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Egzemplarz bezpłatny

Zakończyły się zebrania strażackie

* spotkanie z okazji Dnia Sołtysa,
* relacja z sesji rady gminy,
* co z tą jakością wody w Kierzu Niedźwiedzim?
* inwestycje w gminie,
* obchody Dnia Kobiet,
* nowe władze Stowarzyszenia,
* policyjne zmiany i narada roczna strażaków,
* w przedszkolu i w szkołach.

Serdeczne życzenia radości
i siły płynącej z istoty Świąt Wielkanocnych,
uśmiechu i wiosennego optymizmu każdego dnia
życzą Mieszkańcom Gminy Skarżysko Kościelne
Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak
Przewodnicząca Rady Gminy
Marzena Piętak

Pierwsze tygodnie roku, to czas tradycyjnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniej Straży Pożarnej. Druhowie
podsumowują miniony rok oraz kreślą plany na rok bieżący.
Czytaj na str. 10-12 i 20

Nowy sprzęt dla OSP Grzybowa Góra

W dniu 21 lutego 2018 roku remizę OSP w Grzybowej Górze odwiedzili znakomici goście, którzy przekazali, na ręce Prezesa OSP
Grzybowa Góra Mariana Gładysia, druhom OSP sprzęt medyczny
i ratowniczy.
Czytaj na str. 2

[#Piernikowe Love]

Szachy metodą na kompetencje matematyczne

25 lutego 2018 roku odbył się finał pierwszej części akcji
#Piernikowe Love. Na rzecz Kacpra i Kai Pisarek zebrano 4.113,50 zł.
Czytaj na str. 3

Celem projektu Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej, w którym bierze udział 124 szkół z naszego regionu, w tym Szkoła Podstawowa w Skarżysku Kościelnym, jest wsparcie rozwoju kompetencji
matematycznych uczniów.
Czytaj na str. 19
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Nowy sprzęt dla OSP Grzybowa Góra

Gminne obchody Dnia Sołtysa

Głównym zadaniem każdej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Polsce jest ratowanie życia i mienia ludzkiego, a do tego celu służą
ochotnikom specjalistyczne narzędzia, sprzęt ratowniczy i odpowiednio wyposażone wozy strażackie oraz odzież ochronna. Jednym
z podstawowych środków niezbędnych w każdej akcji jest sprzęt medyczny, dzięki któremu strażacy podejmują walkę o ludzkie życie,
gdy jest ono zagrożone.
W dniu 21 lutego 2018 roku remizę OSP w Grzybowej Górze odwiedzili Szanowni
Goście: Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Dyrektor WORD Kielce Czesław
Dawid, Zastępca Dyrektora
Departamentu Infrastruktury Zenon Piecaba oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj.
Świętokrzyskiego Ireneusz
Żak, którzy w towarzystwie
Przewodniczącej Rady Gminy
Skarżysko Kościelne Marzeny Piętak przekazali, na ręce Prezesa OSP Grzybowa Góra Mariana
Gładysia, druhom OSP sprzęt medyczny i ratowniczy.
Torbę medyczną PSP R-1 oraz zestaw szyn Kramera pozwalających na szybkie unieruchomienie złamanych lub zwichniętych
kończyn przekazał Marszałek Adam Jarubas. Zestaw opatrunków
hydrożelowych pomocnych przy udzielaniu pomocy poparzonym
przekazał dyrektor Zenon Piecaba, natomiast dyrektor Czesław
Dawid przekazał zestaw Dysków Sygnalizacyjnych M-Flare niezwykle skutecznie sygnalizujących miejsce wystąpienia groźnego zdarzenia. Instruktażu odnośnie używania wyżej wymienionego sprzętu udzielił druhom z Grzybowej Góry, Wiceprezes Świętokrzyskich
Ochotników Ireneusz Żak.
Przekazany sprzęt jest niezbędny dla zapobiegania lub zmniejszenia negatywnych skutków wypadków drogowych lub innych zdarzeń z udziałem ludzi. Służy też do zabezpieczenia miejsca zdarzeń
(wypadki drogowe, osuwiska, akcje p-poż. i inne) i stanowi ochronę
uczestników biorących udział w akcji
(strażaków, ratowników
medycznych). Przekazany
sprzęt
zostanie
zamontowany na
samochodzie
ratowniczo – technicznym marki Citroen będącego na
wyposażeniu OSP.
Podczas spotkania z druhami Marszałek Adam Jarubas ciepło wspominał o zmarłym przyjacielu, zawsze zaangażowanym
w sprawy Małej Ojczyzny Wojciechu Płusie, który pracował dla
dobra publicznego działając jako strażak-ochotnik w Grzybowej
Górze, jego marzeniem było doposażenie jednostki OSP w wyżej
wymieniony sprzęt.
Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie Szanownych Gości
z druhami OSP przy przekazanym sprzęcie medycznym i ratowniczym.
Rafał Lipka

W poniedziałek 12 marca
władze samorządowe gminy
spotkały się z sołtysami na
okoliczność przypadającego
dzień wcześniej Dnia Sołtysa.
Życzenia sołtysom przekazali wójt gminy Zdzisław
Woźniak oraz przewodnicząca rady gminy Marzena
Piętak, a obecna była również przy tym Anna Pocheć współpracująca na bieżąco z sołtysami
i radami sołeckimi. –Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia,
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wielu sukcesów w życiu osobistym, zadowolenia z osiągniętych celów, wdzięczności za trud, którego efekty służą wszystkim mieszkańcom – czytamy w okolicznościowym liście przekazanym przez
włodarzy gminy sołtysom.
Sołtys to wyjątkowy urzędnik, bo bez wyznaczonych stałych
godzin pracy i bez biurka, za to najbliżej ludzkich spraw. To ludzie
zaangażowani w sprawy społeczności lokalnej, niekwestionowani
liderzy naszych małych ojczyzn, dzięki którym wieś zmienia swoje oblicze.
Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez
feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie
czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę
wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo
ograniczona.

Obecnie sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle
zostaje nim osoba z miejscowej społeczności. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz,
należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał
rady gminy czy też pobieranie podatku rolnego i leśnego.
W Polsce jest ponad 40 tysięcy sołtysów. W naszym województwie funkcję tę piastuje prawie 2300 osób, około 30 procent to kobiety.
Jacenty Kita
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[#Piernikowe Love] cz.1
25 lutego 2018r. odbył się finał pierwszej części akcji #Piernikowe Love. Aby przygotować tę akcję, członkowie #EsKaWu (Szkolny

sku-Kamiennej (ta część akcji
będzie monitorowana przez
Samorząd Uczniowski I LO).
Opiekun
#EsKaWu
dziękuje wszystkim, którzy
wsparli akcję #Piernikowe Love, Wolontariuszom,
ich Rodzicom, Tadeuszowi
i Annie Chyb, Kasi Pisarek,
Kai, Kacprowi, Zosi, a także
księdzu Marianowi Czajkowskiemu za umożliwienie
zbiórki na terenie Parafii.
Anna Rokita

Gniazdo bociana zostało przeniesione
Klub Wolontariatu działający przy Szkole Podstawowej w Skarżysku
Kościelnym) piekli i dekorowali pierniki.
W czwartek (22 lutego) dzięki uprzejmości Pana Tadeusza Chyba
(szefa OSP w Lipowym Polu) i przy wsparciu Pani Ani Chyb, wolontariusze piekli pierniki w budynku straży. Tu Kaja i Kacper oraz ich

mama Kasia dzielnie pomagali
Wolontariuszom. W piątek (23
lutego) w Szkole Podstawowej
w Skarżysku Kościelnym, uczniowie wraz z opiekunem #EsKaWu,
Anią Rokitą oraz nauczycielkami
Magdą Mamcarz i Renatą Wolską, piekli i dekorowali pierniki.
Wolontariusze wykonali 861
serc, które 25 lutego po mszach
sprzedawali przy Kościele Św.
Trójcy w Skarżysku Kościelnym.
Zebrano 4.113,50 zł. To jednak
nie jest koniec akcji. Pierniki będą
jeszcze sprzedawane w Szkole
Podstawowej w Skarżysku Kościelnym oraz 4 marca 2018r. po
mszach przy Kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Skarży-

6 marca w Kierzu Niedźwiedzim
przeprowadzono
skomplikowaną
operację
przeniesienia gniazda bociana
z drzewa grożącego wywróceniem, na nowo postawiony
słup elektryczny.
Działania
uzgodniono
z członkiem zarządu powiatu
Anną Leżańska oraz naczelnikiem Wydziału Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego Ryszardem Sową.
Wcześniej wójt gminy Zdzisław Woźniak zwrócił się z prośbą
do PGE Dystrybucja z prośbą o nieodpłatną pomoc w przeniesieniu
gniazda bocianiego w miejscowości Kierz Niedźwiedzi. Pomoc PGE
polegała na transporcie słupa ze Skarżyska- Kamiennej oraz dokonaniu odwiertu i postawieniu słupa wraz z platformą pod gniazdo.
Pomocy udzieliła również firma Jarbud Marka Cioka oraz pracownicy Urzędu Gminy: Grzegorz Pypeć, Ksawery Krupa i Karol
Kwiatkowski.
Dodajmy, że konieczność wycinki drzewa i przeniesienia gniazda zgłosił komendant gminny OSP Piotr Janiec, a strażacy z Kierza
Niedźwiedziego wycięli chore i grożące zawaleniem drzewo.

