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Egzemplarz bezpłatny

Podwójny sukces

* uroczystości powstańcze w Grzybowej Górze,
* wizyta Marszałka Adama Jarubasa w powiecie,
* o gminnych inwestycjach,
* relacja z sesji rady gminy,
* wielkanocne spotkanie Stowarzyszenia,
* nasi strażacy walczyli z wielkim pożarem,
* mityng AA i Al-anon Iskierka,
* w przedszkolu i w szkołach.
Ogromny sukces odnieśli wychowankowie Renaty Wolskiej –
zarówno uczniowie gimnazjum w Skarżysku Kościelnym, jak i jego
absolwenci, podczas III edycji Pojedynku na głosy. W obu kategoriach zajęli I miejsce.
Czytaj na str. 10

Rozgromili rywali!!!

„Nauka Moją Szansą”

Uczniowie z naszej gminy okazali się bezkonkurencyjni podczas eliminacji powiatowych OTWP Młodzież zapobiega pożarom.
W grupie 9. laureatów było ich aż pięcioro!
Czytaj na str. 10

Najpiękniejsze ozdoby Wielkanocne

Taki tytuł nosił projekt, który przez ostatnie pół roku w szkole
podstawowej w Majkowie realizowała Fundacja Studio TM Doroty
i Artura Anyżów. Jego podsumowanie odbyło się 26 marca.
Czytaj na str. 8-9

Peregrynacja symboli
Światowych Dni Młodzieży

Ostatniego dnia marca wręczono nagrody laureatom konkursu
zatytułowanego Wielkanocne wyzwanie zorganizowanego przez bibliotekę oraz nauczycieli ZSP. Wpłynęło łącznie 67 prac.
Czytaj na str. 15

8 kwietnia w dekanacie skarżyskim odbyła się peregrynacja
symboli Światowych Dni Młodzieży. Symbole nawiedziły między innymi skarżyskie szkoły. O godzinie 13.00 dotarły one na plac przed
Zespołem Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym.
Czytaj na str. 6
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W y da r z e n i a

„Bo wolność krzyżami się mierzy”
19 kwietnia 1863 roku
grupa powstańców stoczyła
w Grzybowej Górze zwycięską walkę z wojskami
rosyjskimi. Tego samego
dnia, ale 152 lata później
upamiętniono tamte wydarzenia.
Pierwsza część uroczystości miała miejsce pod kapliczką powstańczą. Najpierw salut armatni oddali druhowie z OSP Grzybowa Góra. Później w imieniu
organizatorów, przybyłych
powitała sołtys Magdalena
Piętak, po czym delegacje
złożyły wiązanki kwiatów.
Pod pomnikiem upamiętniającym tamte wydarzenia
stanęły poczty sztandarowe
gminy Skarżysko Kościelne, jednostek OSP, XIII
Świętokrzyskiego Korpusu
Polskich Drużyn Strzeleckich, SP Grzybowa Góra oraz grupa rekonstrukcyjna.
Dalsza część uroczystości odbyła się w remizie strażackiej. Na
komendę prezesa OSP Mariana Gładysia odśpiewano Mazurka
Dąbrowskiego, po czym
przywitał on przybyłych
gości. Byli wśród nich
m.in.
przewodnicząca
rady gminy Marzena
Piętak, wójt Zdzisław
Woźniak, starosta Jerzy
Żmijewski, radny powiatowy Paweł Wiatr,
sekretarz gminy Monika
Mączyńska, radni: Janusz Sieczka, Sebastian Pik i Zbigniew Piętak
oraz przedstawiciele rad sołeckich Skarżyska Kościelnego I, Lipowego Pola Plebańskiego oraz Świerczka, delegacje wszystkich jednostek
strażackich, zespół Grzybowianki. Szczególnie ciepło prezes powitał
Annę Płusa, żonę Jacentego Płusy, który wraz ze swym ojcem w 1935
roku ufundował kapliczkę.
Rys historyczny wydarzeń z 1863 roku przedstawił Marian
Gładyś, po czym wysłuchaliśmy programu słowno –
muzycznego wg scenariusza
opracowanego przez Małgorzatę Strzelec. Śpiewano
pieśni patriotyczne, recytowano wiersze, wystąpił zespół Grzybowianki. W gronie osób czytających wiersze
byli: Bartosz Strzelec, Monika Mączyńska, Magdalena Piętak,
Marian Gładyś, Marzena Piętak, Wojciech Strzelec, Grzegorz
Kocia, Jowita Wiatr, Marysia Dwojak, Małgorzata Strzelec. Głos
zabrali też zaproszeni goście.
Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, Zarząd Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej, Rada
Sołecka, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Grzybowej Górze.
Jacenty Kita
Fotorelacja na str. 16
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Adam Jarubas

z wizytą w powiecie
skarżyskim
W środę 8 kwietnia, w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku - Kamiennej gościł kandydat
Polskiego Stronnictwa Ludowego
na Prezydenta RP Adam Jarubas.
Wcześniej Adam Jarubas odwiedził Końskie i Bliżyn, a później
udał się do Starachowic. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele
władz miasta, powiatu, gmin go tworzących oraz sympatycy kandydata. Wśród obecnych byli także m.in. radna powiatowa Danuta
Banaczek, wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz grupa mieszkańców
naszej gminy.

W trakcie spotkania kandydat przedstawił najważniejsze punkty swojego programu wyborczego, mówił m.in. o bezpieczeństwie
Polski, o kryzysie demograficznym i wzroście dzietności Polskich
rodzin, o złotówce jako walucie Polskiej, że nie jesteśmy gotowi na
wprowadzenie euro, o zmianie konstytucji Polskiej oraz o roli prezydenta Polski.

Program Adama Jarubasa to 10 punktów: wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, walka z kryzysem demograficznym, Polska ziemia
dla Polaków, służba zdrowia dostępna dla każdego, złotówka musi
pozostać narodową walutą, przyśpieszenie postępowań sadowych,
niskie podatki i prawo
sprzyjające
działalności
gospodarczej,
dokończenie reformy
samorządowej, dobre
imię Polski i strzeżenie
dziedzictwa kulturowego Polski, większa
podmiotowość na arenie międzynarodowej.
Jacenty Kita
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Aktualności

Figura powróciła na swoje miejsce

Na czas budowy ronda w Skarżysku Kościelnym zabytkowa figura Matki Boskiej ufundowana przez mieszkańców zlokalizowana na
miejscu inwestycji została zdemontowana i poddana renowacji. 30
marca powróciła na swe miejsce, a dzień później efekty przeprowadzonych prac renowacyjno – konserwatorskich oceniali przedstawiciele powiatu i gminy: Anna Leżańska – członek zarządu powiatu,
wójt gminy Zdzisław Woźniak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Marek Czyż wraz z pracownikiem tej jednostki Romanem Derrą oraz
Ksawerym Krupą z Urzędu Gminy.
Figura wotywna w 1938 roku została ufundowana przez Andrzeja
i Justynę Stefańskich.
(jaki)

Rondo już zagospodarowane

Lada dzień nastąpi ostateczne zakończenie jednej z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych w gminie – budowa ronda w Skarżysku Kościelnym. Choć rondo zostało dopuszczone warunkowo do
ruchu w grudniu 2014 roku, to ze względu na pogodę część prac (m.in.
zagospodarowanie terenu, sianie trawy, przeniesienie figury NMP,
oznakowanie poziome drogi) zostało przesunięte na wiosnę tego roku.

