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Egzemplarz bezpłatny

Pamięci bohaterów powstania styczniowego
Szydłowiec,
Suchedniów, Kierz
Niedźwiedzi, Mirzec, Bodzentyn,
Wąchock - to główne etapy marszu
z okazji 152. rocznicy powstania styczniowego.
Czytaj na str. 2
Fotorelacja na
str. 16

relacja z sesji rady gminy,
roczne podsumowania strażaków i policjantów,
Anna Kowalik nowym prezesem stowarzyszenia,
oferta PUP dla przedsiębiorców,
w przedszkolu i w szkołach,
przed nami wybory do izby rolniczej,
można ubiegać się o dofinansowanie budowy
przyłączy kanalizacyjnych,
złóż wniosek o Kartę Dużej Rodziny,
duży sukces Rafała Lipki.

Kochamy Was…

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych
dni, są takie dwa dni, jedyne dni w roku, kiedy każdemu robi się

cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć
i dziadków. Pamiętali o tym nasi przedszkolacy oraz uczniowie.
Czytaj na str. 8-9

Mamy komplet rad sołeckich

Zakończyła się kampania sprawozdawcza do rad sołeckich i wybory sołtysów. –Na zebraniach informowaliśmy również mieszkańców o realizacji budżetu za 2014 rok oraz założenia budżetu tegorocznego. Oczywiście nie zabrakło tematów lokalnych, związanych
z poszczególnymi miejscowościami – mówi wójt Zdzisław Woźniak.
Czytaj na str. 3
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Pamięci bohaterów powstania styczniowego

Szydłowiec, Suchedniów, Kierz Niedźwiedzi, Mirzec, Bodzentyn, Wąchock - to główne etapy marszu z okazji 152. rocznicy powstania styczniowego. Trzydniowe uroczystości związane z obchodami wybuchu powstania trwały od piątku 23 stycznia do niedzieli.
Rozpoczęły się one w piątek w Szydłowcu na Rynku Wielkim.
Orkiestra odegrała
Pieśń Legionów, po
czym na rozkaz komendanta marszu
Daniela Wosia odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego.
O 15.30 odbyła się msza święta w kościele św.
Zygmunta, po niej
delegaci
złożyli
wiązanki kwiatów
pod pomnikiem księdza Aleksandra Malanowicza. Następnie udali się na cmentarz parafialny, gdzie w ten sam sposób uhonorowali
pamięć powstańców przy ich grobie. Wiązankę w imieniu naszego
samorządu złożyli przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak oraz
wójt Zdzisław Woźniak w towarzystwie burmistrza Suchedniowa
Cezarego Błacha. Ostatnim akcentem szydłowieckich obchodów
były uroczystości w tamtejszym Zamku. Uczestnicy obejrzeli spektakl Spójrzmy prawdzie w oczy w wykonaniu Teatru Poezji i Muzyki
U Radziwiłła pod kierownictwem Sławy Lorenc-Hanusz.
W sobotę rano (24 stycznia) z Suchedniowa do Bodzentyna wyruszył 22. już marsz szlakiem Powstania Styczniowego. Pod Krzyżem
Powstańczym, skąd w 1863 roku powstańcy ruszyli na Bodzentyn,
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w imieniu naszego
samorządu wiązankę
kwiatów złożył wiceprzewodniczący rady
gminy Zdzisław Rymarczyk.
Tuż po 11.00 rozpoczęły się uroczystości przy Mogile
Powstańczej w Kierzu
Niedźwiedzim. Na
komendę komendanta Związku Strzeleckiego Romana Burka odegrany został hymn

państwowy, po czym przybyłych w imieniu organizatorów powitał
sołtys Kierza Stanisław
Czubak. Wśród gości
byli: poseł Andrzej Bętkowski,
wicestarosta
Artur Berus, członek
zarządu powiatu Katarzyna Bilska, przedstawiciele
samorządu
Szydłowca w osobie
Magdaleny Kisiel – naczelnik Wydziału Promocji oraz pocztu sztandarowego ŚZŻAK. Nasz
samorząd reprezentował wójt Zdzisław Woźniak oraz przewodnicząca rady Marzena Piętak wraz z radnymi: Andrzejem Kwiatkowskim, Stanisławem Czubakiem, Januszem Sieczką, Zbigniewem
Piętakiem i Tomaszem Winiarskim.
Odczytano apel
poległych, oddano
salut armatni, ks.
proboszcz
Janusz
Mroczek odmówił
modlitwę. Delegacje złożyły wiązanki
kwiatów a później
przy ognisku obecny był doradca szefa
MON ds. organizacji paramilitarnych gen. Bogusław Pacek.
Po południu uroczystości kontynuowane były w Mircu, a w niedzielę w Wąchocku.
Jacenty Kita
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Mamy komplet rad sołeckich

Cykl zebrań strażackich rozpoczęty
Od
zebrania
Ochotniczej
Straży
Pożarnej w Kierzu
Niedźwiedzim w dniu
22 lutego rozpoczął
się cykl corocznych
zebrań sprawozdawczych u strażaków.
Zebranie
otworzył prezes jednostki Dariusz
Sasal, po czym
prowadzenie
zebrani powierzyli
Mirosławowi Sasalowi.
Dopisali goście:
poseł Andrzej
Bętkowski, prezes powiatowy OSP, Ireneusz
Żak – wiceprezes ZW
ZOSP w Kielcach, wójt
gminy Zdzisław Woźniak, radny powiatowy Paweł Wiatr, radni
rady gminy Stanisław
Czubak i Tomasz Winiarski,
przedstawiciel KP PSP mł. bryg.

Michał Ślusarczyk, zajmujący się sprawami ppoż. w urzędzie gminy
Ksawery Krupa, delegacje jednostek z Grzybowej Góry i Lipowego
Pola Plebańskiego.
Pełna relacja ze wszystkich zebrań strażackich za miesiąc.
(jaki)

Możliwość dofinansowania przyłączy
kanalizacyjnych
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej
informuje mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne (miejscowości: Lipowe Pole Plebańskie,
Lipowe Pole Skarbowe, Majków, Świerczek, Grzybowa Góra), że istnieje możliwość dofinansowania przyłącza kanalizacji sanitarnej do
budynków mieszkańców.
Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do siedziby
Wodociągów w Skarżysku – Kamiennej przy ulicy Cicha 8 (pokój 11)
w terminie od 11 lutego 2015 roku do 27 marca 2015 roku w godzinach pracy od 7.00 do 14.00.
Prezes Zarządu
Jan Stojek

Zakończyła się kampania sprawozdawcza do rad sołeckich i wybory
sołtysów.
W Grzybowej Górze sołtysem została Magdalena Piętak,
a w skład rady weszli: Waldemar Dwojak – przewodniczący oraz Małgorzata Król, Grzegorz Derlatka, Edyta Kocia, Marcin Dwojak, Ewa
Szewczyk i Zofia Herman. Sołtysem Kierza Niedźwiedziego został Stanisław Czubak, do rady weszli: Alicja Seweryn – przewodnicząca oraz
Michał Lewandowski, Wiesława Wiśnios, Tomasz Winiarski, Renata
Skowron i Urszula Soból. Stanisław Niziołek został sołtysem Lipowego
Pola Plebańskiego, a radę tworzą: Renata Kępa – przewodnicząca, a także: Krzysztof Książek, Tadeusz Chyb, Piotr Nowakowski, Zbigniew
Drabik, Sławomir Bodo oraz Jacek Stachowicz. Z kolei w Lipowym Polu
Skarbowym sołtysem jest Włodzimierz Foch, przewodniczącą Agnieszka Sadza, a radę tworzą: Monika Nowak, Ryszarda Zawadzka, Robert
Kowalik i Radosław Stopiński. Waldemar Błach został ponownie sołtysem Skarżyska Kościelnego I, Zygmunt Kocia przewodniczy radzie,
którą utworzyli: Wojciech Drzewiecki, Beata Warwas, Grzegorz Kocia,
Krystyna Zając, Agnieszka Sieczka, Urszula Fijałkowska, Jadwiga Stefańska, Stefan Pacek. W Skarżysku Kościelnym II sołtysem nadal będzie
Stefan Kiełek a Irena Sykulska przewodniczącą rady, którą tworzą: Bogusława Kowalik, Szymon Płusa, Ryszard Sady, Stanisław Tokarski, Jolanta Kapusta oraz Paweł Sieczka. Natomiast sołtysem Świerczka na najbliższe 4 lata został Stefan Wesołowski, a do rady weszli: Tomasz Bilski
– przewodniczący oraz: Maciej Wiaderny, Jadwiga Sykulska, Marzena
Ołownia i Radosław Kubicki.
Wybory sołtysów oraz rad sołeckich to nie jedyne tematy poruszane podczas wszystkich zebrań wiejskich. –Informowaliśmy mieszkańców
o realizacji budżetu za 2014 rok oraz założenia budżetu tegorocznego.
Oczywiście nie zabrakło tematów lokalnych, związanych z poszczególnymi miejscowościami – mówi wójt Zdzisław Woźniak.
Jacenty Kita

