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W numerze m.in.:

Ankieta - dla mieszkańców gminy Skarżysko 
Kościelne odnawialne źródła energii

W II kwartale 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 
planuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinasowanie w ramach 
RPO WŚ 2014 – 2020 Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W związku z tym mieszkańców 
Gminy Skarżysko Kościelne, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia 
dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecz-
nych  oraz pomp ciepła zapraszamy do wypełnienia ankiety, którą 
znajdą Państwo w środku tego wydania Naszej Gminy.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Skarżysko Kościelne!
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu 

błogosławieństwa Zmartwychwstałego Pana,
zadumy nad tajemnicą Grobu Pańskiego,

radości z rodzinnych spotkań przy stołach pełnych 
tradycyjnych potraw,

i wytchnienia od pędu codzienności.
Niech wiosna przyniesie wraz z promieniami słońca

zdrowie, inspiracje i energię do działania  
na każdy dzień.

Przewodnicząca Rady Gminy
Marzena Piętak

Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

9 marca w urzędzie gminy z okazji przypadającego 11 marca Dnia 
Sołtysa odbyło się okolicznościowe spotkanie. Życzenia wszystkim 
obecnym sołtysom złożyli przewodnicząca rady gminy Marzena  
Piętak i wójt Zdzisław Woźniak.

Czytaj na str. 2

Tak świętowały panie
Z okazji Dnia Ko-

biet okolicznościowe 
spotkania odbyły się 
w Skarżysku Kościel-
nym i Grzybowej Górze. 
O paniach nie zapo-
mnieli też przedszkola-
cy.

Czytaj na str. 5
Fotorelacja na str. 16

Zakończył się cykl zebrań strażackich

Za nami zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP. Szczegól-
nie uroczysty charakter miało spotkanie w Grzybowej Górze.

Czytaj na str. 15

* strażacy z Grzybowej Góry u Marszałka,
* zapraszamy na Ekstremalną Drogę Krzyżową,
* sukces Adama Niziołka,
* ruszają nabory wniosków w ramach LGD,
* o inwestycjach drogowych na ten rok,
* stowarzyszenie ma ambitne plany na ten rok,
* wydarzenia w szkołach i w przedszkolu.
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Patent oficerski dla ks. Czajkowskiego
Ks. Marian Czaj-

kowski, proboszcz 
Parafii św. Trójcy 
w Skarżysku Kościel-
nym awansowany zo-
stał do stopnia pod-
porucznika.

W sobotę, 11 lu-
tego 2017 r., w Kate-
drze Polowej Wojska 
Polskiego odbyła się 
uroczystość mia-
nowania na stopień 
podporucznika księży, którzy odbyli służbę  wojskową w kleryckich 

jednostkach Ludowe-
go Wojska Polskiego. 

Po Mszy św. zo-
stało odczytane po-
stanowienie Prezy-
denta RP w sprawie 
mianowania żoł-
nierzy na pierwszy 
stopień oficerski. 
Szef MON wręczył 
patenty oficerskie 
grupie księży, którzy 
w latach 1959-80 od-

bywali przymusową służbę wojskową w tzw. jednostkach kleryckich. 
Źródło: http://www.parafia-skarzysko-koscielne.pl/

Strażacy podziękowali Marszałkowi
Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas spo-

tkał się ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej 
Górze.  Rozmawiali  o siedzibie jednostki, którą w większości samo-
dzielnie wyremontowali druhowie.

Strażacy w Grzybowej Górze w czynie społecznym zaangażowa-
li się w remont świetlicy i remizy. Samodzielnie wykonali większą 
część robót. W efekcie remiza została całkowicie przebudowana,  po-
większono i dostosowano do unijnych wymogów dwa boksy garażo-
we. Prace te wyceniono na około 100 tysięcy złotych.

Strażacy na remont otrzymali z budżetu województwa wsparcie 
w wysokości 40 tysięcy złotych. 

(jaki)

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

9 marca w urzędzie gminy z okazji przypadającego 11 marca 
Dnia Sołtysa odbyło się okolicznościowe spotkanie. Dzień Sołtysa to 
święto, które ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom 
za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa na 
polskiej wsi.

Pełne ciepła życzenia wszystkim obecnym sołtysom przekaza-
li wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz przewodnicząca rady gminy 
Marzena Piętak wskazując z jednej strony na zaufanie, jakim się oni 

cieszą w swych środowiskach, z drugiej strony zaś na ważność ich 
funkcji i osobowości w inicjowaniu lokalnych zamierzeń.  –Składa-
my serdeczne podziękowania i słowa uznania za pracę sołtysa i zaan-
gażowanie w reali-
zacji określonych 
celów oraz dzia-
łalności na rzecz 
rozwoju i poprawy 
jakości życia całej 
społeczności gmi-
ny. Aby sprawowa-
na funkcja przyno-
siła zadowolenia, 
a zdrowie i dosko-
nała kondycja nieodłącznie towarzyszyła w codziennym życiu – czy-
tamy w okolicznościowym liście wręczonym sołtysom.

Korzystając z okazji przypominamy mieszkańcom naszych 
sołtysów: Waldemar Błach - sołtys Skarżyska Kościelnego I, Ste-
fan Kiełek- sołtys Skarżyska Kościelnego II, Bożena Jasek - sołtys 
Świerczka, Stanisław Niziołek - sołtys Lipowego Pola Plebańskiego, 
Włodzimierz Foch - sołtys Lipowego Pola Skarbowego, Magdale-
na Piętak - sołtys Grzybowej Góry, Mieczysława Miernik - sołtys 
Majkowa, Waldemar Kutera - sołtys Michałowa, Stanisław Czubak 
- sołtys Kierza Niedźwiedziego. Dodajmy, iż najdłużej, już od 22.lat, 
swą funkcję pełni Stanisław Niziołek. 

Jacenty Kita
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Warsztaty ekonomii społecznej
W środę, 22 lutego w sali 

konferencyjnej skarżyskiego 
starostwa powiatowego odbyły 
się warsztaty animacyjne zor-
ganizowane przez Kielecko-
-Ostrowiecki Ośrodek Wspar-
cia Ekonomii Społecznej 
oraz Powiatowy Urząd Pracy 
w Skarżysku-Kamiennej. 

W warsztatach udział brali przedstawiciele samorządów gmin 
powiatu skarżyskiego, w tym sekretarz gminy Monika Mączyńska 

oraz p.o. kierownika GOPS-u Agata Gula, Urzędu Pracy z dyrekto-
rem Romanem Białkiem oraz przedstawiciele sektora pozarządowego 
zajmujący się problematyką społeczną. 

