweł Wiatr poruszył kwestię budowy chodnika w Skar-
żysku Kościelnym II oraz poprawy stanu ulic żużlowych.
Ponadto 

Następnie radni wysłuchali sprawozdania z pracy Gminnej Ko-
misji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 
w Skarżysku Kościelnym w 2012roku, a wyjaśnień w tej kwestii udzie-
lała przewodnicząca komisji Agata Gula.

Później radni podjęli uchwały dotyczące m.in. zmian w budżecie 
Gminy Skarżysko Kościelne za 2013r., zmian wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 
2013 do 2028, za-
ciągnięcia kredytu 
długoterminowe-
go (w wysokości 
3.335.028 zł na 
finansowanie defi-
cytu budżetowego) 
oraz zaciągnię-
cie pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 
2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego (w kwocie 1.128.421 zł 
na budowę kanalizacji wraz z przykanalikami w Skarżysku Kościel-
nym i Grzybowej Górze) a także wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Jacenty Kita

Jan Stojek mówił o budowie kanalizacji

Pytania zadaje Włodzimierz Foch

Alicja Pasis prosiła o czytelne faktury

Wyjaśnień udzielała Agata Gula



Nasza Gmina6 MA J 2013Nasza Gmina MA J 20136
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Ambitne i atrakcyjne plany Stowarzyszenia
Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii 

św. Trójcy 6 kwietnia spotkali się na walnym zebraniu sprawozdaw-
czym. Spotkanie otworzy-
ła prezes Anastazja Gó-
rzyńska, która powitała 
zebranych oraz przedsta-
wiła porządek spotkania.

Na początku ks. pro-
boszcz Marian Czajkow-
ski odmówił modlitwę 
i wspólnie z prezes zło-
żyli życzenia świąteczne.  
W kilku zdaniach odniósł 

się do obchodzonego w 2013 roku „Roku Wiary”, ogłoszonego 11 paź-
dziernika 2012 r. przez papieża Benedykta XVI w pięćdziesiątą roczni-
cę otwarcia Soboru Watykańskiego II.  

Po skosztowaniu tradycyjnego żurku odbyła się robocza część 
dorocznego zebrania sprawozdawczego. Na przewodniczącą zebrani 
wybrali Marzenę Piętak po czym sprawozdanie z pracy zarządu za 

rok 2012 przedstawiła 
Anastazja Górzyńska. 
O większości działań 
pisaliśmy na naszych 
łamach, przypomnij-
my więc tylko najważ-
niejsze: IV Parafialny 
Festyn Rodzinny, kon-
cert kolęd i pastorałek, 
Majówka Patriotyczna 
w Świerczku, sfinanso-
wanie renowacji zabyt-

kowego żyrandola i kinkietu w kościele parafialnym (za kwotę 10.836 
zł), pielgrzymka na 
Kresy, wieczór poetycki 
„Jesienne strofy”, „Wie-
czór podróżnika”. Szcze-
gółowe sprawozdanie 
finansowe przedłożyła 
zebranym skarbnik Ma-
ria Tarabasz.

Z planu pracy na ten 
rok przedstawionego 
przez prezes wyłania się 
bardzo atrakcyjny program imprez. W maju odbędzie się duża im-
preza rekreacyjno – patriotyczna „Majówka Patriotyczna na Rowerze”, 
czyli rajd rowerowy szlakiem miejsc pamięci narodowej po terenie 
gminy. Organizatorzy planują się zebrać przy kościele, po czym od po-
mnika przy Naftobazie przez Grzybową Górę, Kierz Niedźwiedzi do 
Lipowego Pola Plebańskiego wyruszy rajd. 

W miejscach pamięci narodowej zostaną zapalone znicze, odbędą 
się krótkie prelekcje tematyczne.

Dużym wydarzeniem będzie V Rodzinny Festyn Parafialny (15 
sierpnia). Dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 22.000 złotych pro-
gram będzie bardzo atrakcyjny. Zagra m.in. polska „ABBA”, wystą-
pi Teatr Światła i Ognia z Krakowa. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci 
(Magik, Klown, Szczudlarz itp.) oraz występów artystycznych. We 
wrześniu planowany jest Koncert Muzyki Gospel. Jesienią odbędzie 
się wieczór poetyki, zimą koncert kolęd i pastorałek. 

W planach jest również pielgrzymka. To tylko najważniejsze za-
mierzenia.

Poza tym w zamierzeniach jest renowacja zabytkowego nagrob-
ka Anioła na cmentarzu parafialnym. Zebrani postanowili też kwotą 
10.000 zł wesprzeć remont ołtarza w kościele św. Trójcy.

Jacenty Kita

O G Ł O S Z E N I E
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne

Informuje, że w dniach 17 i 18 maja na terenie Gminy prze-
prowadzona zostanie BEZPŁATNA AKCJA ZBIERANIA ZUŻY-
TEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, 
ZUŻYTYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA ORAZ ZUŻYTYCH I NIEPO-
TRZEBNYCH OPON według następującego harmonogramu:
-  17 maja  2013 (piątek) w godz. 8.00-10.00 zostanie przeprowa-

dzona, dla mieszkańców Sołectwa: Grzybowa Góra
-  17 maja  2013 (piątek) w godz. 10.00-14.00 zostanie przeprowa-

dzona, dla mieszkańców Sołectwa: Skarżysko Kościelne I i II
-  17 maja  2013 (piątek)  w godz. 8.00-10.00 zostanie przeprowa-

dzona, dla mieszkańców Sołectwa: Świerczek
-  18 maja  2013 (sobota) w godz. 8.00-10.00 zostanie przeprowa-

dzona, dla mieszkańców Sołectwa: Kierz Niedźwiedzi
-  18 maja  2013 (sobota)  w godz. 10.00-14.00 zostanie przepro-

wadzona, dla mieszkańców Sołectwa: Lipowe Pole Skarbowe 
i Lipowe Pole Plebańskie

-  18 maja  2013 (sobota)  w godz. 8.00-10.00 zostanie przeprowa-
dzona, dla mieszkańców Sołectwa: Majków i Michałów
Zbiórka obejmuje m.in. sprzęt radiowo – telewizyjny, kompu-

tery, sprzęt gospodarstwa domowego np. lodówki, pralki, zmywar-
ki, żelazka, piecyki elektryczne, wzmacniacze, wiertarki, szlifierki, 
mikrofalówki, kuchenki, odkurzacze, zabawki, sprzęt rekreacyjny 
i sportowy, świetlówki, lampy wyładowcze oraz żarówki kompak-
towe i baterie alkaliczne oraz opony.

