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Egzemplarz bezpłatny

Obchody 155. rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego

* nowe stroje i instrumenty dla naszych zespołów,
* zapraszamy na Piernikowe Love dla Kacpra i Kai,
* nowa edycja Paktu Zatrudnieniowego,
* jubileusz Pereł z lamusa,
* odwiedziły nasze Koła Gospodyń Wiejskich,
* w przedszkolu i w szkołach.

Obchody Dnia Babci i Dziadka
Szydłowiec, Suchedniów, Skarżysko Kościelne, Kierz
Niedźwiedzi, Bodzentyn, Wąchock - w tych miejscowościach uroczyście obchodzono 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Dzieci i młodzież z naszych placówek pamiętają o swych
Babciach i Dziadkach. Uroczyste akademie na tę okoliczność odbyły
się w przedszkolu i w szkołach.
Czytaj na str. 8-9
Fotorelacja na str. 16.

Bezpieczne wakacje z OSP

Czytaj na str. 2-3. Fotorelacja na str. 15

Cichy bohater

Od piętnastu lat Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w Kielcach organizuje konkurs Pomóżmy dzieciom
spędzić szczęśliwie wakacje, w którym regularnie bierze udział Ochotnicza Straż Pożarna w Grzybowej Górze.
Czytaj na str. 5

Drugiego lutego po godz. 14.00, w święto Matki Boskiej Gromnicznej, przy ulicy Racławickiej wybuchł pożar w domu mieszkalnym. Na miejscu znalazł się Bartek Janowski…
Czytaj na str. 4
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Obchody 155. rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego
Szydłowiec, Suchedniów, Skarżysko Kościelne, Kierz Niedźwiedzi, Bodzentyn, Wąchock – w tych miejscowościach uroczyście
obchodzono 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
Uroczystości rozpoczęły się w Szydłowcu
19 stycznia w Szydłowcu rozpoczęły centralne obchody wybuchu
powstańczych walk, ostatniego w XIX wieku wielkiego zrywu narodowego, Powstania Styczniowego.
Rozpoczęły się one o 15.00 na Rynku Wielkim w Szydłowcu,
później nastąpił przemarsz do miejscowej fary, w której dziekan ks.
kan. Adam Radzimirski powitał uczestników Mszy św. w intencji
Powstańców i Ojczyzny, a przewodniczył jej o. Eugeniusz Kocik
z wąchockiego opactwa cysterskiego.

Powstania Styczniowego.
Już o 7.30 w Suchedniowie w intencji Ojczyzny odprawiono nabożeństwo, po czym uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik
Powstańczy przy ul. Bodzentyńskiej, skąd około 10.00 wyruszył 25.
Marsz Szlakiem Powstania Styczniowego. Wiązankę kwiatów pod
Krzyżem złożył radny Mariusz Szwanke, który reprezentował wójta
i radę gminy.
Następnie o godzinie 11.30 na cmentarzu parafialnym w Skarżysku Kościelnym na nagrobku bohatera walk powstańczych Leona Porzeczkowskiego (którego sylwetkę przybliżamy na stronie 10
– red.), wiązanki kwiatów złożyli wicewojewoda Andrzej Bętkowski, przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak wraz z wójtem

Zdzisławm Woźniakiem, Rodzina Powstańca, delegacje sołectw
Lipowego Pola Skarbowego, Skarżyska Kościelnego i Świerczka oraz
Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy.
W dalszej części obchodów delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod
tablicą ks. Aleksandra Malanowicza,
uczestnika powstania, na mogile powstańczej na cmentarzu parafialnym
oraz przy kapliczce.
Na koniec na scenie szydłowieckiego zamku obejrzeliśmy spektakl
poetycko-muzyczny pn. Pamiętny rok
1863 w wykonaniu Teatru Poezji i Muzyki U Radziwiłła pod kierunkiem Sławy Lorenc-Hanusz. Gminę Skarżysko
Kościelne reprezentował w Szydłowcu
Piotr Piwowarczyk.
Pamięci bohaterów walk 1863/1864
W sobotę, 20 grudnia, w Suchedniowie, Skarżysku Kościelnym, Kierzu Niedźwiedzim i Bodzentynie odbyły się uroczystości upamiętniające 155. rocznicę wybuchu
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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,
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przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, rad sołeckich, mieszkańców, jak również
zacnych
gości
osobach: posła Krzysztofa
Lipca,
wicewojewody
Andrzeja Bętkowskiego,
wiceprzewodniczącego
Sejmiku Województwa
Andrzeja Prusia, starosty Jerzego Żmijewskiego. Obecne były władze

Modlitwę w intencji bohaterów walk powstańczych oraz Ojczyzny
odmówił proboszcz parafii Gąsawy Rządowe ks. Krzysztof Świątek.
Później głos zabrali zaproszeni goście, a kulminacyjnym punktem uroczystości przy Mogile było składanie wiązanek kwiatów oraz
zapalenie zniczy.

