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Pan Senator Jarosław Rusiecki wspiera
nas w budowie nowego przedszkola
Niezmiernie miło nam poinformować Państwa, że Pan Senator Jarosław Rusiecki wystosował pismo do Minister Edukacji
Narodowej Pani Anny Zalewskiej prosząc ją o wsparcie finansowe naszej inwestycji polegającej
na budowie przedszkola dla naszych przedszkolaczków.
To pismo świadczy o wielkiej
szlachetności Pana Senatora Jarosława Rusieckiego, wrażliwości
i dobroci jego serca. Cieszy mnie
fakt, że wspiera mieszkańców Gminy Skarżyska Kościelnego. Wierzę,
że wybudujemy przedszkole w krótszym czasie niż to było zakładane.
Na pomoc w budowie przedszkola możemy liczyć także u Pana Posła
Krzysztofa Lipca, Pani Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek
oraz Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Andrzeja Bętkowskiego- mówi Wójt Jacek Bryzik

II miejsce Piłkarskiej Akademii Skarżyska
o Puchar Tymbarku
29.03.2019 r zespół Piłkarskiej Akademii Skarżyska ze Skarżyska-Kamiennej w składzie której gra troje chłopców ze Skarżyska
Kościelnego: Jakub Piętak, Bartłomiej Bryzik i Filip Kwiatkowski
wystąpiło w tegorocznym wojewódzkim finale turnieju piłkarskiego
dla dzieci i młodzieży Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku.

Młodzi piłkarze PAS-u Skarżysko w grupie pokonali Jędrzejów
3:0 i Baćkowice 5:0. W ćwierćfinałach trafili na Akademię Piłkarską
Końskie, do półfinałów awansował PAS, który wygrał 2:0. W półfinale PAS wygrał z Piastem Chęciny 5:1. II miejsce w kategorii U-8 zajęła
drużyna PAS Skarżysko, która w finale uległa jedynie drużynie KPP
Korona Kielce.

Egzemplarz bezpłatny

- Jestem bardzo zadowolony z postawy chłopców, dużo składanych
akcji, ciekawych zagrań chodź nie ustrzegliśmy się błędów. Pierwszy
turniej na powietrzu okazał się bardzo udany, liczyliśmy na ćwierćfinał a okazało się że walka i gra zespołowa przyniosła nam finał. Myślę,
że systematyczność oraz zaangażowanie na treningach przyczyniły się
do wyników jakie osiągnęliśmy w ostatnich tygodniach - powiedział
trener Cezary Nowak.
- Przypominam, że to ta sama drużyna zdobyła 3 miejsce w Pucharze Prezesa. Chciałbym wyróżnić za dobrą grę Jakuba Piętaka oraz
Tymka Mendelowskiego, którzy mimo ogromnego zmęczenia walczyli do końca i popisywali się fajnymi zagraniami oraz wygrywali wiele
pojedynków jeden na jeden. Rodzicom dziękuję za doping oraz fajną
współpracę. Podziękowania dla trenerów Arka i Janusza Kądzielów podkreśla trener Cezary Nowak.

Rusza kompleksowa przebudowa
ul. Pleśniówka w Majkowie
26.03.2019 r. Gmina Skarżysko Kościelne ogłosiła przetarg na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 379005T, ul. Pleśniówka w sołectwie Majków. Miło nam poinformować, że 19.04.2019 r. Wojewoda
Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek zatwierdziła ostateczną listę
zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych, na której znalazła się ul. Pleśniowka w Majkowie z dofinansowaniem
50%. Dziś 02.05.2019 r. Wójt
Gminy Skarżysko Kościelne
Pan Jacek Bryzik podpisał
umowę wykonania tej drogi
z firmą Aglet Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na kwotę
1.297.000,01
zł.
Termin
wykonania
zadania do końca września
2019 r. Przy podpisaniu
umowy obecni byli: Pan Dariusz Mazur -przedstawiciel
wykonawcy, Pan Mariusz Pająk - inspektor nadzoru inwestorskiego,
koordynator ze strony zamawiającego tj. Gminy Skarżysko Kościelne Inspektor Pan Ksawery Krupa, Inspektor Pan Grzegorz Pypeć,
Inspektor Pan Robert Gładyś. Po podpisaniu umów nastąpiło przekazanie placu budowy ul. Pleśniówka i dokumentacji projektowej.
Kierownikiem budowy będzie Pan Zbigniew Gołąb.
Ulica Pleśniówka w Majkowie będzie przebudowana kompleksowo tj. trzywarstwowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,5m.
wraz ze zjazdami na posesje, chodnik o szerokości 2 m oraz rów odwadniający.
W związku z rozpoczęciem robót od dnia 06.05.2019 r. informujemy mieszkańców o pewnych utrudnieniach w korzystaniu z drogi
i jednocześnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców działek niezabudowanych o wskazanie miejsca, (opalikowanie) miejsc zjazdów
na nieruchomości.
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
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Mistrzowskie dźwiganie Derlatków
i Lipki

Odbiór końcowy robót drogowych
Michałów Rudka

W dniach 26-28 kwietnia 2019 roku w Będzinie rozegrane zostały
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek do lat 16 i do lat 20 oraz Weteranów i Weteranek w Trójboju Siłowym Klasycznym. W zawodach
udział wzięli reprezentujący barwy Wikinga Starachowice: Łukasz
Derlatka, Przemysław Derlatka i Rafał Lipka.
Bracia Derlatkowie
rywalizowali w kategorii
do 66 kg w grupie Juniorów do lat 20 będąc najmłodszymi zawodnikami
w tej grupie. Obaj zaliczyli w przysiadach po 150
kg bijąc własne rekordy
życiowe
ustanowione
miesiąc wcześniej na zawodach w Białymstoku.
W wyciskaniu leżąc Przemek poprawił życiówkę wyciskając 85 kg, natomiast Łukasz uporał się z ciężarem 70 kg. W martwym ciągu Przemek
wyrównał życiówkę podnosząc 185 kg, a Łukasz zaliczył ostatecznie
170 kg. Łącznie Przemek zgromadził 420 kg ustanawiając nowy rekord życiowy w trójboju, a jego brat Łukasz zgromadził 390 kg. Znakomite dźwiganie na pomoście w Będzinie zapewniło Przemkowi
srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów do lat 20, a Łukaszowi
dało medal brązowy w tej samej rywalizacji. Zdobyte przez nich
punkty zapewniły Wikingowi Starachowice drugie miejsce w Polsce
w klasyfikacji drużynowej Juniorów do lat 20.
Po młodzieży na pomost w Będzinie wyszli nasi niezmordowani
Weterani – Rafał Lipka i Włodzimierz Żmijewski, którzy również
pokazali życiową dyspozycję. Najpierw pojawił się startujący tym
razem w kategorii +120 kg Lipka rywalizujący w grupie Weteranów
40-49 lat. Przysiady zaczął ostrożnie zaliczając kolejno 260 i 270 kg,
żeby w trzecim podejściu poprawić własny rekord Polski w tym boju
dźwigając 277 kg. W wyciskaniu leżąc uporał się z ciężarem 167,5 kg
i prowadził w rywalizacji przed martwym ciągiem. W tym boju również nie dał szans rywalom zaliczając lekko 260 i 275 kg, a w trzeciej poprawiając rekord Polski w martwym ciągu wynikiem 286 kg.
W sumie zgromadził 730,5 kg wygrywając swoją kategorię wagową
z przewagą 60,5 kg nad drugim zawodnikiem.
Obecnie zawodnicy odpoczywają rozważając start w czerwcowym Pucharze Polski w Trójboju Siłowym, który zostanie rozegrany
w formule sprzętowej wymagającej doskonałej techniki i mocnego
przygotowania wytrzymałościowo-siłowego.
Rafał Lipka

W dniu 18-04-2019 roku odbył się odbiór końcowy robót budowlanych z wykonania warstwy ścieralnej i robót wykończeniowych
w ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 539
(Rudka).
Zakres zamówienia objął wykonanie:
- warstwy ścieralnej o grubości po zagęszczeniu 4 cm na
długości 409,00 m o szerokość
jezdni 4,5 m,
- umocnienia skarp płytami ażurowymi,
- cieków z elementów betonowych na wjazdach.
Wykonawcą robót był: DROGMAS Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska, ze Skarżyska-Kamiennej.
Kierownikiem budowy był: Adam Sławiński.
Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego sprawował: Mariusz Pająk.
Roboty budowlane zostały zrealizowane ze znacznym wyprzedzeniem terminu umownego.
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

Promocja Gminy na IV Świętokrzyskim
Festiwalu Smaku
18.04.2019 r. Wójt Gminy Skarżysko Kościelne Jacek
Bryzik podpisał porozumienie
z Kołem Gospodyń Wiejskich
Kierzanki
reprezentowanym
przez Panią Magdalenę Indyka-Prezes Zarządu oraz Panią
Sylwią
Czarnota-Członkiem
Zarządu w sprawie promocji Gminy Skarżysko Kościelne na IV Świętokrzyskim Festiwalu Smaku organizowanym przez Muzeum Wsi
Kieleckiej w Tokarni w terminie 01-02.05.2019 r.
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
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Pan Stanisław Czubak u
Prezydenckiej w Warszawie