Zakaz wypalania traw!
Przypominam, że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.) zabrania się
wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Kto nie przestrzega ww. zakazu podlega karze aresztu albo grzywny
(art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody). Wypalanie traw grozi również utratą unijnych dopłat dla rolników.
Wypalanie traw jest złą tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy,
policjanci, służby ochrony środowiska. Ziemia się wyjaławia, a nie użyźnia. Giną ptaki i drobne zwierzęta, a w powietrzu unoszą się szkodliwe
toksyny. Wypalanie traw często utrudnia również poruszanie się po drogach kierowcom i może być przyczyną groźnych wypadków.
Przestrzeganie zakazu wypalania traw jest wymagane m.in. w ramach
systemu dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który ich nie przestrzega, grozi
zasadniczo zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat
bezpośrednich natomiast w przypadkach stwierdzenia uporczywego wypalania traw, ARiMR może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok
Od wielu lat ten szkodliwy proceder powtarza się. Aby sytuacja się
zmieniła konieczne jest konsekwentne egzekwowanie zakazu wypalania
traw oraz karanie podpalaczy.
Każdy może pomóc:
• wyjaśnij dzieciom niebezpieczeństwa związane z podpalaniem traw,
• zacznij kompostować odpady organiczne, zamiast je palić,
• zgłaszaj zauważony pożar na telefon alarmowy: 112 lub 998
(Straż Pożarna),
• zgłaszaj zauważonych podpalaczy na telefon alarmowy: 112 lub
997 (Policja).
Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak
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Sesja rady gminy
Kolejna w bieżącej kadencji sesja rady gminy odbyła się 16 lutego,
a otworzyła ją i poprowadziła przewodnicząca rady Marzena Piętak
witając przybyłych na nią radnych, pracowników gminy, sołtysów i zaproszonych gości: dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marka Czyża,
przedstawicielki policji Annę Dulembę i Katarzynę Erbill, dyrektor SP
Lipowe Pole Skarbowe Iwonę Maj, SP Majków Danutę Jasiewską oraz
Piotra Kowalika, przedstawiciela naszej gminy w radzie nadzorczej
MPWiK. Przewodnicząca, w związku z zakończoną kampanią wyborczą,
powitała też każdego z imienia i nazwiska sołtysa oraz przewodniczących
rad sołeckich, gdyż w wyniku wyborów zaszły w tych gremiach dość istotne zmiany.
Po przyjęciu bez uwag porządku obrad sprawozdanie ze swej pracy
w okresie między sesjami złożył wójt Zdzisław Woźniak. Najwięcej uwagi w tym czasie wójt wraz ze swymi pracownikami poświęcił na sprawne
przeprowadzenie zebrań wiejskich. Odbyło się również dużo miłych imprez związanych z początkiem nowego roku oraz Dniem Babci i Dziadka.
Odbyło się zebranie Zarządu Gminnego OSP, na którym ustalono harmonogram tegorocznych zebrań sprawozdawczych oraz podsumowano rok
2014. Podobne podsumowania z udziałem wójta odbyły się w komendach
powiatowych policji i straży pożarnej. Trwają intensywne spotkania wójta z Lokalnymi Grupami Działania, gdyż w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 ich formuła ulega znaczącej zmianie i to LGD,
w których dotychczas nasza gmina była z Mircem, musi ulec przeobrażeniom.
Zwyczajowo radni składali wiele interpelacji, wniosków i zapytań.
Mieczysława Miernik wniosła do powiatu prośbę o poprawę lokalizacji koryt odprowadzających wodę na ul. Żeromskiego w Majkowie oraz
o naprawę uszkodzonej barierki na ul. Dębowej. Włodzimierz Foch
zgłosił sprawę pustostanów na ul. Skarbowej, fragmentu kanalizacji wydzielającej nieprzyjemne zapachy oraz niepełne odśnieżanie ul. Wesołej w Lipowym Polu Skarbowym. Janusz Sieczka wniósł o wyznaczenie
przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania ul. Kolonia i Polnej oraz
o ustawienie wiaty przystankowej na ul. Kolonia. Stefan Kiełek po raz
kolejny wniósł do powiatu wniosek o poszerzenie ul. Iłżeckiej, zaś Stanisław Czubak – również do powiatu – wniosek o ustawienie znaku Stop
na drodze od Gąsaw oraz prawidłowe oznakowanie skrzyżowania informujące o przejściu dla pieszych. Zwrócił również uwagę na zniszczone
drogi polne autami, które wywożą drewno z lasu. Renata Kępa ponowiła swój wniosek do powiatu o budowę chodnika oraz poruszyła kwestię
budowy oświetlenia na odcinku od przejazdu kolejowego w kierunku
Świerczka, w czym wsparła ją przewodnicząca rady Marzena Piętak postulując zarazem budowę chodnika na tym odcinku. Tradycyjnie już dużą
ilość wniosków miał radny Jacek Bryzik: budowy ok. 300 mb chodnika
w kierunku Grzybowej Góry, oczyszczenia zamulonych przepustów na ul.
Iłżeckiej, budowę przyłączy kanalizacyjnych na ul. Polnej i Południowej,
funkcjonowania Karty Dużych Rodzin, kolejek do specjalistów w ośrodku zdrowia oraz braku obecności przedstawicieli władz gminy na uroczystościach patriotycznych na Borze czy wcześniej na Brzasku i Książęcym.
Sebastian Pik ponowił prośbę o modernizację chodnika w Grzybowej
Górze, zaś Mariusz Szwanke o oznakowanie ul. Pleśniówka znakiem, iż
jest to ul. ślepa oraz o budowę dodatkowych 4 słupów na ul. Św. Anny.
Andrzej Kwiatkowski prosił o usunięcie gałęzi po wyciętych drzewach
na ul. Szkolnej oraz o udrożnienie rowów na tej ulicy. Zbigniew Piętak
zgłosił problem dzików, Tomasz Winiarski niwelacji poboczy, a Zdzisław Rymarczyk podziękował za wycinkę drzew w Michałowie z jednoczesną prośbą o podbudowę poboczy w tym miejscu. Do powiatu zwrócił
się z wnioskiem o rozpoczęcie prac dokumentacyjnych na kompleksową
modernizację drogi od Michałowa w kierunku Marcinkowa.
Odnosząc się ogólnie do tych wniosków wójt gminy Zdzisław Woźniak zauważył, że modernizacja wspólnie z powiatem ul. Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym oraz drogi w Michałowie to priorytety na najbliższe
lata. –Jednak pierwszy krok należy do starostwa, gdyż są to drogi powiatowe, ale zapewniam, że gmina włączy się w te inwestycje, także finansowo – dodał wójt.
Marek Czyż zapowiedział, że czyszczenie rowów, niwelacja poboczy
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czy też naprawy cząstkowe dróg będą prowadzone, gdy tylko pozwoli na
to pogoda. Sprawy związane z oznakowaniem dróg zależą od powiatowej
Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na ten moment na budowę
chodników w budżecie powiatu nie ma środków – będzie to możliwe
w przypadku oszczędności, jakie mogą powstać po rozstrzygnięciu najważniejszych przetargów drogowych.
Radni bardzo sprawnie (widać efekty dobrej pracy na komisjach)
przyjęli uchwały dotyczące m.in. kontynuowania projektu systemowego Od marginalizacji do aktywizacji realizowanego przez GOPS, zmian
w budżecie oraz WPF, zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,
rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso, powołania
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym (w składzie: wójt gminy – przewodniczący,
Katarzyna Gawryś – przedstawiciel wojewody oraz Monka Mączyńska,
Renata Kępa i Włodzimierz Foch), ustalenia kryteriów wraz z liczbą
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli,
oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, zmian do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2015 oraz
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 Banku Gospodarstwa Krajowego
w Warszawie oddział w Kielcach.
Na koniec odpowiedzi na zgłoszone wcześniej wnioski udzielał wójt.
W przypadku pustostanów jest problem z ustaleniem właścicieli lub spadkobierców. Nowe przystanki będą montowane wiosną, kompleksowo.
W sprawie niszczenia dróg gminnych wójt rozmawia z Lasami Państwowymi, ale to bardzo trudny partner do rozmów (nie tylko zresztą w naszej
gminie – red.). Na budowę kolejnych przyłączy kanalizacyjnych trzeba
szukać pieniędzy, zaś oświetlenie drogi od przejazdu do Świerczka wraz
z ewentualną budową chodnika to zadanie ważne, ale drogie, stąd radni muszą wybrać priorytety inwestycyjne. Istnieje tam również problem
z komasacją działek.
Jacenty Kita