Na koniec strażacy z Grzybowej Góry oddali trzykrotny salut
armatni.
Jacenty Kita

samorządowe naszej gminy z przewodniczącą rady gminy Marzeną
Piętak, grupą radnych, wójtem Zdzisławem Woźniakiem, sekretarz
gminy Moniką Mączyńską, a także delegacja samorządu Szydłowca,
Mirowa i Jastrzębia.
Byli również członkowie Związku Strzeleckiego, uczestnicy XI
Marsza Szlakiem Szydłowiec – Skarżysko Kościelne – Wąchock
z komendantem Romanem Burkiem. Powitał ich wszystkich w imieniu organizatorów sołtys Kierza Stanisław Czubak.
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Cichy bohater
2 lutego, po godz.
14.00, w święto Matki
Boskiej Gromnicznej
przy ulicy Racławickiej wybuchł pożar
w domu mieszkalnym.
Spalił się całkowicie
pokój, w znacznej części kuchnia i korytarz.
Reszta domu jest do
malowania. Na miejscu znalazł się Bartek
Janowski…
Wracający ze szkoły uczeń II Liceum im. J. Słowackiego Bartek Janowski zauważył
krzyczącą 76-letnią kobietę. Natychmiast wyjął telefon i powiadomił
straż pożarną, następnie wyciągnął kobietę przez okno na zewnątrz
ratując jej życie.
Trzeba dodać, że okno znajduje się na wysokości ok. 160 cm, więc
trzeba było mieć sporo siły, aby z tej wysokości kogoś wyciągnąć.
-Krzyczała, wołała o pomoc, więc ją po prostu wyciągnąłem - tak odpowiadał nasz cichy bohater Bartek Janowski z ulicy Racławickiej.
Postawa do naśladowania dla młodzieży.
Dodajmy, że 12 lutego w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbył się uroczysty apel,
mający na celu uhonorowanie za odwagę i bohaterską postawę 19.letniego Bartosza.
Podczas spotkania w komendzie otrzymał podziękowania
od wicewojewody świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, starosty Jerzego Żmijewskiego oraz dyrektor II LO Martyny Maćkowiak oraz uhonorowany specjalną okolicznościową statuetką strażaka, którą otrzymał z rąk komendanta Państwowej Straży Pożarnej
Marcina Machowskiego.
Zbigniew Ścisłowicz
(jaki)

Projekt współfinansowano ze środków Unii
Europejskiej na poddziałanie - Rozwój podmiotów
kultywujących
lokalne
tradycje objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 –
2020.
Agnieszka Pakuła
Magda Mamcarz

Piernikowe Love dla Kacpra i Kai

Nowe stroje i instrumenty dla naszych zespołów
Dziecięcy zespół
ludowy Niedźwiadki, działający przy
Publicznej
Szkole
Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim
otrzymał: 9 kompletów
ludowych
strojów damskich,
5 kompletów ludowych strojów męskich, instrument wiolonczelę oraz bęben marszowy.
Również zespół wokalno – instrumentalny działający w Szkole
Podstawowej w Skarżysku Kościelnym pod opieką Renaty Wolskiej
wzbogacił się o nowe instrumenty, które zostały zakupione w ramach
projektu grantowego
zrealizowanego przez
Stowarzyszenie Lipowa Polana z siedzibą
w Lipowym Polu Plebańskim w ramach
konkursu
ogłoszonego przez Lokalną
Grupę Działania Razem na Piaskowcu.
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Szkolny Klub Wolontariatu #EsKaWu działający w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym we współpracy z Samorządem
Uczniowskim I LO w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do udziału
w akcji charytatywnej [#Piernikowe Love]. 25 lutego 2018r. przy Parafii
Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym i 4 marca 2018r. przy Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Skarżysku-Kamiennej, wolontariusze
będą sprzedawać własnoręcznie upieczone serca z piernika.
Dochód z akcji przeznaczony będzie na rehabilitację i leczenie
Skarżyszczan - czteroletniego Kacpra i dwuletniej Kai Pisarków.
Rodzeństwo choruje na SMA – rdzeniowy zanik mięśni. To postępująca, genetyczna choroba, która powoduje osłabienie, a potem całkowity
zanik mięśni kończyn dolnych, górnych, a na końcu oddechowych.
Dzieci potrzebują stałej i kosztownej rehabilitacji, aby ich mięśnie były
w jak najlepszym stanie jak najdłużej.
Wszystkich ludzi dobrej woli zapraszamy do wsparcia naszej akcji.
Anna Rokita
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Sprzęt do ratowania życia za choinki
Ochotnicze Straże Pożarne Lipowego Pola Plebańskiego, Klimontowa i Zajączkowa, to jednostki, które udało się wesprzeć, dzięki ubiegłorocznej akcji Radia Kielce Choinka pod choinkę.

W ramach corocznego przedświątecznego przedsięwzięcia zbieraliśmy pieniądze dla strażaków na zakup sprzętu i środków ratujących życie.
Podczas 5 dni licytacji na antenie oraz dzięki wpłatom na konto
partnera Choinki pod choinkę - kieleckiej Caritas, udało się zebrać prawie 20 tysięcy złotych.
W siedzibie radia odbył się uroczysty finał, podczas którego ochotnicy otrzymali sprzęt. Prezes Radia Kielce - Janusz Knap podziękował
wszystkim, którzy włączyli się w licytację i przekazali pieniądze dla
straży. Wyraził też ogromną satysfakcję, że po raz kolejny udało się
wzbudzić w ludziach potrzebę pomagania i dzielenia się z innymi.
Jak powiedział komendant wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej w Kielcach, Adam Czajka, bez pomocy Ochotniczych Straży
Pożarnych nie dałoby się zagwarantować poziomu bezpieczeństwa regionu na należytym poziomie, gdyż to niezbędne ogniwo w działaniu
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
W tegoroczną akcję Radia Kielce Choinka pod choinkę włączyli się
kościelni hierarchowie. Biskupi z trzech diecezji województwa świętokrzyskiego – kieleckiej, radomskiej i sandomierskiej ufundowali
choinki. Drzewko przygotowali też oblaci ze Świętego Krzyża oraz
dziennikarze Radia Kielce.
Podczas 15 lat podczas akcji Choinka pod choinkę udało się zebrać
ponad 290 tysięcy złotych.
Źródło: Radio Kielce

