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Egzemplarz bezpłatny

Bohaterom Powstania Styczniowego
Gmina Skarżysko Kościelne
od tego roku na
szerszą skalę włączyła się do Centralnych Obchodów 151. Rocznicy
Wybuchu Powstania Styczniowego
organizowanych

* trwają końcowe prace nad Strategią Rozwoju Gminy,
* relacja z sesji rady gminy,
* podziel się 1% podatku!
* strażackie i policyjne podsumowania,
* zebranie OSP w Lipowym Polu Plebańskim,
* w szkołach i w bibliotece,
* brydżowe podsumowanie roku.

Kochamy Was

przez Związek Strzelecki i samorządy lokalne. Dalsze rozszerzenie tej współpracy i zasięgu obchodów na naszym terenie zapowiada wójt Zdzisław Woźniak.
Czytaj na str. 2-3

Mają „Klucz do przyszłości”

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych chwil, są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych
kochanych Babć i Dziadziusiów. Pamiętali o tym nasi przedszkolacy i uczniowie.
Czytaj w tym wydaniu Naszej Gminy

Za kwotę 574.964 złotych pozyskanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w szkole w Kierzu Niedźwiedzim
realizowany jest projekt Klucz do przyszłości. Jego pierwsze efekty
poznaliśmy 31 stycznia.
Czytaj na str. 20
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Bohaterom Powstania Styczniowego
Obchody kolejnych rocznic wybuchu Powstania Styczniowego
co roku nabierają coraz większej rangi i zasięgu. W tym roku do
Centralnych Obchodów, obok Związku Strzeleckiego, Szydłowca,
Suchedniowa, Bodzentyna i Wąchocka włączyła się nasza gmina,
a to tylko początek szerszego udziału lokalnego samorządu w tym
podniosłym, patriotycznym wydarzeniu. –W przyszłym roku chcemy, aby te ważne patriotyczne uroczystości rozszerzyć o miejsca
pamięci narodowej związane z walkami powstańczymi na naszym
terenie – poza Kierzem Niedźwiedzim i Grzybową Górą, także
o Kapliczkę Powstańczą na Świerczku oraz Mogiłę Powstańczą na
cmentarzu parafialnym – mówi wójt Zdzisław Woźniak.

Przybył ks. proboszcz Janusz Mroczek, starosta
skarżyski Michał Jędrys,
członek zarządu powiatu
Stanisław
Dymarczyk,
wójt Zdzisław Woźniak,
sekretarz gminy Monika
Mączyńska, radni. Sta-

Szydłowiec
Tak jak w nocy z 22/23 stycznia 1863 roku uroczystości rozpoczęły się w Szydłowcu w piątek. Wziął w nich udział wójt Zdzisław
Woźniak. Uroczystości rozpoczęły się odegraniem Mazurka Dąbrowskiego przez Miejską Orkiestrę Dętą na Rynku Wielkim po czym
delegacje przeszły
do szydłowieckiej
fary na Mszę Świętą
w intencji Ojczyzny
i bohaterów narodowych. Po Eucharystii
uczestnicy
uroczystości w asyście strzelców i werblistki z Miejskiej
Orkiestry Dętej złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą nagrobną
szydłowieckiego proboszcza, ks. Aleksandra Malanowicza, który
pomagał walczącym powstańcom i stał się ofiarą władz carskich.
Następnie delegacje udały się na cmentarz parafialny, gdzie oddano

wili się członkowie
Związku Strzeleckiego, poczty sztandarowe, delegacje mieszkańców, także władze
Szydłowca, i szkół.
Modlitwę w intencji Bohaterów walk

1863/1864 odmówił ks. proboszcz Janusz
Mroczek
po
czym
komendant Strzelców
z Szydłowca Roman Burek od-

hołd mieszkańcom Szydłowca, poległym w czasie walk powstańczych. Kwiaty złożono także przy figurce u zbiegu ulic Kąpielowej
i Narutowicza, upamiętniającej wydarzenie z 1863 roku. Po oddaniu
hołdu bohaterom walk narodowo – wyzwoleńczych uczestnicy uroczystości spotkali się w auli Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Szydłowcu, gdzie odbyła się część artystyczna.
Kierz Niedźwiedzi
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25 st yczn ia pam ię ć n ie z łom nych
bohaterów walk o niepodległość uczczono przy Moglie Powstańczej w Kierzu
Niedźwiedzim, gdzie
uczestników obchodów powitał sołtys
Stanisław
Czubak.

czytał Apel pamięci.
Po przyrzeczeniu
strzeleckim i okolicznościowych
wystąpieniach
druhowie
z Grzybowej Góry oddali trzykrotny salut
armatni.
dok. na str. 3
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Grzybowa Góra

19 kwietnia 1863 r.
powsta ńczy oddzia ł
Władysława Kononowicza, prowadzony w tym
dniu przez kpt. Ludwika Michalskiego, stoczył
w Grzybowej Górze zwycięską bitwę z rosyjskim
oddziałem Rüdigera. Ks.

ski spostrzegłszy, że dowódca kosynierów, niejaki major T. schował się
za krzaki, objął nad nimi komendę, zagrzewał do walki, poprowadził
naprzód, pomimo, że kula urwała mu palec od ręki. Kosynierzy rozstrzygnęli tam walkę, narąbali dużo Moskali i zabili im kapitana.

Serafin Szulc, który z oddziałem
Łopackiego dotarł
do Dionizego Czachowskiego i miał
bezpośredni kontakt z żołnierzami
Kononowicza, tak
przedstawia bitwę
w swoim pamiętniku (Pamiętnik
kapelana): „W tej bitwie oddział Kononowicza odniósł zwycięstwo,
może z tego powodu, że
Moskawa blisko przypuściła naszych i kosynierzy mogli pójść do ataku.
Ks[iądz] Agrypin Konar-

Od lat mieszkańcy Grzybowej Góry spotykają się w miejscu upamiętniającym tamte wydarzenia, aby oddać hołd walczącym. Obecne
były władze samorządowe w osobach wójta Zdzisława Woźniaka i sekretarz gminy Moniki Mączyńskiej, radni Gabriel Szewczyk i Wojciech Płusa, strażacy
i uczniowie szkoły
z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy.
Rys
historyczny wydarzeń krótko
przedstawił
prezes
OSP Marian Gładyś,
a rolę tego typu uroczyści w kultywowaniu wartości patriotycznych podkreślił
wójt. Później delegacje gminy, szkoły,
strażaków, rodziny
Państwa Pików, która wraz ze społecznością lokalną opiekuje się tym
miejscem, a także mieszkańców złożyli wiązanki kwiatów i zapalili
znicze, a strażacy oddali trzykrotny salut armatni.
Jacenty Kita
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Strategia Rozwoju Gminy Skarżysko
Kościelne niemal gotowa
W dniu 28 stycznia odbyło się ostatnie posiedzenie zespołu ds. opracowania
Strategii Rozwoju Gminy
Skarżysko Kościelne. W spotkaniu wzięli udział: Monika
Mączyńska, Tomasz Błoński, Tomasz Witkowski,
Piotr Piwowarczyk, Joanna
Jurczak, Zdzisław Woźniak,
Robert Gładyś, Andrzej
Skrzypczak.