Zużyty sprzęt i opony należy wystawić przed posesję w miejscu 
łatwo dostępnym, umożliwiającym jego odbiór.

Wystawiony sprzęt po godzinie 1000 nie będzie zabrany.
Tel. kont. do przedst. Firmy: 508-246-066.
Akcję prowadzić będzie firma Optima Recykling.
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Policyjny „Rok pieszego”
Z policyjnych danych i statystyk 

wynika, że w województwie świę-
tokrzyskim co 2. dzień na drodze 
ginie człowiek, co 5. dzień ofiarą 
wypadków są piesi. Z dostępnych in-
formacji wynika, że w latach 2002- 
2012 na terenie całego województwa 
świętokrzyskiego odnotowano po-
nad 20 tysięcy wypadków drogo-
wych, w których zginęło 2400 osób,  
w tym 981 pieszych!

Te porażające statystyki sprawiły, że Świętokrzyska Komenda Wo-
jewódzka Policji w Kielcach wyszła z nową inicjatywą i rok bieżący 
ogłosiła „Rokiem Pieszego”. To nie tylko szeroka akcja informacyjna 
i prewencyjna, ale również represyjna, o czym można się było w ostat-
nich tygodniach przekonać, gdyż policja nasiliła patrole w okolicach 

przejść dla pieszych. Często 
owa represja to… 50. złoto-
wy mandat.

W dniu 3 kwietnia w Sali 
Herbowej Starostwa Powiato-
wego w Skarżysku-Kamiennej 
odbyła się debata społecz-
na z mieszkańcami powiatu, 
w której uczestniczyli przed-
stawiciele służb munduro-

wych, samorządowcy, przedstawiciele Stowarzyszenie Bezpieczny Po-
wiat, młodzież z III LO w Skarżysku – Kamiennej. Gminę Skarżysko 
Kościelne reprezentowała sekretarz gminy Monika Mączyńska.

Gospodarzami spotkania byli Starosta Skarżyski Michał Jędrys 
oraz Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej kom. 
Piotr Zalewski. Na wstępie komendant Zalewski przywitał serdecz-
nie zaproszonych gości i korzystając z okazji przedstawił oficjalnie 
swojego nowego zastępcę. Od 2 kwietnia funkcję wiceszefa skarżyskiej 
komendy pełni 38. letni podkom. Piotr Janik, pracujący w policji od 
18. lat, ostatnio pełniący funkcję Naczelnika Wydziału Kryminalnego 

Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.
Na początek moderatorzy spotkania –  sierż. Anna Terlecka i  asp. 

Mariusz Sokołowski – zapoznali zebranych z porządkiem spotkania.
Później policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wo-

jewódzkiej Policji w Kielcach podinsp. Anna Zielińska-Brudek, asp. 
Artur Putowski i sierż. szt. Paweł Zawadzki na prezentacji multime-
dialnej przedstawili dane dotyczące zdarzeń drogowych z udziałem 
pieszych. Zaczęli swe wystąpienie w sposób dość oryginalny, przywo-
łując słowa Jana Pawła II: „Czasy, w których żyjemy, są niewymownie 
trudne i niespokojne… A prócz tego – tylu ludzi ginie niewinnie. Choćby 
i w tym kraju, w którym żyjemy”.

Zaprezentowano także spoty społeczne zrealizowane w naszym 
województwie przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Kielcach 

przy wsparciu Krajowego 
Centrum Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego. Ich 
przesłaniem jest propa-
gowanie bezpiecznych 
zachowań pieszych. Wy-
korzystano także nagrania  
z policyjnych wideoreje-
stratorów ukazujące bra-
wurę i lekkomyślność kie-

rowców. W spotach wystąpili znani aktorzy: Krzysztof Globisz, Rafał 
Królikowski czy Zbigniew Zamachowski.

Z zaprezentowanych danych wynika, że liczba ofiar śmiertelnych 
na świętokrzyskich drogach z roku na rok maleje, jednak w dalszym 
ciągu utrzymuje się na niebezpiecznie wysokim poziomie. W 2002 
roku na 298 ofiar śmiertelnych na świętokrzyskich drogach aż 121 sta-
nowili piesi, w 2012 roku proporcje te wynosiły odpowiednio 134-63. 
Przyczyny wypadków to – zdaniem policjantów – szybkość, brawura, 
przecenianie własnych 
umiejętności, brak roz-
sądku i kultury jazdy. 
A recepta na poprawę 
sytuacji? Poza akcjami 
profilaktycznymi, ze 
szczególnym naciskiem 
na szkoły - kaskadowe 
kontrole prędkości, pa-
trole nieoznakowanych 
radiowozów z wideorejestratorami, okazjonalne, ale częste akcje np. 
„Trzeźwy poranek”, „Truck-Bus”.

