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„Gloria victis” bohaterom 1863 roku

* ambitne plany Stowarzyszenia,
* pamięci pomordowanych na Borze,
* autorskie spotkanie z Yolgą Yerafeyenką,
* pomagają dzieciom,
* roczne podsumowania policyjne i strażackie,
* powstaje Mapa Zagrożeń,
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Aktywne szkoły
Obchody upamiętniające 153. rocznicę wybuchu Powstania
Styczniowego w naszym regionie na stałe wpisały się już w ciąg

Dzień Babci i Dzień Dziadka, oferta na ferie, akcje charytatywne
i profilaktyczne, wizyty grup teatralnych. Jednym słowem wiele się
dzieje w naszych placówkach oświatowych.
Czytaj w tym wydaniu Naszej Gminy.

Ajax Kościelne znów górą!

uroczystości zorganizowanych przez Związek Strzelecki Strzelec oraz
Urzędy Miast i Gmin Szydłowiec, Suchedniów, Bodzentyn, Wąchock
oraz samorząd Skarżyska Kościelnego.
Czytaj na str. 2-3
Fotorelacja na str. 20

Teatr Rodzica znów pokazał klasę

W dniach 21-22 stycznia w Skarżysku - Kamiennej odbył się II
Halowy Turniej Piłki Nożnej Ferie z Kamienną 2016. W turnieju
udział wzięło 20 drużyn. W kategorii juniorów najlepsza okazała się
ekipa Ajax Kościelne. Najlepszym zawodnikiem w kategorii junior
został Mariusz Grzejszczyk, również z Ajaxu.
Czytaj na str. 19

Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni
do występów dziecięcych
zespołów.
Rodzice z ogromnym
wzruszeniem oglądają swoje pociechy
wcielające się w różne postaci. Ale jak
często można oglądać teatrzyk rodziców przygotowany
specjalnie dla dzieci? U nas można!
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Czytaj na str. 7
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W y da r z e n i a

„Gloria victis” bohaterom 1863 roku
Obchody upamiętniające 153. rocznicę wybuchu
Powstania
Styczniowego
w naszym regionie na stałe wpisały się już w ciąg
uroczystości zorganizowanych przez Związek Strzelecki Strzelec oraz Urzędy
Miast i Gmin Szydłowiec,
Suchedniów, Bodzentyn,
Wąchock oraz samorząd
Skarżyska Kościelnego.

tamy Cię w wykonaniu Teatru Poezji i Muzyki U Radziwiłła pod kierunkiem Sławy Lorenc-Hanusz.

Rozpoczęto w Szydłowcu
22 stycznia na Rynku Wielkim w Szydłowcu rozpoczęły centralne obchody tej doniosłej
w życiu naszego narodu
rocznicy. Później nastąpił przemarsz do miejscowej fary, w której
dziekan ks. kan. Adam
Radzimirski odprawił
Mszę św. w intencji Powstańców i Ojczyzny.
W dalszej części obchodów delegacje złożyły
wiązanki kwiatów pod
tablicą ks. Aleksandra Malanowicza, uczestnika powstania, na mogile powstańczej na cmentarzu parafialnym oraz przy kapliczce.

Gloria victis – Chwała zwyciężonym – te słowa znalazły się
w liście, który do uczestników uroczystości skierował Prezydent Andrzej Duda – honorowy
patron obchodów.
Samorząd Skarżyska
Kościelnego podczas obchodów na ziemi szydłowieckiej reprezentowali
sekretarz gminy Monika
Mączyńska i wiceprzewodniczący rady gminy
Zdzisław Rymarczyk.
Później na zamku
miały miejsce okolicznościowe wystąpienia, wręczono pamiątkowe
medale z okazji X Marszu szlakiem Szydłowiec – Kierz Niedźwiedzi
– Wąchock.
Na koniec obejrzeliśmy spektakl poetycko-muzyczny pn. Pamię-
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Pod pomnikiem Powstańca
W sobotę o 10.30 na cmentarzu parafialnym w Skarżysku Kościelnym na nagrobku bohatera walk powstańczych Franciszka
Starachowskiego zapalono znicze, a kwiaty złożyli poseł Krystian
Jarubas, wicewojewoda Andrzej Bętkowski i radny powiatowy
Paweł Wiatr, władze samorządowe gminy z przewodniczącą rady

Marzeną Piętak i wójtem Zdzisławem Woźniakiem, członkowie
Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytów Parafii św. Trójcy z prezes Agnieszką Derlatką, strażacy, członkowie obu rad sołeckich
Skarżyska Kościelnego i Grzybowej Góry.
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Wydarzenia
Przy Mogile Powstańczej
Główne uroczystości na obszarze naszej
gminy, już od dekady,
miały miejsce przy
Mogile
Powstańczej
w Kierzu Niedźwiedzim.
Zebrały się tutaj
poczty
sztandarowe
gminy, szkół i strażaków,
przedstawiciele
organizacji i stowarzyszeń, rad sołeckich, mieszkańców, jak również zacnych gości
w osobach: posłów
Marii Zuby, Krystiana
Jarubasa i Krzysztofa
Lipca,
wicewojewody Andrzeja Bętkowskiego, przedstawiciela MON płk Witolda
Gnieckiego, wiceprzewodniczącego Sejmiku
Województwa Andrzeja Prusia, przedstawicieli starostwa powiatowego – członka zarządu
Katarzyny Bilskiej i radnego powiatowego Pawła Wiatra. Obecne
były władze samorządowe naszej gminy z przewodniczącą rady gminy
Marzeną Piętak, grupą radnych, wójtem Zdzisławem Woźniakiem,
sekretarz gminy Moniką Mączyńską. Pod mogiłę przybyła delegacja
samorządu Szydłowca z sekretarz miasta Dorotą Kubiś, gminy Mirów z przewodniczącym rady Piotrem Gołoszem i Jastrzębia z wójtem
Andrzejem Brachą.
Byli również członkowie Związku Strzeleckiego,
uczestnicy
X Marszu Szlakiem
Powstania Styczniowego 1863 r. Szydłowiec
– Skarżysko Kościelne
– Wąchock z komendantem
Romanem
Burkiem. Powitał ich
wszystkich w imieniu
organizatorów sołtys
Kierza Stanisław Czubak.
Modlitwę w intencji bohaterów walk powstańczych oraz Ojczyzny
odmówił miejscowy proboszcz ks. Janusz Mroczek.
Później głos zabrali zaproszeni goście oraz wójt gminy Zdzisław
Woźniak. Kulminacyjnym punktem uroczystości przy Mogile było
składanie wiązanek kwiatów oraz zapalenie zniczy.
Na koniec strażacy z Grzybowej Góry oddali trzykrotny salut
armatni.