Zaczął się długo wyczekiwany remont
Na ten moment mieszkańcy Lipowego Pola Skarbowego, ale przede
wszystkim uczniowie szkoły oraz dzieci korzystające ze świetlicy wiejskiej, czekali od dawna. Do końca czerwca wykonane zostanie zadanie inwestycyjne pod nazwą: Adaptacja pomieszczeń i naprawa dachu
świetlicy wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym oraz zagospodarowanie
terenu wokół świetlicy z wykonaniem grilla z zadaszeniem. Krótko mówiąc, szkołę czeka remont. Umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu gmina podpisała 31 marca, a łączny koszt prac to 99.936,00 zł.

-Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu Odnowa Wsi – mówi wójt gminy Zdzisław Woźniak.
Zakres robót do wykonania w pomieszczeniu świetlicy obejmuje
rozbiórkę przewodu kominowego, wymianę stolarki drzwiowej, zabudowę dodatkowych drzwi przesuwnych pomiędzy zapleczem rekreacyjno - sportowym, a zapleczem socjalnym, wymianę opraw oświetleniowych i instalacji oświetleniowej, wymianę okładzin ściennych
i sufitowych na ognioodporne z płyt gipsowo –kartonowych, malowanie pomieszczenia oraz wymianę podłogi w pomieszczeniu zaplecza
na panele.
Wzbogaceniu ulegnie miejsce do rekreacji, gdyż w ramach zagospodarowania terenu powstanie altana ogrodowa wraz ze stołem
i ławkami, palenisko do grillowania, teren zostanie utwardzony kostką brukową i okrawężnikowany.
Zmianie ulegnie konstrukcja dachu. Usunięte zostanie stare pokrycie eternitowe wraz z elementami towarzyszącymi (odgromienie,
obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe), a w to miejsce powstanie
całkowicie nowy dach z blachy trapezowej powlekanej.
Jacenty Kita

W ramach inwestycji: rozebrano budynek mieszkalny przy ulicy
Kościelnej 1, przeniesiono figurę NMP oraz fundamenty masztów
flagowych Urzędu Gminy poza pas drogowy,
przebudowano linię energetyczną oraz istniejący
system odwodnienia. Ponadto wykonano oświetlenie skrzyżowania.
Budowa ronda została sfinansowana przez powiat skarżyski oraz gminę Skarżysko Kościelne
w proporcjach pół na pół,
a łączny koszt zamknął się kwotą 1.049.579,04 zł.
(jaki)

Konkurs dla organizacji pozarządowych
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne ogłosił konkurs dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań z zakresu upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu oraz w zakresie sportu i rekreacji. Termin
składania ofert upływa 4 maja 2015 roku, a do rozdysponowania jest
łącznie 16.000 złotych.
Więcej, w tym wzór oferty oraz wymagane dokumenty do pobrania ze strony internetowej: www.ugskarzysko.bip.doc.pl, zakładka:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
(jaki)
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Z Prac Rady Gminy

Zmiany w „Studium” uchwalone

Na sesji w dniu 30 marca Rada Gminy w Skarżysku Kościelnym podjęła
bardzo ważną uchwałę związaną z zagospodarowaniem przestrzennym a mianowicie uchwaliła zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Jest to dokument sporządzany dla całego obszaru
gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady
zagospodarowania. Studium jest podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu zagospodarowania prze-

Obecni na sesji mieli do autorów zmian wiele pytań. Stanisław Czubak
prosił o bardziej szczegółowe ich przybliżenie. Marek Czyż pytał o to, czy Studium uwzględnia sposoby odprowadzania wód opadowych. Janusz Sieczka
pytał o to, dlaczego nie wszędzie na obszarze Skarżyska Kościelnego dopuszczona jest podwójna linia zabudowy. O tereny budowlane w Lipowym Polu
Plebańskim pytała Renata Kępa, a Zdzisław Rymarczyk o planowany zbiornik wodny w Michałowie, zaś Jacek Bryzik i Tomasz Winiarski o taki zbiornik między Skarżyskiem Kościelnym, Świerczkiem i Kierzem Niedźwiedzim.
Odpowiedzi i wyjaśnień udzielał zarówno Paweł Niemiec jak i główny
projektant Joanna Świetlińska – Łobudka. Wyjaśnili, że w obecnie istniejących dokumentach planistycznych brakuje terenów pod zabudowę, stąd w Studium wyznaczono obszary, na których dopuszcza się zabudowę na tzw. zatylu,
a więc w 2-3 linii zabudowy, pod warunkiem opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na przykład w Michałowie przewiduje się budowę zbiornika wodnego oraz zabudowę rekreacyjną (co obecnie
blokuje zabudowę), wyznaczony został teren pod lokalizację infrastruktury
związanej z odnawialnymi źródłami energii (oprócz wiatraków, ale dopuszczono np. urządzanie fotowoltaiczne czy biogazownie). Odpowiadając na zadane pytania projektanci stwierdzi, że w Studium nie proponuje się rozwiązań
w zakresie odprowadzania wód, gdyż jest ono dokumentem zbyt ogólnym. Nie
wszędzie możliwe jest wytyczenie 2-3 linii zabudowy ze względu na występowanie terenów ochronnych lub istniejące cieki wodne, ukształtowanie terenu
nie pozwala na lokalizację drugiego zbiornika wodnego – z czym zresztą nie
zgodzili się Stanisław Czubak i Tomasz Winiarski twierdząc, że w przeszłości
istniały tam stawy, a dziś cieki wodne się odtwarzają w sposób naturalny.
Ostatecznie przy 5. głosach przeciw i 10. za, rada przyjęła zmiany w Studium.
Jacenty Kita

Pracowała Rada Gminy

strzennego jest aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym
zaliczane jest do aktów planowania ogólnego. Nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących i nie może być
podstawą do wydania decyzji administracyjnych.
Prace nad zmianami trwały od lipca 2012 roku, a wykonywała je firma
Lex Urbi z Wrocławia. –Konieczność dokonania zmian wynikała po pierwsze ze zmiany przepisów o planowaniu przestrzennym, a po drugie ze zmian
terytorialnych na obszarze gminy dokonanych w 2001 oraz 2004 roku. Ta
zmiana jest ważna, ponieważ zobowiązuje gminę przy sporządzaniu planów
miejscowego zagospodarowania przestrzennego do respektowania zawartych
w Studium zapisów – powiedział na wstępie Andrzej Skrzypczak, kierownik
Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy.

