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Egzemplarz bezpłatny

Za nami szkolne i powiatowe eliminacje OTWP

* inwestycje w gminie,
* krwiodawca uhonorowany nagrodą,
* relacja z sesji rady gminy,
* nasze OSP otrzymały dużą pomoc finansową,
* sukcesy przedszkolaków i naszych uczniów,
* aktywni wolontariusze z klubu #EsKaWu,
* w przedszkolu i w szkołach,
* sukcesy sportowe młodych szachistów i zapaśników.

Zakończyły się gminne i powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod tytułem Młodzież zapobiega pożarom. W tym roku na szczeblu powiatowym nasi uczniowie zajęli dwa
drugie oraz trzecie miejsce.
Czytaj na str. 8-9

Niedźwiadki na III miejscu

Umowa na budowę ul. Iłżeckiej
podpisana, plac budowy przekazany

17 marca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się
przegląd Dziecięca Estrada Folkloru. W kategorii zespołów śpiewaczych III miejsce zajęły Niedźwiadki.
Czytaj na str. 15

Konkursy wielkanocne rozstrzygnięte

4 kwietnia w siedzibie starostwa powiatowego podpisano umowę na budowę 1500 metrowego odcinka ul. Iłżeckiej, natomiast 10
kwietnia przekazano wykonawcy plac budowy. Deklaruje on rozpoczęcie prac najpóźniej na początku maja.
Czytaj na str. 2

Kolejny „Pojedynek na głosy” za nami

62. prace wpłynęły na tegoroczny Konkurs Plastyczny dla Dzieci
i Młodzieży pod nazwą Pisanka i Palma Wielkanocna.
Czytaj na str. 7

Już po raz piąty
uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej
w Skarżysku Kościelnym
wzięli udział w konkursie
wokalnym Pojedynek na
głosy. W kategorii szkoły
podstawowe i gimnazjum
zdobyli – II miejsce, a w
kategorii szkoły ponadgimnazjalne - I miejsce w województwie.
Więcej napiszemy w majowym wydaniu.
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Umowa na budowę ul. Iłżeckiej
podpisana, plac budowy przekazany
4 kwietnia w siedzibie starostwa powiatowego podpisano umowę na budowę 1500 metrowego odcinka ul. Iłżeckiej, natomiast
10 kwietnia przekazano wykonawcy plac budowy. Deklaruje on rozpoczęcie prac najpóźniej na początku maja.
W środę, 4
kwietnia w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przedstawiciele
władz
powiatu - starosta
Jerzy Żmijewski,
członek zarządu Anna Leżańska i skarbnik Bogusława Wilczyńska podpisali z wykonawcą reprezentowanym przez Adriana Cieślę
umowę na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr
0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec - etap l. Przy podpisaniu umowy obecny był wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz skarbnik
Danuta Barwicka.
Inwestycja obejmująca 1,5 km drogi będzie polegała na kompleksowej przebudowie półtorakilometrowego odcinka drogi wraz z poszerzeniem jezdni, wykonaniem pobocza i budową chodnika z betonowej kostki brukowej. W ramach przedsięwzięcia przebudowane
zostaną także skrzyżowanie z drogami
publicznymi
oraz
zjazdy do posesji
których jest w sumie
179. Ponadto wykonany zostanie system odwodnienia,
regulacja urządzeń
infrastruktury podziemnej, oznakowanie pionowe i poziome oraz obsiew trawą.
Starosta Jerzy Żmijewski podziękował jednocześnie wójtowi
oraz radnym gminy Skarżysko Kościelne za gospodarskie podejście
do inwestycji, a Annie Leżańskiej członek zarządu powiatu oraz dyrekcji i pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych za koordynacje
prac związanych z przygotowaniem całego procesu inwestycyjnego.
Wójt Zdzisław Woźniak dziękując samorządowi powiatowemu za
umieszczenie tej inwestycji w planie budżetu podkreślił, iż to trafna
i słuszna decyzja. - Poszerzenie jezdni do 6,5 m. oraz budowa chodnika zwiększy bezpieczeństwo na drodze - dodał wójt.
Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 3.752.000,00 zł. Realizatorem inwestycji jest Powiat Skarżyski, który na ten cel przeznaczył
z własnego budżetu kwotę 1.200.000,00 zł oraz pozyskał od Wojewody Świętokrzyskiego z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019
50% wartości inwestycji czyli kwotę l.852.079,00 zł.
Inwestycję współfinansuje
nasza
gmina kwotą w wysokości 700.000,00
zł.
Planowany termin zakończenia inwestycji to 1 października 2018 r.
We wtorek, 10 kwietnia przekazano plac budowy wykonaw-
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cy pierwszego etapu przebudowy ul. Iłżeckiej. W przekazaniu
placu budowy uczestniczyli członek zarządu powiatu Anna Leżańska, radna powiatu skarżyskiego Danuta Banaczek, wójt gminy Zdzisław Woźniak, pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych
z dyrektorem Markiem Czyżem, przedstawiciele Przedsiębiorstwa
Robót Drogowych Adrian Cieśla z kierownikiem budowy oraz
inspektor nadzoru.
Jacenty Kita

Wielkanocne spotkanie u starosty
27 marca Zarząd Powiatu Skarżyskiego spotkał się z włodarzami gmin i lokalnymi mediami na okoliczność zbliżających się Świąt
Wielkiej Nocy. Gminę Skarżysko Kościelne na spotkaniu reprezentowali przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak oraz wójt
Zdzisław Woźniak.

Życzenia przybyłym w imieniu zarządu złożył starosta Jerzy
Żmijewski, w imieniu gmin wójt Łącznej Romuald Kowaliński
a mediów Mateusz Bolechowski z Echa Dnia.
Nie zabrakło poczęstunku, na koniec zaś zaproszeni goście
otrzymali z rąk starosty świąteczne upominki wykonane przez
uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz album Regionalne
Specjały Powiatu Skarżyskiego.
(jaki)

Finał akcji Pola Nadziei

17 kwietnia #EsKaWu zorganizował happening w ramach finału
akcji Pola Nadziei. Zebrano 536,18 zł.
Akcja rozpoczęła się ponad pół roku temu, kiedy uczniowie klasy IIa i członkowie #EsKaWu zasadzili w szkolnym ogródku cebulki
żonkili. Od tego momentu opiekowaliśmy się szkolnym poletkiem,
gdzie już na początku kwietnia zakwitły nam Pola Nadziei. Podczas
akcji finałowej uczniowie wraz z opiekunem Anną Rokitą przeprowadzili zbiórkę m.in. w urzędzie gminy i wśród radnych.
Więcej w wydaniu majowym NG,
(jaki)
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Nasi przedszkolacy najlepsi