W dalszej części spotkania Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego 
skarżyskiej komendy asp. Mariusz Sokołowski przedstawił statystykę 
w odniesieniu do powiatu skarżyskiego. W roku 2012 r na skarżyskich 
drogach zginęło 6 osób, z czego aż 5 to piesi. Łącznie odnotowano 77 
wypadków drogowych. Następnie sierż. szt. Anna Terlecka omówiła 
działania profilaktyczne prowadzone przez skarżyskich funkcjona-
riuszy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat oraz 
wskazała kolejne działania, które zostały zaplanowane do realizacji  
w ramach Roku Pieszego.

Następnie przeprowadzono dyskusję w odniesieniu do przedsta-
wionych prezentacji, a także proponowanych działań profilaktycz-
nych. 

W czasie debaty wskazano na dalszą potrzebę prowadzenia przez 
świętokrzyskich policjantów akcji kontrolno-pomiarowych, działań 
profilaktycznych oraz współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
z lokalnymi samorządami i instytucjami. Podkreślono również, po-
trzebę noszenia odblasków przez wszystkich pieszych, nie tylko tych 
najmłodszych, ale również starszych.

W dyskusji aktywnie uczestniczyli przedstawiciele władz samo-
rządowych oraz partnerów w realizacji działań na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa na terenie naszego powiatu. Konferencja była kontynu-
acją cyklu spotkań z mieszkańcami, które odbywają się również na 
terenie innych powiatów województwa świętokrzyskiego.

Jacenty Kita
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Harlem Shake w Skarżysku Kościelnym 
W Publicznym Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym z inicja-

tywy polonisty Pawła Rokity oraz nauczycielki muzyki Renaty 
Wolskiej została nagrana szkolna wersja Harlem skake.

W zabawie udział wzięli chętni uczniowie oraz nauczyciele 
(wuefiści, polonista, nauczycielka angielskiego i muzyki). Osta-
tecznie materiał filmowy przygotowali uczniowie Marcin Matynia 
i Michał Wilczyński. Paweł Rokita, pomysłodawca i koordynator 
przedsięwzięcia powiedział: -Harlem Shake to świetny sposób na 
integrację uczniów z nauczycielami, pokazanie tym pierwszym, 
że ci, którzy ich uczą, nie są sztywniakami, potrafią się bawić, ro-
zumieją humor i potrzeby współczesnej młodzieży. Ponadto taka 
zabawa daje każdemu możliwość wykazania się odwagą, pomy-
słowością, umiejętnością pracy w grupie. Nie ukrywam, że jest to 
również sposób na promocję szkoły. Polonista dodał również: -Od 
zawsze uwielbiałem pracować z młodzieżą, angażować uczniów 
w różne formy artystyczne, dzięki którym mogli oni wyrażać sie-
bie. Nie zamierzam zakończyć takich działań. W czerwcu zapra-
szam do naszej szkoły w imieniu swoim, nauczycieli i uczniów na 
drugi już projekt „Młode Talenty”, w którym młodzież z placówki 
w Skarżysku Kościelnym pochwali się swoimi zdolnościami mu-
zycznymi, plastycznymi i teatralnymi. Inne szkoły zachęcam do 
podobnych twórczych inicjatyw.

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego.
Wersja I: http://www58.zippyshare.com/v/54172078/file.html; 
Wersja II: http://www45.zippyshare.com/v/89827383/file.html

Marcin Matynia

Zakończył się sprawdzian szóstoklasisty 2013
Do sprawdzianu kompetencji przystąpiło w Polsce 362 tysię-

cy uczniów klas szóstych, w tym 32 uczniów ze Szkoły Podstawowej  
w Skarżysku Kościelnym.

Sprawdzian roz-
począł się punktual-
nie o godzinie 9.00 
w dniu 4 kwiatnia. 
Uczniowie na rozwią-
zanie sprawdzianu 
mieli 60 minut. Dla 
szóstoklasistów był 
to pierwszy poważ-
ny egzamin w życiu. 
Sprawdzian ten jest 
obowiązkowy, ale jego 
wynik nie ma wpływu 
na ukończenie szkoły. 

Na sprawdzian szóstoklasisty 
składały się zadania z matema-
tyki i przyrody, historii i języka 
polskiego. Uczniowie ponadto 
mieli za zadanie napisać dłuższą 
wypowiedź - list zachęcający ko-
leżankę/kolegę do przeczytania 
książki, którą uważa za ciekawą. 
Jednym z zadań było napisanie 
w 2–3 zdaniach, dlaczego na-
leży poprawnie mówić i pisać.  
Na sprawdzianie znajdowały się 
również zadania wielokrotnego wyboru, na dobieranie oraz prawda 
- fałsz. Sprawdzian szóstoklasisty miał na celu również zweryfikować 
następujące umiejętności:
-  czytanie: rozumienie tekstu, odnajdywanie potrzebnych informa-

cji, rozumienie symboli,
-  pisanie: odróżnienie form odpowiedzi, formułowanie odpowied-

nich zdań w sposób logiczny,
-  rozumowanie: potrafi ustalić, gdzie i kiedy miały miejsce wyda-

rzenia, o które jest pytany,
-  korzystanie z informacji: potrafi odszukać potrzebne wiadomości,
-  wykorzystywanie wiedzy w praktyce: zdobyte umiejętności potra-

fi wykorzystać w życiu codziennym. 
Po zakończonym teście uczniowie mieli podzielone zdanie na te-

mat trudności pisanego sprawdzianu. Oficjalne wyniki sprawdzianu 
szóstoklasisty zostaną podane 22 czerwca br. 

Agnieszka Pakuła

Czytamy wiersze Tuwima
10 kwietnia obcho-

dziliśmy Dzień Służby 
Zdrowia - święto obcho-
dzone tylko w Polsce.

Z tej okazji na spo-
tkanie z przedszkola-
kami została zapro-
szona Beata Drabik 
– pielęgniarka pracująca 
w Zespole Opieki Zdro-

wotnej w Skarżysku Kościelnym. Pani Beata czytała dzieciom wiersze 
J. Tuwima. Do wiersza pt. „Rzepka” dzieciaki przygotowały małą in-
scenizację. Okazało się, że czytając wiersze można się wspaniale ba-
wić.