Później głos zabrał jeden z projektantów Paweł Niemiec. – Dokument
składa się z dwóch zasadniczych części: uwarunkowań rozwoju i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, a obie zawierają część opisową i rysunkową. Studium pokazuje jak gmina będzie się rozwijać w przyszłości.
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30 marca odbyła się 5 sesja Rady Gminy w Skarżysku
Kościelnym. Obrady otworzyła
i przewodniczyła im przewodnicząca rady Marzena Piętak,
a wśród gości byli m.in. członek zarządu powiatu Anna
Leżańska,
dyrektor
ZDP
Marek Czyż, przedstawiciele
policji, dyrektorzy szkół, sołtysi, przewodniczący rad sołeckich.
Po zmianie porządku obrad – wycofaniu dwóch uchwał dotyczących podwyższenia kapitału MPWiK - sprawozdanie ze swej pracy złożył wójt Zdzisław
Woźniak. Wójt na początek stwierdził, że na ten moment, w związku ze zmianami personalnymi w MPWiK oraz w samorządzie Skarżyska – Kamiennej,
miasto nie jest gotowe do podejmowania decyzji związanych ze spółką, stąd
konieczność wycofania dwóch projektów uchwał. Podczas spotkania władz samorządowych z terenu powiatu z przedstawicielami Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Starachowicach pojawiła się informacja o zamiarze jej poszerzenia
m.in. na obszarze naszej gminy w kierunku północnym od linii kolejowej do
Starachowic. W związku z podjętymi działaniami związanymi z odwodnieniem ul. Olszynki, doszło do spotkania z projektantem. Obecne rozwiązania
się nie sprawdzają i konieczne będzie wykonanie w innym miejscu kanału krytego. Przy okazji wójt dodał, że w całej gminie istnieje problem z odprowadzaniem wód deszczowych w związku z niedrożnymi rowami melioracyjnymi,
a dodatkowe szkody w tym względzie powodują bobry. Wójt poinformował
również, że trwają rozmowy z sąsiednimi gminami, także w województwie
mazowieckim, na temat nowej formuły Lokalnej Grupy Działania, gdyż według nowych rozwiązań prawnych, muszą one obejmować obszar zamieszkały
przez co najmniej 30 tys. mieszkańców.
W dalszej części obrad o głos poprosił prezes OSP Grzybowa Góra Marian
Gładyś. Poinformował on, że w związku z planowaną przebudową strażnicy
konieczne jest przekształcenie działki pod remizą z wieczystego użytkowania
na własność strażaków.
–Chcąc starać się o unijne dofinansowanie, musimy być właścicielem terenu. Mamy już dokumentację techniczną, która kosztowała 11 tys. złotych.
Wartość inwestycji szacowana jest na 300 tys. zł i obejmie zmianę konstrukcji ścian nośnych, powiększenie kubatury obiektu, poprawę wentylacji – mówił prezes.
Korzystając z obecności policjantów radni skierowali kilka wniosków dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mieczysława
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Z P r ac R a dy G m i n y
Miernik zwróciła uwagę na początek ul. Pleśniówka w Majkowie, gdzie młodzież przy okazji urządzania sobie imprez, pozostawia duży nieporządek. Jacek
Bryzik prosił o częstsze patrole w okolicy stacji uzdatniania wody przy ul.
Polnej, a Włodzimierz Foch zwrócił uwagę na fakt organizowania wyścigów
samochodowych i motocyklowych w Lipowym Polu Skarbowym. Policjanci
obiecali zwiększenie patroli w tych miejscach.
Później radni zgłaszali wnioski i zapytania.
Janusz Sieczka prosił
o naprawę chodników,
które pozapadały się
po zimie. Mieczysława
Miernik zgłosiła potrzebę udrożnienia przepustu na ul. Jana Pawła II
w Majkowie. Monika
Kocia prosiła o rozwiązanie kwestii wysokiego poziomu wód koło
przedszkola, gdyż notorycznie zalewane są piwnice tej placówki. Zgłosiła też
kwestię nieprzyjemnych zapachów z sieci kanalizacyjnej. Renata Kępa zgłosiła
z kolei potrzebę udrożnienia przepustu koło pętli, rozwiązania odprowadzenia
wody koło posesji sołtysa oraz pytała o termin skończenia budowy chodników
w Lipowym Polu Plebańskim. Stanisław Czubak, w związku z nieodległym
terminem upływu gwarancji na drogę w Kierzu Niedźwiedzim, zgłosił potrzebę jej przeglądu, zaś Jacek Bryzik ponowił wniosek o dokończenie budowy
chodnika w kierunku Grzybowej Góry oraz zwrócił uwagę na bezpańskie psy.
Andrzej Kwiatkowski z kolei zwrócił uwagę na odprowadzenie wody na ul.
Dworskiej oraz zgłosił konieczność utwardzenia przejścia do kładki na ul. Racławickiej. Sebastian Pik prosił o dodatkowy przystanek w rejonie zbiegu ul.
Świętokrzyskiej i Sosnowej oraz naprawę drogi dojazdowej do pół w Grzybowej Górze. Mariusz Szwanke zwrócił uwagę na to, że po ostatnich opadach
deszczu podmyciu uległy dopiero co utwardzone pobocza na ul. św. Anny wykonane po budowie
sieci kanalizacyjnej.
Mówił też o konieczności naprawy boiska
przy SP w Majkowie,
na którym po opadach w wielu miejscach zbiera się woda.
Zbigniew
Piętak
wnioskował o naprawę chodnika na ul.
Świętokrzyskiej, rozwiązanie odprowadzania wody koło szkoły oraz zgłosił konieczność budowy chodnika na ul.
Spokojnej. Zdzisław Rymarczyk przypomniał przedstawicielom powiatu
o konieczności rozpoczęcia prac projektowych w związku z koniecznością
przebudowy drogi w Michałowie, zaś Marzena Piętak wnioskowała o naprawę
chodnika w Świerczku, który obecnie przypomina sinusoidę.
Później radni przyjęli sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2014 oraz sprawozdanie z realizacji programu opieki nad Zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2016.
Poza wspomnianymi uchwałami radni dokonali też zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r., zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 do 2028, przyjęli Program opieki nad
zabytkami dla Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2012-2016, ustalili wzór
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, podjęli uchwały w sprawie Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym i, uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, wprowadzenia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Skarżysko Kościelne, wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drogach
powiatowych i gminnych na terenie gminy Skarżysko Kościelne oraz dokonali
zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii na terenie gminy na rok 2015. Zdecydowali też o udzieleniu pomocy finansowej dla powiatu skarżyskiego w wysokości 550.000 złotych jako

udział gminy w budowie i modernizacji ul. Staffa w Majkowie.
Na koniec odpowiedzi na zgłoszone wcześniej wnioski udzielili
wójt Zdzisław Woźniak i dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż.
W części odnoszącej się do zadań gminy wójt poinformował, że
po świętach ruszą wiosenne prace
porządkowe na terenie gminy oraz
naprawa chodników. Poziom wody w tzw. oczku odzwierciedla poziom wód
gruntowych, w związku z czym woda w piwnicy przedszkola była, jest i będzie,
a problem może rozwiązać dopiero budowa nowego w innym miejscu. Na ul.
Dworską wykonana zostanie dokumentacja na wybudowanie jej dalszej części
wraz z jej wyprostowaniem, ale konieczne będą wykupy działek, natomiast teren obok kładki za ul. Racławicką należy najprawdopodobniej do miasta.