Bezpieczne wakacje z OSP
Od piętnastu lat Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Kielcach organizuje konkurs Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje, w którym regularnie bierze udział Ochotnicza Straż
Pożarna w Grzybowej Górze.
W XV edycji konkursu, który odbył się latem 2017 roku udział
wzięły 33 organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne, ośrodki

kultury oraz centra sportu i rekreacji. W listopadzie minionego roku
Komisja Konkursowa dokonała oceny podejmowanych działań w zakresie objętym konkursem.
W czwartek 18 stycznia 2018 roku odbyło się uroczyste spotkanie
organizatorów konkursu z uczestnikami podczas którego wręczony
nagrody i upominki. Działania realizowane przez Ochotniczą Straż
Pożarną w Grzybowej Górze znalazły uznanie w oczach Komisji, za
co OSP została wyróżniona upominkiem wręczonym przez Czesława Dawida, Dyrektora WORD Kielce, na ręce Prezesa OSP Grzybowa
Góra, Mariana Gładysia.
Tego dnia nie zabrakło okolicznościowych przemówień organizatorów konkursu, m.in. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, Wicewojewody Świętokrzyskiego Andrzeja
Bętkowskiego, którzy podkreślali zaangażowanie uczestników konkursu w szerzenie informacji o bezpieczeństwie w ruchu drogowym
i bezpiecznym spędzaniu wolnego czasu przez dzieci.
Rafał Lipka

Policyjne podsumowanie roku 2017
25 stycznia w sali konferencyjnej KP Policji w Skarżysku- Kamiennej odbyła się Narada Roczna podsumowująca pracę skarżyskich policjantów za 2017 rok. Brał w niej udział wójt gminy Zdzisław Woźniak.
Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Komendantowi
Wojewódzkiemu Policji
w Kielcach insp. Dariuszowi Augustyniakowi
przez Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej podinsp. Krzysztofa Leśniewskiego.
W głównej części spotkania Komendant Powiatowy Policji
w Skarżysku – Kamiennej insp. Tomasz Śliwiński szczegółowo omówił pracę podległych mu policjantów w obszarze służby kryminalnej,
prewencyjnej i logistycznej. Komendant Śliwiński zwrócił uwagę na
spadającą liczbę przestępstw i dobrej, ogólnej wykrywalności, która
wyniosła 75 %. Oceniając bezpieczeństwo w ruchu drogowym wskazał na spadek liczby wypadków (2016 – 91, 2017 – 73), co w ocenie
komendanta jest dobrym trendem. Niestety mimo mniejszej liczby
zdarzeń drogowych, wzrosła liczba ofiar śmiertelnych (2016 – 5, 2017
– 7). Komendant zwrócił również uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego. W minionym roku w wypadkach drogowych
rannych zostało 39 pieszych, a czterech poniosło śmierć. Szef skarży-

skich policjantów podkreślił, że podniesienie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym będzie w dalszym ciągu jednym z głównym priorytetów
funkcjonariuszy. W obecnym roku policjanci będą skupiać się na
obecności na drodze oraz działaniach profilaktycznych podnoszących
świadomość społeczną.
Damian Szwagierek
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Powiat ogłosił przetarg na drogę
Powiat skarżyski ogłosił przetarg na realizację inwestycji pod
nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji SkarżyskoKamienna - Mirzec - Etap I. Jeśli przetarg uda się rozstrzygnąć, a zadanie zrealizowane zostanie w terminie, przebudowaną drogą pojedziemy na początku października br.
Przypomnijmy - w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec – etap I powiat
chce przebudować 1,5 km wspomnianej drogi (od km 0+000,00 do
km 1+500,00). Zakres robót obejmuje m.in.: przebudowę drogi klasy Z
o długości 1,5 km (nawierzchnia jezdni po poszerzeniu o szer. 6,50m),
budowę chodnika o nawierzchni z kostki brukowej (1500,00mb,
2164,00m2), wykonanie pobocza z kruszywa, budowę i przebudowę
zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej (3470,00m2), przebudowę
istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi, wykonanie systemu
odwodnienia, wykonanie regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, a także
wykonanie obsiewu trawą w niezbędnym zakresie.
Wspomniane zadanie realizowane będzie przy wsparciu ze środków Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019.
Podmioty zainteresowane udziałem w przetargu mogą zgłaszać
chęć udziału w postępowaniu do 02 marca. Termin realizacji zamówienia ustalono na 01 października br.

II edycja Paktu Zatrudnieniowego - Job
Firma 2018
We wtorek 6 lutego, członkowie
Paktu Zatrudnieniowego na rzecz
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych po 50 r. ż. w powiecie skarżyskim spotkali się po raz pierwszy
w 2018r. Tym razem gospodarzem
spotkania była Dyrektorka Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej – Edyta Górlicka.
W spotkaniu w CIS uczestniczyły Agata Gula, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym oraz
Monika Mączyńska, Sekretarz Gminy, przedstawiciele instytucji członków Paktu i reprezentując naszą Gminę w Pakcie Zatrudnieniowym.
W pierwszej części spotkania partnerzy jednomyślnie zdecydowali o rozszerzeniu grona partnerów Paktu zatrudnieniowego, do
składu którego dołączyło Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-

Współpracuj z nami…
26 stycznia w sali konferencyjnej urzędu gminy odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach cyklu spotkań informacyjnokonsultacyjnych pod hasłem Współpracuj z nami – rozwijaj swoją firmę skierowanych do przedsiębiorców i pracodawców.
W spotkaniu udział wzięli również wójt gminy Zdzisław
Woźniak, kierownictwo PUP, grupa radnych, kierownicy gminnych
jednostek organizacyjnych.