Spotkanie dotyczące opracowania
tekstu strategii rozpoczęła od przywitania zaproszonych
i przybyłych gości
sekretarz Monika
Mączyńska. Obradom zespołu przysłuchiwał się rów-

nież wójt gminy Zdzisław Woźniak.
Tomasz Błoński odczytał zebranym przyjęte treści dotyczące
wizji i misji gminy. Misja Gminy została określona następująco:
Dbanie o wysoką jakość warunków życia i wszechstronne możliwości rozwoju mieszkańców gminy oraz wspieranie tworzenia aktywnego lokalnego ośrodka gospodarczego i kulturalnego. Z kolei wizja
Gminy została określona następująco: Gmina to bezpieczne i ekologiczne miejsce do życia i rozwoju mieszkańców, traktujących gminę
jako swój dom.
Ostatecznie wypracowanymi celami strategicznymi są:
– poprawa atrakcyjności inwestycyjnej, gospodarczej i kulturalnej gminy,
– podniesienie standardu życia, jakości infrastruktury i usług
świadczonych dla społeczności lokalnej,
– aktywizacja mieszkańców w kierunku postaw przedsiębiorczych,
W trakcie spotkana dokonano ostatecznej edycji celów operacyjnych i działań szczegółowych w ramach określonych celów priorytetowych.
Tomasz Błoński zwrócił uwagę na bardzo ważny punkt dotyczący opracowania i monitorowania procesu tworzenia i realizacji
strategii. Monitorowaniem realizacji założeń i zapisów strategii
powinien zajmować się przez cały czas obowiązywania dokumentu, zespół powołany przez wójta gminy.
W trakcie spotkania merytorycznej dyskusji poddano kilka
istotnych zagadnień zidentyfikowanych w trakcie pisania tekstu
strategii, a mianowicie:
plany dotyczące gazyfikacji,
uregulowania gruntów rolnych,
rola i pozycja liderów lokalnych,
ścieżka i szlaki turystyczne,
celowość określenia oceny oddziaływania projektu strategii rozwoju gminy na środowisko.
Doprecyzowana i ostatecznie uzupełniona treść strategii gminy w wersji elektronicznej została umieszczona na portalu gminy,
zaś w wersji papierowej jest wyłożona w siedzibie urzędu gminy,
celem konsultacji społecznej.
Robert Gładyś
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Kwalifikacja wojskowa – 2014 r.
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 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r. (Dz. U., poz. 1491) informuję, że w dniu 04 i 05 marca
2014 r. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1995 r., zamieszkałych na terenie gminy Skarżysko Kościelne.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w w/w terminie podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1990 – 1994, którzy nie
posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej 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.
Panu
Zenonowi Ziółkowskiemu
Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne w latach 1995-1998
wyrazy najszczerszego żalu i współczucia
z powodu śmieci
Żony Natalii
składają
Wójt i pracownicy Urzędu Gminy
oraz jednostek organizacyjnych
Gminy Skarżysko Kościelne.

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Dorocie Gibas
zastępcy Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych
w Skarżysku Kościelnym
z powodu śmierci
MAMY
składają
Wójt i pracownicy Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych
Gminy Skarżysko Kościelne.
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Szykują się nowe inwestycje
Poza sztandarową inwestycją
kanalizacyjną,
której realizacja powoli
dobiega końca oraz zaplanowanymi w budżecie na
ten rok (pisaliśmy o tym
w poprzednim wydaniu
gazety) dobre wieści płyną
dla naszych mieszkańców.
Pojawiły się nowe możliwości finansowe i jest szansa, że jeszcze w tym roku powstanie rondo
obok urzędu gminy. Mało tego – planowany jest poważny remont
szkoły w Lipowym Polu Skarbowym oraz doposażenie placu zabaw
przy tzw. oczku.
O tym m.in. poinformował wójt Zdzisław Woźniak zebranych
na sesji rady gminy odbytej 5 lutego, które otworzył przewodniczący
rady Paweł Wiatr. Gośćmi obrad byli m.in. członek zarządu powiatu Stanisław Dymarczyk, radni powiatowi Danuta Banaczek i Stanisław Czubak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż,
dzielnicowy Ireneusz Borowiec oraz prezes OSP Grzybowa Góra
Marian Gładyś. Jak zawsze nie zabrakło radnych, pracowników
gminy oraz sołtysów. W szczególny sposób Paweł Wiatr powitał
nowego sołtysa Skarżyska Kościelnego I Waldemara Błacha wybranego
kilka dni wcześniej przez
zebranie wiejskie w miejsce Pawła Gruszczyńskiego, który ze względu
na obowiązki zawodowe
złożył rezygnację.

str. 2). Z informacji wójta wiemy też, iż dobiegają końca prace nad
nową Strategią Rozwoju Gminy do 2020 roku, która jest podstawowym dokumentem do ubiegania się o dofinansowanie unijne do inwestycji w latach 2014-2020.
Wójt odbył też spotkanie z kierownictwem MKS w sprawie dodatkowego kursu linii nr 5 do Majkowa. Z wyliczeń spółki wynika,
że rocznie tylko jeden dodatkowy kurs to koszt 43.092 zł i to po stronie gminy! A tymczasem w budżecie na ten rok jest tylko 20.000 zł
dotacji dla MKS na wszystkie pozostałe linii jeżdżące po gminie,
choć spółka oczekiwała dofinansowania na poziomie… 312.000!
Żadnego budżetu w powiecie na to nie stać.
Na koniec Zdzisław Woźniak poinformował, że jest umowa
z Powiatowym Urzędem Pracy na stworzenie ok. 50 miejsc w ramach
prac społecznie – użytecznych oraz o wynikach przetargu na przyłącza kanalizacyjne – powstaną one do końca września tego roku –
najwcześniej w Majkowie i Michałowie.

O pracy wójta
Najpierw sprawozdanie ze swej pracy przedstawił wójt Zdzisław
Woźniak. Wójt poinformował, że gmina złożyła dwa wnioski do
LGD Razem na Rzecz Rozwoju (przeszły już pozytywną ocenę formalną) na remont części szkoły w Lipowym Polu Skarbowym oraz
uzupełnienie placu zabaw przy oczku. Odbyły się już dwa spotkania
z potencjalnymi projektantami dotyczącymi remontu szkoły. A po-

trzeby są tam duże: wymiana dachu, remont sali gimnastycznej wraz
z wymianą stolarki okiennej, przeniesienie kotłowni do nowego
budynku. Zakres możliwych i konkretnych prac poznamy w terminie późniejszym.
Wójt podziękował również za uczczenie na naszym terenie obchodów 151. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz przedstawił wstępne plany ich rozszerzenia w roku przyszłym (czytaj na

O wspólnych sprawach z powiatem
Członek zarządu powiatu Stanisław Dymarczyk powiedział, że
w wyniku wypadnięcia z budżetu powiatu zadania Rydno z powstałych w ten sposób oszczędności zarząd powiatu na posiedzeniu 31
stycznia przeznaczył 350.000 zł na budowę ronda (rada powiatu zatwierdziła to na sesji 6 lutego). Powiat ma deklarację naszej gminy
z końca 2013 roku, że gmina doda to tego zadania 300.000 zł – stąd
szansa na realizację jeszcze w tym roku. S. Dymarczyk poinformował również, że na tym samym posiedzeniu zaproponował przeznaczyć 30.000 zł na przeprojektowanie dokumentacji odprowadzenia
wód deszczowych z ul. Staffa (brak zgody spółki Bumar na wcześniejsze propozycje). –Na tę chwilę zarząd się nie zgodził, gdyż do
Wieloletniej Prognozy Finansowanej należałoby wprowadzić 4 mln
zł na całe zadanie. Decyzja jest odłożona w czasie – dodał. –Bez zgody Bumaru lub przeprojektowania, inwestycji tej nie będzie – podkreślił.
Nie wytrzymał w tym miejscu Paweł Wiatr: -To kuriozum, że
spółka państwowa urojeniami i nieodpowiedzialnością blokuje tą
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Z Waldemarem Błachem, nowym sołtysem
Skarżyska Kościelnego I - rozmawia Jacenty Kita