Z kolei Marek Czyż poinformował, że w kwietniu nastąpi kompleksowy
przegląd wszystkich dróg powiatowych, przepusty będą udrażniane, modernizacja chodnika w Grzybowej Górze jest planowana na 2017 rok, drogę w Michałowie zmodernizować trzeba kompleksowo, chodnik w Świerczku powinien naprawić wykonawca kanalizacji.
M. Czyż swą wypowiedź uzupełnił tym, że wykonane zostało 200 mb
poboczy na drodze ze Świerczka w kierunku Kierza, 900 mb na ul. Iłżeckiej
w kierunku poczty, ponadto udrożniono przepusty na Kierzu, ul. Szkolnej i Iłżeckiej.
Na koniec przewodnicząca rady Marzena Piętak obecnym na obradach
złożyła życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy.
Jacenty Kita

W obliczu ogromnej straty, jaką jest śmierć
Rodzinie
Ś.P. Tomasza Bilskiego
- sołtysa, społecznika i działacza sportowego wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
składają
Rada Gminy, Wójt Gminy oraz Pracownicy Urzędu Gminy
w Skarżysku Kościelnym.
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Panu
Piotrowi Piwowarczykowi
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Teściowej
składają
Wójt Gminy oraz Pracownicy Urzędu Gminy
w Skarżysku Kościelnym.
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Peregrynacja symboli
Światowych Dni Młodzieży

8 kwietnia w dekanacie skarżyskim odbyła się
peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży.
Symbole nawiedziły między innymi skarżyskie szkoły. O godzinie
13.00 dotarły one na plac przed Zespołem Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym,
gdzie powitała je
młodzież szkolna,
dyrekcja
szkoły
i nauczyciele, ks.
proboszcz Marian
Czajkowski oraz
siostra Anna Wrzesińska, koordynator przygotowań do
ŚDM w naszej parafii oraz akcji Bilet dla brata.
Symbole 13 kwietnia 2014 roku na placu św. Piotra w obecności
papieża Franciszka młodzi Brazylijczycy przekazali młodym Polakom peregrynujące symbole, tzn. krzyż Światowych
Dni Młodzieży oraz ikonę
Matki Bożej Salus Populi Romani. Od tego czasu
symbole peregrynują kolejno po polskich diecezjach.
Po południu odprawione zostało nabożeństwo
w Ostrej Bramie w Skarżysku - Kamiennej, a wieczorem na Placu Staffa odbył się wieczorny Apel Młodych, któremu przewodniczył ksiądz biskup Henryk Tomasik.
Proste symbole krzyż i ikona Matki
Bożej, a w tej prostocie
taka głębia treści i świadomość, że dotykały ich
i całowały je miliony
ludzi na całym świecie.
Przyjęcie symboli to zarazem kilka powodów
do nadziei. Pierwszy
to ten, że peregrynacja
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symboli
przybliży spotkanie
z papieżem Franciszkiem. Wielu
młodych jeszcze
nie do końca wie,
na czym będą polegały Światowe
Dni Młodzieży
i jaka będzie ich
rola w tym wydarzeniu. Mamy nadzieję, że po tych dniach to się zmieni. Kolejna nadzieja, głębsza to ta, że program peregrynacji z hasłem:
Dotknij miłosierdzia stanie się bardzo indywidualnym przeżyciem dla
wielu osób, młodzi ludzie będą mieli okazję dotknąć krzyża.
Jacenty Kita
zdjęcia: Agnieszka Pakuła

„Przy stole Pana i… zarządu”
Mszą
św.
w kościele pw. św.
Trójcy 11 marca rozpoczęło się
spotkanie wielkanocne
członków
Stowarzyszenia na
Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św.
Trójcy. Przybyłych
powitał ks. proboszcz Marian Czajkowski szczególnie ciepłe słowa kierując do nowych członków organizacji: Anny Jaromin, Barbary Świerczyńskiej,
Bożenny Błach,
Marii Błach oraz
Teresy Szewczyk.
Na zakończenie
nabożeństwa ks.
proboszcz
Marian Czajkowski
- jak to zazwyczaj
w Jego przypadku
bywa z dużą dozą
humoru stwierdził: -Kończymy
spotkanie przy stole Pana, a teraz zapraszam do stołu zarządu.
W świetlicy wiejskiej najpierw się pomodlono, a następnie życzenia przybyłym oraz nieobecnym członkom Stowarzyszenia złożyli ks.
Marian oraz prezes Anna Kowalik. - Życzę wszystkim entuzjazmu,
radości i miłości - stwierdziła.
Później przy wiosennym stole dyskutowano m.in. o najbliższych
planach Stowarzyszenia.
Z najbliższych planów Stowarzyszenia warto wspomnieć o konkursie plastycznym,
zaplanowanej na 17 maja
Majówce pod tytułem Kwiaty wolności dla mamy,
czerwcowym rajdzie oraz kolejnej
edycji Festynu Parafialnego w dniu
15 sierpnia i wrześniowym koncercie muzyki poważnej.
(jaki)
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Po kilku godzinach akcji strażacy opanowali ogień.
Udało im się uratować budynek biurowy firmy. Straty szacuje się na około 1,5 miliona
złotych! Akcja zakończyła się
w niedzielę około 5.00 rano.
Rzecznik prasowy KP PSP
w Skarżysku – Kamiennej
Michał Ślusarczyk mówi, że
przyczyną pożaru mogła być
wada jednej z maszyn.
Jacenty Kita

Nasi strażacy walczyli z wielkim pożarem
Ogromny pożar, który w sobotę 21 marca tuż po 15.00 wybuchł
w fabryce mebli Meblodex w Suchedniowie został ugaszony, ale akcja
gaśnicza trwała aż 16
godzin! O ironio, syrena zawyła, gdy w strażackiej remizie właśnie
rozpoczęło się doroczne
zebranie sprawozdawcze
tamtejszych strażaków,
a na miejscu był komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sylwester Hamera.
Na miejsce ruszyli
strażacy z całego powiatu skarżyskiego, w tym
strażacy z Lipowego Pola
Plebańskiego (syrena zawyła w chwili, gdy rozpoczynało się doroczne
zebranie sprawozdawcze)
oraz z Grzybowej Góry
(strażacy tyle co powrócili z pogrzebu swego
kolegi wiceprezesa, dh. Krzysztofa Łyżwy). Nic zatem dziwnego, że
obecni na miejscu policjanci pytali mnie, czy strażacy z naszej gminy
do pożarów często jeżdżą w krawatach i białych koszulach!