Przybyli na spotkanie uzyskali informacje na temat form wsparcia
oferowanych przez urząd pracy w bieżącym roku, zasad i kryteriów
ich przyznawania, wspierania rozwoju zawodowego pracodawcy i pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Bazy Usług
Rozwojowych, a także na temat zmian w zatrudnianiu cudzoziemców
w Polsce od 2018. Omówiono także zagadnienia związane z możliwościami uzyskania przez pracodawców dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych.
(jaki)
Zdjęcie: Agata Zalewska – PUP Skarżysko Kamienna.
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-Kamiennej. Dyskusji poddano formułę dalszego funkcjonowania II
edycji Paktu i realizowane w jego ramach działania JobFirmy 2018.
Priorytetem będzie wypracowanie ścieżki rekrutacji uczestników projektu i zasad kwalifikacji. Jeszcze w miesiącu lutym zostaną opracowane regulamin i formularze zgłoszeniowe dla osób zainteresowanych
wzięciem udziału w działaniach JobFirmy 2018r.
Wśród pierwszych działań wspierających uczestników w powrocie
na rynek pracy planowane jest zorganizowanie specjalnie dedykowanych im zajęć. Zajęcia będą obejmowały 80 godzin, podczas których
trenowane będą umiejętności interpersonalne, przygotowywane profesjonalne dokumenty aplikacyjne, nie zabraknie ćwiczeń z zakresu
technik radzenia sobie ze stresem i autoprezentacji podczas rozmów
z pracodawcami. Integralną częścią spotkań i rozmów indywidualnych z uczestnikami II edycji Paktu będzie diagnoza potencjału zawodowego w postaci paszportu kompetencji. Zastanawiano się również
nad formami wsparcia oferowanymi na rzecz uczestników przez poszczególnych partnerów Paktu zatrudnieniowego.
Partnerzy rozmawiali również na temat planu pracy Paktu w 2018
roku i tematyki kolejnych spotkań. Uzgodniono termin i miejsce najbliższego spotkania – już 27 lutego w siedzibie Powiatowego Centrum
Pomocy w Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.
Osoby zainteresowanie wzięciem udziału w działaniach JobFirmy
2018 zapraszamy do śledzenia strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej, gdzie zostaną zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu.
Źródło: PUP Skarżysko-Kamienna
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Cała Polska czyta…przedszkolakom

Przemija uroda, zostaje pogoda

W dniu 1 lutego 2018
roku przedszkolaki z grup
Biedronek i Misiów z Przedszkola
Samorządowego
w Skarżysku Kościelnym
odwiedziły
miejscową
Bibliotekę Publiczną. Nie
była to ich pierwsza wizyta w miejscu, gdzie mieszka książka. Wycieczki do
biblioteki są dla dzieci
atrakcją, a jednocześnie wielką niespodzianką, bo nigdy nie wiedzą
jaki Gość zawita do biblioteki i im poczyta. Dzięki różnorodnym
i ciekawym formom tej wspólnej akcji biblioteka stała się dla przedszkolaków magicznym miejscem. Tutaj dzieci wyciszają się, potrafią
uszanować obecność innych osób. Są bardzo zaangażowane, otwarte
i spontaniczne.
Tym razem starszakom w ramach programu Cała Polska czyta
dzieciom bajeczkę czytała pani kierownik biblioteki – Teresa Banaszczyk. Dzieci zapoznały się z książką Inez Krawczyk pt. Siódme niebo.
Autorka książeczki wprowadza najmłodszych czytelników w świat
językowych zawiłości, które mogą prowadzić do mniej lub bardziej
zabawnych nieporozumień, czego na własnej skórze doświadczyła
piątka przyjaciół. Ta bogato ilustrowana bajeczka zawiera dziesięć
opowiadań. Po ich przeczytaniu każdy utwierdzi się w przekonaniu,
że w siódmym niebie jest piękne i że warto mieć choć odrobinę anielskiej cierpliwości oraz umieć puścić coś w niepamięć. Z kilkoma z nich
zapoznała dzieci właśnie pani Teresa, która zachęciła ich również do
tego, by dzieci dowiedziały się więcej o wesołych przygodach piątki
przyjaciół, wypożyczając książkę z biblioteki i wspólnie z rodzicami
ją przeczytały.
Magdalena Kolasa
Teresa Banaszczyk

Pięć lat temu, 1 lutego 2013 roku, kilkoro zapaleńców - słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, postanowiło bawić, śmieszyć i...
wzruszać siebie i innych. Założyli grupę rozrywkową Perły z Lamusa. W środę, 31 stycznia, w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku

Spotkanie z KGW
Marzena Sobala i Marzena Piętak
z Urzędu Marszałkowskiego z Kielc
zainteresowały się działalnością Kół
Gospodyń Wiejskich ze Skarżyska
Kościelnego oraz Grzybowej Góry
i postanowiły je odwiedzić.
Organizatorem
spotkania
była przewodnicząca Rady Gminy
Skarżysko Kościelne Marzena Piętak.
Podczas spotkania poruszono wiele
wątków, zarówno miłych, jak i problematycznych, z którymi się borykamy nie tylko my, ale i inne organizacje. Podziwiano również ręko-