Współpraca samorządów z SSE Starachowice
W piątek 20 lutego
w Miejskim Centrum
Kultury zorganizowano spotkanie przedstawicieli Specjalnej Strefy
Ekonomicznej Starachowice S.A. z przedstawicielami
gmin
tworzących
powiat.
Uczestniczył w nim
również wójt Zdzisław
Woźniak. Tematem spotkania było przedstawienie możliwości współpracy SSE z samorządami w zakresie pozyskiwania inwestorów, a także omówienie zasad włączania terenów inwestycyjnych (gminnych
i prywatnych) do SSE.
Prezes SSE Cezary Tkaczyk podkreślał, że w obecnych czasach oprócz zwolnień od podatku dochodowego, dobrego przygotowania
terenów inwestycyjnych i kadr - istotnym argumentem za lokalizacją inwestycji w konkretnej gminie są również zachęty inwestycyjne
wprowadzane przez
lokalny samorząd
i profesjonalne podejście urzędników
do
potencjalnych
inwestorów - ich
obsługi i ich wspierania na etapie realizacji inwestycji.
(jaki)
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Policyjne podsumowanie 2014 roku

Strażackie podsumowania

27 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej odbyła się Narada Roczna podsumowująca pracę
skarżyskich policjantów za 2014 rok.
Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku pierwszemu zastępcy świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach mł. insp. Rafałowi Kochańczykowi przez naczelnika Wydziału
Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej nadkom. Krzysztofa Leśniewskiego.
W dalszej kolejności głos zabrał komendant powiatowy
Policji w Skarżysku
– Kamiennej nadkom.
Piotr Zalewski, który
na wstępie przywitał
zaproszonych gości. W gronie zaproszonych osób znaleźli się m.in.
starosta skarżyski Jerzy Żmijewski oraz wójt naszej gminy Zdzisław Woźniak.
W głównej części spotkania komendant powiatowy policji w Skarżysku – Kamiennej nadkom. Piotr Zalewski szczegółowo omówił
pracę podległych mu policjantów w obszarze służby kryminalnej, prewencyjnej i logistycznej.

3 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Skarżysku – Kamiennej
odbyła się narada podsumowująca działania straży
w 2014 roku. W naradzie
uczestniczyli m.in. komendant wojewódzki PSP gen.
Zbigniew Muszczak, członek zarządu województwa
Jan Maćkowiak, starosta Jerzy Żmijewski, członek zarządu powiatu
Anna Leżańska oraz samorządowcy z całego powiatu. Gminę Skarżysko Kościelne reprezentował wójt gminy Zdzisław Woźniak, inspektor ds. ppoż. w urzędzie gminy Ksawery Krupa, komendant gminny
Piotr Janiec oraz prezesi OSP Grzybowa Góra Marian Gładyś i Lipowe Pole Plebańskie Tadeusz Chyb.
Rok 2014 podsumował komendant powiatowy PSP Sylwester
Hamera. Jak zapowiedział komendant Hamera, jeszcze w tym roku
komenda ma otrzymać wart 1,7 miliona zł. wóz ratownictwa chemicznego ze specjalistycznym
wyposażeniem oraz ciężki wóz
gaśniczy o wartości 900 tys. zł.
W 2014 r. skarżyscy strażacy interweniowali 939 razy
co daje średnią 2,57 wyjazdów
w ciągu każdego dnia. W porównaniu z rokiem 2013 liczba
ta wzrosła o 61 wyjazdów czyli
o 6,9% interwencji w stosunku
do roku poprzedniego. W 2014
do pożarów strażacy wyjeżdżali 559 razy do miejscowych zagrożeń
358. W przypadku pożarów jest to wzrost o 119 wyjazdów natomiast
w przypadku miejscowych zagrożeń spadek o 39 interwencji. Natomiast 22 razy wyjeżdżali do alarmów fałszywych spadek w porównaniu z rokiem 2013 o 19 wyjazdów. Ogółem we wszystkich zdarzeniach
jakie miały miejsce w powiecie skarżyskim uczestniczyło 1302 zastępów strażackich, angażując w akcjach ratowniczych 6155 ratowników.
Największa liczba zdarzeń miała miejsce w miejscowości Skarżysko-Kamienna gdzie strażacy wyjeżdżali 522 razy (282 do pożarów, 214
do miejscowych zagrożeń, 14 do alarmów fałszywych).
W poszczególnych
gminach powiatu skarżyskiego sytuacja pod
względem interwencji
straży pożarnej przedstawiała się w sposób
następujący. Najwięcej
zdarzeń zanotowano
w gminie Bliżyn - 130.
Następnie w gminie
Suchedniów – 116,
w gminie Łączna – 86
i gminie Skarżysko-Kościelne – 85. Najpracowitsze miesiące dla skarżyskich strażaków to marzec i kwiecień. W miesiącu marcu odnotowano 210 wyjazdów.
Podsumowując rok 2014 należy dodać, że był to rok w którym komenda PSP wzbogaciła się o nowy sprzęt ratowniczy. Sprzętem tym
jest nowy średni samochód gaśniczy na podwoziu Iveco oraz samochód operacyjny na podwoziu Hyundai, dzięki czemu użytkowany
dotychczas samochód gaśniczy GBA 2,5/16 oraz operacyjny KIA mógł
zostać przekazany jednostkom OSP naszego powiatu zwiększając ich
potencjał ratowniczy.
Jacenty Kita

Oto garść statystyk z terenu działania skarżyskiej komendy powiatowej policji za zeszły rok oraz procent wykrytych sprawców:
• 35.609 przeprowadzonych badań na trzeźwość
• 25.779 interwencji policjantów (71 dziennie)
• 19.396 wykroczeń
• 1344 przestępstw odnotowanych
• 989 przestępstw kryminalnych – 46,8% wykrytych
• 169 kradzieży z włamaniem – 31% wykrytych
• 165 przypadków przemocy domowej
• 90 przestępstw narkotykowych – 92% wykrytych
• 75 wypadków drogowych, w tym 10 ofiar
• 63 uszkodzenia mienia – 36% wykrytych
• 18 rozbojów i wymuszeń rozbójniczych – 78,95% wykrytych
• 16 bójek i pobić – 76,47% wykrytych
• 14 osób zaginęło, odnaleziono 13 z nich, 1 jest wciąż poszukiwana
• 13 uszczerbków na zdrowiu
• 11 kradzieży samochodów – 45,45% wykrytych
• 3 gwałty – 100% wykrytych
• 2 zabitych pieszych, 11 rannych
• 0 zabójstw
W minionym roku skarżyska komenda wzbogaciła się o 6 nowych
radiowozów (2 Kie Ceed, 2 Ople Corsa, Hyundai, Opel Astra.
Komendant Zalewski na koniec wystąpienia skupił swą uwagę na
bardzo ważnej inwestycji jaką jest budowa nowej siedziby komendy.
Wskazał, iż w chwili obecnej ukończonych zostało 20 % prac, a planowane zakończenie wszystkich robót przewidziane jest na jesień tego
roku.
(jk)
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Anna Kowalik prezesem stowarzyszenia
Po 6. latach Anastazja
Górzyńska
zrezygnowała
z funkcji prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy
Zabytków Parafii św. Trójcy.
Zastąpiła ją Anna Kowalik,
która zdobyła poparcie 32.
osób obecnych na walnym zebraniu, czyli... 100%! W skład
nowego zarządu weszli ponadto: Anastazja Górzyńska,
Marzena Piętak, Elżbieta
Ścisłowicz oraz Maria Tarabasz.
Walne zabranie rozpoczęło się od modlitwy, którą
odmówił ks. proboszcz Marian Czajkowski. Przewodniczącym zebrania wybrano Zbigniewa
Ścisłowicza, protokolantem Monikę Golińską.

