ISSN - 1899-1769
WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

Marzec 2016 r.

Rok X, Nr 3 (94)

W numerze m.in.:
*
*
*
*
*

zapraszamy na przedstawienie Pasja oraz Wieczornicę
z okazji Świąt Wielkiej Nocy,
są duże pieniądze dla bezrobotnych,
najmłodsi – seniorom,
tajemnica Mogiły Powstańczej w Kierzu Niedźwiedzim,
w przedszkolu i w szkołach.

Przed nami Święta Wielkiej Nocy.
Z tej okazji składamy mieszkańcom Gminy Skarżysko
Kościelne w imieniu własnym oraz współpracowników
najserdeczniejsze życzenia zdrowych, rodzinnych świat
w atmosferze domowego ciepła.
Przewodnicząca Rady Gminy
Marzena Piętak

Egzemplarz bezpłatny

Pamiętaliśmy o naszych paniach

Wiele było okazji w tym roku, do składania życzeń paniom
z okazji Dnia Kobiet.

Wójt Gminy

Zdzisław Woźniak

Marysia Ulewińska
wyśpiewała wyróżnienie

13 marca w Wojewódzkim Domu
Kultury w Kielcach odbyła się kolejna edycja przeglądu zatytułowanego Dziecięca Estrada Folkloru.
Marysia Ulewińska z Kierza Niedźwiedziego zdobyła wyróżnienie w kategorii solistów.
Czytaj na str. 15

Czytaj w tym wydaniu Naszej Gminy.

Strażacy z nowymi zarządami

Bohaterska postawa
Bartka
Bartosz Drabik jest uczniem
klasy IIIb Publicznego Gimnazjum
w Skarżysku Kościelnym. Jego pasją
jest muzyka. I ta pasja uratowała życie człowiekowi.
Czytaj na str. 3

Zakończyła się kampania zebrań sprawozdawczo – wyborczych
w naszych jednostkach OSP. Teraz przed nami zjazd gminny, a jesienią powiatowy.
Czytaj na str. 8-9
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Dzień Kobiet z biblioteką
Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym zorganizowała
spotkanie na okoliczność Dnia Kobiet.

Kolejna
akacja
w gimnazjum

charytatywna

8 marca 2016 r. Samorząd
Uczniowski Gimnazjum wraz z Nauczycielami i Radą Rodziców zorganizował kolejną edycję akcji charytatywnej Ciastomania.
Tym razem akcja odbyła się pod
hasłem Święto Babeczek. Uczniowie
i nauczyciele przygotowali prawie
400 pysznych babeczek. Zebrane pieniądze (650 zł) przekazano na konto
uczennicy naszej szkoły, podopiecznej
Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą.

- Zaprosiliśmy na
nie klubowiczki DKK
oraz osoby, które
najdłużej korzystają
z naszej oferty – mówi
kierownik biblioteki
Teresa Banaszczyk.
Ponad 20 pań,
w tym sekretarz
gminy Monika Mączyńska, obejrzało
występ
Chóru Szkolnego z Gimnazjum
oraz
uczniów
klasy I przygotowanych przez
Renatę Wolską
oraz Beatę Pastuszka. Śpiewała również solistka Oliwia
Kocia.
Wystąpił
także zespół Niedźwiadki z Kierza
Niedźwiedziego pod
kierunkiem Jacka

Banaszczyka oraz kierownika muzycznego Janusza Ulwińskiego.
(jaki)
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Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przygotowali wypieki
oraz wszystkim tym, którzy wsparli naszą akcję.
Anna Rokita
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Rusza program „Rodzina 500+”

Bohaterska postawa Bartka

Program Rodzina 500+ ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego
roku.
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program Rodzina 500 plus, w ramach którego rodzice
będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co
miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200
zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. To nawet 6000
zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Programem objętych zostanie 2,7 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.
Program Rodzina 500 plus to pierwsze tak szerokie i systemowe
wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa
sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.
500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie
będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin.
Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.
O wsparcie ubiegać będą mogli się także samotni rodzice, rodziny patchworkowe oraz rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka
oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć
w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.
E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za
pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Start programu planowany jest na 1 kwietnia br. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia
w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r.
Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenie
wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo
do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Bartosz Drabik jest uczniem
klasy IIIb Publicznego Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym.
Jego pasją jest muzyka. Gra
w szkolnym zespole muzycznym. Po wieczornym występie
dla młodszych kolegów w szkole wracał do domu ulicą Iłżecką. Było ciemno i padał deszcz.
Nagle usłyszał dziwne odgłosy:
-Jakby coś bulgotało w rowie –
mówi Bartek. Przyspieszył kroku. W głębokim rowie pełnym
wody leżał mężczyzna z głową
zanurzoną w wodzie. Bartek nie
zwracając na nic uwagi szybko
wskoczył do rowu i starał się wyciągnąć mężczyznę. Był zbyt ciężki i sam nie dawał rady. Udało Mu
się jedynie dociągnąć mężczyznę na brzeg, tak aby głowa nie była
zanurzona w wodzie. Zaczął zatrzymywać przejeżdżające samochody. Pierwszym samochodem, który się zatrzymał kierowała kobieta –
mama ucznia klasy IIIc Gimnazjum. Wspólnie wydostali mężczyznę
z rowu. Gdyby nie Bartek mężczyzna mógłby umrzeć.
Bohaterska postawa Bartka zasługuje na wyróżnienie i uznanie
a przede wszystkim stanowi przykład do naśladowania dla innych.
Agnieszka Pakuła

Konkurs dla organizacji pozarządowych
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Skarżysko Kościelne w zakresie sportu i rekreacji i w zakresie upowszechniania tradycji kultury
i patriotyzmu.
Termin składania ofert do dnia 31 marca 2016r.
Poniżej link do strony BIP - tam m.in. regulamin konkursu.
http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=102518
Koleżance
Marzannie Boczek
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Ojca
składają
Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy
w Skarżysku Kościelnym

Konkurs na organizację wakacyjnego
wypoczynku
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych gminy Skarżysko Kościelne w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży.
Termin składania ofert do dnia 5 kwietnia 2016r.
Poniżej link do strony BIP tam m.in regulamin konkursu.
http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=102587

Aktywne organizacje pozarządowe
Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej ogłosiło wyniki
otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych z zakresu kultury
i sportu.
Nasze organizacje potrafią się ubiegać o środki. Stowarzyszenie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze otrzyma 1800 złotych na organizację wieczornicy patriotycznej z okazji 153. rocznicy
walk powstańczych w tej miejscowości oraz 2000 złotych na imprezę
pod nazwą Sportowy zawrót głowy. Z kolei Zespół Pieśni, Tańca i Rozrywki Romano otrzyma 2000 zł na cykliczną imprezę Cudze chwalicie,
swego nie znacie.
(jaki)

Wszystkim sołtyskom i sołtysom, a także wspierającym
ich Radom Sołeckim z okazji ich Święta życzymy dobrych
pomysłów, sukcesów w ich realizacji, szacunku i uznania
mieszkańców oraz osobistej satysfakcji.
Przewodnicząca Rady Gminy
Marzena Piętak
Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak
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„Miłosierni jak Ojciec...”

