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Egzemplarz bezpłatny

94. rocznica odzyskania Niepodległości

* udana kwesta w Dniu Wszystkich Świętych,
* relacja z sesji rady gminy,
* debata o bezpieczeństwie,
* rusza Szlachetna Paczka,
* sukces na Przeglądzie Pieśni Patriotycznej,
* ważny komunikat w sprawie
przyłączy kanalizacyjnych,
* z życia szkół i biblioteki,
* walne zebranie LGD.

Marszałek u druhów, prezent od KRUS
Dwa wydarzenia złożyły się na spotkanie druhów OSP Grzybowa
Góra, do jakiego doszło w dniu 9 listopada br. Po pierwsze spotkał

Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości
i do czasu wybuchu
II wojny światowej
święto
obchodzono tylko dwa razy.
Ponownie uroczyście
świętujemy tę datę
od 1989 roku. Od
lat w naszej społeczności dzień ten ma
radosny charakter
i obchodzony jest uroczyście. Tak było także w tym roku.
Czytaj na str. 2-3
Fotorelacja na str. 16

się z nimi Marszałek Województwa Adama Jarubas, po drugie zaś
dyrekcja KRUS przekazała cenne wyposażenie ratownicze.
Czytaj na str. 4

Pasowanie przedszkolaków

Zdobył Kilimandżaro!

Dwudziestu sześciu przedszkolaków w wieku 3-4 lata w dniu 9
listopada w obecności rodziców, babć i dziadków, władz samorządo-

Nie zmógł go mróz odczuwalny na szczycie nawet do -25oC, ani
upały panujące na afrykańskiej ziemi. Nie przeszkodził wilgotny klimat
dżungli, mordercza wspinaczka na prawie 6000 m
n.p.m., ani nawet niedogodności związane choćby z… codzienną toaletą.
Zbigniew Ścisłowicz
jako pierwszy chyba
mieszkaniec
naszego
powiatu w styczniu tego
roku wspiął się na najwyższy szczyt Afryki, mierzący 5895 m n.p.m.,
Kilimandżaro.
Czytaj na str. 7

wych gminy, wychowawców i nauczycieli zostało pasowanych przez
dyrektor placówki Barbarę Kocia na przedszkolaków.
Czytaj na str. 15
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94. rocznica odzyskania Niepodległości
Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu
niepodległości i do czasu wybuchu II wojny światowej święto obchodzono tylko dwa razy. Ponownie uroczyście świętujemy tę datę
od 1989 roku. Od lat w naszej społeczności dzień ten ma radosny
charakter i obchodzony jest uroczyście. Tak było także w tym roku.

Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny

Przed rozpoczęciem uroczystości

Tuż przed południem przed kościołem św. Trójcy w Skarżysku
Kościelnym w szeregu stanęły poczty sztandarowe Gminy Skarżysko
Kościelne, szkół, jednostek strażackich, kolejarzy, Rycerzy Kolumba.
Do zebranych wyszedł ks. proboszcz Marian Czajkowski witając ich oraz zapraszając na Mszę św. w intencji Ojczyzny.
Przed ołtarzem stanęły poczty sztandarowe. We Mszy św.

uczestniczyli: liczna grupa mieszkańców, władze samorządowe
gminy, zaproszeni goście, młodzież szkolna, strażacy, Rycerze
Kolumba, członkowie Stowarzyszenia Trinitas.
Podczas homilii ks. proboszcz powiedział: -Dziękujmy za wolną Ojczyznę, za ziemię ojczystą, na której żyjemy i jest naszą żywicielką, za język ojczysty, który powinien nas łączyć, za wszystkich, którzy przez wieki żyli na tej ziemi, kształtowali ją i rozwijali
wielkie wartości. Ze swej strony dokładam dziękczynienie za naszą
Małą Ojczyznę. Na ręce wójta Zdzisława Woźniaka, pracowników
urzędu i radnego Pawła Wiatra oraz radnych rady gminy składam
dziękczynienie za życzliwość dla parafii.
Po nabożeństwie kolumna uczestników uroczystości przeszła
pod pomnik 14. ofiar II wojny światowej zamordowanych przez hitlerowców.

Uczestników uroczystości wita ks. proboszcz Marian Czajkowski

Przemarsz pod pomnik ofiar II wojny światowej

Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny
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Tutaj odegrany został „Mazurek Dąbrowskiego”, a strażacy
z Grzybowej Góry na komendę prezesa Mariana Gładysia oddali
trzykrotny salut armatni.
Następnie ks. proboszcz Marian Czajkowski poświęcił odnowiony właśnie staraniem gminy pomnik. Głos zabrał wójt Zdzisław
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Zebrani pod pomnikiem

Woźniak, który jednocześnie powitał uczestników uroczystości,
w tym starostę skarżyskiego Michała Jędrysa, członka zarządu powiatu Stanisława Dymarczyka, radnych, strażaków, młodzież szkolną i mieszkańców gminy.
Okolicznościowe wystąpienia mieli także starosta oraz przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr, który w sposób szczególny uwypuklił sylwetkę i system wartości ks. Piotra Skargi, gdyż rok 2012 jest
Jego rokiem. Przytoczył przy tym „Modlitwę za Ojczyznę” jego autorstwa:
Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas
nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej
naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna – chwałę
przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący, wieczny Boże, wzbudź w nas szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi
Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Następnie delegacje władz samorządowych, szkolnych, strażac-

Składanie wiązek kwiatów

kich, poszczególnych sołectw i organizacji
społecznych złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.
Na zakończenie uroczystych obchodów Święta Niepodległości w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyła się część
artystyczna, którą poprowadziła sekretarz
gminy Monika Mączyńska.
Jej elementami była prezentacja multimedialna, rys historyczny wydarzeń od
momentu utraty niepodległości w 1795
roku do jej odzyskania 123 lata później.
Monika Mączyńska
Uczestnicy śpiewali pieśni patriotyczne
i Krzysztof Mika
i niepodległościowe, a oprawę muzyczną
zapewnił Krzysztof Mika „Mikesz” – muzyk i kompozytor piosenek
harcerskich oraz patriotycznych.
Jacenty Kita

Szanowne Panie
Pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej!
Przekazuję Paniom słowa uznania i okolicznościowe życzenia w związku z Dniem Pracownika Socjalnego. Przyjmijcie
Panie podziękowanie za pracę, która jest autentyczną służbą,
bo przynosi ulgę w cierpieniu, ubóstwie, chorobie, osamotnieniu czy uzależnieniach. Dla setek mieszkańców gminy jest ona
niezbędnym wsparciem i niezastąpionym znakiem nadziei
i ludzkiej dobroci.
Zaradzacie Panie wielu życiowym problemom, inspirujecie
niejedną przemianę charakteru i wpływacie na przełomowe
decyzje, od których zależy wzięcie życia we własne ręce, odzyskanie wiary w swoje możliwości, wdzięczny uśmiech dzieci
i podniesionych na duchu dorosłych. Gratuluję Paniom oddania dla swojej pracy, której znaczenie zawsze będzie wykraczało poza formalne względy i ekonomiczne ograniczenia.
Wszystkim świętującym Dzień Pracownika Socjalnego życzę wielu sił i pogodnego serca. Wszystkiego dobrego!
Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak

Składanie wiązek kwiatów
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Marszałek u druhów, prezent od KRUS

Dwa wydarzenia złożyły się na spotkanie druhów OSP Grzybowa
Góra do jakiego doszło w dniu 9 listopada br.
W godzinach popołudniowych do strażackiej remizy przybyło około 40 osób, w tym goście zaproszeni na spotkanie: Marszałek

Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubs (nieco spóźniony, jako
że jechał prosto z Warszawy), dyrektor kieleckiego oddziału Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach Tomasz Jagiełło,
kierownik działu profilaktyki tejże instytucji Dariusz Szwagierczak,
wiceprezes ZW ZOPS w Kielcach Ireneusz Żak. Nie mogło zabraknąć
gospodarzy gminy: wójta Zdzisława Woźniaka, przewodniczącego
rady gminy Pawła Wiatra, sekretarz gminy Moniki Mączyńskiej,
grupy radnych: Marzeny Piętak, Zbigniewa Górzyńskiego,
Wiesława Derlatki, Włodzimierza Focha, Janusza Sieczki, Michała
Rymarczyka. Obecny był komendant gminny OSP Piotr Janiec, dyrektor szkoły Małgorzata Strzelec, członkowie rady sołeckiej.
Ze względu na
gości po krótkim
powitaniu zaproszonych prezes jednostki Marian Gładyś
w kilku zdaniach
przybliżył
historię
Grzybowej Góry, powstanie i pierwsze
lata OSP w tej miej-
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scowości oraz jej obecne działania – nie tylko ratowniczo – gaśnicze,
ale również kulturalne, społeczne, sportowe.
Jednak podstawowym powodem spotkania było zapoznanie zebranych z działaniami podjętymi na rzecz pozyskania lekkiego samochodu gaśniczego. Kwotę 30.000 zł na ten cel na wniosek Marszałka
przekazał Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Taką samą sumę
dołożyła nasza rada gminy, a pieniądze zostaną przeznaczone na tzw.
„karosację samochodu”, czyli jego przystosowanie do swych funkcji.
Jak wynika z toku dyskusji, auto jeszcze w tym roku powinno trafić
do Grzybowej Góry.
Dodatkowo podczas spotkania przedstawiciele KRUS
przekazali dla strażaków zestaw ratownictwa przedmedycznego R-1. -My pozytywnie zaopiniowaliśmy wniosek,
bo widać, że ta jednostka żyje,
jest aktywna, stawia na młodzież – powiedział wiceprezes
ZW ZOSP Ireneusz Żak. Nie było to łatwe, gdyż w tym roku na teren
całego województwa trafiły tylko dwa takie zestawy, o czym mówił
T. Jagiełło.
Ciepłych słów pod adresem strażaków nie szczędzili wójt Zdzisław
Woźniak i przewodniczący rady Paweł Wiatr.
Nieco później na spotkanie dotarł Marszałek Adam Jarubs, z którym zebrani dyskutowali na tematy bieżących problemów nie tylko
strażaków, ale i całej gminy.
Goście od naszych druhów otrzymali upominki w postaci gaśnic
samochodowych, które wręczyli im Marian Gładyś i Marek Grzyb.
Zebrani zwiedzili też obiekt remizy i zapoznali się ze sprzętem,
będącym w dyspozycji OSP Grzybowa Góra.
Jacenty Kita

Listopadowa kwesta ‘2012
Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy
w Skarżysku Kościelnym w tym roku już po raz czwarty podjęło się
kwestowania na cmentarzu parafialnym w dniu Wszystkich Świętych.
Członkowie Stowarzyszenia wsparci przez Rycerzy Kolumba
i druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Grzybowej Góry przez 8 godzin starali się pozyskać datki od odwiedzających nasz cmentarz.
W tym roku Stowarzyszenie za zebrane pieniądze chce odrestaurować piękny nagrobek z początku XX w. stojący przy głównej alei.
Jest to rzeźba przedstawiająca anioła (niestety już bez głowy).
Prace będą polegały na rekonstrukcji brakujących elementów i renowacji tych, które się zachowały. Mamy nadzieję, że kwota 4.115,58
zł, zebrana podczas kwesty wystarczy na wykonanie tych prac.
Zarząd Stowarzyszenia pragnie gorąco podziękować tym wszystkim, którzy zechcieli włączyć się w kwestowanie tj. Rycerzom Kolumba,
druhom z OSP w Grzybowej Górze i członkom Stowarzyszenia z rodzinami.
Anastazja Górzyńska
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Rada gminy uchwaliła stawki podatkowe
na 2013 rok
Uchwalenie stawek podatkowych było jednym z najważniejszych punktów obrad sesji rady gminy w dniu 30 października br., którą otworzył przewodniczący rady Paweł Wiatr witając wszystkich na niej obecnych.
Po przyjęciu porządku obrad sprawozdanie ze swej działalności w okresie między sesjami złożył wójt Zdzisław Woźniak. Wójt w tym czasie
wraz z radnym Wiesławem Derlatką spotkał się z kierownictwem firmy
„Bumar” celem uzgodnienia spraw związanych z odwodnieniem ul. Staffa
w Majkowie. Brał udział we wstępnym odbiorze drogi w Kierzu, uczestniczył w cyklicznych spotkaniach związanych z przygotowaniami do wdrażania tzw. „ustawy śmieciowej”. Odbyło się również pierwsze spotkanie
organizacyjne mające na celu godne upamiętnienie 150. rocznicy wybuchu
Powstania Styczniowego w 2013 roku. Wójt podziękował również organizatorom pięknych uroczystości patriotycznych w Majkowie związanych
z odsłonięciem tablicy upamiętniającej nauczycieli miejscowej szkoły, zamordowanych przez hitlerowców w latach II wojny światowej.
W czasie przeznaczonym na wystąpienia gości głos najpierw zabrał
pełnomocnik starosty skarżyskiego ds. bezpieczeństwa Lech Midura, który
zaprosił na spotkanie w dniu 6 listopada (czytaj na str. 6).

Prezes OSP Grzybowa Góra Marian Gładyś, w związku ze staraniami
o pozyskanie środków finansowych na zakup lekkiego samochodu strażackiego (rada w budżecie gminy zabezpieczyła na ten cel 30.000 zł), przybliżył
działalność jednostki. Zdzisław Rymarczyk poprosił jednak o wyjaśnienie
wątpliwości związanych z okolicznościami letniego pożaru tuż obok strażnicy, nie wyjechania do akcji gaśniczej oraz braku dostępu do pomieszczeń
dla „Grzybowianek”. –Sytuacja przypomina relacje na linii rząd – PZPN –
dodał radny.

M. Gładyś wyjaśnił, że za podpalenie obiektów koło remizy skazany
został strażak, który przyznał się do podpalenia i dobrowolnie poddał się
karze. Zaprzeczył braku gotowości do wyjazdów oraz stwierdził, że zespół
na próby ma do dyspozycji pomieszczenia szkoły, a bez kontroli i nadzoru
straż nie udostępni swoich pomieszczeń.
Temat dostępności pomieszczeń dla zespołu drążyła również Alicja
Pasis: -Ta sprawa ciągnie się od trzech kadencji – dodała. –Na dziś nie mogę
tego spełnić. Lokal jest nieogrzewany, zespół ma warunki do prób w szkole
- odpowiedział M. Gładyś.
Wójt Zdzisław Woźniak dodał, że prawidłowość działań ratowniczo –
gaśniczych potwierdzają kontrole PSP w Skarżysku – Kamiennej.
Zwyczajowo radni skierowali pod adresem wójta, ale również do obecnego na sesji członka zarządu powiatu Stanisława Dymarczyka, wiele interpelacji i zapytań.
Paweł Wiatr ponownie drążył temat jakości prac kanalizacyjnych, choć
poprzednia interwencja dała częściowo pozytywny wynik. Wnioskował
także o naprawę asfaltu na ul. Polnej.
Wojciech Płusa zgłosił do powiatu konieczność naprawy przepustu
i niwelacji poboczy na ul. Spokojnej, pytał o możliwość wykorzystania pro-