Jak zaznaczył podczas otwarcia spotkania starosta Jerzy  
Żmijewski, warsztaty te mają na celu przede wszystkim wypracowa-
nie katalogu lokalnych zasobów i wyzwań, które można objąć skutecz-
ną interwencją z wykorzystaniem możliwości, jakie stwarza ekonomia 
społeczna oraz zaprojektowanie dalszej współpracy zmierzającej do 
rozwijania ekonomii społecznej na terenie powiatu skarżyskiego.

Warsztaty prowadziła Barbara Bąbska - Mentor Rozwoju Lo-
kalnego, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej 
CAL z Warszawy.  

(jk)

Nabory wniosków w ramach LGD
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem na Piaskowcu 

działająca na terenie gmin: Borkowice, Chlewiska, Jastrząb, Mirów, 
Mirzec, Orońsko, Skarżysko-Kościelne, Szydłowiec ogłosiła nabór 
wniosków nr: 

- 1/2017/G - o powierzenie grantu na realizację zadań wynikają-
cych z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. na Przedsięwzięcie: 1.2.1. Inicjaty-
wy na rzecz aktywizacji, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu. Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach naboru nr 
1/2017/G Inicjatywy na rzecz aktywizacji, ingerencji i przeciwdziała-
niu wykluczeniu społecznemu wynosi ogółem 200.000 PLN (słownie 
złotych: dwieście tysięcy złotych ). Minimalna kwota dofinansowania: 
5.000 zł, maksymalna: 12.500 zł. Wysokość kwoty grantu nie może 
być niższa niż 5.000zł i wyższa niż 50.000. Intensywność pomocy wy-
nosi 95% kosztów kwalifikowalnych.

- 2/2017/G - o powierzenie grantu na realizację zadań wynikają-
cych z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania 
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie: 1.2.3. Orga-
nizacja działań mających na celu rozwój podmiotów kultywujących 
lokalne tradycje. Kwota przeznaczona na wsparcie w ramach naboru 
nr 2/2017/G wynosi ogółem 200.000 PLN (słownie złotych: dwieście 
tysięcy złotych ). W ramach przedsięwzięcia wspierane będą zespo-
ły folklorystyczne, KGW, twórcy i kapele ludowe poprzez środki na 
zakup instrumentów, strojów itp. Minimalna kwota dofinansowania: 
5.000 zł, maksymalna: 12.500 zł. Wysokość kwoty grantu nie może 
być niższa niż 5.000zł i wyższa niż 50.000 Intensywność pomocy wy-
nosi 95% kosztów kwalifikowalnych.

Termin naboru wniosków: od dnia 20 marca 2017 roku  do dnia  
03 kwietnia 2017 roku.

Miejsce składania: Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze 
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Razem na Piaskowcu przy 
ul. Kolejowej 36 b, 26-500 Szydłowiec, pok. nr 5, od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym 
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Szczegóły na stronach: http://www.skarzysko.com.pl/asp/pl_start.
asp?typ=13&sub=0&menu=1&artykul=1935&akcja=artykul oraz 
http://razemnapiaskowcu.pl/ w zakładce: Nabory wniosków.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Szkolenie dla organizacji pozarządowych
24 lutego 30. osób wzięło udział w szkoleniu dla organizacji poza-

rządowych, które po-
prowadził Artur Glu-
ziński.

Szkolenie doty-
czyło prawidłowości 
wypełniania wnio-
sków przy ubieganiu 
się o środki na realiza-
cję zadań publicznych 
przez organizacje po-

zarządowe. Dużym 
plusem szkolenia był 
fakt ćwiczenia w wy-
pełnianiu wniosku 
w aspekcie praktycz-
nym z możliwością 
zadawania szczegó-
łowych pytań.

(jaki)
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Koncepcja przebudowy drogi wybrana
Spośród czterech 

wariantów przebudo-
wy drogi Skarżysko 
Kościelne - Grzybowa 
Góra (do końca wsi), po 
dwukrotnych konsulta-
cjach zainteresowanych 
stron, wybrany został 
wariant nr 2. Za nim 
opowiedziała się więk-
szość osób podczas 

drugiego spotkania konsultacyjnego, które odbyło się w sali konwen-
cyjnej Urzędu Gminy. 

Jego uczestników powitał wójt gminy Zdzisław Woźniak, na 
spotkanie przybyli: członek zarządu powiatu Anna Leżańska, dy-
rektor Powiatowego Zarządu Dróg Marek Czyż, projektant Dariusz 
Kucharczyk, radni, sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich Skarżyska 
Kościelnego I, Skarżyska Kościelnego II i Grzybowej Góry. –Wypra-
cowany wariant jest 
najbardziej opty-
malny pod wzglę-
dem projektowym 
i finansowym – 
mówi wójt gminy 
Zdzisław Woźniak. 
Z kolei Anna Le-
żańska przybliża 
nam parametry 
projektowanej drogi: 

-Będzie ona miała 6,50-7 mb szerokości, dwie nakładki asfaltowe 
będą mieć grubość 10 cm. Przy jezdni wykonamy utwardzone pobo-
cze o szerokości 1 mb, rów odwadniający, nowy chodnik o szerokości 

1  m. Stary można 
będzie przystoso-
wać do ścieżki ro-
werowej.

Na finansowa-
nie tej inwestycji we 
wrześniu 2017 roku 
powiat złoży wnio-
sek do tzw. schety-
nówek. Jest więc re-
alna szansa, że pod 
koniec 2018 roku 

będziemy jeździć porządną drogą od ronda w Skarżysku Kościelnym 
do Grzybowej Góry.

Jacenty Kita

Inwestycje drogowe powiatu w naszej gminie
Osiem inwestycji drogowych, na łączną kwotę blisko 9,5 mln. zł 

zamierza zrealizować powiat skarżyski w bieżącym roku. Wśród nich 
są inwestycje w naszej gminie.

Budowa chodników przy współudziale finansowym gminy plano-
wana jest w Grzybowej Górze w ramach zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 0558T na 
odcinku ul. Spokojnej, pole-
gająca na budowie chodni-
ka od skrzyżowania z drogą 
Nr 0557T do granicy po-
wiatu skarżyskiego. Plano-
wane rozpoczęcie prac to 
I kwartał.

W styczniu br. powiat 
skarżyski złożył także 

wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o dofinanso-
wanie przebudowy mostu 
w Majkowie w ciągu drogi 
powiatowej. 

W ramach tej inwesty-
cji zostaną wzmocnione 
przyczółki oraz zostanie 
dostosowany do przekroju 
drogowego, przekrój po-
przeczny mostu.

- Cieszę się, że w tym 
roku, w każdej gminie po-
wiatu skarżyskiego, wspólnie będziemy realizować inwestycje drogo-

we. Mam świadomość, że potrzeby są dużo większe, jednak biorąc pod 
uwagę niedoszacowane budżety wszystkich samorządów, na obecną 

chwilę udało nam się wygospodarować środki na realizację tych kilku 
zadań. - mówi starosta Jerzy Żmijewski.