Pary

W dniu 11 kwietnia z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów RP Jana Tobiasza odbył się wyjazd reprezentacji sołtysów polskich do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.
Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą
przyjęli tradycyjną palmę wielkanocną od delegacji sołtysów – reprezentantów wszystkich polskich województw.
Województwo świętokrzyskie reprezentował Pan Stanisław Czubak – Sołtys Sołectwa Kierz Niedźwiedzi i jednocześnie Radny Gminy Skarżysko Kościelne.
Palma stanowi formę podziękowania za dar flag państwowych,
które w ubiegłym
roku z inicjatywy
pary prezydenckiej
zostały przekazane
do sołectw w całym
kraju w związku z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Po
wręczeniu palmy Prezydent RP wraz z małżonką zaprosili obecnych sołtysów na okolicznościowe spotkanie.
Mierzącą 14 metrów palmę zdobią tysiące różnokolorowych
kwiatów. Zwieńczenie palmy wykonano w barwach flagi państwowej Rzeczypospolitej.
W tradycji chrześcijańskiej palma jest symbolem zwycięstwa, radości i nadziei. Wiąże się z uroczystym wjazdem Chrystusa do Jerozolimy, kiedy to ludzie powiewali unoszonymi w dłoniach gałązkami
palmowymi. Wydarzenie to dało nazwę Niedzieli Palmowej.
Zdjęcia pochodzą z: Kancelaria Prezydenta RP, mat. Jana Tobiasza
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
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Rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego

Przedświąteczne spotkanie u Starosty

W dniu 29 kwietnia 2019r. miało miejsce uroczyste rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego Wielkanocne zwierzątko.
W dziesiątej edycji konkursu wzięło udział 47 uczniów
ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy
Skarżysko Kościelne. Jury
w składzie Barbara Kocia, Monika Mączyńska
i Agata Gula oceniło prace
w dwóch kategoriach wiekowych. Ocenie podlegało: zgodność pracy z tematem konkursu, estetyka, wkład własny, pomysłowość.
Wyniki konkursu:
Klasy I – III
I miejsce – Aleksandra Drabik, Jakub Sulima
II miejsce – Izabela Stachera, Oktawian Wiatr
III miejsce – Daria Kocia, Wiktor Kondrak
Wyróżnienie – Maja Mąkosa
Klasy IV-VIII
I miejsce – Zuzanna Goryca, Emilia Juszczel
II miejsce – Julia Maciejczak, Weronika Winiarska
III miejsce – Judyta Borej, Nadia Kocia
Nagrody zostały ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminną Bibliotekę Publiczną.
Organizatorami konkursu była Gminna Biblioteka Publiczna
i Szkoła Podstawowa w Skarżysku Kościelnym (M. Lisowska, M. Walachnia-Zawadzka).
Dziękujemy wszystkim uczniom za trud włożony w przygotowanie prac konkursowych a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Monika Walachnia-Zawadzka

W środę 17 kwietnia zgodnie z wieloletnią już tradycją władze
powiatu skarżyskiego starosta Artur Berus, przewodniczący rady powiatu Jacek Jeżyk, wicestarosta Anna Leżańska
oraz członkowie zarządu
powiatu - Katarzyna
Bilska, Tadeusz Bałchanowski i Adam Ciok
spotkali się przy symbolicznym wielkanocnym
stole z władzami gmin
oraz dziennikarzami mediów lokalnych. Starosta Artur Berus składając najlepsze życzenia
wielkanocne podkreślił otwartość samorządu powiatu skarżyskiego
na kontakty z mediami, podziękował także za dotychczasową współpracę. Do życzeń dołączył się przewodniczący rady powiatu Jacek
Jeżyk. W imieniu władz gmin życzenia dla zarządu i rady powiatu
przekazał burmistrz Suchedniowa Cezary Błach, a w imieniu dziennikarzy redaktor Echa Dnia Mateusz Bolechowski. Zastępca prezydenta Miasta Krzysztof Myszka również przekazał życzenia od Prezydenta Miasta wraz z symbolicznymi upominkami dla wszystkich
uczestników spotkania.
Wśród gości byli także: władze gminy Bliżyn - wójt Mariusz
Walachnia i przewodniczący rady Jacek Krzepkowski, władze gminy Łączna - wójt Romuald Kowaliński i przewodnicząca Rady Monika Pająk, władze gminy Skarżysko Kościelne - wójt Jacek Bryzik
i przewodniczący rady Andrzej Kwiatkowski, przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Suchedniów Krzysztof Adamiec, sekretarz powiatu
Małgorzata Nosowicz i skarbnik powiatu Bogusława Wilczyńska
oraz przedstawiciele lokalnej prasy, telewizji i portali internetowych TV Świętokrzyskiej, Echa Dnia, Tygodnika Skarżyskiego, Gminnych
Informatorów Samorządowych Bliżyna i Suchedniowa, TSK24, skarzysko24, proskarzysko, spottedskarzysko.
Następnie gospodarze spotkania podzielili się z gośćmi wielkanocnym jakiem symbolem życia i zasiedli do stołu, gdzie na gości czekał słodki poczęstunek. Spotkanie przebiegło w miłej, świątecznej atmosferze.
Na zakończenie spotkania przedświątecznego wszyscy goście
otrzymali od władz powiatu upominki świąteczne przygotowane
przez Warsztaty Terapii Zajęciowej działające przy Stowarzyszeniu
Rodzin i Przyjaciół Rodzin Niepełnosprawnych w Skarżysku-Kamiennej.
Tekst i zdjęcia: https://skarzysko.powiat.pl
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

Odbiór końcowy budowy zjazdów przy
ul. Iłżeckiej
17.04.2019 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego
budowa zjazdów po stronie prawej ul. Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym na długości 1,5 km. W odbiorze końcowym zadania uczestniczyli przedstawiciele samorządu
powiatu skarżyskiego - starosta
Artur Berus, wicestarosta Anna
Leżańska, członkowie zarządu
Tadeusz Bałchanowski i Adam
Ciok, radni Barbara Kocia i Zbigniew Miernik, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych
z dyrektorem Markiem Czyżem, przedstawiciel gminy Skarżysko
Kościelne inspektor Ksawery Krupa, przedstawiciele wykonawcy
oraz inspektor nadzoru Krzysztof Grosicki. Wartość zadania to koszt
ok. 140 tys. zł, który po połowie poniosły - powiat skarżyski i gmina
Skarżysko Kościelne. W ramach prac wykonano 83 wjazdy na posesje
mieszkańców prawej strony ul. Iłżeckiej. Wykonawcą robót była firma
Drogmar z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wójt Jacek Bryzik dziękuje
już dziś Panu Staroście Arturowi Berusowi za zapewnienie, że II etap
przebudowy drogi będzie złożony do Funduszu Dróg Samorządowych
w naborze, który ma być ogłoszony przez Wojewodę Świętokrzyskiego
w miesiącu lipcu 2019 r. II etap obejmował by rozbudowę dalszej części ul. Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym i ul. Świętokrzyską w Grzybowej Górze.
Zdjęcia pochodzą ze strony: https://www.skarzysko.powiat.pl/
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

Poszerzona droga 215 w Majkowie
W miesiącu kwietniu 2019 r., w celu poprawy jakości i przejezdności drogi 215 w miejscowości Majków na odcinku 450 m
dowieziono, rozgarnięto równiarką i zwałowano walcem
475 ton kruszywa. Zadanie
zostało dofinansowane z Funduszu Sołeckiego Majków
w kwocie 4000 zł. Dziękujemy
Panu Michałowi Rymarczykowi radnemu Gminy Skarżysko Kościelne, który własnym sprzętem i przy pomocy swoich pracowników wykonał na powyższej drodze pracę równiarką i walcem.
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
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Obchody 156 rocznicy bitwy w powstaniu
styczniowym w Grzybowej Górze obchodzone
w dniu 26 kwietnia br.
Punktualnie o godz. 17.00 przy pięknej słonecznej pogodzie rozpoczęły się obchody 156 rocznicy bitwy w powstaniu styczniowym
w miejscowości Grzybowa Góra. Obchody były organizowane przez
Komitet składający się z Rady Sołeckiej pod przewodnictwem Waldemara Dwojaka i Sołtys sołectwa Magdaleny Piętak, Stowarzyszenia
OSP w Grzybowej Górze wraz z Prezesem Marianem Gładysiem oraz
Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Grzybowej
Górze reprezentowanej przez Dyrektor Małgorzatę Strzelec.
Obchody Jubileuszu rozpoczęły się od ustawienia szyku pocztów
sztandarowych reprezentujących instytucje: Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym, Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze oraz Stowarzyszenia OSP w Grzybowej Górze przy figurze ufundowanej i wybudowanej przez Ś.P. Jacentego Płusę u zbiegu ulicy Świętokrzyskiej
i Sosnowej.
Jako pierwszy wieniec złożył przedstawiciel Pani Wojewody
Świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek – Dyrektor Biura Pan Michał
Gałczyński, następny wieniec składany był od Rady i Wójta Gminy
w Skarżysku Kościelnym i złożyli go Wójt Gminy Jacek Bryzik, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kwiatkowski oraz Sekretarz Gminy Monika Mączyńska. Wiązankę od Komitetu obchodów złożyli
Marian Gładyś, Małgorzata Strzelec, Magdalena Piętak i Waldemar
Dwojak. Kolejną wiązankę kwiatów złożyła rodzina potomnych poległego w bitwie Adama Spadły, a to: Adolf Spadło z rodziną i rodzina
Stanisława Spadły. Następnie wieniec złożyła córka Jacentego Płusy,
budowniczego figurki, Barbara Pik wraz z synem Jackiem (w tym
czasie drugi syn Sebastian był w poczcie sztandarowym Urzędu Gminy). Po złożeniu wiązanek mieszkańcy złożyli zapalone znicze.
Po ceremonii złożenia wiązanek i zniczy prowadzący Jubileusz
Marian Gładyś wydał komendę do salwy honorowej i oddania trzech
strzałów na cześć i chwałę powstańców. Pod oddaniu strzałów honorowych obchody jubileuszowe zostały zakończone, a uczestnicy przemieścili się do Remizy OSP.
Tu, w Sali Reprezentacyjnej, ponownie zostały ustawione w szyku
poczty sztandarowe. Po ich ustawieniu Przewodniczący Honorowego Komitetu obchodów rocznicy Marian Gładyś wydał komendę do
odegrania hymnu państwowego, który odegrany i odśpiewany został
w całości. Po hymnie pocztowi odprowadzili poczty.
Po odprowadzeniu pocztów nastąpiło oficjalne powitanie uczest-