Dorobek minionych lat jest znaczny:
na renowację zabytkowych nagrobków
oraz renowację świątyni stowarzyszenie
przekazało 64,6 tys.
zł. Odbyło się w tym
czasie m.in. 6 festynów parafialnych, 6.
konkursów recytatorskich, 10 koncertów, 7. wieczornic, 4 duże uroczystości patriotyczne. –Dziękuję wszystkim za ten okres, przede
wszystkim zarządowi oraz wszystkim członkom. Chcę oddać stowarzyszenie w dobre ręce – zakończyła swe wystąpienie prezes.
Za ten okres pracy członkowie zarządu podziękowali ustępującej
prezes kwiatami, a ksiądz proboszcz wręczył Kronikę chrześcijaństwa.
Później zebrani wysłuchali sprawozdania finansowego oraz komisji rewizyjnej. Po udzieleniu absolutorium ustępującym władzom
wyłoniono nowe, które tworzyć będą same panie.
Jak wspomniano wyżej, mimo wielu wątków personalnych, ostatecznie karta do głosowania zawierała jedno nazwisko – Anna Kowalik, którą poparli wszyscy głosujący.
Niedługo powinniśmy poznać podział zadań w nowym zarządzie
oraz planowane działania na najbliższy okres, a być może i w dłuższej
perspektywie czasowej.
Jacenty Kita

Integrować najmłodszych wokół tradycji,
kultury i bezinteresowności

Potem zebrani wysłuchali sprawozdania ustępującego zarządu
rozszerzonego przez ustępującą prezes Anastazję Górzyńską o podsumowanie całego, 6-letniego okresu kierowania stowarzyszeniem.
Z ważniejszych działań w 2014 roku wymieńmy chociażby spotkanie
opłatkowe, konkurs recytatorski i wieczernicę poświęconą świętemu
Janowi Pawłowi II, renowację i odsłonięcie zabytkowego nagrobka
powstańca Franciszka Starachowskiego, pielgrzymkę na św. Krzyż,

wieczór poetycki z Wikliną, listopadową kwestę i oczywiście VI festyn
parafialny. W grudniu zapadła też decyzja o przekazaniu darowizny
w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na budowę dzwonnicy przy kościele.
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- mówi nowa prezes stowarzyszenia Anna Kowalik.
- Jacenty Kita: Jest Pani członkiem stowarzyszenia od niedawna, o ile mnie pamięć nie myli, od nieco ponad roku. Czy nie obawia
się Pani nowych wyzwań?
- Anna Kowalik: Ależ skąd….:-) Oczywiście, mam tremę. Przede
mną nowe wyzwania i doświadczenia. Jest to szczytny cel, ważny dla
nas wszystkich. Działania niosą ze sobą wielką odpowiedzialność i zaangażowanie. A… minęło dwa lata od kiedy jestem w Stowarzyszeniu
a wydaje się jakby wszystko zaczęło się wczoraj…i dziękuję, że tu jestem.
Plany na najbliższą przyszłość działania stowarzyszenia to…
- Plany nie są tajemnicą, niemniej jednak zostaną omówione
i przedstawione oficjalnie w pierwszym miesiącu drugiego kwartału.
- Które z dotychczasowych działań będą kontynuowane?
- Najważniejsze jest przygotowanie się do VII parafialnego festynu
rodzinnego pod hasłem Postaw na Rodzinę. Festyn cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodszych, jak i starszych osób. Jest to
już tradycja kulturalno-rozrywkowa, która przyciąga mieszkańców
z naszego powiatu. Impreza ta to okazja nie tylko do zabawy, ale również do pozyskania środków, które przekażemy na działania wynikające ze statutu Stowarzyszenia. Ponadto jest potrzeba kontynuowania
wszelkich spotkań kulturowych…. i tu mamy nowe pomysły.
- A jakie nowe kierunki pracy ma Pani zamiar wprowadzić?
-Dziękuję, że Pan o to pyta. Przede wszystkim mam to szczęcie,
że jestem otoczona osobami zaangażowanymi w działania naszego
Stowarzyszenia. Kierunki pracy? Hmm… Myślę, że najbardziej potrzebujemy pozyskiwania nowych środków, by móc zapewnić renowację zabytków znajdujących się w naszej parafii. Za wcześnie, aby rozmawiać o innowacyjności. Niemniej jednak skupię się na działaniach
integracji i angażowania środowisk najmłodszych w sprawy społeczne
na rzecz tradycji, kultury i bezinteresowności. Uważam, że w ten sposób możemy bardziej zintegrować, zaangażować i włączyć młodzież
w działania społeczne na rzecz pomocy innym.
Dzięki za rozmowę.
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Cykl spotkań z przedsiębiorcami

Skarżyski urząd pracy wyróżniony

W dniu 12 lutego odbyło się
pierwsze w tym roku posiedzenie
Rady Rynku Pracy, podczas którego
przyjęto do realizacji program powiatowego urzędu pracy na rzecz promocji i wspierania przedsiębiorczości
w powiecie skarżyskim zatytułowany
Współpracuj z nami – Rozwijaj swoją
firmę.
Celem programu jest promocja
przedsiębiorczości oraz tworzenie
przyjaznych warunków do rozwoju
przedsiębiorczości na terenie powiatu
skarżyskiego. Jako Lider programu
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej zaprosił do współpracy gminy powiatu skarżyskiego.
Liczy również na współpracę z Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach oraz organizacjami pozarządowymi.
Program obejmuje 3 obszary działań:
I. Organizację cyklu spotkań informacyjno-konsultacyjnych.
II. Nowatorskie inicjatywy na rzecz bezrobotnych planujących założyć własną firmę i jak zasugerowała Rada Rynku Pracy mogą one
mieć formułę konkursową.
III. Zlecenie agencji zatrudnienia doprowadzenia grupy osób bezrobotnych do zatrudnienia.

W dniu 28 stycznia podczas uroczystej konferencji w Warszawskim Centrum Nauki Kopernik, Minister Pracy i Polityki Społecznej
Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył nagrody dla powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy w konkursie Najlepsze wdrożenia noweli ustawy o promocji zatrudnienia.