Spotkaliśmy ich na miejscu i mogliśmy na bieżąco dzielić się wrażeniami. – To istne piekło, duże zadymienie sprawia, że praca jest
możliwa tylko w aparatach tlenowych – mówili zgodnie.
Pożar hali produkcyjnej, z dopiero co zakupionymi maszynami
(jeszcze nie ubezpieczone!), o powierzchni niemal 500 metrów kwadratowych gasiło 24 wozy strażackie i 84. ratowników. Oprócz sprzętu gaśniczego, także podnośniki i dodatkowe zbiorniki z wodą – na
miejscu były ogromne cysterny z Kielc i Starachowic oraz specjalny
strażacki zestaw z aparatami tlenowymi.
– Ogień był trudny do opanowania dlatego, że powstał między
podbiciem blaszanym dachu, a takim podbiciem drewnianym, są to
pożary bardzo trudne do opanowania, na początku nie mieliśmy tyle
sił i środków, zanim wszystko to zostało uruchomione, pożar niestety
objął cały budynek – wyjaśnia straszy brygadier Sylwester Hamera,
komendant PSP w Skarżysku-Kamiennej.
W trakcie akcji ratowniczej jeden ze strażaków ochotników ze
Skarżyska Książęcego spadł z drabiny. Natychmiast trafił do szpitala.
Był na obserwacji, jego zdrowiu i życiu nic nie zagraża. Dłonie poparzył też strażak zawodowy.

Triduum paschalne w Lipowym Polu

Bracia Strażacy ze Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Lipowym Polu Plebańskim - zgodnie ze swoją
wiarą i wiekową tradycją
uczcili modlitwą i czuwaniem Święte Triduum
Paschalne pełniąc wartę
przy grobie Jezusa w parafialnym kościele.
Choć na co dzień
są zawsze gotowi, by
gasić ogień, to jednak
w ten wyjątkowy wieczór
Wielkiej Soboty właśnie oni rozpalili go i czuwali nad jego blaskiem.
Z całymi rodzinami uczestniczyli także w procesji rezurekcyjnej
i mszy świętej w poranek wielkanocny.
Po uroczystości w kościele zgromadzili się na wspólnym śniadaniu wielkanocnym
w remizie. Prócz pięknych życzeń, reprezentacja Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej
otrzymała jeszcze małe
co nieco od tradycyjnego zajączka.
(jaki)
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„Nauka Moją Szansą”
Taki tytuł nosił projekt, który przez
ostatnie pół roku w szkole podstawowej w Majkowie realizowała Fundacja
Studio TM Doroty i Artura Anyżów.
Projekt sfinansowany został w Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, a jego podsumowanie odbyło
się 26 marca.
W
wydarzeniu
uczestniczyli
uczniowie, ich rodzice (bardzo zaangażowani podczas realizacji projektu,
co podkreślała Dorota Anyż), a także
zaproszeni goście: wójt gminy Zdzisław Woźniak, sekretarz gminy
Monika Mączyńska, miejscowi radni Mieczysława Miernik i Mariusz Szwanke.

Najpierw przybyłych powitała dyrektor szkoły Danuta Jasiewska,
po czym istotę projektu przybliżyła D. Anyż. –Chciałam tutaj powrócić, bo z Majkowa pochodzę, tutaj chodziłam do szkoły i bardzo dobrze wspominam swych nauczycieli – rozpoczęła. Projekt początkowo
miał objąć 30. uczniów, ostatecznie w zajęciach brało aż 48. W jego ramach prowadzone były zajęcia wyrównawcze z języka polskiego (prowadziła je Justyna Dziumowicz-Dziura), matematyki (Iwona Kowalska) dla klas IV-VI oraz dla wszystkich uczniów z logopedii, dramy
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i asertywności (Dorota Anyż). Podczas zajęć przeprowadzono ponad
100 ćwiczeń, trenowano aż 10 aspektów osobowości młodych ludzi.
- Zajęcia z dramy i asertywności były prowadzone według autorskiej
metody edukacyjnej zwanej dramartyzmem polegającej na treningu
dziesięciu aspektów osobowości: koncentracji, zmysłów, fizyczności,
mowy, wyobraźni, intelektu, emocji, wiary w siebie, energii życiowej
i konsekwencji przy wykorzystaniu technik teatralnych i środków
artystycznych: rekwizytów, kostiumu, scenografii , muzyki, tańca –
mówi Dorota Anyż.
W ramach zajęć został zrealizowany wyjazd
do kieleckiego Teatru
Lalki i Aktora Kubuś na
spektakl pt: Kosmiczna Sprawa oraz udział
w warsztatach prowadzonych przez aktorów na
scenie teatru.
Później
mogliśmy
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obejrzeć i posłuchać efektów półrocznej
pracy.
Najpierw
była
etiuda Onomatopeje w wykonaniu
najmłodszych,
później etiudę na
emocję i mowę
Kamień na kamieniu, wystąpiły też
wokalistki Wiktoria Połeć oraz Alicja Piasecka. Swoistą grę mowy
polskiej i języka polskiego zaprezentowały Karolina Składanowska
i Dominika Piasecka.
Elokwencję ciała
w przestrzeni scenicznej obejrzeliśmy
pod postacią stopklatki w żarciku Muzeum, a na poważnie
słuchaliśmy XVIII
wiecznych Kazań sejmowych Piotra Skargi.
Na koniec obejrzeliśmy
spektakl
Skrzydełka – swoisty paszkwil na współczesnego człowieka, autorstwa
16.latki Małgorzaty Jokiel.

Popisy przerodziły się w wielkie Święto Teatru i sprawiły wiele
przyjemności rodzicom, zaproszonym gościom i wszystkim widzom,
którzy przyszli na spektakl, a młodym artystom dostarczyły wielu
emocji. –Widać profesjonalizm w każdym detalu, począwszy od reżyserii widowiska przez Dorotę Anyż, poprzez scenografię i kostiumy
przygotowane przez Artura Anyż, oświetlenie i nagłośnienie, o które
zadbał Mateusz Jeziorski ze świetną oprawą muzyczną i bardzo dobrą
grą aktorską uczniów. Te elementy
zagwarantowały wysoki poziom
prezentacji – komentuje efekty wójt
gminy Zdzisław Woźniak deklarując pomoc w kontynuacji podobnych działań w przyszłości.
Na koniec wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali certyfikaty ich
ukończenia. -Przyszło mi pracować ze wspaniałym zespołem
nauczycieli w bardzo sprzyjającej
atmosferze, przy ogromnym zaangażowaniu uczniów i rodziców
– podsumowuje projekt Dorota
Anyż zapowiadając kolejny powrót
do Majkowa z nową inicjatywą.
Jacenty Kita

„W kryzysie trzeba kochać”

Nabożeństwem w kościele
pw. św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym rozpoczęto spotkanie
z okazji IV rocznicy powstania
grup AA i Al-anon Iskierka w parafii.
Przybyłych, w tym gości
w osobach przewodniczącej rady
gminy Marzeny Piętak oraz
radnego powiatowego Pawła
Wiatra, powitał ks. proboszcz
Marian Czajkowski. –Wasza
obecność dziś to efekt Waszej
pracy. Niektórych 20-30 lat, innych trochę mniej. Wasza abstynencja to wielki wysiłek, który
codziennie ponosicie – mówił ks.
proboszcz.
Mszę św. odprawił ks. dr Marek Dziewiecki, kolega z seminarium
naszego proboszcza.

