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WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

*  tylko do końca października można podpisać umowę 
z MPWiK na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych,

*  obchody Dnia Edukacji Narodowej w gminie,
*  jest nowy komendant powiatowy policji,
*  Marsz Różowej Wstążeczki za nami,
*  z prac rady gminy,
*  pierwszacy składają ślubowanie,
*  wydarzenia z życia naszych szkół.

Świętowali pracownicy oświaty
14 października w całym kraju obchodzony jest Dzień Nauczy-

ciela, święto ustanowione w 1972 roku, dziesięć lat później nazwane 
Dniem Edukacji Narodowej. Dzień wcześniej świętowali pracownicy 
oświaty w naszej gminie.

Czytaj w tym wydaniu „Naszej Gminy”.

Tytuł Mistrza 
Polski obroniony!

Niezmordowany weteran trójbojo-
wych pomostów, Rafał Lipka, obronił 
zdobyty przed rokiem tytuł Mistrza Pol-
ski w grupie wiekowej 40-49 lat w katego-
rii ponad 83 kg.

Czytaj na str. 15

Umowa z marszałkiem podpisana

29 września w Urzędzie Marszałkowskim wójt gminy Skarży-
sko Kościelne Zdzisław Woźniak podpisał umowę z marszałkiem  
Adamem Jarubasem na dotację w wysokości 40 tys. zł z przeznacze-
niem na modernizację remizy OSP w Grzybowej Górze.

Czytaj na str. 3

Mamy nowy Zarząd Powiatowy ZOSP
8 października w Domu Strażaka na os. Książęce w Skarżysku-

-Kamiennej odbył się zjazd powiatowy Ochotniczej Straży Pożarnej, 
którego najważniejszym celem był wybór nowego zarządu i komisji 
rewizyjnej na najbliższe pięć lat.

Czytaj na str. 6

Ważna deklaracja wójta na temat przedszkola

Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Przedszkolu  
Samorządowym wójt gminy Zdzisław Woźniak złożył ważną dekla-
rację dotyczącą poprawy warunków lokalowych tej placówki.

Czytaj na str. 15
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Ś w i ę to wa l i  n au c z yc i e l e

rodziców Monika Kocia oraz uczniowie. Wójt składając kwiaty na 
ręce zastępcy dyrektora Doroty Gibas stwierdził: -Są one symbolicz-

nym wyrazem wdzięczności za Waszą pracę, za kształtowanie mło-
dych charakterów. Włodarz gminy życzenia złożył również emeryto-

Tytuły „Belfra Roku” wręczone
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wychowankowie Zespo-

łu Szkół Publicznych 
w Skarżysku Kościel-
nym swych pedagogów 
uhonorowali tytułami 
Belfra Roku.

Stało się to podczas 
uroczystej akademii 
zatytułowanej Tym, 
którzy prowadzą nas 
do wiedzy. Dziękuje-
my, która odbyła się 13 

października. Przybyłych powitał dyrektor Witold Woźniak, który 
podkreślając trud 
a zarazem ważność 
zawodu pedagoga, 
przekazał wszystkim 
pracownikom oświa-
ty życzenia. Podzię-
kowania i życzenia 
złożyli wójt gminy 
Zdzisław Woźniak 
oraz zastępca prze-
wodniczącego rady 
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wykonawcom za udane wystę-
py, a w swoim przemówieniu 
podkreśliła, jak ważna jest  
codzienna praca pedagogów  
i w tym szczególnym dniu prze-
kazała życzenia radości, którą 
daje praca z dziećmi, satysfak-
cji z osiągnięć uczniów, chęci 
do podejmowania nowych wy-
zwań, a w życiu osobistym spo-

koju i powodzenia.
Następnie przyszedł 

czas na pasowanie. Ucznio-
wie klasy pierwszej zostali 
oficjalnie włączeni w spo-
łeczność szkoły. Pierwszo-
klasiści ślubowali wytrwa-
łość w zdobywaniu wiedzy 
i odpowiednią postawę 

uczniowską. Tradycyjnie tego 
dnia również uczniowie Punk-
tu Przedszkolnego mieli swoje 
pasowanie na przedszkolaka. 
Były słodkie upominki od dy-
rekcji i wspaniały tort od ro-
dziców.

Małgorzata Pączek

wanym pedagogom na 
ręce Krystyny Nowak, 
prezes Sekcji Emerytów 
i Rencistów ZNP.

Okolicznościowy 
program artystyczny 
przygotował samorząd 
uczniowski (akade-
mię prowadzili Julia 
Sieczka i Bartłomiej  
Sieczka) wraz z opieku-

nami: Anną Rokitą, Renatą Wolską i Magdaleną Mamcarz. Najpierw 
śpiewała solistka Julia Borowska w towarzystwie szkolnego chó-
ru, wiersz recytowała Marysia Gładyś. Śpiewały Paulina Węgrzyn 
i Klaudia Purtak oraz siostry Martyna i Jagoda Szumiał. Obejrze-
liśmy również pokazy 
taneczne w wykonaniu  
Zuzanny Lelonek 
i Wiktora Winiarskie-
go.