Nagrody otrzymało 35 urzędów pracy, spośród których minister
wyróżnił 10 urzędów powiatowych i 5 wojewódzkich, najlepiej realizujących zadania wynikające z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W gronie najlepszych znalazł się
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. W ten sposób resort
pracy uhonorował urzędy, które najskuteczniej wdrożyły zmiany doprowadzające do przeobrażenia systemu obsługi klienta oraz pozyskały środki na realizację nowych form pomocy dla osób bezrobotnych.
Podczas tej samej konferencji z okazji Dnia Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia minister wręczył pamiątkowe medale
Pro Publico Bono dla 10 najlepszych urzędów pracy. W gronie uhonorowanych znalazł się skarżyski urząd pracy. Odznaczenie z rąk Ministra odebrał Roman Białek – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Skarżysku-Kamiennej.
(jaki)

Powiat z budżetem
Spotkania z pracodawcami zaplanowane są w poszczególnych
gminach powiatu skarżyskiego, chcących uczestniczyć w programie.
Głównym tematem tych spotkań jest przedstawienie pracodawcom

oferty wsparcia ze strony urzędu pracy na rok 2015 oraz promowanie
Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Gospodarzami spotkań były już
gminy Skarżysko-Kościelne oraz Suchedniów.
(jaki)

Na styczniowej sesji Rada Powiatu Skarżyskiego uchwaliła budżet
na 2015 rok. Planowane dochody mają wynieść 84.157.395 zł, a wydatki 83.675.315 zł. Projekt uchwały budżetowej został pozytywnie
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Aby zachować
wszystkie wskaźniki budżetowe, w tym wynikający z art. 243. ustawy
o finansach publicznych, indywidualny wskaźnik zadłużenia konieczne było ograniczenie wydatków inwestycyjnych w roku 2015.
Dochody ogółem powiatu zaplanowano w wysokości ponad 84
mln zł i są niższe od planu na koniec 2014 roku o 11,37%. Największy
udział w dochodach powiatu stanowi subwencja oświatowa w wysokości ponad 48 mln zł. Na dochody składają się także w dalszej kolejności: dotacje ogółem z budżetu państwa – ponad 14 mln zł, udziały
w podatkach – 12,7 mln zł, dochody własne w wysokości 6,5 mln zł.
Wydatki powiatu w roku 2015 według planu wynoszą 83,6 mln
zł i są na poziomie niższym niż w poprzednim roku o 17,83%. Największą grupę wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń 54 mln zł, z czego wynagrodzenia w oświacie stanowią
33,6 mln zł. Wydatki statutowe, czyli przede wszystkim utrzymanie
jednostek budżetowych oraz wydatki związane z wykonywaniem
przez powiat nałożonych ustawowo zadań – to kwota blisko 17,5 mln
zł. Wydatki inwestycyjne (roczne i wieloletnie) wynoszą 5,5 mln zł,
z czego 3,7 mln zł – to kwota zaplanowana na rozbudowę ul. Staffa
w Skarżysku Kościelnym, na którą powiat otrzymał dotację z NPPDL.
(jaki)
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Dzień Babci i Dziadka w Majkowie
W Szkole Podstawowej w Majkowie zapraszanie babć i dziadków
na uroczystość z okazji ich święta
jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych.
Święto Babci i Dziadka to dzień
niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale
przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów,
wzruszeń, łez i radości.
Dnia 23 stycznia odbyła się ta

ciem odtwarzali swoje
role, a czcigodni goście
ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane
pod ich adresem.
Po części artystycznej zaproszono babcie
i dziadków na słodki poczęstunek przygotowany
przez mamy.
Ilona Szwed

Życzenia wierszem, piosenką i tańcem
Ze względu na wzmożone zachorowania dzieci, Dzień Babci
i Dziadka w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym odbył
się 30 stycznia. Pomimo to, zaproszeni dziadkowie licznie przybyli,
aby podziwiać występ swoich wnucząt.

dziadkom i babciom życzenia. Następnie wnuki obdarowały swoich ukochanych
gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie.
W trakcie uroczystości zaproszeni goście mogli
podziwiać swoje pociechy
w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przeję-

wspaniała impreza. Na
wstępie zebranych gości
powitała dyrektor szkoły
Danuta Jasiewska. Dzieci
przygotowały program artystyczny. Trzecioklasiści
wystawiły bajkę Czerwony
Kapturek. Po czym odbył
się występ przedszkolaków zakończony tańcem
dyskotekowym.
Dzieci
w formie wierszy złożyły

Przybyłych gości powitała dyrektor szkoły Iwona Maj. Dzieci
z Oddziału, Punktu przedszkolnego i Klasy I, pod kierunkiem nauczycielek Małgorzaty Marszałek i Katarzyny Żmijewskiej przygotowały
program artystyczny. Dla licznie przybyłych gości wnuki przekazały
najpiękniejsze życzenia wyrażone wierszem, piosenką i tańcem. Występ małych artystów wywołał ogromną radość i wzruszenie. Babcie

i Dziadkowie zostali obdarowani laurkami zrobionymi przez dzieci.
Po części artystycznej przyszedł czas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Nie zabrakło również wspólnych tańców
i konkursów, w których Babcie i Dziadkowie mieli okazję na wspólną
zabawę z wnuczętami. Było to spotkanie pełne uśmiechów, radości,
wzruszeń i na pewno na długo pozostanie w pamięci zarówno dziadków jak i dzieci.
Katarzyna Żmijewska
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Dzień Babci i Dziadka w Kierzu Niedźwiedzim
Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku. W tych dniach
babcie i dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości.

ny, który zaprezentowali uczniowie zapewnił przybyłych
gości o tym, że ich
wnuczęta nie tylko
osiągają wspaniałe wyniki w nauce,
ale również posiadają zdolności muzyczne,
aktorskie
oraz taneczne.

Iwona Rafalska

Laurki dla Babci i Dziadka
W dniu 16 stycznia
o godzinie 17.00
w Publicznej Szkole
Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim
odbyła się uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka.
Zaproszeni
dziadkowie licznie
przybyli, aby podzi-

wiać występy swoich wnucząt. Uroczystość rozpoczął dyrektor Jacek
Banaszczyk, który serdecznie przywitał przybyłych gości. Na początku dzieci z przedszkola i klas 0-VI, zaprezentowały się w części artystycznej - śpiewały piosenki, tańczyły, recytowały wierszyki, a także
przedstawiały scenki. Każdy występ nagradzany był gromkimi brawami. W drugiej części spotkania uczniowie przedstawili jasełka oraz
specjalnie dla babć i dziadków wystąpił zespół Niedźwiadki.
Po części artystycznej zaproszono babcie i dziadków na słodki
poczęstunek przygotowany
przez
mamy. Program
artystyczny przygotowały
Iwona
Rafalska i Justyna Kuźdub a grupę przedszkolną
Kornelia Piskorz
i Andżelika Kocia.
Program artystycz-

W piątek 30 stycznia br. w remizie OSP w Grzybowej Górze wychowankowie z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego
Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze przedstawili program artystyczny dla Kochanych Babć i Kochanych Dziadków z okazji Dnia
Babci i Dziadka.
Program został przygotowany pod kierunkiem Joanny Bernackiej i Anety Makowskiej, które również zadbały o dekorację. Rodzice wychowanków
we
współpracy ze
szkołą przygotowali słodki
poczęstunek,
na który zaprosili Babcie
i Dziadków.
Najmłodsze
dzieci z Punktu Przedszkolnego wystąpiły bez żadnej
tremy ślicznie recytując wierszyki i głośno śpiewając piosenki poświęcone dziadkom. Starsze dzieci z Zerówki zaprezentowały szereg scenek
wcielając się w role babci, dziadka i wnuczków. Nie zabrakło również
twórczej interpretacji bajki o Czerwonym Kapturku, gdzie Babcia zrobiła psikusa Wnuczce przebierając się za wilka!
Występy dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. Rozradowane maluchy wręczyły Babciom i Dziadkom laurki z okazji ich święta, a po całej uroczystości z apetytem pałaszowały słodkości.
rl
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B e z p i e c z n e Fe r i e

O bezpieczeństwie podczas ferii zimowych
W dniu 9 lutego bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w osobach dzielnicowych sierż.
sztab. Ireneusza Borowca i st. asp. Grzegorza Parszewskiego na temat: Ferie możemy spędzić bezpiecznie.