Wszystkim, którzy pomagali organizacyjnie, technicznie,
logistycznie i sprzętowo podziękowania składa wójt gminy
Zdzisław Woźniak.
Jacenty Kita
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Za nami XXXVI sesja rady gminy
W środę 7 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się
XXXVI w tej kadencji sesja rady gminy. Obradom przewodniczyła
Marzena Piętak, przewodnicząca rady, a na sesję przybyli radni, sołtysi i przewodniczący rad sołeckich, pracownicy gminy, a także Łukasz
Żuchowski, prezes MPWiK w Skarżysku-Kamiennej oraz członek
rady nadzorczej spółki Piotr Kowalik.
Informacja z pracy wójta
Po przyjęciu bez uwag porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji,
informację o swej pracy i podległego mu urzędu złożył wójt gminy
Zdzisław Woźniak. Wójt poinformował, że dzięki wzorowej współpracy z radomską kurią biskupią oraz ks. proboszczem Marianem
Czajkowskim, sprawnie i bez przeszkód udało się dokonać zamiany
działek i trwają prace związane z budową nowej siedziby przedszkola
samorządowego na działce pozyskanej od parafii. –Mam nadzieję, że
budowa ruszy na przełomie maja i czerwca - mówił wójt. Gmina rozstrzygnęła przetarg na budowę ul. Spacerowej (czytaj na str. 6). Wójt
poinformował również o poważnym problemie, jaki ma straż w Grzybowej Górze. –W ciężkim samochodzie gaśniczym Jelcz konieczny jest
pilny remont. Kabina jest zbyt mała, instalacje przestarzałe, a przede
wszystkim cieknie beczka. Zakup nowego samochodu o wartości około 1 mln zł nie wchodzi w grę. W związku z tym, możliwe jest tzw.
karosowanie starego samochodu, czyli de facto jego generalny remont,
co kosztowałoby około 150.000 zł. Gmina musi znaleźć w budżecie
na ten cel 60.000 zł, resztę strażacy szukają w innych źródłach m.in.
w Urzędzie Marszałkowskim i u sponsorów – mówił wójt.
Informację wójta uzupełniła sekretarz gminy Monika Mączyńska. Brała ona w tym czasie udział w kolejnym spotkaniu Paktu Zatrudnieniowego, pożegnaniu I zastępcy komendanta powiatowego
Policji oraz przedstawiła protokół ze spotkania powiatowej Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z udziałem Policji i przedstawiciela gminy w osobie Ksawerego Krupy. Komisja rozpatrywała trzy
wnioski. Jeden, dotyczący skrzyżowania w Kierzu rozpatrzony został
po części pozytywnie. Ustawione tam zostaną znaki Stop z poprzedzającymi je znakami Ustąp pierwszeństwa przejazdu. Komisja nie
zgodziła się na postawienie dodatkowych przystanków w Świerczku
obok zakładu Dana (zbyt bliska odległość od już istniejącego) oraz na
ograniczenie prędkości do 40 km/h na ul. Kościelnej od torów kolejowych do kościoła (ponieważ jest już ograniczenie do 50 km/h, po obu
stronach jezdni są chodniki, występuje tu rzadka zabudowa).
Jak kanalizować Kierz Niedźwiedzi?
Wójt poprosił radę o pilną decyzję w sprawie zakresu i sposobu
budowy kanalizacji w Kierzu Niedźwiedzim. –Mamy w budżecie na
ten rok 50.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Na całość dokumentacji na pewno to nie wystarczy. Opracowana koncepcja
zakłada dwa warianty budowy kanalizacji: albo w działkach za zabudowaniami (szacunkowa wartość to 9,5 mln zł), albo w jezdni (12,5
mln zł). Koncepcja zakłada również dwa warianty realizacji tej inwestycji – jednorazowo, albo w trzech etapach. Na ten moment w ramach
PROW istnieje szansa uzyskania dofinansowania w wysokości 2 mln
zł. Proszę więc o decyzję w głosowaniu, jakie warianty mamy wybrać
– apelował wójt.
W dyskusji głos zabierali przede wszystkim radni w Kierza Stanisław Czubak oraz Tomasz Winiarski. Ostatecznie zdecydowano
na etapowanie zadania i realizację w pierwszym etapie odcinka od
Świerczka do Kierza, a tam w lewo na całym odcinku, zaś w prawo do
wysokości kościoła parafialnego.
Sprawozdania przyjęte
Później radni przyjęli, przedłożone wcześniej na komisjach przez
kierownik GOPS Agatę Gulę, Sprawozdanie z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym, Sprawozdanie
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z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2017 oraz
Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w Skarżysku Kościelnym w 2017 roku.
W 2017 roku ze świadczeń GOPS skorzystało łącznie 315 rodzin
(753 osoby na łączną liczbę 6231 mieszkańców gminy). Najwięcej osób
objęto dożywianiem oraz wypłatą zasiłków celowych i zasiłków okresowych. Procedurą Niebieskiej Karty objęto 17 rodzin (37 osób, w tym
8 dzieci).
Ze świadczeń rodzinnych korzystało w ubiegłym roku 356 rodzin.
Wypłacono m.in. 4630 zasiłków rodzinnych, 2394 dodatków do zasiłków rodzinnych, 2027 świadczeń pielęgnacyjnych, 239 świadczeń pielęgnacyjnych, 141 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 40 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 120 zasiłków dla opiekuna
oraz 132 świadczeń rodzicielskich. Średniomiesięcznie realizowano
554 świadczenia z programu 500+, na co w 2017 roku wydatkowano
3.629.528 zł.
Plany inwestycyjne MPWiK
Po uchwaleniu przez radę zmiany budżetu Gminy Skarżysko
Kościelne na 2018r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030, rada zatwierdziła Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych w Spółce pn. Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Skarżysku – Kamiennej na lata 2018-2021.

Przed pojęciem uchwały głos zabrał prezes MPWiK Łukasz
Żuchowski. Prezes poinformował, że w tym czasie na terenie naszej
gminy spółka planuje:
- budowę wodociągu na ul. Południowej w 2021 roku, co będzie
kosztować około 350.000 zł. Na ten moment około 10 właścicieli
działek jest zainteresowanych wykonaniem przyłącza;
- budowę drugiego, o większej średnicy, łącznika sieci wodociągowej łączącego Skarżysko-Kamienna i Skarżysko Kościelne w 2019
roku. Koszt to około 300.000 zł;
- budowę brakujących 307 mb sieci kanalizacyjnej na ul. Świętokrzyskiej w Grzybowej Górze pod warunkiem pozyskania działki pod przepompownię. Inwestycja planowana jest do realizacji
w 2021 roku. Jej wartość to 210.000 zł.
Z uwagi na zbyt małe zainteresowanie a wysokie koszty (budowa
pompowni i kanału tłocznego) na ten moment nie planowana jest budowa kanalizacji na ul. Łąkowej, ale prezes nie wykluczył aktualizacji
planu, pod warunkiem zgłoszenia się większej liczby chętnych do wykonania przyłączy.
Co z tą jakością wody w Kierzu Niedźwiedzim?
Od kilku miesięcy, przede wszystkim przez radnego Stanisława
Czubaka, który swe wystąpienia opiera na opiniach mieszkańców,
kwestionowana jest jakość wody w tej miejscowości.
Aby dogłębnie poznać problem oraz podjąć środki zaradcze spółka przeprowadziła tam badanie ankietowe. Wzięło w nich udział 136
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Podział gminy na okręgi wyborcze
W związku ze zmianami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks
Wyborczy (Dz. U. z 2017 r. ze zmianami) wprowadzonymi ustawą
z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesach wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
130) rada gminy na ostatniej sesji dokonała podziału gminy na okręgi
wyborcze w wyborach samorządowych kadencji 2018 – 2023.