żowanych w kultywowanie
tradycji powstańczych na
naszym terenie przyznała okolicznościowe medale
pamiątkowe. Ich wręczenie
miało miejsce w SP w Kierzu
Niedźwiedzim, gdzie odbyła
się ostatnia część tegorocznych obchodów.
Otrzymali je parlamentarzyści,
przedstawiciele
administracji
rządowej
i samorządowej szczebla
powiatowego i gminnego,
nasze jednostki OSP, szkoły, poszczególne sołectwa.
Na koniec okoliczno-

ściowy program patriotyczny przedstawił zespół Niedźwiadki, całość
zakończył poczęstunek przygotowany przez mieszkańców sołectwa
Kierz Niedźwiedzi.
Jacenty Kita
Szanowni Państwo!
W imieniu własnym oraz rodziny chciałabym podziękować
wszystkich osobom, które z dobrej woli i w odruchu serca pomogli i wspierali mnie w tych trudnych dla mnie chwilach.
Magdalena Piętak

Medale X Jubileuszowego Marszu
Od dekady obchodom kolejnych rocznic
wybuchu powstania,
towarzyszą
marsze
powstańcze, organizowane przez Związek
Strzelecki. Z okazji
jubileuszu
kapituła
marszu osobom oraz
instytucjom zaanga-
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Pani
Magdalenie Piętak
- sołtys Grzybowej Góry –
wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci męża
Ś.P. Sławomira Piętaka
składają
Wójt Gminy, Rada Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy
w Skarżysku Kościelnym
Panu
Waldemarowi Błach
- sołtysowi Skarżyska Kościelnego I –
wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci
OJCA
składają
Wójt Gminy, Rada Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy
w Skarżysku Kościelnym
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A k t ua l n o ś c i

Stowarzyszenie podsumowuje i planuje
14 lutego odbyło się
doroczne zebranie liczącego obecnie 45. członków
Stowarzyszenia na rzecz
Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy w Skarżysku
Kościelnym. Podsumowano rok ubiegły i określono
wstępne plany na ten rok.
Rozpoczął ks. proboszcz
Marian Czajkowski, jak zwykle z humorem. Jako, że 14 lutego to
dzień Św. Walentego, złożył zebranym życzenia, a z uwagi na to, że
Stowarzyszenie jest jego pierwszą miłością od czasu rozpoczęcia posługi w naszej parafii, przekazał słodkości.

Później sprawozdanie
z działalności zarządu od
czerwca 2015 roku (od czasu rezygnacji poprzedniej
prezes i wyboru nowego
zarządu), złożyła obecna
prezes Agnieszka Derlatka.
Z ważniejszych wydarzeń wspomnieć można
pielgrzymkę do Sokółki, VII Festyn Parafialny, dwukrotny koncert
grupy Poll-Orfa, przeprowadzenie kwesty w Dniu Wszystkich Świętych (zebrano 4210 zł), renowację zabytkowego nagrobka z 1883 roku
Antoniny Zajączkowskiej.

Sprawozdanie finansowe przedłożyła zebranym
Maria Tarabasz (wydatkowano w 2015 roku 31.917
złotych, w tym 15.000 na
odbudowę
dzwonnicy,
niemal 10.000 na festyn),
z kolei sprawozdanie komisji rewizyjnej złożyła
Urszula Śrębowata wraz
z wnioskiem o absolutorium. Zebrani udzielili – wstrzymali się tylko
członkowie zarządu, pozostali byli za.
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Następnie określony został wstępny plan pracy na rok 2016 – najbliższe wydarzenie to pierwsza niedziela po Świętach Wielkiej Nocy
– związane będzie z Rokiem Miłosierdzia.
Z innych planowanych wydarzeń wspomnieć można o VIII Festynie Parafialnym, pielgrzymce do Łagiewnik, kwestę, wieczór podróżnika czy koncert kolęd.
Jacenty Kita

Pamięci bestialsko zamordowanych na Borze

Od 12 do 14 lutego 1940 roku w lesie na Borze, hitlerowcy wymordowali 360. polskich patriotów, w tym członków organizacji Orzeł
Biały, harcerzy, kolejarzy, księży.
W niedzielę, 14 lutego, odbyły się uroczystości 76. rocznicy tamtych tragicznych wydarzeń z udziałem delegacji władz samorządowych naszej gminy – radnego powiatowego Pawła Wiatra oraz radnych rady gminy Renaty Kępy i Janusza Sieczki, członków Związku
Strzeleckiego, kombatantów, mieszkańców gminy.

Uroczystości rozpoczęły się od
Mszy św. w intencji pomordowanych
w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na osiedlu Bór. Dalsze uroczystości odbywały się już przed mogiłą w lesie na Borze. Okolicznościowe
przemówienia wygłosili prezydent
Skarżyska-Kamiennej, parlamentarzyści, wicewojewoda i wicemarszałek województwa.
W krótkim programie artystycznym wystąpili uczniowie i absolwenci
z Gimnazjum Nr 2 im. Powstańców
Warszawy, na koniec delegacje składały kwiaty. Znicz zapalił również Oskar Wąsowski z Michałowa,
uczęszczający do przedszkola w Majkowie.
Jacenty Kita
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Kultura

Zafascynowała mnie ich osobowość…
Mówiła Yolga Yerafeyenka podczas wieczorku autorskiego poświęconego pamięci Anny German
i Ireny Jarockiej. Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób, w tym wójt
Zdzisław Woźniak i sekretarz gminy
Monika Mączyńska.
Przywitał ich w imieniu szkoły
dyrektor Witold Woźniak oraz inspirator spotkania Grzegorz Świetlik,
prezes Związku Gmin Południowo –
Zachodniego Mazowsza
Przed spotkaniem autorskim wy-

Yolga jest Białorusinką od 2007 mieszkającą w Polsce. Skąd jej
zainteresowanie bohaterkami książek? –Obie znane i cenione były za
granicą. Anna w Rosji, Irena w USA. Zafascynowała mnie ich oso-

bowość. Obie łączyła wrażliwość, cieszyły się z małych rzeczy, uczyły
przebaczenia – mówiła.
Po spotkaniu można było również nabyć książki o Annie German
i Irenie Jarockiej.
Jacenty Kita

Pomagają dzieciom
stąpiły podopieczne Renaty Wolskiej - Giulia Cunto, Paulina Ulewińska i Magda Kobierska, które śpiewały piosenki bohaterek spotkania.

Niezwykłą niespodziankę dla 132. dzieci, również z Gminy Skarżysko Kościelne przygotowały, nasza radna
powiatowa
Danuta
Banaczek we współpracy z radną Bliżyna
Moniką Sokołowską
przy
współudziale
MCK w Skarżysku –
Kamiennej.
Panie
nawiązały
współpracę z Fundacją Czynów Niezwykłych Rzeka Życia. Dzięki temu w MCK dzieciaki w ramach akcji Gwiazdowa Niespodzianka obejrzały bajkę
Dziewczynka z zapałkami. Zorganizowana została również zabawa dla
dzieci, a wszystkie otrzymały paczki.

Później autorka mówiła o swych bohaterkach, wzbogacając spotkanie o pokaz multimedialny oraz projekcję filmu. Przy okazji wyjaśniła wiele przekłamań i nieścisłości, jakie pojawiły się w pierwszym
serialu o Annie German.

Premiera spektaklu miała miejsce miesiąc wcześniej w Warszawie
w Teatrze Oratorium, a w sobotę 13-ego lutego w przeddzień święta
zakochanych zaprezentowano go w Skarżysku. Data jak się okazało
nieprzypadkowa, ponieważ głównym motywem spektaklu była właśnie miłość. Występ uświetniły formy musicalowe, m.in. piosenki
i tańce.
(jaki)
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Nasze Bezpieczeńst wo

Powstaje mapa zagrożeń
Do końca lutego w całej Polsce powstanie Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, a jednym z jej elementów będzie mapa zagrożeń na obszarze
naszego powiatu.