Teresa Banaszczyk
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VIII Konkurs Mitologiczny 
„Uczta Bogów”

We środę  27 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Skarżysku 
Kościelnym odbył się finał VIII  Międzyszkolnego Konkursu ze zna-
jomości Mitologii  - „Uczta bogów”, zorganizowany przez Małgorzatę 
Paź. Konkurs adresowany był do uczniów piątych klas szkół należą-
cych do gminy Skarżysko Kościelne, niestety żadna ze szkół ościen-
nych nie zgłosiła chęci udziału. 

Wyzwanie podjęło więc dziesięciu uczniów naszej szkoły. Zadanie 
polegało na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na pytania dotyczące 
mitologii, sztuki i literatury antycznej, które zawierał „Wielki Test  Mi-
tologiczny”. Maksymalnie można było uzyskać 36 punktów. 

Ostatecznie najlepsi okazali się (wszyscy uczniowie z SP w Skar-
żysku Kościelnym):

I miejsce – Mikołaj Sieczka, klasa V, 22,5 pkt.
II miejsce – Kinga Nowak, klasa V, 22 pkt.
III. miejsce – Mateusz Zielenkiewicz, klasa V, 21,5 pkt. 
Dziewiąta edycja konkursu już za rok, serdecznie zapraszamy 

wszystkich chętnych.
Małgorzata Paź

W trosce o bezpieczeństwo  
gimnazjalistów

W Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym odbyło się 
spotkanie zorganizowane przez dyrekcję szkoły i pedagoga szkolne-
go dla uczniów klas pierwszych gimnazjum z przedstawicielami Ko-
mendy Powiatowej Policji ze Skarżyska – Kamiennej.  Prelekcję dla 
uczniów poprowadzili  sierż. szt. Anna Terlecka i sierż. szt. Damian 
Szwagierek. 

Spotkanie z uczniami było podzielone na dwie części. Pierwsza 
część dotyczyła zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz za-
grożeń, jakie Internet ze sobą niesie – cyberprzemocy, cyberprzestęp-
czości. Funkcjonariusze zaprezentowali uczniom film „W Sieci. TV”. 
Później była pogadanka i dyskusja z uczniami na temat problemu 
przemocy rówieśniczej oraz zjawisku uwodzenia w sieci. 

Druga część zajęć poświęcona była odpowiedzialności prawnej 
nieletnich, którą nakłada na nich Ustawa z dn. 26 października 1982r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich. Uczniowie dowiedzieli się, 
kiedy i w jakich sytuacjach będą ponosili prawne konsekwencje swo-
ich czynów.

Powyższe zajęcia, tematyka ich spotkała się z dużym zaintereso-
waniem zarówno ze strony uczniów jak i kadry pedagogicznej. 

Renata Wiatr

Międzyszkolny Konkurs zoologiczny 
„Zostań Doktorem Dolittle”

4 kwietnia uczennice Klasy IIIa Publicznego Gimnazjum w Skar-
żysku Kościelnym w składzie: Joanna Bernatek, Aleksandra Par-
szewska i Karina Piętak wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie 
Zoologicznym ,,ZOSTAŃ DOKTOREM DOLITTLE”. Głównym orga-
nizatorem konkursu jest Centrum Kształcenia Dorosłych ,,PROMO-
TOR” pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach 
oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oddział Kielce.  Konkurs 
ten miał za zadanie pogłębianie wiedzy zoologicznej, podniesienie 
wiedzy o zwierzętach oraz przygotowania uczniów do kontynuowania 
nauki w technikum o profilach zootechnicznych i weterynaryjnych. 

Czekamy na oficjalne wyniki komisji. Wiemy już, że Karina Pię-
tak zajęła IV miejsce. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.

Agnieszka Pakuła

Kolejny sukces uczennicy zespołu szkół
W marcu w SP nr 13 w Skarżysku – Kamiennej odbył się XI Powia-

towy Konkurs Przyrodniczy „Wiedzy o Lesie” dla szkół podstawowych 
z powiatu skarżyskiego. Z naszej szkoły wzięło w nim udział dwoje 
uczniów klasy VIa – Monika Wiatr i Adrian Małecki.

Pierwszy etap konkursu miał miejsce 11 marca i obejmował test 
wiadomości i umiejętności z działów: warstwowa budowa lasów, przy-
stosowania roślin i zwierząt do środowiska życia, znaczenie i korzyści 
płynące z lasów, rodzaje lasów na terenie Polski, biologia zwierząt le-
śnych, praca i rola leśników, ochrona przyrody w Polsce, orientacja 

w terenie, skala oraz schemat organizacyjny w zarządzaniu lasami 
państwowymi. Do drugiego etapu zakwalifikowała się Monika Wiatr.

Drugi etap konkursu odbył się 18 marca i obejmował praktyczne 
rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew, krzewów, roślin runa 
leśnego, gatunków leśnej fauny, darów polskich lasów i zależności po-
karmowych między organizmami.

Monika Wiatr zaprezentowała się bardzo dobrze i zajęła wysoką 
lokatę zdobywając przy okazji cenne nagrody rzeczowe. 

Edyta Bartosiewicz

Wnioski są już przyjmowane
15 marca 2013 r. rozpoczął się nabór wniosków na 

rok 2013 o przyznanie dopłat dla rolników uprawiają-
cych grunty rolne. Jest to dopłata bezzwrotna.

