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Egzemplarz bezpłatny

„Ta kapliczka była treścią jego życia…”

* nowy sprzęt dla strażaków,
* z prac rady gminy,
* policyjne i strażackie podsumowania,
* w gminie i w powiecie,
* zebrania strażackie w Grzybowej Górze
i Kierzu Niedźwiedzim,
* sukces uczniów z Lipowego Pola
w konkursie powiatowym,
* ferie w szkołach,
* w bibliotece,
* siatkarki w finale wojewódzkim.
Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć Wszystkim
Mieszkankom Gminy Skarżysko Kościelne serdeczne
życzenia.
By w każdym dniu roku uśmiech na Waszej twarzy gościł tak samo często, jak w tym dniu. Bądźcie
zawsze szczęśliwe, złym losom nieznane,
uprzejme, czułe, tkliwe, przez wszystkich
kochane.
Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak
Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Wiatr

- Ta kapliczka była treścią jego życia. Życia 94. letniego dziś
prof. Stanisława Michnowskiego, syna Wawrzyńca, a wnuka Józefa,
Powstańca 1863 roku. W jego pamięci zapisał się obraz kapliczki,
która do końca II wojny światowej stała przy drodze Skarżysko –
Parszów. Odsłonięta dziś replika kapliczki niech będzie wyrazem oddania czci i honoru dla braci Powstańców – powiedział na początku
Mszy św. proboszcz parafii w Majkowie ks. Tadeusz Urbańczyk.
Czytaj na str. 2-3

„Bezpiecznie i zimą”

Podsumowanie Szachowego Grand Prix 2012
Kamil Kocia, Zdzisław Socha i Jerzy Siek – to najlepsi szachiści
podczas rozgrywek Grand Prix 2012. 17 lutego wójt gminy Zdzisław
Lipowego Pola Skarbowego.

Pod tym tytułem Komenda
Powiatowa Policji w SkarżyskuKamiennej w okresie ferii zimowych zorganizowała i przeprowadziła konkurs plastyczny dla
uczniów szkół z terenu powiatu. Miło nam poinformować,
że I miejsce zajęli uczniowie
Czytaj na str. 7

Staropolskie jasełka w Kierzu Niedźwiedzim

Woźniak i prezes „Gromu” Szymon Płusa uhonorowali najlepszych
zawodników pucharami i dyplomami.
Czytaj na str. 15

Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim była ostatnią w gminie, gdzie młodzież miejscowej
szkoły, wspomagana przez jej absolwentów, przedstawiła bardzo licznie
zebranym mieszkańcom tradycyjne,
staropolskie
przedstawienie jasełkowe. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania kolęd.
Czytaj na str. 16
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W y dar zenia

„Ta kapliczka była treścią jego życia…”
-W przyszłym roku musimy poważniej przemodelować obcho-

- Ta kapliczka była treścią jego życia. Życia 94. letniego dziś
prof. Stanisława Michnowskiego, syna Wawrzyńca a wnuka Józefa,
dy rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego na terenie gminy.
Dotychczas łączyły się one tylko z Kierzem Niedźwiedzim i uroczystościami przy mogile powstańczej oraz z obchodami w Grzybowej
Górze w kwietniu. Tymczasem mamy teraz pięknie odnowioną kapliczkę w Świerczku, a dziś doszedł nowy element walk powstańczych na naszym terenie – mówił wójt Zdzisław Woźniak podczas
odsłonięcia repliki kapliczki powstańczej w Majkowie.

Powstańca 1863 roku. W jego pamięci zapisał się obraz kapliczki,
która do końca II wojny światowej stała przy drodze Skarżysko –
Parszów. Odsłonięta dziś replika kapliczki niech będzie wyrazem

Uroczystość, która licznie zgromadziła mieszkańców, kombatantów i członków drużyn strzeleckich odbyła się w niedzielę
27 stycznia.
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oddania czci i honoru dla braci Powstańców – powiedział
na początku Mszy św. proboszcz miejscowej parafii ks.
Tadeusz Urbańczyk.
W nabożeństwie uczestniczyły poczty sztandarowe Armii
Krajowej, Związku Wolność
i Niezawisłość, Polskich Drużyn
Strzeleckich, grupy rekonstrukcyjnej z okresu powstania. Obok
mieszkańców w nabożeństwie
udział wzięli również poseł Andrzej Bętkowski i wójt Zdzisław
Woźniak z małżonką. Obecni byli także przewodniczący Rady
Miasta Skarżysko - Kamienna Andrzej Dąbrowski, major Janusz
Sermanowicz, Henryk Czech - prezes ŚZŻAK, kuzyn nieobecnego na
uroczystościach Stanisława Michnowskiego - Jerzy Figarski.
Starania prof. Michnowskiego, który z uwagi na wiek i stan zdrowia był nieobecny, o rekonstrukcję kapliczki z Madonną i napisem
„1863” przypomniał mjr Henryk Czech.

Napisał o tym w liście do księdza proboszcza Tadeusza
Urbańczyka, który o kapliczce powieszonej na drzewie dla upamiętnienia stoczonej tam walki powstańczej dowiedział się od samego
ojca Wawrzyńca Michnowskiego, syna Józefa, Powstańca z 1863
roku. Kapliczka ta zniknęła w okresie PRL-u. Po latach Stanisław
Michnowski ufundował replikę tej kapliczki z zamiarem umieszczenia jej na jednym z drzew w miejscu, w którym wisiała widywana
przez niego dawna kapliczka. Z uwagi na wiek i stan zdrowia zwrócił
się do księdza proboszcza parafii w Majkowie oraz władz samorządowych gminy o podjęcie opieki nad tym śladem pamięci Powstania
Styczniowego, gdyż jej postawienie w pierwotnym miejscu - z uwagi na
budowę drogi – jest niemożliwe.
Po nabożeństwie głos zabrali
wójt Zdzisław Woźniak oraz Jerzy
Figarski, który odczytał list od
profesora Michnowskiego. Wójt
zaapelował przede wszystkim do
młodego pokolenia mieszkańców
naszej gminy o kultywowanie tradycji powstańczych we współczesnych, skomercjalizowanych czasach.
Następnie ks. proboszcz poświęcił tablicę. Poseł Andrzej
Bętkowski, wójt Zdzisław Woźniak oraz radny Michał Rymarczyk
złożyli wiązankę kwiatów, a odśpiewanie pieśni „Boże, coś Polskę” zakończyło obchody.
Jacenty Kita

Nowy wóz strażacki dla OSP Grzybowa Góra
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze
wzbogaciła się o nowy, wielozadaniowy samochód strażacki. –Było
to możliwe dzięki współdziałaniu samorządu województwa i gminy – mówi
wójt Zdzisław Woźniak.
–Rada Gminy pod koniec
2012 roku wygospodarowała 30.000 złotych, taką
samą sumę przekazał Urząd
Marszałkowski. W tym
ostatnim przypadku nieocenioną pomoc okazał wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Ireneusz Żak oraz radny
naszej gminy Wojciech Płusa – dodaje wójt Zdzisław Woźniak.

Samochód marki Citroen Jumper prezentuje się okazale. Ma silnik
o pojemności 2200 cm3, może zabrać dziewięć osób. Ma również pojemną skrzynię ładunkową. –Może być z powodzeniem wykorzystywany do ratownictwa technicznego, likwidacji miejscowych zagrożeń
czy też na potrzeby obrony cywilnej. Ale może także służyć na potrzeby urzędu gminy czy też na przykład podczas letniego czy feryjnego
wypoczynku dzieci – mówi prezes jednostki Marian Gładyś.
Jacenty Kita

Wypełnił PIT przez internet
Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamiennej organizuje skarżyską
edycję akcji „Szybki Pit”. Celem akcji jest zachęcenie jak największej
liczby podatników do rozliczenia się przez internet oraz uświadomienie podatnikom korzyści płynących z terminowego i szybkiego składania deklaracji podatkowych.
Rozliczenie
w
formie
elektronicznej
to
najszybszy
i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet
(np. za pośrednictwem aplikacji dostępnej do pobrania na stronie
http://www.szybkipit.pl, lub przez system e-deklaracje), bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-28, PIT-36,
PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-19A wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji.
Dodatkowo system gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych.
Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko,
że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono
na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem
złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym.
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O pracy rady gminy
Pierwszą w tym roku sesję rady
gminy odbytą 30 stycznia otworzył
przewodniczący rady Paweł Wiatr
witając obecnych radnych, sołtysów, pracowników gminy, a także
gości: wicestarostę Waldemara
Mazura, dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych Marka Czyża, radnego powiatowego Stanisława
Czubaka, przedstawiciela Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Szymona Płusę
oraz przedstawiciela policji. Po dokonaniu zmian w porządku obrad rada
przystąpiła do części proceduralnej.