inwestycję. To kpina, hańbiące zachowanie firmy. Jest wola gminy
i powiatu, aby przeprojektować tą inwestycję i ją wykonać.
Konieczność pójścia w kierunku przeprojektowania sugerował
Stanisław Czubak. A wójt Zdzisław Woźniak pytał: -Czy gmina
kiedykolwiek negowała współfinansowanie tej inwestycji? Moim
zdaniem zarząd powiatu idzie w dobrym kierunku, trzeba zmienić
projekt i się spieszyć, bo sukcesem będzie uzyskanie pozwolenia
w tym roku i złożenia wniosku do schetynówek, a to trzeba zrobić
do 15 listopada.
Dyskusję w sprawie ul. Staffa zakończył rozsądny głos Zdzisława Rymarczyka: -Zostawmy działania w tej sprawie powiatowi
i ewentualnie pytajmy o terminy. Powiat ma wizję i niech to robi,
a jak się przygotuje dokumentacyjnie, to niech wówczas pyta gminę o pieniądze.
Padły też inne pytania do przedstawicieli powiatu. Gabriel
Szewczyk pytał o projekt na ul. Spokojną w Grzybowej Górze, mówił o złym zimowym utrzymaniu dróg powiatowych (na to zwracali też uwagę kolejni mówcy), poruszył sprawę pustostanów koło
szkoły, braku rowów i odwodnienia na ul. Spokojnej. Włodzimierz
Foch pytał natomiast o stan prac nad znalezieniem właściciela dla
mostu w Lipowym Polu Skarbowym.
Marek Czyż wyjaśnił, że na ten moment nie ma pieniędzy na
opracowanie projektu na ul. Spokojną, stan zimowego dróg jest
taki, na jaki powiat stać, a sprawa mostu jest w toku.
W czasie przeznaczonym na wystąpienia gości głos zabrał jeszcze prezes OSP Marian Gładyś, który prosił radę o przesunięcie
w budżecie jednostki kwoty 5.000 zł z gotowości bojowej na inwestycje, gdyż to pozwoli na wykonanie dokumentacji projektowej
na remont strażnicy. Pozostałe pieniądze strażacy pozyskają z zewnątrz. Rada później przychyliła się do tej prośby.
Interpelacje i zapytania
Radni pytali wójta o następujące kwestie:
Gabriel Szewczyk
- kwestię bezdomnych psów (tę sprawę poruszył też Wiesław Derlatka),
- zatrudnienia pracownika interwencyjnego,
- remontu chodników,
Renata Kępa
- dokończenie chodnika w Lipowym Polu Plebańskim,
- prawidłowego oznakowania wjazdów do tej miejscowości,
Zdzisław Rymarczyk
- wnioskował o przypomnienie właścicielom psów o ich obowiązkach,
Janusz Sieczka
- wnioskował o naprawę chodników.
W końcowej części obrad radni przystąpili do podejmowania uchwał.
Jacenty Kita
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- Jacenty Kita: Proszę
krótko opowiedzieć o sobie?
- Waldemar Błach: Nazywam się Waldemar Błach i od
dziecka mieszkam w Skarżysku Kościelnym. Mam 58 lat,
jestem żonaty, mam dwie dorosłe córki i syna, jestem także
dziadkiem pięciorga wnucząt.
Mam wykształcenie zawodowe, ukończyłem szkołę budowlaną. Obecnie pracuje w PKP
Cargo w Skarżysku Kamiennej. Jestem rolnikiem, więc interesują mnie sprawy związane z rolnictwem, poza tym bardzo lubię
muzykę i sport. Należę do osób aktywnych i pełnych energii,
które lubię poznawać nowych ludzi i ich słuchać.
- Co skłoniło pana do podjęcia decyzji o kandydowaniu?
- Nigdy nie myślałem, żeby być sołtysem. Namówili mnie
koledzy i znajomi. Czy zrobiłem dobrze? Zobaczymy.
- Czy zna już pan swoje obowiązki?
- Nie znam jeszcze dokładnie wszystkich obowiązków sołtysa. Wiem, że sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy i przekazuje problemy mieszkańców. Zwołuje także zebrania wiejskie.
- Z jakimi – pana zdaniem - problemami aktualnie boryka
się sołectwo. Co w Skarżysku Kościelnym obecnie jest najpilniejsze do wykonania?
- Na to pytanie mogę odpowiedzieć z punktu widzenia
mieszkańca, nie sołtysa, gdyż jeszcze jestem nim za krótko.
Myślę, że priorytetem jest dokończenie chodników, udrożnienie rowów i poprawienie jakości dróg gminnych i dróg dojazdowych do pól. Poza tym, jakie problemy są w moim sołectwie,
dowiem się od mieszkańców przy okazji roznoszenia nakazów
podatkowych.
- Co chciałaby Pan zmienić w Skarżysku Kościelnym i jakie jest Pana marzenie dotyczące sołectwa?
- O tym, co chciałbym zmienić można by napisać wiele, jednak trzeba być realistą i patrzeć jakie są możliwości, a tych niestety nie jest wiele z uwagi na budżet i czas. Przede wszystkim
chciałbym zrealizować zadania z Funduszu Sołeckiego, które już
zostały zaplanowane przez mojego poprzednika i radę sołecką.
Poza tym nie przewiduję żadnych rewolucji, choćby dlatego, że
sołtysem jestem tylko do wyborów, które już jesienią tego roku.
A moim wielkim marzeniem jest, żeby naszym mieszkańcom
chciało się wyjść z domu, aby razem realizować różne programy,
żebyśmy wspólnymi siłami mogli zrobić coś dla siebie i innych.
- Co sołtys ma do zaoferowania swoim mieszkańcom?
- Ja mogę wszystkim moim mieszkańcom ofiarować swój
czas i energię, aby wspólnymi siłami realizować zamierzenia.
Chciałbym żeby nasza miejscowość była coraz ładniejsza, by
każdy szanował pracę innych i korzystał ze wszystkiego w sposób kulturalny. Aby każdy otwarcie mówił o swoich problemach, a ja w miarę swoich skromnych możliwości będę starał się
je rozwiązać, bądź przekażę sugestie te do rozważenia władzom
naszej gminy.
Dziękuję za rozmowę.
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Podsumowanie „Szlachetnej Paczki”

Szlachetna Paczka dotarła w tym roku do 923 rodzin w województwie
świętokrzyskim. Wartość przekazanej w ten sposób pomocy sięga 1,8 miliona złotych. W Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się gala,
na której podziękowania odbierali wolontariusze, darczyńcy i przyjaciele
Szlachetnej Paczki. Wśród wyróżnionych była siostra Klara Agata Niziołek.
W tym roku pomoc otrzymały 923 rodziny w naszym regionie. Docierało do nich 483 wolontariuszy skupionych w 26 rejonach. Coraz częściej
Paczkę robią całe firmy, klasy szkolne, urzędy, szkoły i przedszkola – wtedy
na paczkę składa się większa liczba osób. Robienie Paczki jest wydarzeniem
społecznym – angażują się w nie grupy ludzi, które wspólnie organizują pomoc. Jak szacują organizatorzy średnio jedną paczkę przygotowywało około 30 osób. Średnia wartość paczki dla jednej rodziny zadeklarowana przez
darczyńców sięgała 1873 zł. Szacunkowa wartość paczek, które trafiły do
rodzin w województwie świętokrzyskim wynosi 1,8 miliona złotych.
W całej Polsce udało się pomóc 17.684 potrzebującym rodzinom – osobom starszym, samotnym, rodzinom wielodzietnym, czyli około 70.000
osób. W sumie Paczki przygotowywało 530.500 osób. W tej edycji Paczka
zjednoczyła 617,000 osób. Na tą liczbę składają się darczyńcy, wolontariusze, dobroczyńcy, członkowie rodzin w potrzebie, czyli ponad półtora proc.
Polaków. Łączna wartość pomocy przekazanej rodzinom przez darczyńców
sięga 33.125.005 zł – to najwięcej w dotychczasowych edycjach projektu
i ponad 10 mln więcej niż w poprzednim roku.
(jaki)
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Policyjne podsumowania

27
stycznia
w Sali Herbowej
Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
odbyła się narada
roczna,
podsumowująca pracę
skarżyskich policjantów za rok 2013. Wziął w niej udział wójt Zdzisław Woźniak
oraz przedstawiciele pozostałych gmin tworzących powiat, a także
sądownictwa i prokuratury.
Spotkanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Świętokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Kielcach insp.