(jaki)
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Bo z kobietami…
10 marca w strażackiej remizie w Grzybowej Górze odbyło się 

okolicznościowe spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

Życzenia Paniom złożyli wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz 
w imieniu organizatorów tj. OSP Grzybowa Góra prezes jednostki 
Marian Gładyś oraz Wojciech Płusa.

Wieczór paniom umiliły występy Adama Ochwanowskiego – po-
ety, pisarza, działacza i animatora kultury, regionalisty oraz solisty 
Darka Bernatka. Organizatorzy nie zapomnieli również o słodkim 
poczęstunku przygotowanym dla pań.

Przesympatyczny wieczór zatytułowany był Bo z kobietami barw-
ny jest świat.

(jaki)

Dzień Kobiet w Skarżysku Kościelnym 
-Kobieta jest dla 

mężczyzny, jak żagiel 
dla żeglarza – mówił 
8 marca wójt Zdzisław 
Woźniak do niemal 
60. Pań zebranych 
w świetlicy wiejskiej. 

Spotkanie odby-
ło się na okoliczność 
Dnia Kobiet, a jego 

organizatorem były 
rady sołeckie Skarżyska 
Kościelne I oraz II i Sto-
warzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Skarżysko 
Kościelne Grom.

Przybyłych powitał 
Szymon Płusa, pre-
zes Gromu, następnie 
organizatorzy, wójt 

Zdzisław Woźniak i radny powiatowy Paweł Wiatr złożyli Paniom 
życzenia. Później odśpiewano Sto lat, nie zabrakło lampki szampana, 
zaś w imieniu świętujących tego dnia podziękowała za przygotowanie 
spotkania przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak.

W części artystycznej wystąpili kabaret Grom oraz zespół Roma-
no pod kierunkiem Krystyny Staszewskiej. Na zakończenie odbył 
się turniej Darta dla chętnych Pań, jednak  tu nie było przegranych, 
wszystkie zawodniczki, które wzięły udział w zawodach otrzymały 
pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Za naszym pośrednictwem organizatorzy dziękują sponsorom, 
wśród których byli: wójt gminy Zdzisław Woźniak, radny powiato-
wy Paweł Wiatr, Zarząd Powiatu Skarżyskiego, firma B-B SPORT s.c. 
B. Będkowski, R Buczek oraz sołtysi Stefan Kiełek i Waldemar Błach, 
a także firma Trofea Sport Poland z Kielc.

Jacenty Kita



Nasza Gmina6 M A R Z E C  2017Nasza Gmina M A R Z E C  20176

w  PA R A fi i

Ekstremalna Droga Krzyżowa
Razem z założycielem Stowarzyszenia WIOSNA – księdzem Jac-

kiem WIOSNĄ Stryczkiem oraz z Męską Stroną Rzeczywistości za-
praszamy na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Zapisy na EDK w rejonie 
Skarżysko-Kamienna ruszyły 14 marca. Wszystkie potrzebne infor-
macje i zapisy odbywają się przez stronę internetową: www.edk.org.
pl. Naszą wyprawę rozpoczniemy 7-go kwietnia Mszą Świętą o godz. 
18-tej w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP (Franciszkanie, ul. 
Rynek 64),a po mszy wyruszymy na jedną z dwóch przygotowanych 
tras: 45km w kierunku Rejowa, lub krótszą - 33 km w stronę Lipowe-
go Pola.

Ekstremalna Droga Krzyżowa to wyzwanie – ruszamy w nocy na 
ponad 40 kilometrową wędrówkę. Sami, w milczeniu. Zdani wyłącz-
nie na siebie i własne siły. Dostajemy do ręki mapę i rozważania - 14 
stacji męki Jezusa. Doświadczamy bólu, zmęczenia, ale dzięki temu 
sprawdzamy siebie. To ćwiczenie fizyczne i duchowe, po którym każdy 
może zostać odmieniony. W ubiegłym roku w Ekstremalnej Drodze 
Krzyżowej wzięło udział prawie 26 tysięcy osób. W Skarżysku-Ka-
mienna mieliśmy prawie 60 uczestników. Chcemy, aby w tym roku 
było nas jeszcze więcej.

Spotkanie organizacyjno – informacyjne odbędzie się 2 kwietnia 
w niedzielę, o godzinie 19- tej u Franciszkanów w Skarżysku-Kamien-
na. Koszt pakietu dla uczestnika wynosi 10 zł.

Jeśli potrzebujesz chwili tylko dla siebie, na przemyślenia, może 
masz do podjęcia ważne decyzje, albo po prostu chcesz sprawdzić, czy 
sprostasz wyzwaniu - chodź z nami. Zapraszamy.

Ks. Łukasz Madej

Stowarzyszenie podsumowuje i planuje

19 lutego w świetlicy parafialnej odbyło się doroczne zebranie Sto-
warzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy.

Spotkanie modlitwą rozpoczął ks. proboszcz Marian Czajkow-
ski, który następnie powitał przybyłych. W tym zacnym gronie byli 
m.in. przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, wójt gminy Zdzi-
sław Woźniak, radny powiatowy Paweł Wiatr, radni Monika Kocia 
i Andrzej Kwiatkowski, zresztą wszyscy członkowie Stowarzyszenia. 

Szczególnie ciepło ks. proboszcz powitał nowych członków, spośród 
których obecne były: Katarzyna Solarz, Ewa Linek i Renata Piętak. 
–Obecnie deklarację trawi kilkanaście następnych osób – z humorem 
jak zwykle dodał proboszcz.

Później sprawozdanie z pracy za 2016 rok przedstawiła prezes 
Agnieszka Derlatka, sprawozdanie finansowe Marianna Barabasza, 
a komisji rewizyjnej Urszula Śrębowata. 

Nakreślono również plan pracy na ten rok, który jest bardzo am-
bitny i ciekawy. I tak w kwietniu odbędzie się spotkanie wielkanocne, 
w maju I Parafialny Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej, w czerwcu 
– wycieczka do Sandomierza, w sierpniu – IX Festyn Parafialny Po-
staw na rodzinę, we wrześniu rajd rowerowy szlakiem miejsc pamię-
ci narodowej, w październiku – wyjazd do teatru, 1 listopada kwesta  
i w grudniu koncert kolęd.