Umowa na sprzęt dla strażaków podpisana

12 kwietnia 2018 roku w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku
Kamiennej odbył się XI Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu organizowany w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia. Konkurs
miał na celu skupienie uwagi
dzieci i ich opiekunów wokół tematyki zdrowia oraz
aktywizowanie środowisk
przedszkolnych i szkolnych
w zakresie działań prozdrowotnych. Dzieci wraz z opiekunami
przygotowywały
utwory wokalno-muzyczne
o tematyce zdrowotnej oraz nawiązujące do aktualnego Hasła Roku
Zdrowie dla wszystkich.
Wszystkie występy były wspaniale przygotowane i dopracowane
zarówno pod względem walorów artystycznych jak i edukacyjnych.
Było dużo dobrej zabawy, podczas której dzieci promowały zdrowy
styl życia.
Dzieci z Przedszkola
Samorządowego w Skarżysku Kościelnym okazały
się być najlepszymi wśród
uczestników w kategorii przedszkoli zajmując
I miejsce. Przedszkolaki
zaprezentowały utwór Żyj
zdrowo. W występie udział
wzięły Patrycja Kapusta oraz Wiktoria Pacek. Opiekunką grupy była
Magdalena Kolasa.
Laureatom konkursu gratulujemy.
Zofia Sieczka

26 marca wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz skarbnik gminy Danuta Barwicka z pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości
Mikołajem Pawlakiem podpisali umowę na zakup sprzętu ratowniczego dla naszych jednostek OSP.
Wysokość wsparcia wynosi 136.719 zł tj. 99% wartości zadania,
wkład własny gminy to zaledwie 1%, a więc 1381 zł. To jedna z największych kwot na jedną gminę. W powiecie to nasza gmina dostała najwięcej.
Jak wyjaśnia Ksawery Krupa, zajmujący się m.in. sprawami
ochrony przeciwpożarowej w urzędzie gminy, najdroższą pozycją
będzie zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla
OSP w Lipowym Polu Plebańskim – to 114.200 zł. Defibrylator dla
OSP Kierz Niedźwiedzi to koszt 7100 zł, zaś trzech toreb ratowniczych
dla wszystkich trzech jednostek to wydatek 5600 zł.

Trwa budowa świetlicy wiejskiej w Świerczku
Aktywność mieszkańców Świerczka znów przynosi efekty. Na placu, gdzie kilka lat temu wybudowana została altana oraz miejsce integracji – ich miejsce
na ziemi – jak to
zawsze podkreślała miejscowa radna
Marzena Piętak,
szybko postępują
prace
związane
z budową świetlicy wiejskiej. Choć
w budżecie gminy nie było na to przedsięwzięcie pieniędzy, a i niektórzy radni nie byli przychylni tej inwestycji, mury świetlicy rosną
w szybkim tempie.
W poprzednim wydaniu NG pojawiły się pewne nieścisłości, które
dziś prostuję.
-Na inwestycję pozyskaliśmy 195.000 złotych z LGD Razem na
Piaskowcu w ramach Regionalnego Programu Obszarów Wiejskich.
Pracę po przetargu za kwotę 218.000 złotych wykonuje firma Freedom
Hubert Olejarz, a termin ich zakończenia to koniec czerwca – mówi
Marzena Piętak, prezes Stowarzyszenia Nasz Świerczek, które buduje
świetlice.
Powstaje obiekt, który będzie miał około 116 m2, w tym m.in. sala
główna o powierzchni 72 m2, kuchnia 7,38 m2, aneks sportowo-rekreacyjny, szatnia, korytarz, przedsionek, wc , kotłownia z pomieszczeniem porządkowym i wiatrołap. Obiekt wyposażony będzie we
wszystkie niezbędne instalacje i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
(jaki)

Przypomnijmy, że Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło ogólnopolski program, dzięki któremu do ochotniczych straży pożarnych
w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości 100 milionów złotych. Wsparcie dla naszego regionu wynosi 5,5 mln zł i trafią one aż do 98 gmin (na 102 w województwie).
Środki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości - zreformowanego
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz działa
od września 2017 r. i rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zgodnie z programem, o wsparcie mogły ubiegać się
gminy i miasta. Za ich pośrednictwem sprzęt ratowniczy trafi do poszczególnych jednostek OSP, które potrzebują specjalistycznego wyposażenia.
Jacenty Kita

Badania preferencji przewozowych
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza
wszystkich podróżujących komunikacją publiczną do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dotyczącym preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim.
Wyniki przedmiotowego badania zostaną wykorzystane do
opracowania rocznej analizy transportowej, z której korzystać mogą
wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.
Ankieta została udostępniona na stronie internetowej pod adresem: http://www.app2018.umws.pl/ankieta i będzie aktywna do 30
kwietnia 2018 roku.
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Sesja rady gminy
17 kwietnia odbyła się kolejna w tej kadencji sesja rady gminy
związana przede wszystkim z finansami i budżetem. Obradom przewodniczyła szefowa rady Marzena Piętak, a wśród gości byli przedstawiciel Policji Marcin Jedynak oraz grupa mieszkańców ul. Leśnej.
Krwiodawca uhonorowany

ceduralnych i odwołań od decyzji administracyjnych przez jednego
z mieszkańców, inwestycja ta się opóźnia.
Zabierając głos w imieniu mieszkańców Barbara Woźniak mówiła: -Na ulicy mieszka 50. osób, w tym 20. dzieci. Zimą i po opadach
jest na niej błoto, latem kurz. Dlaczego ten ktoś przeszkadza w rozpoczęciu inwestycji? - pytała. Z kolei o błędy w dokumentacji pytał
Jarosław Koładziński.

Po przyjęciu porządku obrad Mariusz Dworak w towarzystwie syna Filipa odebrał nagrodę wylosowaną w letnim konkursie
dla krwiodawców.

Nagrodę w postaci roweru, w towarzystwie radnych oraz uczestników sesji rady gminy przekazali wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz
przewodnicząca rady Marzena Piętak, którzy jednocześnie podziękowali nagrodzonemu za dar życia.

Szczegółowych wyjaśnień udzielił wójt Zdzisław Woźniak. Jak
wynika z odpowiedzi wójta na dziś nie ma decyzji wodno-prawnej,
a bez niej nie można uzyskać pozwolenia na budowę. Wynika to z chaosu organizacyjnego i administracyjnego jaki zapanował od 1 stycznia br. w związku w utworzeniem nowego podmiotu zajmującego się
gospodarka wodną – Wód Polskich. Gmina już w grudniu dokumentację przekazała do starostwa, a starostwo do Wód Polskich. Zgodnie
z otrzymanym pismem decyzja ma zapaść do końca kwietnia.
Do zarzutów pod adresem rady odniosła się przewodnicząca
Marzena Piętak oraz radni Renata Kępa, Monika Kocia, Janusz
Sieczka i Tomasz Winiarski. Radni szczegółowo wyjaśnili, że bez
przesunięcia środków nie można byłoby rozpocząć budowy ul. Iłżeckiej. Środki zostały tylko czasowo przesunięte, co jest normalną praktyką w samorządzie. W razie potrzeby, za 2-3 miesiące, o ile wszystkie
niezbędne dokumentu na budowę ul. Leśnej już będą, a ów mieszkaniec znów jej nie zaskarży, wrócą one w budżecie na to zadanie.
Na koniec wójt Zdzisław Woźniak zadeklarował chęć spotkania z mieszkańcami ul. Leśnej, aby wszystkim szczegółowo wyjaśnić
wszelkie wątpliwości.
Uchwały i decyzje rady