Głównym elementem debaty była dyskusja na temat opracowania
mapy bezpieczeństwa oraz jej wykorzystania. Uczestnicy spotkania
wskazywali sposoby obrazowania zagrożeń oraz swoje oczekiwania
względem powstającej mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego.
(jaki)

Narada roczna skarżyskich policjantów

4 lutego w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji
w Skarżysku- Kamiennej odbyły się
konsultacje społeczne w tej kwestii,
a wzięli w niej udział m.in. wójt gminy
Zdzisław Woźniak, Piotr Piwowarczyk odpowiedzialny za zarządzanie
kryzysowe w urzędzie gminy oraz dyrektorzy szkół, przedstawiciele władz
lokalnych i samorządów, straży po-

9 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej
odbyła się narada roczna podsumowująca pracę skarżyskich policjantów za 2015 rok.
Spotkanie rozpoczęło się od złożenia
meldunku Pierwszemu
Zastępcy Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp.
Romanowi Sobczakowi 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 Powiatu Skarżyskiego, Przedstawiciele Urzędu Miasta,
Burmistrz MiG Suchedniów, Wójtowie Gmin, Prokurator Rejonowy
w Skarżysku-Kamiennej, Prezes Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej, Komendant Powiatowy PSP, Powiatowy Inspektor Sanitarny,
przedstawiciele służby leśnej z terenu powiatu skarżyskiego.
Wśród nich był również wójt 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. Komendant Zalewski podkreślił, że skarżyska policja bardzo dobrze wykonuje swoją pracę, czego dowodem
jest systematyczny spadek przestępczości na przestrzeni lat. W 2015
roku odnotowano o 215 przestępstw kryminalnych mniej w stosunku do roku 2014, podnosząc jednocześnie wykrywalność do 49,9%.

żarnej, prokuratury, przedstawiciele nadleśnictwa. Spotkanie rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej nadkom.
Piotr Zalewski, który wskazał założenia i cele Krajowej Mapy Zagrożeń oraz przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa powiatu skarżyskiego za 2015 rok.
Oznacza to statystycznie, że co drugi czyn był wykrywany przez skarżyskich śledczych. Spadek odnotowano także w liczbach wypadków
drogowych. W minionym roku zaistniało 67 wypadków (2014-75),
w których rannych zostało 84 osoby (2014- 90), a 2 osoby poniosły
śmierć (2014- 10).
Naradę Roczną podsumował Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Roman Sobczak. W swym
wystąpieniu również nawiązał do powstającej Mapy Bezpieczeństwa Kraju.
D.Sz.
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Rodzice - Dzieciom

Teatr Rodzica znów pokazał klasę

Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do występów zespołów dziecięcych dla rodziców, którzy z ogromnym wzruszeniem oglądają swoje
pociechy wcielające się w różne postaci. Ale jak często można oglądać
teatrzyk rodziców przygotowany specjalnie dla dzieci?
5 lutego w Szkole Podstawowej
w Skarżysku Kościelnym przedszkolaki wraz z rodzicami miały
okazję obejrzeć bajkę muzyczną pt.
Kopciuszek przygotowaną przez Teatr Rodzica Paluszek działający pod
kierunkiem Moniki Sławińskiej
i Anety Działak. Aby występ mógł
być zaprezentowany, potrzeba było
aż trzech miesięcy przygotowań!
Na widowni nie zabrakło również gości. Swoją obecnością zaszczycili spektakl przewodnicząca
rady gminy Marzena Piętak, wójt
gminy Zdzisław Woźniak, emerytowana dyrektor przedszkola
Maria Piwowarska.

Przedszkolaki obejrzały przedstawienie z zapartym tchem
i z niecierpliwością oczekiwały kolejnych postaci, które pojawiały się
na scenie. Każda z postaci zagrana została wyjątkowo i oryginalnie.
Doskonałą grę rodziców uzupełniły fantastycznie dobrane stroje oraz
przepiękna scenografia. Rodzice mogli być z siebie naprawdę dumni.
Wysiłek wszystkich aktorów został zrekompensowany uśmiechami
dzieci i fantastyczną
atmosferą, jaka panowała na sali. Był to
prawdziwy hit zarówno ze względu na treść,
bogatą scenografię oraz
ogromną dozę humoru.
Wszyscy widzowie byli
po wrażeniem kunsztu aktorów.

Z roku na rok można zauważyć ogromny
rozwój działalności Teatru Rodzica Paluszek.
Aktorzy poza tym, że
samodzielnie przygotowują stroje i scenografię
to również prezentują
swoje talenty wokalne
Wspólne spotkania na
próbach, wymiana wrażeń, rozmowy zacieśniały coraz cieplejsze relacje między rodzicami
a pracownikami przedszkola.
Sprawdza się u nas teoria psychologów społecznych, którzy przekonują, że ludzie zintegrowani z zespołem i identyfikujący się z przedszkolem są bardzo zaangażowani i skłonni do prężnych działań bez
względu na korzyść. Teatr
Rodzica Paluszek jest przykładem twórczej, bezinteresownej działalności kulturalnej
w naszej gminie.
Dyrekcja oraz grono pedagogiczne przedszkola w Skarżysku Kościelnym serdecznie
dziękuje wszystkim rodzicom
– aktorom za ogromne zaangażowanie w życie przedszkola.
A oto wspaniała obsada bajki pt.
Kopciuszek:
Narrator – Robert Gładyś,
Macocha - Monika
Kocia, siostra Kopciuszka Hanna - Katarzyna
Kumalska, siostra Kopciuszka Kasia - Marcin
Kuliński, Królewicz –
Przemek Binder, Kopciuszek – Katarzyna Solarz, Herold – Artur Szumiał, Król – Marek
Kumalski, Królowa – Mariola Szumiał, Wróżka – Bernardeta Wiatr,
Ochmistrzyni – Agnieszka Adamczyk, Księżniczki: Joanna Grzelka,
Małgorzata Paź i Bernardeta Wiatr.
Na zakończenie
dyrektor przedszkola
Barbara Kocia podziękowała nie tylko
aktorom, ale również
osobom zaangażowanym w przygotowanie
scenerii oraz samego
przedstawienia. Byli
wśród nich nauczyciele przedszkola, Anna Adamska – za pomoc w nieodpłatnym wypożyczeniu dekoracji, Marek Kumalski – za wykonanie scenografii, Marcin Kuliński – za wykonanie
dekoracji, dyrektor Witold Woźniak
- za udostępnienie sali gimnastycznej,
Danuta Banaczek – za pomoc
w przygotowanie strojów oraz Krzysztof
Kocia, Bogusław Kabała i Stowarzyszenie Sabat, a także DJ Tomasz Gluza.
Monika Sławińska
Jacenty Kita
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U S t r a ż a kó w

Narada roczna strażaków
17 lutego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Skarżysku-Kamiennej odbyła się narada roczna. Podsumowano rok
2015, nakreślono plan pracy na 2016.