Jarosławowi Szymczykowi przez Naczelnika Wydziału Prewencji
Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej nadkom.
Krzysztofa Leśniewskiego. Następnie policjanci oraz zgromadzeni goście uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Zdzisława Rachtana, pseudonim Halny – żołnierza Armii Krajowej, oficera Zgrupowania Partyzanckiego Ponury, który był mocno związany z Policją
świętokrzyską.
W głównej części spotkania Komendant Powiatowy Policji
w Skarżysku – Kamiennej kom. Piotr Zalewski szczegółowo omówił pracę podległych mu policjantów w obszarze służby kryminalnej, prewencyjnej i logistycznej. W 2013 roku na podległym mu te-

renie zanotowano 1474 przestępstwa (w 2009 roku było to aż 4718
przestępstw), w tym 977 kryminalnych.
Spada jednak także wykrywalność np. kradzieże aut – 27%,
kradzieże z włamaniem – 36%. W powiecie w 2013 roku popełniono 19.986 wykroczeń, policjanci odbyli 11.383 służby zewnętrzne.
Komendant zwrócił również uwagę na doskonałą współpracę
z władzami samorządowymi, prokuraturą i sądem, za co serdecznie podziękował przedstawicielom tych instytucji.
W drugiej części odprawy głos zabrali zgromadzeni goście.
W swych krótkich wystąpieniach podziękowali funkcjonariuszom
za dotychczasową dobrą i owocną współpracę. Swe podziękowania
przekazał również Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Jarosław Szymczyk, który w imieniu całego
kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach skierował podziękowania na ręce komendanta Piotra Zalewskiego dla
wszystkich pracowników skarżyskiej komendy za włożony trud
oraz dobrą pracę w 2013 roku.
Dobrą informacją jest to, że jest wreszcie szansa na wybudowanie kosztem 41.534.677 złotych nowej komendy powiatowej na
skrzyżowaniu ul. Rejowskiej i Szydłowieckiej. Nowa komenda,
pierwsza wg nowych standardów w województwie świętokrzyskim, ma powstać do 30 listopada 2015 roku.
Jacenty Kita
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Z wizytą w teatrze

turowej. Uczniowie poprzez obcowanie ze
sztuką uwrażliwili się na piękno co można
było zauważyć w ich komentarzach w trakcie przerwy i tuż po przedstawieniu oraz
w trakcie dyskusji z aktorami.
W dobie multimediów, komputeryzacji, telewizji oraz gier komputerowych - teatr nadal pozostaje miejscem, które potrafi
zachwycić i przyciągnąć liczne grono widzów. Przykładem mogą być nasi uczniowie, którzy niezwykle głęboko przeżyli tą
sztukę. W związku z tym jesteśmy przekonani, że kolejne spotkania z teatrem powinny być i będą kontynuowane.

W środę 29 stycznia
2014 r. uczniowie klas piątych i szóstej ZSP w Skarżysku Kościelnym odwiedzili
Teatr Powszechny im. Jana
Kochanowskiego w Radomiu.
Głównym punktem wycieczki był spektakl pt. Tajemniczy
ogród.
Bezpośrednio po przedstawieniu uczniowie wzięli
udział w spotkaniu z aktorami, podczas którego mieli
możliwość zadania pytań
i poszerzenia swojej wiedzy o teatrze. Organizatorkami wyjazdu były
nauczycielki z ZSP w Skarżysku Kościelnym Edyta Bartosiewicz i Katarzyna Malik.
Tajemniczy ogród to adaptacja
poruszającej i pełnej ciepła powieści Frances’a Hodgson-Burnett’a.
Całość przedstawienia porusza

trudną problematykę szeroko
rozumianej samotności, której
przeciwstawić się może przyjaźń.
Przyjaźń, która potrafi odmienić
smutną rzeczywistość i przywrócić radość życia. W trakcie
przestawienia aktorzy przekazali nam pozytywną dawkę emocji skłaniając do optymistycznego nastawienia do świata i nieustannego powtarzania, że wszystko będzie dobrze i że nie należy skupiać się na
złych rzeczach. To mądre i barwne widowisko muzyczne, urzekające
urodą plastyczną, i pięknymi piosenkami. Zachwycająca gra aktorska uzupełniona rozbudowaną scenografią i ruchomymi dekoracjami
przeniosła nas w prawdziwie tajemniczy świat.
Głównym celem wyjazdu było przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Wyjazd ten przyczynił się do rozbudzenia
zainteresowań teatrem oraz rozwijania świadomości i ekspresji kul-

Katarzyna Malik

Podsumowanie projektu „Odświeżamy
nasze miasta”
We wtorek 28 stycznia miało miejsce spotkanie podsumowujące
realizację projektu Odświeżamy nasze miasta (Tabacco Free Cities),
na którym naszą gminę reprezentował wójt Zdzisław Woźniak oraz
inspektor ds. ochrony środowiska Grzegorz Pypeć.

W ramach zrealizowanego projektu przeprowadzona została
kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca szkodliwości działania dymu tytoniowego pod hasłem Nie pal i nie pozwól, aby ktoś
inny palił przy Tobie i Twoich bliskich, wprowadzone zostały zmiany
w zapisach regulaminu korzystania ze środków komunikacji miejskiej
dotyczące używania papierosów elektronicznych, przekazane zostały tabliczki informujące o zakazie palenia w miejscach publicznych,
prowadzone były prelekcje w szkołach na temat szkodliwości palenia
tytoniu, zorganizowane zostały wspólne patrole drogowe Inspekcji
Sanitarnej i policji, a także przeprowadzone zostały konkursy: plastyczny i literacki o tematyce antynikotynowej dla szkół w ramach
obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu.
(jk)
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Strażackie podsumowanie w powiecie

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej 4 lutego odbyła się narada roczna, podsumowująca
funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie.
Wziął w niej udział wójt Zdzisław Woźniak, komendant gminny OSP
Piotr Janiec oraz prezesi poszczególnych jednostek. Obradom przewodniczył komendant powiatowy Sylwester Hamera, który powitał
wszystkich obecnych strażaków zawodowych i ochotników oraz gości:
zastępcę komendanta wojewódzkiego PSP Grzegorza Ryskiego, posła Andrzeja Bętkowskiego – prezesa ZP OSP, członka zarządu województwa Jan Maćkowiaka, starostę skarżyskiego Michała Jedrysa
oraz przedstawicieli poszczególnych gmin powiatu.
Ze sprawozdania komendanta Hamery wynika, że w 2013 r. skarżyscy strażacy interweniowali 878 razy co, daje średnią 2,4 wyjazdy
w ciągu każdego dnia.
W porównaniu z rokiem 2012 liczba ta zmalała o 256 wyjazdów.
Na tak znaczący spadek ilości wyjazdów w 2013 r. niewątpliwie duży

wpływ miała aura.
Opóźniająca się wiosna i przez długi
okres czasu zalegający śnieg nie sprzyjał
wypalaniu traw na
nieużytkach, co przełożyło się na znaczne
obniżenie interwencji
wiosennych do tego
typu zdarzeń. W 2013
do pożarów strażacy
wyjeżdżali 440 razy do miejscowych zagrożeń 397. Czterdzieści jeden razy wyjeżdżali do alarmów fałszywych. Ogółem we wszystkich
zdarzeniach jakie miały miejsce w powiecie skarżyskim uczestniczyło 1290 zastępów strażackich, angażując w akcjach ratowniczych
5969 ratowników.