Jacenty Kita



Nasza Gmina 7M A R Z E C  2017 Nasza GminaM A R Z E C  2017 7

k u lt u R A

Cała Polska czyta dzieciom
16 marca w Bibliotece Publicznej w Skarżysku Kościelnym  przed-

szkolaki z tutejszego przedszkola w ramach akcji Cała Polska czyta 
dzieciom wysłuchały przygód Kubusia Puchatka zapisanych w książce 
Kubusiowe kurowanie Thei Feldman. Tym razem do głośnego, wspól-
nego czytania zaproszona została Agata Gula, kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

Kubusiowe kurowanie to jedna z serii opowieści o przyjaźni, któ-
ra pokazuje dziecku, jak ważna w naszym życiu jest przyjaźń. Kubuś 
i inni mieszkańcy Stuwiekowego Lasu uczą się pomagać sobie wzajem-
nie, dzielić smutki i radości, pracować i bawić się razem. Uczą się ak-
ceptować i doceniać różnice charakterów wśród przyjaciół. Ich wspól-
nie przeżyte przygody pokazują, jak wiele radości, wsparcia i ciepła 
wnoszą przyjaciele w życie każdego z nas. Kiedy Kubuś, Miś o Bardzo 
Małym Rozumku, stał się Misiem Bardzo Przeziębionym, przyja-
ciele ze Stuwiekowego Lasu zapragnęli mu pomóc. Przybyli więc do 
jego chatki, żeby go kurować. Ta opowieść to lekcja cierpliwości wo-
bec przyjaciół.

Pani Agata po skończonym tekście zadawała dzieciom pytania 
dotyczące tekstu, a ich odpowiedzi świadczyły o tym, że przedszkola-
ki z uwagą i skupieniem wysłuchały czytanej książeczki. W nagrodę 
dostały odznaki od pani Teresy- kierownik biblioteki i słodkości od 
pani Agaty. A zaproszony Gość piękne podziękowanie przygotowane 
przez nauczycielki grup 5-latków i 6-latków. Na zakończenie spotka-
nia dzieci wypożyczyły sobie książeczki do domu, do czytania z ro-
dzicami.

Teresa Banaszczyk

Twórczość Elzbiety Jach na wystawie 
zbiorowej

W piątek 10 marca, w Nowej Galerii skarżyskiego MCK odbyło 
się otwarcie wystawy zbiorowej Skarżyskiego Klubu Twórców SKART. 
Wśród nich były prace Elżbiety Jach. 

- Dziękuje Wam za te prace, to Wy tworzycie to miejsce, jego histo-
rię. Wasze prace, twórczość czyni to miejsce naprawdę wyjątkowym. 
Nasz klub skupia ludzi ze Skarżyska - Kamiennej oraz z okolic, są to 
amatorzy, którzy mają pasje, chcą tworzyć. Na wystawie mamy szero-
ki zakres prac począwszy od malarstwa poprzez wycinankę, metalo-
plastykę, są różne rodzaje sztuki - mówił Roman Kornecki podczas 
otwarcia wystawy, która będzie  czynna będzie do 2 kwietnia.

(jaki)

Sukces Adama Niziołka

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku- 
-Kamiennej odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Ma-
tematycznego pod honorowym patronatem Starosty Skarżyskiego  
Jerzego Żmijewskiego.

W konkursie wzięło udział 102 uczniów z I i II Liceum Ogólno-
kształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samo-
chodowo-Usługowych  i Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicz-
nych. Konkurs odbywał się na poziomie podstawowym i rozszerzonym 
w trzech kategoriach: A, B i C. Miło nam poinformować że na po-
ziomie rozszerzonym w kategorii A-Liceum I miejsce zajął wspólnie 
z Michałem Berlińskim absolwent naszego gimnazjum Adam Nizio-
łek, aktualnie uczeń I LO.

Nagrody dla laureatów konkursu, ufundowane przez Starostwo 
Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, wręczała Katarzyna Bilska 
Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

(jaki)

II miejsce Piotra Jędrasa
W niedzielę 12 marca, w bli-

żyńskim Zameczku w Bliżynie ro-
zegrane zostały szachowy i war-
cabowy Turniej o Puchar Wójta 
Gminy Bliżyn.

Do Bliżyna przyjechali sza-
chiści z całego regionu między 
innymi ze Skarżyska  Kościelne-
go, Skarżyska-Kamiennej Stąpor-
kowa, Sadku, Chlewisk, Tomasza 
Tomaszowa Mazowieckiego czy 
Warszawy. 

Po kilku godzinach rywalizacji poznaliśmy zwycięzców. Puchar 
Wójta gminy Bliżyn Mariusza Walachni zdobył Artur Grzelak 
z Warszawy, który zdobył 8 punktów, drugi był Piotr Jędras ze Skar-
żyska Kościelnego – 7,5 punktów, na trzecim miejscu uplasował się 
Aleksander Radomski z Tomaszowa Mazowieckiego-  6,5 punktów.

(jaki)
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W II kwartale 2017 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pla-
nuje ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach RPO 
WŚ 2014 – 2020 Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii po-
chodzącej ze źródeł odnawialnych. W związku z tym mieszkańców 
Gminy Skarżysko Kościelne, zainteresowanych uzyskaniem wsparcia 
dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecz-
nych  oraz pomp ciepła zapraszamy do wypełnienia ankiety, którą 
publikujemy obok. Druki można pobrać także w Sekretariacie Urzędu 
Gminy Skarżysko Kościelne.

Ankietyzacja ma na celu rozpoznanie zainteresowania wśród 
mieszkańców, a tym samym zbadanie spełnienia kryteriów dostę-
powych do aplikowania o dofinansowanie ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 
– 2020.

Realizacja projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji 
OZE dla mieszkańców będzie możliwa w przypadku spełnienia kryte-
riów określonych w warunkach konkursu ogłoszonego przez Zarząd 
Województwa i przyznania Gminie wnioskowanej dotacji.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie jak również wy-
sokość dofinansowania zostaną podane z chwilą ogłoszenia przez 
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego naboru wniosków, w tym 
również regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach 
Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źró-
deł odnawialnych.

Szacunkowe dofinansowanie ma wynieść 60 % kosztów kwalifi-
kowanych netto, zatem 40% kosztów kwalifikowanych netto, całość 
podatku VAT oraz wszystkie koszty niekwalifikowalne musi zapewnić 

z własnych środków finansowych właściciel nieruchomości. Ostatecz-
ny poziom dofinansowania może ulec zmianie i będzie znany w chwili 
ogłoszenia konkursu. Wszyscy, którzy wezmą udział w projekcie będą 
musieli zabezpieczyć pozostałe środki jako wkład własny. Gmina na-
tomiast własnym staraniem i na własny koszt przygotuje dokumenty 
niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie, podpisze umowę 
i będzie nadzorować realizację projektu oraz dokona jego rozliczenia.

Koszt poszczególnych instalacji może być ustalony dopiero po in-
spekcji budynku, orientacyjnie można założyć że przy obecnym po-
ziomie cen będzie się kształtował na poziomie:

-  10.000 zł – 12.000 zł dla instalacji kolektorów słonecznych dla 
4-osobowej rodziny,

-  15.000 zł – 20.000 zł dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 
3 kW,

-  45.000 zł - dla instalacji gruntowej pompy ciepła dla budynku 
o powierzchni użytkowej ok. 100 m2.

