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WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

*  za nami sesja rady gminy,
*  tragiczny bilans pożaru w Kierzu,
*  roczne podsumowania policjantów i strażaków,
*  wydarzenia kulturalne,
*  ferie za nami,
*  pasmo sukcesów naszych sportowców,
*  jasełka w Lipowym Polu Skarbowym zakończyły czas  

świątecznych spotkań. 

Pięknie pamiętaliśmy o naszych babciach 
i dziadkach

Babcie i dziadkowie to w Polsce współcześnie cała instytucja, bez 
której nie mogłaby funkcjonować niejedna rodzina. Dla nich, z okazji 
Ich święta, w placówkach oświatowych zorganizowano okoliczno-
ściowe spotkania.

Czytana str. 10-11
Fotorelacja str. 20

Fundacja rozdała 200 paczek!

Fundacja Czynów Niezwykłych z Warszawy 28 stycznia w MCK 
w Skarżysku-Kamiennej rozdała ponad 200 paczek dzieciom. Wśród 
nich było 24 dzieci z Grzybowej Góry, które uczestniczą w zajęciach 
zumby.            Czytaj na str. 8

„Pamięć, Wdzięczność, Modlitwa”

Tymi słowami ks. kapelan Ryszard Batorski zwrócił się do 
uczestników uroczystości upamiętniających 154. rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego.

Czytaj na str. 2-3
Fotorelacja na str. 20

Takie są fakty w sprawie budowy nowego 
przedszkola

- Moim marzeniem jest, aby do końca 2018 roku w Skarżysku  
Kościelnym powstało nowe przedszkole – mówił wójt gminy Zdzi-
sław Woźniak na spotkaniu z rodzicami w dniu 16 lutego rozwiewa-
jąc tym samym plotki, jakie krążą po gminie i… Internecie.

Czytaj na str. 4

Gala Szachowa za nami

Zakończyły się rozgrywki 12. edycji Szachowego Grand Prix 
‘2016. 21 stycznia wójt gminy Zdzisław Woźniak wręczył najlepszym 
puchary i nagrody.

Czytaj na str. 18
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W y da r z e n i a

„Pamięć, Wdzięczność, Modlitwa”
Tymi słowami ks. kapelan Ryszard Batorski zwrócił się do 

uczestników uroczystości upamiętniających 154. rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego. Obchody w naszym regionie na stałe wpisa-
ły się już w ciąg uroczystości zorganizowanych przez Związek Strze-
lecki Strzelec oraz samorządy Skarżyska Kościelnego i Urzędy Miast 
i Gmin Szydłowiec, Suchedniów, Bodzentyn, Wąchock.
Szydłowiec oddał hołd Powstańcom jako pierwszy

20 stycznia  
w Szydłowcu zainau-
gurowano centralne 
obchody tej donio-
słej w życiu nasze-
go narodu rocznicy. 
Rozpoczęły się one 
o 13.00 na Rynku 
Wielkim w Szydłow-
cu. Po złożeniu wią-

zanek kwiatów pod tablicą pamiątkową nastąpił przemarsz do miej-
scowej 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 powstań-
czej na cmentarzu 
parafialnym oraz 
przy kapliczce.

Na zakończenie 
na scenie szydło-
wieckiego Zam-
ku obejrzeliśmy 
spektakl poetycko-
-muzyczny pn. Go-
dzina spisku w wy-

konaniu Teatru Poezji i Muzyki U Radziwiłła pod kierunkiem Sławy  
Lorenc-Hanusz.

Samorząd Skarżyska Kościelnego podczas obchodów na ziemi 
szydłowieckiej reprezentowali wójt gminy Zdzisław Woźniak i rad-
na Renata Kępa. Wśród gości byli też wicewojewoda świętokrzyski  
Andrzej Bętkowski oraz delegacje gmin będących organizatora-
mi obchodów.
Pamięć, Wdzięczność, Modlitwa

Dzień później obchody upamiętniające 154. rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego odbyły się w Skarżysku Kościelnym oraz 
w Kierzu Niedźwiedzim.

Najpierw o godz. 10.30 na cmentarzu parafialnym w Skarżysku 
Kościelnym na nagrobku bohatera walk powstańczych Francisz-
ka Starachowskiego oraz w intencji drugiego Powstańca – Leona 
Porzeczkowskiego – modlitwę odmówili ks. proboszcz Marian  
Czajkowski i ks. kapelan Polskich Drużyn Strzeleckich podpułkow-
nik Ryszard Batorski. 

Później zapalono znicze, a kwiaty złożyli: wojewoda Agata  
Wojtaszek, radny powiatowy Paweł Wiatr, władze samorządowe 
gminy z przewodniczącą rady Marzeną Piętak i wójtem Zdzisławem 
Woźniakiem, członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabyt-
ków Parafii św. Trójcy z prezes Agnieszką Derlatką, strażacy, człon-
kowie obu rad sołeckich Skarżyska Kościelnego i Grzybowej Góry.

Główne uroczystości na obszarze naszej gminy, już od 11. lat, 
miały miejsce przy Mogile Powstańczej w Kierzu Niedźwiedzim. 

Zebrały się tu-
taj poczty sztanda-
rowe Gminy, szkół 
i strażaków, przed-
stawiciele organiza-
cji i stowarzyszeń, 
rad sołeckich, miesz-
kańców, jak również 
zacnych gości w oso-
bach: posłów Marii 
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– Skarżysko Kościelne – Wąchock z komendantem Romanem Bur-
kiem oraz przedstawiciel KP Policji nadpis. Piotr Mamla i KP PSP 
Jarosław Janowski. Powitał ich wszystkich w imieniu organizatorów 
sołtys Kierza Stanisław Czubak.

Modlitwę w intencji bohaterów walk powstańczych odmówił ks. 
Ryszard Batorski, Apel Pamięci odczytał komendant marszu Roman 
Burek, głos zabrali zaproszeni goście.

Kulminacyjnym punktem uroczystości przy Mogile było składa-
nie wiązanek kwiatów oraz zapalenie zniczy. 

Na koniec strażacy z Grzybowej Góry oddali trzykrotny salut  
armatni, a całość zakończyło wspólne ognisko.

Jacenty Kita

W y da r z e n i a

Zuba, i Krzysztofa Lipca, wojewody Agaty Wojtyszek, przedstawi-
cieli starostwa powiatowego – starosty Jerzego Żmijewskiego, człon-
ka zarządu Katarzyny Bilskiej i radnego powiatowego Pawła Wiatra, 

władz samorządowych 
naszej gminy z prze-
wodniczącą rady gminy 
Marzeną Piętak, grupą 
radnych, wójtem Zdzi-
sławem Woźniakiem, 
sekretarz gminy Moni-
ką Mączyńską. 

Obecna była de-

legacja samorządu 
Szydłowca, Mirowia,  
Jastrzębia i Mirca. 

Byli również 
członkowie Związku 
Strzeleckiego, uczest-
nicy XI Marszu Szla-
kiem Powstania Stycz-
niowego Szydłowiec 

Światełko dla Armii Krajowej

W dniu 14 lutego 2017 roku, na zaproszenie Wojewody Święto-
krzyskiego Agaty Wojtyszek, Gmina Skarżysko Kościelne wzięła 
udział w akcji Światełko dla Armii Krajowej, będącej wyrazem szacun-
ku, wdzięczności i pamięci. 

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak, Sekretarz 
Gminy Monika Mączyńska 
oraz przedstawiciele Zespołu 
Szkół Publicznych w Skar-
żysku Kościelnym: Dyrek-
tor Zespołu Szkół Witold  
Woźniak wraz z nauczycie-
lami oraz uczniowie Gim-
nazjum, pod opieką Moniki 
Chrobot – nauczyciela histo-
rii i WOS, zapalili świateł-
ka pamięci pod Obeliskiem 
w Skarżysku Kościelnym, po-
święconym pomordowanym 
podczas II wojny światowej 

mieszkańcom Gminy Skarżysko Kościelne.
Patronat nad akcją Światełko dla Armii Krajowej objął Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
Monika Mączyńska
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Takie są fakty w sprawie budowy nowego 
przedszkola

-Moim marzeniem jest, aby do końca 2018 roku w Skarżysku  
Kościelnym powstało nowe przedszkole – mówił wójt gminy  
Zdzisław Woźniak na spotkaniu z rodzicami w dniu 16 lutego roz-

wiewając tym samym 
plotki, jakie krążą po 
gminie i… Internecie.  
– To priorytetowa in-
westycja zarówno dla 
mnie, jak i dla rady 
gminy – dodał wójt.

Przybyłych rodzi-
ców i nauczycieli pla-
cówki w liczbie około 

30 osób, powitała dyrektor Barbara Kocia, witając przewodniczącą 
rady Marzenę Piętak, wójta, radnych Janusza Sieczkę, Monikę Kocia 
i Jacka Bryzika oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.

Przedszkole w Skarżysku Kościelnym powstało 1 września 1970.  
W latach 1974 - 2000 przedszkole mieściło się w budynku miejsco-
wej szkoły podstawowej, a od 2000 roku do chwili obecnej zajmuje 
budynek przy ul. Kościelnej. Od początku warunki lokalowe były nie 
najlepsze, a obecnie, wobec wyzwań współczesności są daleko niewy-
starczające. 

Stąd od początku tej kadencji rady gminy jego budowa jest prio-
rytetem rady, pojawiały się różne koncepcje jego lokalizacji, szukano 
źródeł finansowania inwestycji. 