Policjanci przypomnieli dzieciom o zasadach bezpiecznych zabaw na śniegu oraz podczas kuligów i wypoczynku w ferie zimowe.
Prelegenci przypomnieli o bezpiecznym poruszaniu się po drodze
i chodniku w czasie drogi do i ze szkoły, a także o zachowaniu szcze-

gólnej ostrożności w przypadku spotkania nieznanych osób. Prelekcja
zgromadziła uczniów z punktu przedszkolnego, zerówki i klas I-VI,
a poruszane zagadnienia w ciekawy sposób prezentowane przez Pana
Dzielnicowego na długo zapadną w pamięci dzieci.
rl

wodnych, jezior, kanałów,
stawów. Kulig należy organizować wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych.
Nie wolno dołączać sanek do samochodu, gdyż
może się to skończyć tragicznie. Wspominał także
o tym, że w zimowe dni jest
ograniczona widoczność,
dlatego warto stosować elementy odblaskowe w ubiorze. Przypominał również jak należy się zachowywać w kontakcie z dzikimi zwierzętami, bezpańskimi psami,
które choć miłe i spokojne mogą być niebezpieczne. Podkreślał, aby
dzieci nie brały nic od osób obcych (lizaków, cukierków), czy też żeby
z nimi się oddalały np. odchodziły od grupy, wsiadały do ich samochodów. Dziękujemy panu dzielnicowemu za cenne rady. Pamiętajmy,
że tylko umiar, zdrowy rozsądek i ostrożność pozwolą nam cieszyć się
zimową aurą oraz spędzić ferie i wolny czas bezpiecznie.
Ilona Wątła

Bezpieczeństwo w trakcie ferii zimowych
W Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym we wtorek 10 lutego odbyło się spotkanie uczniów klas I – VI z dzielnicowym st. sierż.
Ireneuszem Borowcem poświecone tematyce bezpieczeństwa
w trakcie ferii zimowych. Spotkanie zorganizowała pedagog
szkolny Renata Wiatr. Temat
bezpieczeństwa jest dobrze
znany uczniom – takie zajęcia
obywają się cyklicznie co roku
– jednak w ramach profilaktyki
należy uczniom systematycznie
przypominać o zasadach bezpieczeństwa - w ruchu drogowym,
w miejscach, w pobliżu których
nie można się bawić, zakazie wchodzenia na zamarznięte zbiorniki.
Omówione zostały zasady: organizacji kuligów oraz korzystania ze
środków komunikacji. Dzielnicowy przypomniał zasady bezpieczeństwa dzieci w domu. Poruszony został również temat bezpiecznego
korzystania z Internetu oraz przypomniane zostały uczniom ważne
numery telefonów do służb ratowniczych.

Bezpieczne ferie – spotkanie z dzielnicowym
w SP Lipowe Pole
10 lutego w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym
odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas ferii
zimowych, w którym wziął udział dzielnicowy st. sierż. Ireneusz Borowiec. Policjant przypomniał najmłodszym podstawowe zasady bezpieczeństwa, obowiązujące tak podczas zorganizowanych wyjazdów
zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania. Podkreślał, aby pamiętać, że podstawą  jest zdrowy rozsądek i ostrożność!
Pan dzielnicowy szczególną uwagę zwracał na wybieranie bezpiecznych miejsc do zabaw na śniegu, zjazdów na sankach z dala od
ruchliwych ulic, skrzyżowań i ciągów komunikacyjnych. Należy korzystać wyłącznie ze specjalnie przygotowanych lodowisk. Pod żadnym pozorem nie można wchodzić na lód zamarzniętych zbiorników
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Spotkanie dotyczyło również tematyki kontaktów z obcymi osobami. Po spotkaniu pedagog Renata Wiatr i wychowawca klasy Ib
Małgorzata Lisowska przypomniały uczniom o ogłoszonym konkursie profilaktyczno – plastycznym Bezpieczne zabawy zimą. Mamy
nadzieję, że dzieci skorzystały ze spotkania i bezpiecznie spędzą ferie
zimowe.
Renata Wiatr

lu t y 2015
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Kochamy Was…
Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych
dni, są takie dwa dni, jedyne dni w roku, kiedy każdemu robi się
cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć
i dziadków.
Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka,
dlatego w tym szczególnym dniu dzieci z Przedszkola Samorządowe-

i Dziadków. Wszyscy
z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to,
aby jak najlepiej wyrazić
swoją miłość i szacunek.
Gościom
towarzyszyły
radość, uśmiech oraz łzy
wzruszenia.
Następnie dzieci wraz
z Babciami oraz Dziadkami zostali zaproszeni na
przygotowany z tej okazji słodki poczęstunek. Atmosfera tej uroczystości była wspaniała. Dzieci poczuły się prawdziwymi gospodarzami placówki przedszkolnej. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej
atmosferze
Mamy nadzieję, że te dni na długo pozostaną w pamięci zarówno
dzieci jak i dziadków!
Monika Sławińska

„Cała Polska” czytała w przedszkolu
go w Skarżysku Kościelnym również pamiętały o swoich Babciach
i Dziadkach. Wspólnie ze swoimi paniami przygotowały dla nich

przedstawienie. Licznie przybyli goście zasiedli przy przygotowanych
dla nich stołach i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu
swoich wnucząt. Oprócz montażu słowno - muzycznego, szanowni
goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnuczek
i wnuczków. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich
adresem. Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, a następnie wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich ukochanych Babć

O tym, jak wygląda codzienność w ulu nasze przedszkolaki dowiedziały się 12 lutego 2015r.w czasie spotkania z panami: Zbigniewem
Cieślakiem - pszczelarzem oraz wielkim
pasjonatem pszczół
a zarazem radnym
naszej Gminy – Włodzimierzem Fochem,
zorganizowanego
w ramach cyklu spotkań Cała Polska
czyta dzieciom przez
Teresę Banaszczyk
z gminnej biblioteki
oraz dyrektor przedszkola Barbarę Kocię.
W bardzo serdecznej atmosferze Panowie opowiadali dzieciom
o życiu pszczół, ich pracy i zwyczajach oraz znaczeniu w przyrodzie.
Dzieci mogły z bliska obejrzeć przyrządy pszczelarza (podkurzacz,
specjalny kapelusz, dymkę, ramkę) i produkty wytworzone przez
pszczoły (pyłek, mleczko, kit, miód) dowiedzieć się czym się żywią,
jak spędzają zimę i jak powstaje miód. Temat pszczół bardzo zainteresował nawet naszych najmłodszych przedszkolaków, dzieci zadawały
wiele pytań. Spotkanie poszerzyło wiedzę dzieci na temat szeroko pojętego pszczelarstwa oraz
umożliwiło bliski kontakt
z produktami stworzonymi
przez naturę.
Spotkanie zakończyło
się degustacją miodu, który
dzieci z wielką przyjemnością smakowały, znając
jego odżywcze właściwości
i walory smakowe.
Na następne spotkanie
umówiliśmy się już wiosną,
by zaobserwować pszczoły podczas swojej pracy na plastrze miodu
oraz przeczytać następną ciekawą książkę. Dziękujemy Panu Włodzimierzowi oraz Panu Zbigniewowi za przekazanie nam wszystkim
cennych informacji, ciekawostek na temat pszczelarstwa, za okazaną
serdeczność, poświęcony czas oraz za słodką niespodziankę dla naszych dzieciaczków.
Monika Sławińska
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Walentynki w Grzybowej Górze

Karnawałowa zabawa

W szczęśliwy piątek trzynastego w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze odbył się konkurs piosenek o miłości, a ponadto Samorząd Uczniowski wręczał kartki walentynkowe zakochanym, którzy
z okazji 14 lutego pragnęli wyrazić swoją miłość przez Pocztę Amora.
Uczennice klasy V przez dwa tygodnie zbierały walentynkowe serduszka, karteczki,
życzenia, a 13 lutego
obdarowały nimi
adresatów.
Zanim jednak
do tego doszło,
najpierw przeprowadzony
został
konkurs piosenek
o miłości, w którym wzięli udział
wychowankowie
punktu przedszkolnego i oddziału
przedszkolnego, a także uczniowie klas I-VI. Najpierw na scenie pojawiły się najmłodsze dzieci brawurowo wykonujące utwór o zakochanej
biedronce. Po nich wkroczyły Nikola Klimorowska i Zosia Materek
w układzie tanecznym i żywiołowym śpiewie do piosenki Ruda tańczy
jak szalona. Następnie w klasyku
polskiej piosenki
rozrywkowej zaprezentował się
Norbert
Wiatr
śpiewający,
że
Ktoś mnie pokochał.
Kolejna grupa
to uczniowie klas
I-III wykonujący
utwory zarówno
z klasyki muzyki, jak i najnowsze przeboje dance. Klasę pierwszą reprezentowali: Mateusz Pacek w piosence Tylko ona jedyna, Paulina
Karpeta w widowiskowym show do utworu Kroplą deszczu i Amelia
Sykuła z Emilią Raczyńska w nastrojowym Zabiłeś tę miłość. Klasa
druga to: Julia Zając, która pięknie zaaranżowała A ja będę Twym
aniołem, Julia Kuszewska z utworem Dwa serca, pełen temperamentu przebój Ona tańczy dla mnie w wykonaniu Zuzanny Materek oraz
bombowa interpretacja Nie unikaj mego wzroku zaśpiewana przez
Annę Strzelec.
Klasę trzecią reprezentowali: Daniel Gładyś w sympatycznej interpretacji piosenki Marka Grechuty Niepewność, a także tercet prawie egzotyczny Emila Błach, Mateusz Janiec i Wiktor Sieczka ostro
dający czadu z piosenką Niewiara.
Na zakończenie wystąpili uczniowie i uczennice z klasy IV i V.
Dużą śmiałością wykazali się zwłaszcza chłopcy z klasy IV w składzie
Bartosz Strzelec, Kacper Płusa, Kacper Śniegulski, którzy wpadli na
scenę w pełnej ekspresji interpretacji piosenki Ruda tańczy jak szalona. Po nich z układem choreograficznym i śpiewem wystąpiły Maria Dwojak i Julia Pik, które wykonały przebój W stronę słońca. Jako
ostatnia w konkursie wystąpiła Jowita Wiatr śpiewająca przewrotną
piosenkę Pożyczony.
Wszystkie wykonania oceniała komisja konkursowa składająca się
z nauczycieli miejscowej szkoły, która odpowiednio nagrodziła występy dzieci.
Rafał Lipka