Powraca tematyka ul. Leśnej
Na sesję przybyła grupa mieszkańców ul. Leśnej w Skarżysku
Kościelnym zaniepokojonych faktem przedłużania się rozpoczęcia jej
przebudowy oraz dokonanych na ostatniej sesji rady gminy przesunięć w budżecie. Rada zdecydowała wówczas o przeznaczeniu części
środków na to zadanie na inne inwestycje, gdyż ze względów pro-
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W dalszej części rada podjęła uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie na 2018 rok oraz zaciągnięcia
kredytu w wysokości 2 mln złotych na realizowane i planowane na ten
rok inwestycje – w tym budowę ul. Iłżeckiej i budynku przedszkola.
Rada dyskutowała również m.in. o zbliżających się uroczystościach nadania imienia rotmistrza Pileckiego i sztandaru szkole
w Kierzu Niedźwiedzim (uroczystości planowane są na 3 czerwca). Miejscowym radnym Stanisławowi Czubakowi i Tomaszowi
Winiarskiemu chodzi przede wszystkim o poprawę estetyki szkoły
poprzez jej termomodernizację. Na dziś w budżecie nie ma na to pieniędzy, a do ocieplenia jest około 900 m2 (przy cenie około 150 zł/m2).
Wójt Zdzisław Woźniak powiedział, że bardziej optymalny termin
uroczystości to wrzesień, a w tym czasie być może znajdą się w budżecie gminy oszczędności.
Radni dyskutowali również na temat pozimowego sprzątania
dróg, rowów i poboczy oraz pytali o postęp prac dokumentacyjnych
przy budowie przedszkola. Wójt odpowiedział, że prace mogą się rozpocząć w lipcu/sierpniu, a na koniec roku powinien stanąć budynek
stanie surowym zamkniętym.
Jacenty Kita
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Sukces uczniów SP Skarżysko Kościelne

Droga Krzyżowa ulicami gminy

Siódmy raz Skarżysko-Kamienna przyłączyło się do obchodów
Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu.
Tradycyjnie już skarżyskie obchody Światowego Dnia Wiedzy na temat
Autyzmu rozpoczęły się od Niebieskiego
Marszu. Marsz zakończył się w Miejskim
Centrum Kultury występami i wręczeniem nagród za rozstrzygnięte konkursy.
W
konkursie
fotograficznym
Autyzm w kadrze II miejsce zajęła Adriana
Walachnia z SP w Skarżysku Kościelnym za zdjęcie Niewidzialne dziecko,
a III jej szkolna koleżanka Nikola Ćmiel
za zdjęcie Za szkłem. Natomiast w konkursie filmowym Autyzm challenge główna nagroda przypadła dla Szkolnego Klubu Wolontariatu
EsKaWu SP w Skarżysku-Kościelnym za film Niewidzialna.
30 marca przeszła ulicami gminy Droga Krzyżowa.
Rozważania czytali ministranci oraz schola parafialna.

(jaki)

Na czele szli Rycerze Kolumba z naszej parafii podnosząc do
góry krzyż z numerem czytanej stacji. Nad bezpieczeństwem całości

czuwali najlepsi Bracia w kamizelkach ostrzegawczych. W kościele
Rycerze odczytali Mękę Pańską. Do godziny 22.00 trwała adoracja
przy Grobie Pana Jezusa.
Wiwat Jezus - Wielki Rycerz Zbyszek Ścisowicz

K W I E C I E Ń 2018

Nasza Gmina

5

W o lo n ta r i at

Maty węchowe…
...czyli szczepionka dla psów ze schroniska Ostoja PsiHOSTEL
w Mirowie
Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu #EsKaWu oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym wykonują
maty węchowe. Osoby, które chcą taką matę otrzymać, muszą opłacić
komplet szczepień dla jednego psa (75 zł) z Ostoi w Mirowie. Mamy
nadzieję, że dzięki naszej pracy wszystkie psy z Ostoi (a jest ich 33),

Przy pomocy Dobrych Ludzi działamy i będziemy działać dalej.
Fundacja „Ocalmy od Zapomnienia”
Numer KRS: 0000373059
39 1160 2202 0000 0001 7724 6068
Millenium Bank
tytuł: DAROWIZNA na cele statutowe OSTOJA
siedziba Fundacji: 26 500 Szydłowiec ul. Jachowskiego 14 lok.14
Zapraszamy do OSTOI - może Komuś z Państwa rozmerdamy życie.
https://web.facebook.com/OSTOJA.psiHOSTEL/
Anna Rokita

W niecałe 6 miesięcy zebraliśmy ponad
tonę nakrętek!