Sprawozdanie ze swej pracy w okresie między sesjami złożył wójt
Zdzisław Woźniak. Do najważniejszych czynności podejmowanych
w tym czasie przez wójta oraz podległy mu urząd należały:
-

-

kontrola inwestycji w Michałowie (miejsce integracji) przez
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego (wynik pozytywny
– pieniądze na dofinansowanie tego zadania wpłynęły już na konto gminy),
ukonstytuowanie się Powiatowej Rady Zatrudnienia, do której
weszli wójt Zdzisław Woźniak i Szymon Płusa jako reprezentanci naszej gminy,
posiedzenie zarządu gminnego OSP, na którym podsumowano
rok 2012 oraz przyjęto plan pracy na ten rok,
udział w uroczystościach na terenie gminy.

Wójt dodał, że gmina wyraziła wolę przystąpienia do Stowarzyszenia
„Ziemia Odrowążów” obejmującego samorządy z powiatu skarżyskiego,
koneckiego i ostrowieckiego. –Poprzez to forum jest szansa na pozyskanie
środków finansowych z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne, infrastrukturę techniczną i komunikacyjną – dodał wójt.

Następnie radni przystąpili do zgłaszania wniosków i interpelacji.
Michał Rymarczyk poruszył stan ul. Staffa w Majkowie. Gabriel
Szewczyk zgłosił kolejny raz problem bezpańskich psów, pustostanów, złego odwodnienia przystanków autobusowych, braku świetlicy
w Grzybowej Górze, braku siedziby na próby dla „Grzybowianek”. Renata
Kępa pytała o rozliczenia działań społecznego komitetu budowy kanalizacji w Lipowym Polu oraz postulowała dokończenie prac przy zatoce autobusowej koło przejazdu kolejowego. Włodzimierz Foch nie zapomniał
o nieszczęsnym moście na granicy z miastem, a Zdzisław Rymarczyk
podziękował powiatowi za dobre utrzymanie zimowe dróg powiatowych,
ale zwrócił również uwagę na fakt, że wraz z wiosną zaczną się problemy
z drogą w Michałowie w miejscach, gdzie prowadzono prace kanalizacyjne, gdyż nie ma przy niej odwodnienia oraz chodników. Zwrócił także
uwagę na bezpańskie psy.
Odnosząc się do powyższych wniosków i uwag Marek Czyż – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych- najpierw, opierając się na wykonanej 31
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grudnia dokumentacji zdjęciowej ul. Staffa stwierdził, że wówczas jej stan
nie był taki zły (dodajmy jednak ze swej strony, że zmienne warunki pogodowe sprawiają, iż sytuacja na tej ulicy jest bardzo dynamiczna – red.) .
Przypomniał, że do września tego roku MPWiK musi dopingować wykonawcę kanalizacji do usuwania ubytków.
W tym miejscu głos zabrał wójt, zwracając uwagę na występujący
zimą, podczas odśnieżania, problem chodników i spychania na nie śniegu
z dróg. M. Czyż odparł, iż zgodnie z przepisami i orzecznictwem sądowym odśnieżanie chodników, również tych oddzielonych od jezdni pasem
zieleni, to obowiązek właścicieli posesji.
Będąc przy tematyce „zimowej” Tadeusz Chyb zwrócił uwagę na fakt,
że pługi odśnieżając okolice przejazdu kolejowego, pozostawiają duże
zwały śniegu zasłaniające widoczność.
Z kolei Zygmunt Kocia poruszył nieśmiertelny problem zbierania się
wody w okolicy parkingu na wysokości cmentarza. M. Czyż zadeklarował,
że przy okazji projektowania chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego na końcu ul. 1 Maja w stronę Skarżyska Kościelnego, problem ten
zostanie ostatecznie rozwiązany.
Część obrad związaną z podejmowaniem uchwał poprowadziła wiceprzewodnicząca rady Alicja Pasis. Uchwały dotyczyły zmian w budżecie
gminy na ten rok oraz wieloletniej prognozy finansowej, ustalenia warunków korzystania z przystanków autobusowych przez przewoźników,
nadania nazw ulic w Lipowym Polu Skarbowym oraz pozbawienia statusu
drogi gminnej.
Odnosząc się do zgłoszonych wcześniej wniosków wójt Zdzisław
Woźniak stwierdził, że problem bezpańskich psów musi zostać rozwiązany, gdyż gmina ponosi z tego tytułu duże koszty. Nic mu nie wiadomo,
aby dyrekcja szkoły nie pozwalała na przeprowadzanie prób przez zespół
„Grzybowianki”.
Wójt przedstawił również prośbę grupy mieszkańców o rozważenie
przez gminę dofinansowanie zakupu bezpłatnych przejazdów autobusami
MKS dla rencistów i emerytów powyżej 75. roku życia. Sytuacja jest jednak dość skomplikowana pod względem prawnym i finansowym.
Jacenty Kita

Pomoc dla Artura Borka
Artur Borek – urodzony 8 marca 1990 roku, student I roku logistyki, organizator imprez rowerowych Skafander Bike Fest, 20. letni
młody chłopak, który zaczął powoli wkraczać w dorosłe życie. 25 października zdarzył się wypadek, który przekreślił wszystkie dotychczasowe plany. Podczas jazdy na rowerze upadł niefortunnie łamiąc kręgosłup w odcinku piersiowym Tn6. Rdzeń nie został przerwany, ale do
końca nie wiadomo, ile komórek zostało trwale uszkodzonych. W tym
momencie Artur jest sparaliżowany od pasa w dół i przechodzi intensywną rehabilitację, która powinna przywrócić go w jakimś stopniu do
normalnego funkcjonowania.
Kim jest Młody? Od kilku lat uprawiał ekstremalną odmianę MTB
o nazwie Dirt. Skakał na wysokich chopkach, które miały po kilka metrów, a załatwiła go mała dziura o szerokości 50 cm, której nie zauważył…
Dodatkowo organizował imprezy, które odbywały się w całej
Polsce i były związane z rowerami oraz muzyką (www.skafunderbikefest.com). Zaczął rozkręcać własną markę ubrań, które powoli zaczynały się sprzedawać w światku rowerzystów ekstremalnych i nie tylko.
Artur nie był i nie jest osobą, która może usiedzieć w jednym miejscu. I dlatego potrzebuje wsparcia od strony finansowej, dzięki czemu
szybko wróci na stare tory. Zrobił bardzo dużo dla rowerowej sceny
w Polsce, stworzył Skafander, który był prekursorem tego typu imprez
w całym kraju.
Dlatego zwracamy się o wpisanie w deklaracji podatkowej:
Fundacja Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgosłupa

Nr KRS 0000164927 z adnotacją: pomoc dla Artura Borka

Środki finansowe chcemy przeznaczyć na najpotrzebniejsze rzeczy
związane z dniem codziennym oraz na rehabilitację, która trwać będzie
bardzo długo.
Liczymy na wsparcie.
Artur z Rodziną
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wiciele młodzieży. Naszą gminę reprezentował przewodniczący rady
Paweł Wiatr.
W uroczystości uczestniczyli również z pocztem sztandarowym
harcerze – seniorzy ze Skarżyska Kościelnego z Januszem Kowalikiem.
Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w intencji pomordowanych
w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na osiedlu Bór, po
czym kontynuowane były pod mogiłą pomordowanych.