Kulminacyjnym 
punktem wydarzenia 
było wręczenie, bogato 
uzasadnionych, presti-
żowych tytułów Bel-
fra Roku.

Jacenty Kita

Świętowali nauczyciele

Co było obce, będzie nam znane
Bo nauczyciel jest kapitanem, co na okręcie dookoła świata płynie 

wraz z nami przez szkolne lata
J. Ficowski, Wielka podróż

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie Szkoły Podstawowej 
i Punktu Przedszkolnego w Lipowym Polu, tak jak potrafili najlepiej 

- wierszami i piosenkami, 
wyrazili wdzięczność na-
uczycielom i pracownikom 
szkoły oraz przekazali naj-
serdeczniejsze życzenia i po-
dziękowali za cierpliwość, 
serdeczność i wyrozumia-
łość okazywane na co dzień. 

Dyrektor szkoły Iwona 
Maj pogratulowała młodym 

Podpisz umowę w sprawie wykonania 
przyłącza kanalizacyjnego!

Tylko do końca października można podpisać umowę z MPWiK 
w sprawie wykonania przyłączy kanalizacyjnych i skorzystać  
z Pakietu korzyści oraz pakietu gminnego.

Przypomnijmy, że w z związku z oddaniem do użytku sieci ka-
nalizacyjnej, mieszkańcy mają obowiązek przyłączenia budynku do 
zbiorczego systemu kanalizacji. Obowiązek ten wynika z art. 5 ust. 
1 pkt. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. 2013, poz. 1399 ze zm.).

Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się do siedzi-
by MPWiK w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Cichej 8 (pokoje 11,7) 
w terminie do 31 października br. w godz. od 7.00 do 14.00, celem 
podpisania stosownej umowy na dofinansowanie przyłącza kanali-
zacji sanitarnej.

Planowany udział właściciela nieruchomości w finansowaniu 
budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej będzie wynosił około 10-
15% całości kosztów.
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a k t ua l n o Ś c i

Marsz życia i nadziei
7 października już po 

raz VII z Plant w Skarżysku-
-Kamiennej  wyruszył Marsz 
Różowej Wstążeczki, który 
ma uświadamiać zagrożenie  
i profilaktykę raka piersi.

Później na Placu Staffa 
odbył się piknik profilak-
tyczny z licznymi atrakcjami 
dla różnych grup wiekowych. 
Przed publicznością wystąpiły 
tancerki ze Strefy Tańca Art 
Dance oraz wokaliści ze Studia 
Wokalnego Sylwii Nadgrod-
kiewicz: Krzysztof Kasiński 
i Grzegorz Szpara.

Można było wykonać bez-

płatne badania profilak-
tyczne (pomiar ciśnienia 
tętniczego krwi, pomiar 
poziomu cukru we krwi, 
badanie wydolności płuc), 
oraz skorzystać z porad wi-
zażysty, dietetyka. Była też 
możliwość wykonania pro-
fesjonalnego makijażu.

Uczestnicy marszu mo-
gli częstować się potrawami przygotowanymi przez: KGW w Grzybo-
wej Górze (przepyszne pierogi!), Spółdzielnię Socjalną Jodełka z Bliży-
na i Hotel Promień.

Na świecie Wielka 
Kampania Życia trwa już 
od pół wieku, prowadzo-
na jest w ponad 50. kra-
jach, w których również 
organizowane są Marsze 
Różowej Wstążki.

Jacenty Kita

Skarżyscy policjanci mają nowych szefów
Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiato-

wej Policji w Skarżysku- Kamiennej powitali swoich nowych szefów.  
Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Dariu-
sza Augustyniaka obowiązki komendanta tutejszej jednostki będzie 

teraz pełnił insp. Tomasz 
Śliwiński, natomiast obo-
wiązki zastępcy komen-
danta mł. insp. Jarosław  
Jasieńczuk.

Insp. Tomasz Śliwiński 
to doświadczony funkcjo-
nariusz, który w resorcie 
pracuje od 1991 roku. Jest 
absolwentem Akademii 

Świętokrzyskiej oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Od 1999 
roku pełnił funkcję Naczelnika Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej II Ko-
misariatu Policji w Kielcach. Dwa lata później został Komendantem 
Komisariatu Policji w Strawczynie. W 2003 roku został powołany na 
Zastępcę Komendanta IV Komisariatu Policji w Kielcach, a następnie 
w roku 2004 został Komendantem III Komisariatu Policji w Kielcach. 
Od października 2006 roku pełnił funkcję Komendanta Powiatowego 
Policji we Włoszczowie, natomiast przez ostatnie osiem lat kierował 
komendą w Staszowie.