W zasadzie mówić możemy o trzech wariantach, które szczegóło-
wo przybliżył w trakcie spotkania wójt.
Wariant 1

W 2014 roku opracowana została  koncepcja, aby nowe przed-
szkole wybudować na terenie po byłym kółku SKR (obecnie świetli-
ca wiejska) przy ul. Kolonia. Plac jest własnością gminy. Ale  okazało 
się, że plac jest zbyt mały. To nie wszystko. –Przebiega tamtędy linia 
wysokiego napięcia, którą  trzeba byłoby przebudować,  schować pod 
ziemię. Jednak jeden ze słupów znajduje się na działce prywatnej (po-
trzebna byłaby  zgoda właściciela na wykonanie prac budowlanych 
oraz w przyszłości posta-
wienie do dyspozycji czę-
ści działki dla PGE w razie 
napraw awarii w formie 
notarialnej). Koszt tych 
prac to około 50-60 tys. 
zł. Istniała możliwość 
zmiany usytuowania bry-
ły przedszkola,  ale dział-
ka jest zbyt mała – mówił 
wójt. Stąd próba porozumienia się z sąsiadami w sprawie zakupu lub 
zamiany gruntów, ale po wielomiesięcznych rozmowach, nie udało się 
dojść do porozumienia. Gmina skłonna byłaby nawet wykupić całą 
posesję wraz z domem (cały teren trzeba byłoby później uporządko-
wać), 
Wariant 2

Wybory parlamentarne przyniosły nową rzeczywistość. Nowy 
rząd zaczął mówić o reformie oświaty. Pojawiła się więc nowa kon-
cepcja – przeniesienie  przedszkola do Zespołu Szkół Publicznych, 
w miejsce likwidowanego Gimnazjum. Należało opracować koncepcje 
projektowo-kosztorysową takiego rozwiązania. Wymogi prawne od-
nośnie warunków, jakie musi spełniać przedszkole, są inne aniżeli dla 
pozostałych placówek oświatowych. -Stąd gmina zleciła opracowanie 
koncepcji i kalkulacji kosztów takich prac, które musiały objąć m.in. 
budowę nowych ciągów komunikacyjnych, przystosowanie stołówki, 

odcięcie przedszkola od szkoły podstawowej, wybudowanie windy, 
adaptacja łazienek, zakup nowych mebli itp. Pod koniec 2016 roku 
gmina taką koncepcję otrzymała – kontynuował swą wypowiedź wójt 
Zdzisław Woźniak, a w grę wchodziła jeszcze kwestia bliskości ma-
łych dzieci w przedszkolu oraz młodzieży nowych klas ósmych. Z do-
kumentu wynikało, że koszt adaptacji pomieszczeń pod przedszkole  
oszacowano na 1,5 mln zł. –Pojawiło się zatem pytanie. Czy nam się 
to opłaci, tym bardziej, że oba warianty praktycznie nie dawały więk-
szych możliwości przystosowania terenu wokół dla przedszkola – do-
daje wójt. Miał tu na myśli na przykład plac zabaw, większy parking 
czy w przyszłości budowę żłobka, co jest kwestią czasu.
Wariant 3 - najbardziej optymalny i realny

Na kilka tygodni zapadła cisza, w tym czasie w Internecie poja-
wiało się coraz więcej nieprawdziwych informacji, w teren poszły róż-
ne plotki.

W tym czasie wójt prowadził bardzo intensywne rozmowy z pro-
boszczem naszej parafii ks. Marianem Czajkowskim, które – po uzy-
skaniu aprobaty Kurii Radomskiej – zakończyły się pomyślnie. 

Chodzi o piękną działkę przy ul. Kościelnej między parkingiem 
przy kościele św. Trójcy a torami kolejowymi prowadzącymi do nazy-
wanej popularnie Naftobazy (OLPP). Działka piękna, nasłoneczniona, 
duża (ponad 3 ha), z możliwością budowy na niej nie tylko przedszko-
la, ale w przyszłości na przykład żłobka czy domu kultury. 

Problem jednak w tym, że Kościół… nie sprzedaje swych gruntów 
ani majątku. Wójt w porozumieniu z proboszczem znaleźli wyjście. 
Parafia teren ten w dalszej perspektywie miała przeznaczyć na cmen-
tarz, gdyż na obecnym zaczyna brakować miejsc do pochówku. 

Dlatego Parafia teren ten przekaże gminie (około 2 ha, od torów 
do linii za laskiem brzozowym), w zamian za to gmina wykupi tereny 
obok obecnego cmen-
tarza, gdzie powstanie 
cmentarz komunalny 
wraz z parkingiem. 
Oczywiście konieczne 
będą podziały działki 
parafialnej, dopeł-
nienie formalności 
prawnych, podpisanie 
odpowiednich umów 
i aktów notarialnych. 
Już trwają prace mające na celu wydanie decyzji lokalizacyjnej dla 
inwestycji  przedszkola  i zagospodarowania terenu. W miniony wto-
rek (21 lutego) odbyło się spotkanie z projektantem w terenie. Później 
trzeba działkę podzielić. A już na najbliższej sesji rady gminy zgłoszę 
projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 
zakup działek pod cmentarz komunalny – mówił dalej wójt.
A finansowanie?

Rodzice mieli wiele pytań do gości, większość z nich dotyczy-
ła źródeł finansowania inwestycji szacowanej na 2,5 mln zł. –Na ten 
moment ciężko znaleźć źródło finansowania z zewnątrz, na przykład 
z programu regionalnego. Będziemy szukać nadal. Nawet jak ich nie 
pozyskamy, to jesteśmy w stanie sfinansować tę inwestycję ze środków 
własnych gminy podpierając się ewentualnie kredytem, na co pozwa-
lana nam sytuacja finansowa. Chcemy, aby jesienią 2018 roku przeciąć 
wstęgę do nowego przedszkola – zakończył wójt.

Rodzice byli usatysfakcjonowani (poza pojedynczymi przypad-
kami) jasnym i precyzyjnym wyjaśnieniem sprawy, a przewodnicząca 
rady Marzena Piętak na koniec zaapelowała o to, aby wszelkich infor-
macji szukać u źródeł tj. w gminie, u wójta. W razie konieczności wła-
dze gminy deklarują kolejne, cykliczne spotkania w tej sprawie, aby 
przede wszystkim rodziców na bieżąco  informować o postępie prac.

Jacenty Kita

a k t ua l n o ś c i
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W  G m i n i e  i  o ko l i c y

Bliżej tras norgic walking

W dniu 4 stycznia w Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzia-
łania Razem na Piaskowcu odbyło się spotkanie w sprawie Projektu 
współpracy Nordic Walking z przedstawicielami gmin i Starostwa 
Powiatowego w Szydłowcu należących do LGD. Podczas spotkania  
przedstawione zostały informacje na temat współpracy z koordyna-
torem projektu, w którym LGD bierze udział. Przedstawiciele gmin 
i starostwa dyskutowali nad ilością tras w każdej z gmin oraz nad for-
mą ich realizacji.

W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz 
Renata Kępa, wchodząca w skład zarządu.

(jaki)

Tragiczny bilans pożaru
Jedna osoba zginęła 

21 stycznia w tragicznym 
pożarze, który około 
12.00 wybuchł w Kierzu 
Niedźwiedzim. Pożar 
wybuchł w czasie, gdy 
kończyły się uroczystości 
patriotyczne przy Mogile 
Powstańczej, skąd nasi 

strażacy ze wszyst-
kich trzech jednostek 
natychmiast ruszyli 
do akcji.

W chwili przybycia 
pierwszych jednostek 
pożar był już mocno 
rozwinięty a płomie-
nie wydobywały się na 

zewnątrz przez okna oraz 
dach budynku. Dodatko-
wo sytuację komplikował 
fakt, że budynek posiadał 
konstrukcję drewnianą. 
Po przygaszeniu pożaru 

ratownicy zabezpiecze-
ni w aparaty powietrzne 
weszli do środka i ewa-
kuowali 46 letniego męż-
czyznę. Niestety będący 
na miejscu lekarz stwier-

dził zgon. Dalsze działania polegały na całkowitym ugaszeniu pożaru 
oraz pracach rozbiórkowych nadpalonych elementów konstrukcji bu-
dynku i wyposażenia. W wyniku pożaru całkowitemu spaleniu uległ 
budynek. W akcji trwającej blisko dwie godziny brało udział 7 samo-
chodów gaśniczych i 43 strażaków-ratowników zarówno z Państwo-
wej Straży Pożarnej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy 
Skarżysko Kościelne, na której miał miejsce pożar tj. OSP Grzybowa 
Góra, Lipowe Pole (dwie ekipy gaśnicze), Kierz Niedźwiedzi i sąsied-
niej gminy OSP Skarżysko-Kamienna.

(jaki)

Spotkanie konsultacyjne dla przedsiębiorców
19 stycznia odbyło się spotkanie konsultacyjne pod tytułem 

Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę zorganizowane przez PUP 
w Skarżysku-Kamiennej oraz nasz samorząd.

Przybyłych zainteresowanych oraz przedsiębiorców powitał wójt 
Zdzisław Woźniak, dyrektor skarżyskiego urzędu pracy Roman Bia-

łek zainicjował spotkanie. 
Brał w nim udział również 
starosta Jerzy Żmijewski.

Później Michał Skórski 
mówił o aktualnej sytuacji 
na rynku pracy w powiecie 
i gminie Skarżysko Kościel-
ne, Elżbieta Niewczas wypo-
wiedziała się na temat form 

wsparcia dla przedsię-
biorców w 2017 roku (a 
są one znaczne – budżet 
PUP na 2017 rok to po-
nad 20 mln zł, o 3 mln 
więcej aniżeli w 2016 
roku), zaś Agnieszka 
Buryła mówiła na temat 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
Na koniec Roman Białek poruszył temat poradnictwa zawodowe-

go dla przedsiębiorców.
(jaki)
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z  Pr ac  r a dy  G m i n y

Za nami kolejna sesja rady gminy
Chwilami burzliwe obrady miała sesja rady gminy odbyta w dniu 

31 stycznia, której przewodniczyła Marzena Piętak. Wśród licz-
nie przybyłych gości byli Marek Gos – wiceprezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,  
Marek Czyż – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Paweł Żuchow-
ski i Piotr Kowalik – przedstawiciele MPWiK, Beata Pastuszka – pre-
zes ZNP oraz dyrektorzy szkół. 

Po przyjęciu porządku obrad sprawozdanie ze swej pracy między 
sesjami złożył wójt Zdzisław Woźniak.

Wójt poinfor-
mował, że w ramach 
LGD trwają prace 
nad wytyczeniem na 
obszarze gminy tras 
nornic walking (ich 
początek będzie przy 
oczku wodnym). Od-
było się posiedzenie 
ZG OSP. Strażacy 
chcą większych ry-

czałtów za wyjazdy do akcji ratowniczych oraz rozwiązania problemu 
zatrudnienia w jakimś wymiarze etatu kierowców – konserwatorów. 
W ramach gmin tworzących powiat trwają prace związane z wejściem 
naszego samorządu w program OZE (Odnawialnych Źródeł Energii). 
Wójt poinformował, że 27 stycznia gmina złożyła wniosek w Urzę-
dzie Marszałkowskim o dofinansowanie termomodernizacji budynku 
szkoły w Kierzu Niedźwiedzim. Trwają spotkania w sprawie wypra-
cowania ostatecznej koncepcji modernizacji drogi powiatowej Skarży-
sko Kościelne (od ronda) do Grzybowej Góry. 

