ISSN - 1899-1769
WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Kwiecień 2012 r.

Rok V, Nr 4 (45)

Egzemplarz bezpłatny

W numerze m.in.:

Święto pań w Lipowym Polu

*
*
*
*
*

Z inicjatywy Rady
Sołeckiej Lipowego Pola
Skarbowego w dniu 10 lutego w miejscowej szkole
odbyła się piękna i ciepła uroczystość z okazji
Międzynarodowego Dnia
Kobiet. Kilkadziesiąt pań
miło spędziło to popołudnie przy słodkim poczęstunku i… lampce soku pomarańczowego.

*

LGD ogłasza konkurs,
zmienia się świetlica w Lipowym Polu,
piękno utrwalone,
wiele się dzieje w bibliotece,
gminne eliminacje Turnieju Wiedzy
Pożarniczej,
z życia szkół.

Życzenia Radosnych
Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu,
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie,
najbliższych osób.
Szczerze życzą Mieszkańcom Gminy Skarżysko Kościelne
Wójt Gminy - Zdzisław Woźniak
Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Wiatr

Zakończyły się zebrania strażackie
Dobiegła końca kampania zebrań sprawozdawczych jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie. W marcu odbyły się one
w Grzybowej Górze i Kierzu Niedźwiedzim.

Czytaj na str. 16

Nasze siatkarki wicemistrzyniami
województwa LZS
W sobotę 10 marca w Fałkowie odbył się finał VI Świętokrzyskiej
Ligi LZS w Piłce Siatkowej
Kobiet i Mężczyzn. Bardzo
dobrze spisała się drużyna
Dana - Gemeb Skarżysko
Kościelne, która została wicemistrzynią województwa
świętokrzyskiego na rok 2012
świętokrzyskiej ligi LZS.
Czytaj na str. 15

Rozstrzygnięcie konkursu „Najlepsi
czytelnicy w 2011 roku”

Czytaj na str. 2-3 i 8-9

W Gminnej Bibliotece Publicznej rozstrzygnięty został konkurs
na „Najlepszego Czytelnika 2011 roku”.
Czytaj na str. 10
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Ak t ualn ości

Po raz pierwszy w wyremontowanej
remizie
Zebranie sprawozdawcze OSP w Kierzu Niedźwiedzim odbyło
się w dniu 17 marca br. Po raz pierwszy druhowie spotkali się w wyremontowanej świetlicy strażackiej, a zebranie nieco zdezorganizował pożar, do którego druhowie musieli wyjechać. Na szczęście
akcja była krótka.

Komendę powiatową straży państwowej w Skarżysku –
Kamiennej reprezentował dowódca jednostki ratowniczo – gaśniczej
brygadier Wiesław Ungier. Obecny był komendant gminny OSP
Piotr Janiec oraz druhowie z pozostałych jednostek. Z Grzybowej
Góry przybyli prezes Marian Gładyś oraz Sylwester Płusa, Marek
Grzyb i Krzysztof Łyżwa a z Lipowego Pola Tadeusz Chyb – prezes
oraz: Jarzy Korycki, Jan Kowalczyk i Stanisław Niziołek.
Przewodniczącym zebrania wybrany został Mirosław Sasal, protokolantem – Jan Ulewiński.

Goście zebrania

Zebranie otworzył prezes jednostki Dariusz Sasal, który powitał licznie przybyłych gości: prezesa Zarządu Wojewódzkiego
Związku OSP w Kielcach, posła Mirosława Pawlaka, wiceprezesa ZW ZOSP Ireneusza Żaka, radnych powiatowych Danutę
Banaczek i Stanisława Czubaka, wójta Zdzisława Woźniaka,
przewodniczącego rady gminy Pawła Wiatra, radnych – strażaków
Jana Ulewińskiego i Tomasza Winiarskiego, inspektora ds. popoż.
w urzędzie gminy Ksawerego Krupę.

Zebraniu przewodniczył Mirosław Sasal, obok Piotr Janiec

Wybrane zostały również komisje: uchwał i wniosków (Krzysztof
Maciejczyk, Piotr Suwara i Mariusz Wiśnios), mandatowa (Marcin
Góźdź, Arkadiusz Bracha i Damian Minda) oraz skrutacyjna
(Zbigniew Góźdź, Marcin Janiec i Norbert Bodo).
Ledwie prezes jednostki Dariusz Sasal rozpoczął sprawozdanie
z pracy w 2011 roku, rozległa się syrena alarmowa. Paliła się trawa
i nieużytki w pobliskim Zbijowie i grupa strażaków musiała wyjechać do akcji.

Wyjazd do pożaru

Uczestnicy zebrania

Wracając do sprawozdania D. Sasal poinformował, iż aktualnie
w OSP Kierz zrzeszonych jest 35. druhów, którzy aktywne włączają się w podejmowane działania m.in. ścisłą współpracę ze szkołą,
udział w uroczystościach gminnych. Wiele
miejsca w sprawozdaniu zajęły sprawy związane z modernizacją strażnicy, a trzeba przyznać, że zmieniła się ona nie do poznania.
Teraz pozostało jeszcze do wykonania: położenie nowego dachu i elewacja.
Elementem sprawozdania było wyróżnienie najbardziej zasłużonych strażaków
i „dobrodziejów” jednostki. Jan Ulewiński
i Mirosław Sasal w sposób oryginalny, w postaci maskotki – strażaka, podziękowali radnej powiatowej Danucie Banaczek za wspieDanuta Banaczek
ranie strażaków z Kierza.
i Strażak – Maskotka
dok. na str. 3
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Ak t ualn ości
Wyróżnienia za zaangażowanie na rzecz jednostki otrzymali Jan
Ulewiński i Piotr Janiec. Ten drugi, po powrocie z akcji gaśniczej.

Posprzątajmy na wiosnę
Szanowni Mieszkańcy!
Nadchodzi czas wiosennych porządków. Wiosna budzi nas
wszystkich do działania i dodaje nam energii. Nie zmarnujmy jej.
Nasza gmina potrzebuje tego wiosennego przebudzenia.
Popatrzmy wokół siebie i oceńmy, ile potrzeba naszego zaangażowania i wysiłku, aby nasza gmina odzyskała prawdziwy, wiosenny, kolorowy blask. Przyjrzyjmy się uważnie naszym posesjom,
ogrodom i otoczeniu i zadbajmy o to, aby zrobiło się dookoła czyściej, bardziej estetycznie i porządnie.
Wszyscy wiemy, że status gminy turystycznej to nasz najważniejszy atut, ale i duża odpowiedzialność, więc apeluję do Was,
Drodzy Mieszkańcy – poczujmy się współgospodarzami Gminy
Skarżysko Kościelne i dołóżmy starań, abyśmy wszyscy mogli być
dumni z naszej Małej Ojczyzny!
Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak

Podziękowanie otrzymuje Jan Ulewiński…

Informacja w sprawie stypendiów
szkolnych

…i Piotr Janiec

Trzem druhom - seniorom nadano godność „Członka Honorowego”.
Byli to Kazimierz Kowalik, Henryk Kowalik i Władysław Cieloch.
Po tej miłej części zebrania sprawozdanie finansowe złożył skarbnik Norbert Bodo, a komisji rewizyjnej Mirosław Sasal.
Po udzieleniu absolutorium dla zarządu za 2011 rok zebrani przyjęli plan pracy i plan finansowy na 2012 rok.
Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, a całość zakończył
wspólny strażacki poczęstunek.
Jacenty Kita

Tytuł członka honorowego otrzymuje Henryk Kowalik

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne uprzejmie informuje o konieczności złożenia oświadczenia o dochodach potwierdzających
uprawnienie do otrzymania stypendium szkolnego na okres styczeń – czerwiec 2012 r.
Formularz oświadczenia jest do odebrania w Urzędzie Gminy
Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A w pokoju 119 w godz. od
8.00 do 15.00 w dni powszednie oraz na stronie internetowej
Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne: http://www.ugskarzysko.bip.
doc.pl/index.php?wiad=71535
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w terminie
do 31 marca 2012r. w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne w pokoju 119.
Wójt Gminy
Skarżysko Kościelne
Zdzisław Woźniak

LGD ogłasza nabór
Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz
Rozwoju” działająca na terenie gmin: Mirzec
i Skarżysko Kościelne, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „małych projektów” w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 20.03.2012 r. do 10.04.2012 r., bezpośrednio w siedzibie Biura
Lokalnej Grupy Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”, Mirzec
Stary 9, siedziba Urzędu Gminy w Mircu od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Ostateczny termin składania wniosków
upływa 10 kwietnia 2012 roku o godzinie 14.00. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania pod numerem telefonu:
41 276 71 87.
Zarząd Lokalnej Grupy Działania
„Razem na Rzecz Rozwoju”
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Świetlica w Lipowym Polu coraz
lepiej wyposażona
W imieniu mieszkańców Lipowego Pola Skarbowego,
a zwłaszcza dzieci i młodzieży, serdecznie dziękuję Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za przekazanie środków pieniężnych na zakup sprzętu sportowego do świetlicy

środowiskowej. Słowa podziękowania kieruję również do władz
gminy: wójta Zdzisława Woźniaka
i sekretarz Moniki Mączyńskiej, za
poparcie naszej prośby.
Dzięki temu wyposażenie świetlicy wzbogaciło się o stół do tenisa
stołowego i stoper skrętny.
Obecnie świetlica ma na stanie przyrządy do ćwiczeń zakupione z funduszu sołeckiego: Atlas
„Hybryda” z ławeczką skośną regulowaną. Tę ostatnią przekazał
nam za symboliczną złotówkę pan
Andrzej Jęcek, właściciel firmy

„Master-Sport” w Skarżysku – Kamiennej, za co serdecznie dziękujemy. Zakupiony został również stół bilardowy typu Champion.
Do chwili zamontowania schodów do odrębnego wejścia młodzież
i dorośli korzystają z tych urządzeń w poniedziałki i czwartki od godz.
17.00 do 20.30.
Jednocześnie na sali gimnastycznej odbywają się zajęcia aerobicu
dla pań z Lipowego Pola Skarbowego i Plebańskiego.
Włodzimierz Foch
radny, sołtys
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Piłsudski w Majkowie
W
periodyku
„Świętokrzyskie”
nr
6
z listopada 2011 r. (dostępnym w bibliotece gminnej) zamieszczone zostało opracowanie dr Urszuli
Oettingen z Instytutu Historii Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach pt. „Pamięć o Józefie
Piłsudskim na ziemi świętokrzyskiej 1919 – 1939”.
Z tekstu można wyłuskać informację, że jedną
z 54 miejscowości historycznych na Kielecczyźnie wytypowanych dla upamiętnienia pobytu Komendanta
legionów Józefa Piłsudskiego był Majków. Od autorki
publikacji otrzymałem listownie dodatkowe szczegóły opisywanych wydarzeń. Pisze ona tak:
„Według źródeł z Archiwum Akt Nowych w Warszawie (z lipca 1939r.)
w Majkowie planowano na pamiątkowym kamieniu umieścić napis:
29 października 1914 roku
W czasie Wielkiej Wojny
Stanął kwaterą w tej wsi
Komendant Józef Piłsudski
Wódz Legionów Polskich
Zdobywca wolności
Twórca nowego państwa
……
Pomnij by tu, gdzie widniały ongi ślady
Jego kroków utrwalił się ślad Jego ducha.
Oczywiście tekst jest na wyrost, bo Piłsudski był komendantem
I Brygady (było ich w Legionach 3), ale takie były czasy gloryfikujące tę
postać. Autorem tekstu, jak i wielu pozostałych dotyczących upamiętnień,
jest poeta i działacz ruchu niepodległościowego Kazimierz Wierzyński.
W 1939 r. planowano upamiętnić wiele miejsc związanych z pobytem Józefa Piłsudskiego i I Brygady w 1914 i 1915 r. na ziemi kieleckiej.
Przeszkodził temu wybuch wojny. Po nieudanej ofensywie wojsk austrowęgierskich (w ich ramach działał oddział Piłsudskiego) i niemieckich na
Warszawę i Dęblin legioniści kwaterowali w różnych miejscowościach.
W Majkowie, jak głosi źródło, znajdowała się „Przejściowa kwatera
Komendanta w czasie wielkiego odwrotu z pod Dęblina – 29/30 października 1914 r.”.
Myślę, że warto zastanowić się nad przypomnieniem i utrwaleniem
tego wydarzenia w krajobrazie kulturowym miejscowości.
Pozdrawiam
Urszula Oettingen”
Uzupełniając powyższą informację należy dodać, że w tamtych
dniach w miejscowościach: Posadaj, Majków, Michałów, Parszów stacjonowało około 1000 legionistów. Kwaterą Piłsudskiego w Majkowie
była prawdopodobnie nie istniejąca już dzisiaj leśniczówka (tereny
obecnej szkoły podstawowej). Dzień wcześniej tj. 28/29 października Komendanta Piłsudskiego gościł właściciel odlewni „Kamienna”
- Kazimierz Witwicki. Miejscem noclegu był dworek na Rejowie,
w którym obecnie mieści się Muzeum „Orła Białego”. Na tym budynku znajduje się tablica ufundowana przez Witwickiego, upamiętniająca
to wydarzenie.
Kompania Kadrowa, która 6 sierpnia 1914 roku dotarła do słupów
granicznych Królestwa liczyła 172 żołnierzy ( 98 strzelców i 74 drużyniaków). Niemal wszyscy byli emigrantami z Królestwa. W większości
nie mieli nawet 20 lat, a dowodził nimi 23 letni Tadeusz Kasprzycki
(pseud. „Zbigniew”). Za kadrową wyszły następne oddziały. W sumie
pięć batalionów, liczących około 4 tysiące bagnetów. W ten sposób rozpoczął się kolejny, ostatni w podzielonej Polsce czyn zbrojny. Stał się on
szkołą wojenną przyszłej polskiej armii. Walczące na terenie Królestwa
Legiony Polskie były pierwszymi od dziesiątków lat regularnymi oddziałami wojska polskiego. Były one oddechem wolności, która przyszła
4 lata później, w 1918 roku.
Jan Wąsowski
sołtys Michałowa
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Utrwalali piękno, również naszej gminy

Lepiej za drugim razem?