Szczegółowych informacji udziela:
Biuro Powiatowe ARiMR w Skarżysku-Kamien-

nej, ul. Żeromskiego 48 w godzinach od 7.30 do 15.30, 
tel. 41-252-88-70.
Gorąco zachęcamy do skorzystania z tej możliwości pozyska-

nia pieniędzy.
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Wyniki konkursu były następujące:
Szkoły podstawowe:

I miejsce – Karol Szapsza 
II miejsce – Wiktor Smulczyński
III miejsce – Adrian Pedryc

Gimnazja:
I miejsce – Wiktoria Kuźdub – Gimnazjum Skarżysko 

Kościelne
II miejsce – Honorata Derlatka – Gimnazjum Skarżysko 

Kościelne
III miejsce – Hubert Zygmunt – Gimnazjum Bliżyn

Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Marcin Socha 
I miejsce -  Kamil Socha
III miejsce – Mateusz Ulewiński

Ponadto nagrodę dla najmłodszego uczestnika konkursu 
otrzymał Dariusz Domagała.

Główna nagrodą w każdej z trzech kategorii był rower. Nagro-

dy zostały ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe, a wręczo-

ne przez starostę Michała Jędrysa oraz komendanta PSP Sylwe-
stra Hamerę. Starostę bardzo ucieszyło, że młodzi ludzie przy-
wiązują wagę do bezpieczeństwa ppoż. oraz że biorą udział w tego 
typu konkursach. Stwierdził też, że „nie sztuką jest umieć ugasić 
pożar, sztuką jest umieć mu zapobiec”. 

Celem turnieju jest popularyzacja ochrony przeciwpożarowej 
wśród dzieci i młodzieży, zasad i reguł postępowania na wypadek 
pożaru, przedstawienie historii pożarnictwa ochotniczego oraz 
ukazanie zakresu działań straży pożarnej. 

Trzymamy kciuki na eliminacjach wojewódzkich i życzymy 
kolejnych sukcesów.

Agnieszka Pakuła
Jacenty Kita

PoWiAtoWe eliMinAc Je t WP

Nasze gimnazjalistki znokautowały 
rywali na Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Wiktoria Kuźdub i Honorata Derlatka zajęły dwa pierw-
sze miejsca w kategorii gimnazjum w eliminacjach powiatowych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wśród uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych na III miejscu uplasował się Mateusz 
Ulewiński z Kierza Niedźwiedziego.

W piątek, 5 kwietnia, w budynku Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbył się Turniej 
Wiedzy Pożarniczej dla uczniów ze szkół z terenu powiatu skarży-
skiego. W konkursie wzięło udział blisko 40 uczennic i uczniów 
podzielonych na trzy grupy wiekowe (podstawówka, gimnazjum, 
szkoły ponadgimnazjalne). 

Rywalizującą młodzież powitał oraz zapoznał z zasadami eli-
minacji st. kpt. Michał Ślusarczyk. Uczestnicy rozwiązując test 
musieli wykazać się wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy 
oraz przepisami o ochronie przeciwpożarowej. 

Po zmaganiach uczestnicy konkursu zostali poczęstowani 
słodkościami. A w oczekiwaniu na wyniki, strażacy przygotowali 
pokaz pierwszej pomocy. 
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nisław Kania oraz dyrektor 
suchedniowskiego gimnazjum 
Zdzisław Wojnarski.

W przerwie występów ze-
brani obejrzeli prezentację 
multimedialną na temat życia 
i twórczości Jana Gajzlera. Po 
poczęstunku i w oczekiwaniu 
na werdykt jury na scenie w sali 

kinowej „Kuźnicy” wystąpili uczniowie z suchedniowskiego gimna-
zjum prezentując układy taneczne, utwory wokalne. Zagrał również 
zespół muzyczny z tejże szkoły.

Jacenty Kita

kultur A

Sukces w konkursie recytatorskim

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym 
zdobyli 2 trzecie miejsca i 2 wyróżnienia podczas zorganizowanego 
przez Gimnazjum w Suchedniowie XI edycji Konkursu Recytatorskie-
go im. Jana Gajzlera, poety zwanego „suchedniowskim lirnikiem”.

W konkursie, który 5 kwietnia odbył się w Suchedniowskim 
Ośrodku Kultury „Kuźnica”, zmagało się w sumie 26. młodych recy-
tatorów, którzy rywalizowali w dwóch 
kategoriach: szkoły podstawowe oraz 
gimnazja i szkoły ponadgimnazjlane. 
Występy oceniało jury w składzie: Mo-
nika Kowalczyk (WDK Mostki), Mał-
gorzata Wiśniewska (MGBP w Su-

chedniowie) oraz 
Marta Ptak (Nad-
leśnictwo Suched-
niów), które po 
trzygodzinnych 
zmaganiach ogło-
siło werdykt. Miło 
nam poinformować, że w kategorii szkół pod-
stawowych trzecie miejsce zajęła Gabriela Walas 
a wyróżnienie Magdalena Niziołek (SP Skar-
żysko Kościelne – opiekun Lidia Mirkowska). 
Z kolei na trzecim miejscu ex-aequo w kategorii 
starszej uplasowali się uczniowie naszego gim-
nazjum Angelika Gruszczyńska oraz Hubert 
Ślęzak (opiekun – Małgorzata Paź). Nagrody 
najlepszym wręczali zastępca burmistrza Sta-

Sukces Kariny Piętak
Karina Piętak, uczennica klasy IIIa Publicznego Gimnazjum 

w Skarżysku Kościelnym wie, jak zdrowo żyć. Zajęła drugie miejsce na 
etapie okręgowym XXI Olimpiady Zdrowego Stylu Życia, który odbył 
się 22 marca 2013 roku. 