Wójt dodał, że od mieszkańców Lipowego Pola Plebańskiego 
wpłynęła petycja w sprawie dofinansowania przez gminę doposażenia 
miejsca integracji i placu zabaw. Spółka wiejska i rada sołecka chcą 
wybudować altanę o pow. 45 m2 i pomost o długości 4 m na zbiorni-
ku wodnym. Renata Kępa, jedna z osób zarządzająca spółką, argu-
mentowała treść wniosku, że działka ta została przekazana gminie. 
Do tego czasu pozyskała ona ok. 30 tys. zł na wykonane w ubiegłym 
roku prace w tym miejscu. Podobną kwotę pozyskano od sponsorów 
m.in. MPWiK oraz Starostwa Powiatowego. –Nasz wniosek jest w peł-
ni zasadny. Ze śmietniska zrobiliśmy piękne miejsce do wypoczynku 
– dodała R. Kępa.

Później głos zabrał wiceprezes WFOŚiGW Marek Gos, który 
poinformował o działaniach Funduszu w walce ze smogiem, o moż-
liwości pozyskania dofinansowania na OZE oraz działaniach eduka-
cyjnych m.in. o tworzeniu pracowni edukacji ekologicznej w każdej 
gminie. Kwestie te z uwagi na ich ważność przybliżymy szerzej w wy-
daniu marcowym NG – wtedy też będą uruchamiane pierwsze pro-
gramy, z których mieszkańcy będą mogli uzyskać dofinansowanie lub 

pożyczkę na działania proekologiczne.
Później głos zabrali mieszkańcy Świerczka obecni na sesji, którzy 

złożyli na ręce rady gminy pismo Społecznego Komitetu Obrony Bu-
dowy Świetlicy w Świerczku podpisane przez ponad 200 mieszkańców 
Świerczka, Lipowego Pola i Skarżyska Kościelnego. Wnosimy usza-
nowanie naszej woli budowy świetlicy… Rozumiemy, że potrzeb jest 
dużo. Ale nie możemy zrozumieć, dlaczego budowa świetlicy wiejskiej, 
w której organizowane będą najróżniejsze imprezy lokalne, do której 
będziemy mogli zapraszać gości, z której będą mogli korzystać wszyscy 
mieszkańcy naszej gminy i w której będziemy mogli pokazywać dorobek 
naszych twórców, jest traktowane przez niektórych radnych jako spra-
wa nieważna?. Nie odpuścimy budowy świetlicy… – czytamy w piśmie 

przedstawionym przez sołtys 
Bożenę Jasek.

Wywołany do tablicy rad-
ny Jacek Bryzik stwierdził, że 
są inne ważniejsze potrzeby: 
brak oświetleń, konieczność 
budowy przedszkola. –To lek-
komyślność w tym momencie, 
ale zadanie znalazło się w bu-
dżecie – dodał. –Ja też mogę 

przyprowadzić 30 osób, bo w Kierzu nie ma kanalizacji, a koncepcja 
leży na półce. Budżet nie jest z gumy. Niestety, mamy demokrację – 
mówił z kolei Stanisław Czubak. –Każdy ma prawo do własnego zda-
nia. Każdy może zawiązywać komitety. Świetlica to nie fanaberia, ale 
kwestia priorytetów – dodała Monika Kocia.

Wywiązała się, chwilami emocjonująca, dyskusja. –Nie pozwoli-
my naszej radnej (Marzeny Piętak – red.) ubliżać w Internecie – mó-
wiła pani sołtys. Halina Sieczka uzupełniła: -My czytamy te wpisy. 
Nie mamy nic przeciwko przedszkolu, ale prosimy o zrozumienie. 
–Skoro są takie wpisy, to 
zgłoście to do prokuratury, 
na policję – odpowiedział S. 
Czubak.

–Budowa świetlicy to 
problem ciągnący się od 50. 
lat – dodał z kolei Maciej 
Wiaderny, a Ewelina Ole-
jarz uzupełniła: - Jesteśmy 
po to, by pokazać jak bardzo nam zależy. Chcemy godnego  miejsca, 
godnych warunków sanitarnych dla dzieci. Nie chcemy bojkotować 
innych inwestycji w gminie. Nie przyszliśmy tu po to, żeby zbudować 
coś  dla siebie. Wiemy, że szkoła, kanalizacja, chodniki są ważne, ale 
są rodzice dzieci,  których nie stać na zajęcia dodatkowe, trzeba im 
zorganizować czas. Świetlica byłaby miejscem, gdzie dzieci mogłyby 
bezpiecznie spędzić popołudnie, pograć w gry planszowe....

Gdy emocje opadły, radni zgłaszali wnioski i interpelacje. Seba-
stian Pik pytał o to, czy w 2017 roku wybudowany zostanie chodnik 
przy ul. Spokojnej. Stanisław Czubak poprosił o podanie nakładó in-
westycyjnych na poszczególne sołectwa z uwzględnieniem funduszu 
sołeckiego na lata 2015-2016. Mariusz Szwanke zgłosił uszkodzenie 
zasuwy na ul. Staffa, Zbigniew Piętak zwrócił uwagę na śmieci na 
przystankach, pytał też o to, czy sprawdzany jest stan techniczny hy-
drantów. Jacek Bryzik pytał o budowę chodnika i oświetlenia na ul. 
Polnej.

Na koniec sesji radni podjęli uchwały w sprawie:  zmian budżetu  
Gminy Skarżysko Kościelne, zmian Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028,  dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, wyrażenie zgody na podwyż-
szenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego 
(aportu) do MPWiK oraz podwyższenia kapitału zakładowego tejże 
spółki. 

Jacenty Kita
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r o c z n e  P o su m o Wa n i a

Strażacy stawiają na prewencję

8 lutego w Komendzie Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej 
odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli OSP z terenu powiatu.

Spotkanie poprowadził komendant powiatowy Marcin Machow-
ski w towarzystwie swego zastępcy Andrzej Pyzika oraz naczelnika 
wydziału operacyjnego Michała Ślusarczyka i zastępcy naczelnika 
Marcina Kuźduba. W spotkaniu wzięli udział również wójt gminy 
Zdzisław Woźniak, komendant gminny Piotr Janiec, odpowiedzial-
ny w urzędzie gminy za sprawy ppoż. Ksawery Krupa oraz preze-
si jednostek.

Oprócz podsumowania roku ubiegłego, prelegenci duży nacisk 
położyli na działalność prewencyjną, w którą mają się zaangażować 
również strażacy – ochotnicy. Wobec bardzo licznych w tym roku 
przypadków pożarów domów i budynków, zadymień oraz zaczadzeń, 
strażacy – zawodowcy zorganizowali 12 spotkań w szkołach, w któ-
rych uczestniczyło ponad 2000 osób. Akcje uświadamiające zatytuło-
wane Czad i ogień prowadzone były także w parafiach. 

Strażacy apelują 
o systematyczną kon-
trolę sprawności sys-
temów grzewczych 
oraz przewodów ko-
minowych, jak rów-
nież montaż czujników 
dymu i tlenku węgla (to 
koszt ok. 100 złotych za 
sztukę). 

Jacenty Kita

Policjanci podsumowali rok
24 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku 

-Kamiennej odbyła się narada roczna policji, w której uczestniczył 
wójt gminy Zdzisław Woźniak.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Pierwszemu Za-
stępcy Komendan-
ta  Wojewódzkiego 
Policji w Kielcach 
insp. Arturowi 
Bieleckiemu przez 
Naczelnika Wy-
działu Prewencji 
Komendy Powiato-
wej Policji w Skar-
żysku- Kamiennej 
podinsp. Krzyszto-
fa Leśniewskiego. 
W dalszej kolejno-
ści głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku – Kamien-
nej insp. Tomasz Śliwiński, który na wstępie przywitał zaproszonych 
gości. 

W głównej części spotkania Komendant Powiatowy Policji w Skar-
żysku – Kamiennej insp. Tomasz Śliwiński szczegółowo omówił pracę 
podległych mu policjantów w obszarze służby kryminalnej, prewen-
cyjnej i logistycznej. Komendant Śliwiński zwrócił uwagę na liczbę 
przestępstw w powiecie, która na przestrzeni lat stale się zmniejsza 
(2015 r. – 1538, 2016 r. – 1403) oraz na rosnącą wykrywalność, któ-
ra w odniesieniu do ogólnej liczby przestępstw w 2016 roku wyniosła 
aż 75 %.  W ocenie komendanta niepokojącym trendem w minionym 
roku był wzrost liczby wypadków drogowych oraz ofiar śmiertelnych. 
W zdarzeniach drogowych zginęło wówczas 5 osób. Szef skarżyskich 
policjantów podkreślił, iż podniesienie bezpieczeństwa  w ruchu dro-
gowym będzie jednym z głównym priorytetów funkcjonariuszy na 
obecny rok.

Komendant Śliwiński na koniec wystąpienia podziękował wszyst-
kim służbom i podmiotom, które dzięki wspólnie podejmowanym 
działaniom przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w powiecie 
skarżyskim. Swe podziękowania skierował również do funkcjonariu-
szy oraz pracowników cywilnych komendy podkreślając, że bez zaan-
gażowania  tych osób, nie byłoby możliwe uzyskanie tak dobrych wy-
ników.

Odprawę podsumował Pierwszy Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki. W swym wystąpie-
niu nawiązał także do aspektu uspołeczniania działań policji, podkre-
ślając istotę i wagę komponentów takich jak Krajowa Mapa Zagrożeń 
Bezpieczeństwa, aplikacja Moja Komenda czy program Dzielnicowi 
bliżej nas. 

D.Sz.



Nasza Gmina8 lu t y  2017Nasza Gmina lu t y  20178

W  G m i n i e  i  o ko l i c y

Projekty LPG na 2017 rok
Na rok 2017 Stowarzyszenie LGD Razem na 

Piaskowcu, do którego należy Gmina Skarżysko 
Kościelne, planuje zrealizować projekty związa-
ne z rozwojem infrastruktury.
Na infrastrukturę sportowo - rekreacyjną 
i turystyczną

Budowa, rozbudowa i modernizacja infra-
struktury związanej z rozwojem funkcji kultu-
rowej, turystycznej, wypoczynkowej, rekreacyj-
nej obszaru LGD. 