W kwietniu br. planowane jest zorganizowanie spotkań infor-
macyjnych z mieszkańcami, którzy wyrażą zainteresowanie udzia-
łem w projekcie. Konieczne będzie przeprowadzenie wizji lokalnych 
u osób deklarujących udział, podczas których specjaliści z zakresu 
odnawialnych źródeł zbadają możliwości instalacji OZE w budynku 
oraz pomogą dobrać moc i rodzaj instalacji w zależności od potrzeb 
zgłaszającego. Ostateczną decyzję o udziale w projekcie i wykonaniu 
wizji lokalnej zgłaszający będą mogli podjąć po spotkaniach informa-
cyjnych. 

Realizacja projektu będzie możliwa tylko wtedy, gdy Gmina uzy-
ska dofinansowanie z RPO WŚ 2014–2020.

Od 1 marca mieszkań-
cy naszego regionu mogą 
składać wnioski o dofinan-
sowanie wymiany kotłów 
i pieców, a także podłą-
czenia do sieci gazowej lub 
ciepłowniczej. Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej w Kielcach 01 marca 

uruchomił nabór wniosków do program pn. Zorza - czyste powietrze 
nad świętokrzyskim.

Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mogą uzyskać do-
finansowanie na wymianę kotłów i pieców, a także podłączenie do 
sieci gazowej lub ciepłowniczej - wszystko za sprawą programu pn. 
Zorza - czyste powietrze nad świętokrzyskim. W ramach przedmioto-
wego programu osoby fizyczne (właściciele bądź użytkownicy domów 
mieszkalnych) będą mogły uzyskać wsparcie finansowe w formie 25 % 
dotacji do wymiany kotłów / pieców na nowoczesne o wyższej spraw-
ności lub podłączenia do sieci gazowej, czy ciepłowniczej. 

Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 3.000 PLN 
w przypadku kotłów na paliwo stałe klasy 4 oraz 4.000 PLN dla po-
zostałych zadań. Koszty związane z realizacją inwestycji muszą być 
poniesione po 1 stycznia 2017 r.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć wniosek do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach oraz faktury potwierdzające wykonanie inwestycji. Regu-
lamin programu oraz formularz wniosku dostępne są na stronie inter-
netowej tej instytucji www.wfos.com.pl. Dokumenty przyjmowane są 

od dzisiaj do wyczerpania puli przeznaczonej na realizację programu, 
która wynosi 2,5 mln PLN.

Wspomniana forma wsparcia ma stanowić zachętę i stymulator 
dla mieszkańców województwa do wymiany (zastąpienia) najmniej 
sprawnych, wysoce nieekologicznych kotłów rusztowych na nowocze-
sne źródła ciepła, w których proces spalania jest w pełni kontrolowa-
ny, a używane paliwo musi spełniać wysokie parametry jakościowe.

Efektem wdrożenia programu w dłuższej perspektywie ma być 
poprawa jakości powietrza, a co za tym idzie, zmniejszenie ilości tok-
sycznych pyłów i gazów powstających w wyniku niskiej emisji, zagra-
żających zdrowiu i życiu ludzi oraz negatywnie wpływających na stan 
środowiska przyrodniczego.

Można dostać dotację na wymianę pieca

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE 
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII



ANKIETA NA POTRZEBY PROJEKTU INSTALACJI OZE DLA MIESZKAŃCÓW
1. Montażem jakich instalacji OZE jest Pan / Pani zainteresowany/a na potrzeby własnego gospodarstwa 
domowego?(można zaznaczyć więcej niż 1 rodzaj instalacji): 
Rodzaj instalacji:

  instalacja fotowoltaiczna do wytwarzania energii elektrycznej

  instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej 
   (podać dla ilu osób ma służyć instalacja)

  1-3 osoby
  4-5 osób
  6 i więcej

  pompa ciepła 
      (podać dla jakich potrzeb)

  pompa ciepła CWU 
      (wyłącznie do ciepłej wody użytkowej)
  pompa ciepła CO i CWU 
       (na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej)

2. Dane właściciela/właścicieli nieruchomości:

Imię i Nazwisko :
(osoby/osób posiadającej/cych tytuł prawny do nieruchomości)

Adres zamieszkania:

Nr telefonu :

Adres a-mail:

3. Lokalizacja budynku:

Adres:

Nr działki i obręb:

4. Szczegółowe dane dotyczące budynku:

Rok budowy:
………………………………………

Tytuł prawny do nieruchomości: 

  Własność
  Współwłasność
  użytkowanie wieczyste
  użytkowanie 

  dzierżawa 
  najem
  samoistne posiadanie
  inne, jakie?................................................

Powierzchnia użytkowa [m2]:
……………………….. m2

Rodzaj pokrycia dachowego: 

  blacha (blachodachówka)
  dachówka ceramiczna
  dachówka betonowa
  gont bitumiczny

  eternit
  papa
  inne/ jakie? .............................................

Rodzaj dachu:   jednospadowy
  dwuspadowy

  płaski 
  wielospadowy

Powierzchnia dachu:
……………………….. m2

Kierunki, w które są zwrócone połacie dachu:

  południowy 
  północny wschodni
  zachodni

  południowo – wschodni
  południowo – zachodni
  północno – wschodni
  północno - zachodni



Jaki obecnie używa Pan/Pani rodzaj paliwa do 
ogrzewania budynku: 

  drewno
  pelet
  węgiel/miał/ekogroszek

  prąd elektryczny
  olej opałowy/gaz 
  inny, jaki? …………………………….

Rodzaj grzejników:
......................................................................................................................................

Ogrzewanie podłogowe:   Tak
  Nie

Liczba osób zamieszkujących w budynku: ......................................................................................................................................

Czy jest dostępna dokumentacja techniczna 
budynku? (rzuty, mapy, przekroje)

  Tak
  Nie

Roczne zużycie wody na podstawie rachunków 
za 2016r. [m3]: ……………………….. m3

Roczne zużycie energii elektrycznej na 
podstawie rachunków za 2016r. [kWh]: ………………………..kWh

Czy w miejscu inwestycji prowadzona jest: 

  działalność gospodarcza
  działalność gospodarcza (z wydzielonym licznikiem energii dla działalności)
  działalność rolnicza 
  działalność rolnicza (z wydzielonym licznikiem dla działalności)
  nie jest prowadzona działalność gospodarcza ani rolnicza

Czy posiada Pan/Pani umowę kompleksową z 
dostawcą energii elektrycznej?
(zarówno element sprzedaży jak i dystrybucji)

 Tak
 Nie

Moc umowna (przyłączeniowa) energii 
elektrycznej: ……………………………kW

Czy posiada Pan/Pani już jakieś instalacje 
odnawialnych źródeł energii?