Z dniem 6 października 2016 roku insp. Tomasz Śliwiński został 
powołany do pełnienia obowiązków na stanowisku Komendanta Po-
wiatowego Policji w Skarżysku- Kamiennej. Jego zastępcą został mł. 
insp. Jarosław Jasieńczuk, który przez ostatnie lata kierował wydzia-
łem do walki z korupcją w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kiel-
cach.

Podczas spotkania pożegnano dotychczasowego szefa skarżyskich 
stróżów prawa mł. insp. Dariusza Dębowskiego, który dalszą służbę 
pełnił będzie na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Po-
wiatowego Policji w Końskich.

Damian Szwagierek

Umowa z marszałkiem podpisana
29 września w Urzędzie Marszałkowskim wójt gminy Skar-

żysko Kościelne Zdzisław  
Woźniak podpisał umowę 
z marszałkiem Adamem Jaru-
basem na dotację w wysokości 
40 tys. zł z przeznaczeniem 
na modernizację remizy OSP 
w Grzybowej Górze.

W wydarzeniu udział brali 
również Jan Maćkowiak – wi-
cemarszałek województwa, 
Wojciech Płusa – zastępca dy-

rektora Departamentu Infrastruktury, wiceprezes ZW ZOSP w Kiel-
cach Ireneusz Żak oraz prezes OSP Grzybowa Góra Marian Gładyś.

Przypomnijmy, że Zarząd Województwa przyjął 7 września pro-
jekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, która została 
podjęta na sesji w dniu 26 września.

Pieniądze zostaną przeznaczone na remont strażnicy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grzybowej Górze. Wymieniana jest stolarka okien-
na i drzwiowa oraz modernizowany dach budynku. Przebudowana 
jest jedna z bram wjazdowych, konieczna była wymiana wewnętrz-
nych instalacji np. elektrycznej. 

Koszt inwestycji, którą dotychczas w znacznej części własnymi  
siłami realizują sami strażacy – ochotnicy, to ponad 200 tysięcy zło-
tych. Wartość wkładu własnego w postaci pracy druhów wyceniona 
jest na 35.000 zł. Na rozbudowę strażnicy samorząd gminny przeka-
zał 25 tysięcy złotych. Jednocześnie wójt gminy Skarżysko Kościel-
ne zwrócił się do Zarządu Województwa o wsparcie finansowe tego 
przedsięwzięcia, co ostatecznie znalazło odzwierciedlenie w podpisa-
nej umowie.

Środki przyznane przez zarząd województwa muszą być wydane 
i rozliczone do końca listopada.

Jacenty Kita
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z  pr ac  r a dy  G m i n y 

Za nami sesja rady gminy
19 października odbył się sesja Rady Gminy w Skarżysku  

Kościelnym, której obradom przewodniczyła Marzena Piętak. Powitała  
przybyłych gości: mł. asp. Pawła Wodzińskiego – nowego dzielnicowego, 
Łukasza Żuchowskiego – prezesa MPWiK oraz Piotra Kowalika – nasze-
go przedstawiciela w radzie nadzorczej spółki, dyrektorów szkół, radnych, 
sołtysów, pracowników gminy.

Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji sprawoz-
danie ze swej pracy w okresie między sesjami złożył wójt gminy Zdzisław 
Woźniak. 

Wójt poinformował, że 
trwają rozmowy w Pocztą 
Polską w sprawie przenie-
sienia lokalu tej placówki do 
urzędu gminy (w miejscu, 
gdzie dotychczas był kiosk); 
odbył spotkanie z przed-
stawicielami Nadleśnictwa 
Skarżysko-Kamienna w spra-

wie uregulowania odprowadzenia wody spływającej z lasu na ul Staffa 
w Majkowie. Będą one kontynuowane z udziałem Zarządu Dróg Powiato-
wych, który jest zarządcą tej drogi. Od czasu poprzedniej sesji odbywały 
się kolejne zebrania wiejskie w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego na 
2017 rok. Szczegółowo wójt wyjaśnił kwestię poprawy warunków lokalo-
wych przedszkola (czytaj na str. 15 – red.). Na dobrej drodze są rozmowy 
z mieszkańcami ul. Spacerowej w sprawie pozyskania gruntów pod jej 
budowę (ma być wykonana w 2017 roku). Wójt poinformował, że wyko-
nawca boiska w Grzybowej Górze zerwał całą nawierzchnię, która wiosną 
przyszłego roku (potrzebna jest odpowiednia pogoda) zostanie ułożona 
na nowo. Wójt dodał, że wykonane tam odwodnienie sprawdza się, wkrót-
ce wybudowane zostanie oświetlenie, ale nadal jest problem z wandalami, 
którzy niszczą plac zabaw i jego otoczenie. 

W czasie przeznaczonym na wystąpienia zaproszonych gości – naj-
pierw o głos poprosił prezes MPWiK Łukasz Żuchowski w związku 
z przedłożonym do akceptacji rady Planem rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodnych i kanalizacyjnych, gdyż niepokój wielu radnych budzi brak 
zapisów w tym dokumencie dotyczących inwestycji na obszarze naszej 
gminy. 