W ciągu minionego
2011 roku w powiecie
skarżyskim realizowany był projekt „Utrwal,
co piękne wokół nas”.
W ramach tego projektu zorganizowano
cztery plenery - warsztaty
fotograficzne
we wszystkich gminach powiatu.
Celem plenerów-warsztatów fotograficznych „Utrwal, co piękne wokół nas” było
przede
wszystkim
propagowanie sztuki
fotografii, integrowanie środowiska fotografów amatorów,
poznanie i dokumentacja miejsc atrakcyjnych i piękna powiatu skarżyskiego
w czterech porach
roku. Podczas warsztatów uczestnicy plenerów zapoznali się
między innymi z technikami i zasadami fotografii portretowej,
przyrodniczej (makro i mikro) oraz kompozycji fotografii krajobrazowej. Wiedzę tę uczestnicy starali się wykorzystać w trakcie
fotografowania
atrakcji
i ciekawych miejsc gmin:
Bliżyna, Łącznej, Skarżyska
Kościelnego,
SkarżyskaKamiennej i Suchedniowa.
Komisja
konkursowa w składzie: Stanisław
Dymarczyk – przewodniczący Komisji (przedstawiciel powiatu skarżyskiego), Urszula Jędrzejczyk
– przedstawicielka stowarzyszenia RDEST oraz Krystian Dróżdż
– fotograf, łącznie oceniła 124 fotografie, spośród których nagrodzono trzy prace nagrodami głównymi. Ponadto 5 prac wyróżniono dyplomami.
I miejsce Andrzej Staśkowiak za zdjęcie „Skowronek –
Klonów”,
II miejsce Mariusz Bartosik – „Piekło Dalejowskie” – Bliżyn,
III miejsce Andrzej Adamczyk – „Schody św. Zofii” - Bliżyn.
Wyróżnienia:
Paweł Wężyk – Domek Tkaczki w Bliżynie,
Przemysław Kosiński – Dominacja Skarżysko Kościelne,
Mariusz Bartosik – Kościół św. Trójcy Skarżysko Kościelne,
Andrzej Adamczyk – 2 zdjęcia: Fontanna SkarżyskoKamienna „Wylot”.
Nagrodzone i wyróżnione fotografie wykonane przez uczestników pleneru można zobaczyć na tzw. wystawie „wędrującej”
w gminach powiatu skarżyskiego. Obecnie wystawa gości w naszej
gminie i można ją oglądać do Świąt Wielkanocnych na górnym
holu budynku urzędu gminy.
(jaki)

Informowaliśmy już kilka tygodni temu o próbach wznowienia działalności powołanego pod koniec I kadencji Rady
Powiatu Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Skarżyski”. Podjęte
pod koniec 2011 roku działania udało się doprowadzić do końca. 14 marca Stowarzyszenie wznowiło działalność.
W spotkaniu uczestniczyło 26 zarówno dotychczasowych,
jak i nowopowołanych członków. Ze strony naszej gminy w spotkaniu uczestniczył wójt Zdzisław Woźniak.
Podczas walnego zgromadzenia przyjęto projekt nowego
statutu stowarzyszenia oraz powołano jego władze. Prezesem
Stowarzyszenia został wybrany starosta skarżyski Michał
Jędrys. W skład zarządu „Bezpiecznego Powiatu” weszli ponadto przedstawiciele rady i zarządu powiatu, straży miejskiej, komendy powiatowej policji oraz komendy powiatowej państwowej straży pożarnej.
- Tym razem skład zarządu znacznie ograniczono, aby stał
się on bardziej mobilny, ale na każde jego posiedzenie będą
proszeni przedstawiciele gmin. Za podstawowe cele przyjęto
poprawę bezpieczeństwa w powiecie oraz szeroko rozumiane
działania prewencyjne – mówi wójt Zdzisław Woźniak.
W ramach nowych działań planuje się także uruchomienie
witryny internetowej stowarzyszenia na serwerze starostwa.
Będzie tam można znaleźć m.in. informacje o celach stowarzyszenia, pobrać druki deklaracji członkowskich oraz zapoznać
się z jego bieżąca działalnością. Siedzibą stowarzyszenia jest budynek Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul.
Konarskiego 20.
(jaki)

Będą wybory uzupełniające
W związku ze śmiercią radnego Tadeusza Kubika zarządzeniem z 14 marca br. Wojewoda Świętokrzyski wyznaczyła termin wyborów uzupełniających w Okręgu Wyborczym Nr 7 na
dzień 20 maja 2012 roku (niedziela).
Załącznikiem do zarządzenia jest Kalendarz Wyborczy,
w którym najważniejsze terminy to:
• do 31 marca – zawiadomienie Komisarza Wyborczego
w Kielcach I kandydatów komitetów wyborczych o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego;
• do 2 kwietnia – zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu
w Kielcach I kandydatów do składu Gminnej
Komisji Wyborczej;
• do 5 kwietnia – powołanie przez Komisarza Gminnej
Komisji Wyborczej;
• do 20 kwietnia do godz. 24.00 – zgłaszanie Gminnej
Komisji Wyborczej kandydatów na radnego;
• do 27 kwietnia – zgłaszanie Wójtowi Gminy przez komitety wyborcze kandydatów do składu Obwodowej Komisji
Wyborczej; przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą
numerów zarejestrowanym listom kandydatów;
• do 6 maja – powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą
Obwodowej Komisji Wyborczej; sporządzenie i udostępnienie w Urzędzie Gminy spisu wyborców;
• 18 maja do godz. 24.00 – zakończenie kampanii wyborczej;
• 20 maja w godz. Od 8.00 do 22.00 – głosowanie.
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Sieć łączności dzielnicowych dla dobra
mieszkańców

Medale indywidualne, IV miejsce
w punktacji gmin

Od 22 marca działa w całym powiecie sieć łączności komórkowej dla
zapewnienia monitorowania zagrożeń związanych z bezpieczeństwem publicznym.
Dzień wcześniej w starostwie powiatowym odbyło się spotkanie z udziałem m.in. wójta gminy
Zdzisława
Woźniaka
w trakcie którego 17. dzielnicowym z całego powiatu, w tym naszemu dzielnicowemu Grzegorzowi
Barwickiemu, wręczone zostały telefony komórkowe mające zapewnić
sprawne funkcjonowanie tejże sieci. Wewnętrzna sieć łączności obejmuje swym zasięgiem dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji, oficera
dyżurnego Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz pracownika
Starostwa Powiatowego.
Dzielnicowi, jako osoby bezpośrednio poinformowane o zagrożeniach będą mogli natychmiast reagować zawiadamiając oficera operacyjnego KPP, a ten po dokonaniu analizy sytuacji będzie miał możliwość
zaalarmowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP, a także Starosty
Skarżyskiego, co w efekcie przyśpieszy reakcje odpowiednich służb i poprawi sprawność działania.