jektu boiska „Orlik” na boisko wielofunkcyjne (finansowane z innych środków – koszt ok. 470.000 zł, w tym 60% z Ministerstwa Sportu). Zdzisław
Rymarczyk, również do powiatu, ponownie zgłosił konieczność naprawy
pobocza od pętli po prawej stronie, wnioskował o dowiezienie piasku na
wzniesienia, ponownie poruszył sprawę naprawy przysiółków na moście
przy drodze do Marcinkowa oraz prosił o dopilnowanie solidnego wykonania stanicy w Michałowie.
Kwestię dowozu piasku na wzniesienia poruszyła również Alicja Pasis.
Radna dodała, że co prawda wykonawca kanalizacji naprawił ul. Staffa, ale
jej stan znów jest, taki jaki był. A. Pasis zwróciła również uwagę na konieczność obcięcia gałęzi przy drodze na ul. św. Anny oraz prosiła o zapewnienie
osoby do mającej ruszyć 2 stycznia świetlicy w Majkowie.
Włodzimierz Foch podziękował za wykonanie – po 10. latach oczekiwań – kawałka tzw. drogi do młyna, ale wnioskował o oznakowanie ul.
Skarbowej.
Renata Kępa zapytała przedstawiciela powiatu o to, czy jest możliwe
w 2013 roku wykonanie w Lipowym Polu kompleksowo odwodnienia, przepustów i wjazdów na posesje. Tomasz Winiarski zgłosił konieczność wskazania dwóch miejsc na wiaty przystankowe, a Wiesław Derlatka ponownie
wnioskował o zrobienie przejścia dla pieszych do ul. Urzędniczej.
Stanisław
Dymarczyk
obiecał realizację części tych
wniosków w tym roku (np.
dowiezienie piasku), ale większość z braku środków dopiero w 2013 roku (ul. Spokojna
w Grzybowej Górze, barierka
koło pętli w Michałowie, przysiółki przy moście).
Najważniejszymi uchwałami podjętymi tego dnia przez radę były te,
dotyczące stawek podatkowych na 2013 rok. Wspólny wniosek komisji rady
przedstawiła Marzena Piętak, a dotyczył on obniżenia propozycji wójta dotyczących stawek podatku od budynków mieszkalnych oraz garaży.
Wniosek przeszedł, więc ostatecznie stawki podatkowe na przyszły rok wyglądać będą następująco:
Podatek gruntowy
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,81 zł 1m2 powierzchni,
- od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych - 4,26 zł 1ha powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego - 0,24 zł 1m2 powierzchni.
Podatek od budynków
a) mieszkalnych - 0,62 zł 1m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,77 zł 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,03 zł 1m 2 powierzchni użytkowej.
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń - 4,34 zł 1m 2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym:
- zajętych na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,07 zł 1m 2
powierzchni użytkowej,
- garaży - 3,57 zł 1m2 powierzchni użytkowej,
- letniskowych i innych - 6,62 zł 1m2 powierzchni użytkowej.
Podatek od budowli wynosił będzie 2% ich wartości.
Odpowiadając na wnioski i interpelacje wójt Zdzisław Woźniak stwierdził, że zasadne wydaje się dokonanie objazdu budowanej kanalizacji i na
bieżąco monitorowanie wykonawcy. Planowane boisko w Grzybowej Górze
może zostać przeprojektowane. Gmina będzie chciała zapewnić na okres
zimy pracowników prac interwencyjnych do poszczególnych sołectw, doprowadzi do obcięcia gałęzi oraz zapewni piasek na wzniesienia.
Jacenty Kita

grudzień 2012

Nasza Gmina

5
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Debata na temat bezpieczeństwa
We wtorek 6 listopada z inicjatywy starosty skarżyskiego Michała
Jędrysa odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Powiatu Skarżyskiego z wójtem Gminy Skarżysko
Kościelne Zdzisławem Woźniakiem, radnymi Rady Gminy
Skarżysko Kościelne, przewodniczącymi Rad Sołeckich i sołtysami.
W posiedzeniu udział
wzięli także pełniący
obowiązki Komendanta
Komendy Powiatowej
Policji w SkarżyskuKamiennej
młodszy
inspektor Piotr Kania,
Komendant Komendy
Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej - st.
bryg. Sylwester Hamera, a także radni Rady Powiatu SkarżyskiegoDanuta Banaczek i Stanisław Czubak.
Celem drugiego z cyklu zaplanowanych spotkań było omówienie
stanu bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy, a także wypracowanie wspólnych rozwiązań powodujących ograniczenie najczęściej powtarzających się zagrożeń.
Podczas spotkania Komendant Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej st. bryg. Sylwester Hamera przedstawił sprawozdanie
dotyczące zagrożeń występujących na terenie powiatu. Komendant
wśród najbardziej niebezpiecznych zjawisk występujących m.in. na
terenie gminy Skarżysko Kościelne wymienił celowe podpalenia łąk
i nieużytków. 80% interwencji Staży zajmują
tego rodzaju zdarzenia.
Komendant podkreślił
także, jak duże znaczenie mają jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej, które w wielu
przypadkach ze względu na bliższą lokalizację docierają na miejsce zdarzenia szybciej niż
jednostki Powiatowej Straży Pożarnej i przystępują do podjęcia działań ratunkowych.
Sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Skarżysko Kościelne w okresie od 1 stycznia
do 31 października 2012 r. przygotowała także Komenda Powiatowa
Policji w Skarżysku-Kamiennej. Z przedstawionego raportu wynika,
że we wspomnianym przedziale czasowym zostało popełnionych 26
przestępstw, wśród, których dominują kradzieże, włamania i zdarzenia narkotykowe. Dużym problem, co podkreślił Wójt Gminy

Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak jest wandalizm i niszczenie
mienia. Problem dotyczy głównie niszczenia wiat przystankowych,
których naprawa jest bardzo kosztowna.
Na spotkaniu poruszone zostały także kwestie utrudnionego ru-

6

Nasza Gmina

chu drogowego w rejonie przystanków przy ul. Iłżeckiej, brak pionowego oznakowania przejść dla pieszych w rejonie szkoły przy ul.
Wesołej i Skarbowej. Poddano także pod dyskusję kwestie związaną z bezpieczeństwem przy skrzyżowaniu ulic: Iłżeckiej, Szkolnej
i Kolonii, gdzie dochodzi do częstszych wypadków. Podjęta została
także sprawa związana z zażywaniem przez młodzież narkotyków, co
staje się coraz częstszym problemem występującym na terenie całego
kraju. Podkreślono, że rola edukacyjna i wychowawcza szkół, pedagogów i rodziców jest w kwestii informowania o negatywnych skutkach
spożywania narkotyków kluczowa. Na spotkaniu poruszony został
także temat bezpańskich zwierząt. Wójt gminy prosił o odpowiedzialne decyzje związane z posiadaniem zwierząt, ponieważ liczba porzucanych psów i kotów stale rośnie.

Wiele uwagi poświęcono omówieniu kwestii odcinka dogi przy
tzw. „mostku”, który jest przedłużeniem ul. Rycerskiej. W tym miejscu
znajduje niezwykle niebezpieczny odcinek, który jak podkreślił starosta skarżyski Michał Jędrys wymaga wyprofilowania, poszerzenia
i zabezpieczenia barierkami. Starosta zadeklarował pomoc ze strony
Powiatu w celu poprawy bezpieczeństwa w tym miejscu. Wymienione
działania będą jednak mogły zostać podjęte dopiero po wcześniejszym
uregulowaniu kwestii prawnych z gminą Skarżysko-Kamienna, do
której prawnie przypisany jest ten odcinek.
Na zakończenie starosta skarżyski podjął jeszcze dwa bardzo
istotne tematy związane z bezpieczeństwem mieszkańców a mianowicie poinformował o akcji „STOP DLA CZADU”, a także apelował o nie
wypalanie śmieci w piecach gospodarstwa domowego, ponieważ wydzielane podczas tego procesu związki są bardzo szkodliwe i stanowią
jedną z bezpośrednich przyczyn zapadania na choroby nowotworowe.
Anna Radzimińska-Lange