odbiorców wody (72% ogółu). 66 z nich (48%) nie zgłaszało uwag do
jakości wody, zastrzeżenia miało 70 odbiorców (52%). Prezes stwierdził, że w większości przypadków pogorszona jakość wody występuje
sporadycznie lub po dłuższym braku poboru wody, ale są też odbiorcy,
którzy skarżą się na obniżoną jakość wody codziennie (27 osób - 38%).
Zdaniem spółki przyczynami obniżonej jakości wody są: zmiana kierunku przepływu wody, małe rozbiory wody, przestoje w poborze
wody, zawiły układ sieci wodociągowej i brak hydrantów na końcówkach sieci oraz małe średnicy na jednej z końcówek.
Prezes Łukasz Żuchowski zauważył jedną ciekawą rzecz: -Posiadane przez nas mapy z naniesioną siecią i średnicami sieci, w praktyce

całkowicie nie zgadzają się z rzeczywistością!
Spółka podęła następujące działania w celu poprawy jakości wody:
usprawniono hydranty, płukano sieć poprzez 7 hydrantów, a tam
gdzie nie ma hydrantów, wykonano płukanie poprzez 5 przyłączy. Ponadto w przypadku kilku przyłączy, które mają instalację wewnętrzną
umożliwiającą pobór wody ze studni, zostały one przepłukane i założono na nich wkładki antyskażeniowe.

Numer
okręgu

Granice okręgu

Liczba wybieranych
radnych
w okręgu

1

Część
Sołectwa
Grzybowa
Góra:
ul.: Świętokrzyska od nr 1 do nr 98,
Słoneczna, Spokojna

1

2

Część
Sołectwa
Grzybowa
Góra:
ul.: Świętokrzyska od nr 99 do końca ulicy,
Sosnowa, Podlesie

1

3

Sołectwo Lipowe Pole Plebańskie

1

4

Sołectwo Lipowe Pole Skarbowe

1

5

Część sołectwa Skarżysko Kościelne
I: ul.: Brzozowa, Dworska, Graniczna,
Kościelna, Łąkowa, Racławicka, Szkolna,
Urzędnicza, Wąska

1

6

Część sołectwa Skarżysko Kościelne I:
ul.: Kolonia, Krótka, Leśna, Olszynki,
Spacerowa

1

7

Część sołectwa Skarżysko Kościelne I: ul.:
Polna od nr 1 do nr 25a, Iłżecka od nr 1
do nr 127 nieparzyste, od nr 2 do nr 78
parzyste

1

8

Część sołectwa Skarżysko Kościelne II:
ul.: Polna od nr 26 do nr 37, Iłżecka od nr
80 do nr 186 parzyste, od nr 129 do nr 229
nieparzyste

1

9

Część sołectwa Skarżysko Kościelne II: ul.:
Polna od nr 38 do końca ulicy, Iłżecka od
nr 188 do końca ulicy parzyste, od nr 231
do końca ulicy nieparzyste, Południowa

1

10

Sołectwo Świerczek

1

11

Część sołectwa Majków: ul.: Jana Pawła II,
Pleśniówka, Stefana Żeromskiego

1

12

Część sołectwa Majków: ul.: Dębowa,
Leopolda Staffa, Św. Anny, Majków 224

1

13

Sołectwo Michałów

1

14

Część sołectwa Kierz Niedźwiedzi:
ul. Szydłowiecka od nr 1 do nr 112

1

15

Część sołectwa Kierz Niedźwiedzi:
ul.: Szydłowiecka od nr 113 do końca ulicy,
Boczna

1

A ponadto
Rada podjęła uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii
elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ramach Grupy
Zakupowe (co sprawia, że zakup energii jest tańszy), udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Skarżysku
Kościelnym (w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na remont zabytkowego ogrodzenia), podziału Gminy Skarżysko Kościelne na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Skarżysko Kościelne w 2018 rok. Ponadto rada dokonała
zmiany uchwały Nr XVI/95/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Skarżysko
Kościelne oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, zmiany
do Statutu Gminy Skarżysko Kościelne oraz dokonała podziału Gminy Skarżysko Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Jacenty Kita

m a r z e c 2018
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G m i n n e I n w e s t yc j e
stronnego poszerzenia istniejącego pasa. Krawędzie
jezdni na skrzyżowaniu
z drogą powiatową wyokrąglono łukami kołowymi
o promieniu 8,0 m, a z drogą
gminną o promieniu 6,0 m.
W celu obsługi terenu przyległego do drogi zaprojek-

Prace na ul. Iłżeckiej ruszą w połowie
kwietnia
Powiat rozstrzygnął przetarg na realizację zadania pn.
Przebudowa
drogi
powiatowej nr 0557T
relacji
Skarżysko-Kamienna - Mirzec
– etap I. –Przetarg
wygrała firma PRD
Adrian Cieślak za
kwotę 3.659.158 złotych. W połowie
kwietnia plac budowy zostanie przekazany, a termin zakończenia prac
to 30 września 2018 roku – mówi Anna Leżańska, członek zarządu
powiatu odpowiedzialna za drogi.
Wspomniane
zadanie realizowane
będzie przy wsparciu
ze środków Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019,
budżetu
powiatu
i budżetu gminy
Skarżysko Kościelne.
–W budżecie gminy
na to zadanie mieliśmy zarezerwowaną kwotę 500 tys. złotych, a na
mój wniosek rada gminy na sesji w dniu 22 marca zwiększyła tą kwotę
do 700 tys. zł – mówi wójt gminy Zdzisław Woźniak.
Przebudowane zostanie 1,5 km wspomnianej drogi (od km
0+000,00 tj. od ronda do km 1+500,00). Zakres robót obejmuje m.in.:
przebudowę drogi klasy Z o długości 1,5 km (nawierzchnia jezdni po
poszerzeniu o szer. 6,50 m), budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej (1500,00 mb, 2164,00m2), wykonanie pobocza z kruszywa, budowę i przebudowę zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej
(3470,00 m2), przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi, wykonanie systemu odwodnienia, wykonanie regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej, wykonanie oznakowania pionowego
i poziomego, a także wykonanie obsiewu trawą w niezbędnym zakresie.
(jaki)

Rusza budowa ulicy Spacerowej
8 marca wójt podpisał umowę na realizację
zadania pn. Rozbudowa
drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa
(379003T).
Wykonawcą prac będzie Zakład Robót Drogowych
Włodzimierz
Olszewski ze Skarżyska-Kamiennej. Wartość podpisanej umowy to 699.732,24 zł, a firma już
przystąpiła do prac.
Trasa rozbudowywanego odcinka drogi gminnej o długości
276,20 m zaprojektowano w istniejącym śladzie z dokonaniem obu-
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towano normatywne
zjazdy indywidualne
szerokości jezdni 4,5m
o nawierzchni z kostki
brukowej. Na przedmiotowym
odcinku
drogi zaprojektowano jeden rodzaj przekroju
poprzecznego
szlakowego, to jest

i głębokości średnio 0,50 m.

jezdnię szerokości 2x2,5
m o przekroju jednostronnym ograniczona obustronnie krawężnikiem,
chodnik
jednostronny
przy krawędzi jezdni szerokości 2,0 m, zieleniec
szerokości 1,25 m oraz
rowy drogowe jednostronne szerokości dna 0,4 m
(jk)

Trwa budowa świetlicy wiejskiej w Świerczku
Rozpoczęły się prace budowlane związane z budową świetlicy
wiejskiej w Świerczku.
Inwestycja jest realizowana na placu, gdzie
kilka lat temu wybudowana została altana oraz
miejsce integracji. –Na
inwestycję pozyskaliśmy
200.000 złotych z LGD