W homilii ks. Marek wiele mówił na temat pojednania. –W kryzysie trzeba przede wszystkim kochać. Najserdeczniejszy prezent jaki
możemy dawać to pojednanie. Pojednanie z Bogiem, z Tobą i z samym
sobą. Podał też cztery wskazówki, jak należy żyć: 1. Nie odwołuję miłości. 2. Nie mszczę się. 3. Przebaczam w sercu minione krzywdy. 4.
Bronię się, w przypadku dalszego krzywdzenia.
Później w małej sali gimnastycznej w szkole podstawowej odbył
się otwarty mityng
AA. Kilka słów do
zebranych skierowała
przewodnicząca rady
Marzena Piętak, deklarując w imieniu
własnym i wójta gminy otwartość na problemy i potrzeby środowiska.
Jacenty Kita
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Rozgromili rywali!!!

Podwójny sukces

Uczniowie z naszej gminy okazali się bezkonkurencyjni podczas eliminacji powiatowych OTWP Młodzież
zapobiega pożarom, które
przeprowadzone zostały 10
kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej.
W konkursie wzięli uczniowie i uczennice ze szkół z terenu powiatu. Uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), a do rozwiązania mieli
test z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa medycznego.

W kategorii szkół podstawowych wyniki były następujące: 1. Zuzanna Lelonek
(Kierz Niedźwiedzi), Wiktor Smulczyński, Kinga Lisowska. Szkoły gimnazjalne:
1. Piotr Szafraniec 2. Julia Sasal (Gimnazjum Bliżyn), 3. Weronika Pożoga (Gimnazjum Bliżyn). Szkoły średnie: 1. Wiktoria Kuźdub (Kierz Niedźwiedzi), 2. Adam
Nizołek (Skarżysko Kościelne), 3. Karol
Januchta. Nagrodę dla najmłodszego
uczestnika (10 lat) otrzymał Jakub Dulny.
Nagrody najlepszym wręczyli m.in.
starosta Jerzy Żmijewski oraz zastępca komendanta powiatowego PSP Marcin Machowski. Główną nagrodą w każdej z trzech kategorii był rowery (nagrody zostały ufundowane przez powiat skarżyski, a wręczone przez
starostę i komendanta PSP). Dodatkowo,
każdy uczestnik dostał upominki sponsorowane przez Nadleśnictwo. - To już trzeci rower, który w kolejnych edycjach tego
konkursu wygrała Wiktoria - komentowała na gorąco jej mama.
Zwycięzcy z poszczególnych kategorii
wiekowych będą reprezentować powiat
skarżyski na konkursie wojewódzkim,
który zaplanowany jest na 24 kwietnia.
Konkurs ma na celu popularyzowanie
przepisów i kształtowanie umiejętności
w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Dodajmy, że w oczekiwaniu na wyniki, uczestnicy eliminacji oglądali popisy sprawnościowe zawodowych strażaków m.in. na ścianie
wspinaczkowej oraz równoważni.
Jacenty Kita
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Ogromny sukces odnieśli wychowankowie Renaty Wolskiej –
zarówno uczniowie Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym, jak i jego
absolwenci, podczas III edycji Pojedynku na głosy, który odbył się
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. W obu kategoriach zajęli
I miejsce, a panią Renatę wspomagały Anna Miernik (choreografia)
oraz Magdalena Mamcarz (pomoc techniczna).

Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach: gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne. W młodszej grupie wiekowej startowało dziewięć
grup, w starszej - pięć. Każdy z zespołów musiał zaprezentować dwie
piosenki: jedną z polskiego repertuaru rozrywkowego i jedną patriotyczną.

Wstępy oceniało jury w składzie: Łukasz Mojecki – wokalista,
uczestnik telewizyjnego show Bitwa na głosy, Edyta Bobryk – muzyk,
nauczyciel, Michał Stachurski – muzyk, Wojewódzki Dom Kultury
i Marcin Korbacz – kielczanin, członek zespołu De Mono.
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Czarodziejskie eksperymenty chemiczne
Co
przedszkolak może wiedzieć
o chemii? Teraz może
wiedzieć wiele i dużo
ciekawego.
Starsze
koleżanki z gimnazjum w Skarżysku
Kościelnym z klasy
III – Aleksandra Tołwińska i Aleksandra
Synowiec pod opieką
nauczycielki Agnieszki Synowiec zaprezentowały
przedszkolakom szereg ciekawych
i bardzo efektownych
doświadczeń chemicznych. Głównym celem
spotkania było rozbudzenie
wyobraźni
dziecięcej oraz zapoznanie z nowymi zjawiskami i pojęciami.
Dzieci z ciekawością
oglądały czarodziejskie sztuczki koleżanek. Wiele fascynacji
dostarczyły im również
doświadczania, w których brały
udział, takie jak: znikający atrament, czarodziejski pieprz, skaczące rodzynki, zabawa z dwutlenkiem węgla
czy naelektryzowanym balonem, dlaczego świeczka gaśnie?, czy woda
płynie w górę? Przedszkolaki wykazały duże zainteresowanie przeprowadzanymi eksperymentami, co zapewne obudziło w nich dużą
ciekawość obserwacji zjawisk przyrodniczych i różnych procesów zachodzących w codziennym życiu.
Monika Sławińska

Ogłoszenie o bezpłatnym odbiorze eternitu
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje
mieszkańców o naborze wniosków na bezpłatny
odbiór, transport oraz utylizację wyrobów zawierających AZBEST.
O terminie odbioru decyduje kolejność składa-

nych wniosków.
Druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy pok. 118 lub na
stronie internetowej BIP w zakładce Ogłoszenia - http://ugskarzysko.
bip.doc.pl/index.php?wiad=95432
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne
pokój nr 18 w godzinach pracy urzędu.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu budowlanego, z którego są usuwane elementy azbestowe lub
materiały zawierające azbest (oryginał do wglądu),
2. w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Skarżyskiego,
jako organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Jacenty Kita

Wycieczka do Hula Parku
30 marca odbyła się
wycieczka autokarowa naszych przedszkolaków do
Centrum Zabaw Hula Park
mieszczącym się w Radomiu. W otoczeniu tysiąca
kolorowych piłeczek dzieci
bawiły się doskonale. Mogły sprawdzić swoją dzielność i odwagę pokonując
trudne tory przeszkód.
Z wielką chęcią znajdowały sobie zajęcie korzystając także z mini
pojazdów, armatek na piłeczki, ogromnych klocków piankowych
oraz koników. Atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy oraz udział
w różnych zabawach przygotowanych przez panie animatorki.

Celem wycieczki było rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji w przestrzeni, a także integracja
dzieci z grup przedszkolnych.
Monika Sławińska

Pokaz tańca breakdance
26 marca gościliśmy w naszym
przedszkolu tancerzy breakdance.
Braeakdance to nowoczesny rodzaj tańca, wymagający dobrych
predyspozycji fizycznych, kondycji
oraz wysokiego poczucia rytmu,
ponieważ polega on na wykonywaniu ewolucji akrobatycznych, które
tworzą nierozerwalną całość z rytmicznym tańcem.
Zaproszeni goście przedstawili
dzieciom kilka tańców z akrobatycznymi ewolucjami, których wyćwiczenie zajmuje niejednokrotnie kilka lat. Nie zabrakło ćwiczeń praktycznych dla chętnych przedszkolaków - każdy zainteresowany mógł
uczestniczyć w krótkiej lekcji breakdance.