Wiwat Kobiety!

Konkurs plastyczny pod tym tytułem ogłosiło Stowarzyszenie na
Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy.
Wyniki poznamy w dniu 3 kwietnia o godz. 16.00 podczas Wieczornicy, która odbędzie się w kościele pw. św. Trójcy w Skarżysku
Kościelnym.
Serdecznie zapraszamy!

ŚDM - instrukcja obsługi
Wielkimi krokami zbliżają się Światowe Dni Młodzieży. W gmachu radomskiego seminarium odbyła się narada, w której wzięli udział
samorządowcy z całej diecezji, w tym sekretarz naszej gminy Monika
Mączyńska.
Naszą diecezję jako pierwszy etap udziału w tegorocznych Światowych Dniach Młodzieży wybrało ponad 3 tys. osób. Przyjadą z Litwy,
Białorusi, Brazylii, Słowacji, Kongo, Ugandy, USA, Węgier, Francji,
a nawet Korei Południowej. Gotowość przyjęcia ich w domach zgłosiło
ponad 2 tys. rodzin. W parafii Skarżysko Kościelne przebywać będzie
grupa 50. osób z Białorusi.
(jaki)

Tak krzyczały 4-latki z Przedszkola Samorządowego do pań
z Urzędu Gminy podczas prezentacji okolicznościowego programu
z okazji Dnia Kobiet.
Dzieci przygotowała
do występu Magdalena
Kolasa. Sam występ był
nieco opóźniony z uwa-

gi na wcześniejszą chorobę wielu dzieci. Szkoda tylko, że na skutek
choroby oraz wyjazdów służbowych,
wiele urzędniczek
nie mogło uczestniczyć w spotkaniu.
Wystąpili: Kuba
Solarz,
Wiktoria
Derlatka, Mateusz
Gładyś,
Wiktoria Pacek, Sybilla
Warwas, Partycja Kapusta, Bartek Bryzik, Maja
Wędrychowska,
Patryk
Szymczyk, Kuba Kupis,
Kuba Piętak, Kacper Jach
i Filip Działak.
(jaki)
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Duże pieniądze dla pracodawców
i bezrobotnych

Konsultacje w sprawie Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa

Aż 20 mln złotych ma w tym
roku Powiatowy Urząd Pracy
w Skarżysku-Kamiennej na różnorodne formy aktywizacji osób
bezrobotnych. Takie informacje przekazał dyrektor urzędu
Roman Białek podczas spotkania z pracodawcami, które 25 lutego odbyło się w sali konferencyjnej urzędu gminy. Zebranych
przywitał gospodarz spotkania
wójt gminy Zdzisław Woźniak.
Podczas spotkania omówiono, jakie formy wsparcia dla pracodawców oferuje Powiatowy Urząd Pracy w 2016
roku. Dokładną analizę
przedstawiła
Elżbieta
Niewczas, koordynator
zespołu ds. instrumentów
runku pracy. Sytuację na
rynku pracy w powiecie
skarżyskim, a w szczególności na terenie gminy

Kilkadziesiąt osób
25 lutego wzięło udział
w spotkaniu konsultacyjnym na temat tworzonej w skali całego
kraju Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Byli
to m.in. wójt gminy
Zdzisław
Woźniak,
przewodnicząca rady
gminy Marzena
Piętak wraz z grupą radnych, sołtysi, przewodniczący
rad sołeckich, strażacy, dyrektorzy
szkół. Stronę policyjną reprezentowali: komendant
powiatowy nadkomisarz Piotr Zalewski, Anna Terlecka
z KP Policji oraz Damian Szwagierek.
Najpierw
komendant przedstawił statystyki dotyczące bezpieczeństwa na obszarze powiatu oraz główne założenia
projektu. Uczestnicy spotkania zgłaszali swoje pomysły na temat
kształtu i wyglądu powstającej mapy m.in. poprzez wypełnienie specjalnie przygotowanych ankiet.
Mapę wojewódzką można obejrzeć na:
http://www.swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/form/dodaj68,Konsultacje.html
Jacenty Kita

Starosta i mundurowi uhonorowani

Skarżysko Kościelne zaprezentowała Magdalena Kosiec - Rykowska. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku - Kamiennej
Roman Białek zapoznał uczestników spotkania z zasadami i kryteriami przyznawania wsparcia przez urzędy pracy w nowym roku. Na
zakończenie Michał Skórski, koordynator zespołu ds. poradnictwa
zawodowego PUP Skarżysko omówił, na jakie wsparcie rozwoju zawodowego mogą liczyć pracodawcy i pracownicy oraz jak skorzystać
z poradnictwa zawodowego przy Urzędzie Pracy w Skarżysku.
Jacenty Kita

Na ostatniej sesji rady powiatu w imieniu Komitetu Honorowego
naszej gminy przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak złożyła podziękowania za udział w 10. Marszu Powstańców Styczniowych oraz
za działalność na
rzecz patriotyzmu
i pamięci narodowej
o wielkich rocznicach i Polakach.
Uwieńczeniem
podziękowań były
pamiątkowe
odznaczenia,
które
otrzymał starosta
skarżyski
Jerzy
Żmijewski, komendant
powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sylwester Hamera i komendant
powiatowy policji nadkomisarz Piotr Zalewski, w imieniu którego
medal odebrał jego zastępca Dariusz Dębowski.
(jaki)
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Strażacy – paniom
Na okoliczność Dnia Kobiet strażacy z Grzybowej
Góry przygotowali dla mieszkanek miejscowości wspaniałą niespodziankę.
Na przygotowanym w dniu
6 marca okolicznościowym
spotkaniu najpierw w imieniu
organizatorów prezes Marian

Gładyś oraz dh Wojciech
Płusa na ręce przewodniczącej rady gminy Marzeny
Piętak złożyli wraz z wiązanką kwiatów życzenia dla
wszystkich pań.
Później historię Święta Kobiet w humorystyczny sposób przybliżył
Marian Gładyś.

i Monika Kocia oraz radni Sebastian Pik i Janusz Sieczka, dyrektor
Małgorzata Moskalewicz z Mesko, sołtys Magdalena Piętak, dyrektor szkoły Małgorzata Strzelec z kadrą pedagogiczną oraz mieszkanki
Grzybowej Góry.