W naradzie, którą poprowadził komendant powiatowy Sylwester Hamera, uczestniczyli: poseł Marzena Okła-Drewnowicz,
wicewojewoda Andrzej Bętkowski, zastępca
komendanta wojewódzkiego Stanisław Woś,
starosta Jerzy Żmijewski, członek zarządu
Anna Leżańska.
Gminę Skarżysko Kościelne reprezentowali wójt Zdzisław Woźniak, zajmujący się
ochroną przeciwpożarową w urzędzie gminy Ksawery Krupa,
komendant gminny
OSP Piotr Janiec oraz
prezesi naszych jednostek: Marian Gładyś, Tadeusz Chyb
i Dariusz Sasal.
W 2015 roku jednostki ochrony prze-

Gmina
Bliżyn

Pożary

Miejscowe
zagrożenia

Alarmy
fałszywe

Ogółem

109

33

3

145

Łączna

73

16

3

92

Skarżysko – Kamienna

261

215

14

490

Skarżysko – Kościelne

58

25

1

84

Suchedniów

69

30

4

103

RAZEM

570

319

25

914

Ilość pożarów w rozbiciu na gminy przedstawia się następująco:

Natomiast w przypadku miejscowych zagrożeń sytuacją wyglądała tak:

ciwpożarowej na terenie powiatu skarżyskiego interweniowały średnio co 9 godz. 35 min. - tj. ok. 2,5 zdarzeń na dobę, w tym: do pożarów
co 15 godz. 22 min.
- tj. 1,56 zdarzeń na
dobę, do miejscowych
zagrożeń - co 27 godz.
47 min. - tj. 0,87 zdarzenie na dobę.
Statystyka dotyczące udziału w akacjach ratowniczo – gaśniczych przedstawia
się następująco:

8

Nasza Gmina

W minionym roku udało się zrealizować zakup 3 samochodów:
średniego samochodu ratownictwa technicznego, samochodu pożarniczego do przewozu osób i sprzętu Opel Vivaro, samochodu
kwatermistrzowskiego Ford Connect. Samochody te służą już całej
społeczności. Tak duży wydatek był możliwy tylko dzięki wsparciu
finansowemu ze strony Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, Urzędu Gminy Bliżyn, WFOŚiGW.
Jacenty Kita

LU T Y 2016

Wybory u Strażaków

Cykl zebrań strażackich rozpoczęty
Strażacy z Lipowego Pola Plebańskiego jako pierwsi w powiecie
rozpoczęli cykl tegorocznych zebrań. Są one wyjątkowe, gdyż wybierane są nowe władze na pięcioletnią kadencję.

Zebranie poprowadził prezes Tadeusz Chyb, a wśród gości
byli: poseł Krzysztof Lipiec, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej
Bętkowski, wiceprzewodniczący sejmiku wojewódzkiego Andrzej Pruś, radny powiatowy Paweł Wiatr, wójt gminy Zdzisław

- Naczelnik – Stanisław Niziołek
- Zastępca Naczelnika – Wojciech Chyb
- Sekretarz – Jerzy Bernat
- Skarbnik – Ludwik Niziołek
- Gospodarz – Jan Kowalczyk

Komisję rewizyjną tworzą: Łukasz Szymczyk – przewodniczący
oraz członkowie Jacek Kowalik i Dariusz Kowalik.
Jacenty Kita

Woźniak,
jednocześnie
pełniący funkcję prezesa zarządu gminnego, radni Renata Kępa
i Włodzimierz Foch, zastępca komendanta powiatowego PSP Marcin
Machowski, Ksawery Krupa z urzędu gminy.

Strażacy w Grzybowej Górze wybrali nowy zarząd
Ponad 60 osób 20 lutego wzięło udział w zebraniu sprawozdawczo
– wyborczym OSP w Grzybowej Górze.

Na początku miłym akcentem zebrania było wystąpienie
Jadwigi Szymczyk,
która podziękowała
strażakom za oddaną krew niezbędną
do jej leczenia. Pani
Jadwiga podziękowała druhom: Łukaszowi Chyb, Mariuszowi Kamińskiemu, Jerzemu
Bernatowi, Jackowi Kowalikowi, Rafałowi Sieczka, Michałowi
Koryckiemu, Łukaszowi Szymczykowi z OSP Lipowe Pole Plebańskie
oraz Michałowi Kalwatowi z PSP Skarżysko-Kamienna, Danielowi
Leśniewskiemu OSP Skarżysko-Kamienna oraz Kamilowi Bilskiemu
z OSP Kierz Niedźwiedzi.
Najważniejszym punktem zebrania był wybór nowych władz,
których skład jest następujący:
- Prezes – Tadeusz Chyb
- Wiceprezes – Mariusz Kamiński

Najważniejszym punktem był wybór nowego zarządu, który na
najbliższe 5 lat tworzyć będą: Marian Gładyś – prezes, Sebastian
Strzelec – wiceprezes, Marek Grzyb – naczelnik, Grzegorz Kocia –
skarbnik, Wojciech Płusa – sekretarz, Aneta Pająk – gospodarz, Małgorzata Strzelec – kronikarz. Komisję rewizyjną tworzą: Radosław
Gładyś – przewodniczący oraz Sylwester Płusa i Piotr Materek.
Pełna i obszerna relacja, również z zebrania w Kierzu Niedźwiedzim (27 lutego) w kolejnym wydaniu Naszej Gminy.
(jaki)
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U Seniorów

Obchody Dnia Babci i dziadka w szkołach
Kierz Niedźwiedzi
4 lutego dzieci z Punktu Przedszkolnego w Kierzu Niedźwiedzim
zaprosiły swoje babcie oraz dziadków na uroczystość z okazji ich święta, aby w szczególny sposób okazać swoim bliskim szacunek oraz podziękować za miłość, cierpliwość i wyrozumiałość.

Majków

Na wstępie dyrektor Jacek Banaszczyk powitał wszystkich gości,
po czym oddał głos naszym przedszkolakom. Dzieci z ogromnym
zaangażowaniem recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły.
Największą radość na sali wywołał taniec Twist again w wykonaniu
najmłodszych artystów.

8 lutego 2016r. w Szkole Podstawowej w Majkowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Po przywitaniu zaproszonych gości, przedszkolaki, zerówiaki
uczniowie klas młodszych zaprezentowali swoje programy artystyczne. Na twarzach gości można było zaobserwować uśmiech, radość,
łzy szczęścia i wzruszenia. Wielką przyjemność sprawiły babciom
i dziadkom drobne, własnoręcznie wykonane upominki, wręczone
przez wnuki. Wspólny poczęstunek był okazją do rozmów, w czasie

których mogliśmy podzielić się wrażeniami. Dziadkowie byli pełni
uznania dla umiejętności swoich wnuków.
Wspaniała atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu, była okazją
Po akademii wszystkie dzieci wręczyły swoim babciom i dziadkom
róże. Zakończenie uroczystości poprzedził poczęstunek dla wszystkich gości. Akademię przygotowały Kornelia Piskorz i Agnieszka Grzebuła.
Grzybowa Góra
W piątek 5 lutego bieżącego roku w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci
i Dziadka przygotowana przez wychowanków z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego miejscowej szkoły.
Program artystyczny i dzieci do występu przygotowały Aneta Makowska i Sylwia Szumańska, które zadbały nie tylko o oprawę muzyczną, scenografię i występ naszych milusińskich, ale również pomogły dzieciom zrobić laurki dla Babć i Dziadków. Licznie zgromadzeni
z radością i dumą obejrzeli
występ swoich wnucząt, które z niewielką tremą prezentowały wiersze i piosenki.
Po akademii Babcie
i Dziadkowie wraz z wnukami kosztowali słodkich
wypieków przyrządzonych
przez Rodziców.
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do umocnienia więzi rodzinnej, miłego spędzenia czasu, bliższego
poznania się. Jeszcze raz wszystkim Babciom i Dziadkom składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Lipowe Pole
Święto Babci i Dziadka to jedna z uroczystości, która stała się tradycją Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym, a przygotowana była przez uczniów klas I – III, Zerówki i Punktu Przedszkolnego wraz z wychowawczyniami: Ewą Cedro, Pauliną Rokicką oraz
Małgorzatą Marszałek.
W tym roku ta miła uroczystość odbyła się 11 lutego 2016 r. Aby
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U Seniorów
Miłe międzypokoleniowe spotkanie, w trakcie którego gościło
wiele uśmiechów, wzruszeń i radości…
Kornelia Piskorz – Kierz Niedźwiedzi, Rafał Lipka - Grzybowa
Góra, Ilona Szwed - Majków, Beata Szczygieł - Majków, Longina,
Gębura - Majków, Danuta Mazur – Majków,
Małgorzata Pączek – Lipowe Pole

Naszym seniorom
podziwiać występy swoich kochanych wnuków, przybyła bardzo liczna grupa zaproszonych babć i dziadków. Zebranych seniorów i wszyst-

kich gości serdecznie powitała i złożyła życzenia pani dyrektor Iwona
Maj.
W pięknie udekorowanej sali uczniowie przedstawili program
artystyczny. Były deklamacje wierszy, śpiewy piosenek a także tańce.