Zadaniem konkursu była promocja profilaktyki zdrowotnej i róż-
nych form dbania o zdrowie. Uczestnicy etapu wojewódzkiego musieli 
rozwiązać test składający się z 40 pytań dotyczących zagrożeń zdro-
wotnych, sposobów ochrony zdrowia, środowiska, zdrowego. Pyta-
nia wcale nie były łatwe – ocenia dr Jerzy Staszczyk, prezes zarządu 

okręgowego Polskiego Czer-
wonego Krzyża. – Wymagały 
dobrej znajomości biologii, 
podstaw żywienia, sanitarki. 
To bardzo użyteczna wie-
dza praktyczna, potrzebna 
w życiu codziennym. Trzeba 
było np. odpowiedzieć, na 
jakie procesy w organizmie 
wpływa semolina, wskazać  
w jakiej grupie produktów 
jest najwięcej wapnia (były 

możliwe trzy odpowiedzi), jakie efekty daje terapia antyretrowiruso-
wa u chorych na HIV. Każdy z uczestników musiał również przepro-
wadzić akcję prozdrowotną w swoim środowisku.

Karina wspólnie z koleżankami i kolegami ze swojej klasy prze-
prowadziła akcję pt.: „Zdrowe odżywianie, wpływa na Twoje funkcjo-
nowanie”. W ramach tej akcji wspólnie przeprowadzili lekcję wśród 
uczniów klasy IVa Szkoły Podstawowej mającą na celu pokazanie wad 
i zalet zdrowego odżywiania. Lekcja była bardzo ciekawa. W trakcie 
zajęć wykorzystano środki wizualne oraz liczne pomoce dydaktyczne 
własnoręcznie wykonane. Nad prawidłowym przebiegiem akcji czu-
wała Edyta Bartosiewicz, która przygotowywała uczennicę do kon-
kursu.

Karinie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Agnieszka Pakuła
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konkurS rec y tAtorSk i

Brzechwolandia w SP Skarżysko Kościelne
Okazją do poznania wspaniałych wierszy polskiego poety Jana 

Brzechwy, który  właśnie dla dzieci napisał piękne strofy wierszy 

„Leń”, „Samochwała”, „Skarżypyta”, „Znaki przestankowe” itp. był 
wyjazd uczniów najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Skarżysku 
Kościelnym do Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku Kamien-
nej . Obejrzeli tam sztukę pt. ,,Brzechwolandia” wystawianą przez 
Narodowy Teatr Edukacji  im. A. Mickiewicza. Aktorzy ,,przenieśli” 

małych widzów do wspa-
niałej krainy, którą wszyscy 
powinni znać, ponieważ 
dzięki Brzechwolandii moż-
na zapomnieć o wszystkich 
zmartwieniach, przenieść się 
w kolorowy świat marzeń, 
pełen radości i muzyki. 

Zainspirowani tym wy-

darzeniem nauczyciele klas najmłodszych szkoły ogłosili i przeprowa-
dzili konkurs recytatorski, którego finał miał miejsce 15 kwietnia br. 
w małej sali gimnastycznej szkoły.

Nim młodzi adepci poezji przystąpili do zmagań, w imieniu or-
ganizatorów powitała ich Anastazja Górzyńska, która dokonała pre-
zentacji jury: Dorotę Gibas, Urszulę Mendak i Pawła Rokitę. Komi-
sja konkursowa oceniała znajomość tekstu, interpretację tekstu oraz 
ogólne wrażenie.

Łącznie zmagało się 24. młodych recytatorów. Zwyciężyła Mary-
sia Gładyś (kl. II), drugi był Jakub Goliński (kl. II) a trzecia Oliwia 

Kocia (kl. I). Ponadto jury wyróżniło Karola Bodo (kl. I), Patryka 
Jędrzejczyka (kl. II) i Natalię Sołsa (kl. I). Wszystkich uczniów do 
konkursu przygotowały: Anastazja Górzyńska, Beata Pastuszka 
i Marta Kocia.

Jacenty Kita
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W Szko ł Ach

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty
Po raz kolejny nasze szkoły wzięły udział w XV edycji Ogólno-

polskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem 

„Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi 
nikomu”. Podsumowanie i wręczenia nagród miało miejsce 12 kwiet-
nia.

Prace, których łącz-
nie wpłynęło 13 z 3. 
szkół, oceniała komisja 
w składzie: Ksawery 
Krupa, Grzegorz Py-
peć i Piotr Piwowar-
czyk, która razem z se-
kretarz gminy Moniką 
Mączyńską dokonały 
wręczenia nagród naj-
lepszym. Zabierając głos 
sekretarz gminy pogratulowała zawodnikom wyników zmagań kon-
kursowych, a komisji oceniającej podziękowała za pracę.

Wyniki eliminacji gminnych są następujące:
Klasy I-III szkoły podstawowe

I. Wiktoria Połeć – SP Majków (opiekun Beata Szczygieł)
II. Aleksandra Leśniewska – SP Majków (Longina Gębura)
III. Dawid Marszałek – SP Majków (Danuta Mazur)

Klasy IV-VI szkoły podstawowe
I. Maja Marszałek – SP Majków (Katarzyna Banasik)
II. Karol Skrzypczak – SP Skarżysko Kościelne (Renata Wolska)
III. Kamil Piasecki – SP Skarżysko Kościelne (Renata Wolska)

Gimnazjum
I. Aleksandra Synowiec (Renata Wolska)
II. Honorata Derlatka (Renata Wolska)
III. Julita Maciejczyk (Renata Wolska)
Ponadto Komisja przyznała wyróżnienia dla następujących 

Mamy Szkolnych Mistrzów Ortografii
Na przełomie marca i kwietnia w Zespole Szkół Publicznych  

w Skarżysku Kościelnym odbyły się kolejne etapy „Ortofrajdy” w Gim-
nazjum i „Małej Ortofrajdy” w Szkole Podstawowej. Uczniowie musie-
li zmierzyć się z „Emilią z zamierzchłych czasów podstawówki, która 
bywa w chimerycznym nastroju”  i „wrzaskliwą ptasią hałastrą żeru-
jącą na chrabąszcze i żuki buszujące wśród chabrów, perzu i pszenicy” 

Zwycięzcami w Szkole Podstawowej zostali: Monika Wiatr (6a), 
Wiktoria Nobis (4b) oraz ex-aequo Aleksandra Pająk z 6a i Magda-
lena Niziołek z klasy 4a

Medalistami w Gimnazjum zostali: Dorota Lenzion z klasy 2c, 
przed Honoratą Derlatką z klasy 3a i Klaudia Katulska z klasy 3c.