Uroczystości patriotyczne na Borze

W minioną niedzielę 17 lutego w lesie na Borze odbyły się uroczystości 73. rocznicy
rozstrzelania
przez
Niemców około 360.
członków organizacji
„Orzeł Biały”.
Wzięli
w
nich
udział
parlamentarzyści, przedstawiciele
władz miasta i powiatu,
kombatanci, przedsta-

Tutaj po odegraniu hymnu głos zabrał prezydent Skarżyska –
Kamiennej Roman Wojcieszek przypominając tragiczne wydarzenia.
Krótkie wystąpienia mieli również parlamentarzyści: Marzena OkłaDrewnowicz, Maria Zuba i Andrzej Bętkowski, po czym nastąpiło
składanie wiązanek kwiatów.
(jaki)

PODARUJ 1% PODATKU

DLA KLAUDII KLIMEK - PODOPIECZNEJ FUNDACJI DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
Klaudia jest mieszkanką Grzybowej Góry i od szóstego roku życia choruje na ciężką postacią autoimmunologicznej, nieuleczalnej choroby przewodu pokarmowego, jelita grubego
zwaną Lieśniowskiego-Crohna. Jest pod stałą opieką Instytutu „Centrum Zdrowia Dziecka”
w Warszawie. Przeszła ciężkie i drogie leczenie immunosupresyjne a także biologiczne, które nie przyniosły pozytywnych efektów terapeutycznych. W 2010 roku przeszła dwie poważne
operacje, w tym jedną wyłonienia ileostomii (sztuczny odbyt). Stomia miała być tymczasowa
i zapobiegać dalszemu rozwojowi choroby, a także stopniową regenerację jelita. Niestety, choroba nadal się pogłębiała i nie przynosiła oczekiwanych efektów terapeutycznych prowadząc
do kolejnych powikłań. Z powodu braku remisji u dziewczynki doszło do kolejnych przetok
wewnętrznych i bolesnego odwarstwiawiania śluzówki jelita grubego. Sztucznie skrócony przewód pokarmowy powoduje brak pełnego wchłaniania pokarmu, niedokrwistość i niedowagę, co wiąże się z długimi pobytami w klinice. Przez
ostatni rok, dzięki pomocy z tytułu 1% podatku dziewczynka wzięła udział w innowacyjnym leczeniu, które miało na
celu doprowadzić do złagodzenia objaw i skutków choroby. Dzięki Państwa pomocy otrzymała stosowną do tej choroby
rehabilitację. Jednak na początku tego roku doszło do załamania leczenia. Okazało się, że kosztowne i eksperymentalne
leczenie lekiem imunosupresyjnym nie przyniosło oczekiwanych efektów. Oddalana kolejna operecja stała się rzeczywistością, czyli usunięcie całego jelita grubego, co oznacza życie ze stomią do końca życia. Klaudia wymaga kosztownej
rehabilitacji, a także leczenia, które pomogłoby doprowadzić do remisji choroby. Po za tym bardzo dzielnie znosi wszelakie zabiegi i chociaż nie było to łatwe, zmuszona była zaakceptować życie ze stomią. Cierpliwie znosi rozłąkę z rodziną i długie, żmudne pobyty w klinice. Stara się normalnie funkcjonować
i dzięki wspólnej pracy rodziców i nauczycieli normalnie uczęszcza do szkoły.

KRS: 0000037904
Cel szczegółowy: 13228 Klimek Klaudia

WYPEŁNIAJĄC ODPOWIEDNIĄ RUBRYKĘ W ROCZNYM ZEZNANIU PODATKOWYM PIT (37, 38, 36L, 36, 28) NALEŻY WPISAĆ:
W RUBRYCE NUMER KRS wpisz – 0000037904
W RUBRYCE CEL SZCZEGÓŁOWY 1% wpisz – 13228 Klimek Klaudia
Wpłaty indywidualne na rzecz dziewczynki można kierować na konto Banku BPH SA, Oddział w Warszawie pod nazwą:
Fundacja dzieciom „Zdążyć z Pomocą”ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
nr: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 z dopiskiem: 13228 Klimek Klaudia – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.
Za okazaną pomoc dziękują rodzice chorej Klaudii.
Edyta Ochab-Klimek i Sylwester Klimek.

RAZEM JESTEŚMY W STANIE ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ!
Mar zec 2013
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Policja podsumowuje i planuje
W Centrum Kształcenia
Praktycznego w Skarżysku –
Kamiennej 12 lutego odbyła
się odprawa roczna podsumowująca pracę skarżyskich
policjantów w roku 2012.
Spotkanie rozpoczęło
się od złożenia meldunku
I Zastępcy Świętokrzyskiego
Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Kielcach podinsp.
Rafałowi Derlatce przez I Zastępcę Komendanta Powiatowego
Policji w Skarżysku-Kamiennej mł. insp. Piotra Kanię.
W spotkaniu udział wzięli: I Zastępca Świętokrzyskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach podinspektor
Rafał Derlatka, starosta skarżyski Michał Jędrys, włodarze gmin
powiatu skarżyskiego, w tym wójt Zdzisław Woźniak, a także policjanci i policjantki KPP w Skarżysku-Kamiennej.

Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej Piotr
Zalewski w pierwszej części spotkania podsumował działania
KPP. Wskazał przede wszystkim fakt ograniczenia liczby przestępstw popełnianych na terenie powiatu w roku 2012 zwracając
przy tym uwagę, że jest to skutkiem podjętych przez komendę
w Skarżysku konkretnych działań. Wśród nich komendant wymienił m.in. wysyłanie wzmożonej liczby patroli policyjnych w teren,
a także prowadzenie akcji profilaktycznych tj. „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”, „Moja szkoła jest bezpieczna”, czy podjęta
wspólnie z powiatem skarżyski akcja „Bezpieczni, bo widoczni”.
Komendant Zalewski podkreślił, że skarżyska policja bardzo dobrze wykonuje swoją pracę, czego dowodem są wyniki uzyskane
w 2012 roku. Zwrócił również uwagę na doskonałą współpracę
z władzami samorządowymi, prokuraturą i sądem, za co serdecznie podziękował przedstawicielom tych instytucji.
Na zakończenie spotkania głos zabrał I Zastępca
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
podinspektor Rafał Derlatka, który przedstawił priorytety
Komendanta Głównego Policji na lata 2013-2015 tj.: doskonalenie
obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję policji na
zdarzenie, działania policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach, ochrona interesów obywatela, przedsiębiorcy i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą, zapewnienie optymalnych warunków pełnienia
służby/pracy policjantom i pracownikom cywilnym w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań oraz usprawnienie pracy policji poprzez wprowadzanie i wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych.
(jaki)
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Więcej pieniędzy
bezrobotnych

na

aktywizację

Dobre wieści dla osób poszukujących pracy na początku roku
ma dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej
Roman Białek. Podczas konferencji prasowej poinformował, że
w 2013 r. urząd pracy zgodnie z przyjętymi prognozami będzie dysponował szacunkową kwotą 12.244.200 zł (o 1 462 500 zł więcej niż
w 2012r) złotych, co przy przyjętych założeniach dotyczących między
innymi okresu trwania stażu oraz wysokości udzielanych dotacji i refundacji pozwoli zaktywizować ponad 1.500 osób.
Miniony 2012 r. pod względem finansowym okazał się lepszy od
poprzednich dwu lat. Skarżyski urząd pracy wielokrotnie w ciągu
roku aplikował o dodatkowe środki zarówno z rezerwy Funduszu
Pracy, jak również z Europejskiego
Funduszu Społecznego. W ręce
osób bezrobotnych i pracodawców popłynęło prawie 11 mln zł.
Największą popularnością cieszyły
się staże oraz dotacje na uruchomienie własnej firmy, co jak potwierdzają badania ogólnopolskie jest
najbardziej skuteczną metodą aktywizacji bezrobotnych.
Już od stycznia wzrosła kwota dotacji i refundacji - będą one przyznawane w wysokości 20.000 zł. Na dłuższy okres czasu będą również zawierane umowy w sprawie organizacji stażu, jeśli będzie im
towarzyszyć możliwość zatrudnienia absolwenta. Nowością jest także
ułatwienie dostępu do staży pracodawcom, którzy zadeklarują gotowość do zatrudnienia osoby bezrobotnej. W przypadku finansowania z Funduszu Pracy wszystkie wnioski o zorganizowanie stażu dla
osoby bezrobotnej, które będą poprawne pod względem formalnym
oraz będą zawierały deklarację zatrudnienia po otrzymanym wsparciu na okres minimum 2 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy
(w przypadku przedsiębiorcy) albo zawierały deklarację zatrudnienia
po otrzymanym wsparciu na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej (w przypadku podmiotów niebędących przedsiębiorcami) zostaną wyłączone z procedury oceny merytorycznej i będą
skierowane do realizacji. Kwalifikowanie takich wniosków odbywać
się będzie w pierwszej kolejności na podstawie deklaracji zatrudnienia, a w przypadku takiego samego zobowiązania do zatrudnienia
po okresie odbywania stażu decydować będzie okres zarejestrowania
osoby bezrobotnej w ramach ostatniej rejestracji.
Jak zapowiada Dyrektor PUP - urząd nie spocznie na laurach
i będzie nadal przygotowywał projekty i startował w konkursach, by
pozyskać dodatkowe środki na wsparcie osób bezrobotnych. W tym
roku chce też w sposób szczególny promować ideę ekonomii społecznej, organizując szkolenia i rezerwując środki na wsparcie dla osób
tworzących spółdzielnie socjalne.
(jaki)