ników obchodów według precedencji stanowisk przez Przewodniczącego Mariana Gładysia. Po przywitaniu uczestników Jubileuszu
Marian Gładyś regionalista odczytał referat pod tytułem Losy bohaterów bitwy w Grzybowej Górze w dniu 19.04.1863 r.. Z referatu wynikało, że bitwa miała miejsce w pierwszych godzinach nocy dnia
19 kwietnia 1863 roku o czym piszą Wiadomości z Pola bitwy nr 10
z dnia 07.05.1863 r., ksiądz Serafin Szulc Pamiętnik kapelana, Stanisław Struph Wojtkiewicz Powstanie styczniowe, Antoni Drążkiewicz
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Czachowski i inni, Stanisław Zieliński Opis bitew i potyczek powstania
styczniowego za lata 1863-1864. W wyniku bitwy były ofiary wśród
powstańców, jak i też Moskali. Wśród poległych powstańców pochowanych w dniu 19 kwietnia 1863 roku o godz. 11.00 na cmentarzu
parafialnym w Skarżysku Kościelnym rozpoznany został kolonista
z Parszowa Adam Spadło, ojciec dziewięciorga dzieci. Obecni potomni żyją na terenie Polski, a w większości w Wielkiej Wsi. Posługę pogrzebową czynili księża Wincenty Majewski oraz Franciszek Sawicki.
Dowódca oddziału pułkownik Władysław Kononowicz, jego adiutant
Komorowski oraz ksiądz Agrypin Konarski zatrzymani zostali przez
patrol Kozaków w dniu 2 czerwca 1863 roku w Warce. W czasie zatrzymania adiutant Komorowski poległ. W dniu następnym na rynku
w Warce rozstrzelany zostaje pułkownik Władysław Kononowicz –
strzałem w serce, co oznaczało honor dla jego bohaterstwa, natomiast
ksiądz Agrypin Konarski zostaje powieszony w Cytadeli Warszawskiej w dniu 12 czerwca 1863 roku bez zdjęcia sakry.
Po prelekcji głos zabrał Dyrektor Biura Urzędu Województwa
Świętokrzyskiego Pan Michał Gałczyński. Odczytał List od Pani Wojewody Agaty Wojtyszek do Uczestników i Organizatorów 156 rocznicy Bitwy w Powstaniu Styczniowym pod Grzybową Górą. W swym
wystąpieniu Wójt Gminy Skarżysko Kościelne Pan Jacek Bryzik skupił się na idei pamięci samej bitwy, jak też pamięci o bohaterach, która
powinna być wieczna. Po wystąpieniach szanownych gości, w imieniu potomnych poległego Adama Spadły, głos zabrała praprawnuczka
Wioletta Sobieraj, która podziękowała za zaproszenie i na ręce Pana
Mariana Gładysia złożyła Podziękowanie Dla Pana Mariana Gładysia, które także cytujemy w całości.
Po części oficjalnej obchodów Jubileuszu uczestnicy zostali zaproszeni przez prowadzącego Jubileusz na konsumpcję tradycyjnej grochówki i wypieków ciasta domowej roboty. Organizatorzy dziękują
wszystkim biorącym udział w obchodach Jubileuszu oraz osobom,
które przyczyniły się do jej oprawy.
Marian Gładyś

Projekt oświetlenia drogi między Lipowym
Polem Plebańskim a Świerczkiem
W gminie trwają prace nad opracowaniem projektu oświetlenia
drogowego napowietrznego między Lipowym Polem Plebańskim,

a Świerczkiem. W projekcie będzie uwzględnionych 15 słupów betonowych ŻN-10 i E-10,5/2,5, 15 lamp ulicznych LED 70W. Oświetlenie
na długości 620 m zasilone będzie z istniejącej stacji po zwiększeniu
mocy. Wartość projektu to kwota 11685 zł, wszelka dokumentacja
i uzgodnienia w tym zakresie planowane są do uzyskania w bieżącym
roku. W następnym roku gmina na podstawie tego projektu wykona
oświetlenie tej drogi.
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
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Gmina współfinansuje dzieciom naukę
pływania

Poprawiona droga w miejscowości
Michałów „Szczepanów”

Gmina Skarżysko Kościelne weszła w porozumienie z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w Kielcach. Realizujemy
projekt współfinansowany
z Ministerstwem Sportu
i Turystyki oraz przez Urząd
Marszałkowski w Kielcach
pn. Umiem pływać. Trzydzieścioro dzieci z klasy
drugiej i trzeciej Szkoły
Podstawowej w Skarżysku Kościelnym wyjeżdża na basen do Starachowic od 01.04.201911.06.2019. Dzieci mają na basenie zapewnionego instruktora pływania, gmina pokrywa koszty przewozu dzieci w kwocie 6000 zł. Opiekę
nad dziećmi sprawują nauczycielki Szkoły Podstawowej w Skarżysku
Kościelnym Pani Marzanna Dręga oraz Pani Anastazja Górzyńska.
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

W miesiącu kwietniu 2019 r., w celu poprawy jakości i przejezdności drogi w miejscowości
Michałów
„Szczepanów” dowieziono, rozgarnięto
równiarką
i zwałowano walcem
300 ton kruszywa. Inwestycja została dofinansowana w kwocie 5000
zł z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Michałów.
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

Poprawa łącznika Kolonia-Świerczek

10.04.2019 r. w miejscowości Michałów Rudka została wykonana warstwa ścieralna i roboty wykończeniowe w ramach zadania pn:
Przebudowa drogi gminnej nr. 539 (Rudka). Koszt inwestycji wyniósł
80 879,27 zł. W ramach zadania zostały wykonane roboty pomiarowe,

Na prośbę mieszkańców w miesiącu kwietniu 2019 r., w celu poprawy jakości i przejezdności łącznika
Kolonia-Świerczek w miejscowości
Skarżysko Kościelne dowieziono,
rozgarnięto równiarką i zwałowano
walcem 175 ton kruszywa. Zadanie
zostało sfinansowane z budżetu
Gminy Skarżysko Kościelne.
Urząd Gminy Skarżysko
Kościelne

Odbiór robót budowlanych nowego
przedszkola
W dniu 12.04.2019r. odbył się odbiór częściowy robót budowlanych budowy przedszkola.
Uczestnicy procesu budowlanego dokonujący odbioru:
Inwestor: Gmina Skarżysko
Kościelne reprezentowana przez
Jacka Bryzika Wójta Gminy wraz
z komisją odbiorową i inspektorem nadzoru inwestorskiego Panem Dariuszem Kowalikiem.
Wykonawca:
FREEDOM
S.A. reprezentowana przez Huberta Olejarza i pełniącego obowiązki Kierownika budowy Pana Tomasza Stawczyka.
W czynnościach odbiorowych uczestniczyła również Dyrektor
Przedszkola Pani Barbara Kocia.
Zaawansowanie robót budowlanych określone na podstawie kosztorysu powykonawczego na dzień odbioru częściowego wynosi 49%
całości objętych umową robót.
Cieszy tempo i jakość prowadzenia prac budowlanych, gdyż Wykonawca finalizuje murowanie ścian i przystąpi niebawem do wykonania wieńców i stropu nad parterem oraz płyt zadaszeń.
Umowny termin realizacji I etapu to 05.07.2019. Wszystko wskazuje na to, że zakres robót zostanie zakończony wcześniej.
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

Inwestycja w miejscowości Michałów
„Rudka”

nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz umocnienie
skarp płytami ażurowymi. Zadanie wykonała firma DROGMAS ze
Skarżyska Kamiennej.
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

Poprawiona ul. Dworska

W miesiącu kwietniu 2019 r., w celu poprawy jakości i przejezdności ul. Dworskiej w miejscowości Skarżysko Kościelne dowieziono,
rozgarnięto równiarką i zwałowano walcem 35 ton kruszywa. Zadanie
zostało sfinansowane z budżetu Gminy Skarżysko Kościelne.
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
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•

Powstał Komitet Organizacyjny 75. rocznicy
upamiętnienia członków Placówki 113
Posadaj

•

W tym roku przypada 75. rocznica pomordowania żołnierzy AK,
członków grupy konspiracyjnej Placówki 113 Posadaj. W związku z tą
rocznicą, z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko Szaraków oraz Polskiego Korpusu Drużyn Strzeleckich w Skarżysku-Kamiennej zawiązał się Komitet Organizacyjny
obchodów rocznicowych, upamiętniających tragiczne wydarzenia
z 1944 r. Komitetowi przewodniczy starosta Artur Berus, a wśród

•

•

odrestaurowanie pomnika na Posadaju i uporządkowanie miejsca
wokół niego,
zorganizowanie głównych uroczystości w dniu 30 czerwca przy
pomniku na Posadaju,
ufundowanie tablicy pamiątkowej z nazwiskami osób, które zginęły w 1944 r. w niemieckim obozie pracy Gross-Rozen w czasie II
wojny światowej oraz za udział w konspiracyjnej produkcji broni
i amunicji na terenie Skarżyska-Kamiennej,
zorganizowanie wyjazdu do Gross-Rozen, aby przywieźć stamtąd symboliczną urnę z prochami pomordowanych skarżyszczan
i umieścić ją w niszy przy pomniku na Posadaju.
Tekst i zdjęcia pochodzą ze strony: https://skarzysko.powiat.pl
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