  Tak. Jakie?
  instalacja solarna
  ogniwa fotowoltaiczne
  pompa ciepła

  NIE 
  inne, jakie?.............................................

Oświadczam, że ankietę wypełniłam/em z należytą starannością, a dane w niej zawarte są zgodne ze stanem faktycznym.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie zgodnie z ustawą z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016. poz. 922) na potrzeby realizacji przez Gminę Skarżysko 
Kościelne projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych” 

………………………………        ………………………………….
  (data)                (podpis)

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016. poz. 922), informuję: 
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
2. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji przez Gminę Skarżysko Kościelne projektu w ramach Działania 3.1 „Wytwarzanie 

i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.
3. Udostępniający dane ma prawo do uaktualnienia, uzupełnienia, usunięcia danych oraz wglądu do ich treści.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i determinuje możliwość uzyskania dofinansowania na montaż instalacji odnawialnych źródeł 

energii. 

Wypełnione ankiety można składać w terminie od 15.03.2017r. do 14.04.2017r. w sekretariacie Urzędu Gminy Skarżysko 
Kościelne, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne.
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Wizyta teatru w Grzybowej Górze

W czwartek 9 marca uczniów naszej szkoły odwiedzili artyści 
z Teatru Blaszany Bębenek, którzy wystawili bajkę Pinokio. 

Opowieść o drewnianym pajacu, którego nos zawsze wydłużał się, 
gdy kłamał wzbudziła sympatię widzów zarówno dużych, jak i ma-
łych. Artyści z wyczuciem wcieli się w role Pinokia, Dżepetto, Dyrek-
tora Cyrku, Lisa, a piosenki i bajkowa scenografia sprawiły, że dzieci 
świetnie bawiły się podczas całego przedstawienia. Występ artystów 
został nagrodzony gromkimi brawami. 

(rl)

Witamy Was!

16 marca w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym odbył 
się Dzień Otwarty Szkoły pod tytułem Witamy Was.

Przybyłych – przede wszystkim przedszkolaków i ich rodzi-
ców, przyszłych pierwszaków, powitała w imieniu kadry szkoły oraz 
uczniów klas I-III Anastazja Górzyńska. Później walory szkoły przed-

stawił dyrektor Witold Woźniak. Do wstąpienia w mury tej szkoły 
od nowego roku szkolnego zachęcała przewodnicząca rady gminy 

Marzena Piętak oraz 
przedstawiciele ro-
dziców uczniów klasy 
III. 

Później najmłod-
si uczniowie szkoły 
ciekawym progra-
mem artystycznym 
prezentowali naszą 
szkołę – były scen-
ki rodzajowe z życia 
szkoły, recytacje, śpiew i taniec. Na koniec przedszkolacy i ich rodzice 
poznawali samą szkołę i pracownie klasowe. 

W spotkaniu uczestniczyli również wójt gminy Zdzisław Woź-
niak oraz radni Monika Kocia i Janusz Sieczka.

Jacenty Kita

Zebranie OSP Kierz Niedźwiedzi
4 lutego odbyło 

się coroczne zebra-
nie sprawozdawcze 
jednostki OSP w Kie-
rzu Niedźwiedzim.

Swą obecnością 
zaszczycili je: wice-
wojewoda Andrzej 
Bętkowski, przewod-

nicząca rady gminy Marzena Piętak, wójt Zdzisław Woźniak, radny 
powiatowy Paweł Wiatr, inspektor ds. ppoż w UG Ksawery Krupa, 
przedstawiciele KP PSP Jarosław Janowski, komendant gminny Piotr 
Janiec oraz delegacje z OSP w Grzybowej Górze i Lipowym Polu Ple-
bańskim.

Sprawozdanie z dzia-
łalności za 2016 rok zło-
żył prezes Dariusz Sa-
sal. Obecnie OSP Kierz 
Niedźwiedzi liczy 38 
członków (w tym 5 ko-
biet). MDP liczy 9 osób. 

W minionym roku 
druhowie z Kierza 
10 razy wyjeżdżali 
do akcji (łącznie 
58 druhów) – do 4 
pożarów i 6 miej-
scowych zagrożeń.

Dodajmy, że 
w ostatnim czasie budynek remizy został ocieplony, otynkowany i po-
malowany.

(jaki)
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Miesiąc w przedszkolu pełen atrakcji 
Bal karnawałowy w przedszkolu

Okres karnawału trwający od Trzech Króli po ostatki to czas ra-
dości, beztroski oraz hucznych zabaw.  Bal Karnawałowy w naszym 
przedszkolu zorganizowano 17 lutego pod hasłem Na dworze króla 
Disney’a. 

Dzieci w przepięknych strojach Rycerzy, Księżniczek, Piratów, 
Królewiczów, Wróżek,a także wielu innych z wielką ochotą przystą-
piły do tańca, gdy tylko usłyszały pierwsze rytmy muzyki. Wspania-
łe dyskotekowe hity serwował przedszkolakom znany i lubiany DJ  
Tomasz Gluza tata naszego Wojtusia.

Radosną atmosferę rywalizacji podkręcała pani Ewa Markowska 
prowadząc szereg wesołych konkursów. 

Konkurs recytatorski
We wtorek 28 lutego odbył się w przedszkolu wewnątrzgrupowy 

konkurs recytatorski. Dzieci, które chciały wziąć udział w prezen-
tacjach musiały przygotować wiersz z twórczości Jana Brzechwy lub 
Juliana Tuwima. Do udziału w rywalizacji zgłosiło się dziewiętnastu 
uczestników ze wszystkich grup wiekowych. Powołano Jury w skła-
dzie: pani Agata Gula - Kierownik GOPS, Małgorzata Antoniak – 
przedstawiciel rodziców, Agnieszka Parszewska – pracownik przed-
szkola. 

Zadaniem komisji sędziowskiej była ocena wartości artystycznych 
prezentowanych utworów, a także wykorzystanych środków wyrazu. 
Członkowie Jury podkreślali, że ze względu na dobre przygotowanie 
przedszkolaków do prezentacji wybór zwycięzców był trudny, jednak 
na szczególne wyróżnienie zasłużyli: Alan Gonciarz z grupy 3-4-lat-
ków, Róża Kocia i Maja Mąkosa z grupy 6-latków, oraz Daria Kocia 
z 5-latków. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
słodkie niespodzianki, a na koniec laureaci jeszcze raz zaprezentowali 
swoje recytacje. 
Wizyta leśnika

Na nasze zaproszenie przybył do przedszkola gość: Pani Leśnik 
Milena Kępas - leśny edukator. Zaprosiliśmy panią, aby opowiedzia-
ła nam o lesie i zwyczajach leśnych, o zasadach dobrego zachowania 
w lesie itd., itp.