Największa liczba zdarzeń miała miejsce w miejscowości Skarżysko-Kamienna, gdzie strażacy wyjeżdżali 480 razy (220 do pożarów,
230 do miejscowych zagrożeń, 30 do alarmów fałszywych). W poszczególnych gminach powiatu skarżyskiego sytuacja pod względem
interwencji straży pożarnej przedstawiała się w sposób następujący.
Najwięcej zdarzeń zanotowano w gminie Skarżysko-Kościelne - 141.
Następnie w gminie Suchedniów – 103, w gminie Bliżyn – 96 i gminie
Łączna – 58.
Na zakończenie w krótkich wystąpieniach swoje opinie i uwagi
przedstawili poseł Andrzej Bętkowski, prezes Zarządu Powiatowego
ZOSP RP, Jan Maćkowiak członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Michał Jędrys starosta skarżyski oraz Roman Wojcieszek
Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej.
Naradę podsumował zastępca Świętokrzyskiego Komendanta
Wojewódzkiego st. bryg. Grzegorz Ryski, dziękując strażakom za całoroczną pracę.
Jacenty Kita
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Cykl zebrań sprawozdawczych
strażaków rozpoczęty
Druhowie z Lipowego Pola
Plebańskiego w dniu 11 stycznia
jako pierwsi w powiecie rozpoczęli cykl dorocznych zebrań
sprawozdawczych, które tradycyjnie na początku roku odbywają się we wszystkich 13. jednost-

kach OSP funkcjonujących w powiecie skarżyskim.
Do wypełnionej strażackiej remizy przybyło kilkudziesięciu strażaków – ochotników, jak również goście w osobach: ks. Mirosława
Maciąga, gminnego kapelana strażaków, wójta i jednocześnie prezesa
zarządu gminnego OSP Zdzisława Woźniaka, radnej Renaty Kępa.
Obecny był również komendant powiatowy PSP Sylwester Hamera, komendant gminny Piotr Janiec, druhowie z Grzybowej Góry
i Kierza Niedźwiedziego, strażackie druhenki i członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Zebranie otworzył i powitał zebranych prezes OSP Lipowe Pole
Tadeusz Chyb, który jednocześnie został przewodniczącym zebrania.
Po wyłonieniu komisji zjazdowych prezes złożył sprawozdanie z dzia-

łalności jednostki w roku ubiegłym. Szczególny nacisk położony został na wszelkie formy działalności bojowej (w 2013 roku odnotowano
66 wyjazdów, w tym 14 pożarów), szkoleniowej, ale również społeczno
– kulturalnej. Aktualnie OSP Lipowe Pole to 37. członków czynnych,
6. honorowych, 5. wspierających oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt
i chłopców. Najwięcej
wyjazdów odnotowali:
Stanisław Niziołek i Jerzy Korycki – 47, Łukasz Noga – 44 i Piotr
Chyb – 35. W sprawozdaniu podkreślono dobrą współpracę z gminą
i komendą powiatową.
W dalszej części zebrania Ludwik Niziołek przedstawił sprawozdanie finansowe a Łukasz Szymczyk sprawozdanie komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem
o absolutorium dla zarządu, które później przyjęto jednogłośnie.
W dyskusji głos zabrali zaproszeni goście.
W tym roku jednostka
będzie świętować 65.
lecie działalności, a marzeniem druhów jest zakup na tę okoliczność
długo wyczekiwanego

pojazdu bojowego. –Zakup samochód to ciężka sprawa, choć pierwsze
jaskółki już są. Spółka MPWiK staraniem gminy, strażaków i prezydenta Skarżyska – Kamiennej przekazała jednostce 30.000 złotych, ale
trzeba pamiętać, że zakup samochodu to kwota ponad 600.000 złotych i gmina w swym budżecie musiałaby wygospodarować na swój
udział około 300.000 złotych. Na dziś tych pieniędzy nie ma, ale, co
chcę mocno podkreślić, chciałbym, aby ten samochód wreszcie trafił
do Lipowego Pola Plebańskiego – stwierdził wójt Zdzisław Woźniak.
Jacenty Kita
PS.
Następne zebrania sprawozdawcze OSP odbędą się 22 lutego w Kierzu
Niedźwiedzim oraz 9 marca w Grzybowej Górze.
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Babcia i Dziadziuś to nasze skarby

młodszym
kolegom
i koleżankom akompaniowali Julia Sasal
i Wiktoria Kuźdub (gitara) oraz Maciej Ulewiński (akordeon).
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem dla miłych
gości oraz występem

Dziesiątki seniorów – babć i dziadków, ale również rodziców
uczniów SP w Kierzu Niedźwiedzim 24 stycznia spotkało się w sali
gimnastycznej szkoły, aby uczestniczyć w przedstawieniu zatytułowanym Babcia i Dziadziuś to nasze skarby. Wśród gości obecna była
sekretarz gminy Monika Mączyńska, a uczestników tego sympatycznego spotkania powitał dyrektor placówki Jacek Banaszczyk.

zespołu Niedźwiadki. Zespół, który prezentuje już naprawdę wysoki
poziom artystyczny, tworzą uczniowie i absolwenci miejscowej szkoły oraz trójka dorosłych: Janusz Ulewiński (kierownik artystyczny),
Jacek Banaszczyk oraz Ireneusz Pączek. Występują w nim: Maria
Ulewińska, Julia Sasal, Zuzanna Lelonek, Wiktor Winiarski, We-

Wspaniała publiczność podziwiała i gromko oklaskiwała swoje
ukochane wnuki, które pięknie recytowały wiersze, radośnie śpiewały
piosenki, zatańczyły wesołą cza -czę oraz przedstawiły bajkę o współczesnym kapturku. Nie zabrakło odśpiewania tradycyjnego Sto lat,
a za piękny występ
w imieniu seniorów podziękowali Ewa Ziopała
i Edward Sadza.
Dzieci do występu
przygotowały i pieczę
nad całością uroczystości miały Iwona Rafalska oraz Justyna Kuźdub. Do występu swym
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ronika Wiśnios, Weronika Tarabasz, Amelia Kuźdub, Wojciech Sadza, Aleksandra Azarello, Julia Sadza, Krzysztof Pączek, Weronika
Pożoga, Wiktoria Kuźdub, Julia Sadza, Dominika Wiśnios, Paulina
Ulewińska, Maciej Ulewiński.
Jacenty Kita
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Jak to z Babcią i Dziadkiem było
„Łezka ze wzruszenia, Łezka ze śmiechu”

Pod tym tytułem 26 stycznia w szkole w Grzybowej Górze miejscowa młodzież przedstawiła dla swych Babć i Dziadków okolicznościowy program będący wyrazem wdzięczności za trud, jaki ponieśli
oni w wychowanie najpierw rodziców, a teraz nie odmawiają pomocy
w wychowaniu wnuków.
Na początku dyrektor szkoły Małgorzata Strzelec wierszem

przewodniczącą rady sołeckiej Magdalenę Piętak oraz
wszystkich obecnych.
Później młodzież przedstawiła program artystyczny
w wykonaniu uczniów przygotowany wraz z nimi przez
pedagogów. Kolejno występopowitała adresatów akademii, a ciepłym słowem
gości: wójta Zdzisława
Woźniaka, sekretarz gminy
Monikę Mączyńską, radnych Gabriela Szewczyka
i Wojciecha Płusę, prezesa
OSP Mariana Gładysia,

wali: przedszkolacy (przygotowała ich Joanna Bernacka),
klasy O (Aneta Makowska),
klasy I-III (Katarzyna Kowalik, Jolanta Kobierska, Monika Ziętkowska), klasy IV-VI
(Justyna Rokita, Ewelina Hamera, Kinga Gawron, Piotr
Spadło).
Mogliśmy więc podziwiać całą gamę przekazu artystycznego.
Były śpiewy i recytacje, tańce i inscenizacje aktorskie.
Dodajmy, że dekoracje wykonały Joanna Bernacka,
Aneta Makowska i Ewelina
Hamera, oprawę muzyczną - Łukasz Zbytniewski,
o nagłośnienie i dokumentację fotograficzną zadbał
Rafał Lipka.
Życzenia seniorom złożyły dzieci oraz wójt Zdzisław Woźniak, a po występach wszyscy
udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców i nauczycieli.
Jacenty Kita
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Pogadanki na tematy bezpieczeństwa

St. sierż. Ireneusz Borowiec wspólnie z sierż. szt. Pawłem Rycerskim
opowiadali najmłodszym jak unikać zagrożeń podczas codziennych
zabaw zarówno w domu jak i na powietrzu.
Funkcjonariusze uczulili dzieci na niebezpieczne sytuacje mogące występować podczas zimowych zabaw. Wskazywali także jak bezpiecznie poruszać się po drodze. Policjanci omówili ogólne przepisy
ruchu drogowego ze zwróceniem szczególnej uwagi na prawidłowe
poruszanie się po drodze oraz bezpieczne przechodzenie po przejściu
dla pieszych.
W najbliższym czasie planowane są kolejne tego rodzaju spotkania.
Damian Szwagierek

Bezpieczne ferie
Skarżyscy policjanci spotkali się z dziećmi w szkołach podstawowych na terenie gminy Skarżysko Kościelne. W trakcie prowadzonych
prelekcji omówione zostały zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podczas zimowych ferii.