Razem na Piaskowcu
w ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Prace po
przetargu za kwotę 218.000 złotych
wykonuje
firma
Freedom
Hubert
Olejarza, a termin
ich zakończenia to
koniec maja – mówi
Marzena Piętak, prezes Stowarzyszenia Nasz Świerczek, które jest
inwestorem.
Powstaje obiekt, który będzie miał niemal 213 m2, w tym m.in. sala
główna o pow. 112 m2, kuchnia wraz z zapleczem (17,5 m2), siłownia
(24 m2). Obiekt wyposażony będzie we wszystkie niezbędne instalacje
i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
(jaki)

m a r z e c 2018

W G m i n i e i O ko l i c y

Kolejne spotkanie Paktu Zatrudnieniowego

Strażacy podziękowali Zarządowi Powiatu

27 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Paktu Zatrudnieniowego, tym razem w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, gdzie rola gospodarza
przypadła tym razem Dyrektorowi PCPR Pawłowi Perkowskiemu.
W pierwszej części spotkania Przewodnicząca Rady, Paulina
Oshkina, omówiła w skrócie kształt Regulaminu rekrutacji do II edycji projektu Jobfirma II. Nie zgłoszono uwag do zapisów Regulaminu,
w związku z czym został przyjęty jednomyślnie. W dalszej części
poruszono uzgodnione wcześniej indywidualnie z członkami Paktu,
zagadnienia związane z tematyką działań JobFirmy 2018 oraz kolejne
etapy planowanej rekrutacji uczestników.
Podczas spotkania ustalono, że już od 5 marca rozpoczęty zostanie nabór formularzy zgłoszeniowych uczestników do projektu. Planowo ma on potrwać do 20 marca. Organizatorzy przewidują jednak,
że w przypadku wpłynięcia 35 zgłoszeń, nabór może zostać skrócony.
W terminie 21-29.03.2018r. wstępnie zaplanowano prace Komisji Rekrutacyjnej, przed którą stanie trudne zadanie wyłonienia 16 uczestników projektu, spośród złożonych w terminie aplikacji.
W dalszej części spotkania dyskusja dotyczyła przyszłości funkcjonowania Jobfirmy 2018, zakresu udzielonego uczestnikom projektu
wsparcia przez poszczególnych członków i ścisłej współpracy w zakresie wymiany informacji między instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu. Priorytetem w najbliższym czasie będzie sprawne
przeprowadzenie rekrutacji i towarzyszącej jej kampanii promocyjnej.

Zarząd Powiatu w roku 2017 na uzupełnienie sprzętu ratowniczo-gaśniczego OSP zużytego w akcjach przekazał około 45.000 złotych
dla 7 jednostek.

Już dziś wiadomo, że pierwszym działaniem wspierającym uczestników projektu będzie szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania
pracy. Jego uczestnicy będą mogli liczyć na stypendium, a osoby spoza
Skarżyska-Kamiennej dodatkowo na zwrot kosztów dojazdu. Uczestnicy projektu, po ukończeniu szkolenia zostaną objęci indywidualną
opieką doradcy indywidualnego (JOBscauta), z którym będą realizować zaplanowane cele zawodowe, zostaną objęci usługami pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, a w indywidualnych przypadkach również wsparciem partnerów Paktu w zakresie świadczonych
przez te instytucje usług. Każdy uczestnik Paktu będzie miał szansę zbadać swój poziom kompetencji, dzięki czemu zostaną dla niego
określone wymiary zdolności zatrudnieniowej.
Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji do projektu
wraz ze wzorem formularzy rekrutacyjnych zostały opublikowane
01.03.2018r. na stronie skarżyskiego urzędu pracy. Informacje te znajdą się również na stronach internetowych pozostałych członków Paktu. Aktualnie trwa nabór chętnych uczestników paktu.

Podziękowali za to druhowie podczas sesji rady powiatu w dniu
26 lutego. W imieniu strażaków podziękowania przekazał dla zarządu
prezes OSP Lipowe Pole Plebańskie Tadeusz Chyb. W sesji brał udział
również prezes OSP Grzybowa Góra Marian Gładyś.
W tym roku na zarządzanie kryzysowe, w tym na potrzeby OSP,
zarząd powiatu ma do dyspozycji około 105.000 złotych. Część z nich
zapewne trafi do naszych jednostek.
(jaki)

Kierownictwo KP PSP spotkało się
z lokalnymi mediami
15 marca 2018 roku w siedzibie
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie
z przedstawicielami lokalnych
mediów z powiatu skarżyskiego.
Celem spotkania była wymiana doświadczeń, szeroko pojęta
współpraca,
zaprezentowanie
wszystkich aspektów działalności
straży pożarnej, oczekiwań zarówno ze strony mediów jak i Państwowej Straży Pożarnej a także m.in. prezentacja nowej strony internetowej komendy.
Spotkaniu przewodniczył komendant powiatowy PSP st. bryg. Marcin
Machowski, który przywitał wszystkich przybyłych
przedstawicieli
mediów
oraz przedstawił krótką
charakterystykę zagrożeń
występujących na terenie
naszego powiatu, zasady funkcjonowania komendy w kontekście
współpracy strażaków z mediami. Ponadto przedstawiono dane statystyczne dot. funkcjonowania skarżyskiej komendy na tle pozostałych
komend z województwa świętokrzyskiego. Na spotkaniu zostały również omówione tematy związane z akcjami prewencyjnymi organizowanymi przez PSP (między innymi Czad i Ogień – Obudź Czujność,
Stop Pożarom Traw, Kruchy lód).
Organizatorem spotkania był Michał Ślusarczyk, rzecznik prasowy komendanta powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej.
(jk)
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Aby Dzień Kobiet był każdego dnia
Świętowały panie z DKK
8 marca przypada Międzynarodowy
Dzień Kobiet. Panie
z Dyskusyjnego Klubu Książki świętowały już dzień wcześniej.
Życzenia
zebranym
paniom
w Gminnej Bibliotece Publicznej złożyli

powiatowi Danuta Banaczek i Paweł Wiatr oraz przewodnicząca
rady gminy Marzena Piętak.
Część sportową sędziowali Janusz Kowalik i Ryszard Sady, nadzorował Mieczysław Szwed, a patronat sprawował przewodniczący
rady sołeckiej Wojciech Drzewiecki.
8 marca w Lipowym Polu
Już po raz kolejny z inicjatywą uczczenia tego dnia wystąpili druhowie strażacy z lokalnej OSP, którzy zaprosili Panie na mszę świętą, a potem do strażackiej remizy. Pierwsze słowa życzeń skierował
do nich ks. proboszcz Mirosław Maciąg podkreślając jednocześnie,
że nie każdy rozumie postawę i powołanie kobiety oraz to, iż kobiety
są po prostu niezastąpione. W swojej modlitwie, którą objął zarówno
osoby uczestniczące w liturgii, jak i te przebywające w domach, zachęcił by oddać się Matce Bożej, która je najlepiej rozumie.

przewodnicząca
rady
gminy Marzena Piętak,
wójt gminy Zdzisław
Woźniak oraz radny Janusz Sieczka.
Dzień Kobiet w Skarżysku Kościelnym
8 marca o 16.00
w świetlicy przy ul. Kolonia z inicjatywy Rad
Sołeckich Skarżyska Kościelnego I i II oraz klubu Grom rozpoczęło się
spotkanie okolicznościowe dla pań z obu sołectw.
Przybyłe panie powitał w imieniu organizatorów Szymon Płusa, życzenia w imieniu
organizatorów
złożył
Wojciech Drzewiecki,
w części artystycznej
wystąpił kabaret Grom,
nie zabrakło również
rozgrywek sportowych.
Życzenia zebranym
paniom, oprócz organizatorów, złożyli: radni

Następnie, już w remizie, druh prezes Tadeusz Chyb życzył
wszystkim kobietom – tym dorosłym i tym jeszcze malutkim - zdrowia i miłości, dziękując jednocześnie za wszelkie dobro, którego mężczyźni na co dzień doznają od kobiet. Po wręczeniu kwiatów wszyscy
z radością odśpiewali Sto lat.
Miłym akcentem było także podziękowanie pani Ani Rokicie za
dotychczasową pomoc wolontariacką i piękne inicjatywy na rzecz
strażackich dzieci – Kacpra i Kai Pisarek.
W imieniu licznie przybyłych Pań serdecznie dziękujemy za modlitwę oraz tyle ciepłych słów, życzeń i gestów, których doświadczyłyśmy tego dnia.