dostaną szczepionki.
Kontakt w sprawie mat przez stronę Szkolnego Klubu Wolontariatu lub stronę Ostoi na portalu Facebook.
Kilka słów o OSTOI
OSTOJA powstała w 2014r. To miejsce, gdzie psy oszukane przez
człowieka, porzucone przez niego, mogą poczekać na swoją drugą
szansę. Psy, które trafiają na OSTOJE zostawiają za bramą swój dramat psa bezdomnego. Na OSTOI stawiamy na łapy psie psychiki, żyjemy przyszłością nie przywołując demonów przeszłości. OSTOJA to
społeczny dom pomocy dla bezdomnego psa i kota, utrzymująca się
wyłącznie ze środków prywatnych i darowizn Ludzi dobrego serca.
OSTOJA to także pomoc Ludziom wrażliwym na krzywdę zwierząt,
to miejsce przyjazne edukacji najmłodszych. OSTOJA to liczne przyjaźnie ludzkie nawiązane przez pomoc psom, to spotkania i spacery,
gdzie zapomina się o rzeczywistości i oddaje się tym, które potrzebują
kontaktu z człowiekiem, by
móc ponowie zaufać innemu człowiekowi. OSTOJA to miejsce gdzie chce
się wracać.
OSTOJA to psio-kocia
Ekipa, to codzienność, to
wiara w nowe – lepsze życie.
Na OSTOI inwestujemy swoją energię i wysiłek w DOBRO aby te, które oszukał człowiek
mogły zaufać innemu człowiekowi. Zmieniamy życie zarówno psom
i Ludziom. Oddając psa do adopcji, oddajemy z nim kawałek siebie.
Wszystkie Rodziny adopcyjne zostają z nami w bliskiej przyjaźni, wiele z nich potem wraca do nas z wizytami już jako Rodzina.
OSTOJA łączy zagubione dusze
Utrzymujemy nasze zwierzaki wyłącznie z darowizn od ludzi,
którzy zaufali nam i wspierają nas w tym, co robimy. Działamy skutecznie. Każdy oddany zwierzak do adopcji już nigdy nie namnoży
niechcianych bezdomniaków i dzięki oznakowaniu mikrochipem już
nigdy nie będzie bezdomny, bo ma swoje ID. Leczymy, sterylizujemy,
znakujemy. Idąc krok dalej, bo XXI wiek nie jest czasem przychylnym
dla altruistów, postanowiliśmy stworzyć miejsce samofinansujące
się. OSTOJA - psi HOSTEL to bezpieczne miejsce dla max. 30 psów.
Okolica, w jakiej zlokalizowana jest nasza psio-kocia OSTOJA to malownicze tereny niziny mazowieckiej. Sąsiadujemy z Rezerwatem dębów, Rezerwatem geologicznym. Najbliższe zabudowania oddalone są
o ponad kilometr. Otaczają nas tereny własności Lasów Państwowych.
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Szkolny Klub Wolontariatu działający w Szkole Podstawowej
w Skarżysku Kościelnym od początku października 2017r. prowadzi
akcję charytatywną Nakręć się na pomaganie. Partnerem akcji jest
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym.
Zbieramy plastikowe nakrętki, a dochód z ich sprzedaży zostanie
przeznaczony na rehabilitację Kai i Kacpra Pisarków. Wolontariusze przygotowali pudełka i plakaty informujące o zbiórce, a następnie zachęcili osoby prywatne, właścicieli sklepów, instytucje i szkoły
do współpracy. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się zebrać 1012.5
kg nakrętek. To ponad
500000 sztuk! To nie koniec naszej akcji. Będziemy zbierać dalej. Pamiętajmy, że każdy grosz to
wsparcie dla rodzeństwa,
a kg nakrętek na skupie
kosztuje tylko 1 zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy zbierają
z nami. To dzięki Wam
udało nam się zebrać tyle nakrętek. Są to: Przedszkole Samorządowe
w Skarżysku Kościelnym, Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym,
Przedszkole nr 10 im. Kubusia Puchatka w Skarżysku-Kamiennej,
Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej, Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej, Hotel Promień, Hotel Balaton w Chustkach koło Szydłowca, Szkoła Językowa New Land English Centre
w Skarżysku-Kamiennej , Szkoła Językowa Energy School w Szydłowcu, Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim, Internat Zespołu
Szkół im. Korpusu Ochrony
Pogranicza w Szydłowcu,
Dom weselny Lider Mouse,
Bar „Sajgonka, Klub muzyczny Semafor, Sklep Zygzak w Skarżysku-Kamiennej,
Sklep Lewiatan w Mircu,
Sklep Livio w Gadce, Sklep
Kubuś w Gadce, Sklep A-gatka w Gadce, Firma Dana,
Sklep spożywczy U Jakuba w Grzybowej Górze, Mini Delikatesy Groszek w Skarżysku-Kamiennej, Sklep spożywczy u Barbary w Grzybowej Górze, Sklep Livio w Skarżysku Kościelnym, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Szydłowcu, Pokrycia Galwaniczne Zakład
Usługowo-Handlowy S.C.
Mamy nadzieję, że nikogo nie pominęliśmy. Dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej akcji i zachęcamy do wspólnego zbierania nakrętek. Nas to nic nie kosztuje, a dzięki środkom ze sprzedaży nakrętek zdobędziemy środki na rehabilitację Kai i Kacpra.
Anna Rokita
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Konkursy wielkanocne rozstrzygnięte
62. prace wpłynęły na tegoroczny Konkurs Plastyczny dla
Dzieci i Młodzieży Pisanka i Palma Wielkanocna.
Uczestników konkursów, komisję konkursową, wójta gminy Zdzisława Woźniaka oraz – pod
nieobecność Moniki Walachni-Zawadzkiej – Małgorzatę
Lisowską z SP w Skarżysku
Kościelnym powitała organizator – obok szkoły – konkursu
Teresa Banaszczyk, kierownik
gminnej biblioteki.
Prace oceniała komisja
konkursowa w składzie: Monika Mączyńska – sekretarz gminy, Barbara Kocia – dyrektor Przedszkola Samorządowego oraz Agata Gula
– kierownik GOPS-u. –Komisja oceniała przede wszystkim pracochłonność złożonych prac oraz samodzielność ich wykonania – mówi
Monika Mączyńska, przewodnicząca komisji.

Podsumowując konkurs Małgorzata Lisowska wyraziła przekonanie, że będzie on kontynuowany w kolejnych latach i dodała, że
obecny jest już dziewiątą edycją.

Na koniec głos zabrał wójt gminy Zdzisław Woźniak, który pogratulował dzieciom wspaniałych prac konkursowych, które pokazują
ich duże umiejętności, pomysłowość i zaangażowanie. Wójt przekazał
też wszystkim obecnym życzenia świąteczne.
Jacenty Kita

Niedziela Palmowa w Skarżysku Kościelnym
W dniu 25 marca Rycerze Kolumba mieli zaszczyt wziąć udział

Nagrody, które wręczył wójt gminy Zdzisław Woźniak,
otrzymali:
Kat. Pisanka
I miejsce – Sara Sadza, Patrycja Sieczka
II miejsce – Maria Mielnik, Natalia Milanowska
III miejsce – Mateusz Dulęba, Ewa Indyka
Wyróżnienia: Hubert Szymczyk, Nikodem Ciok
Kat. Palma Wielkanocna
I miejsce – Gabriela Szwanke, Weronika Winiarska
II miejsce – Igor Jakubiec, Zuzanna Adamiec
III miejsce – Kamil Spadło, Karol Sadza
Wyróżnienia: Karolina Sieczka, Natalia Wiśnios
w Niedzieli Palmowej w naszej parafii. O godz. 12.00 na sumie rozpoczęła się procesja wokół kościoła, a następnie zamiast homilii
została przedstawiona
przez Rycerzy Kolumba
z Rady nr 15281 imienia
Przenajświętszej Trójcy,
Droga Krzyżowa Jezusa
Chrystusa.
Tym samym rozpoczęliśmy obchody Wielkiego Tygodnia - jednego z najważniejszych
świąt dla naszej wiary.
Wiwat Jezus - Wielki Rycerz Zbyszek Ścisłowicz
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... i powiatowych

Znamy laureatów eliminacji
gminnych OTWP...
16 uczniów zmagało się w gminnych eliminacjach OTWP
Młodzież zapobiega pożarom.

Uczestników konkursu powitał wójt gminy Zdzisław Woźniak,
testy oceniała komisja konkursowa w składzie: bryg. Michał Ślusarczyk – rzecznik prasowy KP PSP w Skarżysku-Kamiennej, komendant
gminny OSP Piotr Janiec i prezes OSP Grzybowa Góra Marian Gła-

dyś. Zmagali się uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum.
W kat. klas IV-VI kolejność była następująca: I – Julia Sadza
(Kierz Niedźwiedzi), II – Natalia Sołsa (Skarżysko Kościelne), III –
Zuzanna Materek (Grzybowa Góra). Natomiast wśród uczniów klas
VII i Gimnazjum pierwsza była Zuzanna Lelonek (Kierz Niedźwiedzi), drugi Mateusz Wątły (Kierz Niedźwiedzi), a trzeci Patryk
Jędrzejczyk (Skarżysko Kościelne).
Opiekunami uczniów byli: Grzybowa Góra – Marian Gładyś,