Występ był przyjemnością i zabawą, a sam taniec pochłonął nas
do reszty!
Monika Sławińska
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Kiermasz Wielkanocny w Majkowie

Od 25 marca w SP w Majkowie czynny był kiermasz ozdób wielkanocnych. Wykonane prace wzbudzały zachwyt oglądających je osób
i szybko znajdowały nabywców.

Kiermasz przygotowali rodzice uczniów klasy O i oddziału przedszkolnego, a za ich zaangażowanie za naszym pośrednictwem podziękowanie składa wychowawczyni Ilona Szwed.
(jaki)

Wiosna zawitała do Majkowa

Wspólnie tworzyli „pisanki i kraszanki”
31 marca w szkole
podstawowej w Majkowie, uczniowie klasy 0
wraz z paniami przygotowały wielkanocne spotkanie dla swoich rodziców.
Najmłodsi uczniowie wspólnie z rodzicami malowali, dekorowali
i ozdabiali jajka wielkanocne. Każde dziecko wraz z rodzicem miało
za zadanie stworzyć inną, swoją
własną,
ciekawą pisankę. Na
twarzach przedszkolaków, widać
było
skupienie
i
zaangażowanie, jak również
u rodziców, którzy
wspierali
swoje
pociechy w wykonywanej pracy. Powstały małe dzieła sztuki, które
z radością oglądaliśmy. Pracy towarzyszyła miła, rodzinna
atmosfera. Uśmiech
na twarzach wszystkich
uczestników
spotkania wskazywał na zadowolenie
i radość, że Święta
Wielkanocne są już
tuż, tuż...
Ilona Szwed

Zdrowa recytacja

W dniu 23 marca grupa przedszkolna towarzyszyła starszym
uczniom w symbolicznym pożegnaniu zimy. Piękna, wiosenna pogoda sprzyjała spacerowi zakończonemu zatopieniem Marzanny. Dzień
ten obfitował w wiele innych atrakcji uświetniających nadejście najpiękniejszej z pór roku. Maluchy uczestniczyły w pokazie wiosennej
mody, nie ominęła ich także sposobność degustacji wiosennych smakołyków w postaci kanapek i sałatek przygotowanych przez starsze
klasy. Klasy I-VI zakończyły dzień ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
Pierwszy dzień wiosny w Szkole Podstawowej w Majkowie zaliczamy do bardzo udanych i już czekamy na następny :-)
Justyna Dziumowicz-Dziura
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14 kwietnia w MCK w Skarżysku – Kamiennej odbył się VIII Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu, w którym wzięła udział wychowanka naszego przedszkola Jagoda Szumiał.
Nasza młoda artystka wykonała piosenkę pt: ZDROWE WARZYWA W RYTMIE CHA – CHA przygotowaną pod kierunkiem Magdaleny Kolasa. Jagoda za piękny występ otrzymała pamiątkowy dyplom
i upominek.
M.S.
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Wizyta artystów w szkole
Pod koniec marca uczniów szkoły
podstawowej w Grzybowej Górze odwiedzili artyści z Studia
Artystycznego MAGIK z Białegostoku, którzy wystawili
przedstawienie zatytułowane Jak przemoc
i wyzwiska zgubiły
pewnego liska.
Przedstawienie opowiadało o przygodach zajączka Tuptusia, liska Okrutnisia i misia Błażeja, a uczyło dzieci, że nie wolno używać
przemocy i agresji wobec innych. Dzieci chętnie uczestniczyły w zadaniach, do udziału w których zachęcali artyści. Wszyscy doskonale
się bawili nagradzając artystów rzęsistymi brawami.
Katarzyna Woźniak

W Grzybowej Górze topili Marzannę
Korzystając z uroków
słońca uczniowie klas
młodszych szkoły podstawowej w Grzybowej
Górze wybrali się na
pierwszy wiosenny spacer
połączony z Topieniem
Marzanny, czyli przeganianiem Zimy Precz!. Pod
opieką wychowawców Joanny Bernackiej z Punktu Przedszkolnego, Anety Makowskiej z zerówki oraz Sylwii Stani-

rl

Powitanie wiosny w Kierzu
23 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim witano wiosnę.
W paleniu Marzanny
uczestniczyły przedszkolaki
i uczniowie klas 0-VI. Marzanny zrobione były z różnych materiałów, z ogromną
pomysłowością i zadziwiały
barwnymi strojami. Największa ilością kukieł wykazały
się przedszkolaki, gdyż większość z nich przyniosła ze
sobą Marzannę, aby pożegnać
zimę a powitać wiosnę.