W ramach przedsięwzięcia wspierany będzie rozwój infrastruktu-
ry turystycznej oraz stworzenie bazy do uprawiania zróżnicowanych 
form turystyki, oraz rozwoju różnych form infrastruktury służącej 
rekreacji i kultury. Realizowane będą szczególnie inwestycjew świe-
tlice wiejskie, place zabaw, siłownie plenerowe, ścieżki edukacyjne, 
chodniki, ogólnodostępne obiekty rekreacyjne i inne operacje służące 
zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Beneficjentem wsparcia będzie gmina lub powiat lub instytucja 
kultury, dla której organizatorem jest JST (czyli 63,63% dofinansowa-
nia z EFRROW), a także NGO dla których poziom dofinansowania 
będzie wynosił 95 % kosztów kwalifikowanych. Minimalna kwota do-
finansowania to 50.000 zł, maksymalna to 195.000 zł. Koszty kwalifi-
kowane zgodne z rozporządzeniem MRiRW, bezpośrednio związane 
z przygotowaniem i realizacją operacji. 
Projekty grantowe
1.  Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji poprzez wydawnic-

twa (225.000 zł).
2.   Organizacja działań mających na celu rozwój podmiotów kulty-

wujących lokalne tradycje (200.000 zł).
3.  Inicjatywy na rzecz aktywizacji, integracji i przeciwdziałania wy-

kluczeni społecznemu (200.000 zł)
4.  Budowa, rozbudowa i modernizacja małej infrastruktury związa-

nej z rozwojem funkcji kulturowej, turystycznej, wypoczynkowej, 
rekreacyjnej obszaru LGD (225.000 zł).
Poziom dofinansowania od 5.000 do 25.000 zł. 

Projekty współpracy
1.  Projekt współpracy Marsz po zdrowie – budowa Parków Nordic 

Walking (oznakowanie tras, ustawienie odpowiednich tablic, uzy-
skanie certyfikatu tras, kampania promocyjna, zakup kijków, or-
ganizacja imprez), który już jest w trakcie ustaleń.

2.  Projekt Współpracy ROWER+ - oznaczenie szlaków rowerowych 
w Gminie Mirzec i Gminie Skarżysko Kościelne, wydanie map 
z oznaczonymi szlakami, organizacja rajdów promujących szlaki 
oznaczone w całym Stowarzyszeniu.                                

Projekty własne LGD
Promocja działalności gospodarczej związanej z produktami lo-

kalnymi. W ramach projektu własnego Lokalna Grupa Działania Ra-
zem na Piaskowcu będzie promować produkty tradycyjne i lokalne. 
Będzie dążyć do tego by produkty, które funkcjonują w świadomości 
mieszkańców obszaru LSR jako tradycyjne, zostały wpisane na mar-
szałkowską listę produktów tradycyjnych (10 produktów). Zaplano-
wana jest także promocja tych produktów nie tylko na obszarze LSR, 
ale także w całym województwie świętokrzyskim i mazowieckim

Koszt operacji 55.000 zł
Ogłoszenia o naborach na w/w zadania publikowane będą m.in. na 

stronie internetowej LGD: 

http://razemnapiaskowcu.pl/

Fundacja rozdała 200 paczek!
Fundacja Czynów Niezwykłych z Warszawy 28 stycznia w MCK 

w Skarżysku-Kamiennej rozdała ponad 200 paczek dzieciom, wśród 
nich 24. z Grzybowej Góry, uczestników zajęć zumby.

Wydarzenie w Miejskim Centrum Kultury zgromadziło około 
500. osób – dzieciaków, ich rodziców oraz gości, a jego zorganizowa-
nie możliwe było dzięki przychylności dyrekcji placówki, władz samo-
rządowych miasta oraz sponsorów: radnej powiatowej Danuty Bana-
czek, którą reprezentowała córka Magdalena i radnej z Gminy Bliżyn 
Moniki Sokołowskiej oraz Fundacji Jednym Śladem.

Przybyłych powitała menadżer ds. koordynacji projektów 
Agnieszka Kamińska, później dzieciaki obejrzały bajkę Dziewczyn-

ka z zabawkami w reżyserii Ewy Glonek, którą zaprezentowali pod-
opieczni Fundacji – dzieci z Domu Dziecka w Pęcherzach. Kulmina-
cyjnym punktem było wręczanie paczek dla 200. dzieciaków.

Fundacja działa formalnie od 2 lat, choć wcześniej już istniała, 
ale na zasadzie wolontariatu. Celem jej działalności jest pomoc pod-
opiecznym DPS-ów, onkologicznych oddziałów szpitalnych i Domów 
Dziecka. Paczki do dzieci trafiły z Niemiec dzięki ogólnoświatowej 
Fundacji Gwiazdkowa Niespodzianka.

Wydarzenie w Skarżysku było jednym z 6. które Fundacja w tym 
roku zorganizuje w całej w Polsce.

Jacenty Kita
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Nasi artyści uświetnili koncert

W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Zygmunta  
Noskowskiego w Skarżysku - Kamiennej z udziałem artystów wy-
wodzących się z naszej gminy odbył się Koncert Karnawałowy Mistrz 
i Uczeń. 

Koncert, który był podzielony był na dwie część (w pierwszej wy-
stąpili  soliści, zespoły instrumentalne oraz zespół Presto, w drugiej 
części zagrała orkiestra szkolna pod dyrekcją Krzysztofa Długosza), 
poprowadziła p.o. dyrektora szkoły Ewa Krakowiak.

Podczas koncertu Mistrz i Uczeń wystąpili:  Paweł Jezierski, Lu-
iza Zegadło, Joanna Kobel, Monika Walczak, Magdalena Pałgan, 
Jakub Rosa, Izabela Kobierska, Katarzyna Wrześniewska, Maria 
Walczak, Kamil Kowalik, Kamila Noskiewicz , Justyna Woś, Anna 
Jędrych, Włodzimierz Sojka, Piotr Szostak, Karina Piętak, Mał-
gorzata Mańkowska, Waldemar Walus. Z kolei orkiestra szkolna 
zagrała w składzie: Renata Wolska, Katarzyna Wrześniewska, Ma-
ciej Arent, Oliwia Kocia, Natalia Dąbrowa, Maria Walczak, Oliwia 
Pogorzelska, Zuzanna Gadowska, Maksymilian Pandyra, Adam 
Niziołek, Albert Zapalslki, Karina Piętak, Kajetan Górlicki, Laura 
Śliwa, Maria Sieczka, Wiktoria Paduch, Magdalena Niziołek, Mate-
usz Ślusarczyk, Jakub Busiek.

(jaki)

„Grzybowianki” na koncercie w Łącznej

W Kościele pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Łącznej od-
był się IV Przegląd Kolęd i Pastorałek, w którym wystąpiło 12. wyko-
nawców, wśród nich był m.in. zespół Grzybowianki.

Starosta skarżyski Jerzy Żmijewski ufundował puchar, który 
osobiście wręczył Chó-
rowi Kameralnemu 
Quodlibet pod kierow-
nictwem Szczepana  
Królikowskiego.

Wszyscy wyko-
nawcy zostali uhono-
rowani symbolicznymi 
statuetkami i nagroda-
mi rzeczowymi.

(jaki)

Mzungu na Kilimandżaro
O swej wyprawie na najwyższy 

szczyt Afryki w skarżyskim MCK 
opowiadał Zbigniew Ścisłowicz w ra-
mach IX Kawiarenki literackiej.

Mzungu do biały człowiek, Białas 
w języku suahili. O tym m.in. dowie-
dzieli się 3 lutego uczestnicy Wieczoru 
podróżnika, których powitała dyrek-
tor placówki Katarzyna Michnow-
ska-Małek.

Sylwetkę Zbyszka przybliżyła Elżbieta Jach, która wspólnie  
z Haliną Osóbką-Mężyk poprowadziła spotkanie.

Zbigniew Ścisłowicz urodził się w 1963 roku w Skarżysku 
-Kamiennej, z zawodu jest elektrykiem, prowadzi ze wspólnikiem  
firmę elektryczną. Od kilkunastu lat jest członkiem Grupy Literackiej 

Wilkina. Swoje wiersze wydał 
w tomiku Sztuka słowa zawarta 
w milczeniu. W XI Ogólnopol-
skim i Polonijnym Konkursie Po-
etyckim im. Leopolda Staffa jego 
poezja została nagrodzona i wy-
różniona drukiem w pokłosiu 
konkursu. Jego wiersze znalazły 
się także w almanachach Powiat 

skarżyski romantycznie i Wiklinowe strofy. 
Jego wielką pasją jest podróżowanie. Z grupą przyjaciół, od kilku 

lat, zwiedza europejskie stolice, podróżując autokarem lub samolo-
tem. W ten sposób zwiedzili już 15. europejskich stolic. Jest społecz-
nikiem, działa w Stowarzyszeniu na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii 
Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym oraz jest opiekunem Rycerzy 
Kolumba przy tymże kościele.

Opowieść podróżnika o wyprawie na Kilimandżaro w Tanzanii 
(5895 m n.p.m.) przeplatały wątki muzyczne (Sławomir Bogusiewicz 
– gitara, Mikołaj Janowski – bębny afrykańskie, trąbka) oraz recy-
tacje wierszy. Zaśpiewano również wspólnie piosenkę Ajajaj Mada-
gaskar.

Jacenty Kita
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dz i e ń  Ba B c i  i  dz i a d k a

Pięknie pamiętaliśmy o naszych babciach 
i dziadkach

Babcie i dziadkowie to w Polsce współcześnie cała instytucja, bez 
której nie mogłaby funkcjonować niejedna rodzina. Okazują się oni 
bowiem nieocenioną pomocą przy wychowywaniu wnuków, umożli-
wiając rodzicom pogodzenie pracy z obowiązkami domowymi.

Stąd w styczniu pamiętamy o nich obchodząc Dzień Babci (od 
1964 roku z inicjatywy tygodnika Życie Kobiet) i Dzień Dziadka (od 
końca lat 80.tych). Tak też było w naszych szkołach i przedszkolach, 
o czym zbiorcza relacja poniżej (śródtytuły i skróty od redakcji).
„Muzyczne wspomnienia…”

Hasłem przewodnim akademii, odbytej 20 stycznia w SP Grzy-
bowa Góra, były Muzyczne wspomnienia dla Babci i Dziadka. Goście 
mieli okazję przenieść się w minione czasy lat 70.tych  XX wieku. Swo-
imi występami ten szczególny dzień uświetnili uczniowie szkoły. 