13 kwietnia 2018r. w budynku Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbyły się eliminacje szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod

hasłem Młodzież zapobiega pożarom. Organizatorem eliminacji powiatowych jest Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej,
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz
Starostwo Powiatowe.
W konkursie wzięło
udział 40 uczestników
podzielonych na 3 grupy
wiekowe: szkoły podstawowe klasy I-VI, szkoły
podstawowe klasy VII
i gimnazja klasy II i III oraz ostatnią grupę stanowiły szkoły ponadgimnazjalne, reprezentujących wszystkie gminy z terenu powiatu
skarżyskiego.
Turniej cieszył się dużym
zainteresowaniem,
o czym świadczy ilość
uczestników. Poziom wiedzy zaprezentowanej przez
młodzież biorącą udział
w turnieju był niezwykle
wysoki i wyrównany. Kto
wie, być może niektórzy
z uczestniczących w turnieju swoją przyszłość zwiążą z zawodem strażaka.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie st. kpt. Marcin Kuźdub, st. kpt. Piotr Łojek. Kiedy emocje opa-

Kierz Niedźwiedzi – Justyna Kuźdub, Majków – Ewa Sokół, Skarżysko Kościelne – Agnieszka Pakuła i Grzegorz Niewczas.
Jacenty Kita
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dły uczestnicy turnieju zostali zaproszeni przez strażaków na herbatę i pączki. W oczekiwaniu na wyniki i podsumowanie turnieju
ratownicy z JRG Skarżysko-Kamienna przygotowali dla dzieci pokaz
z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz pokazy
sprzętu pożarniczego.
Na zakończenie turnieju Komendant Powiatowy PSP w Skarży-

4 miejsce - Bartosz Saletra uczeń Szkoły Podstawowej w Goździe
Szkoły podstawowe klasy VII-VIII oraz gimnazja klasy II-III
1 miejsce – Solarz Jakub uczeń Szkoły Podstawowej w Sorbinie
2 miejsce – Zuzanna Lelonek uczennica Publicznego Gimnazjum
w Skarżysku Kościelnym
3 miejsce – Patryk Jędrzejczyk uczeń Szkoły Podstawnej w Skarżysku Kościelnym
4 miejsce - Wiktor Łoska uczeń Szkoły Podstawowej w Goździe
Szkoły ponadgimnazjalne

sku-Kamiennej st. bryg. Marcin Machowski podziękował uczestnikom za udział w turnieju, sponsorom za ufundowanie nagród i odczytał nazwiska laureatów tegorocznej edycji konkursu na szczeblu
powiatowym w poszczególnych grupach wiekowych.
Po krótkim podsumowaniu, w którym głos zabrali: Andrzej
Bętkowski - Wicewojewoda Świętokrzyski, Artur Berus - Wicestarosta Skarżyski, Ryszard Sowa - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Anna Leżańska - Członek Zarządu
Powiatu, Barbara Czerwińska - dyrektor PGE Obrót SA, Karolina
Stompor - przedstawiciel firmy Celsium Sp. z o.o., przystąpiono do
najprzyjemniejszej części turnieju, czyli wręczenia zwycięzcom okolicznościowych dyplomów oraz wspaniałych nagród rzeczowych.
Nagrody ufundowane zostały przez Starostwo Powiatowe,
Celsium Sp. z .o.o. , PGE Obrót SA w Skarżysku-Kamiennej. Sklep
Castorama w Skarżysku-Kamiennej ufundował upominek dla najmłodszego konkursowicza (torba sportowa wraz ze sprzętem sportowym). Poczęstunek dla uczestników i opiekunów ufundował Market
Kaufland w Skarżysku-Kamiennej.

1 miejsce – Bartosz Gocel uczeń II LO im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej
2 miejsce – Norbert Michta uczeń I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej
3 miejsce – Albert Pająk uczeń ZSS-U im. W. Oseta Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej
4 miejsce - Sasal Julia uczennica I LO im. J. Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej
Najmłodszym uczestnikiem turnieju okazał się Krystian Gołębiowski ze Szkoły Podstawowej w Goździe.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im powodzenia w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w dniu 24 kwietnia 2018r. o go-

dzinie 10:00 w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Morawieckiej
(gm. Morawice, pow. kielecki).
KP PSP w Skarżysku-Kam. składa serdeczne podziękowanie opiekunom i nauczycielom przygotowujących młodzież do udziału w tur-

Wyniki konkursu:
Szkoły podstawowe klasy I-VI
1 miejsce – Daniel Magdziarz uczeń Szkoły Podstawowej Nr 9
w Skarżysku-Kamiennej
2 miejsce – Julia Sadza uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kierzu Niedźwiedzim
3 miejsce – Krystian Gołębiowski uczeń Szkoły Podstawowej
w Goździe

nieju, a w sposób szczególny fundatorom nagród rzeczowym, dzięki
czemu turniej zyskał należytą oprawę.
Opracowanie: st. kpt. Marcin Kuźdub
KP PSP w Skarżysku-Kamiennej
Zdjęcia: Jacenty Kita
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Promocja naszego KGW
KGW Grzybowianki w Grzybowej Górze reaktywowało swą działalność w 2003 roku, bo jak mówi Magdalena Piętak, ludzie w Grzybowej są za kulturą i za tradycją.
- Widzimy potrzebę krzewienia kultury, podtrzymywania i tworzenia nowej tradycji. To były sołtys Gabriel Szewczyk był inicjatorem
reaktywowania koła - wyjaśnia i dodaje, że wszystkim ta inicjatywa
sołtysa bardzo się spodobała. - Może nieskromnie, ale uważamy, że to
w dużej mierze dzięki nam, młodzież ma większy kontakt z kulturą.
Szkoda tylko, że młodzi ludzie nie chcą nas aktywnie wspierać - dodaje pani Magdalena.
Nie po raz pierwszy słyszę, że młodsze pokolenie trudno przekonać do pracy w kołach, choć spotykam ma festynach także młodzież
w tradycyjnych strojach, występującą obok swoich starszych koleżanek i kolegów.
- My na razie nie możemy pochwalić się dziecięcym zespołem.
Młodzi mają słomiany zapał, mało czasu, ale lubią nasze występy.
W prywatnych rozmowach przyznają, że ta tradycja ludowa im się po-

doba, gratulują, pytają kiedy i gdzie wystąpimy, ale jakoś nie możemy
ich przekonać, aby wstępowali do zespołu - mówi Edyta Kocia. Pani
Edyta nie dziwi się jednak zbytnio młodzieży. Mają swoje sprawy,
Internet, słuchają innej muzyki. Kiedyś też nie interesowała się kołem. Wszystko zmieniło się, gdy zmarł mąż pani Edyty. To były bardzo ciężkie chwile. Ale koleżanki i koledzy podali jej pomocną dłoń.
Potrzebowała wtedy nowych wyzwań, wyjścia z domu do ludzi. Jest
w kole od 10 lat.
- Dzisiaj mogę powiedzieć, że to mi pomogło stanąć na nogi. Nikomu nie życzę tych okoliczności, w których ja wstąpiłam do KGW. Podaję jednak swój przykład, aby uzmysłowić innym, że jesteśmy w kole
jedną, dużą rodziną. Że możemy na siebie liczyć w każdych okolicznościach. Mamy też świadomość, że to co robimy, służy innym. A to jest
bardzo miłe - dodaje pani Edyta.
Panie z KGW w Grzybowej Górze nawiązały współpracę z przedszkolem w Skarżysku Kościelnym. Opowiadają dzieciakom o tradycjach, pokazują jak zrobić ozdoby świąteczne, opowiadają o ludowych
zwyczajach, organizują dożynki przedszkolne. - Bardzo to lubimy.
Dzieciaki słuchają nas z otwartymi buźkami. A my mamy prawdziwą odskocznię od codzienności. Poza tym takimi małymi kroczkami,
może dorobimy się w zespole dzieciaków? - zastanawia się pani Magdalena.
Koło z Grzybowej doskonale znane jest w swojej okolicy. Chociażby z udziału w dożynkach gminnych, powiatowych. Panie z dumą
przypominają, że reprezentowały swój powiat także na dożynkach
wojewódzkich w Staszowie, Opatowie, Bogorii, Starachowicach i Sandomierzu.
W tym roku przypada 15-lecie zespołu. Szykują się na ten jubileusz już teraz. Połączą siły ze znaną, lokalną imprezą To i owo na
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ludowo, czyli prezentacją zespołów i kapel ludowych, która w tym
roku obchodzić będzie jubileusz 10-lecia. Wiedzą już, że na imprezę
przybędą zespoły z całego powiatu, a nawet z sąsiednich województw.
W sumie zaprezentuje się około 16 zespołów.
Panie z KGW w Grzybowej Górze dumne są także ze swoich osiągnieć kulinarnych. Odgrzebują stare przepisy, przywracają żywotność
potrawom już zapomnianym. Według moich rozmówczyń, ludzie