Prezes wyjaśnił, że mamy nową sieć kanalizacyjną, sieć wodociągowa 
jest również w stosunkowo dobrym stanie (w mieście niektóre wodociągi 
pochodzą z lat. 30. XX wieku) i planowane jest 
wykonanie tylko łącznika sieci miejskiej i gmin-
nej. 

Marzena Piętak pytała o możliwość ujęcia 
w planie budowy sieci kanalizacyjnej w Kierzu 
Niedźwiedzim oraz o przejęcie przez spółkę sieci 
kanalizacyjnej wybudowanej przez gminę. Pre-
zes odpowiedział, że spółka nie ma na ten mo-
ment możliwości pozyskania środków unijnych 
na tę inwestycję, a sama nie jest stanie udźwi-
gnąć jej ciężaru finansowego (szacowany koszt to 8-10 mln zł). Ponadto 
Kierz nie jest objęty obszarem aglomeracji miejskiej, a to skutkuje tym, że 
nie zachowana zostałaby trwałość projektu zrealizowanej już inwestycji 
na terenie miasta i naszej gminy za 114 mln zł. Pojawiłaby się więc groźba 
zwrotu pozyskanych pieniędzy. 

Wójt dodał, że podtrzymuje swą deklarację, iż wybudowanie kanali-
zacji w Kierzu jest możliwe przez gminę w tej perspektywie finansowej. 
Istnieje możliwość pozyskania dofinansowania w wysokości 2 mln zł 
z PROW.

Przewodnicząca pytała również o kwestię wykonania przyłączy dla 
tych mieszkańców, którzy jeszcze tego nie uczynili. Prezes wyjaśnił, że 
umowę w tej sprawie (tzw. Pakiet korzyści i Pakiet gminny) każdy zain-
teresowany może podpisać do końca października. Na ten moment umo-
wy podpisały 64 osoby w ramach pakietu gminnego oraz 47 w ramach 
pakietu korzyści. To około ¾ gospodarstw, które nie mają przyłącza. Ja-
nusz Sieczka pytał o sensowność zakupu nowego sprzętu i samochodów, 
Mariusz Szwanke o montaż systemu zdalnego odczytu, o krystaliczną 

czystość wody pytał Jacek Bryzik. Prezes wyjaśnił, że zakup sprzętu jest 
konieczny ze względu na zużycie starego oraz realizację nowych zadań 
przez spółkę (np. inwestycji). System zdalnego odczytu dotyczy odbiorców 
instytucjonalnych. Odnosząc się do czystości i jakości wody, która spełnia 
wszystkie parametry,  prezes zauważył żartobliwie: -Proponuję kwestię 
jakości i czystości wody na stałe wpisać do porządku obrad.

Później głos zabrał dzielnicowy mł. asp. Paweł Wodziński, który po-
informował o zmianach w komendzie powiatowej oraz o uruchomieniu 
nowej aplikacji Moja komenda, która ma ułatwić kontakt mieszkańców 
z  Policją.

Pod adresem funkcjonariuszy radni zgłosili potrzebę więk-
szej liczby patroli w Grzybowej Górze (Sebastian Pik), nocą 
w Skarżysku Kościelnym (Jacek Bryzik) 
i w Świerczku w okolicy placu zabaw (Marzena  
Piętak).

Radni złożyli wiele wniosków i interpelacji. 
Stanisław Czubak zwrócił uwagę na niepełne 
i fatalne wykonanie oznakowania poziomego 
na skrzyżowaniu w Kierzu. Sebastian Pik pro-
sił o poprawę stanu ul. Sosnowej w Grzybowej 
Górze oraz dróg dojazdowych do pól. Włodzi-
mierz Foch pytał o termin wymiany szyby na 
przystanku, zgłosił konieczność uzupełniania 
ubytku na ul. Skarbowej. Zbigniew Piętak 
wnioskował o wykonanie barierki przy głębokim rowie obok szkoły, 
Renata Kępa pytała o to, czy do projektu budżetu powiatu na 2017 rok 
wprowadzona jest budowa chodnika w Lipowym Polu Plebański. Moni-
ka Kocia pytała o kwestię handlu i organizacji ruchu w Dniu Wszystkich 
Świętych w okolicy cmentarza. Jacek Bryzik ponowił apel o przywrócenie 
kursowania linii nr 10 MKS do Grzybowej Góry, o termin zbiórki eternitu 
leżącego przy drogach, o termin wykonania oświetlenia na ul. Polnej oraz 
wnioskował o ponowne przejęcie SP w Kierzu Niedźwiedzim przez samo-
rząd, aby nauczyciele byli zatrudnieni na Karcie Nauczyciela.