Jacenty Kita
Agata Niziołek
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W Parafii

Nowe władze Stowarzyszenia

Rycerze Kolumba dzieciom

W dniu 4 marca odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy
w Skarżysku Kościelnym.

25 lutego zaraz po sumie o godz. 12.00, Rycerze Kolumba z Rady
nr 152881 ze Skarżyska Kościelnego zorganizowali kulig dla dzieci ze
scholi parafialnej oraz dla ministrantów w nagrodę za ich aktywny
udział w życiu kościoła.
Na kulig przybyło
dwadzieścioro
dzieci
w różnym wieku. Pierwsze sanie obsadził ksiądz
proboszcz z siostra zakonną - Elżbietą oraz
z panią Iwoną, w naszym
żargonie – dyrektorką
zakrystii. Dwie godziny
na mrozie -10 st. Celsjusza wystarczyło, żeby na
koniec pochłonąć 40 szt.
kiełbasek, wypić 10 litrów gorącej herbaty.
Wszystko odbyło się przy wielkim ognisku.

Podczas zebrania prezes Agnieszka Derlatka podsumowała kolejny rok działalności przedstawiając sprawozdanie merytoryczne za
2017r., zaś skarbnik Marianna Tarabasz zapoznała zebranych ze stanem finansów stowarzyszenia. Po krótkiej dyskusji nad sprawozdaniami zebrani jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyboru nowych władz
stowarzyszenia, ponieważ zakończyła się 3-letnia kadencja pracy Zarządu.
Nowym prezesem stowarzyszenia został Andrzej Kwiatkowski
wybrany jednogłośnie w tajnym
głosowaniu. Do nowego Zarządu
na kadencję 2018 – 2021 zostały

Wiwat Jezus - WR Zbyszek Ścisłowicz

Ostatnie pożegnanie druha Jarosława
Wiśniosa

wybrane następujące osoby: Anastazja Górzyńska, Anna Jaromin,
Monika Kocia, Małgorzata Paź, Marzena Piętak i Katarzyna Solarz.
Szczególnie miłym akcentem były złożone podziękowania dla
ustępującej prezes - Agnieszki Derlatki i skarbnik – Marianny
Tarabasz. Zrobił to w imieniu wszystkich członków stowarzyszenia
ks. Marian Czajkowski i dotychczasowy wiceprezes Andrzej Kwiatkowski. Podziękowania też otrzymały ustępujące członkinie Zarządu
– Elżbieta Ścisłowicz i Monika Golińska.
Na zakończenie zebrania nowy prezes podziękował za udzielone mu zaufanie i zadeklarował kontynuację owocnej pracy na rzecz
dalszego rozwoju Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii
Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.
Anastazja Górzyńska

gminy i gmin ościennych wraz z pocztami sztandarowymi.
Obecni byli również
przewodnicząca rady
gminy Marzena Piętak oraz wójt gminy
Zdzisław Woźniak.
(jk)
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W Kierzu Niedźwiedzim odbyły się uroczystości pogrzebowe Ś.P. Jarosława Wiśniosa, 45.letniego
druha miejscowej OSP.
Mszy św. przewodniczył
ks. kan. Janusz Mroczek,
a wzięli w niej najbliżsi
członkowie Rodziny, Przyjaciele oraz strażacy z naszej
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Zakończyły się zabrania strażackie
Pierwsze tygodnie roku, to czas tradycyjnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniej Straży Pożarnej. Druhowie podsumują miniony rok oraz kreślą plany na rok bieżący. Za nami już wszystkie
zebrania, pora więc na podsumowanie.
Trochę statystyki
Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce to potęga. Funkcjonuje ich
15.783, w województwie świętokrzyskim 853, w powiecie skarżyskim 13, w tym 3 na terenie naszej gminy. Dwie z nich (Grzybowa
Góra i Lipowe Pole Plebańskie) są w Krajowym Systemie Ratowniczo
-Gaśniczym. W powiecie do OSP należy około 330 druhów, w tym 270
czynnych.
Z danych KPP PSP w Skarżysku-Kamiennej wynika, że w 2017
roku na terenie powiatu odnotowano łącznie 1004 zdarzenia, w tym:
524 na obszarze Skarżyska-Kamiennej, 192 w gminie Bliżyn, 127
– Suchedniów, 93 – Łączna i 68 – Skarżysko Kościelne.
Ale akcje ratowniczo-gaśnicze, to nie jedyny obszar działalności strażaków. To również udział w uroczystościach patriotycznych,
w zawodach sportowych i ratowniczo-gaśniczych, także organizacja
konkursów. Strażackie remizy są miejscem, w którym często koncentruje się życie kulturalne danej miejscowości.

Dlatego zarówno władze gminy, jak i strażacy dużą uwagę przywiązują nie tylko do zapewnienia gotowości bojowej (poprzez zakupu
sprzętu i umundurowania, szkolenia i kursy), ale również o odpowiednią bazę lokalową i wygląd świetlic. A mamy się czym pochwalić.
–Z satysfakcją patrzę na to, jak wyglądają remizy strażackie w gminie
i jak wiele się w nich dzieje. Pamiętam, jak kilka lat temu wyglądała
wasza remiza– mówił podczas zebrania w Kierzu Niedźwiedzim wicewojewoda świętokrzyski i jednocześnie prezes zarządu powiatowego
ZOSP RP Andrzej Bętkowski.
Zebranie w Kierzu Niedźwiedzim…
24 lutego w strażackiej remizie OSP odbyło się doroczne zebranie sprawozdawcze.
Otworzył je prezes Dariusz Sasal witając przybyłych druhów oraz
gości: wicewojewodę świętokrzyskiego, prezesa Zarządu Powiatowego
ZOSP Andrzeja Bętkowskiego, przewodniczącą rady gminy Marzenę
Piętak, radnego powiatowego Pawła Wiatra, zastępcę Komendanta
Powiatowego PSP Andrzeja Pyzika, komendanta gminnego Piotra
Jańca oraz delegacje strażaków z Grzybowej Góry z prezesem Maria-
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nem Gładysiem i Lipowego Pola Plebańskiego z Tadeuszem Chybem.
Obradom przewodniczył Dariusz Sasal. Zebrani wysłuchali sprawozdania zarządu, finansowego i komisji rewizyjnej za 2017 rok oraz
przyjęli plany pracy na rok 2018.

W dyskusji głos zabrali zaproszeni goście. Wicewojewoda
Bętkowski podkreślał duże sukcesy młodzieży z Kierza w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz duża grupę młodzieży działającej w jednostce.
W 2017 roku OSP Kierz Niedźwiedzi brała udział w 18 akcjach ratowniczo-gaśniczych – 9 pożarach i 9 miejscowych zagrożeniach. Do
akcji najczęściej wyjeżdżali: Piotr Janiec i Mateusz Bodo – 13, Rafał
Maciejczak – 10, Mateusz Ulewiński – 9, Dariusz Sasal i Mateusz
Mikołajczak – 8, Maciej Ulewiński – 7 i Jakub Stąpór – 6.
W 2017 roku strażacy z Kierza Niedźwiedziego na inwestycje
w remizę wydali 11.300 złotych, ponadto z MSWiA pozyskali 3250 zł
na remont samochodu strażackiego.
Do OSP w Kierzu Niedźwiedzim należy 39. strażaków, 2 członków
honorowych. Istnieje też Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
…i Grzybowej Górze
4 marca w remizie OSP w Grzybowej Górze odbyło się zabranie
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U Strażaków
sprawozdanie miejscowej jednostki kończąc tym samym cykl zebrań
w naszej gminie.
-Obyście się dalej rozwijali, jak grzyby po deszczu – mówił do
zebranych wicewojewoda Andrzej Bętkowski, prezes ZP ZOSP
w powiecie.
Zebranie otworzył prezes Marian Gładyś witając przybyłych.
Na początku minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druhów Wojciecha Plłusy i Marka Błacha, sympatyka straży Jana Stojka oraz
zmarłe mamy druhów Grzegorza Kwiatkowskiego i Piotra Materka.