Gminny Konkurs Plastyczny
„Ozdoba Wielkanocna”
Gminna Biblioteka Publiczna oraz świetlica i biblioteka szkolna w Skarżysku Kościelnym organizują konkurs plastyczny
„Ozdoba Wielkanocna”.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w kategoriach:
- klasy I-III szkoła podstawowa,
- klasy IV-VI szkoła podstawowa,
- klasy I-III gimnazjum.
Technika wykonania prac dowolna. Termin składania prac do
Gminnej Biblioteki Publicznej upływa 15 marca 2013 roku.
Serdecznie zapraszamy!

Mar zec 2013

Sukce s w Ko nkur sie

„Bezpiecznie i zimą”

Pod tym tytułem Komenda Powiatowa Policji w SkarżyskuKamiennej w okresie ferii zimowych zorganizowała i przeprowadziła
konkurs plastyczny dla uczniów szkół z terenu powiatu. Miło nam poinformować, że I miejsce zajęli uczniowie z Lipowego Pola Skarbowego,

W skład zwycięskiego zespołu weszli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym: Oliwia Bućko,
Aleksandra Minda, Wiktoria Sieczka, Wiktoria Stopińska, Klaudia
Bućko, Aleksandra Kowalik, Karolina Minda. Wyróżnienie otrzymały dzieci z przedszkola: Patryk Bućko, Kacper Kowalik, Julia
Glijer, Oliwia Stopińska, Patryk Nowak.
Gratulacje laureatom złożyli starosta oraz komendant powiatowy policji. Konkurs „Bezpiecznie i zimą” zorganizowała Komenda
Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej, Powiat Skarżyski oraz
Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Skarżyski”. Nagrody ufundował
Powiat Skarżyski, Gmina Bliżyn oraz Komenda Powiatowa Policji
w Skarżysku-Kamiennej.
Na dzieci czekały dodatkowe atrakcje.
Zwiedzili pomieszczenia
komendy m.in. stanowisko dowodzenia, pracownię techników policyjnych czy też salę, gdzie
prowadzony jest nadzór
nad monitoringiem miejskim. Dzieci zostały także zaproszone na poczęstunek zorganizowany przez „Dom Chleba”
w Skarżysku-Kamiennej, a na zakończenie obejrzały film edukacyjny
na temat bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu.
Jacenty Kita

Trwa remont świątyni

których do konkursu przygotowała Katarzyna Żmijewska, a na podsumowanie dzieciaki dotarły w towarzystwie swej opiekunki Ilony
Wątłej. Dodatkowo wyróżniono przedszkolaków z tejże placówki.
–Na konkurs wpłynęło łącznie dziesięć prac zbiorowych, ale
zdaniem jury najpiękniejsze wykonali uczniowie z Odrowążka oraz
Lipowego Pola Skarbowego – powiedziała podczas podsumowania sierż. Anna Terlecka z Wydziału
Prewencji KP Policji.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom miało miejsce 24 stycznia w siedzibie Komendy
Powiatowej Policji, a obecni byli przy
tym starosta skarżyski Michał Jędrys
oraz komendant Komendy Powiatowej
Policji w Skarżysku-Kamiennej Piotr
Zalewski, którzy wręczyli nagrody laureatom.
Wiodącym tematem konkursu
było zachowanie zasad bezpieczeństwa
w okresie zimy. Dzieci musiały wykazać się pomysłowością, kreatywnością,
zdolnościami plastycznymi, a także
umiejętnością pracy w grupie. Z racji wysokiego poziomu konkursu
komisja zdecydowała o przyznaniu dwóch pierwszych nagród oraz
wyróżnienia.

Kontynuowane są prace remontowe w kościele pw. św. Trójcy
w Skarżysku Kościelnym. Dobiegł końca remont ołtarza bocznego
w prawej nawie kościoła, który obecnie prezentuje się bardzo okazale. Obecnie trwają
prace renowacyjne ołtarza z lewej strony
od ołtarza głównego, ale największym wyzwaniem będzie remont chóru. – Prace
będą kosztować około 100.000 złotych –
mówi proboszcz ks. Marian Czajkowski.
Przypomnijmy, że gmina w budżecie na ten
rok zabezpieczyła na ten cel kwotę 20.000
złotych. Parafia stara się – jak w latach ubiegłych – o dofinansowanie od konserwatora
zabytków, może od urzędu marszałkow-

skiego, ale znaczący ciężar renowacji opiera się na ofiarach parafian.
Dużym wyzwaniem będzie w przyszłości remont organów, który
będzie kosztował ponad 200.000 złotych (7 głosów po 30.000 zł każdy).
Prace renowacyjne prowadzi pracownia Marty i Pawła
Sobczyńskich.
(jaki)
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Dobry początek roku OSP Grzybowa Góra

Strzelec i Stanisław Warwas (25), Marek Grzyb (24), Edward Kocia
(21) oraz Wojciech Stępień (20).

Nowe auto strażackie, nowa motopompa. Dobrze rozpoczęli ten
rok strażacy z Grzybowej Góry, którzy 17 lutego spotkali się na corocznym zebraniu sprawozdawczym.

Zebranie, któremu przewodniczył prezes jednostki Marian
Gładyś, zaszczyciło wielu gości: wiceprezes ZW ZOPS w Kielcach
Ireneusz Żak, prezes powiatowy ZOSP, poseł Andrzej Bętkowski,
wójt Zdzisław Woźniak, przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr,
radni - strażacy Wojciech Płusa i Janusz Ulewiński, przedstawiciel
komendy powiatowej Waldemar Madej, komendant gminny Piotr
Janiec, dyrektor szkoły Małgorzata Strzelec, inspektor ds. ppoż. UG
Ksawery Krupa, druhowie z Lipowego Pola z prezesem Tadeuszem
Chybem oraz Kierza Niedźwiedziego z druhem Dariuszem Sasalem.