Odpowiedzi udzielali wójt i jego pracownicy. Najpierw Ksawery  
Krupa wyjaśnił, że ul. Sosnowa jest naprawiana na bieżąca m.in. przez 
firmę, która ma tam kopalnię. Przy drogach dojazdowych do pół, któ-
rych jest około 40 km, w br. prowadzono wiele prac m.in. wycinano 
krzewy, wykaszano trawę, były one wyrównywane. Uszkodzenie szyby 
na przystanku już dawno zostało zgłoszone do ZDP, oświetlenie boiska  
w Grzybowej Górze oraz na ul. Polnej wykonane będzie do końca roku. 

Grzegorz Pypeć poinformował, że zbiórka eternitu na ten rok zo-
stała już zakończona (łącznie 80 ton). Kolejna rozpocznie się na przeło-
mie kwietnia i maja 2017 roku i teraz nie ma takiej możliwości. Ponadto 
mieszkańcy nie mogą go wystawiać w pasie drogowym, ponieważ tam nie 
ma przejścia.

Następnie wójt wyjaśnił, że barierka w Grzybowej Górze jest zbędna. 
Gmina zgłosiła swe potrzeby inwestycyjne do powiatu na 2017 rok, w tym 
chodnik w Lipowym Polu Plebańskim. Dodał, że wójt nie jest władny 
wpłynąć na MKS w celu przywrócenia kursowania 10, gdyż po pierwsze 
właścicielem spółki jest miasto, a po drugie to rada gminy zdecydowała 
o braku dofinansowania kursów. Wójt szczegółowo wyjaśnił też okolicz-
ności przekształcenia szkół w 2012 roku. Zauważył, że jest otwarty na roz-
mowy w sprawie ewentualnych przekształceń w gminnej oświacie, ale po 
pierwsze jest to kwestia 1,5 roku prac, po drugie nadal nie wiadomo, czy 
i jaki kształt będzie miała reforma oświaty planowana przez rząd.

Radni przyjęli informację dyrektorów szkół na temat realizacji zadań 
oświatowych za rok 2015/2016, wysłuchali informacji o złożonych oświad-
czeniach majątkowych za 2015 rok oraz sprawozdania z realizacji budżetu 
za I półrocze 2016 r. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 9.967.751 
zł tj. 50,73%, wydatki to 8.385.089 zł tj. 41,87% planu. Szczególnie niskie są 
wydatki majątkowe – tylko 1,42% - co, jak wyjaśniła przewodnicząca rady, 
wynika z faktu opóźnień inwestycji drogowych (m. in. ul. Leśna, Space-
rowa i Słoneczna). Przedłużają się rozmowy z mieszkańcami w sprawie 
przejęcia gruntów.

Rada podjęła również uchwały w sprawie zmian w budżecie i WPF, 
przyjęła omawiany wyżej plan modernizacji sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej oraz dokonała zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Jacenty Kita
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Mamy nowy Zarząd Powiatowy ZOSP
8 października w Domu Strażaka na os. Książęce w Skarżysku-

-Kamiennej odbył się zjazd powiatowy Ochotniczej Straży Pożarnej, 
którego najważniejszym 
celem był wybór no-
wego zarządu i komisji 
rewizyjnej na najbliższe 
pięć lat.

Po wprowadzeniu 
pocztów sztandarowych 
przybyłych delegatów 
oraz gości powitał do-
tychczasowy prezes 
Andrzej Bętkowski. 
Wśród gości byli: poseł Maria Zuba, prezes ZW ZOSP w Kielcach 
Mirosław Pawlak, starosta Jerzy Żmijewski, wiceprezydent Skarży-

ska Andrzej Brzeziń-
ski, burmistrz Suche-
dniowa Cezary Błach 
oraz wójtowie Bliżyna 
Mariusz Walachnia 
i Łącznej Romuald 
Kowaliński, a także 
komendanci powiato-
wi PSP w Skarżysku 
Marcin Machowski, 

Kielcach – Sylwester Hamera i Starachowicach – Wiesław Ungier.
Zjazd poprowadził Zdzisław Kuźdub – komendant gminny OSP 

w Bliżynie. 
Po przyjęciu 

sprawozdań zarzą-
du i komisji rewi-
zyjnej za minione 
pięć lat - nadszedł 
czas na wręczanie 
medali, odznaczeń 
i podziękowań. 
Krzyżami Zasługi 
nadanymi przez 
Prezydenta RP zo-
stali odznaczeni: 
złotym -  dh Tadeusz Chyb – prezes OSP Lipowe Pole oraz dh Andrzej 
Markiewicz – prezes OSP Skarżysko, srebrnym - dh Józef Dąbrowski 
– prezes OSP Sorbin a brązowymi: dh Ryszard Kopeć – OSP Sorbin,  

dh Czesław Olejarz – OSP Nowy Odrowążek, dh Dariusz Sasal – OSP 
Kierz Niedźwiedzi oraz dh Agata Niziołek – OSP Lipowe Pole.