dzieła Agnieszki Śledź, która przywiozła kilka swoich wyrobów.
Szymon Płusa

- Kamiennej grupa obchodziła swoje piąte urodziny. Z okazji Jubileuszu odbył koncert pt. Przemija uroda, zostaje pogoda, licznie zebrana
publiczność zaśpiewała grupie gromkie Sto Lat.
Na początku grupę tworzyło pięcioro ludzi: Anna Tchórzewska,
Danuta Głogowska, Bożena Winiarska - Kasprzyk, Mieczysław
Siemiączko i Bogusław Zieliński. W ciągu miesiąca przygotowali
program słowno-muzyczny Portret kobiety.
Oprócz scenek rodzajowych, humorystycznych wierszy okolicznościowych i piosenek
znalazły się utwory
W.
Szymborskiej
i A. Osieckiej. Grupa
liczy 15 osób. Zagrali blisko 130 koncertów i są coraz bardziej rozpoznawali w regionie
i Polsce. Spotykają się na próbach dwa razy w tygodniu, w Miejskim
Centrum Kultury.
Podczas koncertu, oprócz Pereł z Lamusa wystąpili zaproszeni goście: zespół The Fifty Five z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczennice
I LO im. J. Słowackiego, Wacław Pejas, Zespół Fantazja z Szydłowca
oraz niespodzianka Kapela Bliżej Serca.
Zanim
Perły
z Lamusa zaczęły na
dobre koncert, zaproszeni goście złożyli życzenia. Na scenie pojawili się m.in.
posłanka Marzena
Okła - Drewnowicz,
prezydenci
miasta Konrad Kronig
i Andrzej Brzeziński, przewodnicząca Rady Gminy Skarżysko - Kościelne Marzena Piętak, Katarzyna Skarus, dyrektorka Gminnego
Ośrodka Kultury w Bliżynie oraz Tadeusz Chyb, prezes OSP w Lipowym Polu Plebańskim, dziadek Kai i Kacpra Pisarków, rodzeństwa
ze Skarżyska, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Podczas koncertu była prowadzona zbiórka na ich leczenie (zebrano 1925,63 zł).
- W pierwszych latach potrafiliśmy zrobić rocznie trzy-cztery
programy, natomiast w ostatnich dwóch latach tych programów było
mniej, niestety nie da się więcej, ponieważ mamy dużo występów.
W ubiegłym roku zrobiliśmy tylko jeden nowy program - podkreśla
Anna Tchórzewska.
Źródło: skarzysko24.pl
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Obchody Dnia Babci i Dziadka
Przedszkolacy swym babciom i dziadkom
W zimowy miesiąc styczeń wpisane są takie dni, które wzbudzają
ogromne emocje - to święto Babci i Dziadka.
Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni czynią dzieciństwo
udanym i szczęśliwym. Dla swych wnuków mają zawsze czas, umieją
pocieszyć, są cierpliwi, zawsze lepiej rozumieją a przede wszystkim
bezgranicznie kochają. Dla nich wnuczęta są radością życia.

Dlatego w podzięce za ich wielkie serce, w dniach 23-26 stycznia
2018r. odbyły się uroczyste spotkania, które stały się tradycją w naszym przedszkolu. Dyrektor Barbara Kocia wraz z nauczycielkami
witała ciepłymi słowami szanownych gości, składając im serdeczne
życzenia. Seniorzy mogli podziwiać umiejętności swych wnuków
prezentujących wiersze, piosenki, tańce. Mali artyści z dużym prze-

Radość zagościła na twarzach babć i dziadków
Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie i wychowankowie Szkoły
Podstawowej w Grzybowej Górze przygotowali uroczystą akademię,
na którą zaprosili Babcie i Dziadków. Uroczystość odbyła się w miejscowej remizie OSP, a do jej organizacji walnie przyczynili się Rodzice
dzieci z Przedszkola i Klas I-II.

jęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role. W ten sposób mogli
podziękować za trud włożony w ich wychowanie. Wszędzie słychać
było gromkie Sto lat, które bardzo wzruszało gości.
Na koniec wszystkie wnuczęta obdarowały swoich bliskich własnoręcznie przygotowanymi upominkami. Goście ze wzruszeniem
patrzyli na swoje pociechy i wielkimi brawami dziękowali za występy.
Dopełnieniem uroczystych spotkań były słodkie poczęstunki. Atmosfera była uroczysta, podniosła i pełna radości. Święto Babci i Dziadka
to dzień pełen uśmiechu, wzruszeń i radości.
Najmłodsi mieszkańcy Kierza Niedźwiedziego seniorom
29 stycznia w SP Kierz Niedźwiedzi dzieci z oddziału i przedszkolnego wystąpiły z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Program przygotowały Agnieszka Grubała i Angelika Kocia.
Dodajmy, że 26 stycznia okolicznościowy program zaprezentowali
uczniowie klas starszych, a do występu przygotowała ich Justyna Woźniak.
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Wychowankowie Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego pod opieką Magdaleny Chmolowskiej-Becli recytowali wiersze,
w których wyznali miłość i wdzięczność swoim ukochanym babciom
i dziadkom. Następnie wręczyli im samodzielnie przygotowane laurki, a później zasiedli wraz z nimi aby oglądać występ klasy I i II.
Uczniowie klasy I i II, pod opieką Sylwii Oczkowicz i Katarzyny
Kowalik, wystąpili w autorskiej interpretacji wiersza Juliana Tuwima
Rzepka. Piękne stroje, doskonała gra aktorska i świetne wczucie się
w role sprawiły, że występ dzieci przypadł do gustu wszystkim licznie tego dnia zgromadzonym widzom. Po swoim występie milusińscy
wręczyli babciom i dziadkom prześliczne kwiaty wyznając podziękowanie za wsparcie udzielane rodzicom w codziennym wychowaniu
dzieci.
Na koniec uroczystości uczennice klasy V, które przygotowywała
Ewelina Hamera, zaprezentowały układ taneczny do najnowszych hi-
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Dzień Babci i Dziadka

tów muzyki pop.
Tego dnia uśmiechy i radość gościły na twarzach wszystkich Babć,
Dziadków, Rodziców oraz Dzieci. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze serdecznie dziękują Rodzicom za pomoc w zorganizowaniu Dnia Babci i Dziadka oraz za przepyszne wypieki przygotowane na tę uroczystość.