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne z najmilszych i najsympatyczniejszych dni w roku.
Sala gimnastyczna wypełniła się po brzegi. Dzieci przygotowały
wspaniałe występy artystyczne przepełnione radością, śpiewem, tańcem i muzyką. Nasi wychowankowie chcieli wyrazić
swoją miłość, wdzięczność
i szacunek kochanym babciom i dziadkom. To przecież od nich dzieci otrzymują
wiele ciepła i dobra, za które
warto i trzeba dziękować. Po
występach artystycznych dla
naszych gości zaśpiewał zespół Niedźwiadki.
Do występu dzieci przygotowały panie wychowawczynie: Iwona Rafalska, Justyna Kuźdub i Andżelika Kocia.
Iwona Rafalska

Sołeckie ostatki

Warto zaznaczyć, że każdy z 24. uczniów klas młodszych i przedszkola, wziął czynny udział w przedstawieniu.
Dzieci wręczyły babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane
dyplomy uznania i upominki. W przyjęciu gości pomagali rodzice,
którzy przygotowali słodki poczęstunek. Po uroczystości nastąpiła
chwila dla fotografa, kiedy to można było wykonać wspólne zdjęcie
z babcią i dziadkiem.

Rady Sołecki wsi Skarżysko Kościelne I pod przewodnictwem
Wojciecha Drzewieckiego i Skarżysko Kościelne II pod przewodnictwem Ireny Sykulskiej w świetlicy wiejskiej zorganizowały 6 lutego
2016r dla mieszkańców ostatkowe spotkanie integracyjne.
Podczas spotkania odbyły się zawody piłki nożnej Gol, w których
wspaniała bramkarka Bogusława Kowalik wpuściła tylko jednego
gola na kilkadziesiąt strzałów oddanych do bramki. Odbył sie również
turniej tańca. Dla najlepszych wręczono puchary, medale i dyplomy.
W części artystycznej wystąpił kabaret Grom.
Szymon Płusa
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W Bibliotece

Cała Polska czyta dzieciom

Wójt czytał dzieciom

Gminna Biblioteka Publiczna
w Skarżysku Kościelnym realizuje
założenia akcji Cała Polska czyta
dzieciom.
W ramach projektu 6 lutego bibliotekę odwiedziły dzieci z Przedszkola Samorządowego.
Z okazji przypadającego dnia
8 lutego Święta Służby Więziennej,
naszym przedszkolakom opowiadanie pt. Nic nie szkodzi! Czyli to
się może zdarzyć każdemu autorstwa Nele Moost czytał porucznik

Piotr Gula, funkcjonariusz Służby
Więziennej. To historia, która opowiedziana w książeczce udowadnia
dziecku, że tak naprawdę nikt z nas
nie jest idealny. Każdemu może powinąć się noga i coś pójść nie tak, jak
byśmy tego chcieli.
Lekturze towarzyszyła dyskusja
na temat poruszany w historyjce.
Pan Piotr bardzo ciekawie opowiedział dzieciom także o swojej pracy.
Spotkanie było bardzo interesujące
i pouczające. Na zakończenie przedszkolaki otrzymały słodki upominek od gościa.

Teresa Banaszczyk

kontaktu z dziećmi poprzez zadawanie im pytań, na które z chęcią
udzielały odpowiedzi. Zrobił to tak
profesjonalnie i tak zabawnie, że
mała publiczność z chęcią słuchała
i czekała na możliwość obejrzenia
obrazków z książki.
Spotkanie odbyło się w miłej
i zabawnej atmosferze. Na zakończenie dzieci zostały obdarowane
słodyczami. Przedszkolaki odwdzięczyły się i wręczyły podziękowanie w postaci własnoręcznie
wykonanej laurki.
Teresa Banaszczyk

„Serce za serce”

Pierwsze spotkanie DKK w tym roku
Pierwsze po Nowym Roku
spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Skarżysku Kościelnym odbyło się 27 stycznia 2016
roku.
Omówiona została książka
Matka wszystkich lalek Moniki
Szwaja.
Na spotkanie przybyło 9 czytelniczek i wszystkie zgodnie stwierdziły, że książka jest interesująca. Jest
to dwu wątkowa historia, a właściwie dwie opowieści w jednej - jedna
współczesna, druga historyczna, cofająca nas do czasów drugiej wojny
światowej. Matka wszystkich lalek
bardzo pozytywnie wszystkich zaskoczyła, jest pełną ciepła opowieścią poruszającą ważne tematy. Poza
rozmowami o losach obu bohaterek, dyskusja toczyła się wokół wojennych wydarzeń. Uczestniczki spotkania wspominały losy swoich
krewnych z czasów wojny.
Książka jest doskonałą propozycją na miłe spędzenie kilku zaczytanych godzin. Polecamy!!!
Program jest realizowany we współpracy z Instytutem Książki.
Teresa Banaszczyk
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W Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarżysku Kościelnym
dnia 28 stycznia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Cała Polska
czyta dzieciom.
Na głośne czytanie zaproszone zostały przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Skarżysku Kościelnym, a gościem był
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
Zdzisław Wożniak, który czytał
dzieciom wybrane bajki z książki
Baśnie świata.
Aby zdobyć sobie sympatię
przedszkolaków pan Wójt rozpoczął spotkanie od nawiązania

Już po raz trzeci członkowie Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym wraz z Nauczycielami i Radą Rodziców
zorganizowali akcję charytatywną Serce za serce.
Podczas zajęć w ostatnim dniu ferii uczniowie piekli i dekorowali pierniki. Następnie, podobnie jak w latach

ubiegłych, ciastka sprzedawano wśród mieszkańców Skarżyska Kościelnego oraz uczniów naszej szkoły. Zebrano łącznie 2035 zł. Cała
kwota została przekazana na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla
ucznia naszego gimnazjum.
Organizatorzy
dziękują
uczniom, rodzicom, nauczycielom, absolwentom, mieszkańcom
naszej miejscowości oraz księdzu
Marianowi Czajkowskiemu za
pomoc w przeprowadzeniu akcji.
Anna Rokita
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Ferie za nami