Okolicznościowymi dyplomami Wojewody Świętokrzyskiego  

i Prezesa ZOW ZOSP RP w Kielcach za działalność na rzecz bezpie-
czeństwa mieszkańców powiatu skarżyskiego zostali wyróżnieni: 
starosta skarżyski Jerzy Żmijewski, prezydent Skarżyska Konrad 
Kronig, burmistrz Suchedniowa Cezary Błach oraz  wójtowie gmin: 

Bliżyn - Mariusz Walachnia, Łączna – Romuald Kowaliński i Skar-
żysko – Kościelne – Zdzisław Woźniak.

Dyplomami Prezesa ZOP i Komendanta Powiatowego PSP zostały 
również uhonorowane wszystkie OSP z terenu powiatu skarżyskiego 
działające na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności, a także 
osoby prywatne wspierające działalność związku i jednostki OSP.  

Odznaczenia oraz okolicznościowe dyplomy wręczyli wicewoje-
woda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, poseł Maria Zuba, prezes 

ZW ZOSP RP w Kielcach 
Mirosław Pawlak oraz ko-
mendant powiatowy PSP 
w Skarżysku-Kamiennej 
bryg. Marcin Machowski.

Najważniejszym celem 
zjazdu był wybór nowych 
władz. W skład nowego za-
rządu, w którym są przed-
stawiciele wszystkich jed-
nostek z obszaru powiatu, 

weszli: Andrzej Bętkowski – prezes, Jerzy Żmijewski, Marcin Ma-
chowski, Zdzisław Kuźdub i Tadeusz Chyb – wiceprezesi, Dariusz 
Sasal – sekretarz, Andrzej Markiewicz – skarbnik oraz członkowie: 

Dariusz Mróz, Józef Dąbrowski, Jan Kuliński, Czesław Olejarz, Jan 
Sztab, Dariusz Sitko, Andrzej Sufin, Stanisław Korus, Marian Gła-
dyś, Piotr Janiec. Komisję rewizyjną tworzą: Ryszard Kopeć, Marek 
Grzyb i Dariusz Wilkosz. Delegatami na zjazd wojewódzki (w 2017 
roku) zostali Andrzej Bętkowski i Zdzisław Kuźdub.

Jacenty Kita

Panu
Witoldowi Woźniakowi

- dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych -
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci
Ojca

składają 
Wójt Gminy, Rada Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy 

w Skarżysku Kościelnym
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Wizyta w bibliotece

Gminną Bibliotekę Publiczną w Skarżysku Kościelnym odwiedzi-
ła kl. II wraz z wychowawczynią Beatą Pastuszka w ramach współ-
pracy ze szkołą podstawową. 

Celem spotkania było wdrożenie dzieci do poszanowania książki. 
Zajęcia zaczęły się od rozmowy, jak książki powinno się traktować, 
czego nie powinno się z książkami robić, jak chronić je przed znisz-
czeniem. Następnie dzieci robiły zakładki do książek. Wykazały się 
pomysłowością i talentem plastycznym. Wszystkie zakładki zostały 
umieszczone na wystawie w bibliotece, a najlepsze prace zostały na-
grodzone. 

Na koniec zajęć dzieci zostały zachęcone do odwiedzania biblio-
teki.

Teresa Banaszczyk

Mapa Zagrożeń już działa
Od kilkunastu dni w województwie świętokrzyskim funkcjo-

nuje Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.  Mieszkańcy naszego 
regionu mogą za jej 
pomocą przekazywać 
policjantom informa-
cje o niepokojących 
ich zjawiskach. Aby 
zgłosić zagrożenie na-
leży wejść na stronę 
internetową komendy 
wojewódzkiej, miejskiej 
lub powiatowej Poli-
cji. Przekazanie tych  
informacji zajmuje  
tylko kilka chwil.

Obok województwa 
świętokrzyskiego mapa 
zaczyna funkcjonować 
również w wojewódz-
twie dolnośląskim, 
a tym samym dostępna 
jest już dla każdej oso-
by, która będzie chciała 
z niej skorzystać w ca-
łym kraju.

Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesio-
ne na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego 
komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

W nagłych przypadkach, gdy ktoś pilnie potrzebuje pomocy 
w dalszym ciągu należy korzystać z numerów alarmowych 997 i 112.

(jaki)

Nasi wśród skarżyskich talentów
Roman Gładyś wraz z zespołem Romano oraz kabaret Grom tj. 

Szymon Płusa i Kazimierz Przybycień byli wśród 12. wokalistów, 
tancerzy i kabareciarzy, którzy wzięli udział w eliminacjach powiato-
wych Talentu Skarżyskiego, konkursu organizowanego przez redakcję 
Echa Dnia.

Na scenie MCK 
eliminacje powiatowe 
wyłoniły finalistów, 
do których jury za-
kwalifikowało… całą 
dwunastkę uczest-
ników. Kolorowo na 
scenie zrobiło się też 
podczas występu zna-
nego z poprzedniej 

edycji Talentu Świętokrzyskie-
go, 74-letniego Romana Głady-
sia. Przed publicznością i juro-
rami wystąpił w towarzystwie 
Chóru Romano. Artysta za-
śpiewał własne piosenki, mię-
dzy innymi stworzoną przed 
kilkoma dniami Piosenkę na 
mundial 2018. 