W części artystycznej najpierw śpiewała
Sylwia Szumańska. Później wspaniały występ
zaprezentowały Perły z lamusa działające przy MCK
w Skarżysku – Kamien-

Jacenty Kita

Scratch dla najmłodszych

nej w składzie: Anna Tchórzewska, Danuta Głogowska, Bożenna
Winiarska-Kasprzyk, Anna Siemiączko, Janina Łyżwa, Maria
Wołosiewicz, Halina Nowak, Bożenna Fijałkowska, Mieczysław
Siemiączko, Mieczysław Pardela, Ryszard Siedlak, Bogusław
Zieliński i Kazimierz Zawadzki. Na koniec wystąpili Karolina Lis
oraz Bogdan Lis z duetu Axet.
Nie zabrakło poczęstunku, a wśród gości – poza przewodniczącą
– byli m.in. skarbnik gminy Danuta Barwicka, radne Renata Kępa
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15 marca, w czasie gdy
uczniowie klas I i II poznawali Scratcha, najmłodsi
z Punktu Przedszkolnego i 0
Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu, w towarzystwie
przemiłej Barbary Rogozińskiej - pracownika biblioteki
(działu dla dzieci i młodzieży) odbyli wycieczkę zaczarowaną kolejką i zapoznały
się z biblioteką i jej zasobami.
Odwiedziły czytelnię i wypożyczalnię dla dorosłych. Pani Basia
zaprezentowała dzieciom, nowości książkowe i wystawę książek zniszczonych. Pod hasłem Zabawy z książką i Bajeczne dzieje Polski odbyło
się szereg ciekawych rozmów, quizów, twórczych zabaw, które sprawiły maluchom wiele radości i z całą pewnością wzbogaciły ich wiedzę,
w tym wiedzę o historii Polski oraz zachęciły do czytania książek.
Na koniec spotkania dzieci miały okazje zagrać na owocach.
Tę niespodziankę przygotował Przemysław Kosiński dla wszystkich uczestników spotkania czyli lekcji bibliotecznej i lekcji z podstaw Scratcha.
Bardzo dziękujemy za wspaniałe przyjęcie.
Małgorzata Pączek
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Najmłodsi – seniorom
Ponad 200 osób,
oprócz młodych artystów,
uczestniczyło w wydarzeniu pod nazwą Z serc naszych płynące życzenia…,
które miało miejsce w ZSP
w Skarżysku Kościelnym
w dniu 3 marca. –Ten
koncert i występ to wyraz
naszej wdzięczności dla
seniorów. Wnukowie chcą
w ten sposób podziękować za to, że zawsze mogą na Was liczyć – mówiła na wstępie jedna z organizatorek Anastazja Górzyńska.
Wydarzenie składało się z części muzyczno-wokalnej, wspania-

lenty wokalne młodych artystów.
Program przygotowały nauczycielki klas I-III: Marzanna Dręga,

Anastazja Górzyńska, Marta Kocia, Małgorzata Lisowska, Magdalena Mamcarz, Beata Pastuszka i Renata Wolska, scenografię Monika Walachnia-Zawadzka.
Jacenty Kita

„Multiatrakcji” w SP Lipowe Pole

łego i pełnego humoru przedstawienia bajki Rzepka, pokazu mody
i muzyki od lat 20. XX wieku po współczesność oraz występu chóru
szkolnego. Zachwyt wzbudzały odpowiednio dobrane stroje oraz ta-

Dzieci z SP w Lipowym Polu zgłębiają
tajniki programowania, podczas Multiatrakcji w Bibliotece
na Sezamkowej.
Zajęcia z programowania w języku
Scratch, prowadzone
były przez Adriannę
Moryś-Fornal i Przemysława Kosińskiego,
w Filii Nr 2 Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej.
Pani Adrianna w przystępny sposób przedstawiła uczniom I i II
klasy podstawy Scratcha i już po chwili, dzieci były w stanie samodzielnie przygotować własny projekt pt. Akwarium.
Wszystko wskazuje na to, że uczniowie połknęli bakcyla programowania.
Od przyszłego roku szkolnego na zajęciach komputerowych i dodatkowych pozalekcyjnych, będziemy zgłębiać tajniki programowania w Scratchu.
Super niespodzianką przygotowaną przez Pana Przemka było
granie na owocach – możliwe dzięki płytce sterującej makey makey
oraz programom napisanym w Scratchu.
Serdecznie dziękujemy za atrakcje podczas Multiatrakcji.
Małgorzata Pączek
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Wybory u Strażaków

Strażacy w Grzybowej Górze wybrali
nowy zarząd…
Ponad 60 osób wzięło udział w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym OSP w Grzybowej Górze, do którego doszło 21 lutego.

W zabraniu, które poprowadził prezes jednostki Marian
Gładyś, uczestniczyło wielu gości, w tym: wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, wiceprezes ZW ZOSP Ireneusz Żak, przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, wójt Zdzisław Woźniak,
radny Sebastian Pik, przedstawiciel KP PSP Szczepan Wierzbowicz,
komendant gminny Piotr Janiec, zajmujący się sprawami ppoż. w UG
Ksawery Krupa, sołtys Magdalena Piętak, przewodniczący rady sołeckiej Waldemar Dwojak, druhowie, członkowie MDP, delegacje
strażaków z Lipowego Pola Plebańskiego i Kierza Niedźwiedziego.

Zdzisław Woźniak najbardziej zaangażowanych w pracę w 2015
roku druhów uhonorowali okolicznościowymi dyplomami uznania.
Otrzymali je: Małgorzata Strzelec, Rafał Lipka, Marcin Dwojak,
Sebastian Strzelec, Piotr Materek, Edward Kocia, Grzegorz Kwiat-

kowski, Marek Grzyb, Jarosław Piętak i Sylwester Płusa. Gratulacje
otrzymali również nowi, młodzi druhowie, którzy w 2015 roku zasilili
szeregi jednostki tj. Karol i Łukasz Łoboda i Patryk Kilian.