Ważny komunikat w sprawie przyłączy
kanalizacyjnych
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Skarżysku – Kamiennej informuje, że w dniu 27 lipca 2012r. został uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej program pn. „Dofinansowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu
kanalizacji” wspomagający finansowanie m.in. budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej na działkach osób fizycznych.
W nawiązaniu do prowadzonej budowy sieci kanalizacyjnej
w Skarżysku – Kamiennej i Skarżysku Kościelnym MPWiK wystąpi
o dofinansowanie do uruchomionej inwestycji pn. „Podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Skarżysku Kamiennej
i Skarżysku Kościelnym”, obejmującej swym zakresem miejscowości
Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Świerczek. Planowany udział
mieszkańców w kosztach przyłącza został wstępnie określony na ok.
10%.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do siedziby
MPWiK przy ul. Cichej 8 w Skarżysku – Kamiennej (pok. nr 1) od
dnia 15.11.2012 do 28.02.2013r. celem zawarcia stosownych umów.
Dyrektor Zarządu
Jan Stojek

grudzień 2012

W y pr awa d o Afry k i

Zdobył Kilimandżaro!
Nie zmógł go mróz
odczuwalny nawet do
-25OC na szczycie ani
upały panujące na afrykańskiej ziemi. Nie przeszkodził wilgotny klimat
dżungli, mordercza wspinaczka na prawie 6000 m
n.p.m., ani nawet niedogodności związane choć-

by z… codzienną toaletą.
Zbigniew Ścisłowicz jako pierwszy chyba mieszkaniec naszego
powiatu w styczniu tego roku wspiął się na najwyższy szczyt Afryki,
mierzący 5895 m n.p.m., Kilimandżaro.

Wrażeniami ze swej przygody z wyprawy do Kenii i Tanzanii
pan Zbigniew podzielił
się z grupą ponad 100.
mieszkańców gminy na
spotkaniu
zatytułowanym „Wieczór podróżnika”, które w dniu 17
listopada zorganizowało Stowarzyszenie na
rzecz Odnowy Zabytków
Parafii
św.
Trójcy
w Skarżysku Kościelnym.
Obecnych na spotkaniu chcących wysłuchać opowiadania „mzungu” („białasa”) powitała prezes stowarzyszenia Anastazja Górzyńska,
po czym głos zabrał bohater wyprawy.
W barwny i ciekawy sposób, korzystając z multimedialnej prezentacji, opowiedział o kilkunastogodzinnej podróży lotniczej do
Kenii, następnie parogodzinnej wyprawie jeepem do Tanzanii, stopniowej aklimatyzacji i wreszcie o samej wspinaczce na najwyższy
szczyt Czarnego Lądu. Mówił
o życzliwości, a zarazem nachalności tubylców, przede
wszystkim dzieci, które na
każdym kroku oczekiwały
prezentów. Opowiadał o specyfice życia w Afryce, o łazienkach, gdzie za spłuczkę
służyło… wiadro, gdzie konsumował piwo, które fermentowało za pomocą… śliny
barmanki! Ponoć obrzydliwe w smaku.
Wreszcie sama wspinaczka wraz z grupą pięciu Polaków i liderki

oraz 15. tragarzy. Najpierw tropikalna dżungla, później coraz bardziej
zimne klimaty, aż wreszcie szczyt, na którym panowała temperatura

-15OC (odczuwalna -25OC).
Nie wszystkim udało się
dotrzeć – musiała nawet zrezygnować ze względów zdrowotnych liderka, dla której
była to już dziesiąta wyprawa
na ten szczyt. I wreszcie po
czterech dniach wspinaczki,
13 stycznia około godz. 7.00
rano, po całonocnej wspinaczce Kilimandżaro zostało zdobyte!
Ale to jeszcze nie był
koniec przygody pana
Zbigniewa z Afryką.
Później, już w towarzystwie żony, odbył safari
po trzech parkach krajobrazowych – łącznie
1200 km podróży pod
bezdrożach i obcowania
z dziką naturą i dzikimi zwierzętami.
Elementem spotkania był występ Sylwii Nagrodkiewicz oraz Mikołaja Janowskiego,
którzy zagrali i zaśpiewali piosenki w rytmach afrykańskich.
Jacenty Kita
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Wyróżnienie dla Elżbiety Jach

Wielki sukces kulinarny

W dniu 20 października 2012 r. w Krasocinie
miała
miejsce
uroczystość podsumowania VI
Ogólnopolskiego Konkursu
Poetyckiego im. Feliksa
Raka.
Uczestników Konkursu
oceniało jury, któremu
przewodniczył Stanisław Nyczaj, prezes Związku Literatów Polskich
Oddział Kielce.
Miło nam poinformować, że w kategorii osób dorosłych wyróżniono naszą poetkę Elżbietę Jach.
Imprezę uświetniły występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Krasocina, Zespołu Tanecznego
„Aplauz” z Krasocina, Koła
Gospodyń Wiejskich z Krasocina.
Na zakończenie uczestnicy uroczystości udali się na poczęstunek regionalny – krasocką zalewajkę przygotowaną przez Koło
Gospodyń Wiejskich z Krasocina.
Organizatorem konkursu była
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie oraz Przewodniczący
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Tadeusz Kowalczyk.
Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego Adam Jarubas.
(jaki)

W Kielcach, w Wojewódzkim Domu Kultury, odbyła się konferencja organizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod
nazwą „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa
na lata 2012-2020”
połączona z imprezą plenerową zatytułowaną „Piknik
Zbożowy”.
Przybyło wielu
znakomitych gości,
a wśród nich: dr
Waldemar Guba
– zastępca dyrektora Departamentu
Unii Europejskiej w MRiRW, Wanda Klepacka – Departament Unii
Europejskiej i współpracy Międzynarodowej MRiRW, dr Czesław
Siekierski – Poseł Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele MRiRW
z Warszawy oraz zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
W części artystycznej zaprezentował się znakomicie kabaret
„Grom” ze Skarżyska Kościelnego, ale jeszcze większy sukces kulinarny odniosła potrawa z kaszy jaglanej przygotowana przez Jolantę
Kapusta ze Skarżyska Kościelnego, pomysłu Marii Pisarek – „Kotlety
jaglane z sosem i surówką”. Po degustacji, przedstawiciele MRiRW
zauważyli, że tę potrawę musimy pokazać na pikniku w Warszawie
a przedstawiciele z Unii Europejskiej mówili, iż trzeba będzie, aby posmakowali tę potrawę w Brukseli, bo tak smacznych kotletów z kaszy
to jeszcze nie jedli.
Szymon Płusa