Głosowanie na cała dwunastkę Talentu Skarżyskiego trwało aż do 
finału na żywo, które 21 października odbyło się w Miejskim Centrum 
Kultury. 

Na najlepszych czekają nagrody. W finale show Talent Skarżyskiza 
pierwsze miejsce to nagroda 1000 złotych, za drugie 600, a za trzecie 
400 złotych. 

(jaki)
Zdjęcia: echodnia.eu

Zaproszenie  
na Święto Niepodległości

Wójt gminy, rada gminy oraz Zespół Szkół Publicznych 
w Skarżysku Kościelnym zapraszają na uroczyste obchody  
98. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Rozpoczną 
się one 10 listopada o godz. 15.00 Mszą św. w kościele pw. św. Trój-
cy w intencji Ojczyzny, po czym nastąpi przemarsz pod pomnik 
II wojny światowej, gdzie nastąpi złożenie kwiatów i zapalenie 
zniczy. Natomiast o godz. 16.30 w Zespole Szkół Publicznych roz-
pocznie się Wieczornica Patriotyczna.

Serdecznie zapraszamy! 
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Gładysia podziękowali wycho-
wawczyni i dyrekcji szkoły na 
wysiłek podjęty na rzecz wy-
chowania i kształcenia swych 
dzieci wręczając kwiaty.

Uczniami klasy I zostali: 
Joanna Binder, Adam Bonio, 
Julia Brzezińska, Filip Dzia-

łak, Jakub Gładyś, Izabela Herman, Katarzyna Kabała, Aleksan-
dra Kępińska, Patrycja Paź, Amelia Penkala, Łukasz Wichowicz 
i Maja Woźniak.

Jacenty Kita

Ś lu b o wa n i e  p i e r w Sz a kó w

Są już uczniami
12 października 12. uczniów klasy I Szkoły Podstawowej  

w Skarżysku Kościelnym złożyło uroczyste ślubowanie i zostało paso-
wanych na ucznia.

Przybyłych gości, rodziców, 
nauczycieli oraz szkolną brać po-
witała w imieniu pierwszaków wy-
chowawczyni Marzanna Dręga. 
Całość poprowadziły Wiktoria 
Minda i Oliwia Miernik.

Uczniów na salę gimnastycz-
ną wprowadziła starsza koleżanka 
– Marysia Gładyś, a ci, po przed-
stawieniu swych nabytych już 
umiejętności w postaci programu 

artystycznego i zdaniu egzaminu na ucznia (m.in. z znajomości sym-
boliki narodowej i przepisów ruchu drogowego) złożyli ślubowanie. 
Później dyrektor Witold Woźniak pasował ich na ucznia a legitymacje 
szkolne wręczyła zastępca dyrektora Dorota Gibas. Uczniowie słowa-

mi Izabeli Herman 
podziękowali rodzi-
com za trud wycho-
wania wręczając im 
okolicznościowe dy-
plomy.

Gratulacje i życze-
niami uczniom zło-
żyli wójt gminy 
Zdzisław Woźniak, se-
kretarz gminy Monika  

Mączyńska, dyrektor przedszkola Barbara Kocia w imieniu własnym 
i Moniki Sławińskiej (opiekunki klasy w przedszkolu), przedstawi-
ciele samorządu uczniowskiego i rodzice. Rodzice słowami Roberta  
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Wycieczka do Chałupek i Lisowa
We wtorek 27 

września odby-
ła się wycieczka, 
podczas której 
uczniowie klas 
III i klasy IIb 
Szkoły Podstawo-
wej w Skarżysku  
Kościelnym od-
wiedzili Muzeum 
Garncarstwa 
w Chałupkach 

oraz gospodarstwo agroturystyczne Leśne Zacisze w Lisowie.
Pierwszy cel 

naszej wycieczki to 
wyjątkowe miejsce 
na mapie, nie tylko 
województwa świę-
tokrzyskiego, ale ca-
łej Polski – Chałup-
ki. W tej niewielkiej 
miejscowości znaj-
duje się Muzeum 
Tradycji Garncar-
stwa. Po muzeum oprowadzał nas kustosz Józef Głuszek, potomek 
garncarzy z tej miejscowości. W czasie pobytu uczestniczyliśmy też 
w warsztatach garncarskich. Pod opieką mistrzyni tej sztuki Elżbiety 
Klimczak spróbowaliśmy swoich sił w pracy na kole garncarskim. 

Ulepione przez nas 
naczynia gliniane za-
braliśmy na pamiąt-
kę do domu. 