Orbitek na placu zabaw w Majkowie
29.03.2019 r. plac zabaw w miejscowości Majków przy ul. Świętej Anny został doposażony
o siłownie zewnętrzną Orbitek. Zadanie zostało
sfinansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa
Majków w kwocie 4892 zł. Na plac została dostarczona i rozgarnięta ziemia. Wkrótce plac zabaw
zostanie ogrodzony.
jego członków są przedstawiciele gmin Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Nadleśnictwa Skarżysko, Zakładów Metalowych
Mesko, Polskiego Korpusu Drużyn Strzeleckich oraz ŚZŻ AK Środowisko Szaraków.
W latach 1941 - 1944 żołnierze Armii Krajowej, mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej, członkowie Placówki 113 Posadaj, brali czynny
udział w konspiracyjnej produkcji broni i amunicji dlam oddziałów
AK okręgu Jodła. Ich działalność, która spotkała się z surowymi represjami ze strony niemieckiej, miała niebagatelny wpływ na rozwój
podziemnego wytwarzania broni. W 1944 roku żandarmeria niemiecka otoczyła teren dzielnicy Posadaj, dokonała aresztowań części
członków grupy konspiracyjnej Placówki 113 Posadaj. W rezultacie tych oraz późniejszych aresztowań, członkowie tej grupy zginęli
w niemieckim obozie pracy Gross-Rozen.
W tym roku przypada 75. rocznica tych tragicznych wydarzeń
z 1944 r. Członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Środowisko Szaraków oraz Polskiego Korpusu Drużyn Strzeleckich
w Skarżysku-Kamiennej zainicjowali projekt mający na celu upamiętnienie członków Placówki 113 Posadaj, którzy zginęli z rąk niemieckiego okupanta.
Na początku kwietnia w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie, podczas którego zawiązał się Komitet Organizacyjny obchodów 75. rocznicy upamiętnienia członków Placówki 113 Posadaj, którzy zginęli w niemieckim obozie pracy
Gross-Rozen w czasie II wojny światowej.
Komitetowi przewodniczy starosta Artur Berus, a jego skład weszli: Jacek Bryzik, wójt gminy Skarżysko Kościelne, Aneta Ferencz
(przedstawiciel miasta Skarżyska-Kamiennej), Donata Tokarska
(przedstawiciel Nadleśnictwa Skarżysko), Jan Wąsowski (przedstawiciel ŚZŻ AK Środowisko Szaraków), Tomasz Sztompke (przedstawiciel Mesko S.A.), Leszek Steć (przedstawiciel Polskiego Korpusu
Drużyn Strzeleckich) i wnuczek Kazimierza Szafera, bohatera AK Wojciech Biernacki.
Komitet podczas pierwszego spotkania omówił już wstępne działania związane z organizacją obchodów rocznicy 75-lecia. Określił
także najważniejsze do zrealizowania przedsięwzięcia, które będą
miały na celu godne upamiętnienie członków Placówki 113 Posadaj
i uczczenie rocznicy.
W założeniach planuje się m.in.:
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Sukces naszych uczennic
Niezmiernie miło nam poinformować, że 5 kwietnia 2019 r.
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem Młodzież
zapobiega pożarom w etapie powiatowym w kategorii szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz gimnazja klasy III, pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna Lelonek uczennica Publicznego Gimnazjum w Skarżysku

Kościelnym, a w kategorii szkoły ponadgimnazjalne pierwsze miejsce
zdobyła Julia Sasal uczennica I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, absolwentka Publicznego Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym.
Nagrody wręczał starosta Artur Berus wspólnie z marszałkiem
województwa świętokrzyskiego Andrzejem Bętkowskim, komendantem powiatowym PSP w Skarżysku-Kamiennej st. bryg. Marcinem Machowskim i naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Ryszardem Sową.
Gratulujemy naszym uczennicom i życzymy dalszych sukcesów!!!
Zdjęcia pochodzą ze strony: https://skarzysko.powiat.pl/
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
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„Centrum Seniora” w
Kamiennej już otwarte

Skarżysku-

W marcu uroczyście otwarto w Skarżysku-Kamiennej Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora przy ul. Ekonomii 7. Inwestycję
zrealizował powiat skarżyski, przy wsparciu ze środków europejskich
(dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 4.29 mln zł). Wartość całego zadania
wyniosła 5,26 mln zł.
W uroczystości uczestniczyli m.in. poseł Marzena Okła-Drewnowicz, marszałek województwa Andrzej Bętkowski, starosta Artur
Berus, wicestarosta Anna Leżańska, wójt gminy Jacek Bryzik, radna
powiatowa Barbara Kocia, kierownik GOPS-u Agata Gula, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych funkcjonujących na terenie powiatu skarżyskiego oraz województwa.
Placówka zaoferuje 30 miejsc
stałego pobytu
całodobowego
i 30 miejsc krótkookresowego
całodobowego
pobytu opiekuńczego w postaci
mieszkań chronionych dla osób
niesamodzielnych, które ze względu na wiek, niepełnosprawność lub
chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu,
ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę pobytu długoterminowego.
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku będzie kosztował
3464 złote miesięcznie.
Zdjęcia pochodzą ze strony: https://skarzysko.powiat.pl/
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

Powiatowa Rada Seniorów
W marcu w sali konferencyjnej starostwa, z udziałem starosty
Artura Berusa oraz wicestarosty Anny Leżańskiej, odbyło się inauguracyjne posiedzenie
Rady Seniorów Powiatu
Skarżyskiego. Do Rady
Seniorów Powiatu Skarżyskiego należy nasz Honorowy Obywatel Gminy
Skarżysko Kościelne Pan
Zbigniew Celski.
21 marca w Sali Kolumnowej
Sejmu
RP
w Warszawie odbyła się prezentacja projektów ustaw przygotowanych
przez zespół programowy Polska Seniora. W prezentacji, z udziałem
ponad 400 seniorów z całej Polski, uczestniczyli także przedstawiciele
samorządu naszego powiatu - wicestarosta Anna Leżańska, pracownik zespołu ds. polityki społecznej i senioralnej starostwa powiatowego Monika Pogodzińska oraz członkowie Rady Seniorów Powiatu
Skarżyskiego. Podczas konferencji, w której prelegentem była m.in.
poseł Marzena Okła-Drewnowicz, przewodnicząca Zespołu Polska
Seniora, omówiono założenia projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących przede wszystkim wsparcia rad seniorów, pomocy osobom
niesamodzielnym i systemu badań profilaktycznych. Była to także
okazja do wymiany z seniorami doświadczeń i pomysłów oraz dyskusji o ich spostrzeżeniach, uwagach i oczekiwaniach w zakresie propo-

nowanych wyjściowych punktów programowych takich jak:
• Emerytury bez podatku
• Zwolnienie ze składek
• Bilans 60-latka
• Geriatria w każdym województwie
• Darmowe szczepienia
• Czek opiekuńczy
• Urlop wytchnieniowy
• Biuro seniora
• Wsparcie rad seniora
• Karnet aktywizacyjny
25 marca w sali herbowej starostwa powiatowego odbyło się posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego z udziałem poseł
Marzeny Okły-Drewnowicz, wicestarosty Anny Leżańskiej, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pawła Perkowskiego,
zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Haliny
Indyki pracownika PCPR Sybilli Majcher oraz pracowników Zespołu
ds. Pomocy Społecznej i Polityki Senioralnej starostwa Moniki Pogodzińskiej i Ilony Sadkowskiej. Podczas spotkania roboczego rady,
przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej przedstawili oferty obu jednostek w zakresie wsparcia seniorów. Korzystając
z obecności przedstawicieli jednostek pomocy społecznej przedyskutowano także możliwości znalezienia wspólnych rozwiązań dotyczących pomocy niepełnosprawnym i niesamodzielnym seniorom.
Obecna na posiedzeniu poseł Marzena Okła-Drewowicz podziękowała samorządowi powiatu skarżyskiego oraz seniorom za zorganizowanie i utworzenie rady seniorów podkreślając, że powiat skarżyski
w regionie świętokrzyskim jest jedynym powiatem gdzie działa powiatowa rada seniorów. Podziękowała także radzie za udział w sejmowej inauguracji programu Polska Seniora.
W dalszej części spotkania członkowie rady wyrazili chęć utworzenia specjalnej zakładki dla Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego
na stronie internetowej powiatu oraz profilu na facebooku, gdzie zainteresowani będą mogli zapoznać się z działalnością rady.
Ponadto podczas posiedzenia rada seniorów podjęła decyzje dotyczące:
- przeprowadzenia ankiety wśród seniorów z terenu naszego powiatu w zakresie poznania ich sytuacji i potrzeb;
- przeprowadzenia konkursu na logo Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego;
- przygotowania planu pracy Rady Seniorów na 2019 r.
Zdjęcia pochodzą ze strony: https://skarzysko.powiat.pl/
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