Na początek wicewojewoda Bętkowski i wiceprezes Żak wręczyli
dla trojga druhów: Eweliny Płusy, Huberta Żaka i Dariusza Koci odznakę Strażak wzorowy.
Później przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak oraz wójt
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Oficjalną część zebrania rozpoczęto minutą ciszy, którą uczczono zmarłych w ubiegłym roku druhów oraz
członków wspierających:
Krzysztofa Łyżwę – wiceprezesa,
Czesława
Błacha – jednego z założycieli jednostki oraz Sławomira Piętaka.
Sprawozdanie z działalności bojowej za 2015
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Wybory u Strażaków
rok złożył naczelnik Marek
Grzyb, a uzupełnił je Marian
Gładyś. Wynika z niego, że
aktualnie do OSP w Grzybowej Górze należy 31 członków
zwyczajnych, 3 honorowych i 4
wspierających plus MDP. Odnotowano 32 wyjazdy do akcji
ratowniczo – gaśniczych, z których 24 to pożary, w tym 17 łąk i nieużytków. 164. druhów było zaangażowanych w akcje przez 240 godzin.
Później
sprawozdanie finansowe
przedłożył Grzegorz
Kocia, komisji rewizyjnej Radosław
Gładyś, o imprezach
sportowo – kulturalnych mówiła Małgorzata Strzelec.
Najważniejszym
punktem był wybór
nowego
zarządu,
który na najbliższe
5 lat tworzyć będą:
Marian Gładyś –
prezes,
Sebastian
Strzelec – wiceprezes, Marek Grzyb –
naczelnik, Grzegorz
Kocia – skarbnik,
Wojciech Płusa – sekretarz, Aneta Pająk – gospodarz, Małgorzata
Strzelec – kronikarz. Komisję rewizyjną tworzą: Radosław Gładyś –
przewodniczący oraz Sylwester Płusa i Piotr Materek.
Na koniec głos zabrali zaproszeni na zebranie goście.
Jacenty Kita

OTWP w Kierzu Niedźwiedzim
16 marca 2016 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu
Niedźwiedzim odbył się konkurs
pożarniczy pt. Młodzież zapobiega pożarom przeprowadzony
przez przedstawicieli zarządu OSP
w składzie: Dariusz Sasal, Piotr
Janiec i Jan Ulewiński. W konkursie uczestniczyli uczniowie kl.
V i VI. Bezkonkurencyjna drugi
rok z rzędu okazała się Zuzanna
Lelonek (Kl. VI),
II miejsce Maja
Sadza (Kl. V), III
miejsce Wiktor
Winiarski (Kl.
VI). Zwycięzcy będą reprezentować szkołę na gminnych eliminacjach
w Skarżysku Kościelnym. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy strażakom za ufundowanie nagród oraz owocną współpracę.
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Justyna Woźniak

…w Kierzu Niedźwiedzim również
Druhowie z Kierza Niedźwiedziego na swym zebraniu spotkali
się 27 lutego, a przybyłych powitał prezes Dariusz Sasal. Wśród gości znaleźli się: wicewojewoda świętokrzyski, prezes zarządu powia-

towego ZOSP RP Andrzej Bętkowski, wójt gminy Zdzisław Woźniak, przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, radny powiatowy
Paweł Wiatr, przedstawiciel komendy powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej st. kpt. Marcin Kuźdub, dyrektor szkoły Jacek Banaszczyk, inspektor ds. ppoż. urzędu gminy Ksawery Krupa oraz druhowie z OSP w Grzybowej Górze i Lipowym Polu Plebańskim.

Później prowadzenie zebrania przejął Mirosław Sasal, protokolantem wybrano Jana Ulewińskiego, sprawozdanie za 2015 rok złożył prezes. Aktualnie do jednostki należy 50. druhów – w tym 39.
zwyczajnych, 2 honorowych oraz 9 MDP. Potem sprawozdanie i plan
finansowy przedstawił Norbert Bodo, zaś komisji rewizyjnej wraz
z wnioskiem o absolutorium Mirosław Sasal.
Dokonano wyboru władz. Nowy
zarząd na najbliższe 5 lat tworzyć
będą: Dariusz Salas - prezes, Piotr
Janiec - wiceprezes,
naczelnik, Henryk
Pożoga - wiceprezes, Krzysztof Wiatr
- wiceprezes, Jan
Ulewiński - sekretarz, Norbert Bodo - skarbnik, Mateusz Bodo - gospodarz. W skład komisji rewizyjnej weszli: Mirosław Sasal – przewodniczący oraz Krzysztof Maciejczak i Rafał Maciejczak. Wybrano
delegatów na zjazd gminny i powiatowy, zaś całość zakończyły wystąpienia gości i dyskusja.
Kolejnym krokiem w cyklu wyborczym w tym roku będzie zjazd
na szczeblu gminnym oraz powiatowym (jesienią), zaś kampanię zakończą zjazdy wojewódzkie i krajowe, ale już w roku 2017.
Jacenty Kita
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Kierz Niedźwiedzi – Mogiła Powstańcza
Już od dekady uczestniczymy w obchodach rocznicowych wybuchu Powstania Styczniowego w miejscowości Kierz Niedźwiedzi.
Niejednokrotnie wśród uczestników obchodów słyszałem pytania:
kto tu jest pochowany, ile osób itp.? Z zapisów historycznych nie wynika, by w miejscowości Kierz Niedźwiedzi doszło do bitwy bądź potyczki, czy też prowadzone były działania wojenne w czasie powstania. Natomiast sama miejscowość kojarzy się z miejscem pochówku

o wypadkach w Szydłowcu i o rabunku przez żołnierzy rosyjskich,
którzy przez następne dni sprzedawali w Kielcach zrabowane rzeczy.
Nie ma informacji o ofiarach.
Czasopismo codzienne Czas nr 29 z 6 lutego informuje , że w potyczce poległo 5 Polaków w tym cyt. Buchowski podaptekarz z Szydłowca, Kamionowski uczeń gimnazjum z Radomia syn majętnej
rodziny i trzech innych. Jeden już z siwą głową nazwisk niewiadomych……. Mieszczanie poległych i wymordowanych Polaków pochowali w sobotę w jednym dole bez żadnej okazałości.
Rękopisy i wspomnienia
Jadwiga Prędocka, właścicielka majątku w Mircu, w moich wspomnieniach wydanych przez Wydawnictwo Literackie w Krakowie
wspomina, cyt.: wszyscy poszli – kucharz Tomasz Dolecki, wychowaniec rodziny, lokaj Mikołaj Kaleciński, który cały czas trwania powstania bił się dobrze w piechocie, został porucznikiem, a później podobno
otrzymał zajazd w Skaryszewie , miasteczku, gdzie się odbywają sławne jarmarki na konie; gorzelniany Kwieciński, ekonom Gniadkowski
z dorosłym synem, pastuch, kilku parobków, Żyd pachciarz – Izrael,
kilku chłopów z Leonardem Pomorskim na czele lat około 50 liczący chrzestnym ojcem najmłodszej mojej Jadzi. Ten roztropny i zacny
chłop wrócił spod Szydłowca ranny w nogę, przychodził do mojej matki do opatrzenia, bo się biedak bał wydać z czym się nosi, nauczyciel
szkółki Daszyński ten w kilka miesięcy później wzięty do niewoli z jakimiś papierami powieszony w Radomiu. Słowem wyludnienie zupełne.
Na drugi dzień 23 styczeń (piątek) rano w Mircu cyt: Pełno uciekinierów przybiegło opowiadając, że wszystko stracone, rozbite, przepadłe. Nasi ludzie też zaczęli wracać. Ekonom z synem zabici. Syn był
ranny, ojciec go zaniósł do domku na przedmieściu i tam ich zakuli Kozacy.
Opracowania naukowe