Na nudę zabrakło czasu.
Dzieci ze Szkoły w Lipowym Polu nie miały czasu na nudę w okresie ferii. Dla uczniów, którzy zostali w domu, a chcieli ciekawie spędzić ten czas, Stowarzyszenie
Wiedza i Rozwój prowadzące
tę szkołę przygotowało wiele
atrakcji.
Tydzień ferii od 18 do 22
stycznia upłynął niezwykle interesująco. Odbywały się zajęcia
komputerowe, podczas których
dzieci odkryły, że oprócz strzelanek można świetnie się bawić
korzystając z ciekawych gier edukacyjnych, z bezpiecznych stron dedykowanych dzieciom (min. www.sieciaki.pl, www.buliba.pl, www.
minimini.pl, www.madramysz.pl).
Ponieważ karnawał w pełni, wychowawczynie Ewa Cedro
i Paulina Rokicka zorganizowały Bal Przebierańców, wypełniony tańcami, zabawami i konkursami. Bal karnawałowy odbył się 19 stycznia.

dostosowanych do ich możliwości i wieku, rozwijali swój potencjał motoryczny
i kształtowali charakter.
Dzieci uczestniczyły w dwóch wyjazdach. Podczas pierwszego pojechały do
Kielc, do Muzeum Zabawek i Zabawy gdzie
obejrzały lalki z całego świata, zabawki historyczne i ludowe, modele samochodów,
samolotów, statków, kolejkę elektryczną.
W przerwie zwiedzania dzieci miały także
okazję pobawić się w kąciku zabaw.
Drugim punktem programu w wyjeździe do Kielc, były warsztaty w Manufakturze Magia Karmelu. Dzieci
przekonały się jak w magiczny sposób bez użycia maszyn powstają
kolorowe lizaki i cukierki. Obejrzały cały cykl ręcznej produkcji słodkości od momentu wylania gorącego karmelu na kamienny stół, poprzez nadanie im kształtu, barwy i smaku, aż do pakowania gotowego
wyrobu. Każdy karmelek to małe rękodzieło o wyjątkowym smaku
i niepowtarzalnym wzorze. Podekscytowane opowiadały co widziały
rodzicom i pokazywały samodzielnie wykonane lizaki i słodki upominek – karmelki, które dostały w Manufakturze.
Ostatniego dnia ferii po rozgrzewce w latynoskich rytmach zumby z instruktorem tańca, dzieci pojechały do skarżyskiej Brykolandii,
gdzie spędziły kilka godzin na wesołej zabawie.
Z wyjazdowych ofert feryjnych mogły skorzystać chętne dzieci
z Punktu Przedszkolnego i zerówki. Przedszkolaki nie miały przerwy
feryjnej (na bieżąco realizowane są zajęcia edukacyjno-opiekuńcze).
Małgorzata Pączek
Ewa Cedro

Zimowe szaleństwa na kuligu
Dzieci zaimponowały nam swoją (i Rodziców) kreatywnością
i przybyły na zabawę w fantastycznych przebraniach. Miedzy innymi
były wróżki, czarodziejki, księżniczki, uroczy kotek, Batman oraz pi-

rat. Oprócz ekspresyjnych tańców były świetne gry i konkursy, w których dzieci bardzo chętnie uczestniczyły. W przerwie wszyscy zasiedli
do stołu z łakociami.
Był również czas na
czytanie na dywanie, rozmowy, zajęcia plastyczne
oraz oglądanie bajek i filmów.
Nie było też przerw
w treningach karate. Jak co
poniedziałek i środę młodzi następcy Chucka Norrisa’a i Bruce Lee, podczas
gier i zabaw ruchowych,

Niebywałą frekwencją
cieszyły się kuligi organizowane w dniach 17 i 24
stycznia br. (niedziele) przez
Stowarzyszenie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Grzybowej Górze dla młodzieży i jej
opiekunów z terenu miejscowości i okolicy.
By umilić młodzieży
odpoczynek w czasie ferii
zimowych druhowie z OSP w ustronnym miejscu tzw. Piaski zorganizowali ognisko oraz dojazd do ogniska na sankach ciągnionych przez
ciągnik. Podwoda na etapie Strażnica - Piaska kursowała kilka razy,
by przewieźć wszystkich uczestników tj.
około 120 osób. Oprócz pieczonej kiełbasy, jabłek i kartofli młodzież sanną
zwiedzała okolice Piaski, w tym stadninę koni, żerowisko bobrów oraz zabudowania młyna wodnego.
Powrót odbywał się już wieczorem, a drogę oświetlały pochodnie.
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Podziękowania za organizację kuligu należą się OSP
oraz druhowi Sebastianowi
Strzelec za użyczenie ciągnika i bezpieczny przewóz
uczestników.
Marian Gładyś
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Fe r i e z a n a m i
BsC (Błąd Systemu).
Nie zabrakło również
zajęć sportowych. Zajęcia z piłki siatkowej
poprowadziły
reprezentantki
skarżyskiej
drużyny Gala Skarżysko-Kamienna, zajęcia
z piłki nożnej poprowadził zawodnik skarży-

Ferie w Majkowie

Od 18 do 22 stycznia w Szkole Podstawowej
w Majkowie odbyły się ferie dla dzieci pod hasłem
Zdrowo, sportowo, kolorowo.
Program ferii zawierał
bardzo interesujące propozycje spędzania czasu
wolnego, a stworzone warunki do jego realizacji
dały możliwość organiza-

dla dzieci - poprowadzona
przez instruktora fitnessu, zumby i tańca Artura
Cieślika, zajęcia salsy poprowadzone przez parę
instruktorów tańca Lazaro
(Kubańczyk) i partnerkę
Katrin, warsztaty z break dance - poprowadzone
przez członków zespołu
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skiej drużyny Granat Skarżysko Krystian Szwed.
Oprócz tego odbyły się
zajęcia kulinarne, zajęcia
z języka niemieckiego, zajęcia plastyczne itp. Ukoronowaniem ferii w szkole było
ognisko, moment , który był
z niecierpliwością wyczekiwany przez wszystkie dzieci. Dzieci najedzone, mokre, ale zadowolone
i uśmiechnięte wróciły do domów. Ferie zimowe w szkole uważamy za
bardzo udane. Uśmiechnięte buzie i podziękowania od dzieci za poświęcony czas w pełni zrekompensowały nasz trud i zaangażowanie.
Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za miło spędzony
czas i zapraszamy za rok.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Majkowie.
cji atrakcyjnych zajęć
poprowadzonych przez
wykwalifikowana kadrę.
W zajęciach wzięło udział
30. dzieci w różnym wieku. Program tegorocznych ferii był bogaty
w różnorodne atrakcje.
Dominowały
zabawy
taneczne m. in. Zumba

Akcja profilaktyczna
Klasa I i II SP w Lipowym
Polu Skarbowym, bierze udział
w programie profilaktycznym
NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ.
18 lutego odbył się pierwszy warsztat, podczas którego
dzieci próbowały odpowiedzieć
na pytanie: Co to jest zdrowie?
Uczniowie wspólnie zrobili
plakat przedstawiający ich definicję zdrowia. W zajęciach towarzyszyła im wiewiórka Wiki, która
dobrze wie jak dbać o swoje zdrowie. Przed nami kolejna odsłona zajęć profilaktycznych.
Ewa Cedro

Dzień Kota w ZSP w Skarżysku Kościelnym
17 lutego przypada
Światowy Dzień Kota.
W naszej szkole ten dzień
był dniem wszystkich
zwierząt. Klasy I – III
zaprezentowały fotografie i ilustracje zwierząt
pod hasłem Zwierzęta
w obiektywie. Korytarze
zapełniły się kolorowymi
postaciami zwierząt, pracami plastycznymi uczniów przedstawiającymi ulubione zwierzątka. Uczniowie i nauczyciele przebrani za zwierzęta tworzyli barwne korowody. Pomysłowe przebrania pobudzały
ciekawość i sprawiały radość wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły.
Marzanna Dręga
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W Szkołach

Spektakl profilaktyczny w Grzybowej Górze…

U przedszkolaków

W poniedziałek 8 lutego dzieci ze Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze obejrzały bajkę profilaktyczną Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków, którą wystawili aktorzy z białostockiego teatru profilaktycznego edukacji i animacji Magik.