Na początku po-
słuchaliśmy o pracy le-
śniczego, co należy do 
jej zadań, gdzie pracuje 
i dlaczego została le-
śnikiem. Oglądaliśmy 
baaardzo ciekawy film 
o zwierzątkach leśnych, 
dzieci przekonały się, 
że leśnik to przyjaciel 
zwierzątek leśnych, 
zwłaszcza w zimie, gdy 

sypie jedzonko do paśników.
Były również plansze edukacyjne, zagadki o drzewach i owocach 

drzew (niektóre znamy, a inne poznaliśmy). Dzieci były bardzo ak-
tywne, brały żywy udział w dialogu, pytały o niezrozumiałe fakty.

Na pamiątkę spotkania dostaliśmy książeczki do kolorowania. My 
też wręczyliśmy pani leśnik pamiątkowy dyplom oraz od razu umówi-
liśmy się na wiosenne spotkanie....może w lesie?
Przedszkolaki na musicalu

24 lutego dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Ko-
ścielnym miały możliwość obejrzenia  w MCK W Skarżysku-Kamien-
nej musicalu O małej syrence w niejednej piosence w wykonaniu Teatru 
Moich Marzeń z Chorzowa. 

Przedszkolaki przeniosły się w krainę fantazji, dokąd zawędrowa-
ły razem z bohaterami sztuki w głębiny oceanu. 

Barbara Kocia
Aneta Działak
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Minął miesiąc w „Małej szkole”
Dzień miłości i przyjaźni

W lutym święto-
waliśmy w przedszkolu 
w Lipowym Polu Skar-
bowym dzień miłości 
i przyjaźni. Rozmawia-
liśmy o tym kogo ko-
chamy, z kim się przy-
jaźnimy i w jaki sposób 
te uczucia okazujemy.
Nasi mali ogrodnicy

Dzieci zaprosiły 
do przedszkola wio-
snę przez stworzenie 
zielonego kącika. 
Posadziły cebulę, 
fasolę, słonecznik, 
rzodkiewkę oraz 
rzeżuchę. Dowie-
działy się, jakie są 
etapy sadzenia i sia-

nia roślin oraz czego potrzebują rośliny, aby rosnąć.
Nauka połączyła się ze wspaniałą zabawą.

Szkolny Festiwal Pampucha
Kochani: Bab-

cie, Mamy i Tatu-
siowie. Tak, tak, nie 
ma pomyłki. Tatu-
siowie też sprawili 
dzieciom radość 
i urządzili im wspa-
niałą ucztę z okazji 
Tłustego Czwartku 
podczas Szkolnego 
Festiwalu Pampucha 
własnoręcznie przygotowali pyszne, domowe wypieki, wg często prze-
kazywanych z pokolenia na pokolenie, tradycyjnych receptur.

Smakowało fantastycznie, bo do każdego przepisu dodany był spe-
cjalny składnik - szczypta Miłości:)
Mali czytelnicy z wizytą w bibliotece

1 marca miał miejsce wyjazd dzieci na lekcję do Filii Nr 2 Powiato-
wej Biblioteki w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sezamkowej. 

Dzieci chętnie tam wracają, ponieważ, lekcje biblioteczne, są bar-
dzo interesujące. Prowadzi je Barbara Rogozińska, która swoimi 
opowieściami potrafi rozbudzić w dzieciach  ochotę do czytania. Tym 
razem zabrała dzieci do… Plastusiowego pamiętnika. 

Jest to piękna wystawa poświęcona przesympatycznemu ludziko-
wi z plasteliny i jego twórczyni Marii Kownackiej.

Wyprawa w głębiny oceanu
Dzieci klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu oraz 

Punktu Przedszkolnego, odbyły wędrówkę w głębiny oceanu, gdzie 
poznały małą sy-
renkę Vivien, jej 
stanowczego ojca 
- króla Nefryta, za-
bawnego kraba Sza-
chwarę oraz podstęp-
ną wiedźmę Zewlagę. 
Na brzegu wielkiej 
wody zaprzyjaźniły 
się z uroczą królową 
Hortensją, mamą przystojnego księcia Edwarda, wypatrującego co 
dnia dziewczyny, która ocaliła mu życie podczas szalejącego sztormu.

Spektakl wystawiony w Miejskim Centrum kultury w Skarżysku-
-Kamiennej, dedykowany wszystkim marzycielom, bardzo się dzie-
ciom podobał. Duże wrażenie robiła scenografia oraz kostiumy. To 
był wspaniale spędzony czas.
Kolejny ciekawy projekt

Pod koniec lutego, gościem uczniów klasy I Szkoły Podstawowej 
w Lipowym Polu Skarbowym, był weterynarz Leszek Tuśnio, który 
przyjechał na ich prośbę, ponieważ realizują projekt badawczo-przy-
rodniczy KOT, w ramach projektu Mała szkoła-wielkie wyzwanie 
i dzieciom potrzebna była pomoc eksperta. 

Pan weterynarz wyczerpująco odpowiadał na pytania uczestni-
ków spotkania. Na zakończenie swojej wizyty Pan weterynarz roz-
szerzył wiedzę przyrodniczą dzieci z zakresu ornitologii, pokazując 
przepiękne zdjęcia ptaków, którymi się interesuje.
Warsztaty przyrodniczo-językowe

W ramach projektu Mała Szkoła - wielkie wyzwanie dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Lipowym Polu, po zajęciach edukacyjnych 6 marca 
wzięły udział w warsztatach przyrodniczo-językowych przeprowa-
dzonych w Szkoły Języków Obcych Perfekt w Skarżysku- Kamiennej. 

Zajęcia tematem nawiązywały do projektu edukacyjno-badawcze-
go, realizowanego 
przez uczniów klasy 
I pt. Koty. Wprowa-
dzeniem do tema-
tu było malowanie 
twarzy, po którym 
dzieci przeisto-
czyły się w urocze 
kotki. Dzieci przy 
okazji zabaw edu-
kacyjnych i quizów,  
poszerzyły swoją 
wiedzę dotyczącą 

życia kotowatych. Miedzy innymi  dzieci dowiedziały się, że koty te 
małe i duże, zamieszkują wszystkie strefy klimatyczne. Są obecne na 
wszystkich kontynentach świata za wyjątkiem Australii i Antarktydy. 
Ta rodzina ssaków, liczy 37 gatunków w 6 rodzajach. W Polsce żyją 3 
gatunki z tej rodziny.

Dzieci rozwijały również swoje umiejętności językowe i poznawa-
ły nowe słówka z języka angielskiego, ale także uczestniczyły w grach 
i zabawach ruchowych. Były wyścigi kotów, poszukiwanie ukrytych 
obrazków z kotkami w labiryncie. Znalazł się też czas na swobodne 
zabawy dzieci. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku.