Zostań Bohaterem, zrób szlachetną paczkę potrzebującym
Od kilku tygodni 30-osobowa grupa wolontariuszy pełnoletnich (nauczycieli, studentów, uczniów, harcerzy i osób prywatnych)
po odbyciu stosownych szkoleń kwalifikacyjnych ruszyła w teren na
poszukiwanie i ankietowanie rodzin, które spełniają kryteria pomocy
w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. Baza z danymi tych rodzin jest
już dostępna.
Rodziny, którym chcemy pomóc, pochodzą z naszego powiatu,
z różnych gmin i miejscowości.
Dotarliśmy do tych potrzebujących rodzin dzięki placówkom
edukacyjnym, niektórym parafiom i osobom prywatnym.
Już dziś chciałabym podziękować tym wszystkim, którzy
przyczynili się do tworzenia
tegorocznej paczki w naszym
rejonie skarżyskim. Często są
to rodziny ukryte, które niechętnie mówią o swojej biedzie,
czy panujących w rodzinach chorobach. Ponad 90% rodzin z naszej
bazy będzie objęta tą pomocą po raz pierwszy. Większość z nich była
bardzo zaskoczona, że ktoś ich zauważył, że przyszli nieznani wolontariusze, poświęcili im czas, porozmawiali, pocieszyli w trudnym dla
nich okresie. Osoby te często niedowierzają, że w naszym okręgu, największego w Polsce bezrobocia, może im ktoś bezinteresownie pomóc.
Wierzę, że tak się stanie, że rodziny te ujawniając swoje problemy rodzinne nie będą zawiedzione.
Szlachetna paczka w naszym powiecie ma już swoją tradycję.
Zmieniały się nazwy rejonu: Skarżysko, Skarżysko 2, Lipowe Pole, czy
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teraz Skarżysko Kościelne, ale zasady się nie zmieniają. Nasi wolontariusze pochodzą z gmin: Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne,
Suchedniów, Wąchock, Łączna, a także Bodzentyn, Chlewiska, czy
Nowa Słupia.
Wychodząc naprzeciw potrzebom tych, którzy mieszkają tak blisko nas, którym wielokrotnie brak śmiałości, by prosić o cokolwiek,
zwracam się serdecznie do instytucji, urzędów, firm, stowarzyszeń,
szkół i wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc rodzinom, znajdującym się w potrzebie, wskazanym przez wolontariuszy Stowarzyszenia
„Wiosna”.
„Paczkę” można zrobić
indywidualnie, zespołowo,
w kilka rodzin, czy w ramach
jednej firmy – w zależności od
potrzeb rodziny, od własnych
możliwości finansowych, no
i oczywiście wielkości serca.
Żeby zrobić paczkę, należy wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl,
otworzyć
zakładkę „wybierz rodzinę”,
wskazać województwo świętokrzyskie, wybrać magazyn
Lipowe Pole Plebańskie, a następnie zapoznać się z opisami rodzin i ostatecznie wybrać z listy rodzinę, której pragniesz/pragniecie zrobić tegoroczną paczkę.
Już dziś serdecznie wszystkim dziękujemy – lider rejonu i wolontariusze.
s. Agata Niziołek

grudzień 2012

Ko nkur s Pieśni Pat ri ot yc zne j

Sukces naszych uczniów na konkursie
pieśni niepodległościowej
W dniach 6 – 7 listopada 2012 roku w Miejskim Centrum Kultury
odbył się V Skarżyski Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Generała
Antoniego Hedy „Szarego” „Z Pieśnią Do Niepodległej”.

Przegląd miał na celu m.in. popularyzować pieśni patriotyczne
wśród młodego pokolenia i postawy patriotycznej, jak również być
świadectwem pamięci o generale Antonim Hedzie „Szarym”. Przegląd
był podzielony na dwa dni. Pierwszego dnia odbyły się eliminacje,

a w środę koncert finałowy. Przesłuchania odbyły się w pięciu kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły podstawowe - klasy I-III i IVVI, gimnazja, a także w kategorii OPEN - szkoły ponadgimnazjalne

i dorośli. Podczas przesłuchań Jury oceniało młodych artystów pod
kątem walorów głosowych, emisji głosu, interpretacji, aranżacji utworu i oczywiście doboru repertuaru.
W eliminacjach wzięło udział 143 uczestników.
Zespół Szkół Publicznych ze Skarżyska Kościelnego reprezentowali uczniowie:
W kategorii klas I – III SP:
Oliwia Kocia i Martynka Szumiał – opiekun Beata Pastuszka

W kategorii klas IV – VI SP:
Magdalena Kobierska oraz Zespół Wokalny – opiekun Renata
Wolska
W kategorii gimnazjum:
Agata Kołodziej i Zespół Wokalny – opiekun Renata Wolska
Poziom przeglądu był bardzo wysoki i dość wyrównany, dlatego
też Jury miało bardzo trudny wybór. Oceniający w składzie: Iwona
Wojciechowska, Sylwia Nadgrodkiewicz, Patrycja Zarychta, Zenon
Juchniewicz oceniło występy pod kątem walorów głosowych, emisji
głosu, interpretacji, aranżacji utworu i oczywiście doboru repertuaru.
Z grona uczestników
konkursu wybrano najlepszych - i to właśnie oni wystąpili przed publicznością
w MCK w koncercie finałowym w dniu 7 listopada 2012 roku.
W
gronie
finalistów
znaleźli się również reprezentanci z zespołu Szkół
Publicznych w Skarżysku
Kościelnym:
Martynka
Szumiał – klasa 1 z piosenką „Nasza najpiękniejsza”,
Magdalena Kobierska – klasa
4a z piosenką „Niepodległość”
oraz zespół wokalny w składzie: Magdalena Niziołek,
Magdalena Kobierska, Gabrysia Walas, Maria Sieczka, Zuzanna
Pakuła, Monika Wiatr, Gabriela Górecka i Aleksandra Pająk z piosenką „Kadrówka”.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne nagrody
rzeczowe
ufundowane
przez posła na Sejm RP
Andrzeja Bętkowskiego
oraz
Urząd
Miasta
w Skarżysku-Kamiennej.
Organizatorem przeglądu
było
Miejskie
Centrum Kultury im.
L. Staffa w SkarżyskuKamiennej we współpracy z: Wydziałem Kultury,
Oświaty i Sportu Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, Gimnazjum
nr 3 im. Gen. Antoniego Hedy „Szarego” w Skarżysku-Kamiennej
i Stowarzyszeniem „Cicha Sława”. Nad imprezą honorowy patronat
objęli: Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej Roman Wojcieszek
i poseł na Sejm RP Andrzej Bętkowski.
Agnieszka Pakuła
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Z Ż ycia Szkó ł

Mamy trzecie miejsce w powiecie

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

W dniu 24 października 2012 w Szkole Podstawowej nr
13 w Skarżysku odbył się VI etap Wojewódzkiego Konkursu

W dniach 15 – 19 października 2012 roku już po raz drugi, odbył
się Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji.
Jak w poprzednim roku całość obchodów koordynowała
Małgorzata Paź – nauczycielka języka polskiego, koordynator programu terapeutycznego ORTOGRAFFITI .
W salach języka polskiego trwała akcja „Przerwa z książką”,
podczas której uczniowie młodszych klas szkoły podstawowej mieli
okazję wysłuchać bajek, czytanych przez starszych kolegów z gimnazjum. Odbyło się spotkanie pod hasłem: „Jak, gdzie i kiedy uczyć
się najefektywniej?”, którego celem było przedstawienie zainteresowanym zasad prawidłowego uczenia się. Podczas drugiego spotkania wszyscy dowiedzieli się jak ćwiczyć, aby pięknie pisać. Do
pracy zostały zaangażowane nie tylko dzieci mające problem z tym
zagadnieniem. W gimnazjum dni te odbyły się pod hasłem „Sławni
z dysleksją”. Z dysleksji nie można się wyleczyć, nie można z niej
wyrosnąć. Zostaje z człowiekiem na całe życie. Można nauczyć się
z nią sobie radzić. Jednak historia i współczesność potwierdzają, że
osoby z dysleksją to często indywidualiści o ponadprzeciętnej inteligencji i wyjątkowych uzdolnieniach. Często nawet żartobliwie
stwierdza się, że jeżeli ktoś ma dysleksję, musi być wyjątkowy. Ich
inność nie znajduje jednak zrozumienia. Dlatego wysiłki terapeutów skierowane są również na podkreślenie mocnych stron tych
osób i adekwatne kierowanie ich dalszej edukacji, aktywności. Jak
się okazuje nie trzeba być idealnym, aby osiągnąć sukces – dowodem są życiorysy Leonarda da Vinci, Alberta Einsteina, Thomasa
Alvy Edisona, Whoopi Goldberg, Cher, Agathy Christie, Hansa
Christiana Andersena.
Małgorzata Paź