O pracy druhów w 2012 roku mówił naczelnik jednostki Marek
Grzyb.
Prezes wymienił strażaków odznaczonych w minionym roku,
a byli to Marek Grzyb (złoty Znak Związku, srebrny Krzyż Zasługi),
Robert Grzyb i Hubert Żak (brązowa odznaka „Za zasługi dla pożarnictwa”) oraz Ewelina Płusa (odznaka srebrna).
Do najbardziej aktywnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych w 2012 roku należeli: Jarosław Piętak (37 wyjazów), Hubert
Obarzanek i Robert Grzyb (30), Krzysztof Łyżwa (28), Sebastian

Małgorzata Strzelec przedstawiła społeczny aspekt pracy strażaków z Grzybowej Góry. Ciekawe były „przemyślenia prezesa”
Mariana Gładysia, które odnosiły się do szerszego kontekstu pracy
strażaków. Prezes zaczął od podziękowania wszystkim zaangażowanym w zakup nowego auta, a więc radzie i wójtowi gminy, marszałkowi Adamowi Jarubasowi, wiceprezesowi ZW ZOPS Ireneuszowi

Żakowi i Wojciechowi Płusie. Ale były też słowa cierpkie. Oberwało
się jednemu z radnych, który sytuację konfliktową w Grzybowej
Górze na sesji porównał do sytuacji
w PZPN. Komendę powiatową skrytykował za sposób przeprowadzania
inspekcji, a zarząd wojewódzki OSP
za standardy rozliczania wyjazdów
do akcji ratowniczo – gaśniczych.
Później dh Radosław Gładyś
odczytał sprawozdanie komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem o absolutorium, który w późniejszym czasie
przyjęto jednogłośnie.
W dyskusji głos zabrali
Ireneusz Żak, Andrzej Bętkowski,
Waldemar Madej, Paweł Wiatr a zakończył ją wójt Zdzisław Woźniak.
Poza częścią merytoryczną zebrani mieli okazję po raz pierwszy
obejrzeć nowy samochód wielozadaniowy zakupiony ze środków budżetu gminy i urzędu
marszałkowskiego.
Druhowie
pokazali
również nową motopompę Niagara, zakup
której kwotą 3000 zł
dofinansowała spółka MPWiK.
Jacenty Kita
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Strażackie zebranie sprawozdawcze
w Kierzu Niedźwiedzim
Inwestują w ludzi, obiekt i sprzęt
W dniu 27 stycznia o godzinie 16.00 w remizie OSP w Kierzu
Niedźwiedzim rozpoczęło się zebranie strażackie, na którym zostało
przedstawione sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2012.
Do remizy przybyli strażacy – ochotnicy z Kierza oraz zaproszeni goście: wiceprezes ZOWŚ OSP RP – Ireneusz Żak, wójt gminy

Skarżysko Kościelne oraz prezes ZOG OSP RP Zdzisław Woźniak,
przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr, radni Wojciech Płusa i Jan
Ulewiński. Obecni byli również: zastępca dowódcy JRG Skarżysko

– Kamienna Waldemar Madej, komendant gminny Piotr Janiec,
inspektor ds. p.poż. urzędu gminy Ksawery Krupa, druhowie z jednostek zaprzyjaźnionych z terenu gminy Skarżysko Kościelne - OSP
Grzybowa Góra i OSP Lipowe Pole oraz dziewczęta z nowopowstałej MDP.

Po przywitaniu gości wystąpiła młodzież (większość z MDP), która przedstawiła scenkę pt. ,,Herody”, nawiązującą do niedawno przeżywanego okresu świąt Bożego Narodzenia. Zostali nagrodzeni słodyczami.

Następnie prezes Dariusz Sasal dokonał otwarcia zebrania, na
którym został wybrany przewodniczący Mirosław Sasal oraz powołane zostały komisje, które czuwały nad prawidłowym przebiegiem
głosowań. Prezes złożył sprawozdanie z działalności jednostki w ubiegłym 2012 roku.
OSP Kierz Niedźwiedzi
w obecnym czasie liczy 31.
członków czynnych , w tym 2.
kobiety, 4. członków honorowych oraz 10 dziewcząt MDP.
W roku 2012 została doposażona świetlica w 12 stołów
konferencyjnych i 70 krzeseł
tapicerowanych oraz 20. litrowy warnik. Zakup został dokonany dzięki projektowi o wartości 15.152,27 zł, z czego uzyskano
dofinansowanie 10.606,58 zł z Lokalnej Grupy Działania ,,Razem na
Rzecz Rozwoju”. Sprawozdanie z projektu przedstawił druh M. Sasal.
Stowarzyszenie będzie starać się o kolejne dofinansowania na
ogrzewanie budynku remizy. Inwestycją, która musi zostać wykonana
w kolejnych latach, jest docieplenie budynku i pokrycie dachu blachą,
a następnie zakup nowych mebli i sprzętów do kuchni oraz ułożenie
kostki wokół remizy, tworząc plac rekreacyjny dla mieszkańców wsi.
Kolejnym punktem było sprawozdanie finansowe, które wygłosił
D. Sasal oraz sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawione przez
M. Sasala. Wniosek o absolutorium dla zarządu został przyjęty jednogłośnie.
Została podjęta uchwała o zakupie samochodu pożarniczego
STAR 244 oraz zbyciu samochodów będących na stanie STAR 26p
i Berliet 500 KE. W niedługim czasie nowy nabytek znacznie poprawi
mobilność jednostki, która będzie mogła czynnie wspierać inne jednostki na terenie gminy.
W dyskusji głos zabrali: wiceprezes zarządu wojewódzkiego
OSP – I. Żak, przedstawiciel PSP – W. Madej, wójt - Z. Woźniak,
P. Wiatr, M. Sasal oraz druhowie z jednostki miejscowej i sąsiadującej. Poruszano tematy, takie jak: dalszy remont strażnicy, składki
członkowskie, konieczność szkolenia młodzieży MDP. Docenione
zostały dotychczasowe działania jednostki: rozwój świetlicy, plany
o nabyciu używanego samochodu pożarniczego, pozbyciu się dwóch
niesprawnych, będących na stanie pojazdów. Jednostka ma nadzieję,
że dzięki prężnym działaniom, zostaną pozyskani nowi członkowie
OSP w Kierzu.
Dariusz Sasal

Poprawi się komunikacja do Majkowa
i Michałowa
Starostwo Powiatowe rozstrzygnęło przetarg na przebudowę ulicy
Pięknej wraz z budową kanalizacji deszczowej. To druga obok 3-go
Maja ulica, która ma stworzyć nowy ciąg komunikacyjny dla ruchu
towarowego w dzielnicy Dolna Kamienna.
Choć są to inwestycje powiatowe prowadzone na terenie miasta,
to jednak dzięki ich realizacji znacząco poprawi się komunikacja
z Majkowem i Michałowem.
W ramach przebudowy ul. Pięknej planowana jest: budowa drogi
o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 7,0 m, budowa obustronnych ciągów pieszo-rowerowych przy jezdni o szerokości 2,5 m,
każdy z kostki brukowej betonowej, przebudowa studzienek ściekowych, przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej, przebudowa i budowa skrzyżowań drogowych z istniejącymi ulicami miejskimi, a także wykonanie stałego oznakowania
poziomego i pionowego. Droga ma powstać do końca sierpnia.
(jk)
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Przedszkolaki babciom i dziadkom

Ferie przedszkolaków

Tegoroczne obchody Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu
Samorządowym w Skarżysku Kościelnym zorganizowane zostały
w miesiącu lutym, a to dlatego, że w styczniu dzieci miały ferie zimowe i wiele z nich wraz ze swoimi rodzicami udało się na zimowy wypoczynek.

Tegoroczne ferie w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku
Kościelnym upłynęły pod hasłem „Mali Ekolodzy”.
Podczas pobytu w przedszkolu dzieci wraz ze swoimi wychowawcami zgłębiały wiedzę na temat otaczającej nas przyrody i uczyły się
szacunku do niej.
Zajęcia uatrakcyjniały działania ekologiczne przeprowadzone
w oparciu o program, którego organizatorem jest KUBUŚ, a jego tytuł
to „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
Na zajęciach przedszkolaki uczyły się m.in. o tym, w jaki sposób
możemy dbać o ziemię, oszczędzać wodę i energię, segregować śmieci,
zbierać surowce wtórne, korzystać z ekologicznych torebek i szklanych
opakowań.
Każde dziecko uczestniczące w zajęciach otrzymało kolorową
książeczkę, która jest częścią ww. programu. Materiały te pomogły
wprowadzić dzieci w piękny i fascynujący świat natury. Warto bowiem od najmłodszych lat uwrażliwiać przedszkolaki na otaczające
środowisko i uczyć jak je chronić.
Zofia Sieczka

Na początek, 6 lutego, do przedszkola zostali zaproszeni dziadkowie dzieci sześcioletnich. Następnego dnia w przedszkolu pojawili się
dziadkowie grupy 5. latków, a w piątek 8 lutego dzieci najmłodszych.
Na tę wyjątkową okazję przedszkolaki pod kierunkiem swoich
pań przygotowały okolicznościowe inscenizacje słowno- muzyczne.
Ponadto dzieci wręczyły swoim gościom własnoręcznie wykonane
upominki i zaprosiły na słodki poczęstunek. Dzieci z grupy 5.latków
wraz z panią Anetą Działak upiekły na tę okazję pyszne ciasteczka.
Również babcie wykazały się pomysłowością i z zaangażowa-

niem przystąpiły do konkursu zorganizowanego w tym dniu na
„Najciekawsze i najlepsze ciasto babci”. Oceniające wypieki Jury miało
nie lada kłopot z wyłonieniem zwycięzcy.