Jako pierwsi zapre-
zentowali się najmłodsi 
przedstawiciele grona 
uczniowskiego, czy-
li przedszkolaki, pod 
kierunkiem Agnieszki 
Pokrzywki. Kolejną 
atrakcją było przed-
stawienie, w którym 
wystąpili uczniowie 
Zerówki, przygotowani 
przez Anetę Makowską 

i Magdalenę Chmolowską - Beclę. 
W rolę Babci i Dziadka wcielili się Maria Pacek i Marcel Gryz, po-

staci wnuków zagrali Igor Jaworski, Marcel Jaworski, Wiktoria Za-
jąc i Filip Kowalik. Narratorem była Aleksandra Makowska. Młodzi 
aktorzy, wraz ze swoimi Babciami i Dziadkami, wzięli również udział 
w pokazie talentów. 

Finał zarezerwowany był dla klasy I oraz II, nad występem któ-
rych czuwała Katarzyna Kowalik. O scenografię i dekoracje zadbały 
Magdalena Chmolowska-Becla i Aneta Makowska. Po występach 
klas młodszych, uczennice klas IV i V  zaprezentowały nowoczesne 
układy taneczne, samodzielnie przez nie przygotowane.

Po serii wzruszeń i salw śmiechu dostojni goście zostali zaproszeni 
przez uczniów  i nauczycieli na słodki poczęstunek.
Babci i Dziadka - przyznać to trzeba, każdemu dziecku w życiu 
potrzeba

Taki z kolei tytuł nosiła akademia odbyta tego samego dnia 
w Szkole Podstawowej oraz Punkcie Przedszkolnym w Lipowym 
Polu Skarbowym.

Dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać występy swoich wnu-
cząt. Uroczystość rozpoczęła dyrektor Iwona Maj, która serdecznie 

przywitała gości i złożyła im życzenia. 
W  pięknie udekorowanej sali Punktu Przedszkolnego, przedszko-

laki pod kierunkiem  wychowawczyń: Marii Wojteczek i Magdaleny 
Kozłowskiej przedstawiły  piękny program artystyczny, na który zło-

żyły się wierszyki oraz piosenki z czasów młodości dziadków i babć. 
Dzieci zaprezentowały także układ, który był próbką ich umie-

jętności tanecznych, jakie zdobyły, podczas zajęć w ramach projektu, 

prowadzonych przez instruktora tańca Tomasza Kurczyńskiego. 
Występ bardzo się podobał, o czym świadczyły gromkie brawa. 

Następnie przyszła pora na montaż słowno - muzyczny i prezentację 
tańców, w wykonaniu starszych kolegów przedszkolaków ze szko-
ły - uczniów klas I-III. Ten występ przygotowany przez: Ilonę Erbel, 
Paulinę Rokicką, Ewę Cedro oraz Pana Tomasza ogromnie podo-
bał się seniorom. Brawom nie było końca. Później przyszedł czas na 
wręczenie Dziadkom prezentów, które dzieci samodzielnie wykonały 
podczas zajęć świetlicowych i słodki poczęstunek przygotowany przez 
Rodziców.  Atmosfera tej uroczystości była wspaniała. Dzieci poczu-
ły się prawdziwymi gospodarzami naszej placówki. W sposób, w jaki 
potrafią: poprzez wiersz, piosenkę i taniec, mogły wyrazić kochanym 
Babciom i Dziadkom, swoje uczucia i podziękować za ich miłość, opie-
kę i codzienny trud wychowania.
W Kierzu Niedźwiedzim z… „Niedźwiadkami”

Dnia 26 stycznia w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu 
Niedźwiedzim odbył się Dzień Babci i Dziadka.  Dyrektor Jacek  
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dz i e ń  Ba B c i  i  dz i a d k a

Banaszczyk przywitał wszystkich gości ciepłymi słowami oraz złożył 
serdeczne życzenia wszystkim zaproszonym. 

Uczniowie klas I-VI wraz z nauczycielami przygotowali piękny 
program artystyczny. 

W formie wierszy złożyły dziadkom i babciom życzenia, po czym 
zaprezentowały układy taneczne, piosenki i przedstawienia. 

Specjalnie dla babć i dziadków wnuczęta przedstawiły jasełka, 
a koniec części artystycznej uświetnił występ Niedźwiadków. 

Po występie zaproszeni goście udali się na słodki poczęstunek.
Wiwat Babunie i Dziadziusiowie!

Pod tym tytułem 25 stycznia w SP w Skarżysku Kościelnym odby-
ło się wydarzenie adresowane do Babć i Dziadków.

Uczniowie klas I-III zademonstrowali całą gamę swych umiejęt-
ności artystycznych – wokalnych, recytatorskich i tanecznych. 

Program, jak zwykle perfekcyjnie, przygotowali wraz z uczniami 
nauczyciele szkoły, a życzenia świętującym złożyli przewodnicząca 
rady gminy Marzena Piętak i dyrektor szkoły Witold Woźniak.
Zajęcia tematyczne w bibliotece

Ale najwcześniej, bo już 19 
stycznia Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Skarżysku Kościelnym 
gościła na zajęciach plastycznych 
uczniów kl. I z miejscowej szkoły. 
Tematem przewodnim był zbliżają-
cy się Dzień Babci i Dziadka. 

Spotkanie rozpoczęło się roz-
mową na temat tego za co najbar-
dziej kochamy naszych Dziadków 
oraz jak należy się odnosić do osób 
starszych. Dzieci chętnie opowiada-
ły o swoich ukochanych Babciach 
i Dziadkach oraz o chwilach z nimi 
spędzanych. Następnie dzieci wy-
konały dla dziadków drobne upo-
minki. Zajęcia przebiegały w wielkim skupieniu, dzieci starały się, aby 
efekt ich pracy był jak najlepszy. 

Z okazji tego święta składamy serdeczne życzenia wszystkim  
Babciom i Dziadkom, życząc im dużo zdrowia. 

Mat. nadesłali:
Magdalena Chmolowska-Becla – Grzybowa Góra
Małgorzata Pączek – Lipowe Pole Skarbowe
Iwona Rafalska – Kierz Niedźwiedzi
Jacenty Kita – Skarżysko Kościelne
Teresa Banaszczyk – Gminna Biblioteka Publiczna
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W  Pr z e d sz ko lu

Minął miesiąc w przedszkolu
Wizyta Grzybowianek

We wtorek 10 stycznia odwiedziły nasze przedszkole panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich i Zespołu Ludowego Grzybowianki. 

Podczas swojej wizyty panie zaprezentowały dzieciom strój regio-
nalny, w którym występują oraz opowiadały o tradycjach ludowych 

regionu świętokrzy-
skiego szczególnie 
tych związanych ze 
Świętami Bożego 
Narodzenia. Poka-
zały także przed-
szkolakom własno-
ręcznie wykonane 
bombki, gwiazdki 
i inne ozdoby cho-
inkowe. Zespół za-
śpiewał także kilka 
kolęd m.in. o Pa-
stuszku bosym oraz  

pieśni ludowe. 
Przedszkolaki również zaprezentowały swoje ulubione utwory. 

Nasze miłe spotkanie z paniami zostało zakończone słodkim poczę-
stunkiem. 
Przedszkolaki swym babciom i dziadkom

Babcia i Dziadek - rozpieszczają, kochają bezwarunkową miłością. 
Trudno sobie wyobrazić dzieciństwo bez nich. 

W podzięce za miłość, cierpliwość, wyrozumiałość i otwarte 
serce przedszkolaki z wszystkich grup przedszkolnych działających 
w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym przygotowa-
ły dla Babć i Dziadków programy artystyczne, na które w kolejnych 
dniach 25, 26 i 27 stycznia zaprosiły Ich do przedszkola. 

Drogich Gości  powitała dyrektor Barbara Kocia specjalnie dla 
Nich napisanymi życzeniami. Przedszkolaki przygotowały wierszy-
ki, piosenki, tańce 
a także gorące ży-
czenia. Dzieci po-
dziękowały przede 
wszystkim za 
wielkie serce oka-
zywane dzieciom 
przez dziadków. 
Zaproszeni Goście 
obdarowali swoje 
wnuczęta wielkimi 
brawami, a na ich 
twarzach widać 

było wzruszenie. Wielką przyjemność sprawiły Babciom i Dziadkom 
drobne upominki w postaci laurek i kwiatów. 

Po występie przedszkolaki zaprosiły swoje rodziny do wspólnego, 
słodkiego poczęstunku. Babcie: Ewa K., Ania G., Marysia K., Ewa W., 

Basia N., Emila J. dla dzieciaczków z poszczególnych grup podarowa-
ły pyszne słodkości. Dziękujemy!

Na każdym spotkaniu rozdano Babciom dyplomy za zwycię-
stwo w konkursie Babcia jest super i basta…i piecze najlepsze ciasta. 
I tak: w grupie Jeżyków - Ewa Kupis, Danuta Stefańska, Grażyna 
Kocia, Marzena Ołownia;  w grupie Biedronek -  Ania Sulima, Ja-
dwiga Jasińska, Bogusława Skorek, Teresa Piętak; w grupie Żabek 
- Ania Grzyb, Ania Pocheć, Maria Karbownik, Anastazja Warwas, 
Agnieszka Wojtachnio, Ewa Kupis.

Dziękujemy za pyszne wypieki i gratulujemy!
Aneta Działak
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Bilet do raju skierowany do uczniów gimnazjum w swoim przekazie 
zawierał wartości dydaktyczne i profilaktyczne dotyczące: zaburzeń 
w procesie budowania indywidualnej pozycji w grupie rówieśniczej, 
problem braku autorytetów i zafałszowania podstawowego kanonu 
wartości etycznych w procesie dojrzewania społecznego jednostki, 
problem agresji elektronicznej, przemocy fizycznej i psychicznej, pro-
filaktykę uzależnień od środków psychoaktywnych, dopalaczy.

Renata Wiatr

W zesPole szkół PuBlicznych

Profilaktyczne działania w Zespole 
Szkół Publicznych
Spotkanie ze strażakami

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym 
uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Straży Pożarnej ze 
Skarżyska- Kamiennej, które odbyło się w ramach kampanii społecz-
nej Czad i ogień – obudź czujność i dotyczyło szeroko pojętego bezpie-

czeństwa. 
Tematyka po-

ruszona na spotka-
niu z uczniami to: 
niebezpieczeństwa 
związane z tlen-
kiem węgla (cza-
dem) – jak się przed 
nimi ustrzegać; jak 

bezpiecznie zachować się na lodzie, procedury udzielania pomocy 
ludziom topiącym się, ratowania życia; zasady udzielania pierwszej 
pomocy. 