Dodatkowe oświetlenie uliczne LED
na Pleśniówce w Majkowie
Na ul. Pleśniówka w Majkowie wykonano zadanie pn. Doświetlenie ulicy Pleśniówka dofinansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa
Majków. Zadanie polegało na
rozbudowie istniejącej lini napowietrznej oświetlenia drogowego
o łącznej długości około 152 metry, z przewodami izolowanymi AsXSn 2x25mm2, czterema
słupami betonowymi E10,5/2,5,
oraz jednym słupem betonowym
ŻN-10 wraz z montażem 5 sztuk
opraw oświetlenia drogowego typu LED 49W firmy Philips. Łączny
koszt zadania 32 268,56 zł.
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
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Przedszkolaki na Festiwalu Piosenki
o Zdrowiu
Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym po
raz kolejny wzięły udział w Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu organizowanym w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia
2019. Organizatorem konkursu był Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny, a współorganizatorami: Miejskie Centrum Kultury, Polski
Czerwony Krzyż oraz Gmina
Skarżysko-Kamienna.
Celem konkursu było
zwrócenie uwagi dzieci
i ich opiekunów na tematykę
zdrowia, aktywności fizycznej, zbilansowanej diety oraz
propagowanie działań prozdrowotnych w środowisku
przedszkolnym i szkolnym.
Uczestnicy mieli za zadanie
przygotowanie wraz z opiekunami utworów muzycznych o tematyce zdrowotnej oraz nawiązujące do aktualnego Hasła
Roku Uniwersalne ubezpieczenie zdrowotne. Tekst piosenki musiał być
własny i po raz pierwszy wykonany na festiwalu.
Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grupy Jeżyków: Lena
Pacek, Zuzanna Rafalska, Maja Salamaga i Krzysztof Nowek. Opiekunem grupy była Aneta Działak, która ułożyła tekst do piosenki pt.
Zdrowym być. Przedszkolaki za swój występ otrzymały gry planszowe
oraz pamiątkowe dyplomy. Serdecznie gratulujemy dzieciom odwagi
scenicznej i zaangażowania.
Magdalena Kolasa

Święto książki w Szkole Podstawowej
w Skarżysku Kościelnym
We wtorek, 2 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień
Książki Dla Dzieci. Należy zaznaczyć, że to święto nie bez powodu
wypada akurat tego dnia, gdyż jest rocznicą urodzin duńskiego pisarza - Hansa Christiana Andersena. Z tej okazji w Szkole Podstawowej
w Skarżysku Kościelnym
miało miejsce wiele różnorodnych wydarzeń.
Zajęcia rozpoczęły się od
głośnego czytania jednej
z baśni Andersena, a następnie uczniowie zapoznali się z życiem i twórczością pisarza. Zajęcia
poprowadzili uczniowie
klasy Va: Julia Borowska, Amelia Derlatka, Patrycja Michalska i Agata Podgórska oraz
VIIIb: Maria Gładyś, Ola Gładyś, Patryk Jędrzejczyk i Patryk Paź.
Dzieci z najmłodszych klas przyszły do szkoły przebrane za swoich
ulubionych bohaterów. Odbyła się również gra terenowa, w trakcie
której uczniowie rozpoznawali na podstawie rozwieszonych w różnych miejscach szkoły cytatów i i lustracji musieli odgadnąć tytuł baśni. W trakcie długich przerw biblioteka zorganizowała Bajkowisko
– słuchowisko, czyli relaks z książką czytaną oraz obejrzeć wystawę
książek dla dzieci – Co czytały dzieci dawniej – co czytamy dziś. Dzień
Książki zorganizowała biblioteka szkolna.
Magda Mamcarz
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Spotkanie z pisarzem
W dniu poprzedzającym Międzynarodowy Dzień Książki dla
Dzieci czyli 1 kwietnia br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarżysku Kościelnym odbyło
się spotkanie z jednym
z najpopularniejszych
pisarzy dla dzieci Panem Wiesławem Drabikiem, autorem ponad
dwustu bajeczek dla
dzieci. W tym wydarzeniu udział wzięły dzieci
ze szkół podstawowych
znajdujących się na terenie gminy. Podczas
spotkania dzieci w skupieniu słuchały o tym, jak powstaje książka –
od pomysłu do jej wydruku. Zabawne fragmenty bajek czytane przez
autora wzbudzały wiele entuzjazmu i radości wśród uczestników,
a odgadywane i dopowiadane przez nie głośno rymy, odgadywanie
zagadek – nagradzane były naklejkami, zakładkami i kalendarzami.
Dodatkową nagrodą były na bieżąco układane prze Pana Drabika
rymowanki na temat imienia nagradzanego dziecka, które wzbudzały salwy śmiechu nie tylko wśród dzieci, ale wszystkich uczestników
spotkania. Ponad godzinne spotkanie minęło bardzo szybko w miłej,
pełnej humoru i radości atmosferze, gdyż Pan Wiesław potrafi rymować właściwie na zawołanie. Na koniec była okazja do nabycia książek
ze specjalną dedykacją i autografem pisarza. Za to wspaniałe spotkanie uczestnicy kwiatami podziękowali Panu Wiesławowi Drabikowi.
Teresa Banaszczyk

Warsztaty Niedźwiadków w Zakopanem
W dniach 29-31 marca zespół Niedźwiadki działający przy Szkole
Podstawowej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kierzu Niedźwiedzim, uczestniczył w warsztatach muzycznych w Zakopanem. Gospodarzem warsztatów był miejscowy zespół folklorystyczny im. Klimka Bachledy. Niedźwiadki zapoznały się z podstawowymi tajnikami
tańca i śpiewu góralskiego oraz zgłębiły wiedzę dotyczącą kultury

Podhala, a także nawiązały nowe znajomości i przyjaźnie. Warsztaty
zakończyły się wspólnym występem. Następnie młodzi artyści udali
się na Plac Zwycięstwa, gdzie odbył się ich żywiołowy koncert. Oprócz
nauki, był też czas na zwiedzanie m.in. Wielkiej Krokwi, Gubałówki,
Krupówek. W drodze powrotnej dzieci spędziły miło czas na zabawie
w Aquaparku w Krakowie.
Wyjazd był nagrodą za dotychczasowe osiągnięcia dzieci i miał na
celu zintegrowanie się z nowymi członkami zespołu. Zespół podczas
pobytu z radością promował naszą gminę i folklor świętokrzyski.
Niedźwiadki bardzo serdecznie dziękują Panu Wójtowi Gminy
Skarżysko Kościelne Jackowi Bryzikowi za sfinansowanie transportu.
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Katarzyna Woźniak
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Spotkanie z pasjonatką malarstwa
w przedszkolu
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym bardzo aktywnie uczestniczy w akcji Cała Polska czyta Dzieciom.
Aby uatrakcyjnić dzieciom to spotkanie z książką zaproszenie do
naszego przedszkola przyjęła pani Halina Skrzeczyna – pasjonatka
malarstwa.
Nasz
gość
przeczytał
dzieciom bajkę pt.
Równouprawnienie.
Wszystkie
dzieci
z wielką uwagą wysłuchały opowieści,
po czym podjęły
rozmowę z naszym
gościem na temat
jego treści. Podczas
spotkania pani Halina opowiedziała o swojej pasji jaką jest malarstwo oraz zaprezentowała swoje obrazy. Przedszkolaki dowiedziały się także, na jakich
materiałach można malować oraz jakich narzędzi i przyborów używać
do tworzenia obrazów.
Dzieci nawiązały z panią Haliną bardzo dobry kontakt, co dało
się zauważyć w ilości pytań, które jej zadawały. Było to bardzo cenne
i miłe spotkanie. Wywarło na dzieciach duże wrażenie i na pewno zachęciło najmłodszych do rozwijania wyobraźni twórczej.
Magdalena Kolasa

OTWP Grzybowa Góra
W dniu 21 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Grzybowej
Górze odbył się eliminacje szkolne XLII turnieju OTWP Młodzież Zapobiega Pożarom. W konkursie udział wzięło 12 osób, podzielonych na
dwie kategorie wiekowe: klasy I-VI oraz klasy VII-VIII. Nad całością

Wyróżnieni czołowymi miejscami otrzymali pamiątkowe dyplomy, a wszyscy uczestnicy konkursu drobne upominki ufundowane
przez OSP Grzybowa Góra.
Rafał Lipka

Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
Zapobiega Pożarom”
W dniu 27.03.2019 r. w budynku Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom w której wzięło ogółem 19 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie
umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa
i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu

wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych,
zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat
techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
W eliminacjach zmagali się uczniowie ze szkół podstawowych
i gimnazjum, zwycięzcy eliminacji szkolnych.
Grupa młodsza:

przebiegu konkursu czuwał Prezes OSP Grzybowa Góra, Pan Marian
Gładyś. Uczniowie rozwiązywali test wiedzy wymagający od nich wykazania się informacjami z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Po przeprowadzonych
eliminacjach szkolnych do etapu gminnego awansowali:
Kategoria klas I-VI:
I miejsce – Anna Strzelec,
II miejsce – Lena Sykuła,
III miejsce – Zuzanna Materek;
Kategoria klas VII-VIII:
I miejsce – Kacper Śniegulski,
II miejsce – Daniel Gładyś,
III miejsce – Bartosz Strzelec.