10 marca w Fałkowie
odbyły się Wojewódzkie
Igrzyska LZS.
Zawodnik „Gromu”
Skarżysko
Kościelne
Andrzej Sieczka okazał
się najlepszym zawodnikiem w województwie
i zajął I miejsce oraz
zdobył medal w warcabach mężczyzn. Ekipa
„Gromu” zajęła III miejsce drużynowo w warcabach mężczyzn, IV miejsce w szachach kobiet i IV
miejsce w szachach mężczyzn.

***
SKARŻYSKO KOŚCIELNE
ST. ASP. GRZEGORZ BARWICKI
REJON SŁUŻBOWY NR 10
Obejmuje teren gminy Skarżysko Kościelne:
Majków, Michałów, Lipowe Pole, Kierz, Świerczek,
Grzybowa Góra.
(jaki)

„Najlepszy czytelnik ‘2012 roku”
Gminna Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym ogłasza kolejna edycję konkursu „Najlepszy czytelnik ‘2012 roku”
Cele konkursu
- podnoszenie kultury czytelniczej;
- promocja książki i czytelnictwa;
- utrwalanie nawyku obcowania z książką;
Zasady konkursu
1. Konkurs
przeznaczony
jest
dla
czytelników
Gminnej
Biblioteki Publicznej.
2. W konkursie biorą udział wszyscy czytelnicy zapisani do biblioteki
w wieku od 6-13 lat.
(o ile nie zgłoszą swojej rezygnacji z uczestnictwa).
3. Ocenie konkursowej podlega:
- liczba przeczytanych i oddanych książek,
- frekwencja, z jaką czytelnik uczęszcza do biblioteki.
4. Konkurs trwa od 1 marca do 31 grudnia 2012r.
5. Podsumowanie i ogłoszenie wyników następuje w lutym roku następnego.
6. Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w regulaminie konkursu.

W łącznej punktacji
gmin
nasza
uplasowała się na IV
miejscu, a grawerton
potwierdzający
ten
fakt działacz sportowy
Tomasz Bilski przekazał na ręce wójta
Zdzisław Woźniaka.
Jako prezes pragnę
podziękować zawodnikom za wspaniałą
sportową walkę oraz

Kategorie wiekowe
W konkursie przewidziane są nagrody i wyróżnienia przyznane
w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I - klasy I-III szkoły podstawowej,
Kategoria II - klasy IV- VI szkoły podstawowej.
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zaprosić wszystkich
zawodników uczestniczących w igrzyskach na GALĘ
MISTRZÓW, którą
planujemy
zrobić
w świetlicy 22 kwietnia 2012r.
Szymon Płusa

T ur nie j Wiedz y Poż ar ni c ze j

Eliminacje gminne turnieju wiedzy
pożarniczej

Ponad dwudziestu uczniów ze wszystkich szkół podstawowych,
w tym siedmiu z gimnazjum w Skarżysku Kościelnym wzięło udział
w eliminacjach na szczeblu gminnym Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Turniej otworzył wójt gminy Zdzisław Woźniak witając uczniów
i ich opiekunów, życząc zarazem sukcesu i zakwalifikowania się do
dalszego etapu. W otwarciu wzięli udział również sekretarz gminy
Monika Mączyńska, zajmujący się sprawami przeciwpożarowymi
w gminie Ksawery Krupa oraz przedstawiciele wszystkich jednostek
funkcjonujących na naszym terenie.

Z Grzybowej Góry obecny był druh Marian Gładyś, z Kierza
Niedźwiedziego dh Piotr Janiec, Lipowego Pola Stanisław Niziołek
i Jerzy Korycki.
Uczniowie mieli do rozwiązania test oceniany przez jury pod przewodnictwem przedstawiciela komendy powiatowej PSP w Skarżysku –
Kamiennej starszego kapitana Michała Ślusarczyka.
W czasie, gdy organizatorzy przygotowywali dyplomy i nagrody
dla najlepszych, Michał Ślusarczyk przeprowadził pogadankę na temat negatywnych skutków wiosennego wypalania traw i nieużytków.
Ostatecznie czołowe miejsca zajęli:
Szkoły Podstawowe
I miejsce – Julia Sasal (SP w Kierzu Niedźwiedzim)

II miejsce – Karolina Chyb (SP w Skarżysku Kościelnym)
III miejsce – Wojciech Strzelec (SP Grzybowa Góra)
Gimnazjum
I miejsce – Wiktoria Kuźdub
II miejsce – Aneta Kabała
III miejsce – Anna Płusa

Nagrody dla najlepszych oraz dyplomy wręczali goście wymienieni na początku tekstu, a na koniec wójt Zdzisław Woźniak życzył
sukcesów na następnych szczeblach zmagań.

Eliminacje powiatowe odbędą się 13 kwietnia br. w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej.
Początek o godzinie 10.00.
Życzymy powodzenia!
Jacenty Kita
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Zebranie sprawozdawcze OSP
Grzybowa Góra
Około 40. strażaków z jednostki OSP w Grzybowej Górze oraz ich
gości uczestniczyło w dorocznym zebraniu sprawozdawczym. Tego
samego dnia wszystkie jednostki z naszej gminy walczyły z prawdziwą wiosenną plagą – wypalaniem traw, stąd na zebranie spóźnili się
przedstawiciele OSP w Lipowym Polu i Kierzu Niedźwiedzim.

Po wybraniu sekretarza obrad, którym został druh W. Płusa,
powołano komisje obsługujące zebranie w składzie: komisja uchwał
i wniosków – Ewelina Płusa, Ksawery Krupa i Robert Grzyb; komisja mandatowa – Justyna Niewczas, Radosław Bułka i Czesław
Grzyb; komisja skrutacyjna – Rafał Lipka, Sebastian Pik oraz
Hubert Obwarzanek.
Sprawozdanie z działalności operacyjno – bojowej i szkoleniowej
złożył Marek Grzyb, naczelnik jednostki. Wynika z niego, że strażacy z Grzybowej Góry w 2011 roku uczestniczyli łącznie w 78. akcjach
ratowniczo – gaśniczych, z tego 76 na naszym terenie oraz 2 wyjazdy
poza teren gminy. Na terenie gminy odnotowano 47 pożarów oraz 26
miejscowych zagrożeń. Trzy alarmy były fałszywe. Plagą są pożary
traw i nieużytków, które złożyły się na 29 wyjazdów.