Przekaz słowny był urozmaicony pokazami dotyczącymi bez-
piecznego reagowania na niebezpieczeństwo. 

Poinformowano również uczniów o ścieżce edukacyjnej, jaką na-
leży odbyć, aby zostać strażakiem.   
„Dzień Profilaktyki”

26 stycznia 2017r. pedagog Zespołu Szkół Publicznych w Skarży-
sku Kościelnym we współpracy z GKRPAiN zorganizowała spektakle 
profilaktyczno – terapeutyczne zaprezentowane społeczności szkolnej 
przez Teatr Kurtyna z Krakowa. 

Uczniom klas I III  szkoły podstawowej przedstawiono bajkę Świat 
według Reksia, która w zabawnym, poruszającym i mądrym przeka-
zie, wypełnionym muzyką i humorem, zapoznała uczniów z historią 
przyjaźni małego chłopca i jego wiernego psa. Bajka skupiona była 
tematycznie na realizacji najważniejszych działań edukacyjnych i pro-
filaktycznych, obejmujących promocję: zdrowego stylu życia, uwraż-
liwienia na niebezpieczeństwo kontaktu z nieznanymi substancjami 

i przedmiotami, zapobiegania agresji, rozpoznawania trudnych emo-
cji i właściwych sposobów ich wyrażania, kształtowania pozytywnego 
i akceptującego nastawienia do siebie i innych, bezpiecznego korzy-
stania z Internetu, uwrażliwienia i kształtowania właściwego stosun-
ku do zwierząt i nauki opieki nad nimi, szacunku do osób starszych, 
prezentacji podstaw ekologii i ochrony środowiska. 

Dla uczniów klas IV – VI przedstawiono spektakl O jeden krok za 
daleko, który poruszał problem uzależnienia od wirtualnego świata 
gier komputerowych, braku zrozumienia i upośledzenia w wyraża-
niu emocji, rozładowywania napięcia poprzez zachowania ryzykow-
ne, stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, zanik empatii, czy 
też nadmiaru deficytów w poczuciu własnej wartości, zaburzeń i błę-
dów w kształtowaniu pozycji w środowisku rówieśniczym. Spektakl 

Powiat Skarżyski oczami mieszkańców

10 lutego w WDK w Mostkach odbyła się promocja albumu foto-
graficznego Powiat Skarżyski oczami mieszkańców. Jednym z autorów 
zdjęć jest mieszkaniec Majkowa Przemysław Kosiński.

Przybyłych powitała Jolanta Jagiełło, prezentacji autorów do-
konała Katarzyna Bilska, członek zarządu powiatu, która wspólnie 
z burmistrzem Cezaryn Błachem oraz kierownikiem WDK Mostki 
Krzysztofem Szczygłem wręczyła podziękowania od starosty Jerzego 
Żmijewskiego. Każdy z autorów zdjęć otrzymał również kilka egzem-
plarzy albumu. 

Autorami zdjęć, w liczącym 80 stron albumie są:  Andrzej Adam-
czyk, Krzysztof Białek, Mariusz Bartosik, Zbigniew Biber, Krystian 
Dróżdż, Mirosław Dzięciołowski, Albert Gula, Jolanta Jagiełło, An-
drzej Janiszewski, Anna Kawalec, Przemysław Kosiński, Piotr Kru-
pa, Jarosław Sokołowski, Andrzej Staśkowiak, Ireneusz Stępięń, 
Krzysztof Szczygieł, Monika Szymkiewicz, Renata Ślusarczyk, Pa-
weł Wężyk, Aneta Woźniak.

Jacenty Kita

[#Piernikowe Love]
10 lutego uczniowie naszej szkoły 

przygotowywali pierniki na akcję chary-
tatywną [#Piernikowe Love].

Członkowie Samorządu Uczniow-
skiego wraz z opiekunem Anną Rokitą 
i nauczycielami Magdaleną Mamcarz 
i Beatą Pastuszką upiekli i udekorowali 

520 pierników. Pierniki sprzedawano w kościele oraz w szkole podczas 
finału akcji 14 lutego 2017. Zebrano 2410 zł i cała ta kwota przeznaczo-
na została na leczenie i rehabilitację Izy i Klaudii. 

Dziękujemy wszystkim za wsparcie naszej akcji.
Anna Rokita
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Fe r i e  z a  n a m i

Przeżyjmy to jeszcze raz! 
Ferie 2017 w Szkole w Lipowym Polu Skarbowym były atrakcyjne 

i bogate w wydarzenia.
Wypoczynek zimowy, po ciężko przepracowanym okresie zajęć 

lekcyjnych, to czas bardzo oczekiwany przez uczniów. 
W ferie zimowe 

nie wszyscy ucznio-
wie mają możliwość 
wyjazdu. Dlatego, jak 
co roku wychodząc 
naprzeciw oczeki-
waniom rodziców 
i dzieci, Stowarzy-
szenie Wiedza i Rozwój, prowadzące Szkołę Podstawową w Lipowym 
Polu, zorganizowało dla swoich uczniów różnorodne zajęcia w szkole, 
a także poza nią.

I tak, dzieci z klas I-III podczas zajęć komputerowo-robotycznych, 
kontynuowały swoją przygodę z  programowaniem robotów. Po  nauce 
Scratcha z rudym kotkiem, przyszedł czas na samodzielne składanie 
i programowanie mboot-ów. Najpierw w ruch poszły instrukcje i śru-
bokręty, a później tablety w dłoń i małe roboty wykonywały polecenia 
swoich konstruktorów.

Był czas na eksperymenty i szlifowanie języka angielskiego, pod-
czas badawczych projektów przyrodniczo-językowych: Koty, Woda,  

Las. Dzieci samodzielnie sta-
wiały hipotezy, zdobywały 
potrzebne informacje, doko-
nywały pomiarów i przedsta-
wiały wyniki swoich badań, 
również używając zwrotów 
i słówek w języku angielskim, 
które poznały podczas zajęć.

Aby zaspokoić naturalna potrzebę ruchu dzieci, wychowawczynie 
zorganizowały bal karnawałowy. Fantastyczne przebrania uczestni-
ków wprowadziły wszystkich w magiczny świat bajki. Dzieci mogły 
zaprezentować swoje stroje i powiedzieć kilka słów o sobie, a także 
popisać się swoimi umiejętnościami. Były animacje taneczne, wybór 
królowej i króla balu, konkursy, Koło fortuny oraz słodka niespo-
dzianka. 

Odbywały się także treningi Karate Kyokushin, prowadzone już 
drugi rok przez Pana Piotra Szlęzaka trenera Akademii Holistycznej.

Ostatniego dnia ferii dzieci, które uczestniczą w przyrodniczych 
projektach edukacyjnych miały okazję zadać pytania ekspertom 
z dziedziny przyrody i skonfrontować wiedzę zdobytą w trakcie zajęć 
projektowych, z informacjami które uzyskają od leśników. W tym celu 
udały się do Nadleśnictwa w Skarżysku - Kamiennej. Mali badacze 
zadawali wiele pytań ale sami również musieli wykazać się wiedzą, 
gdyż Pani ekspert przygotowała dla nich quizy i  karty pracy, które 
rozwiązywali i wypełniali podczas wizyty w nadleśnictwie. Dzieci 
wypadły bardzo dobrze. Zaimponowały ekspertowi swoją wiedzą. Po 
udanej lekcji przyrodniczej, było ognisko i pieczenie kiełbasek, a na 
koniec zwiedzanie ścieżki edukacyjnej przygotowanej przez pracow-
ników nadleśnictwa. 

Małgorzata Pączek

Ferie w przedszkolu
Ferie w przed-

szkolu to nie lada 
gratka dla wszystkich 
maluchów. Pedagodzy 
przygotowali dla nich 
moc atrakcji.

Mimo, że fre-
kwencja w placówce 
była mniejsza niż zazwyczaj, kadra przedszkola postarała się, aby 
dzieci w ciekawy sposób spędziły tegoroczne ferie zimowe. 

W każdym tygodniu ferii przedszkolaki mogły bawić się w małych 
artystów, poznawały różne techniki plastyczne oraz bogaciły swoją 
wiedzę na temat świata bajek, bajek z przedszkolnych czasów swoich 
rodziców. Poznawały przygody Misia Uszatka, Krasnala Hałabały 
Wróbelka Elemelka i jego przyjaciół, dbały o zdrowie i higienę z boha-
terami książki Kukuryku na ręczniku oraz poznawały dawne przygody 
szkolne Plastusia i Tosi. 

W ciągu tych dwóch tygodni przedszkolaki malowały, wycinały, 
lepiły z plasteliny, ćwiczyły, śpiewały, tańczyły i grały na instrumen-
tach. Różnorodność i atrakcyjność zajęć zorganizowanych dla przed-
szkolaków sprawiły, że na nudę nikt nie narzekał, a cel czyli uśmiech-
nięte buzie został zrealizowany. W tym roku mieliśmy naprawdę 
zimowe ferie, gdyż śniegu nie brakowało. Ten fakt bardzo ucieszył na-
szych przedszkolaków, ponieważ mogliśmy spędzać dni na zimowych 
spacerach i zabawach na śniegu. Zabawom i śmiechom na śniegu nie 
było końca!

9 lutego  obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pizzy. Nie mo-
gliśmy pominąć takiego święta, gdyż większość dorosłych i dzieci 
uwielbia ten przysmak pochodzący z Włoch. Wielką frajdę dzieciom 
sprawiło przygotowywanie pizzy: rozpłaszczenie  kulek drożdżo-
wych, posmarowanie sosem pomidorowym, nałożenie ulubionych 
składników i posypanie serem. W czasie oczekiwania na konsump-
cję przedszkolaki zgłębiały tajniki tego dania. Dowiedziały się, że 
najpopularniejszym rodzajem serowego smakołyku jest margherita, 
która swoją nazwę zawdzięcza królowej Włoch Marghericie Sabaudz-
kiej która w 1889 roku podczas wizyty w Neapolu miała zasmakować 
pierwszej współczesnej pizzy, przygotowanej na jej cześć przez miej-
scowego piekarza. Do swego przysmaku użył on 3 składników: po-
midory (czerwień), ser mozzarella (biel), bazylia (zieleń). Składniki te 
reprezentowały barwy narodowe Włoch

W tym dniu nasza sala przedszkolna zamieniła się w pizzerię, 
w której  działy się niesamowite rzeczy - chusta animacyjna zamieniła 
się w wielką pizzę, dzieci -  w pieczarki, szarfy - w makaron, krążki, 
koła - w salami, szynkę i ananasy. Kiedy poczuliśmy wspaniałe za-
pachy rozchodzące się po przedszkolnej jadalni, wiedzieliśmy , że za 
chwilę będziemy mogli zjeść do pyszne danie.