Licznie dopisali goście. Poza A. Bętkowskim na zebranie przybyli
również: przedstawiciel Marszałka Województwa Adama Jarubasa
Zenon Piecaba, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury
Urzędu Marszałkowskiego, członek zarządu powiatu Anna Leżańska,
radny powiatowy Paweł Wiatr, przewodnicząca rady gminy Marzena
Piętak, wójt Zdzisław Woźniak, komendant powiatowy PSP Marcin
Machowski, komendant gminny OSP Piotr Janiec i delegacje OSP
z Lipowego Pola Plebańskiego i Kierza Niedźwiedziego, Jacek Krzepkowski – inspektor ds. obronnych w powiecie, radni Zbigniew Piętak
i Sebastian Pik, sołtys Magdalena Piętak, dyrektor szkoły Małgorzata Strzelec, przewodniczący rady sołeckiej Waldemar Dwojak.
Zebrani wysłuchali i przyjęli sprawozdanie zarządu, które złożyli

prezes Marian Gladyś i naczelnik Marek Grzyb, sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej oraz nakreślili plany pracy na ten rok.
Aktualnie jednostka w Grzybowej Górze liczy 37 członków zwyczajnych, w tym 5 kobiet, 3 honorowych i 4 wspierających. Przy jednostce działają Kobieca i 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (chłopców
i dziewcząt). W 2017 roku strażacy wyjeżdżali do 19 akcji ratowniczo-gaśniczych, w tym 10 pożarów i 9 miejscowych zagrożeń. W prace
remontowe przy remizie pochłonęły 22.350 zł, wkład pracy strażaków
szacuje się na 15.000 zł.

Miłym akcentem było wręczenie kilkunastu osobom podziękowań i statuetek za wspieranie jednostki. Otrzymali je: Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, przewodnicząca rady
gminy Marzena Piętak, wójt Zdzisław Woźniak, Jacek Krzepkowski,
Oktawian Gładyś, Maciej Rygiel, Edward Kocia, Grzegorz Kwiat-

kowski, Jarosław Piętak, Barbara i Bogusław Sieczka, Łukasz Kowalik, Daniel Przygoda, Małgorzata Strzelec, Rafał Lipka, Sebastian
Pik, Jadwiga Łęcka, Dorota Działak.
Podczas zebrania uzupełniono skład zarządu. W miejsce zmarłego Wojciecha Płusa funkcję sekretarza objął Rafał Lipka. Nadano też
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U S t r a ż a kó w

Ekstremalna Droga Krzyżowa także u nas

23 marca, już po raz dziesiąty w Polsce, a trzeci w Skarżysku-Kamiennej, odbędzie się EKSTREMALNA DROGA KRZYŻOWA.
W naszym rejonie do dyspozycji pątników dostępne będą dwie trasy.
Ekstremalna Droga Krzyżowa to wyzwanie – ponad 40 kilometrowa wędrówka w nocy, samotności i milczeniu. Człowiek zdany jest
wyłącznie na siebie i własne siły. Dostaje do ręki mapę i rozważania
- 14 stacji męki Jezusa. Doświadcza bólu, zmęczenia, ale dzięki temu
sprawdza i przekracza siebie. To ćwiczenie fizyczne i duchowe, po którym każdy może zostać odmieniony. Nawet 100 tysięcy pątników, w 20
krajach weźmie udział w tym roku w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej.
Wystarczy wybrać jedną z tras dostępnych na stronie www.edk.org.pl.

tytuł Honorowego Członka OSP Grzybowa dh Danielowi Przygoda,
który przez 22 lata służył w jednostce.
Na koniec goście obecni na zebraniu podziękowali strażakom za
całokształt pracy i działalności w 2017 roku.
Jacenty Kita

OTWP w Skarżysku Kościelnym
19 marca w SP Skarżysko Kościelne przeprowadzono eliminacje
szkolne OTWP Młodzież zapobiega pożarom.
Wyniki były następujące:
Szkoła Podstawowa
I miejsce - Patryk
Jędrzejczyk
II miejsce - Mateusz
Wątły
III miejsce - Natalia
Sołsa
Opiekun: Agnieszka
Pakuła
Gimnazjum
I miejsce - Zuzanna
Lelonek
II miejsce - Nikola
Ćmiel i Jowita Wiatr
Opiekun Grzegorz
Niewczas
Nad przebiegiem czuwał prezes OSP w Grzybowej Górze
Marian Gładyś.
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EDK rozpocznie się w piątek 23 marca Mszą Świętą w kościele
Niepokalanego Poczęcia NMP u ojców Franciszkanów, a po mszy
o godzinie 19-tej, każdy wyruszy w jedną z dwóch dostępnych tras
w naszym rejonie.
Pierwsza 35 kilometrowa Św. Franciszka z Asyżu - będzie przebiegała przez Skarżysko-Kamienna - Skarżysko-Kościelne - Lipowe
Pole – Pogorzałe – Bzinek – Młodzawy – Majków Anna - Skarżysko-Kamienna.
Druga 47 kilometrowa Św. Stanisława Kostki - będzie przebiegała
przez: Skarżysko-Kamienna - Stokowiec - Mostki – Kaczka – Wykus Rataje - Wąchock - Marcinków - Skarżysko-Kościelne.
Jeśli potrzebujesz chwili dla siebie na przemyślenia, może masz do
podjęcia ważne decyzje, albo po prostu chcesz sprawdzić czy sprostasz
wyzwaniu - NIE ZWLEKAJ !
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej www.
edk.org.pl
Spotkanie z chętnymi, którzy chcą się dowiedzieć więcej o inicjatywie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej oraz w sprawach techniczno- organizacyjnych, odbędzie się w niedzielę 18 marca o godzinie 19-tej
w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP – u ojców Franciszkanów.
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Zmiany zastępcy komendanta policji

Narad roczna w KP PSP

26 lutego obyło się uroczyste pożegnanie Pierwszego Zastępcy
Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku- Kamiennej mł. insp.
Jarosława Jasieńczuka, który po 28 latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę.

W ostatni dzień lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbyła się narada roczna.
Naradę poprowadził komendant powiatowy Marcin Machowski,
a wśród gości byli m.in. wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

W spotkaniu oprócz licznie przybyłych gości, w tym sekretarz
gminy Skarżysko Kościelne Moniki Mączyńskiej, wziął udział Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak.
Szef garnizonu świętokrzyskiego podziękował zdającemu stanowisko,
za wiele lat służby. Do życzeń dołączył Komendant Powiatowy Policji
w Skarżysku- Kamiennej insp. Tomasz Śliwiński, naczelnicy poszczególnych wydziałów skarżyskiej komendy, pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście.
Mł. insp. Jarosław Jasieńczuk pełnił funkcję Pierwszego Zastępcy
Komendanta Powiatowego
Policji w Skarżysku- Kamiennej od października
2016 roku. Wcześniej pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach,
gdzie kierował Wydziałem
d/w z Korupcją. Po 28 latach
służby pożegnał się z mundurem.
Decyzją
Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Kielcach insp. Dariusza
Augustyniaka, obowiązki
zastępcy komendanta tutejszej jednostki będzie teraz pełnił podinsp. Piotr Piłatowski. Podinsp.
Piotr Piłatowski to doświadczony funkcjonariusz, który w resorcie
pracuje od 1991 roku. Od początku służby związany był z pionem kryminalnym m.in. w gdańskich jednostkach Policji, Komendzie Głównej Policji oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy kierował Wydziałem Wywiadu Kryminalnego w Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Kielcach będąc zastępcą naczelnika tego wydziału.
Na podstawie: http://www.skarzysko-kamienna.swietokrzyska.
policja.gov.pl/

Gminę Skarżysko Kościelne reprezentowali pracownicy Urzędu
Gminy Piotr Piwowarczyk i Ksawery Krupa, komendant gminny
OSP Piotr Janiec oraz prezesi naszych jednostek: Tadeusz Chyb (Lipowe Pole Plebańskie), Marian Gładyś (Grzybowa Góra) oraz Dariusz Sasal (Kierz Niedźwiedzi).
Z danych KPP PSP w Skarżysku-Kamiennej wynika, że w 2017
roku na terenie powiatu odnotowano łącznie 1004 zdarzenia, w tym:
524 na obszarze Skarżyska-Kamiennej,
192
w gminie Bliżyn, 127 –
Suchedniów, 93 – Łączna i 68 – Skarżysko Kościelne. W porównaniu
z rokiem 2016 liczba ta
wzrosła o 201 wyjazdów
czyli o 25 % interwencji w stosunku do roku
poprzedniego. W 2017 do pożarów strażacy wyjeżdżali 443 razy do
miejscowych zagrożeń 518.
Ogółem we wszystkich zdarzeniach jakie miały miejsce w powiecie skarżyskim uczestniczyło 1661 zastępów strażackich, angażując
w akcjach ratowniczych 5741 ratowników.