W poniedziałek 8 lutego przedszkolaki miały przyjemność obejrzeć przedstawienie teatralne Królewna Śnieżka w wykonaniu teatru
Magic z Białegostoku.
Dzieci
z niecierpliwością
oczekiwały
na przybycie aktorów.
W czasie trwania spektaklu aktorzy włączali dzieci do gier i do
wspólnej zabawy. Bajka
ta, bardzo dobrze znana
dzieciom, nie zmiennie
zachwyca swą mądrością. Tak, jak wszystkie
inne bajki i ta czegoś dzieci nauczyła.
Myślę, że przede wszystkim wskazała dzieciom, iż warto pomagać
innym i jednocześnie przestrzegła dzieci przed łatwowiernością w stosunku do obcych.
We wtorek 9 lutego gościliśmy w naszym przedszkolu iluzjonistę
Roberta Szablewskiego, który zabrał nas do świata czarów i magii.

Przygody Śnieżki zostały zagrane z werwą, a żywiołowe reakcje
publiczności, która brała aktywny udział w przedstawieniu, najlepiej
świadczą o tym, że bajka podobała się dzieciom. Śnieżka zapraszała do
wspólnego rozwiązywania trudnych sytuacji najmłodsze i odrobinę
starsze dzieci, a one chętnie podejmowały wyzwania.
Bajka pouczyła widzów o niebezpieczeństwach złego odżywiania
się, poruszyła kwestię nieufności wobec nieznajomych, ale przede
wszystkim bawiła i wychowywała w poszanowaniu pracy innych
osób. Występ aktorów przypadł do gustu dzieciom, które nagrodziły
aktorki rzęsistymi brawami.
…i wizyta iluzjonisty
Z kolei w środę 10 lutego
uczniów Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze odwiedził iluzjonista Robert
Szablewski.
Magik wprowadził w zachwyt publiczność zgromadzoną w miejscowej remizie
OSP wyciągając z kapelusza
królika i gołębie. Do pokazu
iluzji zaprosił również Anię
i Kacpra, którzy dzielnie towarzyszyli artyście w jego niebywałych popisach.
Pełna humoru opowieść o magii i iluzji przeplatana była sztuczkami zapierającymi dech w piersiach, choć czasami wywołującymi salwy
śmiechu. Wszystkim spodobały się znikające sześciany, pojawiające

się znikąd kwiaty i dolary, a także przerobienie chusteczek i skarpetki
na parasolkę.
Pokaz iluzjonisty na długo pozostanie w naszej wyobraźni.
rl

Podczas występu było dużo śmiechu, a także szczerego zdziwienia. Przedstawienie rozbudziło w dzieciach wiele emocji. Pokaz zręczności i iluzji oraz dobrego aktorstwa wywołał falę radości i entuzjazmu. Ogromną satysfakcję dawała dzieciom możliwość uczestnictwa
w pokazie.
W naszym przedszkolu w dniach 10, 11 i 12 lutego odbyły się spotkania, na które przybyli szczególni goście. Świętowaliśmy, bowiem
Dzień Babci i Dziadka.
Za oknem zimno, ale w serduszkach przedszkolaków gorąco,
a powodem takiej atmosfery był właśnie ten wyjątkowy dla dzieci
dzień.
Dziadkowie
i babcie licznie przybyli na uroczystość.
Każda
grupa
przedszkolaków
przedstawiła
swój
program artystyczny,
w którym pokazała
swoje
umiejętności
muzyczne, ruchowe
oraz recytatorskie.
Rozstrzygnięto również konkurs pt. Szarlotka Babci. W każdej
grupie wiekowej wyłoniono 3 zwycięskie ciasta. Niezależne jury miało
trudne zadania, ponieważ wszystkie ciasta były pyszne. Na podium
stanęły obok swoich dumnych Wnucząt – Babcie. W grupie pani
Moniki - babcia Maciusia Króla, babcia Oli Kępińskiej i babcia Asi
Binder; w grupie pani Madzi - babcia Frania Błacha, babcia Wiktorii
Pacek, babcia Kuby Kupisa; w grupie pani Zosi i pani Anetki, babcia
Kuby Macińskiego, obie babcie Antosia Jabłońskiego.
Monika Sławińska
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Minął miesiąc w SP Lipowe Pole
Ze sztuką za pan brat
4 lutego uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym, dzięki Internetowemu Teatrowi dla Szkół, obejrzeli musical
Dookoła karuzeli, czyli dziecko potrafi, Teatru Muzycznego w Poznaniu. Transmisję tego pouczającego, pełnego humoru i zabawy spektaklu muzyczno-tanecznego z udziałem dzieci, aktorów i orkiestry, obejrzały dzieci z całej Polski, w tym 1900 ze świętokrzyskich
szkół podstawowych.

Pod hasłem Eko Paka Zamykamy Obieg w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Skarżysku - Kamiennej, 5 lutego odbyła się ciekawa lekcja edukacyjna, wprowadzająca najmłodszych odbiorców w zagadnienia ważne z punktu widzenia wychowania odpowiedzialnego i wrażliwego ekologicznie konsumenta.
W tym ogólnopolskim projekcie edukacji ekologicznej, prowadzonym w przez biblioteki a skierowanym do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, wzięli udział, uczniowie klasy I i II ze Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym. Dzieci miały okazję prześledzić
zamknięty obieg surowców i rozumiały, że to, co zostaje z produktów
– opakowania, zużyte elementy – to nie śmieci, ale materiał, z którego
można stworzyć coś nowego.
Bezpieczny Internet
Dzień bezpiecznego Internetu
w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym miał miejsce 9 lutego. Tegoroczne hasło
DBI brzmi Lepszy internet zależy
od Ciebie!.
Razem z wieloma tysiącami
szkół w całej Polsce włączyliśmy
się już po raz drugi w inicjatywę
na rzecz bezpiecznego dostępu
dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, propagując ideę, że
każdy internauta może przyczynić
się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym.
Podczas zajęć komputerowych, nauczyciel przeprowadził, lekcje
edukacyjną dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej na temat potencjału sieci, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również jako formę twórczej rozrywki
z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i rozsądnego poruszania się
w Internecie.
Bardzo pomocna w czasie zajęć, była ostatnio zakupiona, nowoczesna tablica interaktywna, z której równocześnie korzystać mogło
6 uczniów.
Wizyta Teatru „Bajka”

Wraz z właścicielem Wesołego Miasteczka i jego gośćmi, podczas
podróży dookoła karuzeli widzowie musicalu poznali przyczyny powstawania wypadków samochodowych, gasili pożar walczyli z piratami, czy poznali różne instrumenty.
Były emocje, spontaniczne reakcje publiczności, tej w szkole i na
widowni. Z cała pewnością ponownie zgłosimy się do projektu na kolejny spektakl.

10 lutego już po raz kolejny gościł w SP w Lipowym Polu objazdowy Teatr Lalek BAJKA ze spektaklem o przesłaniu wychowawczym
i profilaktycznym, pt. Kocmołuszek, promującym postawy zdrowotne:
dbałość o higienę osobistą i otoczenia oraz o zdrowe odżywianie.