powstańców z Powstania Styczniowego.
Z internetowego przekazu opisu bitwy Powstania Styczniowego w nocy z dnia 22/23 stycznia 1863 roku w Szydłowcu wynika, że
Rosjanie zamordowali 36 mieszkańców, wzięli 70 jeńców, w tym 40
powstańców przy stratach własnych 4 zabitych, 10 rannych i tyluż
zaginionych. Natomiast nie ma żadnej wzmianki o miejscu pochówku pomordowanych, jak też ich imiennego wykazu. Jako regionalista
postanowiłem wykorzystać swą wiedzę celem ustalenia faktu historycznego wykorzystując wszelkie dostępne źródła opublikowane
drukiem, pamiętniki i relacje uczestników powstania. W opracowaniu wykorzystałem przepisy i dane dostępne w bibliotekach internetowych i bibliotece wojewódzkiej, czytelniach: wojewódzkiej i miejskiej.
Zebrane materiały podzieliłem na trzy kategorie: doniesienia
prasowe, datowane w czasie wydarzeń (22 i 23 stycznia 1863), rękopisy i wspomnienia oraz opracowania naukowe.
Doniesienia prasowe
Pismo urzędowe Dziennik Powszechny nr 20 z dnia 26 stycznia (poniedziałek) informuje o bitwie w Szydłowcu i o stratach cyt:
W tym starciu zabito dwóch żołnierzy, 9 raniono z których dwóch już
umarło, 8 ludzi prawdopodobnie ujęto, buntownicy w nocy wywieźli
swych zabitych i rannych pochwycono z Bronia w ręku 40 ludzi. Nie
ma wzmianki o miejscu pochówku.
Czasopismo codzienne Czas nr 21 z dnia 27 stycznia informuje,
że z obu stron - cyt: paź miało do 40 ludzi. Nie informuje o miejscu
pochówku, jak też nie wylicza strat powstańców i Moskali.
Czasopismo codzienne Czas nr 28 z dnia 5 lutego informuje nas
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Stanisław Zieliński dokumentalista w wydanym katalogu Bitwy
i potyczki 1863 - 1864 wydanym w Rapperswilu 1913 informuje o bitwie w Szydłowcu obwód Opoczyński w dniu 23 stycznia. Po opisie
przebiegu samej bitwy podaje straty, cyt:. według raportów moskiewskich stracili Moskale 24 ludzi tj. zabitych, rannych oraz pojmanych
przez powstańców. Powstańców poległo 5: Buchowski podaptekarz
z Szydowca, Kamionowski uczeń gimnazjalny z Radomia i trzech innych. Rannych swoich zabrali Polacy z sobą prócz trzech, którzy wpadli
w ręce Moskali: tj. Jasińskiego, którego moskale rozstrzelali 4 marca
w Radomiu i Józefa Burhardta, ucznia 6 klasy gimnazjum w Radomiu.
Mikołaj Berg korespondent wojenny wojsk carskich w książce
Zapiski o powstaniu Polskim 1863 – 1864 i poprzedzającej powstanie
epoce demonstracji od roku 1856. Po opisie przebiegu bitwy podaje
straty: W tej rozprawie poległo 4 żołnierzy, 10 było rannych i tyluż
zaginionych. Wzięto do niewoli 40 powstańców z bronią w ręku oraz
uwięziono 30 mieszczan podejrzanych o współdziałanie z powstańcami.
Józef Piłsudski w zarysie historii militarnej Powstania Styczniowego informuje: Straty obu stron były względnie znaczne dwie kompanie rosyjskie straciły do 30 ludzi. Polacy dwa razy tyle i jednego ze
swych wodzów Jasińskiego.
W. Przyborowski Dzieje 1863 t.1 str. 120 wydany w Krakowie
1897. Po opisie przebiegu bitwy podaje straty: nazajutrz z ulic i pól
zebrano podobno 36 ciał samych mieszkańców Szydłowca, Ridiger
miał wziąć do niewoli około 70 ludzi ; Rosjanie stracili 4 zabitych, 10
rannych i tyluż przepadłych bez wieści. Owe 36 trupów znalezionych
na ulicach i w polu były to ofiary nie utarczki nocnej, ale rzezi dokonywanej w biały dzień.
Helena Rzadkowska w bibliografii Mariana Langiewicza wydanej
w 1967 roku przez PWN po opisie przebiegu bitwy nie podaje strat
Rosjan, a straty polskie podaje w liczbie około 60.
J. Grabiec w książce Powstanie Styczniowe 1863-1864” wzmianku-
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jąc o bitwie w Szydłowcu informuje o stratach: Rano jednak Moskale
odbili miasteczko i sprawili rzeź niewinnych mieszkańców z których
zabito kilkudziesięciu mieszkańców i kilkudziesięciu naszych aresztowali podając ich za jeńców wojennych. Powstańcy stracili 5 zabitych
i dwóch wziętych do niewoli z których jednym był niestety ranny dowódca Jasiński. Kilkunastu innych rannych i zdobytą broń powstańcy
zabrali ze sobą.
Elbert Fajkosz Powstanie Styczniowe w świetle Ksiąg Stanu Cywilnego Rocznik Świętokrzyski tom 2, Wyd. Polskie Towarzystwo
historyczne 1971.Dokonał analizy zapisu w księgach parafialnych
w samym Szydłowcu, jak też okolicy (Parafia Mirzec, Skarżysko
Kościelne) i doszedł do wniosku cyt: Dotychczasowe wyniki badań
podważają nieco dość powszechny pogląd, że ogół kleru parafialnego
popierał powstanie lub z nim sympatyzował, skoro tylko 2. spośród
82. w chodzących w rachubę parafii tj. tych, na których terenie stoczono potyczki, zapisy są zupełnie wyraźne nie budzące wątpliwości,
że podmiot aktu był powstańcem, w 35. innych parafiach zapisy są
skąpe i mniej lub więcej niejasne, a w 20. parafiach brak jakichkolwiek śladów powstania. Odnosi się wrażenie, że niektórzy urzędnicy
stanu cywilnego z takich, czy innych pobudek świadomie przemilczali
poległych, trudno bowiem przypuszczać, że fakty zgonów na polu bitwy stoczonej na terenie parafii były im nieznane, skoro szeroko pisała
o nich nawet zakordonowa prasa ówczesna. Prawdopodobnie główną
przyczyna tej powściągliwości była obawa przed represjami władz carskich.
Cyt. Taka trudną do rozszyfrowania zagadkę stanowiły zapisy
w Szydłowcu „Umarli” tam 23 stycznia 1963 roku między godzina 7
a 9 rano: Konstanty Ossoliński, gajowy ze Starej Wsi, Michał Sieczka,
fornal ze Skarżyska Kościelnego, Stanisław Widuliński czasowo w Szydłowcu przebywający oraz mieszczanie, Stanisław i Feliks Kubkowscy,
Szymon Kępa i Antoni Burka. O tych dwóch ostatnich z innych źródeł wiadomo, że polegli – pierwszy jako felczer w czasie opatrywania
rannych, drugi jako uczestnik napadu. Brak również zarówno w Szydłowcu jak i w sąsiednich parafiach nazwisk kilku innych, znanych
skądinąd ofiar tej akcji. Sprawę komplikuje wymieniona przez Grabca
- bez podania źródła - liczba kilkunastu poległych wówczas powstańców i 36. zamordowanych mieszczan.
Na podstawie zebranych materiałów należy przyjąć wersję:
1.
Pogrzeb poległych odbył się w dniu 24 stycznia 1863 (sobota) w mogile zbiorowej – prawdopodobnie bez posługi duszpasterskiej. Proboszcz parafii szydłowieckiej ks. Aleksander Malanowicz
został aresztowany i wywieziony do Radomia.
2.
We wspólnej mogile pochowani zostali prawdopodobnie:
mieszczanie z Szydłowca w liczbie 36, siedmiu uczestników powstania zamordowanych przez Moskali, ojciec i syn Gniadkowscy.
3.
Powstańcy opuścili Szydłowiec 23 stycznia nad ranem
i rano. Nie byli ścigani przez Moskali. Wieźli z sobą 5. zabitych powstańców i prawdopodobnie zaginionych Moskali (10 osób). Dokonując ich pochówku przy trasie odwrotu do Mirca. Mógł to być zaczątek zbiorowej mogiły w Kierzu Niedźwiedzim.
4.
O znacznej ilości pochowanych osób, a mogło ich być łącznie około 60. świadczył też sam usypany nagrobek, który jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku miał długość co najmniej 15 m. Zniszczony
został podczas wyrębu lasu.
Dotychczasowa kwerenda w archiwach, czytelniach nie wyczerpała tematu. Pozostają jeszcze do badań dokumenty archiwum państwowego w Radomiu (około 40. wolumenów), a w szczególności:
dokumenty terenowych władz wojskowych, dokumenty terenowych
władz cywilnych, raporty wójtów gmin, burmistrzów o nadzwyczajnych wypadkach oraz raporty Naczelnika Wojennego Oddziału Radomskiego.
Za pomoc w opracowaniu niniejszego artykułu składam podziękowania dla Małgorzaty Strzelec i Rafała Lipki.
Marian Gładyś