Do najgroźniejszych wydarzeń zaliczyć można pożary budynków mieszkalnych w miejscowościach Podłazie i Kierz Niedźwiedzi, w Skarżysku – Kamiennej przy ulicy Dobrej, wypadek drogowy na trasie S7 z udziałem samochodu ciężarowego, oraz wyciek
detergentu w pralni chemicznej w Skarżysku - Kamiennej.
W roku ubiegłym skarżyskim strażakom udało nam się zrealizować zakupy sprzętu i urządzeń na potrzeby komendy na kwotę ponad
73. 000 zł.
Jacenty Kita
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Rusza projekt„Aktywny e-Samorząd”
Projekt pt. Aktywny e-Samorząd jest realizowany przez Akademię
Przedsiębiorczości sp. z o. o. oraz Partnerów: Gminę Bliżyn, Gminę
Łączna, Gminę Raków, Gminę Skarżysko Kościelne, Gminę Suchedniów,
Gminę Wąwolnica, Gminę Werbkowice i Gminę Wola Uhruska w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji.
Działanie 2.18 – Wysokiej jakości usługi administracyjne.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.03.2018 r. do 30.06.2019 r.
PARTNER WIODĄCY:

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
PARTNERZY: Gmina Bliżyn, Gmina Łączna, Gmina Raków, Gmina Skarżysko Kościelne, Gmina Suchedniów, Gmina Wąchock, Gmina
Wąwolnica, Gmina Werbkowice, Gmina Wola Uhruska.
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Administracji Publicznej
ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest podniesienie jakości, zwiększenie dostępności
i efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w Gminie Bliżyn, Łączna, Raków, Skarżysko Kościelne, Suchedniów, Wąwolnica, Werbkowice i Wola
Uhruska poprzez elektronizację świadczenia usług, podniesienie kompetencji 129 pracowników oraz wdrożenie rozwiązań zarządczych do końca
czerwca 2019 roku.
GRUPA DOCELOWA
Grupę docelową projektu stanowią Gminy Bliżyn, Łączna, Raków,
Skarżysko Kościelne, Suchedniów, Wąwolnica, Werbkowice i Wola Uhru-

Kwalifikacja wojskowa – 2018 r.
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1430 z późniejszymi zmianami), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (t. j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1980) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018
r. (Dz. U. poz. 2254) Urząd Gminy informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018
r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych
w 1999 r., zamieszkałych na terenie gminy Skarżysko Kościelne.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w w/w terminie
podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Kwalifikacja wojskowa osób zameldowanych na pobyt stały lub pobyt
czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Skarżysko Kościelne, zostanie przeprowadzona przez Powiatową Komisję Lekarską
w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20 (budynek starostwa powiatowego).
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
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ska oraz 129 pracowników JST objętych wsparciem w ramach projektu
w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
DZIAŁANIA
• Elektronizacja procesu obsługi podatkowej, automatyzacja rozliczeń oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy poprzez modernizację funkcjonujących
w JST systemów dziedzinowych.
• Doskonalenie kompetencji kadr w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami poprzez szkolenia,
kursy i studia podyplomowe.
• Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi przedsiębiorców oraz dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych
przeznaczonych pod inwestycje.
PLANOWANE EFEKTY
• Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców – 8
• 8 Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły
rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania
nieruchomościami – 8
• Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które zmodernizowały systemy dziedzinowe w celu elektronizacji procesu obsługi
podatkowej – 5
• Liczba jednostek samorządu terytorialnego, zaktualizowały politykę ochrony danych osobowych i instrukcję zarządzania systemem informatycznym w związku z elektronizacją procesu obsługi podatkowej– 5
• Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły procedury badania satysfakcji klientów – 8
• Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły system udostępniania informacji publicznych – 8
• Liczba pracowników JST, którzy nabyli kompetencje w obszarze
podatków i opłat lokalnych i/lub zarządzania nieruchomościami
– 129
WARTOŚĆ PROJEKTU 1.580.261,28 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW
EFS
1.329.892,88 PLN
Pełne informacje na stronie: http://ap.org.pl/projekty/aktywny-e-samorzad

1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
2. Dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych,
przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
3. Aktualną fotografię wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy.
4. Dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie
nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji
wojskowej od obowiązku stawienia się w wymienionym terminie i miejscu.
Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia
lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji
wojskowej zgodnie z art.32 ust.10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie
i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie wymaganych dokumentów podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolności (art. 224 pkt1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).
Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy
Piotr Piwowarczyk tel. 41 271 44 66 wew. 32 9pok. Nr 114).
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W Przedszkolu

Minął miesiąc w przedszkolu

Spotkanie z leśnikiem

Przedszkolne ferie

Ferie zimowe są czasem odpoczynku od stałego rytmu dnia
przedszkolnych obowiązków. Jednak nie wszystkie dzieci korzystają z możliwości dłuższego wyjazdu z rodzicami lub dziadkami.
Dla tych przedszkolaków
Przedszkole
Samorządowe
w Skarżysku Kościelnym przygotowało interesujące zajęcia
i zabawy. W pierwszym tygodniu
milusińscy „cofnęli się w czasie”
i poznawali życie zwykłych ludzi
w okresie średniowiecza. Nasze podróże w czasie
sięgały jeszcze dalej
w przeszłość, aż do
czasów jaskiniowców
a nawet dinozaurów.
Dzieci dowiadywały
się o potrzebach ludzi, które skłaniały
ich do poszukiwania
nowych, lepszych rozwiązań, ułatwiających
codzienne życie. Na
przykładzie telefonu
porównywały jak na przestrzeni lat zmieniało się to, niezbędne dziś
każdemu urządzenie.
Natomiast 14 lutego pamiętano o święcie zakochanych i w związku z tym przedszkolaki poznawały zwyczaje walentynkowe i historie
tego święta oraz przygotowywały serduszkową walentynkę z puzzli.
Drugi tydzień również upłynął w sentymentalnym nastroju dawnych
bajek. Dzieci poznawały bohaterów bajek z czasów dzieciństwa swoich
rodziców i dziadków. Wesołe zabawy z Misiem Uszatkiem, Reksiem,
Bolkiem i Lolkiem sprawiały przedszkolakom wiele radości. Nie zabrakło również zabaw i spacerów na świeżym powietrzu w scenerii
białej, śnieżnej zimy.
Czas feryjnych spotkań i wspólnych działań na długo pozostanie
w pamięci milusińskich.

W piątek 9 marca
nasze przedszkole odwiedziła pani Milena
Kępas – pracownik służby
leśnej Nadleśnictwa Skarżysko.
Celem tego spotkania było poznanie pracy
leśnika oraz środowiska
leśnego. Pani Milena opowiedziała przedszkolakom
o swoich podstawowych
obowiązkach i zadaniach, które realizuje w pracy. Mówiła o zwierzętach i ptakach zamieszkujących okoliczne lasy, o ich zwyczajach
i trybie życia. Dzieci dowiedziały się, że odwiedzając las są w nim
gośćmi i muszą szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt, które
tam mieszkają.
Nasz gość przypomniał, więc dzieciom, że w lesie nie wolno hałasować, śmiecić i należy unikać kontaktu z dzikimi zwierzętami.
Pani Milena włączyła się także w akcję głośnego czytania w ramach
kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom i przybliżyła przedszkolakom
książkę pt. Basia i wyprawa do lasu Z. Staneckiej i M. Oklejak. Na
zakończenie dzieci otrzymały leśną kolorowankę, a same serdecznie
podziękowały za ciekawe spotkanie i wręczyły pamiątkowy dyplom.
Zofia Sieczka