szukają zdrowej żywności, nie zawsze tam gdzie trzeba. Tak samo jest
z przepisami kulinarnymi. - Nasze babki bez Internetu wiedziały, że
gęsina jest pożywna i zdrowa, a dzisiejsze gospodynie dopiero od niedawna zaczynają doceniać jej zalety - mówi Magdalena Piętak. Panie
dumne są z wyróżnienia, które otrzymały podczas IX finału Ogólnopolskiego Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów
w Sandomierzu. Wśród 41 regionalnych produktów, jury doceniło
smak i walory ich pieczeni Gąska Grzybowianka z kaszą gryczaną,
kapustą kiszoną, gąskami świeżymi i marynowanymi, oraz z wątróbką drobiową.
Rok później, w konkursie, który odbył się w Tokarni, potrawa
Farsz kaszaniok otrzymała pierwsze miejsce. Panie znane są także
z nalewki jabłkówki z miętą i smalcu gęsiego.
Gdy przygotowują się na kiermasz, dożynki, przeglądy, zwłaszcza
latem, gdy prawie każdy weekend jest zajęty, potrafią w jeden wieczór

ulepić 700 pierogów. - Tak dzieje się w każdym kole. W domach prywatnych się spotykamy. Bardzo to lubimy. Praca wre, pośpiewamy,
pogadamy. Satysfakcję mamy, bo okazuje się, że i tysiąc pierogów rozeszłoby się na pniu - uśmiecha się pani Edyta Kocia.
Grzybowianki najbardziej lubią występować w towarzystwie
kapeli. Stefan Ruzik gra na akordeonie i pisze teksty, a Mieczysław
Szwed gra na bębenku. Wtedy Grzybowianki zbierają najbardziej rzęsiste oklaski. Pamiętają także o starych piosenkach. Zbierają je skrzętnie, zapisują i prezentują, aby folklor świętokrzyski nigdy nie zaginął.
Źródło: www.wrota-swietokrzyskie.pl/partnerzy
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Kwiecień w przedszkolu
Wizyta dyrektor MCK w przedszkolu
Codzienne czytanie jest łatwym i bezinwestycyjnym sposobem na
to, aby dzieci lepiej i szybciej się
rozwijały.
Tym bardziej jest to istotne,
że ta forma spędzania czasu jest
przez najmłodszych bardzo lubiana. Chcemy, aby nasze przedszkolaki wyrosły na mądrych,
dobrych i wykształconych ludzi
i dlatego chętnie zapraszamy do
naszej placówki osoby reprezentujące ciekawe zawody, czy pełniące ważne funkcje społeczne.
W piątek 6 kwietnia mieliśmy
przyjemność gościć w naszych
progach Katarzynę Michnowską-Małek – dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej. Pani Kasia,
korzystając zaproszenia dyrektor
przedszkola -Barbary Kocia i kierownik Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym – Teresy Banaszczyk, włączyła się w akcję głośnego
czytania w ramach ogólnopolskiej kampanii Cała Polska czyta dzieciom, bo jako mama pociech w wieku przedszkolnym wie, jakie jest
to ważne dla rozwoju najmłodszych. Milusińscy mogli, więc posłuchać czytanej przez naszego gościa Legendy o toruńskich piernikach ze
zbiorku Legendy polskie.

w osobach: Irena Sykulska, Jolanta Kapusta, Agnieszka Śledź, Jadwiga Kowalik, Bogusława Kowalik i Szymon Płusa.
To sympatyczne i wesołe grono rozpoczęło swoje odwiedziny od
przywitania się z dyrekcją, paniami i przedszkolakami ludowymi
przyśpiewkami.
Nasi goście zachęcili również dzieci i kadrę pedagogiczną do
wspólnego śpiewania,
ponieważ
specjalnie
na tą okazje została
napisana
piosenka,
której mieliśmy okazję
się nauczyć. Grupowo
wyćwiczony tekst zaowocował zbiorowym
refrenem następującej treści: Przedszkolaki tym się chlubą, na scenie
wystąpić lubią, więc my o nich pamiętamy i razem śpiewamy” a nasi
goście odśpiewali liczne zwrotki.
W czasie spotkania dzieci mogły także poznać różne sposoby wykonywania ozdób wielkanocnych i samodzielnie spróbować zrobić
papierowe kwity.
Wielką atrakcją była
również możliwość wykonania przez każdego
przedszkolaka ciasteczka
w kształcie rurki, a po jego
upieczeniu także wypełnienia rurki smacznym
kremem. Na koniec wszyscy mogli spróbować tych
słodkich wypieków. Bardzo się cieszymy, że przedszkolaki mają możliwość gościć w swoich progach osoby, dzięki którym zapoznają się ze
zwyczajami i tradycjami naszego regionu.

Lekarka czytała dzieciom
Najlepszym sposobem na rozwijanie wyobraźni dzieci oraz na
wspólnie spędzony czas jest głośne czytanie.