Kiermasz Wielkanocy

14 marca w holu Urzędu Gminy odbył się Kiermasz Wielkanocny. Zebrane pieniądze zostaną
przeznaczone na letni wypoczynek dzieci z Lipowego Pola.
Przepiękne prace wykonane przez uczniów,
nauczycieli oraz rodziców
z Lipowego Pola sprzedawały panie: Małgorzata Pączek - nauczyciel SP Lipowe Pole oraz
Aneta Orzechowska ze
Stowarzyszenia Wiedza
i Rozwój, które prowadzi
tę placówkę.
(jaki)

Marynistyka pędzlem Mariana Gładysia
W gminnej bibliotece oglądać można
prace malarskie Mariana Gładysia dotyczące
tematyki marynistycznej.
Autor jest mieszkańcem
Grzybowej
Góry, znanym społecznikiem, prezesem
Ochotniczej Straży Po-

żarnej. Nie tylko maluje obrazy, ale również rzeźbi.
To już kolejna wystawa jego obrazów w naszej bibliotece, a najnowsze, dotyczące powstania styczniowego, będziemy mogli obejrzeć
już 16 kwietnia podczas obchodów rocznicowych w Grzybowej Górze.
(jaki)
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Minął miesiąc w przedszkolu
Zajęcia koleżeńskie o regionie świętokrzyskim
W piątek 26 lutego zorganizowane zostały zajęcia koleżeńskie, które przygotowała i poprowadziła Magdalena Kolasa. Głównym celem
zajęć było poznanie środowiska przyrodniczego Gór Świętokrzyskich,
piękna tego regionu, jego historii, tradycji, kultury oraz zabytków.
Województwo
świętokrzyskie to niezwykła i tajemnicza
kraina. Przedszkolaki
poznały legendę o sabatach czarownic na Łysej
Górze, która do dziś
jest bardzo żywa, a także najciekawsze miejsca
regionu
świętokrzyskiego, takie jak: zamek
w Chęcinach, Jaskinia
Raj, najstarszy w Polsce dąb Bartek, Muzeum Wsi Kieleckiej, Zamek
Krzyżtopór i wiele innych niezwykłych miejsc.
Dzieci wykazały duże zainteresowanie tymi zajęciami, były bardzo skupione na wykonywaniu zadań, a przy tym doskonale się bawiły.
Akademia Aquafresh
Nasze przedszkole realizuje Ogólnopolski Program Edukacji
Zdrowotnej dla Przedszkolaków Akademia Aquafresh. Program ten
stawia sobie za cel zmniejszenie występowania próchnicy u dzieci w Polsce poprzez szeroko prowadzone działania profilaktyczne
dla najmłodszych. Akademia Aquafresh została powołana z myślą
o ochronie zdrowia dzieci, żeby poprzez działania edukacyjne wytwarzać w nich potrzebę dbania o higienę jamy ustnej, a w konsekwencji zmniejszyć tak poważny problem, jakim jest próchnica. Uczenie
dzieci mycia ząbków po każdym posiłku już od pierwszych lat życia,
a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania jamy ustnej
w odpowiedniej higienie jest warunkiem niezbędnym w powodzeniu
działań profilaktycznych.
W ramach realizacji założeń programu, przedszkolaki uczestniczą w ciekawych zajęciach prowadzonych przez swoje wychowawczynie. Podczas zajęć dzieci uczą się jak prawidłowo czyścić ząbki, dowiadują się jak codzienna dieta wpływa na stan zdrowia zębów, poznają
budowę zęba. Dodatkowo dzieci dowiadują się, jak dzielnie stawić
czoła swoim lękom przed wizytą u dentysty. We wszystkich zajęciach,
dzieciom towarzyszyli bohaterowie Akademii Aquafresh – pastusie
Lili, Bili, Milki, Szczotkuś oraz Robaczek-próchniaczek. Oczywiście
realizacja programu to nie tylko zajęcia teoretyczne. Przedszkolaki
czyszczą także raz w tygodniu ząbki po śniadaniu i po obiedzie.

kolejny raz w niezwykle udany
sposób, przypomniał widzom
jedną z bajek dzieciństwa rodziców dzieci, w której jasno
i czytelnie zawarte są podbudowane głębokim morałem
nieprzemijające wartości wychowawczo-edukacyjne.
Dzieciom bardzo spodobał
się wspaniały humor i barwne,
baśniowe postacie.