Przedszkolaki pamiętają o Dniu Kobiet
Realizując
kalendarz
uroczystości
przedszkolnych dzieci
z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku
Kościelnym pamiętały
oczywiście o Międzynarodowym Dniu Kobiet
obchodzonym na świecie corocznie 8 marca

już od ponad 100 lat. To bardzo miły dzień i ważne święto dla wszystkich pań zarówno tych dużych, jak i całkiem małych.
Z tej okazji pięciolatki pod okien pani Anety Działak przygotowały inscenizację słowo-muzyczną zatytułowaną Kochanym Kobietkom.
Dzieci wyrecytowały wiele pięknych życzeń i zaśpiewały urocze piosenki. Na koniec wszystkie panie otrzymały barwne papierowe kwiaty, buziaki i wiele uścisków.
Z przygotowanymi życzeniami pięciolatki wybrały się także do
Urzędu Gminy i zakładu krawieckiego Dana gdzie pracującym tam
paniom również zaprezentowały swój występ i wręczyły kwiaty.
Zofia Sieczka
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Minął miesiąc w SP Grzybowa Góra
Za nami zimowe ferie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze bardzo aktywnie spędzili ferie zimowe w bieżącym roku szkolnym.
W ofercie zajęć przygotowanej przez nauczycieli nie zabrakło zimowych spacerów, zabaw na świeżym powietrzu i rozgrywek
sportowych. Dzieci rozwijały również swoje zdolności manualne
i wyobraźnię biorąc udział w kreatywnych warsztatach plastycznych
i technicznych z wykorzystaniem mas plastycznych, farb, pasty do zębów.

przebiegiem
turnieju czuwał Prezes OSP
Marian Gładyś.
W
kategorii
uczniów klas młodszych
triumfowała
Anna Strzelec, drugie
miejsce zajęła Zuzanna Materek, a trzecie
miejsce
przypadło
Mateuszowi Jańcowi.
Spośród uczniów klasy VII, którzy przystąpili do strażackich zmagań najlepiej spisał się

Przy okazji wypoczynku nie zapomniały jednak o szkole i uczyły
się samodzielnego przyrządzania prostych przekąsek owocowych lub
warzywnych, a także z pomocą dorosłych przyrządzały tosty i naleśniki. Niestety pogoda pokrzyżowała plany związane z kuligiem, ale
w zamian odbyło się ognisko integracyjne będące okazją do kształcenia samodzielności i odpowiedzialności, a kiełbaska była przepyszna!
Ostatnim zadaniem przed powrotem do szkoły było ułoże-

Bartosz Strzelec, który będzie reprezentował naszą szkołę na eliminacjach gminnych, podobnie jak wspomniani wcześniej uczniowie.

nie trudnych puzzli, w które to zadanie zaangażowani byli wszyscy
uczestnicy ferii.
Dwa tygodnie wypoczynku minęły bardzo szybko, a wspólnie
spędzony czas był okazją do zacieśnienia przyjaźni i sympatii.
Eliminacje szkolne OTWP
W poniedziałek 12 marca bieżącego roku w Szkole Podstawowej
w Grzybowej Górze odbyły się eliminacje szkolne XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom 2018,
w których udział wzięło 9 uczniów i uczennic z klas V-VII. Biorący
udział w konkursie rozwiązywali test składający się z 40 pytań, a nad
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Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za wspaniałą
rywalizację, a laureatom życzymy połamania piór na kolejnym etapie
OTWP w Skarżysku Kościelnym.
Rafał Lipka
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W Szkołach

Ferie w Szkole Podstawowej Lipowe
Pole 2018

Szkolne eliminacje OTWP w Kierzu

Uczniowie Szkoły i Punktu Przedszkolnego w drugim tygodniu
ferii, korzystali z zimowiska, zorganizowanego przez Stowarzyszenie
Wiedza i Rozwój.

W dniu 16 marca 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu
Niedźwiedzim odbył
się szkolny etap XLI
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom.
Biorący
udział
w konkursie rozwią-

W ofercie zimowego odpoczynku znalazły się Nauka i zabawa
z TIK czyli: robotyka - wyścigi M-bootów, gry i zabawy z wykorzystaniem Magicznego dywanu i tablic interaktywnych, Rysowanie na ekranie w 3D, Tabletowe potyczki oraz dla zachowania proporcji z technologią –Gry bez prądu, Harcerskie gry i zabawy.

zywali test składający się z 40 pytań,
a nad przebiegiem
turnieju
czuwali
przedstawiciele OSP w Kierzu
Niedźwiedzim Dariusz Sasal i Piotr
Janiec. Bezkonkurencyjna
okazała
się Julia Sadza,
zajmując I miejsce,
II miejsce zajął Damian Wiatr. Po dogrywce III miejsce zajęła Maria Ulewińska. To Oni
będą reprezentowali naszą szkołę na eliminacjach gminnych. OpiekuZorganizowane zostały również zajęcia karate, wyjazd na kręgle
i do Legolandii na warsztaty edukacyjne, zajęcia taneczne oraz Plastyka z użyciem wszystkich zmysłów – SENSOPLASTYKA.
Małgorzata Pączek

nem uczestniczących w turnieju jest Justyna Kuźdub.
Życzymy kolejnych sukcesów i mocno trzymamy kciuki.
Jacek Banszczyk
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Sport - Rekreacja

Szachy metodą na kompetencje matematyczne
Wsparcie rozwoju kompetencji matematycznych uczniów, przede
wszystkim w zakresie logiki, wyobraźni przestrzennej, myślenia
analitycznego i rozwiązywania problemów – to główny cel projektu
Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej, w którym bierze udział 124
szkół z naszego regionu, w tym Szkoła Podstawowa w Skarżysku Kościelnym.

W dniu 5 marca Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego
Jan Maćkowiak przekazał placówce zestawy szachowe, w skład których wchodzi 8 szachownic - plansz szachowych z pełnym zestawem
bierek: pionków oraz figur - oraz 1 zegar. Podczas przekazania obecni
byli również wójt gminy Zdzisław Woźniak, dyrektor szkoły Witold

Woźniak (którzy później rozegrali partyjkę) oraz nauczyciele szkoły,
Agnieszka Pakuła i Bogusław Kabała, którzy – po przejściu specjalistycznego przeszkolenia – prowadzić będą zajęcia. –W zasadzie to
dla nas nie nowość, gdyż dyrekcja już wcześniej zakupiła kilka zestawów szachów i zajęcia te prowadzimy już od jakiegoś czasu – mówi

Agnieszka Pakuła dodając, że w ramach Tygodnia Sportu szkoła
chce zorganizować Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy. Wójt
zadeklarował wsparcie dla tej inicjatywy dodając, że w naszej gminie
rozgrywki szachowe, choć wśród seniorów, organizowane są już od
dawna. A Agnieszka Pakuła dodała, że wychowankiem szkoły jest
Piotr Jędras, jeden z najlepszych szachistów w powiecie odnoszącym
sukcesy na zwodach wojewódzkich i ogólnopolskich. Dodajmy, że
wychowawczynią Piotra była pani Agnieszka.
Projekt Świętokrzyska Szkoła Edukacji Szachowej jest realizowany
przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.
Zajęcia szachowe dają uczniom możliwość nie tylko zabawy
z wykorzystaniem gier planszowych, logicznych i strategicznych, ale

przede wszystkim pozwalają nauczycielom kształtować u dzieci takie
cechy osobowości, jak: wiara we własne możliwości, właściwe zachowania w sytuacjach trudnych (radzenie sobie z wygraną i porażką),
podejmowanie decyzji i branie za nie odpowiedzialności. Szachy uczą
rywalizacji w duchu fair play.
W projekcie mogą uczestniczyć zarówno osoby początkujące,
jak i mające doświadczenie szachowe zdobyte w pracy z dziećmi lub
które już ukończyły podstawowe szkolenie. Zakupione przez Urząd
Marszałkowski zestawy do nauki gry w szachy przekazane zostaną do 124. świętokrzyskich szkół uczestniczących w pilotażowym
projekcie. W sumie urząd zakupił i przekazał do ŚCDN 1100 sztuk
szachów oraz 204 elektroniczne zegary szachowe. W skład jednego
zestawu wchodzi: 8 szachownic (plansz szachowych z pełnym zestawem bierek: pionków oraz figur) oraz 1 zegar. Wartość zakupionego
sprzętu to ponad 85 tysięcy złotych.
Jacenty Kita
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Strażacy dziękują prezesowi MPWiK
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Skarżysku-Kamiennej wspiera wiele inicjatyw i działań
realizowanych przez stowarzyszenia na obszarze gminy.
Jednym z nich jest Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowej
Górze. Za pomoc w remoncie strażnicy OSP w tej miejscowości w dniu 7 marca na ręce prezesa Łukasza Żuchowskiego
podziękowania przekazał prezes Marian Gładyś w towarzystwie wójta gminy Zdzisława Woźniaka.
(jk)
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