1. Zuzanna Materek
2. Amelia Kuźdub		
3. Lena Sykuła		
4. Weronika Sieczka
5. Lena Kwiatkowska
6. Agata Sobczyk
7. Anna Strzelec
8. Hubert Szymczyk
9. Wojciech Kawa
10. Oliwia Stopińska

- I miejsce
- II miejsce
- III miejsce

Grupa starsza:
1. Julia Sadza		
- I miejsce
2. Zuzanna Lelonek
- II miejsce
3. Alicja Piasecka		
- III miejsce
4. Natalia Sołsa
5. Maciej Mróz
6. Zuzanna Adamczyk
7. Julia Michta
8. Bartosz Strzelec
9. Kacper Śniegulski
Nagrody ufundowane przez Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
wręczał wójt gminy Jacek Bryzik oraz prezesi OSP.
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
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Pierwszy dzień wiosny ...
Pierwszy dzień wiosny
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Grzybowej Górze przywitali ogniskiem integracyjnym.
Wreszcie nadeszła długo oczekiwana wiosna! Uczniowie
przygotowali tradycyjne Panny
Marzanny, aby wygnać zimno
z naszego regionu. Zaś aby zebrać siły do tego działania, pieczono
kiełbaski i pianki. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, a czary okazały
się skuteczne, gdyż piątek przywitał nas pięknym słoneczkiem!
Rafał Lipka

Powitanie Wiosny w przedszkolu
W czwartek 21 marca dzieci z Przedszkola Samorządowego
w Skarżysku Kościelnym uroczyście powitały nową porę roku - Wiosnę. Pierwszy Dzień Wiosny w naszym przedszkolu był niezwykle
wesoły i kolorowy. Przedszkolaki zapoznane zostały ze zwyczajami
i tradycjami ludowymi
związanymi z topieniem
Marzanny. Przy śpiewie
wiosennych
piosenek
przedszkolaki dumnie
niosły symbol zimy – kolorowe Marzanny, które
przygotowały wspólnie
z rodzicami w związku
z ogłoszonym konkursem na najciekawszą Eko
- Marzannę. Dzieci głośnym okrzykiem: Zimo precz, wiosno przyjdź! próbowały wystraszyć
zimę, a następnie przy wspólnym śpiewie spalono Marzannę. W ten
sposób przedszkolaki pożegnały zimę i powitały wiosnę.
Magdalena Kolasa

OTWP Kierz Niedźwiedzi
19 marca odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt.
Młodzież
zapobiega
pożarom.
Konkurs
zorganizowali przedstawiciele OSP w Kierzu Niedźwiedzim Dariusz Sasal i Piotr
Janiec. Wiedzę swą
sprawdzało 19 uczniów
klas 5-8. W celu wyłonienia zwycięzców konieczne było przeprowadzenie dogrywki o trzecie miejsce. W wyniku
przeprowadzonych eliminacji finalistami zostali:
I miejsce - Amelia Kuźdub
II miejsce - Maciej Mróz
III miejsce - Julia Sadza
Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy.
Laureaci trzech pierwszych miejsc wezmą udział w eliminacjach
gminnych, które odbędą się 27 marca w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym.
Katarzyna Woźniak
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Brąz i rekordy Lipki – rekordowe dźwiganie
Derlatki
W dniach 16-17 marca br. w Białymstoku rozegrano Mistrzostwa
Polski Seniorów i Seniorek w Trójboju Siłowym Klasycznym, w których wystartowali dwaj zawodnicy Wikinga Starachowice związani
z gminą Skarżysko Kościelne.
Największy
sukces odniósł Rafał Lipka zajmując III miejsce
w kategorii do 120 kg
z wynikiem 730 kg. Lipka zaliczył w przysiadach
282,5 kg (rekord Polski
weteranów gr. wiekowej
40-49 lat kat. do 120 kg),
w wyciskaniu sztangi leżąc uzyskał 167,5 kg, a w
martwym ciągu podniósł
280 kg (również rekord
Polski weteranów). Osiągnięty przez niego wynik
730 kg również jest nowym rekordem Polski weteranów.
Drugi z zawodników
Wikinga, Dominik Derlatka, wystartował w kategorii do 93 kg. Derlatka zaliczył w przysiadach 230 kg (rekord osobisty), w wyciskaniu
leżąc – 140 kg, a w martwym ciągu – 242,5 kg (rekord osobisty). W sumie zgromadził 612,5 kg (również nowy rekord osobisty) co dało mu
12 miejsce w silnie obsadzonej kategorii wagowej.
Start naszych zawodników pomógł ekipie ze Starachowic zająć IV
miejsce w klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski w TSK.

Przedszkolaki z wizytą w Zakładzie
Krawieckim Dana
Dnia 15 marca dzieci z grupy Jeżyków z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym wybrały się z wizytą do Zakładu
Krawieckiego
Dana.
Podczas tego spotkania
zaprezentowały
program artystyczny
z okazji Dnia Kobiet,
przygotowany pod kierunkiem p. Z. Sieczki i K. Markiewicz.
Przedszkolaki złożyły
wszystkim kobietom
pracującym w zakładzie krawieckim życzenia oraz zaśpiewały
piosenki. Dzieci mogły także poznać wygląd i wyposażenie tego pomieszczenia, zobaczyć sposób działania urządzeń i przyborów jakimi
posługują się panie krawcowe w swojej pracy.
Na zakończenie spotkania dzieci wręczyły paniom własnoręcznie
wykonane kwiaty, a pani Danuta zaprosiła przedszkolaków na słodki poczęstunek.
Magdalena Kolasa
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Niedźwiadki na dziecięcej estradzie
folkloru
16 marca zespół Niedźwiadki wziął udział w corocznym przeglądzie zespołów ludowych Dziecięca Estrada Folkloru w Kielcach.

Tym razem zespół otrzymał wyróżnienie, a Marysia Indyka zajęła
III miejsce jako solistka. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. Nagrania z występu można zobaczyć na naszym profilu na
facebooku: facebook.com/SzkolaKierz.
Katarzyna Woźniak

Babciu! Dziadku!
Pod takim hasłem, po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym odbyła się wielka uroczystość, na którą swoich ukochanych dziadków zaprosiły wnuki z klas I – III. Było to spotkanie
pełne emocji i wzruszeń, gdyż wnuczkowie przygotowali
piękny program artystyczny, podczas
którego zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie,
wokalne i taneczne
zabierając
swoich
dziadków do Sanatorium Miłości oraz w podróż po wielu krajach Europy. Uwieńczeniem
uroczystości był słodki poczęstunek dla babć i dziadków przygotowany przez rodziców. Nad przygotowaniem i przebiegiem spotkania czuwały panie: Marta Kocia, Beata Pastuszka, Anastazja Górzyńska,
Marzanna Dręga, Renata Wolska.
Anastazja Górzyńska

Podsumowanie działalności OSP Grzybowa
Góra w roku 2018
W dniu 10 marca br. w Remizie OSP przy ul. Świętokrzyskiej
w Grzybowej Górze odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej
Straży Pożarnej za rok 2018. W spotkaniu, oprócz druhów miejscowej
jednostki, udział wzięli zaproszeni goście, a wśród nich: Radna Rady
Powiatu Pani Barbara Kocia, Wójt Gminy Skarżysko Kościelne Jacek
Bryzik; Wójt Gminy ubiegłej kadencji (jednocześnie Prezes Oddziału
Gminnego OSP) Pan Zdzisław Woźniak; przedstawiciel PSP w Skarżysku-Kamiennej brygadier Andrzej Pyzik; Radni Rady Gminy Pani
Marzena Piętak, Pani Agata Rafalska i Pan Sebastian Pik; Komendant Gminny ZOSP RP dh Piotr Janiec, Sołtys Sołectwa Grzybowej
Góry Pani Magdalena Piętak oraz Przewodniczący Rady Sołeckiej
Pan Waldemar Dwojak. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas

przedstawiciele jednostek OSP z terenu naszej gminy, a w tym: delegacja z OSP Kierz Niedźwiedzi pod przewodnictwem Prezesa dh. Dariusza Sasala i z OSP Lipowe Pole Plebańskie pod przewodnictwem dh.
Prezesa Tadeusza Chyba. Byli też wykonawcy robót budowlanych na
rzecz OSP tj. właściciel firmy Rygiel - Dom Maciej Rygiel oraz Firmy
Mix – Max Hubert Obwarzanek.

Zebranie otworzył Prezes OSP Marian Gładyś, powitał druhów
i zaproszonych gości, zapoznał obecnych z porządkiem posiedzenia.
W zebraniu uczestniczyło 26 druhów, co stanowi 65 % frekwencji.
Na wstępie Prezes OSP odczytał list dziękczynny Starosty Powiatu
Skarżyskiego Pana Jerzego Żmijewskiego. Po jego odczytaniu zapoznał z pracą Zarządu OSP i działalnością członków. W 2018 roku OSP
uczestniczyła 18 razy w akcjach ratowniczych, w tym przy gaszeniu
pożarów 13, a pozostałe to likwidacja miejscowych zagrożeń. Jednostka sześciokrotnie uczestniczyła w szkoleniach i ćwiczeniach. W akcjach ratowniczo – gaśniczych wyróżnili się druhowie: Edward Kocia, Hubert Obwarzanek, Marek Grzyb. W okresie sprawozdawczym
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze uczestniczyły w zawodach sportowo-pożarniczych szczebla wojewódzkiego w miejscowości Sędziszów. OSP pozyskała sprzęt p-poż. i wyposażenie: Zestaw Ratowniczy
PSP-1, zestaw sygnałów, torbę ratowniczą i zakupiła rękawice, buty
Strażak, węże tłoczne. Z prac budowlanych wykonano docieplenie
boksu garażowego Nr 2 i Nr 3 o łącznej powierzchni 160 m² oraz
wykończono elewację zewnętrzną wieży. Dokonano modernizacji
samochodu marki Jelcz (wymiana beczki i zabudowy), na którą to
pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Rady Gminy Skarżysko Kościelne, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej i Nadleśnictwa Skarżysko-Kamienna. Kontynuując działalność kulturalną
wraz z miejscową szkołą podstawową, Radą Sołecką w Grzybowej Górze przy udziale środków materialnych Urzędu Gminy zrealizowano
projektu pod hasłami: Droga do Niepodległości, Bezpieczne wakacje,
Baw się razem z nami, uroczysty apel z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości, obchody 155 rocznicy bitwy w powstaniu styczniowym. Udzielono pomocy w organizacji festynów wiosennego
i jesiennego organizowanych przez Szkołę Podstawową w Grzybowej
Górze. Jednostka brała udział w konkursach zewnętrznych, tj. Ogólnopolskim Przeglądzie Kronik (nagroda – wyróżnienie), w konkursie
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (nagroda – wieża marki Panasonic). Osobom wyróżniającym się w pracy społecznej oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadań statutowych jednostki wręczono uroczyście okolicznościowe statuetki.
Na bieżący rok zaplanowano obchody Jubileuszu 85-lecia utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze i związane
z tym odsłonięcie figurki Świętego Floriana na placu przed Remizą.
Planuje się też obchody 156 rocznicy bitwy w powstaniu styczniowym
w Grzybowej Górze, na które serdecznie mieszkańców Grzybowej
Góry i okolic zapraszamy.
Rafał Lipka
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Spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich
„Kierzanki”
7 marca odbyło się spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich „Kierzanki” z okazji Dnia Kobiet. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne Jacek Bryzik wraz z żoną, Radna
Powiatu Barbara Kocia, sołtys Kierza Niedźwiedziego Stanisław
Czubak, prezes OSP Kierz Niedźwiedzi Dariusz Sasal.
Spotkanie uświetnił swoim występem zespół Niedźwiadki, który
przypadł wszystkim do gustu.
Należy nadmienić, że Wójt naszej Gminy pan Jacek Bryzik zasponsorował transport zespołu na występy do Domaszowic i Łącznej, a także zadeklarował, że zapewni środki na dojazd zespołu na
warsztaty wokalne do Zakopanego. Cały zespół serdecznie dziękuje
za wsparcie.