Tak więc przedszkolny czas ferii zimowych w Przedszkolu Samo-
rządowym w Skarżysku Kościelnym możemy uważać za bardzo uda-
ny!

Barbara Kocia
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W szkolach

Ferie w Grzybowej Górze
W czasie ferii zimowych w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze korzystali z oferty zajęć opie-
kuńczo-edukacyjnych przygotowanych przez nauczycieli i Dyrekcję 
Szkoły.  Spotkania odbywały się przez 2 tygodnie codziennie w godz. 
9.00-15.00, a uczestniczyły  w nich dzieci z Punktu Przedszkolnego, 
Zerówki i klas I-VI. 

W pierwszym tygo-
dniu ferii dzieci korzystając 
z mroźnej aury odbywały 
zimowe spacery po terenie 
gminy Skarżysko Kościel-
ne, brały udział w zajęciach 
plastycznych, kulinarnych, 
oglądały bajki i filmy edu-
kacyjne. W piątek 3 lutego 
odbył się Turniej o Puchar 
Dyrektora Szkoły w Tenisa 

Stołowego, w którym rywalizowały dzieci podzielone na grupę dziew-
cząt i chłopców. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców, któ-
rymi byli Paweł Płusa i Anna Strzelec, drugie miejsca zajęli Daniel 
Gładyś i Emila Błach, a trzecie Bartosz Strzelec i Gabriela Gąska. 

W drugim tygodniu ferii dzieci bawiły się podczas zajęć sporto-
wych na śniegu i w szko-
le, rozwiązywały rebusy 
i quizy, przygotowywały 
bałwanki i inne ozdoby 
z wykorzystaniem mate-
riałów z recyklingu. 

Na zakończenie od-
poczynku odbyło się 
ognisko dla wszystkich 
dzieci, które ze smakiem 
zjadły pieczone przez sie-
bie kiełbaski. Ferie minę-
ły bardzo szybko, a dzieci 
czeka nauka w drugim semestrze. 

Rafał Lipka

0: Paulina Grzelka i Wiktor Sodel; 
Klasa I: Jagoda Rymarczyk i Bartek Maciejczak; Klasa II: Nikola 

Lelonek i Adam Goliński;
Klasa III: Natalia Wiśnios i Marcel Kowalik; Klasa IV: Piotr Wi-

śnios;  Klasa V: Ola Azzarello i Julia Sadza;
Spośród wszystkim uczestników wyróżnienie otrzymali: Nikola 

Berus (Kl. I) oraz Karol Dulęba (Kl. III). Serdecznie gratulujemy!
Przedszkolaki seniorom

W dniu 27 stycznia w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu 
Niedźwiedzim odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka 
przygotowana przez dzieci z Punktu przedszkolnego i klasy 0. 

Najmłodsi zaprezentowali wesoły i ciekawy repertuar w posta-
ci wierszy, piosenek i tańców oraz zabaw i konkursów angażujących 
dziadków. 

Wiele radości sprawiły dziadkom wykonane własnoręcznie przez 
dzieci upominki. Na koniec goście zostali zaproszeni na słodki poczę-
stunek przygotowany przez rodziców.

Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Katarzyna Woźniak

Kornelia Piskorz

Za nami miesiąc w SP Kierz Niedźwiedzi
Bal karnawałowy

20 stycznia 2017 roku 
w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Kierzu Niedź-
wiedzim odbył się bal kar-
nawałowy. 

Przepięknie przebrani 
uczniowie z dumą pre-
zentowali wymyślne stro-
je, takie jak: księżniczki, 
wróżki, pszczółki, królo-
wa Elza, policjanci, kró-
lowie, bohaterowie tacy 
jak Batman, Supermen, 
czarownice, piraci, itd. Wszyscy doskonale się bawili. Skoczna i ryt-
miczna muzyka zachęcała do tańca. 

W trakcie karnawałowych szaleństw można było posilić się słodką 
przekąską i napić soczku. Bal odbył się w cudownej atmosferze, wy-
pełnionej uśmiechami i wypiekami na twarzy. 

W każdej z klas, jury w składzie rodziców, wybrało króla i królową 
balu. Oto wyniki: Przedszkole: Noemi Duklas i Kacper Duklas; Klasa 
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z a  n a m i  Wa l e n t y n k i

Za nami walentynki 
Czerwony dzień w przedszkolu

Niemal od zawsze kolor czerwony nieodłącznie kojarzony jest 
z miłością, dlatego w naszym przedszkolu święto tej barwy połączono 

z Dniem Zakochanych obcho-
dzonym 14 lutego. 

Jak przystało więc na Wa-
lentynki wszędzie zrobiło się 
czerwono i ekscytująco. Dla 
przedszkolaków przygotowa-
no wiele zabaw nawiązujących 
do tego wzniosłego uczucia. 
Dzieci składały czerwone serca 
z pociętych elementów oraz ba-
wiły się do słów piosenki Czer-

wone serce mam. 
Wiele emocji wzbu-

dziła także zabawa 
w dobieranie znanych 
bajkowych par: np. Bella 
i Bestia, czy Kopciuszek 
i Książe oraz Roszpunka 
i Julian. Milusińscy mieli 
również możliwość wy-
konania walentynkowej 
kartki dla swojej sympa-
tii. To był sympatyczny 
dzień pełen pozytywnych wrażeń i emocji. 
Walentynki w Grzybowej Górze

Z okazji Walentynek w naszej szkole odbył się konkurs piosenek 
o miłości, w którym wzięli udział wychowankowie z Punktu Przed-
szkolnego i Zerówki oraz uczniowie klas I-VI. Przesłuchania konkur-
sowe odbyły się 14 lutego w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze, 
a jury stanowili nauczyciele i Dyrekcja Szkoły. 

W konkursie zaprezentowało się w sumie 35 artystów, którzy 
wykonywali najpiękniejsze polskie i zagraniczne piosenki o miłości. 
Nie zabrakło popularnych hitów takich, jak: Przez Twe oczy zielone, 
Najpiękniejsza dziewczyno, czy Let me love you. W kategorii dzieci 

najmłodszych zwyciężyła Marysia Pacek, drugie miejsce przypadło 
Oli Makowskiej, a trzecie miejsce zajęła grupa dzieci z Punktu Przed-
szkolnego. W klasach I-III bezapelacyjnie najlepszy był Miłosz Sko-
rek-Piętak,  drugie miejsce - Nikola Klimorowska, a trzecie miejsce: 
Klaudia Kocia z Oliwią Misiowiec i ex aequo Maja Nowak. W kla-
sach IV-VI triumfował Daniel Gładyś przed Anią Strzelec, a trzecie 
miejsce zajęli uczniowie klasy VI w ekscytującej interpretacji piosenki 
Kamień z napisem love. 

Po konkursie odbyło się wręczenie kartek walentynkowych, któ-

re wcześniej zbierała Poczta Amora zorganizowana przez Samorząd 
Uczniowski. Tego dnia szkoła była pełna miłości, uśmiechów i rado-
ści. Na zakończenie odbyło się wręczenie pucharów uczniom, któ-
rzy triumfowali w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora 
Szkoły. Pani Dyrektor Małgorzata Strzelec uhonorowała pucharami 
i dyplomami w kategorii 
chłopców: Pawła Płu-
sę (I miejsce), Daniela 
Gładysia (II miejsce) 
i Bartosza Strzelca (III 
miejsce), a w kategorii 
dziewcząt: Annę Strze-
lec (I miejsce), Emilę 
Błach (II miejsce) i Ga-
brielę Gąskę (III miej-
sce). Wszyscy artyści 
i sportowcy otrzymali 
gromkie brawa od pu-
bliczności zebranej w szkole. 
Walentynki 2017 w ZSP

Walentynki w naszej szkole były w tym roku wyjątkowo praco-
wite. Już od samego rana członkowie Samorządu dostarczali kartki 
walentynkowe dla uczniów i nauczycieli. 

Następnie prze-
prowadzono finał ak-
cji [#Piernikowe Love]. 
To już piąta edycja tej 
akcji charytatywnej. 
Uczniowie w ostatnim 
dniu ferii piekli i deko-
rowali pierniki, które 
potem sprzedawane 
były w szkole i w lokal-
nym kościele.

Zebrane środki (2410 zł) przeznaczono na leczenie i rehabilitację 
Izy i Klaudii. Kolejną atrakcją dla uczniów była Fotobudka. Ucznio-
wie mogli sobie w niej zrobić zabawne zdjęcia ze swoimi przyjaciółmi 

czy szkolnymi miłościa-
mi. Na zakończenie tego 
dnia, uczniowie postano-
wili zrobić niespodziankę 
małej Jagience – dziew-
czynce, która cierpi na 
kruchość kości i przygo-
towali dla niej walentyn-
kowe zdjęcie. 

Aneta Działa
Rafał Lipka

Anna Rokita
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rozmaitości

Dana Gameb wygrała z AZS UJK Kielce
W ponie-

działek 13 lutego, 
siatkarki Dany 
Gameb Skarżysko  
Kościelne meczem 
z AZS UJK Kielce 
rozpoczęły fazę fi-
nałową rozgrywek 
Świętokrzyskiej III 
Ligi Siatkówki Ko-

biet. Podopieczne trenera Jarosława Mosiołka pokonały rywali 3:2 
(25:19, 21:25, 25:18, 20:25, 15:11).

Dana Gameb: Lena Nowak, Agnieszka Kamińska, Weronika Za-
wadzka, Sylwia Kalwat, Milena Parszewska, i MVP meczu Domini-
ka Łękawska, ponadto Staniszewska Paulina, Katarzyna Sochacka, 
Martyna Sochacka, Monika Kozera, Wiktoria Rachtan.

(jaki)

„W Świętokrzyskiem Ci się uda. Tu warto mieszkać!”
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza 

uczniów gimnazjów do udziału w konkursie pn. W Świętokrzyskiem 
Ci się uda. Tu warto mieszkać! Jego celem jest pokazanie korzystnych 
zmian, jakie zaszły w świętokrzyskich miastach i gminach od począt-
ku istnienia województwa, czyli od 1 stycznia 1999r. Konkurs ma tak-
że odpowiedzieć na pytanie, jak zmieniło się życie młodych ludzi, ich 
najbliższe otoczenie, miejsce nauki i wypoczynku. Poprawiła się in-
frastruktura drogowa, powstały nowe placówki kultury, obiekty spor-
towe i rekreacyjne, w nowoczesny sprzęt zostały wyposażone szkoły 
i przedszkola, a uczelnie wyższe kształcące w stolicy województwa 
proponują coraz to nowsze kierunki studiów. Inne regiony zazdrosz-
czą nam świetnych drużyn sportowych, które święcą triumfy nie tylko 
na arenie krajowej ale także międzynarodowej, skutecznie promując 
Świętokrzyskie. 