Gratulacje dla wszystkich uczestników składają Organizatorzy – 
nauczyciele poloniści).

Małgorzata Paź

uczniów: Jakub Niewczas, Paulina Pająk, Ewelina Majstrak (SP Maj-
ków) oraz Kacper Król (SP w Skarżysku Kościelnym).

Konkurs miał na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie za-
chowania bezpieczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń. O jego 

znaczeniu edukacyjnym niech świadczy fakt, że tylko w okresie od 
listopada 2011 do marca 
2012 roku w całej Polsce 
miało miejsce prawie 3700 
zdarzeń związanych z tlen-
kiem węgla, w których było 
1800. poszkodowanych a 106 
osób zmarło. Od września do 
grudnia 2012 roku na skutek 
zaczadzenia zmarło 52. oso-
by.

Jacenty Kita
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Gimnazjalisto. Szkoła zaprasza
Już od wielu lat gimnazja-

liści z naszej gminy chętnie 
wybierają na kolejny etap na-
uki Zespół Szkół Samocho-
dowo-Usługowych w Skarży-
sku-Kamiennej popularnie 
nazywany Samochodówką. Ta 
znajdująca się w samym centrum 
miasta placówka, w pobliżu 
dworca PKP, przystanków busów  
i autobusów, pozwala uczniom 
szybko dotrzeć do szkoły. Sa-
mochodówka oferuje możliwość 
kształcenia się w technikum 
w zawodach : technik mechanik, 
technik pojazdów samocho-
dowych, technik usług fryzjer-
skich, technik obsługi turystycz-
nej, technik żywienia i usług 

gastronomicznych, kelner, technik procesów drukowania, technik 
cyfrowych procesów graficznych lub zasadniczej szkole zawodowej 

w zawodach : kucharz, sprzedawca, lakiernik, mechanik pojazdów 
samochodowych, mechanik – monter maszyn i urządzeń, elektrome-
chanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, fryzjer, 
piekarz, cukiernik, ślusarz, krawiec, tapicer, obuwnik, wędliniarz, 
stolarz. 

Gruntownie wyremontowana szkoła (wykonana termomoderni-
zacja z wymianą okien, wymiana hydrauliki, co, podłóg, malowanie 
ścian, wymiana mebli szkolnych), czysta i bezpieczna, z nowocześnie 
wyposażonymi pracowniami zawodowymi (pracownie gastronomicz-
na, fryzjerska, samochodowa, komputerowe) gwarantuje wysoką ja-
kość kształcenia. Ta szkoła wspiera uczniów w przygotowaniach do 
egzaminów maturalnych i zawodowych, a nauczyciele chętnie pracują 
z nimi indywidualnie podczas zajęć dodatkowych. Praktyki zawodo-
we mogą odbywać się również za granicą (np. w Grecji na wyspach 
Rodos, Kos, Kreta i w Egipcie).  Ponadto młodzież może rozwijać swo-
je zainteresowania i pogłębiać wiedzę poprzez udział w licznych kon-
kursach szkolnych (gastronomicznym, fryzjerskim, recytatorskim, 
fotograficznym, samochodowym, plastycznym) oraz różnego rodzaju 
kołach zainteresowań. Uczniowie i nauczyciele bardzo chętnie an-
gażują się też w wolontariat, pomagają w Domu Opieki Społecznej, 
uczestniczą w Szlachetnej Paczce i Polach Nadziei na rzecz skarży-
skiego hospicjum. 

Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych jest jedyną w Skarżysku 
szkołą, w której funkcjonuje aż pięć różnych stypendiów dla uczniów 
technikum i zasadniczej szkoły zawodowej: stypendium Oseta ufun-
dowane przez Pana Mieczysława Wasilewskiego (brata Patrona szko-
ły) dla Najlepszego Ucznia, stypendium nauczycielskie dla Ucznia 
z Klasą, stypendium dla Ucznia z Przyszłością ufundowane przez 
Komendanta Hufca OHP w Skarżysku –Kamiennej, stypendium dla 
Solidnego Mechanika ufundowane przez absolwentów szkoły oraz 
stypendium dla Kreatywnego Informatyka ufundowane przez Portal 
Internetowy www.skarżysko24.pl  

Młodzież kończąca tę szkołę doskonale odnajduje się na rynku 
pracy, zdobyty zawód daje możliwość szybkiego znalezienia pracy lub 
założenia własnej firmy. Dla kończących zasadniczą szkołę zawodową 
istnieje możliwość kontynuowania nauki na miejscu w liceum uzu-
pełniającym.     

We współczesnym świecie każdy doskonale wie, że dobry wybór 
dobrej szkoły daje ogromną szansę na lepszą przyszłość i dlatego Sa-
mochodówka wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa.

Dyrekcja szkoły

rozMAitości

Dzień Kobiet w świetlicy wiejskiej
W dniu 8 marca w świetlicy 

wiejskiej w Skarżysku Kościelnym 
odbyła się uroczystość z okazji 
Dnia Kobiet zorganizowana przez 
Rady Sołeckie oraz Wójta Gminy 
Skarżysko Kościelne Zdzisława 
Woźniaka. 

W wydarzeniu uczestniczyła 
blisko setka pań z obszaru sołec-

twa Skarżysko Kościelne I i II. 
Życzenia z okazji Święta Ko-
biet składali m.in. Wójt Gminy 
Skarżysko Kościelne Zdzisław 
Woźniak, Przewodniczący Rady 
Gminy Paweł Wiatr, Przewod-
niczący Rady Sołeckiej Zygmunt 
Kocia. 