Przedszkole na kolorowo
Kolorowe dni w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku
Kościelnym to akcja skierowana do wszystkich dzieci i pracowników
przedszkola.
30. 01. 2013 r. był w przedszkolu Dniem Zielonym. Tego dnia nie
brakowało dzieciom atrakcji. Wszystkie przedszkolaki oraz personel
ubrani byli w kolorze dnia. Jadłospis, oprócz tego, że królował w wybranym w tym dniu kolorze był bardzo smaczny i zdrowy. Wszystkim
smakowały kanapki z dodatkiem sałaty. Na obiad z talerzy wyglądała
na dzieci zupa brokółowa, a ziemniaczki sąsiadowały z zieloną fasolką
Podwieczorek również nie chciał być gorszy, a więc galaretka na serniku też była zielona.
Ważne były także cele dydaktyczne podczas zajęć, a więc dzieci w tym dniu nabywały umiejętności klasyfikowania przedmiotów
w kolorze zielonym, używały określeń więcej, mniej, tyle samo, poznawały owoce, warzywa rośliny i zwierzęta w kolorze zielonym,
kształciły swoją spostrzegawczość i myślenie. Na zakończenie dnia
każda grupa wiekowa wykonała pracę nt. „Zielone obrazki”, dzięki
której dzieci odkrywały, że malowanie jednym kolorem może być
naprawdę zabawne. W tym dniu kolor zielony był obecny do końca
pobytu dzieci w przedszkolu.
Zofia Sieczka

Ogas „szaleje” w powiecie

Podsumowanie konkursu odbędzie się wkrótce. Podczas obchodów Dnia Kobiet 8 Marca do przedszkola zostaną zaproszone również
babcie uczestniczące w konkursie, którym zostaną wręczone nagrody
i dyplomy.
Zofia Sieczka
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Znany z występów, także na
scenie w Skarżysku Kościelnym,
hip-hopowy wokalista Jacek
Ogas Zając wypływa na coraz
szersze wody. W ostatnim czasie
swym występem zachwycił suchedniowską publiczność podczas 21. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Oby tak dalej!
(jk)

Z Ż ycia Szkó ł

Karnawał w Grzybowej Górze

W dniu 12 stycznia uczniowie szkoły w Grzybowej Górze bawili
się na zabawie karnawałowej zorganizowanej przez dyrekcję szkoły
oraz druhów OSP.

Ireneuszem Borowcem.
Policjant spotkał się najpierw z młodszymi dziećmi, a następnie
z uczniami klas IV-VI.
W obu grupach przypomniał o zachowaniu bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu. Pouczył o prawidłowym zachowaniu na stoku,
a także o zasadach obowiązujących podczas poruszania się po drogach.
rl

Ferie zimowe w Grzybowej Górze

Zabawa odbyła się w remizie miejscowej straży w godzinach od
14 do 19, a wzięli w niej udział uczniowie klas I-VI oraz maluchy
z Punku Przedszkolnego
i „Zerówki”. Oprócz muzyki serwowanej przez DJ,
na wszystkich bawiących
się czekała słodka niespodzianka. Podczas zabawy
odbył się także konkurs
na najpiękniejsze przebranie, w którym wzięli
udział przede wszystkim
najmłodsi. Scena w remizie zapełniła się wróżkami, czarodziejkami,
księżniczkami, klaunami, policjantami, piratami… Wszyscy otrzymali skromne nagrody, a potem doskonale się bawili.
rl

Bezpieczne ferie z policją
W dniu 10 stycznia w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielem policji, dzielnicowym

Podczas
dwutygodniowych
ferii zimowych uczniowie naszej
szkoły mogli skorzystać z bogatej
oferty zajęć, którą przygotowali
dla nich nauczyciele i opiekunowie.
Dzieci brały udział w konkursach plastycznych o zimie, własnoręcznie przygotowywały domowe
wypieki, oglądały filmy edukacyjne oraz korzystały z udostępnionej
sali informatycznej. Nie brakło
oczywiście gier i zabaw na śniegu
oraz rozgrywek sportowych. Podczas ferii
rozegrano turniej tenisa stołowego o Puchar
Dyrektora
Szkoły,
w którym triumfował
Wojtek Strzelec przed
Damianem Pająkiem.
W czasie ferii druhowie OSP we współpracy ze szkołą zorga-

nizowali dzieciom kulig połączony z ogniskiem. Wyjazd cieszył się
wielkim powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Całe ferie minęły
bardzo szybko, ale pozostawiły niezapomniane wrażenia.
rl
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Z Ż ycia Szkó ł - spo r t

Bal karnawałowy w Szkole Podstawowej
w Lipowym Polu
Uczniowie
Szkoły
Podstawowej
w Lipowym Polu kończyli okres karnawału
balem przebierańców i zabawą dyskotekową. Obecni byli także najmłodsi - przedszkolaki swymi przebraniami oczarowali
wszystkich. Na parkiecie pojawiły się księżniczki, wróżki, rycerze, piraci i wiele innych
postaci z bajek. Dzieci chętnie brały udział
w konkursach. Przewidziane były także nagrody dla zwycięzców.
Atrakcją
wieczoru było
malowanie twarzy i robienie zwierzątek
z balonów. Rodzice przygotowali w klasach słodki poczęstunek, za co serdecznie
im dziękujemy.
Ilona Wątła
Zdjęcia Katarzyna Stopińska –
Niziołek

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej
w Lipowym Polu
8 lutego w Szkole
Podstawowej w Lipowym
Polu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Program artystyczny uczniowie zaprezentowali swoim najbliższym.
Na twarzach gości pojawiał się uśmiech, łzy
szczęścia i wzruszenia.
Ogromną
przyjemność sprawiły Babciom
i Dziadkom upominki
w postaci laurek wręczonych przez wnuków.
Wspólny poczęstunek
był okazją do rozmów,
w czasie których goście

Zagrają w finale wojewódzkim
W Fałkowie odbył się ostatni
turniej eliminacji do finału wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych
Zespołów Sportowych.
W turnieju wystąpiły drużyny GLKS FAŁKÓW, An - MAR
Jędrzejów i DANA GAMEB
SKARŻYSKO KOŚCIELNE.
Podopieczne
Jarosława
Mosiołka odniosły dwa zwycięstwa pieczętując tym samym udział w finale, który w dniu 16 marca
odbędzie się w Staszowie.
W meczu z GLKS FAŁKÓW
zespół Dany wygrał 2:1 (-10,
20, 10), drugi mecz z AN-MAR
JĘDRZEJÓW
drużyna ze
Skarżyska zwyciężyła 2:0 (10,
20).
W
turnieju
finałowym
pierwszym przeciwnikiem drużyny Dana Gameb będzie zespół ze Stopnicy.
Zwycięzca tego meczu spotka się ze zwycięzcą z drugiej pary tj. GLKS FAŁKÓW
- LZS POŁANIEC w meczu
o mistrzostwo województwa Zrzeszenia LZS.
Zespół DANA GAMEB

wystąpił w składzie: Lena Nowak, Joanna Michalska, Sylwia
Kalwat, Klaudia Grzyb, Aleksandra Żak, Magda Marcinkowska,
Aleksandra Ludew.
mogli podzielić się wrażeniami po obejrzanym spektaklu.
Dziadkowie byli pełni uznania dla
swoich wnuków. Podziwiali ich zaangażowanie i trud, jaki włożyły w przygotowanie akademii. Atmosfera, która towarzyszyła spotkaniu była dobrą okazją
do wzmocnienia więzi rodzinnych oraz
miłego spędzenia czasu. Uwieńczeniem
tego szczególnego dnia były pamiątkowe fotografie wnuków z dziadkami, które wykonywała Katarzyna Stopińska
- Niziołek.
Ilona Wątła
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Materiał nadesłany przez Dana Gameb