Dotarli już druhowie z Kierza Niedźwiedziego i Lipowego Pola

Około 40. osób obecnych na spotkaniu

Zebranie otworzył i przewodniczył mu prezes jednostki Marian
Gładyś, który na wstępie powitał druhów i druhenki, członków honorowych: Ryszarda Łyżwę i Mariana Drożdżała oraz gości: wiceprezesa zarządu wojewódzkiego OSP Ireneusza Żaka, prezes zarządu powiatowego, posła Andrzeja Bętkowskiego, wójta Zdzisława
Woźniaka, przedstawiciela komendy powiatowej PSP bryg. Wiesława
Ungiera, dyrektor szkoły Małgorzatę Strzelec, radnego Wojciecha
Płusę, komendanta gminnego OSP Piotra Jańca, druhów z Kierza
Niedźwiedziego – Piotra Jańca i Mirosława Sasala oraz Lipowego
Pola – Tadeusza Chyba, Jerzego Koryckiego i Stanisław Niziołka,
a także zajmującego się sprawami przeciwpożarowymi w urzędzie
gminy Ksawerego Krupę.

Zebraniu przewodniczył prezes Marian Gładyś
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Jako ciekawostkę można dodać, że najdłuższa akcja to 33. godzinny udział w akcji powodziowej w Sandomierzu oraz 11. godzinna przy
pożarze składowiska odpadów „Almax” w Skarżysku - Kamiennej.
Działalność społeczną i kulturalną, popartą pokazem „Kroniki”,
przedstawiła kronikarz Małgorzata Strzelec. O tej formie pracy
strażaków pisaliśmy na bieżąco. Na szczegółowość i estetykę kroniki w swym późniejszym wystąpieniu uwagę zwrócił wiceprezes ZW
ZOSP Ireneusz Żak.
Następnie zebrani wysłuchali sprawozdania finansowego zaprezentowanego przez Grzegorza Kocię, informacji o prowadzeniu księgi gospodarza przedłożonej przez Anetę Pająk oraz zajmującego się
realizowanymi projektami sprawozdania Rafała Lipki.
Na koniec tej części zebrania głos zabrał w imieniu komisji rewizyjnej Daniel Przygoda składając jednocześnie wniosek u udzielenie
absolutorium dla zarządu.
Wszystkie te sprawozdania na koniec podsumował prezes Marian
Gładyś, który w obszernym wystąpieniu, zwrócił uwagę przede
wszystkim na sprawy, budzące jego sprzeciw lub niepokój, albo wymagające korekty.
Dotyczyły one:
- braku solidarności między trzema działającymi w gminie
jednostkami w sprawie podziału „po równo” dotacji na straż
z budżetu gminy; jego zdaniem powinien zostać opracowany
specjalny regulamin, uwzględniający zróżnicowanie naszych
jednostek i ich potrzeb;
- braku pieniędzy na zatrudnienie kierowców – konserwatorów;
- kontrowersji wokół słynnego pożaru, efektem czego są doniesienia do prokuratury;
- problemów ze szkoleniem w komorze dymnej, używania aparatów tlenowych i ich atestowania;
- niskich diet dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach,
które są najniższe wśród wszystkich gmin w powiecie;
- niesprawiedliwego przydziału pomp przez komendę powiatową podczas zawodów sportowo – pożarniczych;
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Swoje wystąpienie prezes zakończył dobrym akcentem nagradzając dyplomami osoby zasłużone w pracy w 2011 roku. Otrzymali
je: Małgorzata Strzelec, Aneta Pająk, Marek Grzyb, Grzegorz
Kwiatkowski, Rafał Lipka, Grzegorz Kocia i Wojciech Płusa.

Pogadanka na temat bezpieczeństwa
pożarowego

W dniu 8 marca 2012 roku przedstawiciel OSP Grzybowa Góra
wygłosił pogadankę dla uczniów klas 0-VI naszej szkoły dotyczącą
bezpieczeństwa pożarowego.
Prezes OSP Marian Gładyś omawiał kwestie związane z niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą wypalanie traw i jakie szkody powoduje w ekosystemie. Przypomniał dzieciom o numerach alarmowych oraz mówił o trudnej, ale odpowiedzialnej pracy strażaków.
(rl)

Eliminacje szkolne Turnieju Wiedzy
Pożarniczej w Kierzu Niedźwiedzim
Dnia 9 marca 2012
roku w Publicznej Szkole
Podstawowej w Kierzu
Niedźwiedzim
został
przeprowadzony konkurs z zakresu wiedzy
pożarniczej.
Wszyscy
uczniowie z klasy IV, V
i VI wzięli w nim udział.

Dyplomy wręczali zaproszeni goście

Z kolei za wysoką mobilność i największą liczbę wyjazdów podziękowania otrzymali: Edward Kocia, Jarosław Piętak, Hubert
Obwarzanek, Krzysztof Łyżwa, Sebastian Strzelec, Wojciech
Stępień, Sylwester Płusa, Sławomir Pater. Podziękowano również
Ewelinie Płusa za koordynowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Po przyjęciu sprawozdań i udzieleniu absolutorium przyjęto plan
pracy na ten rok i głos oddano zaproszonym gościom, a całość zakończył tradycyjny strażacki poczęstunek.
Jacenty Kita

Komisja złożona ze strażaków w składzie: Jan Ulewiński, Dariusz
Sasal i Piotr Janiec po sprawdzeniu wszystkich testów ogłosiła wyniki:
- I miejsce zajęła Julia Sasal z klasy V,
- II miejsce zajęła Jessika Sadza z klasy VI,
- III miejsce zajął Krzysztof Pączek z klasy VI.
Strażacy wręczyli zwycięzcom dyplomy, kalendarze i upominki
w postaci maskotek.
Kamila Wargacka
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Spotkanie klubu DKK w świątecznym
nastroju

Kaluga, Zuzia Sieczka, Patryk Socha, Gabrysia Walas, Nadia
Miernik. Wyróżniono również dwoje dzieci do lat 5: Paulinę Karpeta
oraz Jana Jabłońskiego.
Duża zasługa w tym rodziców, którzy przyprowadzali dzieci do
bibliotek oraz czytali książki swoim pociechom. Laureaci konkursu
odebrali nagrody książkowe z rąk Wójta Gminy Zdzisława Woźniaka
oraz Sekretarza Gminy Moniki Mączyńskiej.
Zwycięzcom gratulujemy!!!
Teresa Banaszczyk