Na zakończenie spotkania nie obyło się bez tych pysznych słodkości o korzennym smaku oraz miłych upominków dla przedszkolaków
od pani Kasi. Dzieci odwdzięczyły się serdecznymi podziękowaniami
i pamiątkowym dyplomem.
KGW w przedszkolu
W poniedziałek 9 kwietnia do przedszkola przybyli mili goście
reprezentujący Koło Gospodyń Wiejskich ze Skarżyska Kościelnego

Nasze zaproszenie do wspólnego czytania w ramach akcji Cała
Polska Czyta Dzieciom, przyjęła lek. med. Elwira Lewicka -Banaszczyk - lekarz okulista. Pani Elwira fenomenalnie przeczytała opowiadanie pt. Fajne te okulary Heleny Bross. Opowiedziała o swojej pracy,
a następnie w formie zabawy pokazywała jak można sprawdzić wzrok.
Na zakończenie spotkania, nasz gość wręczył wszystkim słodką niespodziankę.
Teresa Banaszczyk
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Dzień Poezji w bibliotece

Powitanie wiosny przy ognisku

W marcu przypada Dzień poezji i dlatego uczniowie klasy III z SP
w Kierzu Niedźwiedzim odwiedziły Gminną Bibliotekę w Skarżysku
Kościelnym.
Kierownik biblioteki Teresa
Banaszczyk jak zawsze przygotowała
dla dzieci bardzo ciekawe i zabawne
zajęcia. Spotkanie rozpoczęło się od
pogadanki na temat poezji. Następnie uczniowie uzupełniali tekst z lukami wiersza Żuki, układali puzzle
do wiersza Kotek i śpiewali ulubioną
Lokomotywę. Do wiersza Na wyspach
Bergamutach dopasowywały ilustracje zwierząt.
Na koniec dzieci wykonały ilustrację do wybranego wiersza. Każde dziecko wyszło z biblioteki z nagrodą.
Bardzo dziękujemy pani Teresie za zaproszenie i miło spędzony czas.

W zimowej puszystej od śniegu scenerii w Szkole Podstawowej
w Grzybowej Górze odbyło się ognisko z okazji przybycia Wiosny!
W tym roku Pani Wiosna wędruje do nas wyjątkowo wolno, więc
dzieci postanowiły zachęcić Ją do przyjścia paląc pierwszy wiosenny
ogień. Przy ognisku upiekły kiełbaski, chlebek, pianki i inne smakowitości, które z apetytem zjadły. We wspólnej zabawie udział wzięli
wychowankowie z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolne-

Pamiętają o dzieciach chorych na autyzm
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim obchodziliśmy 5 kwietnia.
Na korytarzach pojawiły się gazetki tematycznie związane z tym
zaburzeniem. Uczniowie ze
szkolnego Koła Wolontariatu
zorganizowali akcję: Na niebiesko dla autyzmu. W ten oto
sposób solidaryzowaliśmy się
z osobami dotkniętymi autyzmem. Zainteresowanie akcją
było naprawdę duże. Korytarze i klasy wypełniał kolor niebieski, bo niebieski to symbol
autyzmu. W akcję włączyli się
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.
W klasach młodszych na lekcjach zajęć edukacji plastycznej oraz
w starszych na zajęciach z wychowawcą uczniowie wykonywali pocztówki dla kolegi dotkniętego
autyzmem. Pomysłów na
wykonanie kartki było bardzo wiele. Niebiesko – białe
pocztówki zawierały życzenia, miłe słowa lub przesłanie dla kolegi z autyzmem
oraz rysunek.
Na zakończenie, na
znak solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem
uczniowie utworzyli z rozsypanych liter hasło CHCEMY BYĆ SOBĄ.

go, a także uczniowie klas I-VII z naszej szkoły. Pieczone kiełbaski
wszystkim smakowały, a po zakończeniu wszyscy rozeszli się z nadzieją, że zima już odejdzie.

Jolanta Woźniak
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Rafał Lipka

W Szkołach

Sukces młodych szachistów
Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej, Szkoły Podstawowej Lipowe
Pole Skarbowe: Natalia Blajerska (kl III), Kacper Magdzierz (kl. III)
i Hubert Szymczyk (kl. II), pod opieką Pauliny Rokickiej, reprezen-

dzieci wrzuciły Marzannę do wody.

Paulina Rokicka

Sukces najmłodszych zapaśniczek
24 marca w Bodzentynie odbył się I Otwarty Turniej Gór Świętokrzyskich Młodziczek i Młodzików oraz Dzieci w zapasach w stylu wolnym.
towali szkołę w swoim pierwszym międzyszkolnym turnieju szachowym zorganizowanym przez Szkolę Podstawową nr 4.
Nasi szachiści świetnie sobie poradzili. Indywidualnie Natalka

zajęła I miejsce, Kacper III i Hubert IV. W klasyfikacji zespołowej
zremisowaliśmy z uczniami SP4. Gratulacje!
Małgorzata Pączek

Wiosna zawitała do małej szkoły
We środę 21 marca do Szkoły Podstawowej Lipowe Pole Skarbowe
zawitała Pani Wiosna!
Dzieci zaśpiewały dla niej radosne, wiosenne piosenki, a także wykazały się dużą wiedzą na jej temat, bez problemu rozwiązując wszystkie zagadki jakie dla nich przygotowała.
Z tej okazji odbył się w także II Szkolny Konkurs Recytatorski. Wszyscy uczestnicy
zaprezentowali się wspaniale!
W nagrodę otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki
upominek. Jury wyłoniło zwycięzców: 1 miejsce w kategorii Szkoła Podstawowa zajęła
Oliwia Stopińska, natomiast
w kategorii przedszkole zwyciężyła Amelia Blajerska.
Na koniec, aby już na dobre pożegnać zimę i rozbudzić wiosnę,

W rywalizacji sportowej wzięło udział ponad 200 zawodniczek
i zawodników z 16 klubów z całej Polski.
Szkołę Podstawową
w Skarżysku Kościelnym
w barwach klubu Znicz
Chęciny reprezentowały:
Maria Miernik, Katarzyna Kabała, Oliwia
Miernik, Paulina Węgrzyn i Wiktoria Woźniak.
Reprezentantki naszej szkoły uzyskały bardzo dobre wyniki, zajmując w swoich kategoriach wagowych następujące miejsca: Oliwia
Miernik – II miejsce, Wiktoria Woźniak – II miejsce,
Maria Miernik – II miejsce,
Katarzyna Kabała – III
miejsce, Paulina Węgrzyn
- III miejsce.
W klasyfikacji zespołowej nasze dziewczyny zajęły
II miejsce. Opiekunem i trenerem naszej reprezentacji jest Bogusław Kabała, który zasponsorował wyjazd na turniej.
Agnieszka Pakuła
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„STOP pożarom traw”
Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej wraz z Nadleśnictwem Skarżysko i Suchedniów zwracają się do mieszkańców powiatu skarżyskiego z apelem pod nazwą STOP pożarom traw .
W okresie wiosennym, odnotowujemy wzrost liczby interwencji Straży Pożarnej związanych z wypalaniem traw. Na terenie województwa świętokrzyskiego powstaje średnio ok. 2,5 tys. pożarów
traw rocznie. Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary,
skutkujące niejednokrotnie dużymi stratami materialnymi, a nawet
ofiarami śmiertelnymi.
W 2017 roku na terenie kraju odnotowano 35348 interwencji związanych z pożarami traw oraz nieużytków. W wyniku tych zdarzeń
spaleniu uległo 12000,65 hektarów nieużytków, poszkodowanych
zostało 79 osób (w tym 18 strażaków), natomiast 1 osoba poniosła
śmierć. Na terenie powiatu skarżyskiego odnotowano 243 zdarzenia
w wyniku których spaleniu uległo 102,22 ha nieużytków. Na szczęście
nikt nie został poszkodowany.