Najmłodsi ekolodzy z Lipowego Pola

Akcja przedstawienia rozgrywa się w bajkowej scenerii na zamku
Księcia Brudasa, który nie dba o czystość i z tego powodu wpada w poważne tarapaty. Spektakl kształtuje świadomość na temat czynników
sprzyjających zdrowiu - zdrowemu odżywianiu, higienie osobistej.
Ukazuje dzieciom związek między chorobą, a niewłaściwym nawykom żywieniowym i higienicznym.
Małgorzata Pączek
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Z życia SP w Majkowie
„Akademia Bezpiecznego Puchatka”
Uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Majkowie we
wrześniu 2015 r. przystąpili do programu Akademia Bezpiecznego
Puchatka.
Głównym celem programu było wdrożenie
uczniów do przestrzegania
bezpieczeństwa na drodze,
w szkole, w domu i w czasie zabawy.
Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny,
który wpisuje się w szczytną inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół
podstawowych.
Pierwszoklasiści uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem Komendy
Powiatowej Policji, który przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa. Na podstawie proponowanych materiałów edukacyjnych
przeprowadzone zostały zajęcia, w trakcie których uczniowie obejrzeli film edukacyjny dotyczący bezpiecznych sposobów poruszania się
na drodze, na rowerze, w szkole oraz w domu , uczyli się rozróżniać
sytuacje właściwego i niewłaściwego zachowania oraz wykonywali za-

dania praktyczne. Uczestnicy programu otrzymali książeczki Dołącz
do Klubu Bezpiecznego Puchatka z grami i zabawami, które pomogą
utrwalić wiedzę o zasadach ruchu drogowego, o tym jak unikać zagrożeń i jak bezpiecznie i zdrowo spędzać czas w domu, w szkole i w
czasie zabawy.
Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci postaw
odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich trudnych oraz
uczyła adekwatnej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w tym programie wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Pierwszoklasiści zdobyli Dyplom Klubu Bezpiecznego Puchatka.
Podsumowaniem uczestnictwa w programie Akademia Bezpiecznego Puchatka był udział w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie rozwiązywanym on-line. Składał się on z 15 pytań.
Bal ostatkowy
Również w Majkowie najmłodsze dzieciaki wraz ze swymi nauczycielami i rodzicami bawili podczas balu ostatkowego.
Tym razem odbył się on pod hasłem Na góralską nutę.
Ekologicznie w szkole
Uczniowie klas młodszych Szkoły Podstawowej w Majkowie
uczestniczyły w zajęciach ekologicznych Eko- Paka - zamykamy
obieg surowców.
Jest to ogólnopolski projekt edukacji ekologicznej, skierowany do
dzieci w wieku wczesnoszkolnym i realizowany przez zajęcia w bibliotekach publicznych.

Wizyta w Muzeum Orła Białego
W środę 10 lutego uczniowie klas starszych Szkoły w Majkowie
wybrali się do Muzeum im Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej na
pierwszą wystawę interaktywną pt. Fenomeny nauki.
Wystawa składała się z kilkunastu modułów, pozwalających pokazać i zrozumieć zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym działanie
podstawowych pojęć z dziedziny fizyki, logiki, astronomii i matematyki. Układanki logiczne,
łamigłówki, gry, klocki
i wiele innych elementów
pozwoliły młodym naukowcom wejść w świat
pojęć i zadań w sposób
łatwy, prosty i przyjemny.
Wszyscy uczestnicy wspaniale bawili się poznając
zawiłe tajniki nauki.
Beata Szczygieł
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Ajax Kościelne znów górą!

Walentynki i podsumowanie ferii

W dniach 21-22 stycznia w Skarżysku - Kamiennej odbył się II Halowy Turniej Piłki Nożnej Ferie z Kamienną 2016. W turnieju udział

wzięło 20 drużyn. W kategorii juniorów najlepsza okazała się ekipa
Ajax Kościelne.
Zanim poznaliśmy finalistów w kategorii juniorów, rozegrane
zostały mecze ćwierćfinałowe. W pierwszym spotkaniu Ajax Kościelne pokonał KMT 2:1,
w kolejnym ćwierćfinale
FC Albatros zremisował
z Bliżynem 2:2, o tym kto
awansuje dalej decydowały rzuty karne, w których
Bliżyn wygrał 3:1. Mortal Kombatanci pokonali Anonim Team 6:3.
W ostatnim ćwierćfinale
drużyna Okoń wygrała
walkowerem z Podstępnymi Wężami 5:0.
Pierwszym finalistą została ekipa Ajax Kościelne, która w półfinale pokonała po serii rzutów karnych Mortal Kombatantów 2:1 (w regulaminowym czasie gry padł wynik remisowy 2:2). W drugim półfinale
Bliżyn zmierzył się z drużyną Okoń, do finału awansowali zawodnicy
z Bliżyna, którzy pokonali rywali w karnych 2:0 (1:1 w meczu).
Zanim poznaliśmy zwycięzcę w kategorii juniorów, odbyło się
spotkanie o trzecie
miejsce, w którym
Mortal Kombatanci
wygrali z Okoniem 8:1
Zwycięzcą II Halowego Turnieju Piłki
Nożnej Ferie z Kamienną 2016 została
drugi raz z rzędu drużyna Ajax Kościelne, która w finale
pokonała Bliżyn 2:0.
Najlepszym zawodnikiem w kategorii junior został Mariusz Grzejszczyk (Ajax Kościelne). Nasz zespół grał
w składzie: Bartosz Piętak, Paweł Kocia, Dawid Klimorowski, Maciej Niziołek, Patryk Błach, Mariusz Grzejszczyk, Eryk Baczyński, Michał Wdowik.
Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i nagrody.
(jaki)
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Walentynki są doroczną okazją, aby szczególnie
mocno okazywać i wyznawać sobie miłość lub sympatię. Tak też było w Szkole
Podstawowej w Grzybowej
Górze, gdzie 15 lutego odbył się Konkurs Piosenek
o Miłości, a także wręczanie
kart walentynkowych.
W koncercie wystąpili
wychowankowie z Oddziału Przedszkolnego oraz
uczniowie klas I-VI, którzy
śpiewali najpopularniejsze
przeboje polskie i zagraniczne o miłości. Artystów oceniało Jury, które
bacznie słuchało i oglądało występy uczniów. Do
konkursu zgłosiło się
ponad 30. dzieci znakomicie
interpretujących
różne piosenki, zarówno
solo, jak i w zespołach. Jury nagrodziło
wszystkich występujących tego dnia. Po
konkursie najstarsze
uczennice wręczyły
kartki walentynkowe
zbierane
wcześniej
przez Pocztę Amora.
Walentynki sprawiły
dzieciom mnóstwo
uśmiechu i radości.

Ale nie był to koniec atrakcji tego dnia!
Na zakończenie dyrektor Małgorzata Strzelec wręczyła dzieciom
nagrody za konkursy, w których brali udział w okresie ferii zimowych.
Podsumowaniem poniedziałkowego spotkania było uhonorowanie uczniów biorących udział w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar
Dyrektora Szkoły rozegranego w ferie zimowe. I miejsce zajął Kacper
Płusa, II – Anna Strzelec, a III – Paulina Karpeta i Bartosz Strzelec.
Wszyscy medaliści otrzymali efektowne puchary oraz dyplomy
i drobne upominki. Ten dzień upłynął w szkole pod znakiem miłości
i radości.
rl
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