Nowości w bibliotece

8 marca odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
działającego przy Bibliotece Publicznej w Skarżysku Kościelnym.
W tym wyjątkowym dla kobiet dniu spotkanie rozpoczęło się od życzeń, złożonych przez wójta gminy Zdzisława Woźniaka oraz wręczenia kwiatów dla pań na ręce Agnieszki Mindy.
Omawiane były dwie powieści.
Pierwsza z nich to „Każdy dom potrzebuje balkonu” Riny Frank.
Powieść jest napisana dość specyficznie. Każdy z kilkunastu rozdziałów podzielony jest na dwa plany czasowe, pierwszy związany z dzieciństwem Riny, tudzież z historią jej rodziców, i drugi, w którym nasza
bohaterka mierzy się już z dorosłymi problemami.
Druga pozycja to „W ogrodzie Mirandy” Katarzyny Krentz.
To historia polskiej emigrantki, która z wyżyn prawniczej kariery
w warszawskiej kancelarii, spadła na angielską prowincję, będąc na
dodatek w nieplanowanej ciąży. Miranda w jednej chwili traci lukratywną posadę, a tym samym szansę na błyskotliwą karierę. Powodem
zawodowej klapy jest ciąża przebojowej „singielki”, która wyklucza ją
ze środowiska fantastycznie markowych i nieskazitelnie „trendy” pracoholików robiących karierę. Bohaterka traci wszystko: pracę, mieszkanie, przyjaciół, samochód, a nawet ubrania. W tym co ma na sobie
zostaje na londyńskim bruku. Postanawia zostać w Anglii. Szybko
okazuje się, życiowa katastrofa staje się początkiem nowej drogi życiowej, a nieplanowana ciąża źródłem wewnętrznej siły i talizman szczęścia.
Obie pozycje wzbudziły mieszane uczucia, ale następne spotkanie
już w kwietniu.
Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Książki.
Teresa Banaszczyk

Rozstrzygnięcie konkursu
czytelnicy w 2011 roku”

„Najlepsi

W Gminnej Bibliotece Publicznej rozstrzygnięty został konkurs
na „Najlepszego Czytelnika 2011 roku”.
Konkurs ogłoszono 1 marca 2011 roku i trwał do 31 grudnia 2011
roku. W konkursie mogły wziąć udział dzieci od 3. do 13. roku życia,
o ile nie zgłosili swojej rezygnacji z uczestnictwa. Ocenie konkursowej podlegały:
- liczba przeczytanych i oddanych książek,
- frekwencja, z jaką czytelnik uczęszcza do biblioteki.
Najlepszymi czytelnikami zostali: Karolina Sieczka, Agnieszka
Strzelec, Gabrysia Kuźdub, Ada Walachnia, Patryk Paź, Gabrysia
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***
Leo Kessler, „Blitzkrieg 1939. Marsz na Warszawę”.
Upalne lato 1939 roku. Cała Europa znajduje się w cieniu nadchodzącej wojny. Niemcy
szukają już tylko pretekstu, by ją wywołać.
Jednak ich przeciwnicy do ostatniej chwili
starają się uzyskać informacje, które mogą zadecydować o wyniku przyszłego starcia.
Kluczem wydaje się być niemiecka maszyna szyfrująca ENIGMA. Do akcji w Berlinie
wkracza brytyjski wywiad wspomagany przez
polskich agentów. Liczy się każda chwila
– armia hitlerowska jest już gotowa do wojny z Polską. Elitarny oddział – BATALION
SZTURMOWY SS WOTAN zostaje wysłany
do przeprowadzenia prowokacji w radiostacji w Gliwicach, a celem
pierwszej kampanii staje się Warszawa
***
Raymond Feist, „Lot Nocnych jastrzębi”.
Raymond E. Feist, autor z topu listy bestsellerów „New York Timesa”, powraca do magicznego świata, nad którym znów zbierają się
czarne chmury...
Zaczyna się właśnie Wojna Mroku!
Mrożąca krew w żyłach wizja ogromnej armii, która pojawia się w samym sercu Midkemii, by przynieść jej śmierć
i zniszczenie, budzi w środku nocy potężnego maga imieniem Pug. Nawet wielka potęga
Tsuranuanni nie może powstrzymać najazdu
obcej rasy. Tymczasem
w odległym mieście Stardock dwaj bracia
zupełnie nieprzygotowani do tak poważnej misji otrzymają szansę
dołączenia do Konklawe Cieni. Mają pomóc w ujawnieniu spisku sięgającego szczytów władzy. Sieć intryg snuje starożytna Gildia Śmierci
- klan bezlitosnych zabójców, których przerażeni ludzie ochrzcili mianem Nocnych Jastrzębi!
***
„Złota Księga Wesołych Bajek”
Pouczające opowieści z pogodnym morałem.
Złota księga wesołych bajek to zbiór klasycznych opowieści z morałem, które przedstawiają poważne sprawy w lekki i pogodny
sposób. Proste i wesołe bajki rozwijają wyobraźnię, uczą prawd o świecie, a także bawią
zarówno dzieci jak i dorosłych. Złota księga
opatrzona została zabawnymi, oryginalnymi
rysunkami, które ułatwią dzieciom zrozumienie i przyswojenie opowieść.
Teresa Banaszczyk
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Szok’ująca wizyta cyrkowców
W czwartek 15 marca SP w Grzybowej Górze odwiedzili artyści cyrkowi z cyrku „Szok” w przedstawieniu, które zelektryzowało
wszystkich uczniów.

kazali się dużą pomysłowością. Zarówno zwycięzcy, jak i pozostali
uczestnicy zostali nagrodzeni.
Ważnym wydarzeniem dla dzieci był zorganizowany w czasie
W pełnych ekspresji
pokazach wystąpili młodzi artyści bawiący dzieci
akrobatycznymi
sztuczkami. Były pokazy żonglerki, występy klowna,
konkursy dla publiczności,
a przede wszystkim okazja
dla wspaniałej zabawy dla
uczniów zerówki, przedszkola i dzieci z klas I-VI.
Artyści wystąpili w pokazie tresury zwierząt, humorystycznych scenkach,
w ekwilibrystycznym układzie pełnym pasji.
Za swój występ zebrali
gromkie brawa od dzieci
zgromadzonych w remizie
OSP Grzybowa Góra.

(rl)

Co ciekawego w przedszkolu?
Pierwsze miesiące nowego 2012 roku upłynęły dzieciom
z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym pod znakiem wielu atrakcji i uroczystości przedszkolnych.
Ważnym i odpowiedzialnym zadaniem podjętym przez
wszystkie przedszkolaki w nowym roku było przygotowanie uroczystej akademii z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Na tę szczególną okoliczność dzieci przygotowały inscenizacje słowno-muzyczne, na które zaprosiły swoje ukochane babcie
i dziadziusiów. Uroczyste spotkania zakończone zostały wspólnymi zabawami i słodkim poczęstunkiem.
Podczas spotkania zostały ogłoszone także wyniki konkursu
plastycznego pt: „Moja babcia lub dziadek”. Dzieci przedstawiały
swoich dziadków w formie pacynek i wspólnie ze swymi rodzicami, którzy wspierali je w zrealizowaniu tego przedsięwzięcia wy-

karnawału Bal Przebierańców, który w tym roku przebiegał pod
hasłem: „Bajkowe postacie na balu u księcia”. Wszystkie przedszkolaki przygotowały na tę szczególną okazję piękne stroje balowe.
W czasie zabawy zorganizowano wiele ciekawych konkursów oraz
słodki poczęstunek.
Tegoroczne
ferie
zimowe
przebiegały w przedszkolu pod
hasłem „Baśnie i bajki
z różnych stron Polski”.
Przez dwa tygodnie zajęć podczas ferii dzieci
zapoznawały się z literaturą dziecięcą napisaną
przez polskich autorów.
Na
zakończenie
pojechały do MCK do
Skarżyska Kamiennej na
bajkę „Delfin Plum”.
Zofia Sieczka

k wiecień 2012
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Z Ż ycia Szkó ł