Małgorzata Pączek
Magdalena Kozłowska

Maria Wojteczek
Ilona Erbel
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Aktywni przedszkolacy
Poznali tajniki wypieku chleba

Ma biały czepek, białe ubranie,
nocą zajmuje się wyrabianiem.
A co wyrobi upiecze smacznie
i odda ludziom nim dzień się zacznie
Łatwo domyśleć się z jakim zawodem zapoznały się przedszkolaki 

z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym. Miały one 
okazję zamienić się w piekarzy razem z dziadziusiem Filipka z grupy 
najmłodszej Andrzejem Ołownią, który był bardzo oczekiwanym go-
ściem przez wszystkich przedszkolaków. 

Mówił w bardzo ciekawy 
sposób o sposobie wypiekania 
chleba i bułeczek, a także z jakich 
składników one powstają, poka-
zał swój strój roboczy, zaprezen-
tował różne rodzaje pieczywa, 
a przedszkolaki z łatwością po-
trafiły określić ich kształt, kolor 
i wielkość. Dzieci z wielkim zain-

teresowaniem słuchały opowiadania piekarza o jego zawodzie i zada-
wały wiele ciekawych pytań. Pan piekarz razem z dziećmi formował 
chałki, bułeczki i rogale, które potem upiekł w przedszkolnej kuchni. 

Były to pachnące i smaczne zajęcia zakończone degustacją świeże-
go pieczywa takiego jak: słodkie chałki z kruszonką, bułeczki, rogale 
i chleb. 
Przedszkolacy paniom

8 marca dzieciaki z Przed-
szkola Samorządowego w Skar-
żysku Kościelnym nie zapo-
mniały o miłych dziewczynkach 
i paniach z  najbliższego otocze-
nia. 

Chłopcy w każdej grupie 
składali życzenia dziewczyn-

kom, nie obyło się bez 
cukierków, drobnych 
upominków i kwiatów...

Przedszkolną trady-
cją stały się spotkania 
z paniami w Urzędzie 
Gminy, Zakładzie kra-

wieckim Dana oraz Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Anna.
Jeszcze raz wszystkim dziewczynkom, mamom i paniom składa-

my serdeczne życzenia.
Barbara Kocia
Aneta Działak

Minął miesiąc w SP Kierz Niedźwiedzi
Światowy Dzień Kota w Przedszkolu w Kierzu Niedźwiedzim

17 lutego 2017 roku 
w Punkcie Przedszkolnym 
obchodziliśmy Światowy 
Dzień Kota. Uroczystość 
rozpoczęła się od wspól-
nej zabawy przy piosence 
Kotki dwa. Przedszkolaki 
wysłuchały również wier-

sza Stanisława Jachowicza Chory kotek. 
Podczas zajęć dzieci poznawały zwyczaje, nawyki a także sposoby 

pielęgnacji kotów. Nie zabrakło również wesołych kocich zabaw. Wiel-
ką radość wszystkim przedszkolakom sprawiło Malowanie buziek. 

Po nim nasze przedszkolaki przemieniły się w wesołe kotki.  
Zwieńczeniem zajęć było wykonanie przez dzieci pracy plastycznej.
Dzień Kobiet

Dziś w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim 
z okazji Dnia Kobiet odbył się krótki występ artystyczny. 

Gospodarzami uroczystości, jak na ten dzień przystało, byli 
chłopcy z klas III - VI. Wykazali się oni niemałymi zdolnościami wo-
kalno- tanecznymi oraz dużym poczuciem humoru. Na koniec, na 
czele z panem dyrektorem, odśpiewali Sto lat! dla wszystkich pań - 
małych i dużych.

Kornelia Piskorz
Katarzyna Woźniak

PS
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net



Nasza Gmina 15M A R Z E C  2017

stRAżACkiE ZEbRAniE

Podsumowania i podziękowania
12 marca w Grzy-

bowej Górze odbyło 
się zebranie sprawoz-
dawcze miejscowej 
OSP. Było wyjątkowe 
– pełne podziękowań 
za pomoc w remon-
cie strażnicy.

Licznie przybyli 
goście, których powitał prezes (już od 30lat!!! – Gratulujemy!) Ma-
rian Gładyś. Wśród nich znaleźli się: wicewojewoda Andrzej Bęt-

kowski, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury Urzędu 
Marszałkowskiego Wojciech Płusa, starosta skarżyski Jerzy Żmi-
jewski, radny powiatowy Paweł Wiatr, przewodnicząca rady gminy 
Marzena Piętak, wójt gminy Zdzisław Woźniak, skarbnik Danuta 
Barwicka, radni Sebastian Pik i Zbigniew Piętak. Obecni byli rów-
nież: Ireneusz Żak – członek ZG ZOSP, bryg. Michał Ślusarczyk 
w KP PSP, Piotr Janiec – komendant gminny OSP, delegacja straża-
ków z Kierza Niedźwiedziego z prezesem Piotrem Jańcem oraz Li-
powego Pola Plebańskiego Tadeuszem Chyb, a także dyrektor szkoły 
Małgorzata Strzelec, sołtys Magdalena Piętak i przewodniczący 
rady sołeckiej Waldemar Dwojak.

Sprawozdanie z pracy jednostki w 2016 roku przedstawili prezes 
Marian Gładyś i naczelnik Marek Grzyb. Aktualnie do OSP Grzybo-
wa Góra należy 37 członków zwyczajnych, 3 honorowych i 4 wspiera-
jących. Na zebraniu obecni byli nowi kandydaci do straży: Paweł Ko-
cia, Albert Walachnia i Tobiasz Przybycień. W 2016 roku strażacy 
z Grzybowej Góry brali udział w 28 akcjach ratowniczo-gaśniczych: 
12 pożarach, 14 miejscowych zagrożeniach. Ponadto jeden alarm był 

fałszywy, jeden raz strażacy z Grzybowej Góra wyjeżdżali poza teren 
gminy. Ponadto Marian Gładyś zapoznał zebranych z wykonanymi 
pracami budowlano-remontowymi.

Po części sprawozdawczej i udzieleniu absolutorium zarządowi 
za 2016 rok nastąpił punkt kulminacyjny spotkania – wręczenie dy-
plomów z podziękowaniami i statuetek dla firm i osób, które wspo-

magały remont strażnicy. Zadanie to dotychczas pochłonęło prawie 
126.000 złotych (pochodzących z Urzędu Gminy oraz Urzędu Mar-
szałkowskiego) – nie licząc pracy samych strażaków szacowanej na 
100.000 zł. 

Na koniec głos zabrali zaproszeni goście.
Jacenty Kita
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