sławek z klasy I dzieci pomaszerowały nóżka za nóżką polną dróżką
wijącą się pośród
pól i łąk Grzybowej Góry. Po dotarciu nad wodę
Marzanny zostały zanurzone od
głów do drewnianych stóp, a zima
przegnana z naszego terenu! Oby
do
następnego
roku szkolnego...
rl
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Poznają zawody
Uczennice i uczniowie ze
szkoły podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym oraz
Punktu Przedszkolnego w ramach tygodnia zawodoznawczego pt. Poznajemy zawody,
wzięli udział w 4 wycieczkach
edukacyjnych, mających na
celu poznawanie przedstawicieli wybranych zawodów.
Dzieci codziennie odkrywały świat zawodów wokół siebie poprzez bezpośrednie kontakty z ludźmi wykonującymi różne profesje.
Odwiedzały ich w miejscu pracy, zdobywały informację, miały także
okazję zadawać pytania i uzyskiwać na nie odpowiedzi. Dopingowało
je to do zwiększenia własnej aktywności. Podczas swoich wędrówek
dowiadywały się czegoś ciekawego o kolejnych zawodach. Informacje te zapadły
im głęboko w pamięć, ponieważ nauka poza szkołą, prowadzona przez specjalistów
z danej dziedziny, połączona z elementami zabawy to
atrakcyjniejsza forma zdobywania wiedzy.
Na początku dzieci złożyły wizytę w Powiatowej Straży Pożarnej,
gdzie prowadzący lekcję edukacyjną przybliżył małym gościom pracę strażaka, zapoznał ich z wymaganiami tego zawodu, przedstawił
umundurowanie, sprzęt i wyposażenie, którym na co dzień posługują się strażacy. Uczniowie przymierzali, mundury i hełmy strażackie
oraz z pomocą strażaków wzięli udział w akcji gaśniczej i korzystając
z węża gaśniczego ugasili pożar na niby.
Dzieci
uczestniczyły
w pogadance z panią Ingą
Kwaśniewską, która przybliżyła im na czym polega
zawód fryzjera. Opowiedziała im jak dbać o włosy, aby
były piękne i zdrowe. Pani
fryzjerka przybliżyła także
dzieciom, jakie należy mieć
umiejętności i predyspozycje, aby zostać fryzjerem. Każdy uczestnik zajęć miał na głowie coś
wyjątkowego, oryginalnego i kolorowego. Wszystkie dzieci były zachwycone i zadowolone.
Uczniowie mieli również okazję uczestniczyć w pokazie i demonstracji specjalistycznego sprzętu ratowniczego, który wykorzystują
strażacy w swojej pracy. Prowadzący wyjaśnił dzieciom w jakich sytuacjach jest on używany.
Podczas kolejnej wycieczki
dzieci udały się do pizzerii. Tam
dowiedziały się, że kucharz przygotowujący pizzę nazywa się pizzerman. Uczniowie podczas tej
lekcji edukacyjnej w terenie poznały etapy powstawania pizzy
i wyposażeni w tę wiedzę mogli
już własnoręcznie (choć z malutką
pomocą Pana pizzermana) wykonać ulubioną potrawę. Prawie
samodzielnie zrobiona Pizza smakowała wspaniale.
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Następnego dnia dzieci wybrały się
do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku – Kamiennej, gdzie dowiedziały się skąd się
bierze woda w ich mieszkaniach i jakie
urządzenia potrzebne są do jej oczyszczenia, aby nadawała się do spożycia. Poznały tam zawód projektanta sieci wodno-kanalizacyjnej, który zaprojektował te
maszyny, a także pana montera sieci wodno-kanalizacyjnej, dbającego o to, by zawsze sprawnie działały, tak aby codziennie z naszego kranu płynęła czysta woda.
Ostatniego dnia tygodnia uczniowie byli gośćmi w stadninie koni
w Mroczkowie. Dzieci podczas tej wycieczki poznały zawód dżokeja i stajennego. Dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat ich
pracy i codziennych zajęć związanych z opieką nad końmi w stadninie. Uczniowie mieli
okazję razem z Panem stajennym czyścić i karmić konie. W czasie lekcji
edukacyjnej, dzieci
usłyszały o różnych
rasach koni. Prowadzący przytaczał różne ciekawe historie,
związane z tymi niezwykle mądrymi, czworonożnymi mieszkańcami
stadniny, którzy podobnie jak ludzie mają bardzo różne usposobieniu
i temperamenty. Po zakończeniu części edukacyjnej wszyscy uczestnicy wyjazdu mieli okazje skorzystać z lekcji jeździectwa z instruktorem
jazdy konnej. Na koniec wizyty po upieczeniu kiełbasek przy ognisku,
dzieci wzięły udział w konkursach i zabawach zręcznościowych: min.
rzucaniu podkową i kapeluszem do celu, przeciąganiu liny
itp.
Ważnym celem tych odbywających się poza szkołą lekcji,
było zapoznanie dzieci z różnymi zawodami poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielami tychże zawodów w ich
miejscach pracy oraz ukazanie
dzieciom przydatności i użyteczności każdego wykonywanego zawodu.
Małgorzata Pączek

Znają twórczość „suchedniowskiego lirnika”
Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku
Kościelnym
wzięli
udział w XIII edycji
Konkursu
Recytatorskiego im. Jana
Gajzlera, poety – leśnika, zwanego suchedniowskim lirnikiem. W grupie 35.
recytatorów byli: Marysia Gładyś (opiekun: Lidia Mirkowska), Blanka Figarska (Urszula
Mendak), Patryk Paź i Monika Wiatr (Małgorzata Paź).
(jaki)
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Najpiękniejsze ozdoby wielkanocne

III miejsce – Maria Dwojak (SP Grzybowa Góra), Karolina
Sieczka (SP Skarżysko Kościelne).
Na koniec, zwycięzcom gratulacje złożył wójt Zdzisław Woźniak: -Konkurs będzie kontynuowany, więc już dziś snujcie w głowach nowe pomysły – powiedział.
Celem konkursu było podtrzymanie tradycji związanych ze
Świętami Wielkanocnymi, wzbogacenie wiedzy uczniów o tradycjach i obrzędach świątecznych oraz promowanie uczniów zdolnych.
-

Ostatniego dnia marca wręczono nagrody laureatom konkursu
zatytułowanego Wielkanocne wyzwanie zorganizowanego przez bibliotekę oraz nauczycieli ZSP. Wcześniej 67 prac jakie wpłynęły na
konkurs oceniło jury w składzie: Monika Mączyńska – sekretarz
gminy oraz Agata Gula i Monika Sławińska nagradzając łącznie 13
z nich.
Uczestników wydarzenia powitała Teresa
Banaszczyk, kierownik
biblioteki, a konkurs
podsumowała dyrektor
przedszkola Barbara
Kocia przekazując zebranym uwagi jury:
- Złożone prace są bardzo ładne, estetyczne,
wykonane z pomyślunkiem, godne prawdziwych techników artystów. Widać ogrom pracy, włożonych z ich przygotowanie.
Nagrody zwycięzcom oraz dyplomy i upominki wszystkim
uczestnikom wręczył wójt gminy Zdzisław Woźniak. Oto zwycięzcy:

Konkurs zorganizowały Teresa Banaszczyk, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej oraz nauczyciele ZSP w Skarżysku Kościelnym Małgorzata Lisowska i Monika Walachnia-Zawadzka.
Jacenty Kita

Kolejny sukces!

Kat. klas I-III – najpiękniejsze pisaniki
-

Kolejny
sukces
odnieśli
uczniowie ZSP w Skarżysku Kościelnym podczas zorganizowanego dla dzieci z przedszkoli
i uczniów szkół podstawowych
VIII Powiatowego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu. Festiwal odbył
się 14 kwietnia 2015 r. w Miejskim
Centrum Kultury w Skarżysku –
Kamiennej na sali Patio.

I miejsce – Zuzanna Adamczyk (SP Majków), Oliwer Woźniak
(SP Skarżysko Kościelne), Gabriela Woźniak (SP Skarżysko Kościelne)
II miejsce – Weronika Winiarska (SP Kierz Niedźwiedzi), Emilia Juszczel (SP Majków)
III miejsce – Klaudia Minda (SP Lipowe Pole Skarbowe), Gabriela Karpeta (SP Skarżysko Kościelne)

Kat. klas IV-VI – najpiękniejszy koszyczek
-

I miejsce – Maciej Świat (SP Majków), Alicja Derlatka (SP Skarżysko Kościelne)
II miejsce – Aleksandra Wiśnios (SP Kierz), Katarzyna Maciejczak (SP Kierz)

Teksty piosenek nawiązywały
także do aktualnego Hasła Roku’
2015 – Bezpieczeństwo żywności
oraz do hasła Światowego Dnia
Zdrowia Z pól na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym.
Miło nam poinformować,
że w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęli podopieczni – a jakże kogóż by
innego – Renaty Wolskiej:
Oliwia Miernik, Wiktoria Minda, Oliwia Kocia, Martyna
Szumiał oraz Paulina Węgrzyn z piosenką Przygoda z jedzeniem.
Gratulacje!!!
(jaki)
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