Policjanci z wydziału prewencji oraz ruchu drogowego skarżyskiej
komendy przeprowadzili spotkanie z uczniami dwóch szkół podstawowych na terenie gminy Skarżysko Kościelne. Funkcjonariusze
odwiedzili Szkołę Podstawową w Kierzu Niedźwiedzim oraz podstawówkę w Majkowie. W spotkaniu wzięło udział około 130. uczniów.
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15 stycznia 2014
roku Punkt Przedszkolny, Przedszkole
oraz Szkołę Podstawową w Lipowym
Polu odwiedził st.
sierż. Ireneusz Borowiec.
Pan dzielnicowy,
jak zwykle, bardzo
ciekawie opowiedział
uczniom o zagrożeniach podczas ferii
zimowych oraz przeprowadził pogadankę dotyczącą bezpiecznego
spędzania ferii, które zbliżają się wielkimi krokami. Prezentacja multimedialna, którą pan policjant pokazał uczniom dała im do zrozumienia, że zdrowy rozsądek i odpowiedzialność pozwoli uniknąć nieszczęśliwych wypadków.

Dzieci podczas spotkania dowiedziały się jak bezpiecznie bawić
się i wypoczywać. Policjant przestrzegł najmłodszych o miejscach
szczególnie niebezpiecznych, między innymi o tym, że zamarznięty
akwen nie jest najlepszym miejscem do jazdy na łyżwach. Policjant
przypomniał także o tym, aby pod nieobecność rodziców dzieci nie
wpuszczały do domu nieznajomych osób.
Była to doskonała okazja do tego, aby usystematyzować wiedzę
najmłodszych o zasadach zachowania w nietypowych sytuacjach. Pan
policjant przypomniał dzieciom także o zasadach bezpiecznego poruszania się na przejściu dla pieszych oraz podczas jazdy samochodem
z rodzicami.
Wizyta policjanta w szkole była dla dzieci doskonałą lekcją, po
której stali się bogatsi o nową wiedzę z zakresu bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas ferii zimowych.
Ilona Wątła
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Zabawa choinkowa
30 stycznia w Szkole
Podstawowej w Lipowym
Polu Skarbowym odbyła
się zabawa choinkowa pt.
Czarodziejskie moce.
Pomimo niesprzyjającej i ponurej aury na
zewnątrz, w sali gimna-

stycznej panowała gorąca atmosfera. Tego
wieczoru
najmłodsi
nie mogli narzekać
na brak atrakcji. Całą
imprezę przygotowała
Monika Bujnowska.
Większość dzieci przybyło wraz ze swoimi rodzicami i z młodszym rodzeństwem. Małym imprezowiczom towarzyszyły postacie z bajek, a całą zabawę poprowadziły
uczennice: Wiktoria Sieczka oraz Oliwia Bućko.
Podczas zabawy był czas na gry i ciekawe konkursy. Wróżki serdecznie powitały przybyłych gości, zaczarowały ich zaklęciem: abrakadabra,
hokus marokus i zaczęły zabawy konkursowe. Gościom najbardziej do
gustu przypadła loteryjka muzyczna, w której uczestnicy wyciągali losy
z kapelusza i wszyscy tańczyli
według instrukcji. Zebrani rysowali z zamkniętymi
oczami, pili oranżadę na czas
oraz jedli jabłka zawieszone
na nitce bez pomocy rąk. Odbył się także konkurs z krzesłami i tańce na gazecie. Śmiechu było co niemiara.
Na wielką uwagę zasługuje również parada strojów karnawałowych,
w którą aktywnie w tym roku włączyli się uczniowie. Organizatorzy zapewnili słodki poczęstunek dla wszystkich utrudzonych zabawą gości.
Bal karnawałowy niewątpliwie był miłym rozpoczęciem ferii zimowych.
Ilona Wątła

Sto lat dla Babci i Dziadka…

24 stycznia 2014 roku w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Najmłodsi oraz uczniowie szkoły przygotowali występ artystyczny,
którym chcieli wyrazić
swą wdzięczność babciom oraz dziadkom, za
uśmiech, miłość, cierpliwość i trud włożony w ich wychowanie.
Dzieci
przygotowały
także dla swych wyjąt-

kowych gości własnoręcznie zrobione upominki.
Uczniowie z przejęciem
odgrywali swoje role, a zebrani ze wzruszeniem odbierali słowa, kierowane
pod ich adresem.
Przybyli goście obejrzeli montaż słowno muzyczny przygotowany
przez Katarzynę Żmijewską oraz Małgorzatę
Marszałek, a także Monikę Bujnowską, która wraz
z uczniami stworzyła piękną dekorację oraz przygotowała ich do zaprezentowania wierszy, piosenek i pokazu tanecznego.
Atmosfera tej uroczystości była wspaniała, podziękowaniom ze
strony gości nie było końca. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej
atmosferze. Słowa podziękowania należą się także mamom i babciom,
które umiliły ten czas pysznymi wypiekami.
Serdecznie dziękujemy!!!
Ilona Wątła

Zdrowo się odżywiają
Od 15 do 17 stycznia
2014 r. w Przedszkolu
Samorządowym w Skarżysku Kościelnym odbył
się cykl zajęć pod hasłem Znam zasady zdrowego odżywiania.
W ramach zajęć
dzieci dowiedziały się,
dlaczego warto zdrowo
się odżywiać i co należy jeść, żeby być silnym

i zdrowym.
Przedszkolaki wiedzą już, które produkty
są zdrowe, a które klasyfikują się do niezdrowej
żywności. Jednak największym wyzwaniem,
a jednocześnie ogromną
frajdą było dla dzieci
samodzielne przygotowanie prostych, zdrowych posiłków.
I tak w grupie maluszków dzieci wspólnie
ze swoimi paniami wyciskały soki owocowo-warzywne, a 5-latki
przyrządzały kolorowe
kanapki. Dzieci starsze,
6-latki, wykonały sałatkę
jarzynową, którą ze smakiem zjadły na podwieczorek.
Przygotowanie posiłków kosztowało troszkę pracy, ale ogromną
przyjemność sprawiło ich zjadanie!!! Palce lizać!!!
Zofia Sieczka
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Bezpieczne ferie i spektakl o przyjaźni

Zabawa karnawałowa dla dzieci
Ferie zimowe w bieżącym roku szkolnym uczniowie SP w Grzybowej Górze przywitali dyskoteką zorganizowaną przez Samorząd
Uczniowski z pomocą nauczycieli-wychowawców. W sobotę 1 lutego
nasza szkoła zapełniła się
wróżkami, policjantami,
strażakami, księżniczkami i innymi przebierańcami biorącymi udział
w balu karnawałowym
dla najmłodszych. Dzieci z przedszkola i zerówki
świetnie bawiły się, często
wraz z rodzicami, tańcząc

W naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielami policji
pouczającymi dzieci o zachowaniu bezpieczeństwa w trakcie ferii zimowych. Dzielnicowy st. sierż. Ireneusz Borowiec oraz aspirant Norbert Łoboda z Skarżyska-Kamiennej odwiedzili najpierw najmłodsze
dzieci z punktu przedszkolnego oraz oddziału „0”.
W trakcie spotkania z nimi przypominali o zasadach obowiązujących podczas poruszania się po chodnikach i przejściach dla pieszych.
Pouczali o zachowaniu bezpieczeństwa w domu, a także w trakcie
zimowych zabaw na śniegu. Maluchy prawidłowo odpowiadały na
pytania zadawane przez Panów Policjantów udowadniając, że choć są
małe to już dużo wiedzą. Po spotkaniu z nimi odbyło się spotkanie
z uczniami klas starszych, którzy obejrzeli prezentację przygotowaną
przez policję oraz wysłuchali pogadanki o prawidłowym zachowaniu
podczas zimowych zabaw. Również starsi uczniowie nie mieli problemu z prawidłowymi odpowiedzi na zadawane pytania. Wszystkie
dzieci udowodniły, że wiedzą jak bezpiecznie bawić się, a także korzystać z zimowych atrakcji.

Po koniec stycznia naszą
szkołę odwiedzili goście z teatru Studio Artystyczne Magik z Białegostoku z przedstawieniem profilaktycznym
o przyjaźni pod tytułem Zaczarowana baśń o przyjaźni.
Aktorki wcieliły się w role
niegrzecznego chłopca, jego
siostry oraz leśnych zwierzątek, które rozmawiały o wartości przyjaźni i dobrego wychowania. Dzięki żywemu
udziałowi w spektaklu dzieci na własnej skórze poznawały jak to jest
być niegrzecznym lub grzecznym. Przedstawienie bardzo podobało
się uczniom, zwłaszcza najmłodszym, a wartości, które ze sobą niosło
pozostaną w nich na zawsze.
Rafał Lipka
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w takt najnowszych
przebojów. Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek
zorganizowany przez
Radę Rodziców, a dla
najlepiej przebranych
słodkości ufundowane
przez szkołę.
Po zabawie najmłodszych przyszedł
czas na tańce starszych
uczniów, którzy wspólnie bawili się w godzinach popołudniowych. Skoczne przeboje długo
rozgrzewały naszych uczniów, na których także czekała słodka niespodzianka. Po zabawie dzieci przyszedł czas na … rozpoczęcie ferii!
Rafał Lipka

Uczniowie wystawili jasełka w kościele
Na zaproszenie proboszcza parafii pod wezwaniem Miłosierdzia
Bożego w Lipow ym
Polu księdza Mirosława Maciąga, uczniowie z miejscowej szkoły
zaprezentowali jasełka
przygotowane przez Monikę Bujnowską.
Przedstawienie odbyło się po mszy świętej
o godzinie 11.00. Uczniowie z przejęciem odtworzyli swoje role, a zaprezentowane kolędy wzruszyły obecnych. Mieszkańcy zgromadzeni
w świątyni mieli okazję przypomnieć sobie historię przyjścia na świat
Jezusa Chrystusa. Podczas występu nie zabrakło też pasterzy, aniołów
oraz nastrojowych kolęd. Jasełka nagrodzono gromkimi
brawami.
Po występie ksiądz proboszcz w podzięce za przedłużenie okresu bożonarodzeniowego, obdarował
uczniów słodkimi pysznościami, z których dzieci
były uradowane.
Ilona Wątła
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Czytamy dzieciom

Udane ferie w Grzybowej Górze

W ramach Głośnego
Czytania
dzieci z przedszkola
odwiedzają naszą bibliotekę.
Tym razem zaproszonych
gości
do przedszkola zaprowadziła
Teresa Banaszczyk. 30
stycznia dzieciom
czytały dwie babcie. Pani Barbara
Węgłowska -Płusa
czytała legendę Wars i Sawa. Następnie bardzo ciekawie rozmawiała
z dziećmi na temat
warszawskiej syrenki.
W drugiej grupie
baśń pt. Biały wilk
czytała Pani Grażyna Kocia. Przygotowała ona swój występ
wspólnie z wnukiem
Jasiem, który wcielił
się w rolę czarodzieja. Dzieci z uwagą
słuchały czytanych
baśni i legend.
Tradycyjnie na
koniec spotkania zadawane były pytania na które, dzieciaki chętnie udzielały odpowiedzi.
Teresa Banaszczyk

Dzieci i młodzież
odpoczywająca w czasie
ferii zimowych w Grzybowej Górze mogła skorzystać z oferty wypoczynku przygotowanej
przez nauczycieli miejscowej szkoły podstawowej.
Codziennie przez
dwa pierwsze tygodnie
lutego w budynku szkoły w godzinach od 8 do 16 działała świetlica, która oferowała rozmaite
atrakcje. Największą z nich był bez wątpienia zorganizowany w czwartek 6 lutego kulig, w którym wzięła udział duża grupa dzieci z naszej
miejscowości i okolic.
Innych atrakcji też nie
brakowało.
Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszyły się także zajęcia
kulinarne prowadzone
przez Katarzynę Kowalik, Kingę Gawron i Joannę Bernacką. Dzieci
z pomocą pań przygotowywały słodkie ciasteczka ryżowe, faworki
i sałatkę owocową, które z apetytem zjadły. Ponadto z Eweliną Hamerą dzieci przygotowywały karty walentynkowe podczas zajęć plastyczno-technicznych, a efekt ich prac obejrzymy na podsumowaniu Poczty
Amory już po feriach.
W trakcie wypoczynku
rozegrane zostały dwa
turnieje tenisa stołowego prowadzone przez
Rafała Lipkę. W grupie
dzieci młodszych z klas
I-III triumfował Kacper Płusa przed Anną
Strzelec i Kacprem
Śniegulskim, natomiast
pośród chłopców z klas
IV-VI najlepszy był
Konrad Mularski, który zwyciężył przed Kamilem Zawadą i Piotrem
Gąską. Oba turnieje stały na wyrównanym poziomie, a walka o ostateczny triumf toczyła się
do ostatniej piłki. Pani
Justyna Rokita poprowadziła dla dzieci zajęcia
komputerowe, podczas
których wykorzystywano multimedialne gry
edukacyjne. W trakcie
całych ferii dzieci oglądały filmy, rozwiązywały łamigłówki, grały
w gry stolikowe, korzystały z promieni słonecznych podczas spacerów po najbliższej okolicy,
a przede wszystkim miło i bezpiecznie wypoczywały w przerwie od
nauki szkolnej.
Rafał Lipka

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
27 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie DKK w 2014roku. Przybyło do biblioteki 10 klubowiczek.
Dyskusja dotyczyła książki Książę Mgły -Carlosa R. Zafona. Jest
to debiut literacki Zafona, późniejszego autora Cienia wiatru, z roku
1993.Opisane zostały niesamowite przygody trzynastoletniego Maxa,
jego sióstr i ich przyjaciela Rodzina Carverów (trójka dzieci, Max, Alicja, Irina, i ich rodzice) przeprowadza się w roku 1943 do małej osady rybackiej, na wybrzeżu Atlantyku, by zamieszkać w domu, który
niegdyś należał do rodziny Fleishmanów. Ich dziewięcioletni syn Jacob utonął w morzu. Od pierwszych dni dzieją się tutaj dziwne rzeczy
(Max widzi nocą w ogrodzie clowna i dziwne posągi artystów cyrkowych), ale ważniejsze, że dzieci poznają kilkunastoletniego Rolanda,
dzięki któremu mogą to i owo dowiedzieć się o miasteczku (np. historię zatopionego w wodach przybrzeżnych, pod koniec pierwszej wojny,
okrętu ‚Orfeusz’) i poznać dziadka Rolanda, latarnika Victora Kraya,
który opowie im o złym czarowniku znanym jako Cain lub Książę
Mgły, chętnie wyświadczającym usługi, ale nigdy za darmo. Coś, co
dzieciom wydaje się jeszcze jedną miejscową legendą, szybko okazuje
się zatrważającą prawdą.
Jest to powieść dla młodych czytelników, dlatego też język tej powieści nieco się różni o pozostałych. Jednakże nie brakuje tu typowej
dla Zafona napiętej do granic akcji i przeciekawej mistycznej historii.
Godna polecenia książka typowo młodzieżowa.
Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Książki.
Teresa Banszczyk
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Kulig w Grzybowej Górze