W B ibli ot ece

Agnieszka Frączek w bibliotece publicznej

Tworzymy kartki walentynkowe

W dniu 13 lutego 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna
w Skarżysku Kościelnym zorganizowała spotkanie autorskie
z Agnieszką Frączek, autorką wielu książek i opowiadań dla
dzieci. Na swoim koncie ma zdobytą w 2008 roku Nagrodę
Edukacja XXI, wyróżnienie IBBY Dziecięcy Bestseller Roku
(za „Kanapkę i innych wierszy kapkę”) oraz Nagrodę im. Marii
Weryho-Radziwiłłowicz. Spod jej pióra wyszły książki: „Struś
na cisie”, „Muł mądrala”, „Byk jak byk”, „Dranie w tranie”,
„Kelner Kornel”, „Trzeszczki”, „Banialuki”, „Siano w głowie”,
„Kanapka”, „Jedna literka, a zmiana wielka”.

14 lutego przypadają walentynki. Z okazji tego święta w bibliotece
publicznej rozmawialiśmy o walentynkach i przejawach sympatii oraz
robiliśmy kartki walentynkowe dla bliskich.
Nazwa święta zakochanych pochodzi od św.
Walentego, którego Kościół
wspomina w dniu 14 lutego.
Walentynki są obchodzone
w południowej i zachodniej
Europie od średniowiecza.
Europa północna i wschodnia dołączyła do walentynkowego grona znacznie później.
Pierwowzorem walentynek było starorzymskie święto Luperkalia. Do
Polski obchody walentynkowe trafiły w latach 90. XX wieku z kultury
francuskiej i krajów anglosaskich. Stałym niemalże elementem walentynek jest wzajemnie wręczanie sobie walentynkowych ozdobnych
karteczek. Kartki są czerwone, najczęściej w kształcie serca, opatrzone walentynkowym wierszykiem, a często miłosnym wyznaniem. Ze
świętem łączy się również zwyczaj obdarowywania partnera walentynkowymi upominkami w postaci kwiatów, słodyczy, pluszowych
maskotek jak również bardziej osobistych elementów garderoby.
Teresa Banaszczyk

Dyskusja o książce Danuty Wałęsy
W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas 1-3 ze szkół podstawowych w Skarżysku Kościelnym, Grzybowej Góry oraz Kierza

Niedźwiedziego. Pisarka razem z dziećmi bawiła się w rymowanki, czytała fragmenty swoich książek. Uczestniczące w spotkaniu dzieci z zaciekawieniem i uśmiechem na ustach wsłuchiwały się w deklamowane przez autorkę z niezwykłą ekspresją
fragmenty jej utworów.
Spotkanie potwierdziło, jak ważne jest czytanie książek
dzieciom nie tylko dzięki temu, że pozwala rozwijać ich pamięć, wyobraźnię, i wzbogaca słownictwo ale przede wszystkim
ze względu na to, że uczy, nawet małe jeszcze dzieci, myślenia.
Kształtuje ich mowę oraz umiejętność poprawnego wypowiadania się, konstruowania zdań. Książki jej autorstwa to wspaniała lektura i zabawa dla dzieci oraz dorosłych. Na zakończenie dzieci otrzymały autografy. Spotkanie przebiegło w bardzo
przyjaznej i miłej atmosferze.
Teresa Banaszczyk

28 stycznia 2013 r. odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki. Tym razem tematem dyskusji była książka Danuty
Wałęsy „Marzenia i tajemnice”.
Wspomnienia byłej Pierwszej Damy to bardzo szczery opis drogi
jaką pokonała z małej mazowieckiej wsi przez Gdańsk po pałac prezydencki. To również subiektywny zapis dziejów politycznych naszego
kraju. Danuta Wałęsa była obserwatorem i uczestnikiem przełomowych wydarzeń, takich jak: tworzenie się Solidarności, wprowadzenie stanu wojennego. W swojej książce cofa się pamięcią do trudnych
początków demokracji, prezydentury i wielu, wielu innych kształtujących jej osobowość doświadczeń.
Codzienne
życie
rodzinne Danuty
Wałęsy
przeplatało się z wielką
polityką. Autorka
przywołuje bardzo
szczególne dla niej
momenty, te radosne, jak narodziny
kolejnych
dzieci,
czy odbiór przyznanej Lechowi Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla,
ale także te trudne, gdy samotnie walczyła z przeciwnościami losu.
Wspomina także ból jaki sprawiała jej krytyka i oskarżenia wysuwane wobec jej sławnego męża. W szczególny sposób opisuje spotkania
z Ojcem Świętym i dzieli się z czytelnikami ich wyjątkową i niezapomnianą atmosferą.
Wspomnienia Danuty Wałęsy wywołały spore poruszenie oraz
wywarły na klubowiczkach duże wrażenie. Nie sposób nie docenić
tej silnej kobiety, matki i żony, która wiernie trwa u boku trudnego
i skomplikowanego człowieka, jakim jest Lech Wałęsa.
Książka warta uwagi i polecenia!
Teresa Banaszczyk
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Spo r t - Rozmai tości

Mocne panie

Szachowe Grand Prix 2013
W tym samym dniu, 17
lutego, gdy podsumowywano rozgrywki Szachowego
Grand Prix 2012, w świetlicy wiejskiej rozpoczęły
się rozgrywki tegorocznej edycji. Korzystając
z okazji swych sił popróbował nawet wójt Zdzisław
Woźniak,
rozgrywając
trzy partie.

9 lutego w świetlicy wiejskiej w Skarżysku Kościelnym
„Grom” zorganizował karnawałowy turniej tenisa stołowego o Puchar Przewodniczącego
Powiatowej Rady Zatrudnienia
Wojciecha Markiewicza.
Udział wzięło 52. zawodników i zawodniczek, a turniej
rozegrano systemem pucharowym.
W finale spotkali się Barbara
Płusa i Ryszard Kowalik. Po
bardzo wyrównanym pojedynku
zwyciężyła Barbara Płusa.
Zawody sędziowały Marta
Kowalik-Staps, Ewa Kotwica
i Barbara Węgłowska.

(jk)

Komunikat w sprawie kwalifikacji wojskowej
mężczyzn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.

Wyniki I turnieju są następujące:
Górzyński Zbigniew - Skarżysko Kościelne
Gorgoń Kazimierz
- Stąporków
Słoka Andrzej
- Stąporków
Cichocki Mariusz
- Skarżysko - Kamienna
Kocia Kamil
- Skarżysko - Kamienna
Socha Zdzisław
- Stąporków
Kabała Krzysztof
- Majków
Dudek Zdzisław
- Skarżysko - Kamienna
Siek Jerzy
- Świerczek
Czubak Zbigniew
- Skarżysko Kościelne
Orłowski Jarosław
- Sadek
Bednarczyk Sławomir - Jastrząb
Jaworski Krzysztof
- Skarżysko Kościelne
Dąbrowski Zygfryd
- Stąporków
Wojton Zenon
- Skarżysko Kościelne
Żołądek Paulina
- Skarżysko - Kamienna
Bednarczyk Kamil
- Świerczek
Goliński Jakub
- Skarżysko Kościelne

5,5 pkt.
5 pkt.
5 pkt.
5 pkt.
4,5 pkt.
4 pkt.
4 pkt.
4 pkt.
4 pkt.
3 pkt.
3 pkt.
3 pkt.
3 pkt.
3 pkt.
2,5 pkt.
2,5 pkt.
2 pkt.
0 pkt.
(jaki)