Prace konkursowe mogą mieć formę: pracy pisemnej w formie  
eseju, pracy plastycznej w formie plakatu, prezentacji multimedialnej 
lub fotoreportażu. Wykonane indywidualnie lub w zespołach. Czeka-
my na nie do 28 kwietnia br.

Prosimy o zachęcenie uczniów Państwa szkoły do udziału w kon-
kursie, którego regulamin dołączamy.

W sprawie szczegółów przedsięwzięcia prosimy o kontakt z Mał-
gorzatą Niewczas-Sochacką i Robertem Siwcem (tel. 41 343-90-37).

My się zimy nie boimy…
Zima ma same plusy 

i daje dużo frajdy i zabawy. 
Przekonali się o tym ucznio-
wie Zespołu Szkół Publicz-
nych, którzy  wraz ze swoimi 
nauczycielami udali się na 
kulig po najbliższej okolicy. 

Takiego kuligu jeszcze 
u nas nie było, ponieważ zima 
nie rozpieszczała nas dużą 
ilością śniegu. W tym roku 
udało się, spadło dużo śniegu 
i dzięki temu mogliśmy zorganizować szkolny kulig. Pod szkołę za-

jechały  sanie zaprzężone do dwóch rączych koni: siwka i gniadego. 
Każdy zajął bezpieczne miejsce i klasami udaliśmy się na przejażdż-

kę wśród zaśnieżonych 
lasów. Było bardzo we-
soło. Czasem niektórzy 
spadali z sań i musieli 
gonić odjeżdżający za-
przęg, ale mimo to każdy 
dobrze się bawił. Kiedy 
dojechaliśmy do polanki 
czekało na nas olbrzymie 

ognisko, kiełbaski i gorąca 
herbatka. Zaspokoiliśmy 
głód i urządziliśmy woj-
nę na śnieżki. Oczywiście 
wszyscy byli zwycięzca-
mi. Pomimo to, że troszkę 
zmarzliśmy nie możemy 
się doczekać kolejnego.

Agnieszka Pakuła
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Katarzyna Domańska najlepsza
Katarzyna Domańska z Majkowa z czasem 1.50,34 była najlepszą 

wśród kobiet w półmaratonie podczas Biegu Powstańców Stycznio-
wych, który 29 stycznia odbył się w Mostkach. 

Blisko 400 zawodników z całej Polski wzięło udział w Biegu Po-
wstańców Styczniowych, który odbył się w niedzielę 29 stycznia, 
w Mostkach k/Suchedniowa. Do Mostek przyjechali ludzie m.in. z Ra-
domia, Ostrowca, Kielc, Warszawy, Starachowic, Tarnobrzegu, Kra-
kowa, Kazimierzy Wielkiej. Organizatorzy przygotowali dla uczest-
ników dwie trasy biegowe  Dyszkę (bieg na 8,5 km) oraz Półmaraton 

(22,3 km), punkty zdobyte w tych biegach zaliczone były  do punktacji 
cyklu CrossRun 2017.  

Nowością była możliwość startu w Crossduathlonie , czyli  36,8 ki-
lometrów w trzech etapach: bieg 8,5 km + rower 22.3 km + bieg 6 km. 
Każdy finisher obu imprez otrzymał pamiątkowy medal oraz dyplom 
na życzenie, a najlepsi otrzymali  puchary i nagrody rzeczowe.  

(jaki)

Gala Szachowa za nami
Zakończyły się rozgrywki 12. edycji Szachowego Grand Prix 

‘2016. 21 stycznia 
wójt gminy Zdzisław 
Woźniak wręczył 
najlepszym puchary 
i nagrody.

Spotkanie otwo-
rzył Szymon Płusa 
– prezes GKS Grom, 
później obejrzeliśmy 
występ zespołu Ro-
mano. 12. edycję roz-

grywek podsumował inicjator tych zawodów Zbigniew Górzyński, 
następnie nastąpiła uroczystość wręczania nagród i pucharów.

Kolejność była następująca: 1. Mariusz Cichocki, 2. Andrzej 
Słoma, 3. Zbigniew Górzyński, 4. Kamil Romańczyk, 5. Zdzisław 
Socha, 6. Jerzy Siek, 7. Wojciech Bernatem, 8. Zdzisław Dudek, 9. 
Tadeusz Lisicki, 10. Tomasz Jędras, 11. Zenon Wojton, 12. Zyg-
fryd Dąbrowski.

Po części artystycz-
nej rozpoczęto 13. turniej 
z cyklu Szachowe Grand 
Prix 2017 gminy Skarży-
sko Kościelne. 

Zarząd klubu Grom  
pragnie  podziękować  za 
przybycie  przedstawicie-
lom Radia Kielce zespo-

łowi Romano, redaktorom Tygodnika Skarżyskiego, Naszej Gminy 
Skarżysko Kościelne oraz sponsorom: Zarządowi Banku Spółdzielcze-
go w Wąchocku, Starostwu Powiatowemu w Skarżysku - Kamiennej, 
firmie Trofea Sport Poland z Kielc oraz firmie WAX Andrzeja Jędrasz-
czaka z Podmarzasza.

(jaki)
Ajax po raz trzeci górą!

Ajax Skarżysko Ko-
ścielne trzeci rok z rzędu 
wygrał III Halowy Tur-
niej Piłki Nożnej Ferie 
z Kamienną 2017. Za-
wody, w których udział 
wzięło 20. drużyn, roze-
grano w dniach 8-10 lu-
tego.

Ajax Kościelne 
w finale pokonał Emememsy w rzutach karnych 5:4. Drużyna Ajaxu 
zagrała w składzie: Maciej Niziołek, Paweł Kocia, Bartosz Piętak, 
Patryk Błach, Piotr Grzejszczyk, Mariusz Grzejszczyk, Mikołaj 
Piórkowski. Królem strzelców został Adrian Trzeciakowski (Eme-
mensy - 10 bramek), najlepszym zawodnikiem został wybrany Maciej 
Niziołek (Ajax Kościelne).

(jaki)

Piotr Jędras najlepszy!
Piotr Jędras ze Skarży-

ska Kościelnego wygrał II 
Mistrzostwa Skarżyska-Ka-
miennej w Szachach Kla-
sycznych 2017 rozegranych 
10-11 lutego.

W Turnieju, który zo-
stał przeprowadzony sys-
temem szwajcarskim (VII 
rund), wzięło udział 28 za-

wodników ze Starachowic, Kielc, Bliżyna, Miedzianej Góry, Lublina, 
Krakowa, Radomia, Jastrzębi Zdroju, Skarżyska Kościelnego i Skarży-
ska - Kamiennej. 

Mistrzostwo wywalczył Piotr Jędras ze Skarżyska Kościelnego - 6 
pkt. 
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śWiąteczne akcenty

Zaśpiewali Dziecinie

Śpiewajmy Dziecinie – taki tytuł miało wydarzenie wyreżyse-
rowane i przygotowane przez Katarzynę Sieczka, które 15 stycznia 
obejrzeliśmy w Lipowym Polu Skarbowym.

Aż do połowy stycznia trwał świąteczny nastrój w naszej gminie. 
Ostatnim akcentem było spotkanie świąteczno-noworoczne, które 
zorganizowali: radny Włodzimierz Foch, rada sołecka i świetlica 
środowiskowa w Lipowym Polu Skarbowym przy wsparciu fundu-
szu sołeckiego.

Bardzo licznie 
przybyłych miesz-
kańców (zaistniała 
konieczność dosta-
wiania stołu i krze-
seł!) obu sołectw, ale 
także z Kierza Niedź-
wiedziego oraz za-
proszonych gości po-
witał Włodzimierz 

Foch. Ci ostatni dopisali. Przybyli: ks. proboszcz Mirosław Maciąg, 
radni powiatowi Danuta Banaczek i Paweł Wiatr, przewodniczą-
ca rady gminy Marzena Piętak, burmistrz Stąporkowa Dorota 
Łukomska, wójt Zdzisław Woźniak, radni Renata Kępa, Janusz 
Sieczka, Tomasz Winiarski, dyrektor szkoły Iwona Maj, prezes OSP 
Tadeusz Chyb. Całość poprowadziła Karolina Minda. 

Najpierw obej-
rzeliśmy jasełka 
przygotowane 
przez Katarzynę 
Sieczka i wycho-
wanków świetlicy 
środowiskowej. 
Wystąpili: Amelia 
Blajerska, Nata-
lia Bjalerska, Juli 
Glijer, Ola Minda, 

Karolina Minda, Oliwia 
Oleś, Julia Pluta, Zuzan-
na Płusa, Maja Rutkow-
ska, Wiktoria Sieczka, 
Zuzanna Sieczka, Bar-
tosz Dudek, Kacper Ko-
walik, Kamil Krzętowski, 
Aleksander Niziołek-
-Kiełbasa, Kacper Mag-
dziarz, Jakub Mendyk, 
Kacper Sieczka, Karol Sieczka i Oskar Sieczka.

Później popisowo za-
grały i zaśpiewały Niedź-
wiadki z Kierza Niedź-
wiedziego w składzie: 
Jacek Banaszczyk, Jan 
Ulewiński, Ireneusz Pą-
czek, Maciej Ulewiński, 
Krzysztof Pączek, Julia 
Sadza, Damian Wiatr, 
Maria Ulewińska, Ame-

lia Kuźdub, Julia 
Maciejczak, Maria 
Indyka, Weronika 
Winiarska i Karoli-
na Gruszczyńska.

Na dzieciaków 
czekała bogata nie-
spodzianka w postaci 

słodkich upominków ufundowanych przez Danutę Banaczek i Radę 
Sołecką Lipowego Pola Skarbowego ze środków funduszu sołeckie-
go. 

Na koniec modlitwę odmówił ks. proboszcz Mirosław Maciąg, 
a zebrani łamali się opłatkiem składając sobie życzenia. Nie zabrakło 
wspólnego śpiewania kolęd.

Jacenty Kita
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