W środę przed Tłustym Czwartkiem dzieci, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze bawili się podczas zabawy karnawałowej zorganizowanej w budynku szkoły.
Od godziny 13
skoczna muza rwała do tańca wszystkich chętnych na
potańcówkę. Dzieci
młodsze bawiły się
wraz z wychowawczyniami, natomiast
poczynaniom starszym przyglądali się
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opiekunowie Szkolnego Koła PCK i Samorządu Uczniowskiego. Na
wszystkie dzieci czekał słodki poczęstunek stanowiący jedynie krótką
przerwę od tanecznych hopsów. Zabawa skończyła się o godzinie 19,
a uczniowie grzeczni wrócili do domów.
rl

Wyjazd do „Hula Parku”
Dnia 11.02.2015 roku
dzieci z punktu przedszkolnego i klasy „0”
Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim wzięły udział
w wycieczce do Centrum
Zabaw Hula Park w Radomiu.
Na dzieci czekało tam
mnóstwo atrakcji, m.in.

basen z kuleczkami, trampolina, zjeżdżalnie, samochodziki, piłeczki i wiele,
wiele innych. Dzieciaczki
miały możliwość radośnie
spożytkować
nadmiar
energii.
Drugoplanową atrakcją była projekcja bajki
w kinie Helios pt. Pingwiny z Madagaskaru w wersji
3D. Wyjazd zorganizowany był przez Kornelię Piskorz i Andżelikę Kocia.
Katarzyna Woźniak
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Dyskusja nad książką

Uwaga! Nowe wzory dowodów osobistych!

W Gminnej Bibliotece Publicznej
w Skarżysku Kościelnym 2 lutego
2015r. odbyło się
pierwsze w tym roku
spotkanie
DKK.
Dyskutowałyśmy
o książce Marii Nurowskiej Mój przyjaciel zdrajca. Postać
Kuklińskiego wzbudza w Polsce ciągle
jeszcze wiele kontrowersji, a jego postawa bywa oceniana w diametralnie
różny sposób. Przez
część opinii publicznej jest uważany za
bohatera, natomiast
część uznaje go za
zdrajcę - dlaczego?
Kukliński opowiada o swym życiu
i o tym, jak podjęcie
własnej wojny z systemem komunistycznym zaciążyło na losie jego
i jego rodziny. Książka jest niesamowicie ciekawa, wciągająca i pozwala wiele dowiedzieć się na temat pułkownika.
Dyskusja na spotkaniu była bardzo długa i ciekawa. Na prośbę
moderatora klubu dyskusję poprowadziła Monika Chrobot, która jest
historykiem. Jest to książka, którą warto przeczytać, polecamy.
Teresa Banaszczyk

Od 1 marca 2015 roku będzie obowiązywał nowy wzór dowodu
osobistego. Nie będzie zawierał informacji o adresie zameldowania,
kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu osobistego. Format i wymiary nowego dowodu osobistego pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach (potrzebne jest
jedno zdjęcie).Osoby posiadające ważne dowody osobiste nie muszą
ich wymieniać. Wyrobienie dowodu osobistego jest bezpłatne. Wniosek o wyrobienie dowodu osobistego będzie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju.
Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania,
z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5-tego
roku życia, który będzie ważny przez 5 lat. Nie będzie dowodów bez
terminu ważności. Na mocy obowiązujących przepisów, czyli do końca lutego 2015 roku, osoby które w momencie składania wniosku mają
skończone 65. lat mogą otrzymać bezterminowy dowód osobisty i nie
będą musiały po raz kolejny wymieniać dowodu osobistego.

„Niedźwiadki” na wyjeździe
Zespół Niedźwiadki z Kierza Niedźwiedziego nie próżnuje i wciąż
rozwija swój talent wokalny.

Spotkanie z dziećmi w bibliotece

zowany jest we współpracy z Instytutem Książki.

W piątek 30
stycznia naszą bibliotekę
odwiedziły przedszkolaki z Przedszkola
Samorządowego
w Skarżysku Kościelnym. Dzieci
uważnie wysłuchały bajek z książki
pt. Bajki świata,
które czytała Anna
Pocheć, pracownik
Urzędu
Gminy.
Spotkanie upłynęło w miłej i radosnej atmosferze. Na
koniec w podziękowaniu za aktywny
udział w spotkaniu
zostały poczęstowane słodyczami.
Program realiTeresa Banaszczyk

9 stycznia 2015 wzięli udział w III Międzyszkolnym Konkursie
Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych Kolęda płynie z wysokości
zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach. Pomimo, iż nie zajęli żadnego z pierwszych miejsc zostali wyróżnieni i zagrali na gali finałowej. Oprócz tego Jacek Banaszczyk
i Jan Ulewiński otrzymali podziękowanie za osobisty wkład pracy
włożony w przygotowanie uczestników.

Jak zwykle gratulujemy Niedźwiadkom i życzymy dalszych sukcesów.
Katarzyna Woźniak
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Komunikat Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach
podaje do publicznej wiadomości jej członkom, że wybory do Walnych Zgromadzeń Izb
Rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr
9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu
31 maja 2015r.
Poniżej publikujemy terminarz wykonywania poszczególnych czynności związanych
z przeprowadzeniem wyborów do Walnych
Zgromadzeń Izb Rolniczych.
Zarząd
Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

PS
Wszystkie informacje bieżące na temat wyborów publikowane
będą w zakładce Wybory do izb 2015 na stronie: www.sir-kielce.pl
***
Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych
z przeprowadzeniem wyborów do Walnych Zgromadzeń
Izb Rolniczych
Termin wykonania
czynności
najpóźniej w dniu
3 kwietnia 2015 r.
najpóźniej w dniu
1 maja 2015 r.
najpóźniej w dniu
4 maja 2015 r.
najpóźniej w dniu
6 maja 2015 r.
najpóźniej w dniu
8 maja 2015 r.
najpóźniej w dniu
11 maja 2015 r.

najpóźniej w dniu
15 maja 2015 r.

najpóźniej w dniu
17 maja 2015 r.
najpóźniej w dniu
21 maja 2015 r.
do godz. 24.00
30 maja 2015 r.

do godz. 24.00 30
maja 2015 r.
godz. 8.00-18.00 31
maja 2015 r.
najpóźniej w dniu
21 czerwca 2015 r.
najpóźniej w dniu
12 lipca 2015 r.

przekazanie przez komisje okręgowe kart do
głosowania komisjom obwodowym
głosowanie
zwołanie przez zarząd izby rolniczej
pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej
izby
zwołanie przez zarząd izby rolniczej
pierwszego posiedzenia nowo wybranego
walnego zgromadzenia

Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką
dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie
do osiągnięcia 25 lat.