Celowe podpalenia traw stanowią ponad 90% wszystkich pożarów
łąk i lasów. Dzieje się tak, ponieważ niestety w naszej świadomości
wciąż funkcjonuje mit, że wypalanie traw poprawi jakość gleby i jest
swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Rolnicy nadal sądzą,
że ogień to najtańszy herbicyd do zwalczania chwastów. Nic bardziej
błędnego! Ogień nie tylko zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę. Przywrócenie po takich praktykach właściwego stanu powierzchni ziemi jest skomplikowane i wymaga często pracy wielu pokoleń leśników i rolników!
Wypalanie traw to zjawisko niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego, jak i ludzi i niektórych obiektów budowlanych. To
często wstęp do groźnego pożaru. Bo choć po zimie gleba jest wilgotna, to wyschnięte trawy w połączeniu ze zmiennymi wiatrami
powodują, że ogień dociera do zabudowań gospodarskich i obszarów
leśnych oraz do terenów o szczególnie cennych walorach przyrodniczych (parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody,
obszarów chronionego krajobrazu i użytków ekologicznych).
Ponadto gęsty dym, jaki powstaje podczas wypalania traw w pobliżu dróg, znacznie ogranicza widoczność. Sytuacja taka może stać
się przyczyną wielu kolizji i wypadków komunikacyjnych.
Każdy pożar, a co za tym idzie każda interwencja straży sporo
kosztuje. Te ogromne sumy pokrywane są w ostatecznym rozrachunku z Budżetu Państwa. Oznacza to, że wszyscy całe społeczeństwo ponosimy ciężar finansowy walki z pożarami traw.
Należy pamiętać, że wypalanie traw jest zabronione na podstawie
kodeksu wykroczeń, który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł. Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym
zagrożone zostanie mienie lub życie, można trafić do więzienia nawet
na 10 lat.
Pamiętajmy: Kiedy strażacy są zadysponowani do akcji gaszenia
pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni w innym miejscu, gdzie trzeba ratować życie, gdzie trwa wy-
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ścig z czasem, gdzie o życiu człowieka decydują minuty. Wypalanie
traw jest surowo zabronione! Co roku w Polsce w trakcie takich pożarów ginie od kilku do kilkunastu osób.
Pod Apelem podpisują się:
Komenda Powiatowa PSP w Skarżysku-Kamiennej
Nadleśnictwo Skarżysko
Nadleśnictwo Suchedniów

Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snu...
W
ramach
współpracy z dostawcą mleka, warzyw
i owoców do szkoły,
firmą
Prokopczyk
– Junior, dzieci ze
szkoły Podstawowej
Lipowe Pole Skarbowe uczestniczyły
w wycieczce edukacyjnej do przetwórni warzyw i owoców koło Grójca - EURO-SAD-u.
Oprowadzający uczniów po sadzie, sortowni i przetwórni, pracownik
firmy, w bardzo przystępny i ciekawy sposób przybliżył dzieciom dro-

gę, jaką pokonuje jabłko, zanim trafi do ich rąk. Dzieci uczestniczyły
także w degustacji pysznego naturalnego soku jabłkowego i porównywały jego smak z przetworami sokopodobnymi różnych firm.
Małgorzata Pączek

Wyróżnienie dla przedszkolaków
12 kwietnia dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy SP
w Lipowym Polu Skarbowym, wzięły udział
w XI Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w MCK
w Skarżysku - Kam.
Na scenie wystąpiły dzieci z grupy Sówki:
Agata Rokicka, Amelia Blajerska, Oliwia
Róg oraz Julia Mendak.
Dziewczynki zachęcały do przestrzegania zasad zdrowego stylu życia
w piosence pt. Świat Witamin i otrzymały wyróżnienie od Komisji
Konkursowej, w której w skład wchodziły: Ewa Krakowiak, Katarzyna Michnowska - Małek oraz Anna Chrzanowska.
Magdalena Pisarek
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Kultura

„Regionalne Specjały Powiatu Skarżyskiego”

Niedźwiadki na III miejscu

Promocja albumu pod tym tytułem 22 marca odbyła się w sali
konferencyjnej Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej. Zaprezentowano w nim 10 kół gospodyń wiejskich oraz zespołów pieśni i tańca
oraz 30 potraw regionalnych z przepisami. Wśród promowanych
były nasze zespoły.
- To dzięki takim ludziom, nasze dzieci ,wnuki i prawnuki mogą
wychowywać się w duchu tej kultury, utożsamiając się z nią, a przez
to z naszą Małą Ojczyzną. Niech ta publikacja będzie kolejnym narzędziem w krzewieniu młodym pokoleniom lokalnych tradycji -

17 marca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się
przegląd Dziecięca Estrada Folkloru. W kat. zespołów śpiewaczych
III miejsce zajęły Niedźwiadki.

podkreślał Jerzy Żmijewski, starosta skarżyski.
Starosta
dziękował
wszystkim grupom działającym na terenie powiatu
i osobom zaangażowanym
w stworzenie publikacji.
Przy okazji złożył wszystkim życzenia świąteczne.
W albumie Regionalne Specjały Powiatu Skarżyskiego z naszej gminy zostały zaprezentowane: Koło Gospodyń
Wiejskich w Grzybowej Górze – Kaszaniok, Placek spod kamienia
i Bimbały oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Skarżysku Kościelnym –
Chłopski rarytas, Parzybroda i Pasztet z topinamburu.
(jaki)
Zdjęcia: Zbyszek Biber

Na scenie zaprezentowali się dziecięcy wykonawcy folkloru:
soliści-wokaliści, zespoły śpiewacze, zespoły pieśni i tańca, kapele
oraz instrumentaliści z terenu województwa świętokrzyskiego.
18 występów oceniała Rada Artystyczna w składzie: Janina
Skotnicka – etnograf, Dział Sztuki Ludowej Muzeum Narodowego w Kielcach, Joanna Luty – Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni,
Jerzy Gumuła – muzyk, Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach oraz Michał Stachurski – muzyk, Wojewódzki Dom
Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach.

Oto nasi stypendyści
Patrycja Stąpór, Jakub Stąpór, Mateusz Kowalik oraz Kewin
Parszewski – pochodzący z naszej gminy uczniowie Zespołu Szkół
Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej są stypendystami spółek współpracujących ze szkołą – Mesko oraz PKP PLK.
Jak wyjaśnia dyrektor szkoły Joanna Żurawka wysokość stypendium
wynosi od 350 do 450 zł,
a aby je otrzymać trzeba
mieć średnią 4,0 lub więcej
i wzorowe zachowanie. Stypendium to nie wszystko –
uczniowie mają możliwość odbywania praktyk w zakładach, później
mogą tam znaleźć zatrudnienie.
(jaki)

Organizowany co roku przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Starostwo Powiatowe w Kielcach przegląd Dziecięca Estrada
Folkloru ma na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży ludowego muzykowania, śpiewu, tańca i zwyczajów charakterystycznych
dla województwa świętokrzyskiego. Aby region zachował ciągłość
kulturową, potrzebni są mali kontynuatorzy, którzy mogą podpatrzeć i twórczo naśladować wzorce kultury tradycyjnej. Prezentacja
ich dokonań to zadanie niezmiernie istotne dla WDK. Dziecięca Estrada Folkloru jest ważnym wydarzeniem w kalendarzu występów
młodych artystów.
Jacenty Kita
Zdjęcia: WDK Kielce
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