ludowych z Beskidu Żywieckiego (flety, piszczałki pasterskie,
trombity, multanki, złóbcoki,
dudy tzw. Koza).
Atrakcją występu była gra
pana Jacentego na zielonym liściu. Można śmiało powiedzieć,
że jest prawdziwym wirtuozem.
Z dużą swobodą wygrywał każdą melodię. Koncert podobał się wszystkim. Uczniowie podziękowali
artystom gromkimi brawami.
Zdjęcia wykonała uczennica klasy VIa - Lena Kwiatkowska
Renata Wolska

Młodzież z Lipowego Pola Skarbowego
rywalizowała przy szachownicach
W Szkole Podstawowej
w Lipowym Polu Skarbowym
odbyły się Pierwsze Mistrzostwa Gry w Szachy pod patronatem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne Jacka Bryzika.
W zawodach wzięło
udział czternaścioro uczniów.

Impreza przebiegła w miłej atmosferze. Nie zabrakło również domowego jedzenia i wypieków przygotowanych przez członkinie Koła.
Mamy nadzieję, że kolejne spotkania będą równie udane.
Katarzyna Woźniak

Dzień Kobiet w przedszkolu
Dnia 8 marca w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Program artystyczny
zaprezentowały dzieci z grupy
Jeżyków pod kierunkiem
p. Z. Sieczki i K. Markiewicz. Podczas obchodów tego wyjątkowego dnia przedszkolaki
złożyły wszystkim kobietom, zarówno tym
dużym, jak i małym,
życzenia oraz zaśpiewały piosenki. Tego dnia w przedszkolu panowała wesoła atmosfera. W dniu swojego święta wszystkie dziewczynki
i panie usłyszały wiele miłych słów od przedszkolaków, którzy spisali
się na medal. Na zakończenie uroczystości wszystkie dzieci otrzymały
słodkości oraz drobne upominki.
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne

„

Dwa światy i jedna muzyka”

Pod takim hasłem w Szkole Podstawowej w Skarżysku odbył się
koncert muzyczny. Tym razem wystąpił Duet Beskidzki w składzie:
Krzysztof Orzechowski i Jacenty Ignatowicz - muzyk ludowy, gawędziarz, folklorysta, finalista IV edycji programu Mam Talent.
Uczniowie usłyszeli przeboje muzyki klasycznej i rozrywkowej
grane na wiolonczeli, saksofonie w połączeniu z brzmieniem instrmentów ludowych. Ponadto słuchacze przenieśli się w podróż po góralskiej krainie. Zapoznali się budową i brzmieniem instrumentów
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Na podium znaleźli się:
I miejsce – Wojciech Kawa, uczeń klasy V
II miejsce – Kacper Sieczka, uczeń klasy V
III miejsce – Natalia Blajerska, uczennica klasy IV
Wybrano również najlepszą zawodniczkę – została nią Natalia
Blajerska oraz najlepszego zawodnika, którym został uznany Wojciech Kawa.
- Uczniowie byli bardzo podekscytowani grą i rywalizacją.
Zadowolenie z nagród i pucharów było ogromne. Dzięki turniejowi dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności gry w szachy oraz
poćwiczyć koncentrację uwagi – powiedział sędzia zawodów Łukasz
Łukomski.
Uczniowie oraz nauczyciele dziękują wójtowi gminy Skarżysko
Kościelne oraz dyrektor szkoły za umożliwienie organizacji wspaniałej zabawy.
Echodnia.eu

Apel ku czci Żołnierzy Wyklętych
W piątek 1 marca uczniowie naszej szkoły wystąpili w apelu poświęconym Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a przygotowanym pod
opieką Pani Iwony Cholewińskiej i Pani Eweliny Hamery. Uczniowie klasy VI
i VII zaprezentowali montaż
słowno-muzyczny o najbardziej znanych żołnierzach
antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia.
Przypomniano
życiorysy
m.in.: Witolda Pileckiego,
Danuty Siedzikówny, Zygmunta Szendzielarza, Stanisława Sojczyńskiego; zaśpiewano również piosenki poświęcone pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Uczniowie zgromadzeni na apelu w ciszy i spokoju wysłuchali występu kolegów i koleżanek oddając cześć poległym w walce
o wolną i niezawisłą Polskę.
Rafał Lipka
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Walentynki – dzień miłości, przyjaźni
i … DOBREJ ZABAWY
Nie tylko dorośli obchodzą walentynki. To też ważny dzień dla
starszych i młodszych uczniów. Z tej okazji Samorząd Uczniowski
Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym wspólnie z biblioteką
szkolną zorganizowali wiele ciekawych akcji.
Już od 5 lutego wystawiona była skrzynka walentynkowa, gdzie
można było wrzucać miłosne wyznania, zapisane na kartkach przygotowanych przez SU.
14 lutego przez specjalnych posłanników
zostały one dostarczane adresatom.
W
walentynki
królować może tylko
jeden kolor - ognista czerwień. Tego
dnia
obowiązywał
specjalny dress code
- wszyscy, zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele swoim strojem zaakcentowali święto.
Walentynkowe motywy gościły również na szkolnych korytarzach
i drzwiach.
Odbyła się nietypowa randka – Randka w ciemno z… książką,
czyli akcja zachęcająca do zakochania się w czytaniu. Książek, podobnie jak ludzi nie można oceniać po okładce, dlatego kandydatki na
randkę były zapakowane w papier, a tytuł pozostawał niespodzianką.
Jak wiadomo książka to świetny kompan na długie zimowe wieczory,
bezsenne noce, wypady urlopowe i wspólny odpoczynek, to też żaden
czytelnik tego dnia nie był sam.
W trakcie długich przerw uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę językową - losowali życzenia, wyznania oraz zwroty miłosne po
angielsku i starali się je przetłumaczyć na język ojczysty. Za prawidłowo wykonane zadanie czekała słodka niespodzianka.
Ostatnią atrakcją były warsztaty artystyczne dla najmłodszych.
Pod czujnym okiem starszych koleżanek dzieci ze świetlicy wykonały
kartki walentynkowe i zakładki w kształcie serca.
Magda Mamcarz

przytulanki cieszyły się ogromną
popularnością wśród uczniów
i nauczycieli - ogromną pomoc
opiekunkom Wolontariatu i samym Wolontariuszom okazała
Pani Agnieszka Pakuła – Dobry
Duch tej wspaniałej inicjatywy.
Liderką na rynku laleczkowym
okazała się Lena Kwiatkowska,
która wykonała aż 7 laleczek, należy dodać, iż każda pochodziła
z innego kraju - reprezentowały one wszystkie kontynenty.
Z równym zaangażowaniem szyli
laleczki chłopcy - po dwie wykonali Patryk Jędrzejczyk i Patryk Paź
z klasy 8b i Wiktor Winiarski z klasy 3b gimnazjum. Największe zaangażowanie grupowe wykazała klasa 3 wraz z wychowawczynią Panią Marzeną Dręgą, gdzie laleczki szyli wszyscy uczniowie. Pomysł na
zorganizowanie finału akcji w Walentynki był spontaniczny. Zawsze
staramy się, aby ten dzień był wyjątkowy w naszej placówce. Dlaczego
nie wykorzystać święta, które rozgrzewa serducha małych i dużych do
pomocy potrzebującym. Jak się okazało, wybraliśmy trafnie. Wszystkie laleczki - 69 sztuk - znalazły swoje miejsce w domach naszych milusińskich. Wiele wyjechało poza teren naszego miasta. Nauczyliśmy
się jednego: MOŻEMY WIELE, JEŚLI DZIAŁAMY RAZEM.
Naszą placówkę odwiedził reporter portalu internetowego Skarżysko24: http://www.skarzysko24.pl/wiadomosci/aktualnosci/21927-wszystkie-kolory-swiata-charytatywne-laleczki-w-skarzyskukoscielnym.html
Małgorzata Paź i Małgorzata Bilska - opiekunki #EsKaWu
Szkolnego Klubu Wolontariatu w Skarżysku Kościelnym

Żywa lekcja historii
W środę 20 lutego br. uczniów Szkoły Podstawowej w Grzybowej
Górze odwiedzili artyści z Grupy Artystycznej Rekonstrukto, którzy
wystąpili w programie przybliżającym odbiorcom losy państwa, na-