„Bezpieczeństwo na Piątkę” zorganizowanego przez Wydział Ruchu
Drogowego i Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Skarżysku-Kamiennej.
Konkurs ten był przeznaczony dla uczniów klas piątych. Wzięły
w nim udział trzyosobowe reprezentacje szkół podstawowych z terenu powiatu skarżyskiego. Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica
w Skarżysku Kościelnym reprezentowali uczniowie: Wiktor Gula,
Mikołaj Sieczka i Jakub Zając, a ich przygotowaniem do konkursu
zajęła się Agnieszka Pakuła.
Uczniowie musieli
się wykazać znajomością przepisów ruchu
drogowego i rozwiązać test wielokrotnego wyboru. W części
praktycznej uczniowie
odpowiadali na pytania dotyczące budowy
i wyposażenia roweru. Komisja poddała
również ocenie prace
plastyczne wykonane
przez zespoły uczniowskie na temat „Moja bezpieczna droga do szkoły”.
Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku: sierżant sztabowy
Anna Terlecka, aspirant
Mariusz Sokołowski, komisarz Tomasz Janik oraz
aspirant Norbert Łoboda.
Rywalizacja miedzy zespołami była bardzo zaciekła, ale na warunkach
fair play.
W klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce
zajęli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 2 ze
Skarżyska – Kamiennej,
drugie Szkoła Podstawowa nr 1 z Suchedniowa a trzecie miejsce na podium przypadło naszej drużynie ze Szkoły Podstawowej
w Skarżysku Kościelnym.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na szczeblu wojewódzkim.
(jaki)
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Chcą być bezpieczni
Uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej im. Stanisława
Staszica w Skarżysku Kościelnym w dniu 17 października 2012 założyli Szkolny Klub Bezpieczeństwa, który jest jednym z czterech
elementów międzynarodowego programu edukacyjnego Renault
„Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”.
Celem klubu jest aktywne działanie na rzecz ekologii i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej społeczności
w szkole, jak i poza nią. W ramach programu edukacyjnego klub
ten będzie realizował:
- zagadnienia programu „Bezpieczeństwo i mobilność dla
wszystkich”,
- aktywnie będzie współpracował z policją,
- będzie doskonalił umiejętność jazdy na rowerze,
- zagadnienia programu „Karta rowerowa. Moje pierwsze
prawo jazdy”,
- zostaną przeprowadzone zajęcia z pierwszej pomocy
przed medycznej,
- uczniowie będą promowali materiały odblaskowe
wśród dzieci,
- udział w konkursie „Bezpieczeństwo na piątkę”,
- udział w konkursie BRD,
- zorganizowanie Dnia Bezpieczeństwa w szkole,
- zajęcia ekologiczne.
Podsumowaniem pracy SKB będzie przeprowadzenie akcji
„Jestem bezpieczny” z udziałem lokalnej społeczności, policji, straży.
W skład Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa wchodzą uczniowie
klas IV – VI, a opiekunem jest Agnieszka Pakuła.
(jaki)

grudzień 2012

Z Ż ycia Szkó ł

Halloween w Grzybowej Górze
Trzydziestego października, czyli dzień wcześniej niż nakazuje
tradycja, w naszej szkole odbył się przełożony na poranek „wieczorny zlot czarownic,
zjaw, duchów i koszmarów”. Obchodzący
Halloween uczniowie
klasy V i VI przygotowali pod kierunkiem
Moniki Ziętkowskiej
program artystyczny,
który miał przybliżyć
wszystkim dzieciom
i dorosłym zwyczaje
związane z tym po-

życiu spotykały je
same kłopoty. Po
wielu przygodach,
w których Jeżyk pokazał brak kompetencji okazało się, że
dzięki igłom, które
nosi na grzbiecie
będzie się doskonale
nadawał na krawca.
I taki właśnie był
morał bajki. Samochwała został krawcem, a dzieci przekonały się na
przykładzie losów Jeżyka jak należy postępować w życiu.
Artyści otrzymali od widzów gromkie brawa, a pełen humoru
spektakl na długo zostanie w pamięci dzieci.
Rafał Lipka

Dzień Papieski

pkulturowym amerykańskim świętem coraz częściej organizowanym
w Polsce w formie maskarad i balów przebierańców.
Tego dnia budynek Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze
opanowały najprzeróżniejsze przebrania nawiązujące zarówno do
tradycyjnych straszydeł, jak i filmowych czy teatralnych wizji artystycznych. Nie zabrakło Księżniczek, Wampirów, Frankensteinów,
Duchów, oczywiście była także nasza świętokrzyska Baba Jaga i mniej
oczekiwani Spiderman wraz z Biedronką i Szkieletorem. Apel był
okazją do poznania obyczajów panujących w Ameryce, a dla dzieci
przede wszystkim okazją do nieskrępowanej wyobraźnią przebieranki
i żartów. Spotkanie z popkulturą zakończyło się pokazem wszystkich
Halloweenowych strojów.
Rafał Lipka

W październiku w naszej szkole odbyły się uroczyste obchody
Dnia Papieskiego, święta ustanowionego przez Sejm RP w hołdzie papieżowi-Polakowi Janowi Pawłowi II.
Dnia 16 października 1978 roku, arcybiskup krakowski kardynał
Karol Wojtyła został wybrany papieżem i przybrał imię Jana Pawła
II. Dzień ten ustanowiono
świętem w 2005 roku i z tej
okazji w szkołach odbywają się apele i akademie.
Tematem tegorocznego Dnia Papieskiego była
myśl „Jan Paweł II - Papież
Rodziny”, a uroczystość
poświęconą
Papieżowi
przygotowali uczniowie
naszej szkoły pod opieką
Eweliny Niewczas. W programie artystycznym wystąpili uczniowie klas V-VI oraz uczeń klasy II. Nie zabrakło wspomnień o Papieżu, Jego zdjęć czy fragmentów przemówień. Uczennice
przybliżyły sylwetkę Papieża-Polaka, a uczniowie w programie artystycznym ukazali rodzinne oblicze Jana Pawła II. Uroczystość zakończyło wspólne śpiewanie „Barki”.
rl

Spektakl edukacyjny o Jeżyku Samochwale

Wygląda pięknie…

W poniedziałek - 22 października - Szkołę Podstawową
w Grzybowej Górze odwiedzili artyści ze studia artystycznego
„Magik” z Białegostoku, którzy wystawili spektakl edukacyjny „Słów
parę o Jeżyku Samochwale”.
Głównym
bohaterem przedstawienia był Jeżyk
Pafnucy doradzający
wszystkim zwierzętom w lesie, ponieważ był najmodniejszym „specjalistą od
wszystkiego”. Ufne
w jego mądrość
zwierzęta przyjmowały jego rady, przez
co w codziennym

-Pięknie wygląda ta nasza kapliczka po remoncie – to słowa jednej
z mieszkanek Lipowego
Pola Skarbowego wypowiedziane, gdy byliśmy
na miejscu, aby zobaczyć
efekty prac renowacyjnych.
Faktycznie, kapliczka z 1925 roku prezentuje
się okazale.
Jej uroczyste poświęcenie miało miejsce 22
listopada, o czym szerzej napiszemy za miesiąc.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach małych projektów i objęte
jest dofinansowaniem w ramach działania 4.1.3 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
(jaki)
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Dzień Niepodległości w naszej szkole

Pasowanie na ucznia

W piątek 9 listopada w naszej szkole odbył się uroczysty apel
z okazji 94 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polacy mogli odetchnąć wolnością w swoim własnym państwie. Święto przywrócono w roku 1989
i od tego dnia nosi nazwę Narodowe Święto Niepodległości.
„Dzisiaj wielka jest rocznica - 11 listopada, tym co zmarli za ojczyznę, hołd wdzięczności Polska składa”
- takimi słowami
rozpoczął się apel
przygotowany przez
uczniów klasy VI
i V pod kierunkiem
Rafała Lipki. Starsi
uczniowie przybliżyli swoim młodszym kolegom historię wybijania się
Polski na niepodległość. Wspomnieli o próbach ratowania Ojczyzny
przez Tadeusza Kościuszkę, o zrywie w powstaniach listopadowym
i styczniowym, walce z germanizacją i rusyfikacją, wreszcie poświęceniu w czasie I wojny światowej. Wierszom towarzyszyły pieśni patriotyczne śpiewane z zapałem przez młodych artystów.
Po apelu uczniowie uczęszczający na zajęcia chóru zaśpiewali kilka pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Justyny
Klimaszewskiej-Malik.
rl

W dniu 19.10.2012r. w PSP Kierz Niedźwiedzi odbyła się uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej.
Pierwszaki przedstawiły krótki program artystyczny, w którym
nie zabrakło wierszy, piosenek i humoru. Uczniowie klas starszych
testowali pierwszaków czy nadają się do wejścia w uczniowską brać.
Pierwszoklasiści zdali egzamin bardzo dobrze i każdy z nich został
pasowany na ucznia przez dyrektora szkoły - Jacka Banaszczyka.