Monika Sławińska

„Zaelektryzowani” uczniowie SP Kierz
Niedźwiedzi
10 marca 2016 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu
Niedźwiedzim gościła grupę Zaelektryzowani, która zaprezentowała
spektakl z cyklu żywa lekcja przyrody pt. Czy to magia? Nie, to czysta
chemia!.
Neandertalczyk Mietek i mnich Magnus zademonstrowali w żartobliwej formie niezwykłe
eksperymenty chemiczne
oraz ciekawostki o budowie organizmu. Towarzyscy i zabawni aktorzy
umożliwili
dzieciom
aktywne
uczestnictwo
w pokazie. Celem spektaklu poza elementem rozrywkowym było przekazanie wiedzy z zakresu
przyrody w sposób ciekawy i widowiskowy.
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Katarzyna Woźniak

OTWP rozpoczęty

Przedszkolaki w teatrze
W dniu 1 marca dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym pojechały do MCK w Skarżysku – Kamiennej, gdzie
miały przyjemność obejrzeć rozśpiewane przedstawienie Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia Jak Rumcajs Cypiska uratował.
Twórcy przedstawienia wraz z dzielnym Rumcajsem zabrali odbiorców na ekscytującą wycieczkę w głąb niesamowitego
Rzacholeckiego Lasu. Celem
wyprawy jest odnalezienie zaginionego Cypiska i raz na zawsze rozprawienie się ze złem
czającym się w głębi tego nieprzebytego boru.
Narodowy Teatr Edukacji,
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W Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Majkowie dnia 11
marca odbył się szkolny turniej wiedzy pożarniczej(OTWP). Choć
uczestników była garstka, nie zabrakło zaciętej rywalizacji, a było o co
walczyć. Nagrodą główną był wyjazd na dwutygodniowy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Jarosławcu (woj. zachodniopomorskie). Nie
mogło zabraknąć okolicznościowych pamiątek oraz nagród, których
fundatorami byli: radny powiatu skarżyskiego Paweł Wiatr, Zakład
Usług Motoryzacyjnych Grzegorz i Kamil Paź, firma PZU (oddział
Skarżysko).
Klasyfikacja końcowa: I miejsce Monika Lodzińska, II - Kamil
Spadło, III - Karol Ptak.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a zwycięzcą życzymy sukcesów na szczeblu gminnym, a także następnych.
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W Szkołach

Minął miesiąc w SP Grzybowa Góra
Razem z Fundacją PZU
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze wzięli udział
w programie edukacyjnym Bezpieczne wędrówki zimą realizowanym
przez Fundację PZU.
Dzieci z klas I-III oraz Oddziału Przedszkolnego poznały podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa w różnych warunkach:

wiele atrakcji, w tym: zabawy z kulą plazmową, wybuchowe doświadczenia, podpalanie Jaskiniowca; a wszytko przedstawiona w atrakcyjnej, ciekawej formie. Nasi uczniowie z wielkim zainteresowaniem
i zapartym tchem oglądali występ artystów, którzy po swoim występie
otrzymali gromkie brawa.
Rafał Lipka

Przyjdź, zobacz, zostań z nami!
Takie było hasło tegorocznego Dnia Otwartego dla przedszkolaków w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym, na które
do naszej szkoły przybyły sześciolatki z rodzicami. Spotkanie było
wspaniałą okazją, by poznać placówkę i jej ofertę edukacyjną.
Zebranych w sali gimnastycznej gości przywitał dyrektor szkoły
Witold Woźniak. Przedstawił ofertę edukacyjną placówki i zasady jej
funkcjonowania. Poinformował o dobrym przygotowaniu szkoły i nauczycieli do przyjęcia dzieci sześcioletnich. Zwrócił uwagę na indywidualizację pracy z dziećmi, tak by nauka była efektywna i interesująca.

podczas zabaw na śniegu i lodzie, w trakcie wyjazdu na ferie, przypomniano również o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach.
Dzieci podzielone na zespoły rywalizowały ze sobą rozwiązując
zadania zawarte w grze planszowej, a nad całością konkursu czuwała
wolontariuszka Fundacji PZU Agnieszka
Kamińska.
Uczniowie kształtowali postawy i umiejętności pozwalające
poczuć się odpowiedzialnie w trakcie
zabaw, starali się
przewidzieć
efekty
swojego postępowania
oraz uczyli się dokonywania bezpiecznych
wyborów w czasie jazdy
na sankach, łyżwach czy
nartach. Zajęcia upłynęły w radosnej atmosferze,
a nauka połączona z zabawą na pewno na długo
zostanie w pamięci naszych uczniów.
Wizyta Jaskiniowców
W poniedziałek 7 marca br. uczniów Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze odwiedzili Jaskiniowiec Maciek i Wielki Magnus, czyli artyści-naukowcy
występujący jako Grupa Zaelektryzowani.
Zaprosili oni wszystkie
dzieci na niecodzienna lekcję
przyrody pod tytułem Czy to
magia? Nie, to czysta chemia!.
W programie przewidziano