Rodzaj czynności
Wybór przez walne zgromadzenie
izby rolniczej komisji wojewódzkiej
przeprowadzającej wybory do rad
powiatowych tej izby
sporządzenie przez zarząd izby rolniczej
wykazów okręgów wyborczych i przekazanie
go komisji wojewódzkiej
powołanie przez komisję wojewódzką komisji
okręgowych przeprowadzających wybory do
rad powiatowych izby rolniczej
przekazanie przez komisję wojewódzką
wykazu okręgów wyborczych komisjom
okręgowym i podanie go do wiadomości
członków izby rolniczej
podział okręgu wyborczego na obwody
głosowania przez komisje okręgowe
zgłaszanie kandydatów na członków rad
powiatowych izby rolniczej do komisji
okręgowych w celu zarejestrowania
- powołanie przez komisje okręgowe komisji
obwodowych przeprowadzających w obwodzie
głosowania w wyborach do rad powiatowych
izby rolniczej,
- przekazanie przez komisje okręgowe wykazu
obwodów głosowania
w okręgu komisjom obwodowym i podanie go
do wiadomości członków izby rolniczej
udostępnianie do wglądu spisu członków
izby rolniczej uprawnionych do udziału w
głosowaniu w wyborach do rad powiatowych
izby rolniczej
podanie do wiadomości członków izby
rolniczej listy kandydatów na członków rad
powiatowych w poszczególnych okręgach
wyborczych
dostarczenie komisji okręgowej lub komisji
obwodowej spisu członków izby rolniczej
uprawnionych do udziału w głosowaniu w
wyborach do rad powiatowych izby rolniczej
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
z upoważnienia Wójta Gminy realizuje rządowy program dla rodzin
wielodzietnych (Dz. U. z 2014, poz. 755 oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r.).
Program ten jest kierowany do rodzin wielodzietnych. Dokumentem uprawniającym do korzystania z przywilejów w/w programu jest
posiadanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do pok. Nr 11.
Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać
m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na
miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku
dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych
wstępów do parków narodowych.
Pełny wykaz zniżek przysługujących rodzinom na stale jest aktualizowany i jest dostępny na stronie internetowej www.rodzinagov.pl
Na wspomnianej stronie internetowej można pobrać wzór gotowego wniosku, który należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Jacenty Kita

Ułatwienia w wydziale komunikacji starostwa
Ponad 2 tys. spraw obsługiwanych przez 5 urzędników. Jak łatwo
obliczyć to 440 spraw przypadających na jedną osobę. Tak wygląda
statystyka z ostatniego miesiąca w Referacie Pojazdów. Wobec powyższego dla klientów wydział wprowadza ułatwienia polegające na
możliwości telefoniczne rezerwacji wizyty. Przypominamy numery
telefonów 41 39-53-024 lub 41 39-53-025 i adres poczty elektronicznej kt@skarzysko.powiat.pl służące do rezerwacji wizyty w Referacie
Pojazdów.
Tylko w styczniu z telefonicznej lub elektronicznej drogi rejestracji
skorzystało ponad 100 osób. Osoby, które skorzystają z tych udogodnień mogą otrzymać nagrodę. Raz w miesiącu wśród klientów, którzy
zarejestrują się telefonicznie lub mailowo losowany będzie pamiątkowy album Z lotu ptaka - z widokiem nie tylko na góry.
(jk)
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Rafał Lipka powalczy na Mistrzostwach Europy!
Na początku stycznia
br. w Rudzie Śląskiej rozegrano III Otwarte Mistrzostwa Śląska w Trójboju Siłowym Klasycznym,
będące jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw
Europy i Świata w Trójboju
Klasycznym. W zawodach
wystartowało ponad 120
zawodników i zawodniczek
z całej Polski, w tym Rafał
Lipka, nauczyciel z Grzybowej Góry i Dominik
Derlatka, były uczeń tej
szkoły.
Faworytem do triumfu
w kategorii weteranów był
startujący w kat. +120 kg Rafał Lipka, który niespodziewanie na początku sezonu zmienił barwy klubowe przechodząc do Wikinga Starachowice. Znając wynik swojego trenera Żmijewskiego (388 pkt.)
zaryzykował taktykę zaliczania jak największych ciężarów w przysiadach i wyciskaniu, żeby... jak to mówi: nie musieć się mordować
w martwym. Lipka brawurowo zaczął przysiady od 240 kg, potem
wstał z 250 kg, a w trzeciej próbie po niewielkiej walce uporał się
z ciężarem 260 kg, bijąc nieoficjalnie rekord Polski weteranów I gr.
o 20 kg. W wyciskaniu leżąc zawodnik spokojnie zaliczył wszystkie
próby kończąc z wynikiem 170 kg. Przed martwym ciągiem Lipka,
który startował w niedzielę w ostatniej grupie zawodników znał już
osiągnięcia swoich rywali. W walce o złoto musiał dźwigać więcej
tylko od swojego trenera. Pierwsze podejście na 240 kg Lipka wykonał na tzw. zaliczenie zapewniając sobie srebro. W drugiej próbie
skarżyszczanin zadysponował 250 kg, aby wyprzedzić Żmijewskiego. Podejście zostało wykonane bezbłędnie, a tym samym triumf
w zawodach stał się faktem. Mimo, że zawodnik nie miał już ochoty dźwigać zmobilizowany przez trenera podniósł jeszcze w trzeciej
próbie 260 kg gromadząc na swoim koncie 690 kg i 395 pkt. Wilksa.
Lipka tym samym triumfował w kategorii weteranów, a jego zwycięstwo i osiągnięty wynik są dla zawodnika tym cenniejsze, że zakwalifikował się do Mistrzostw Europy w Trójboju Klasycznym, a także
jest kandydatem do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata i Europy Weteranów.
Nauczyciel języka polskiego z Grzybowej Góry ma szansę przywdziać narodową koszulkę w Pilznie, Salo i Talinie.
W zawodach wystartował także pochodzący z Grzybowej Góry,
był uczeń Lipki, obecnie student Politechniki Świętokrzyskiej,
21-letni Dominik Derlatka. Dominik rywalizował w grupie juniorów do lat 23, gdzie zmierzył się ze znacznie bardziej doświadczonymi i silniejszymi rywalami. Siłacz w dniu startu walczył przede
wszystkim z przeziębieniem, a tym samym nie mógł pokazać pełni
swoich możliwości. Derlatka zaliczył w przysiadach 180 kg, dorzucił
w wyciskaniu 130 kg, co dawało 310 kg i sporo punktów. Martwy ciąg
zawodnik zaczął ostrożnie podnosząc 190 kg, w drugiej próbie dorzucił 15 kg. W trzecim podejściu zdecydował się zaatakować rekord
życiowy w martwym ciągu zgłaszając 222,5 kg. Po walce ze sztangą
Dominik przyjął wyprostowaną postawę, a sędziowie jednogłośnie
zaliczyli podejście. W sumie obiecujący siłacz reprezentujący barwy
Wikinga Starachowice zgromadził 532,5 kg.
Początek sezonu okazał się niezwykle udany, a forma i apetyty
zawodników na kolejne sukcesy rosną z treningu na trening.
Jacenty Kita

Karnawałowy bal w Majkowie
Tradycyjnie jak co
roku na zakończenie I semestru w SP w Majkowie
odbył się wielki szkolny bal.
3 lutego 2015 r.
najmłodsi
uczniowie
szkoły
podstawowej
w Majkowie, przebrani
w najróżniejsze stroje
karnawałowe bawili się
na zabawie choinkowej.
Nasze dziewczynki jako
księżniczki,
wróżki,
czarownice
tańczyły
z małymi policjantami,
batmanami, piratami.
Wychowawczynie klas
młodszych
prowadzi-

ły lokomotywę
z pociągiem i wirowały tanecznie
po sali. Zabawa
choinkowa jest
okazją do wyśmienitej zabawy
oraz spotkania
się całej społeczności szkolnej.
Nie
zabrakło
piosenek na życzenie oraz tradycyjnych kaczuszek. Wspólnym tańcom, pląsom i zabawom nie
było końca. Wszyscy
bawili się znakomicie, za sprawą pana
Mateusza
Jeziorskiego, który poprowadził całą zabawę
wspaniale.
Ten dzień długo
pozostanie w pamięci wszystkich.
Ilona Szwed
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