Uroczystość pasowania na ucznia oglądali rodzice, grono pedagogiczne i uczniowie szkoły.
Po uroczystości rodzice zaprosili wszystkich zgromadzonych na
słodki poczęstunek.
Pasowanie
pierwszaków
przygotowała
wychowawczyni
Jadwiga Janiszewska.
Jolanta Woźniak

„Mam biało - czerwone serce”
Nieco wcześniej uczniowie szkoły odnieśli duży sukces na powiatowym przeglądzie pieśni patriotycznej, o czym zgromadzonych
poinformowała Renata Wolska, a laureaci konkursu mieli możliwość
zaprezentowania uhonorowanych prezentacji przed swoją publicznością.
Po krótkim wstępie, wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odegraniu „Mazurka Dąbrowskiego” młodzież przedstawiła montaż słowno – muzyczny wzbogacony przez multimedialną prezentację historyczną.
-Jestem dumny i szczęśliwy, że pracujemy z tak wspaniałą młodzieżą. Moje serce jest dumne, że czujecie się Polakami – powiedział
po zakończeniu występu dyrektor placówki Witold Woźniak.
Pod tym tytułem 12 listopada w Zespole Szkół Publicznych im.
Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym odbyła się akademia
upamiętniająca 94. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Program wraz z uczniami przygotowały: Lidia Mirkowska,
Agnieszka Pakuła, Grażyna Wiatr, Agnieszka Wit – Niewczas oraz
Renata Wolska.
(jaki)
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Dzieciaki w bibliotece

Nowości w bibliotece
***

***
Przyjaciele z zerówki

Canavan Trudi, „Misja Ambasadora”.

Dzieci uczęszczające do zerówki odwiedziły Bibliotekę Publiczną
w Skarżysku Kościelnym w dniu 18 października 2012 r, by wziąć udział
w lekcji przysposobienia czytelniczego. Towarzyszyła im wychowawczyni,
Monika Sławińska.
Dzieci wysłuchały wybranych bajek z książki pt. „Bajki dziadziusia”
oraz obejrzały przygotowane dla nich pozycje książkowe z literatury popularnonaukowej. W ten sposób rozpoczęliśmy comiesięczne spotkania
z bajką w bibliotece.
***

Sequel do trylogii czarnego maga. Sonea jest przerażona,
kiedy jej syn, który właśnie ukończył studia, postanawia dołączyć do grupy Ambasadorów Gildii, wybierających się do
Sachaki. Kiedy nadchodzi wiadomość, że zaginął, Sonea chce
koniecznie ruszyć na poszukiwania, ale nie może opuścić
miasta, nie łamiąc prawa zabraniającego czarnym magom
opuszczania Imardinu.
Kiedy pojawia się u niej Cery, prosząc o pomoc, ponieważ większość jego rodziny została zamordowana, Sonea
dowiaduje się, że w półświatku od lat toczy się śmiertelna
wojna między Złodziejami. Podejrzane przypadki śmierci sprawiają, że Gildia
zaczyna się martwić, czy przypadkiem nie ma do czynienia z dzikimi magami.
***

Książka moim przyjacielem
25 października podczas lekcji bibliotecznej pt. „Książka moim przyjacielem” uczniowie ze Szkoły Podstawowej z klasy I zapoznali się z różnymi
rodzajami książek dla dzieci,
z książkami przeznaczonymi
dla pierwszoklasistów.
Następnie
zaprezentowana została nowa pozycja
pt. „Dobre wychowanie wierszem”. Jak nauczyć dziecko
savoir-vivreu? To książka
o dobrych manierach na wesoło, napisana wierszem dla
dzieci w wieku 6-9 lat. Dzieci
z uśmiechem opuszczały bibliotekę przyrzekając, że będą ją często odwiedzać.
Teresa Banaszczyk

Stare – nowe władze LGD
W dniu 30 października z remizie
strażackiej w Lipowym Polu odbyło się
Walne Zebranie LGD „Razem na Rzecz
Rozwoju” skupiające członków z gmin
Mirzec i Skarżysko Kościelne.
Zebranie otwarła prezes stowarzyszenia Agnieszka Idzik – Napiórkowska,
która po krótkim powitaniu prowadzenie obrad powierzyła Alicji Pasis.
Najważniejszą decyzją był wybór nowych władz, ale członkowie
w głosowaniach podjęli decyzję
o pozostawieniu dotychczasowych władz Stowarzyszenia. I tak
dla przypomnienia Zarząd tworzą: prezes - Agnieszka IdzikNapiórkowska,
wiceprezes
Mirosław Sasal, skarbnik - Anna
Piątek oraz Beata Szczygieł i Agata
Niziołek. Przewodniczącą Komisji
Rewizyjnej ponownie została Danuta Jasiewska, wiceprzewodniczącą
Halina Celuch a członkiem Ryszard
Błach. W skład Rady Stowarzyszenia
wchodzą: przewodniczący- Paweł
Lewkowicz, wiceprzewodnicząca Alicja Pasis oraz Beata Będzińska,
Agnieszka
Pakuła,
Zdzisław
Woźniak, Stanisław Chrzanowski,
Tadeusz Sobczyk.
Przypomnijmy, że LGD powstało w 2009 roku i będzie działać do 2015 roku. Budżet na ten okres wynosi
łącznie 2.181.964 zł, a korzystają z niego m.in. przedsiębiorcy, gminy i stowarzyszenia działające na jego obszarze.
(jaki)