„Dzień Zimy” w Zespole Szkół
Publicznych

do krainy Wiecznych Lodów”. Celem tego spotkania było utrwalenie
wiadomości związanych z współistnieniem człowieka i przyrody,
kształcenie umiejętności spostrzegania, nazywania i wyrażania swoich uczuć, komunikowania się z innymi oraz integrowanie wychowanków poprzez stworzenie warunków do wspólnych przeżyć. Podczas
spotkania uczniowie realizowali różnorodne zadania: uczestniczyli
w zabawach integracyjnych oraz muzyczno - ruchowych, w działal-

W naszej placówce w pierwszych dniach marca przedstawicielki
Samorządu Uczniowskiego: Karolina Kustra, Aleksandra Wiaderny,
Natalia Węgłowska i Patrycja Szymańska pod opieką Marzanny
ności plastycznej, w działaniach związanych z wiadomościami i umiejętnościami czerpanymi z edukacji polonistycznej i środowiskowej.
Odpowiadali na zadawane pytania, wyszukiwali w zadaniach ukry-

Dręga i Lidii Mirkowskiej zorganizowały dzień integracyjny pod hasłem „Dzień Zimy”. Przebiegał on na poziomie poszczególnych klas.
W klasach I - III przeprowadzono spotkanie pod hasłem „Podróż
tych wyrazów, rozwiązywali krzyżówki oraz odgadywali skąd pochodzą czytane fragmenty.
Spontaniczna atmosfera, uśmiechy na twarzach i różnego rodzaju
emocje świadczyły o miłym spotkaniu.
W klasach IV – VI zorganizowano „Zimową spartakiadę”, której
celem była integracja wychowanków, poprzez stworzenie warunków
do wspólnie spędzanych chwil, pogłębianie odpowiedzialności współuczestników zabawy, rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej.
Uczniowie podzieleni na grupy rywalizowali ze sobą w różnych konkurencjach. Wśród nich były: jazda na nartach (narty zastąpiła flanelowa szmatka), jazda na łyżwach (czyli na gazetach), jazda na sankach,
które zastąpiły worki gimnastyczne, bitwa na papierowe śnieżki oraz
klejenie bałwana i wykonanie zimowego stroju.
Całemu spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera. Dzieci wspólnie
pracowały i dążyły do osiągnięcia celu.
Marzanna Dręga
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Z Ż ycia Szkó ł

Dzień Kobiet w przedszkolu

„Grom” na targach rolniczych

Doniosłą rolę kobiet w życiu każdej społeczności postanowiły
uczcić najmłodsze dzieci z naszej z naszej placówki przygotowując inscenizację słowno-muzyczną z okazji Dnia Kobiet.

W dniach 16-18 marca w Kielcach odbyły się największe w Europie
Wschodniej targi rolnicze „Agrotech”.

Z wielkim zaangażowaniem prezentowały wyuczone wiersze
i piosenki, aż zaproszonym paniom łezki kręciły się w oku.

W ramach imprezy w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie
Krajowej Rady Izb Rolniczych. Aby wprowadzić trochę rozrywki na
zaproszenie prezesa Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Ryszarda Ciżli
wystąpił kabaret „Grom” ze Skarżyska Kościelnego. Kabaret napisał na
tą okoliczność piosenkę, która bardzo się podobała, ponieważ za nasz
cały występ od Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych podziękowanie
odebrał członek zarządu powiatu Skarżyskiego Zenon Nowakowski,
który razem z nami uczestniczył w koncertach. Gdy koncertowaliśmy przed przepięknie udekorowanym stoiskiem Krajowej Rady Izb
Rolniczych zbierały się tłumy zwiedzających. Byli przedstawiciele
z Ministerstwa Rolnictwa, z telewizji i inni.
Warto dodać, że zarówno od przedstawicieli z Ministerstwa, jak
i telewizji otrzymaliśmy kilka propozycji występów w Warszawie.
Pragnę podziękować prezesowi Ryszardowi Ćiżli za zaproszenie
jak i panu Zenonowi Nowakowskiemu, który nam towarzyszył, a jak
dodał jest to wspaniała promocja naszego powiatu.
Szymon Płusa

Wśród najlepszych z ortografii
Ponadto 14 marca przedszkolaki odwiedziły pracownice z zaprzyjaźnionego zakładu krawieckiego „Dana”, gdzie nie tylko złożyły okolicznościowe życzenia, ale również zwiedziły zakład i uczestniczyły
w słodkim poczęstunku.
Zofia Sieczka

Za miesiąc napiszemy o…
*
*
*
*
*

W następnym wydaniu „Naszej Gminy” napiszemy m.in. o:
„Oratorium Wielkopostnym” w wykonaniu chóru kleryków
z Radomia,
wystawie wielkanocnej w urzędzie gminy,
II Szkolnym Festiwalu Projektów,
uroczystościach powstańczych w Grzybowej Górze,
targach „Agrotravel”.

W dniu 14 marca br. uczniowie
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięli udział w „X Powiatowym
Konkursie
Ortograficznym
Szkół
Ponadgimnazjalnych”, który odbył się jak
co roku w Zespole Szkół Transportowo
- Mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej.
Celem konkursu jest promowanie
umiejętności w zakresie stosowania zasad
ortograficznych języka polskiego, doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej oraz rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.
Publiczne Gimnazjum w Skarżysku
Kościelnym reprezentowało troje uczniów.
W kategorii „gimnazja” na 11 uczestników II miejsce zajął Dawid Kabała (kl. I), a III miejsce Michał
Miernik (kl. III).
Jesteśmy z Was dumni, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Agnieszka Pakuła

k wiecień 2012
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Spo r t - Pi łka Siat kowa

Nasze siatkarki wicemistrzyniami
województwa LZS

dramatycznych końcówkach setów do 23 i do 24. Był to najbardziej
wyrównany finał ligi od 3 lat. Tym samym drużyna DANA - GAMEB
SKARŻYSKO Kościelne zdobyła wicemistrzostwo województwa
świętokrzyskiego na rok 2012 świętokrzyskiej ligi LZS.