Woźniak oraz – w imieniu własnym, radny gminy i chorego wójta –
przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak.

Po prostu: Kochamy Was
Wystarczą dwa słowa oraz
przepiękny występ, aby oddać
to, co najmłodsi czują do swych
Babć i dziadków.
W środę, 7 lutego, w Szkole
Podstawowej w Skarżysku Kościelnym odbyła się wspaniała
akademia z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Wypełniona po brzegi
duża sala gimnastyczna gromkimi brawami nagradzali występy młodych artystów, a można

Po występie – uczniowie klas I-III przekazali babciom i dziadkom
upominki, przygotowany został również dla nich słodki poczęstunek.

powiedzieć, że w niektórych przypadkach wręcz aktorów. Do tego
wspaniałe stroje, kilkakrotnie zmieniane i wyjątkowo dopasowane do
prezentowanych treści.

Życzenia seniorom przekazali w imieniu nauczycieli przygotowujących program Anastazja Górzyńska, dyrektor szkoły Witold

Program przygotowały: Marzanna Dręga, Anastazja Górzyńska, Marta Kocia, Beata Pastuszka oraz Magda Mamcarz i Renata
Wolska.
Zofia Sieczka
Rafał Lipka
Jacenty Kita
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Leon Porzeczkowski – bohater Powstania
Styczniowego
Tegoroczne uroczystości 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w naszej gminie rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy na mogile Leona Porzeczkowskiego, uczestnika
walk narodowych 1863 roku.
Mogiła weterana położona
jest przy głównej alei prowadzącej od bramy wejściowej
cmentarza. Już niedaleko przeciwległego ogrodzenia cmentarza (gdzie po prawej stronie
znajduje się mogiła ofiar II
Wojny Światowej) – bezpośrednio przy dróżce, po lewej
stronie znajduje się wybetonowana mogiła wygrodzona 4
kamiennymi słupami połączonymi rurami stalowymi.
Na kamiennym, schodkowym fundamencie postawiono
kamienny cokół zwieńczony krzyżem imitującym pień
drzewa z odciętymi konarami. Widnieje na niej księga
z otwartymi stronami.
Z lewej strony księgi znajduje się napis:
Ś.P. Leon Porzeczkowski, Lat
66 zm. 5.VII.1911 r./ Maja Porzeczkowska, Lat 64 zm. 8.II.1921 r.
Z prawej strony księgi widnieje napis:
Ś.P. Władysław Porzeczkowski, Lat 23, zm. 14.VI.1905 r./
Leon Porzeczkowski, Lat 31 zm.
10.VIII.1931 r.
Na dole księgi napisano:
Pamiątkę kładzie syn Józef
Leon Porzeczkowski (ur. 1845zm. 1911) wg. przekazów rodziny
Porzeczkowskich i Kulińskich, był
uczestnikiem powstania styczniowego 1863 roku. Za czynny udział
w powstaniu został zesłany na
Sybir. Potwierdzenie znajdujemy
w dokumentach AGAD – zespół
Zarząd Generalny – Policmajstra w Królestwie Polskim. Po pobycie
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w Guberni Tomskiej powrócił do Skarżyska Kościelnego, gdzie mieszkał do końca swoich dni. Ożenił się z Marią z Wróblewskich, z którą
miał kilkoro dzieci.
Podpis: Leon Porzeczkowski z żoną Marią (siedzą od lewej), po
prawej z tyłu stoi ich syn Władysława z żoną Janiną, również sybirak
W wieku 66 lat zmarł dnia 5 sierpnia 1911 roku. Pochowany został
na cmentarzu parafialnym w Skarżysku Kościelnym we wspólnej mogile ze swoim synem Władysławem, zmarłym w 1905 roku w wieku 23
lat. Później w tej mogile złożono również jego małżonkę Marię, zmarłą w wieku 64 lat w 1921 roku oraz Leona, syna Władysława, zmarłego
w 1931 roku w wieku 31 lat.
Opracował: (jaki) na podstawie: http://powstanie1863.zsi.
kielce.pl/index.php?id=s09

Bezpłatna pomoc prawna
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej powiat skarżyski będzie prowadził od
dnia 2 stycznia 2018 r. trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.
Dwa punkty będą zlokalizowane w budynkach należących do zasobów powiatu, gdzie pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych:
Punkt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – pl. Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 39 530 55 porad będzie
udzielać przemiennie 3 adwokatów i 2 radców prawnych.
Czynny:
poniedziałek
wtorek
środa		
czwartek
piątek

od godz. 8.00 do 12.00
od godz. 13.00 do 17.00
od godz. 9.00 do 13.00
od godz. 13.00 do 17.00
od godz. 8.00 do 12.00

Punkt w Powiatowym Urzędzie Pracy – ul.1 Maja 105 26-110
Skarżysko-Kamienna, tel. 41 25 173 00 porad będzie udzielać przemiennie 2 adwokatów i 3 radców prawnych. Czynny – j.w.
Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:
której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się
o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny, lub która uzyskała
zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego, lub która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza
granicami państwa, lub która nie ukończyła 26 lat, lub która ukończyła 65 lat, lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy
naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia
lub poniesienia straty, kobietom w ciąży.
Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa
ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego
z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw
z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.
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Minął miesiąc w SP Grzybowa Góra
O bezpieczeństwie podczas ferii
W środę, 7 lutego, naszą
szkołę odwiedził dzielnicowy Paweł Wodziński, który
wraz z przedstawicielką Komendy Powiatowej Policji
w
Skarżysku-Kamiennej
Edytą Wiatr przypomniał
dzieciom o zasadach zachowania bezpieczeństwa
podczas zabaw na śniegu
i lodzie.
Szczególnie
uczulił
dzieci na ostrożność podczas aktywnego spędzania wolnego czasu na nartach
i łyżwach. Przypomniał także podstawowe zasady poruszania się po drogach,
a także zwrócił uwagę na zachowanie czujności, gdy dzieci zostają same
w domu.
Prelekcję Policji wysłuchali uczniowie i wychowankowie Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze.

stęp bardzo podobał się uczniom, którzy nagrodzili artystów gromkimi brawami.
Szkolne Walentynki
Ostatni dzień nauki szkolnej przed feriami uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze spędzili nadzwyczaj miło i przyjemnie.