Następnie panowie odśpie-
wali uroczyste 100 lat oraz obda-
rowali panie upominkami. Po symbolicznej lampce szampana wszy-
scy zasiedli do stołu, gdzie przy kawie, herbacie, słodkościach i w miłej 
atmosferze odbyła się dalsza część uroczystości. 

Było to jedno z wielu wydarzeń zorganizowanych przy udziale 
Rady Sołeckiej Gminy Skarżysko Kościelne.

(jk)

Bezpieczeństwo dzieci na drodze
Dnia 20 marca 

uczniów PSP w Kierzu 
Niedźwiedzim od-
wiedził dzielnicowy 
Ireneusz Borowiec. 
Uczniom kl. I i II wrę-
czył odblaski, nato-
miast uczniom kl. II  
i III drobne upominki 
za udział w konkursie 
„Bezpiecznie i zimą” 
organizowanym przez 
Komendę Powiatową 

Policji w Skarżysku - Kamiennej.
Policjant uczulił uczniów na to, że aby czuć się bezpiecznie na dro-

dze, trzeba być widocznym.
Katarzyna Woźniak
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Powitanie wiosny z Teatrem „Paluszek”
Teatr Rodzica „Paluszek” w intrygujący sposób powitał wiosnę 

dając doskonałe przedstawienie dla najmłodszych uczniów i przed-

szkolaków z całej gminy. Zaprezentował sztukę „O królu, który chciał 
kupić tęczę”, którą wyreżyserowały Aneta Działak, Monika Sławiń-
ska i Zofia Sieczka.

Tradycją Przed-
szkola Samorządo-
wego w Skarżysku 
Kościelnym jest to, 
że działający przy 
nim Teatr Rodzica 
„Paluszek”, składa-
jący się oczywiście 
z rodziców dzieci, 
rokrocznie przygo-
towuje dla najmłod-
szych interesujące 

przedstawienia. Teatr 
ten jest ewenemen-
tem w skali powiatu. 
Kolejne przedstawie-
nie odbyło się 21 mar-
ca, w pierwszy dzień 
wiosny, choć akurat 
pogoda tego dnia 
wiosnę mało przypo-
minała.

Po krótkim powitaniu przez dyrektor przedszkola Barbarę Ko-
cia w sali gimnastycznej SP w Skarżysku Kościelnym rozpoczęło 
się przedstawienie, na które zaproszono także uczniów klas I-III ze 
wszystkich szkół podstawowych. 

W rolę aktorów wcielili się:  Marcin Kuliński – król, Katarzyna 
Kumalska – królewna, Marek Kumalski – minister, Artur Szumiał 

– Lucuś, Mariola Szumiał – chłopiec, Dominik Derlatka – chłopiec, 
Katarzyna Solarz – rycerz oraz damy dworu: Iwona Skorek, Magda-

lena Minda i Bernadet-
ta Wiatr.

O opis przygotowań 
do występu poprosili-
śmy Anetę Działak: -to 
są bardzo zdolni i uta-
lentowani ludzie, więc 
przygotowania poszły 
bardzo sprawnie. Ćwi-
czyliśmy raz w tygo-
dniu przez okres jedne-
go miesiąca.

Występ rodziców 
dzieciaki nagrodziły 
gromkimi brawami, po 
czym wspólnie udali się 
nad pobliską rzekę, aby 
topić Marzannę.

Jacenty Kita
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Konkurs Wielkanocny rozstrzygnięty

Aż 73 prace plastyczne wpłynęły na tegoroczny konkurs pla-
styczny „Ozdoba Wielkanocna” zorganizowany przez gminną bi-

bliotekę publiczną wspólnie z biblioteką i świetlicą szkolną Zespo-
łu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym. To dotychczasowy 

rekord, a przypomnijmy, że konkurs zorganizowany został już po 
raz czwarty.

Obecnych powitała 
w imieniu organizatorów 
kierownik biblioteki Teresa 
Banaszczyk, a o pracach ko-
misji konkursowej mówiła 
Barbara Kocia.

Prace konkursowe oce-
niało jury w składzie: Mo-

nika Mączyńska – sekre-
tarz gminy oraz Agata 
Gula, Barbara Kocia 
i Dagmara Błach. Co było 
przedmiotem oceny? –To 
przede wszystkim samo-
dzielność wykonanych 
prac, ich estetyka, sam po-
mysł i jego oryginalność, 

własnoręczność wykonania, 
zgodność z tematem – mówi 
Monika Mączyńska.

Mimo trudnego wyboru 
ze względu na wysoki poziom 
złożonych prac – po głębokiej 
analizie werdykt końcowy 
jest następujący:
Kategoria klasy I-III

I miejsce - Jowita Wiatr 
             i Wiktor Tomkowski
II miejsce – Zuzia Lelonek i Jakub Wieczorek
III miejsce – Maciej Mróz i Jakub Niewczas

Kategoria klasy IV-VI
I miejsce- Weronika Pożoga
II miejsce – Magdalena Niziołek
III miejsce – Małgorzata Jakubczyk
Wyróżnienie: Karolina Minda

Kategoria Gimnazjum
I miejsce -  Julita Maciejczak
II miejsce – Paulina Płusa
III miejsce – Daria Niewczas
Wyróżnienie: Aleksandra Lisowska
Nagrodę specjalną przyznaną przez czytelników otrzymała 

Wiktoria Kuźdub. 
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy 

słodki upominek.
Organizatorami konkursu byli: Gminna Biblioteka Publiczna 

– Teresa Banaszczyk, biblioteka szkolna – Małgorzata Lisowska 
i świetlica szkolna – Monika Walachnia – Zawadzka.
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