W sobotę 10 marca w Fałkowie odbył się finał VI Świętokrzyskiej
Ligi LZS w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn. Bardzo dobrze spi-

Zespół zagrał w składzie:
Dominika Świercz, Katarzyna Dejworek, Paulina Staniszewska,
Lena Nowak, Klaudia Grzyb, Aleksandra Ludew, Maryna Żak,
Dominika Brożyna, Kaja Mamla, Klaudia Czarnota, Ewelina Sasal,
Małgorzata Śliwka. Na finale w roli adeptek obecne były jeszcze
Kamila Ludew i Daria Bilska.
Trenerem zespołu jest Jarosław Mosiołek, a kierownikiem
Tomasz Bilski.

sała się drużyna Dana - Gameb Skarżysko Kościelne, która została
wicemistrzyniami województwa świętokrzyskiego na rok 2012 świętokrzyskiej ligi LZS. Podopieczne trenera Jarosława Mosiołka przegrały w finale z GLKS Fałków 2:0
(25:23,26:24).
Organizatorem finału było ŚZ
LZS w KIELCACH oraz Urząd
Gminy w Fałkowie. W finale turnieju kobiet wystąpiły zawodniczki DANA -GAMEB SKARŻYSKO
KOŚCIELNE. W finałach mężczyzn wystąpił zespół LZS
SKARŻYSKO-KOŚCIELNE.
W meczach półfinałowych wśród
kobiet GLKS FAŁKÓW pokonał ULKS STOPNICĘ 2:0 (25:19,
25:17) w drugim spotkaniu półfinałów DANA - GAMEB SKARŻYSKO KOŚCIELNE pokonał zespół
ZS POŁANIEC 2:0 (25:22, 25:19) awansując do meczu finałowego ligi.
Przed meczem finałowym odbył się mecz o 3 miejsce w którym ZS
POŁANIEC wygrał z zespołem ULKS STOPNICA 2:0 (25:14, 25:19).
Mecz o mistrzostwo województwa Świętokrzyskiej Ligi Kobiet LZS
stał na bardzo dobrym poziomie, czego dowodem jest końcowy wynik. Drużyna DANA-GAMEB uległa ubiegłorocznym triumfatorkom
Ligi, zespołowi GLKS FAŁKÓW 2:0 przegrywając obydwa sety po
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Wyniki:
GLKS FAŁKÓW - ULKS STOPNICA 2:0 (25:14,25: 19)
ZS POŁANIEC - DANA -GAMEB SKARŻYSKO KOŚCIELNE 0:2
(22:25, 19:25)
Mecz o 3 miejsce:
ZS POŁANIEC - ULKS STOPNICA 2:0 (:25:14, :25:19)
Finał
GLKS FAŁKÓW - DANA -GAMEB SKARŻYSKO KOŚCIELNE
2:0 (25:23, 26:24)
W najbliższych tygodniach nasze siatkarki wystąpią
w trzech turniejach o randze ogólnopolskiej w Szydłowcu, Piasecznie
i Andrychowie.
Materiał nadesłali:
Jarosław Mosiołek i Tomasz Bilski

k wiecień 2012

W Gr z y bowe j Gó r ze

Ferie zimowe 2012 w Grzybowej Górze

Starachowic, z których skorzystali wszyscy chętni pragnący poprawić swoją kondycję.
W trakcie ferii odbyły się konkursy – plastyczny „Moje wymarzone ferie”, gdzie wygrały dziewczynki, a także turniej tenisa stołowego, w którym triumfowali chłopcy. Niespodziewane ocieplenie
i odejście zimy pod koniec ferii sprawiło, że nie odbył się planowany
kulig, ale może przyszły rok przyniesie więcej śniegu…
(rl)

Szkolny etap OTWP

W okresie ferii
zimowych od 13 do
24 lutego bieżącego roku uczniowie
Szkoły Podstawowej
w Grzybowej Górze
brali udział w zajęciach świetlicowych
organizowanych na
terenie szkoły lub
w formie wyjazdów do SkarżyskaKamiennej i Starachowic.
Uczniowie
brali między innymi udział
w zajęciach plastycznych,
ruchowo-muzycznych,
rozgrywkach gier planszowych. Ogromnym powodzeniem wśród wszystkich
uczestników cieszyły się
zajęcia kulinarne, w tym
przygotowywanie gofrów
i pieczenie ciasta.
Wielką frajdą dla
naszych
uczniów
był
wyjazd na lodowisko
miejskie w Skarżysku,
a także wypad na basen do

W dniu 15 marca odbył
się w Szkole Podstawowej
w
Grzybowej
Górze
szkolny
etap
konkursu „Ogólnopolski Turniej
Wiedzy Pożarniczej” zorganizowany przez OSP
Grzybowa Góra.
W konkursie udział
wzięli uczniowie klasy V,
którzy doskonale przygotowali się do tego etapu. Różnice pomiędzy
uczniami były minimalne,
a w pierwszej trójce, która
przeszła do kolejnego etapu znaleźli się: Wojciech
Strzelec, Tomasz Stefaniak
i Katarzyna Gajewska.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki, a laureaci pamiątkowe dyplomy.
Życzymy Im powodzenia na dalszych etapach.
(rl)

Konkurs recytatorski wierszy Marii
Konopnickiej

k wiecień 2012

8 marca br. uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w konkursie recytatorskim wierszy Marii
Konopnickiej „Co słonko
widziało?” zorganizowanym przez szkolną
bibliotekę. Komisja konkursowa oceniała dzieci
w kategoriach przedszkola i zerówki, klas
I-III i klas IV-VI.
Wszyscy
uczestnicy konkursu wykazali się znakomitym
opanowaniem wierszy
M. Konopnickiej z zapałem i artystycznym zacięciem
deklamowali
strofy wybranych utworów.
(rl)
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dzień ko b ie t w lipow ym po lu

Święto pań w Lipowym Polu
Z inicjatywy Rady Sołeckiej Lipowego Pola Skarbowego w dniu
10 lutego w miejscowej szkole odbyła się piękna i ciepła uroczystość
z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Kilkadziesiąt pań miło
spędziło to popołudnie, przy słodkim poczęstunku i… lampce
soku pomarańczowego.

i Konrad Pietras. Dodajmy, że dekorację przygotowała Edyta
Niziołek. Od organizatorów nagrodzeni zostali za występ słodyczami.
Po programie chłopcy wręczyli paniom tulipany, a to samo wraz
z życzeniami uczynił wójt Zdzisław Woźniak i Włodzimierz Foch.
–Kobieta jest jak żagiel, który steruje życiem – stwierdził wójt.

Wcześniej jednak wszystkich przybyłych na spotkanie a przede
wszystkim Panie, wójta gminy Zdzisława Woźniaka, sekretarz
Monikę Mączyńską, radną Renatę Kępa powitał Włodzimierz
Foch, sołtys a zarazem radny z tej miejscowości.

Program słowno – muzyczny, oczywiście z dominującą tematyką kobiet, zaprezentowali młodzi mieszkańcy Lipowego Pola
przygotowani przez Krystynę Foch. W rolę aktorów wcielili się:
Karolina Róg, Kinga Nowak, Monika Pajor, Anita Łysakowska,
Inga Bilska, Aleksandra Bilska, Klaudia Glijer, Patrycja Dziewit,
Sebastian Sadza, Kamil Sadza, Adrian Łysakowski, Patryk Glijer

Na zakończenie za pomoc w przygotowaniu spotkania W. Foch podziękował Radzie Sołeckiej oraz
Pawłowi Sadza, Zbigniewowi
Pietras, Andrzejowi Glijer,
Jarosławowi Łysakowskiemu
i
Alkowi
Jabłońskiemu.
Sprzęt nagłaśniający użyczyli
„Grzybowianie”.

Jacenty Kita
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