Wystawa poplenerowa
Powiat skarżyski, bliżyńskie Stowarzyszenie RDEST, Grupa
Fotograficzna Co-Arto oraz MCK zapraszają na otwarcie poplenerowej wystawy fotograficznej „Powiat Skarżyski w obiektywie”. Na wystawie zaprezentowane będą prace mieszkańców powiatu skarżyskiego,
uczestników cyklicznego projektu plenerów-warsztatów fotograficznych pn. „Powiat w obiektywie”, który realizowany był w roku 2012.
Na 150 zdjęciach udokumentowane zostało piękno powiatu skarżyskiego – przyroda, krajobraz, architektura, urbanistyka. Na wystawie będzie można zobaczyć także fotografie artystyczne wykonane
w technice czarno-białej, inspirowane warsztatami twórcy Kieleckiej
Szkoły Krajobrazu, uznanego fotografa Pawła Pierścińskiego.
Otwarcie wystawy już 23 lutego 2013 r. o godz. 17.00 w Miejskim
Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, ul. Słowackiego 25.
Dla uczestników wernisażu przewidziana jest niespodzianka.
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Na podstawie art.32 i art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2012 r. poz. 461 z późniejszymi zmianami), § 3 rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej
z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 202 poz.1566 z późniejszymi zmianami), § 2 – 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia
21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2013 r. (Dz. U., poz. 1358) informuję, że w dniu 05 i 06 marca 2013 r.
przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych
w 1994 r., zamieszkałych na terenie gminy Skarżysko Kościelne.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w w/w terminie podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1989 – 1993, którzy nie
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do
stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również, osoby które
ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.
Kwalifikacja wojskowa osób zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gminy Skarżysko
Kościelne, zostanie przeprowadzona przez powiatową komisję lekarską
w Skarżysku - Kamiennej ul. Konarskiego 20 (budynek starostwa powiatowego).
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
2. Posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych.
3. Aktualną fotografię wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy.
4. Dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.
Nieotrzymanie wezwania imiennego do kwalifikacji wojskowej nie
zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu, od obowiązku stawienia się
w wymienionym terminie i miejscu.
Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia
lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej.
Bliższych informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Piotr
Piwowarczyk, tel. 41 271-44-66 wew. 32.
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Podsumowanie Szachowego Grand
Prix 2012
Kamil Kocia, Zdzisław Socha i Jerzy Siek – to najlepsi szachiści podczas rozgrywek Grand Prix
2012. 17 lutego wójt
gminy
Zdzisław
Woźniak i prezes
„Gromu”
Szymon
Płusa uhonorowali
najlepszych zawodników
pucharami
i dyplomami.
Dalsze miejsca
zajęli:
Zbigniew
Górzyński, Kazimierz Gorgoń, Andrzej Słoka, Zdzisław
Dudek, Mariusz Cichosz, Kamil Romańczuk, Krzysztof
Kabała, Tomasz Jędras, Piotr Stępień, Jarosław Orłowski,
Zygfryd Dąbrowski, Zbigniew Czubak i Zenon Wojton.
Spotkanie podsumowujące, na którym zarazem rozegrano I turniej edycji
tegorocznej,
odbyło się w świetlicy
wiejskiej, a otworzył je prezes GLKS
„Grom”
Szymon
Płusa. Wyniki zawodów krótko omówił
Zbigniew Górzyński,

nie tylko zawodnik, ale również sędzia główny rozgrywek,
a przede wszystkim inicjator ich rozpoczęcia przed ośmiu laty.
– Chciałbym
podziękować wójtowi Zdzisławowi
Woźniakowi
za
to, że od początku
rozgrywek,
od ośmiu lat jest
z nami, fundując
puchary – powiedział.

Następnie wójt oraz Szymon Płusa uhonorowali najlepszych
zawodników pucharami, a wszystkich dyplomami i medalami
pamiątkowymi. Pomagały im w tym Bogusława Kowalik oraz
Monika Woźniak.
Gratulując zebranym
wójt Zdzisław Woźniak
życzył sukcesów w tegorocznych rozgrywkach.
W imieniu uhonorowanych podziękował
Zdzisław Socha, który
zasugerował równocześnie, aby porozumieć się
z gminą Bliżyn i koordynować rozgrywki w taki
sposób, aby jak największa ilość szachistów mogła brać udział
w obu grand prix.
Kamil Kocia, zwycięzca turnieju w 2012 roku, ma 15 lat,
mieszka w Skarżysku – Kamiennej. W szachy gra od 3,5 roku,
jego nauczycielem jest Tomasz Derkacz.
Jacenty Kita

Udany występ siatkarek
W ramach eliminacji do finałów wojewódzkich zrzeszenia
LZS w piłkę siatkową kobiet w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
w Skarżysku Kościelnym drużyna Dana Gameb Skarżysko Kościelne
podejmowała zespół GLKS Fałków. Mecz zakończył się zwycięstwem

zespołu Gameb 3:2 ( 25:16, 24:26, 20:25, 25:23 , 15:13). Dzięki temu
zwycięstwu drużyna Dana Gameb zapewniła sobie awans do finału
wojewódzkiego.
Spotkanie było bardzo wyrównane i każdy wynik był możliwy.
Warto dodać, że pomimo niepełnego składu zespołu na ten mecz
(Paulina Staniszewska egzaminy na studiach, Klaudia Grzyb obowiązki sędziowskie oraz Martyna Drabik, która pomagała zespołowi tylko w pierwszym secie), dziewczyny podjęły walkę i wygrały z ubiegłorocznym mistrzem zrzeszenia LZS, który do Skarżyska
przyjechał w pełnym składzie osobowym.
Wygraną w tym meczu zawodniczki Dany Gameb zapewniły sobie udział w finałach wojewódzkich w Staszowie (które odbędą się
w marcu), pomimo iż do końca eliminacji pozostały jeszcze dwa mecze do rozegrania z An-murem Jędrzejów i ponownie z GLKS Fałków.
Po 4 meczach eliminacyjnych drużyna zajmuje pierwsze miejsce.
Skład drużyny Dana Gameb: Lena Nowak, Joanna Michalska,
Martyma Drabik, Martyna Żak, Sylwia Kalwat, Sandra Żak,
Roksana Grzymała, Aleksandara Ludew.
(jk)
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Ja sełk a w K ier zu Niedź wiedzim

Staropolskie jasełka w Kierzu Niedźwiedzim

Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim była ostatnią w gminie, gdzie młodzież miejscowej szkoły, wspomagana przez jej absolwentów, przedstawiła bardzo licznie zebranym mieszkańcom tradycyjne, staropolskie przedstawienie jasełkowe. Nie zabrakło również
wspólnego śpiewania kolęd.
Mieszkańcy Kierza bardzo licznie zgromadzili się w szkole.

pa radnych: Włodzimierz
Foch, Zbigniew Górzyński,
Jan Ulewiński i Tomasz
Winiarski.
Nie
zabrakło strażaków z miejscowej jednostki z prezesem
Dariuszem Sasalem i komendantem gminnym OSP
Piotrem Jańcem.
Program zaprezentowany przez młodzież był bardzo
ciekawy, wręcz doskonale
zagrany przez aktorów, a co
najważniejsze, zachowywał
elementy staropolskiej tradycji, co współcześnie staje się coraz rzadsze. Poza

Była władza duchowna w osobie ks. proboszcza Janusza Mroczka,
władza świecka z wójtem Zdzisławem Woźniakiem oraz gru-

uczniami szkoły wystąpili także jej absolwenci: Sandra Pączek,
K laud ia Katu lsk a ,
Wi k toria Ku ź dub,
Domi ni k a Wiśnios.
Grą na akordeonie
wspomagał ich Maciej
Ulewiński, a na gitarze
grała Julia Sasal.

Program z uczniami, których łącznie
wystąpiło ponad trzydziestu,
przygotowały: Justyna Kuźdub,
Justyna Duklas, Jolanta
Wo ź n i a k , H a l i n a
Majewska oraz Iwona
Rafalska. Za naszym
pośrednictwem nauczycielki dziękują rodzicom
za pomoc w przygotowaniu scenografii oraz słodkiego poczęstunku.
Jacenty Kita
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