Laleczka w miejsce walentynkowego
serduszka
Pod takim hasłem 14 lutego 2019 roku została przeprowadzona
akcja finalna projektu Wszystkie Kolory Świata w Szkole Podstawowej imienia Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym. Przygotowania do akcji zaczęły się już w listopadzie, wtedy to Wolontariusze
#EsKaWuSzkolnego Klubu Wolontariatu przeprowadzili akcję zapoznającą społeczność szkolną z projektem. Wykorzystali w tym celu
filmiki znajdujące się na płycie CD dołączonej do listu promocyjnego.
Dodatkowo rozwiesili plakaty promujące akcję na ścianach szkoły.
Zorganizowali spotkanie informacyjne na temat akcji dla wszystkich
chętnych do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Zgłosiło się wielu
uczniów, jednakże do końca wytrwało tylko 40. Dzieci i młodzież
wycinali szablony laleczek, rodzice i starsza młodzież pomagali zszywać ciałka. Wypychanie odbywało się w dużej mierze na zajęciach
świetlicowych,co bardzo mocno zintegrowało uczniów. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyły się akty urodzenia laleczek, na których
wypisane były imiona laleczek,data urodzenia, kraj z którego pochodziły i najważniejsze wiadomości na ich temat. Laleczki prezentowane
były na facebookowej stronie Szkolnego Klubu Wolontariatu. Same

rodu i żołnierza polskiego u kresu II Rzeczpospolitej. Podczas spotkania z dziećmi rekonstruktorzy omówili sytuacją międzynarodową
II przed wybuchem II wojny światowej, a także wskazali wartości
ważne dla etosu żołnierza i ułana w społeczeństwie polskim. Dla
licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowali polskie mundury
wojskowe oraz ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii
wrześniowej. Do udziału w przedstawieniu zaprosili również odważny
uczniów, którzy chętnie wcielali się w przyznane im role prezentując
bezpieczne repliki broni. Artyści bardzo ciekawie i zajmująco przeprowadzili lekcję historii, która na długo zapadnie w pamięci dzieci.
Rafał Lipka
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Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczne
zabawy zimą”
W Szkole Podstawowej
im. St. Staszica w Skarżysku Kościelnym przez wychowawcę świetlicy M. Lisowską i pedagog R. Wiatr
został ogłoszony konkurs
profilaktyczno – plastyczny
Bezpieczne zabawy zimą.
Prace wykonali uczniowie
z klas I- III. Uczestnikom
konkursu dziękujemy za
aktywność i wykonane prace.
Wyniki:
I miejsce - Julia Brzezińska – klasa III
II miejsce - Oktawian Wiatr - klasa II
III miejsce -Daria Kocia– klasa Ib
Wyróżnienie - Wiktor Kondrak - klasa Ia
Renata Wiatr, Małgorzata Lisowska

Wieczór z filmem
Zazwyczaj uczniowie nie mogą doczekać się dzwonka na przerwę po ostatniej piątkowej lekcji… Zazwyczaj, bo 15 lutego w Szkole
Podstawowej w Skarżysku Kościelnym było inaczej. Wszyscy z niecierpliwością czekali
na wieczór, kiedy znów
mogli do niej wrócić…
Zaopatrzeni w poduszki, koce, śpiwory
oraz pyszne przekąski o 17.00 stawili się
w szkole, żeby wspólnie
obejrzeć dwa filmy –
Cudowny chłopak i „Był
sobie pies. Samorząd
Uczniowski zorganizował wieczór filmowy, wobec czego sala gimnastyczna zmieniła się
w nietypową salę kinową.
Zostać w szkole po lekcjach to może mało ciekawe, lecz zostać
w szkole po to, żeby móc się dobrze bawić z kolegami - to brzmi o wiele lepiej! Kolejny wieczór z filmem już w marcu. Zapraszamy!!!
Magda Mamcarz

Gaz dla naszych mieszkańców
W celu opracowania przez Polską Spółkę Gazowniczą w Kielcach
koncepcji gazyfikacji miejscowości na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców, którzy są
zainteresowani tą problematyką aby wypełnili ankietę.
Ankieta dostępna jest jako załącznik pod tekstem lub druk do
pobrania w Urzędzie Gminy. Po wypełnieniu, ankietę należy złożyć
w sekretariacie urzędu Gminy Skarżysko Kościelne lub u sołtysa.
Sprawne wykonanie tego pierwszego kroku będzie miało wpływ
na tempo przygotowania niezbędnej koncepcji i projektu.
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
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Spotkanie rekrutacyjne dla zainteresowanych
pracą
W dniu 20 lutego 2019 r. o godz. 13.00 w sali 121 w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla zainteresowanych pracą w Starachowickich firmach osób. W spotkaniu
wziął udział Pan Roman Białek-Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Skarżysku-Kamiennej, wójt Gminy Skarżysko Kościelne Pan Jacek
Bryzik, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej Pan Marcin Sałata oraz przedstawiciele firmy Randstad ze Starachowic.
Dyrektor Roman Białek przedstawił możliwości udzielenia
wsparcia przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej w zakresie współpracy, przedstawił zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania instrumentów rynku pracy oraz wystawił dobre rekomendacje firmie Randstad.
Firma Randstad, poszukuje kobiet i mężczyzn do pracy w Starachowicach do Firmy PKC GROUP w zawodach:
- Monter wiązek elektrycznych
- Operator maszyn
- Pracownik komisjonwania i wysyłki
Pracodawca zapewnia dowóz do pracy z terenu Gminy Skarżysko
Kościelne ( w załączeniu rozkład jazdy w pdf). Autokar kursuje już od
4 lutego 2019 r. Dofinansowanie dojazdu wynosi 50%.
Pracownik może liczyć na wynagrodzenie stałe miesięczne w wysokości 2250 zł brutto. Podwyżka po trzech miesiącach i możliwość
przejścia w struktury klienta o czym decyduje kierownik zakładu. Do
wynagrodzenia dochodzi dodatek frekwencyjny, premia produkcyjna,
dodatek za nocne godziny pracy, za sobotę premia 50%, a za niedzielę
premia 100%.

Firma Randstad, poszukuje pracowników do pracy także do innych Starachowickich firm w zawodach:
- Elektryk
- Automatyk
- Ślusarz
- Mechanik
- Operator robota spawalniczego
- Operator lasera
Zainteresowane osoby chcące poznać więcej szczegółów proszone
są o kontakt pod numerami telefonów: 695–952-834 lub 609–833–663.
Rozkład jazdy linii regularnej specjalnej: Wierzbica - Skarżysko
Kościelne - Starachowice
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
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Złote Gody - foto relacja
25 kwietnia 2019 r. 16 par małżeńskich z naszej
gminy świętowało Jubileusz „Złotych Godów”.
Najpierw odbyło się nabożeństwo dziękczynne w kościele pw. Świętej Trójcy, które odprawił ks.
proboszcz Marian Czajkowski i wręczył Jubilatom
Pamiątkę 50-tej Rocznicy Zawarcia Sakramentu
Małżeństwa. Po Mszy Świętej uroczyste spotkanie
par obchodzących Złote Gody, odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne.
Złote Gody to niezwykłe wydarzenie, wyjątkowe
święto, które obchodzi się po 50 latach wspólnego
pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku, to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania trwałej rodziny.
W obecnych trudnych czasach dla małżeństw, przy
dużej ilości rozwodów i krótkim trwaniu związków
małżeńskich, jubileusz 50 wspólnych lat jest czymś
wyjątkowym
Wójt Gminy Pan Jacek Bryzik przywitał Szanownych Jubilatów oraz zaproszonych gości: Wicewojewodę Świętokrzyskiego Pana Bartłomieja
Dorywalskiego oraz Marszałka Ziemi Świętokrzyskiej Pana Andrzeja Bętkowskiego. Po specjalnym
programie dla Jubilatów zaprezentowanym przez
przedszkolaczków przygotowanych przez Panią
Anetę Działak, kierownik USC Pani Urszula Suwara rozpoczęła część oficjalną. Wicewojewoda Pan
Bartłomiej Dorywalski odznaczył Jubilatów medalami od Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy oraz
wręczył list gratulacyjny z życzeniami. Pan Marszałek Andrzej Bętkowski wręczył Jubilatom legitymację z potwierdzeniem odznaczenia medalem
za długoletnie pożycie małżeńskie oraz list gratulacyjny z życzeniami. Jubilaci otrzymali także kwiaty i pamiątkowe dyplomy od Wójta Gminy Pana
Jacka Bryzika oraz Sekretarz Gminy Pani Moniki
Mączyńskiej. Dostojnym Jubilatom życzenia długich lat w zdrowiu złożył Wicewojewoda, Marszałek
i Wójt. Wszyscy przybyli na tą uroczystość odśpiewali Sto lat i wznieśli toast za zdrowie świętujących
par. Spotkanie zostało umilone oprawą muzyczną
zapewnioną przez Pana Tomasza Gluzę.
Dostojni Jubilaci:
1.
Białkowski Mieczysław i Teresa
2.
Brzeziński Zdzisław i Zofia
3.
Celski Zbigniew i Teresa
4.
Chojnacki Włodzimierz i Jadwiga
5.
Dziopa Henryk i Ryszarda
6.
Kowalik Józef i Leonarda
7.
Krzemiński Stanisław i Irena
8.
Kwiatkowski Ireneusz i Joanna
9.
Łyżwa Józef i Janina
10. Pocheć Henryk i Henryka
11. Rafalski Henryk i Sabina
12. Skorek Stanisław i Amelia
13. Sułek Adam i Marianna
14. Sykulski Andrzej i Irena
15. Wojton Zenon i Danuta
16. Zawicki Mieczysław i Ryszarda
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
c.d. str. 16
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Nasza Gmina Skarżysko Kościelne
Wydawca: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym tel. 41 271 44 66, fax: 41 271 44 81
Skład, łamanie, druk: DORAND, Starachowice, 41 274 14 40.
Nakład 500 egz.
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