Zabawa Karnawałowa
Dzień później w Szkole Podstawowej
w Grzybowej Górze odbyła się Zabawa
Karnawałowa dla uczniów szkoły i wychowanków Przedszkola działającego w Szkole. Dodatkową okazją do
świętowania był przypadający tego dnia Tłusty Czwartek.

Tego dnia odbył się konkurs Piosenki o miłości, w którym wystąpiło w sumie 26 dzieci (solo lub w zespołach). Występy uczniów oglądało
i oceniało Jury bacznie przyglądające się małym i dużym artystom.

Z tej okazji dzieci zjadły smaczne pączki, a po nabraniu sił doskonale bawiły się przy największych przebojach muzyki pop i dance.
Młodsze dzieci wystąpiły w przebraniach, które przygotowali Rodzice,
więc nie zabrakło Księżniczek, Strażaków, Policjantów, a także wielu
innych, interesujących kreacji. Starsi uczniowie tańczyli do samego
końca zabawy, aż niektórym szkoda było rozchodzić się do domu…
Profilaktyczny spektakl
10 lutego uczniów SP w Grzybowej Górze odwiedzili artyści z białostockiego teatru Magik, którzy wystąpili w przedstawieniu Tomcio
Łakomczuszek w Krainie Czekoladowych Serduszek.
Spektakl profilaktyczny poruszał kwestię prawidłowego, zdrowego odżywiania się przez dzieci i dorosłych. Artyści przekonywali o potrzebie zachowania aktywności fizycznej zgodnie z idę W zdrowym
ciele – zdrowy duch. W interaktywnym przedstawieniu wzięli udział
także ochotnicy spośród dzieci zgromadzonych na spektaklu. Wy-

Każde wykonanie podobało się publiczności licznie zgromadzonej w szkole, a każdy występujący otrzymał gromkie brawa. Po konkursie odbyło się wręczanie Walentynek zbieranych przez Pocztę
Amora. Uczennice klasy V i VII działające we współpracy z Samorządem Uczniowskim rozdały walentynkowe kartki i serduszka wszystkim zakochanym.
Rafał Lipka
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Dzień Bezpiecznego Internetu

Pamiętają o swym patronie

W ramach Ogólnopolskiego Dnia Bezpiecznego Internetu w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas II – III,
IV – VII szkoły podstawowej oraz II – III gimnazjum przeprowadzone przez nauczycieli informatyki przy współpracy z podkom. Anną
Sławińską z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej.

19 stycznia w Szkole
Podstawowej w Skarżysku Kościelnym świętowano Dzień Patrona
szkoły Stanisława Staszica.
Zebrani na małej
sali uczniowie, pedagodzy i pracownicy szkoły
najpierw obejrzeli program okolicznościowy
przygotowany z uczniami przez Małgorzatę
Paź.
Mieliśmy więc pokazową lekcję (a do

Na zajęciach została poruszona tematyka dotycząca tegorocznego
hasła DBI – Tworzymy kulturę szacunku w sieci.
Podkom. Anna Sławińska zwróciła szczególną uwagę na kwestię
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w prowadzonych zajęciach wskazując zarówno na korzyści związane z użytkowaniem Internetu, jak
odpowiedzi wezwanym został dyrektor szkoły Witold Woźniak),
elementy historyczne (w jednej z scen pojawia się Patron – w tej roli

i na zagrożenia z niego płynące. Uczniowie starali się odpowiedzieć na
kluczowe pytanie: Co zrobić aby dostęp do Internetu był bezpieczny?.
Wspólnie opracowali szkolny kodeks zasad, dotyczących poszanowania innych osób w sieci.
Policjantka skarżyskiej Komendy przestrzegała między innymi
przed kontaktem z internetowymi oszustami, przed hejtem oraz uzależnieniem od Internetu.
W spotkaniach profilaktycznych wzięło udział ponad 250 uczniów.
Prowadzone spotkania zakończyły się rozstrzygnięciem i wręczeniem nagród dla laureatów i wyróżnionych w konkursie literackim pt.
Internet w rymowance oraz w konkursie plastycznym pt. Bądź bezpieczny w sieci. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
Składamy podziękowania dla podkom. Anny Sławińskiej za profesjonalne przeprowadzenie spotkania z uczniami naszej szkoły.
Agnieszka Pakuła
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Wiktor Winiarski) oraz historyczny taniec w wykonaniu uczniów
z klasy II (przygotowanych przez Marzannę Dręgę). Później sylwetkę
Patrona przybliżyły Julia Sadza i Paulina Suwara, a na koniec uczniowie rozwiązywali quiz.
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Jacenty Kita

W Szkołach
Szkoły inscenizację Jasełek.
Widzowie z zachwytem oglądali przedstawienie ubarwione pięk-

Wycieczka do Wachocka
Uczniowie klasy VII wraz z nauczycielem historii - Sławomirem
Ziewieckim - pojechali na wycieczkę do Wąchocka.