wiły się w chowanego (zwłaszcza w zaspach), jednym słowem korzystały z uroków zimy na całego. Po odpoczynku kulig wrócił leśnymi
ścieżkami do remizy. W drodze powrotnej nie obyło się bez harców,
tarzania i wspaniałej zabawy. Wszystkie dzieci całe i zdrowe rozeszły
się do domów, aż żal, że zapowiedziana odwilż pokrzyżowała plany
następnego kuligu. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze pragnie podziękować druhom OSP za zorganizowanie kuligu,
bezpieczną i spokojną zabawę, a zwłaszcza niezastąpionemu kierowcy
ciągnika druhowi Radosławowi Gładyś.
Rafał Lipka

Brydżyści podsumowali rok
W pierwszym tygodniu ferii zimowych druhowie OSP Grzybowa
Góra zorganizowali kulig dla dzieci z miejscowej szkoły oraz z najbliższej okolicy. W czwartek 6 lutego br. wszyscy uczestnicy zebrali
się na placu remizy OSP, skąd wraz z opiekunami: Rafałem Lipką
i Łukaszem Zbytniewskim oraz druhami-ochotnikami wyruszyli na
kulig zaśnieżonymi polnymi drogami. Frajda z jazdy była niesamowita! Delikatny mróz i piękne słoneczko sprawiły, że wszystkie dzieci
były niezwykle zadowolone, uśmiechnięte, a radosne piski długo rozbrzmiewały wśród łąk i lasów naszej gminy.
Po dłuższej przejażdżce kulig zatrzymał się na postój i ognisko,
które przygotował niezmordowany Pan Grzesiu. Gorąca kiełbaska,
ciepłe napoje dodały wigoru dzieciom, które brykały po śniegu, ba13 stycznia 2014 roku w świetlicy w Skarżysku Kościelnym odbyło
się uroczyste rozdanie nagród dla najlepszych zawodników w turniejach brydża sportowego o puchar Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
w 2013 roku.

Podziękowanie za organizację turniejów otrzymał Marek Jaskólski, a zespół Grom wykonał napisaną na tę okoliczność piosenkę.
Klasyfikacja końcowa była następująca:
1. Marek Jaskólski
2. Andrzej Kwiatkowski
3. Józef Łyżwa
4. Leszek Kubik
5. Jerzy Poddęniak
6. Jerzy Wojtachnio
7. Ryszard Stefański
8. Adam Sieczka
9. Kazimierz Król
10. Robert Długosz

11. Henryk Płusa
12. Zenon Wojton
13. Zbigniew Celski
14. Marian Kwiatkowski
15. Robert Zuba
16. Wojciech Płusa
17. Zbigniew Górzyński
18. Dariusz Stefański
19. Monika Woźniak
20. Kocia Grzegorz
Szymon Płusa
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Kochamy Was
Mimo, że styczeń jest
zimowym
miesiącem,
pełnym chłodnych chwil,
są takie dwa dni, jedyne
dwa dni w roku, kiedy
każdemu robi się cieplej
na sercu, bo przecież jest
to święto naszych kochanych Babć i Dziadziusiów.
W dniach 23,24 i 25
stycznia 2014r. w Przed-

szkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Nasi milusińscy zaprosili do przedszkola swoich ukochanych
dziadków. I tak 23 stycznia uroczyste spotkanie przygotowała grupa
5.latków, a 24 stycznia maluszki. Dzieci sześcioletnie zaprezentowały sie przed swoimi dziadkami 25 stycznia. Na te wyjątkowe okazje
dzieci pod kierunkiem swoich pań przygotowały okolicznościowe
inscenizacje słowno - muzyczne oraz piękne tańce.
Ponadto
przedszkolaki wręczyły swoim gościom własnoręcznie przygotowane
upominki i zaprosiły
na słodki poczęstunek
przygotowany
przy
udziale rodziców.
Natomiast 30 stycznia zaproszone babcie
czytały w przedszkolu
dzieciom bajki. Była to kontynuacja comiesięcznego cyklu spotkań
w ramach akcji Cała
Polska Czyta Dzieciom, jaki prowadzimy przy współpracy
Biblioteki Gminnej.
31 stycznia odbyła sie zabawa karnawałowa, która w tym
roku przebiegała pod
hasłem Zapraszamy
na Hawaje. Wszystkie przedszkolaki na
tę okazję przygoto-

wały piękne, barwne
przebrania i szampańskie humory. Zabawę
muzyczną dla dzieci
poprowadziła firma fotograficzno- artystyczna Mag z Krakowa.
Podczas balu przedszkolaki mogły wziąć
udział w zabawach i konkursach.
W tym dniu ogłoszone zostały również wyniki konkursu Moja babcia
i mój dziadek. Wszystkie
dzieci, które brały udział
w konkursie otrzymały
nagrody. Czołowe miejsca

zajęli: I miejsce - Jakub Jaros, II miejsce Oskar Kolasa, III miejsce
Maksymilian Gąska i Dominik Borek.
Zofia Sieczka
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p o d su m o wa n i e p r oj e k t u
Zdzisław Woźniak
i radny powiatowy
Stanisław Czubak.
W ramach projektu do szkoły
trafiły pomoce dydaktyczne o wartości 35.260 złotych,
sprzęt za kwotę

Mają „Klucz do przyszłości”

Za kwotę 574.964 złotych pozyskanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w szkole w Kierzu Niedźwiedzim realizowany jest projekt Klucz do przyszłości. Jego pierwsze efekty poznaliśmy 31 stycznia.
Dyrektor szkoły Jacek Banaszczyk powitał licznie zgromadzoną
publiczność oraz gości:
wójta Zdzisława Woźniaka, wiceprzewodniczącego rady gminy
Włodzimierza Focha,
radnego powiatowego
Stanisława Czubaka,
radnych – Marzenę Piętak, Stefana Kiełka, Wiesława Derlatkę,
Zdzisława Rymarczyka, Zbigniewa Górzyńskiego, Janusza Sieczkę. Obecna była prezes ZNP Beata Pastuszka oraz prezes OSP Dariusz Sasal. Przybyła też grupa nauczycieli z gimnazjum w Skarżysku Kościelnym, aby podziwiać swych wychowanków.
Najpierw zaprezentował się (w nowych strojach, zakupionych
w ramach projektu) zespół Niedźwiadki (to już pierwsza liga wśród
młodzieżowych
zespołów
ludowych
– pora ze swymi
umiejętnościami i programem wyjść poza
teren gminy!), później
zwiedzano pracownię
komputerową i języka
angielskiego – również zakupione w ramach projektu.
Poza gromkimi
brawami i zachwytem
publiczności
(występ miał trwać
35 min, trwał 1 godzinę ze względu
na bisy) gratulacje
z osiągniętych efektów przekazali wójt
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56.627 zł, 17.750 zł
wydano na podręczniki. Organizowane będą wycieczki,
w czerwcu 2014 roku
i w lutym 2015 roku.
Dzieci wyjadą na
siedmiodniowe obozy językowe. Poza
tym dzieci mają za-

jęcia indywidualne
z logopedą, terapii
pedagogicznej, z doradcą zawodowym
oraz organizowane
są konsultacje psychologiczno – pedagogiczne,
Jacenty Kita