Następnie zabrali głos rodzice naszych uczniów, których dzieci
przyszły jako sześciolatki do szkoły. W spotkaniu uczestniczyli również nauczyciele uczący w klasach starszych szkoły podstawowej i nauczyciele gimnazjum.
Po zwiedzeniu budynku placówki i sal lekcyjnych przyszedł czas na
wspólną zabawę. W sali
gimnastycznej na przedszkolaków i ich rodziców
czekała Pani Zima z koleżankami i wiele atrakcji. W zimowej krainie
dzieci z rodzicami bawiły
się przy muzyce, rozwiązywały zagadki, układały
z liter wyrazy, puzzle,
kolorowały rękawiczki i tworzyły śnieżne
kule. Był to dla maluchów czas świetnej
zabawy i twórczej
pracy.
Na zakończenie
spotkania
wszyscy
zostali zaproszeni do
świetlicy szkolnej na
słodki poczęstunek. Każdy przedszkolak wyszedł ze szkoły z uśmiechem na ustach oraz z małym upominkiem.
Dziękujemy naszym miłym gościom za przybycie i zapraszamy
w nasze szkolne progi 1 września.
Małgorzata Lisowska
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EDUSCIENCE…
...czyli lekcja online z Antarktyki w Szkole w Lipowym Polu, a odbyła się ona 9 marca.
Uczniowie klas 0, 1 i 2 , Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu
Skarbowym, prowadzonej przez
Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój, wzięli udział w webinarium
z Polskiej Stacji Antarktycznej
im. Arctowskiego.
Aby przeprowadzić transmisję potrzebne były: tablica interaktywna, laptop z dostępem
do Internetu, głośniki oraz mikrofon. Wszystkie sale w maleńkiej
szkole w Lipowym Polu mają dostęp do Internetu oraz są wyposażone w nowoczesne tablice multimedialne, na co dzień wykorzystywane
podczas lekcji czy zajęć pozalekcyjnych, posłużyły też tym razem, do
udziału w tej innowacyjnej lekcji.
Lekcja online wprost z Wyspy Króla Jerzego pt.: Co to jest: czarno-białe i lubi zimną wodę?, poprowadziła Dagmara Bożek-Andryszczak
naukowiec
z Instytutu Biochemii i Biofizyki
Polskiej Akademii
Nauk, przebywający
w Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego.
Podczas transmisji-wirtualnych
odwiedzin, uczniowie
mieli okazję obejrzeć
kilka filmów z okolic
stacji, której budynek nazwano samolotem i zapoznać się z krajobrazem oraz mieszkańcami tych terenów – pingwinami Adeli, białobrewymi i maskowymi.
W trakcie lekcji można było za pośrednictwem czatu zadawać pytania, jak również odpowiadać na pytania zadane przez panią Dagmarę. Można było również obserwować za pomocą kamer reakcję innych
uczestników transmisji, dzieci z ponad 200. szkół biorących udział
w transmisji. Było ciekawie i przede wszystkim na żywo. Będziemy
odwiedzać pracowników Stacji Arctowski, podczas następnych transmisji polarnych planowanych w ramach projektu EDUSCIENCE.
Małgorzata Pączek

tek ma w głowie autora, zrobiły więc burzę mózgów i spisały wszystkie
swoje pomysły na książkę, którą już wkrótce same wspólnie stworzą .
Paulina Rokicka

Strażacy z OSP z wizytą w SP w Lipowym Polu
11 marca dzieci z przedszkola i klas I-III, Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu
Skarbowym z niecierpliwością
oczekiwały przyjazdu przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej z Lipowego Pola Plebańskiego.
Podczas tego spotkania strażacy, w przystępny sposób przybliżyli najmłodszym, zasady postępowania w przypadku pożaru,
sposoby alarmowania służb ratowniczych oraz zwrócili uwagę na problem wiosennego wypalania traw, które stwarza zagrożenie pożarowe
dla ludzi, zwierząt i roślin.

Klub Przyjaciół Książki w SP w Lipowym Polu
26 lutego 2016 r. w Szkole Podstawowej w Lipowym
Polu Skarbowym, odbyły się
pierwsze świetlicowe zajęcia
w ramach Klubu Przyjaciół
Książki.
Najpierw dzieci oglądały górę książek, zakupionych
przez szkołę w ramach akcji
Książki Naszych Marzeń. Zachwytom nie było końca. Później zastanawiały się, jaką drogę musi pokonać książka, zanim dostanie się do ich rąk. Dzieci wspólnie stworzyły mapę skojarzeń z książką.
Wrażliwość, piękno, wspólny czas z rodziną, rozrywka, poznawanie
świata, ciekawość... - to tylko niektóre skojarzenia uczniów I i II klasy.
Ponieważ dzieci doszły do wniosku, że każda książka swój począ-
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Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Uważnie słuchały
o niebezpiecznej pracy strażaka i chętnie wypowiadały się i odpowiadały na zadawane pytania. Za swoją aktywność zostały nagrodzone
słodyczami i upominkami ufundowanymi przez radnego powiatu
skarżyskiego Pawła Wiatra oraz firmę PZU.
Strażacy obiecali, że kolejnym razem dzieci obejrzą z bliska sprzęt
pożarniczy a także będą mogły poczuć się jak strażacy, przymierzając
hełm czy ubranie strażaka i być może odbyć krótką przejażdżkę wozem strażackim.
Uczniowie klas I-III nie biorą jeszcze udziału w szkolnym turnieju
wiedzy pożarniczej (OTWP), ale takie spotkania i interesujące pogadanki ze strażakami na pewno będą zachętą i motywacją, do udziału
w tego rodzaju turniejach w przyszłości.
Małgorzata Pączek
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Dzień Kobiet w SP Kierz Niedźwiedzi

Dnia 10 marca w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim
wszystkie kobiety małe
i duże mogły poczuć się
wyjątkowo, gdyż chłopcy
pokazali im, że o nich pamiętają składając życzenia
i wręczając drobne upominki lub kwiaty. Te miłe gesty

Piotr Jędras szachowym Mistrzem Skarżyska

Piotr Jędras, wychowanek naszego klubu szachowego LZS,
w którym zaczynał jako 11-latek, został Szachowym Mistrzem Skarżyska – Kamiennej. Zawody rozegrano w dniach 27-28 lutego w Patio Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej.
W turnieju udział wzięło 29. szachistów z całej Polski. Zwycięzcą
został Piotr Jędras z KMKSzach Victorii Komplexbud. Najlepszym
zawodnikiem ze Skarżyska został Paweł Półtorak, najlepszym Juniorem - Jakub Jedynak ze Skarżyska - Kamiennej.
W otwartych mistrzostwach Skarżyska - Kamiennej w szachach
udział wzięli zawodnicy z Warszawy, Jastrzębia Zdroju, Krakowa,
Starachowic, Lublina, Kielc, Skarżyska Kościelnego, Bliżyna i Skarżyska – Kamiennej.
Klasyfikacja najlepszych zawodników z powiatu skarżyskiego:
1. Paweł Półtorak, 2. Jerzy Siek, 3. Ryszard Adamczuk, 4. Krzysztof
Łyżwa, 5. Jakub Jedynak, 6. Marcin Jedynak, 7. Łukasz Szymańczyk.
(jaki)

Marysia Ulewińska wyśpiewała wyróżnienie

wywołały uśmiech na twarzach wszystkich kobiet.
Tego dnia, obchodzony był także kolejny z dni tematycznych,

13 marca w Wojewódzkim
Domu Kultury w Kielcach odbyła
się kolejna edycja konkursu zatytułowanego Dziecięca Estrada Folkloru, podczas którego wśród 26.
prezentujących się zespołów znalazły się również Niedźwiadki z Kierza Niedźwiedziego.
W kategorii solistów wyróżnienie zdobyła Marysia Ulewińska,
sam zespół w tym roku nie znalazł
się na podium.
(jaki)

zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski, a mianowicie Dzień
Krawata. Uczniowie jak zwykle chętnie zaangażowali się w obchody
tego dnia.
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Katarzyna Woźniak
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