nymi strojami, dekoracją, śpiewem i tańcem, a podniosła atmosfera
sprzyjała wzajemnej integracji.
Magdalena Pisarek
Celem wycieczki było
poznanie wąchockich zabytków - zespołu klasztornego o.o. Cystersów,
pamiątkowych tablic opisujących walkę na naszym
terenie o wolność i niepodległość naszego kraju.
Uczniowie odczytali humor na tablicach leżących
wzdłuż trasy prowadzącej
do pomnika sołtysa.
Spędzili milo chwile na placu zabaw i skate parku. W drodze powrotnej odwiedzili Zagrodę edukacyjną - W krainie alpaki położoną
w Tychowie Starym - Podlesie.
Końcowym akordem wycieczki był postój w pizzerii
Sławomir Ziewiecki

Zabawa karnawałowa w przedszkolu

Karnawał
to
fantastyczny
czas
nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. A może przede
wszystkim dla naszych milusińskich.
Dla dzieci bal karnawałowy to dzień
niezwykły,
często
wyczekiwany przez

Z wizytą w SOSzW

W poniedziałek 22 uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym
oraz dzieci z Oddziału
Przedszkolnego odwiedziły Specjalny Ośrodek
Szkolno Wychowawczy
nr 2 przy ul. Spacerowej
31 w Skarżysku - Kam.,
gdzie obejrzały przygotowaną przez uczniów

wiele tygodni.
W przedszkolu samorządowym
w Skarżysku Kościelnym taki bal odbył się 9 lutego 2018
r. Dzieci przebrane
w różnorodne, kolorowe stroje wspaniale bawiły się w rytm
muzyki. Dziewczynki ubrane były w balowe suknie księżniczek czy też wróżek, zaś chłopcy najczęściej wybierali strój Spidermana, Batmana i Pirata. Podczas trwania zabawy
odbyły się różne quizy i konkursy.
Wspólna zabawa przysporzyła wiele radości naszym pociechom,
a to było głównym celem naszego balu.
Zofia Sieczka
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Dana Gameb w finale Ligi LZS

Ostatki 2018 w Skarżysku Kościelnym

W niedzielę, 11 lutego, w Zagnańsku odbył się 3 turniej eliminacyjny do finału Wojewódzkiego XII Ligi Zrzeszenia LZS. Zespół Dany
Gameb Skarżysko Kościelne zanotował trzy zwycięstwa i jest pewny
awansu do czwórki finalistów tegorocznej ligi LZS.

- Turniejem w Zagnańsku zakończyliśmy eliminacje notując
w trzech turniejach 9. zwycięstw, wygrywając 18 setów, przy 3 setach
straconych, uzyskując przy tym 24 punkty. Turniej potraktowaliśmy
trochę ulgowo ze względu na sporą liczbę rozegranych w ostatnich
dwóch tygodniach spotkań. Teraz przed nami dwutygodniowa przerwa na regenerację sił i odpoczynek - zaznacza trener.
Dana zagrała w składzie: Paulina Staniszewska, Magda
Ormiańska, Agnieszka Kamińska, Milena Parszewska, Weronika
Zawadzka, Monika Kozera i wybrana MVP rozgrywek Sylwia Kalwat. Ponadto w awansie do finału we wcześniejszych turniejach pomogły: Dominika Łękawska, Magda Nikiel i Małgorzata Sławińska.

10 lutego 2018 roku w świetlicy wiejskiej w Skarżysku Kościelnym

KGW i Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Wsi Skarżysko Kościelne
Grom zorganizowało ostatkowe spotkanie integracyjne mieszkańców,
których powitali przewodnicząca KGW Irena Sykulska, przewodniczący Stowarzyszenia Grom Szymon Płusa i sędzia główny turnieju
Bogusława Kowalik.

Piotr Jędras tym razem czwarty i Zawodnikiem Roku
W dniach od 10 do 11 lutego w Miejskim Centrum Kultury odbyły się III Mistrzostwa Skarżyska-Kamiennej w Szachach Klasycznych
2018. W zawodach wzięło udział 35 zawodników. IV miejsce zajął
Piotr Jędras.

Turniej został przeprowadzony systemem szwajcarskim (VII
rund). Tempo gry: 30 minut na partię + 30 sekund na posunięcie.
Sędzią głównym turniej był – Aleksander Kędzierski, a dyrektorem
turnieju – Katarzyna Tambor.
Podczas ceremonii zakończenia turnieju odbyło się wręczenie nagród, Skarżyskich Wież, które są wyróżnieniem przyznanym zawodnikom biorącym udział w turniejach szachowych organizowanych
przez Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.
Zawodnikiem Roku został Piotr Jędras.
(jaki)
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Bardzo miłym akcentem państwa Bogusławy i Jana Skorek było
zasponsorowanie didżejów, którzy świetnie umilali czas za tak wspaniałymi konsolami, a byli to Sebastian Skorek i Marek Sępioł.
Jak na każdym przez nas organizowanym spotkaniu jest jakiś turniej. Tym razem były to Międzynarodowe Zawody Wędkarskie o Złotą
Rybkę, ponieważ uczestniczyli w zawodach goście z Włoch i Ameryki. Nagrodą za pierwsze miejsce był SUPER EXSPRES do kawy, którą
otrzymał zwycięzca Dariusz Krakowiak.
Nasza wspaniała kuchareczka Jolanta Kapusta przyśpieszyła Walentynki i wszystkim rozdała serduszka, a dla wybranych były czerwone z napisem KOCHAM CIĘ.
Stanisław Tokarski zaśpiewał piosenkę wojskową, którą dedykował ppłk Markowi Jedynakowi z garnizonu Błotnica.
Pragniemy podziękować Wójtowi Zdzisławowi Wozniakowi za
udostępnienie sali na nasze spotkania.
Szymon Płusa
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