Jańczyk, „Bajki dziadziusia”.
Bajki dziadziusia to zbiór baśni i bajek, które należą do
klasyki tych gatunków. Słuchając wspaniałych historii czytanych przez ukochanego dziadka, wnuczęta będą miały okazję wkroczyć w świat pełen niezwykłych przygód, dzielnych
i walecznych rycerzy, pięknych dam dworu, sprawiedliwych
królów i dobrych wróżek. Dowiedzą się także, czym jest dobro
i zło i jak walczyć z niesprawiedliwością.
Utożsamiając się z ulubioną, pozytywną postacią, nauczą
się, jak należy postępować. Mamy nadzieję, że książka Bajki dziadziusia - pełna przepięknych ilustracji, które na pewno uatrakcyjnią czytanie i dodatkowo
pobudzą wyobraźnię najmłodszych czytelników.
***
Latifa Ali, „Zdradzona”.
Latifa Ali musi uciec z Iraku najszybciej, jak to możliwe,
albo zostanie skazana na śmierć, aby rodzina zachowała honor. Uwięziona i źle traktowana przez bliskich, próbuje uciec.
Bez powodzenia. Znikąd nie może oczekiwać pomocy. To
prawdziwa historia dziewczyny, wychowanej w kulturze świata zachodniego, ale zdradzonej przez rodzinę i przyjaciół.
Wywieziona przez matkę do Iraku, zostaje pozbawiona
paszportu, osobistej wolności. Zmuszana do niechcianego
małżeństwa, staje się więźniem własnego ojca. Nie ma wokół
siebie sprzymierzeńców, jako muzułmanka nie ma do kogo się zwrócić, nie ma
dostępu do żadnej ambasady. Latifa skrywa tajemnicę, która - gdyby wyszła na
jaw - zagroziłaby jej życiu. Kiedy wojska USA zajmują Kurdystan, pojawia się
szansa na uwolnienie...
***
Montefiore Santa, „Francuski ogrodnik”.
Romans obyczajowy. Nastrojowa opowieść z tajemnicą,
o prawie do uczuć i sile pożądania, rozgrywająca się na tle bujnej, angielskiej przyrody.
Miranda i David przeprowadzają się z dziećmi z Londynu
do pięknego domu na wsi, otoczonego zapuszczonym ogrodem. Poszukiwany ogrodnik nieoczekiwanie znajduje się sam
i jest niezwykle przystojnym Francuzem w sile wieku. Przed
wielu laty mężczyzna przeżył w tym ogrodzie wyjątkowe
chwile i złożył komuś pewną obietnicę. Teraz zmieni życie Mirandy...
***
Jarosław Grzędowicz, „Pan Lodowego Ogrodu”.
Planeta powitała go mgłą i śmiercią. Dalej jest tylko gorzej...
Vuko Drakkainen ląduje samotnie na odległej, zamieszkanej przez człekopodobną cywilizację planecie Midgaard.
Musi odnaleźć i ewakuować wysłaną tu wcześniej ziemską
ekipę badawczą, pod żadnym pozorem nie ingerując w rozwój młodej, nieznanej kultury. Trafia na zły czas. Trwa wojna
bogów. Giną śmiertelnicy. Być może zmuszony będzie złamać
drugą regułę misji.
Nafaszerowany magią, naszpikowany akcją. Nie spoczniesz, dopóki nie
skończysz.				
Teresa Banaszczyk
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spo r t - rek re ac ja
18 osób, a nagrody w postaci pucharów i gadżetów o gminie ufundował Urząd Gminy,
a wręczył je wójt Mariusz Walachnia.
W kategorii kobiet I miejsce zajęła Lidia
Pytel, II – Dorota Czarnecka a III – Helena
Furmaniak. Spośród mężczyzn na metę najszybciej przybiegł Rafał Czarnecki, drugi
był Damian Markiewicz a trzeci Mariusz
Olesiński. Z kolei wśród dzieci zwyciężył Łukasz Śmieszek, przed Kamilem
Olesińskim i Łukaszem Białkiem.
Rowery ufundowane przez firmę
Wtórpol wylosowali Karol Kopczyński

Turniej Bilardowy
W Skarżysku Kościelnym gościliśmy delegację z Ukrainy –
Wiceprezydenta Kijowa
Jewgena Pleczy z żoną
i osobami towarzyszącymi.
W świetlicy wiejskiej
w Skarżysku Kościelnym
Grom zorganizował turniej bilardowy o puchar
V-ce Prezydenta. Turniej

i Bogusław Młodawski.
Powiatowy Marszobieg Jesienny był imprezą o charakterze sportowym i miał na celu popularyzację zdrowego stylu życia, kultury
fizycznej, czynnego wypoczynku, integrację środowiska ludzi aktywnych ruchowo oraz promocję powiatu.
Jacenty Kita

rozegrano
nowym
sprzętem
bilardowym (kije , bile), które GLKS Grom przekazał
do
świetlicy
pozyskując pieniądze za
udział w Europejskim
Tygodniu
Sportu.
Wszyscy
uczestnicy

SZACHOWE GRAND PRIX 2012
Gminy Skarżysko Kościelne

otrzymali pamiątkowe dyplomy z podpisem Jewgena Pleczy.
Po turnieju panie z zespołu z „Romano” dały koncert dla delegacji z Ukrainy. Atmosfera była wspaniała, goście tak się bawili, że odwdzięczyli się kilkoma piosenkami.
Goście oprócz turnieju i występu zwiedzili zakład Dana Danuty
Banaczek i naszą okolicę.
Ich wizyta będzie więc wspaniałą promocją naszej Gminy. Jako
prezes klubu pragnę podziękować za tak wspaniałe przyjęcie oraz
piękną sportową postawę w turnieju bilardowym.
Szymon Płusa

Jesienny marszobieg w zimowej scenerii
Mimo padającego na przemian deszczu i śniegu, mimo zacinającego wiatru, około 70 osób wzięło udział w Powiatowym Marszobiegu
Jesiennym, który w dniu 27 października wspólnie zorganizowało
Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej oraz Urząd Gminy
w Bliżynie.
Uczestników marszobiegu
powitali Katarzyna Bilska, członek zarządu powiatu oraz wójt
gminy Mariusz Walachnia.
Pogoda nie odstraszyła
ani starszych, ani dzieciaków.
Odpowiednio ubrani i zaopatrzeni przez organizatorów
w gorące napoje wyruszyli na skróconą do 3 kilometrów trasę wokół
zalewu i jego otoczenia.
Na miejscu czekały, jak najbardziej odpowiednie tego dnia, gorące
posiłki w postaci smacznego bigosu oraz kiełbasek z grilla.
Pod zadaszoną altaną przeprowadzone zostały konkursy i zabawy, chętni mogli uczestniczyć w biegu dookoła zalewu. Zgłosiło się
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Wyniki VII turnieju
Kategoria „open” 				
1. Kocia Kamil
- Skarżysko - Kamienna
2. Janik Marcin
- Tumlin
3. Słoka Andrzej
- Stąporków
4. Gorgoń Kazimierz
- Stąporków
5. Socha Zdzisław
- Stąporków
6. Wiśniewski Paweł
- Odrowążęk
7. Górzyński Zbigniew
- Skarżysko Kościelne
8. Cichocki Mariusz
- Skarżysko - Kamienna
9. Jędras Tomasz
- Skarżysko Kościelne
10. Orłowski Jarosław
- Sadek
11. Dudek Zdzisław
- Skarżysko - Kamienna
12. Siek Jerzy
- Świerczek
13. Wiśniewski Paweł
- Odrowążęk
14. Gębski Jarosław
- Stąporków
15. Dąbrowski Zygfryd
- Stąporków
16. Szumielewicz Szczepan - Skarżysko - Kamienna
17. Czubak Zbigniew
- Skarżysko Kościelne
Klasyfikacja po 7 turniejach
(6 najlepszych wyników)
Kategoria „open” 			
1. Kocia Kamil
- Skarżysko - Kamienna
2. Socha Zdzisław
- Stąporków
3. Górzyński Zbigniew
- Skarżysko Kościelne
4. Słoka Andrzej
- Stąporków
5. Gorgoń Kazimierz
- Stąporków
6. Siek Jerzy
- Świerczek.
7. Dudek Zdzisław
- Skarżysko 8. Jędras Tomasz
- Skarżysko Kościelne
9. Cichocki Mariusz
- Skarżysko - Kamienna
10. Orłowski Jarosław
- Sadek
11. Stępień Piotr
- Skarżysko - Kamienna
12. Wiśniewski Wiesław - Odrowążek
13. Kabała Krzysztof
- Majków
14. Romańczuk Kamil
- Skarżysko Kościelne
15. Dąbrowski Zygfryd
- Stąporków
16. Czubak Zbigniew
- Skarżysko
17. Sieczka Zdzisław
- Skarżysko Kościelne
18. Wojton Zenon
- Skarżysko Kościelne

grudzień 2012

Pkt.
6,5
6
4,5
4,5
4,5
4
4
3,5
3,5
3
3
3
3
3
2,5
2,5
2

Pkt.
146
123
112
103
102
81
80
74
62
61
53
49
46
42
34
31
27
27

Ilość
turniejów
5
6
7
6
5
4
7
7
4
6
6
4
4
4
6
7
4
5

Pa sowanie Przedszko l aków

grudzień 2012
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