Następnie uda-
liśmy się do Lisowa. 
Z dużym zaintereso-
waniem zwiedzaliśmy 
Zwierzyniec, a w nim: 
wielbłądy, bawoły, ko-
nie, zebry, kangury, 

dziki, daniele, bażan-
ty, strusie, surokatki 
i wiele innych zwie-
rząt. Duże wrażenie 
zrobiły swobodnie 
chodzące po gospodar-
stwie pawie.

Zanim rozpoczęły 
się harce na ogrom-
nym placu zabaw, zje-
dliśmy przygotowany 
na grillu posiłek. Zaba-
wa na placu zabaw była 
znakomita, a atrakcji 
wiele. Pogoda dopi-
sywała i nikomu nie 
chciało się odjeżdżać 
z Lisowa. 

Wycieczkę może-
my zaliczyć do bardzo 
udanych! 
Małgorzata Lisowska

Inwestycja w dzieci to inwestycja w naszą 
przyszłość

W ramach zadania publicznego pod nazwą Działania wspierające 
i integrujące dziecko oraz rodzinę zadanie pn. Nauka, kultura i sport 
wspierane przez Wojewodę Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie Wiedza 
i Rozwój, zorganizowało bezpłatne zajęcia pozalekcyjne i wyjazd edu-
kacyjny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbo-
wym. 

Dzieci zwiedziły Centrum Leonardo w Chęcinach (czerwiec 
2016) oraz aktualnie korzystają z zajęć karate prowadzonych przez 
instruktora Akademii Holistycznej, Piotra Szlęzaka (wrzesień-gru-
dzień 2016) a także z zajęć tanecznych (październik-grudzień 2016), 
prowadzonych przez Szkołę Tańca RESPECT DANCE  Tomasza 
Kurczyńskiego i Anny Telka, dyplomowanych instruktorów tańca, 

reprezentantów Polski na Pucharze Świata,  zawodową parę taneczną 
najwyższej międzynarodowej klasy S.

Dzieci z ogromnym entuzjazmem i ochotą uczestniczą w zaję-
ciach pozalekcyjnych.

Małgorzata Pączek

r oz m a i to Ś c i
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Z życia przedszkola samorządowego
Zajęcia biblioteczne 

Czwartek 22 września br. był dniem rozpoczęcia zajęć z zakresu 
edukacji czytelniczej, które nasze przedszkole realizuje we współpracy 
z Gminną Biblioteką Publiczną. 

Dla grupy sześciolatków będzie to kontynuacja zeszłorocznych 
zajęć, a dla ich o rok młodszych 
kolegów to pierwsze spotkania 
z biblioteką. Wprowadzające 
zajęcia pozwoliły pięciolatkom 
zapoznać się z funkcją, jaką peł-
ni biblioteka dla lokalnej spo-
łeczności oraz zasadami wypo-
życzania książek i obchodzenia 
się z nimi, tak by mogły długo 
służyć czytelnikom. Zachęcając  
przedszkolaków do sięgania po 
utwory literatury dziecięcej bi-
bliotekarka Teresa Banaszczyk 
przeczytała dzieciom książecz-
kę pt. Tupcio Chrupcio Elizy 
Piotrowskiej. Przygody zabaw-
nej myszki bardzo spodobały 
się małym czytelnikom. 

Na zakończenie spotkania dzieci wypożyczyły książeczki  i obie-
cały, że będą o nie dbały. 
Maluszki z wizytą w Aptece

W poniedziałek 26 września 2016r. najmłodsze przedszkolaki 
z grupy Jeżyków wybrały się na wycieczkę do pobliskiej apteki. Na 
miejscu powitała ich właścicielka Anna Minda, która zaproponowa-
ła dzieciom zwiedzanie apteki. 
Korzystając z tej okazji dzieci 
mogły z bliska oglądać różne 
pudełeczka, butelki czy tubki 
równo poukładane na półkach. 
Pani farmaceutka wyjaśniała, 
w jaki sposób realizowane są 
recepty i wytłumaczyła także, 
że niektóre z lekarstw wyko-
nuje się na miejscu w specjal-
nym pomieszczeniu. Pokazując apteczne wagi, menzurki, moździerze 
i tłuczki Pani Ania opowiadała, jak się ich używa wykonując przepi-
sane specyfiki. 

Podczas spotkania Pani farmaceutka przypomniała także, że dzie-
ci nie powinny bawić się lekarstwami i mogą je przyjmować tylko pod 
kontrolą osoby dorosłej. 

Przedszkolaki z uwagą 
słuchały Pani Ani, która 
interesująco opowiadała 
o specyfice pracy farmaceu-
ty. 

Na zakończenie wizyty 
maluszki otrzymały słodki 
poczęstunek, a same ser-
decznie podziękowały za 
gościnę i wręczyły pamiąt-
kowy dyplomik. Dziękujemy Pani Ani za miłe przyjęcie i poświęco-
ny czas.
Dzień pomarańczowy w przedszkolu

Koniec września w naszym przedszkolu przybrał barwę pomarań-
czową. To właśnie tego koloru ubranka założyły zarówno dzieci, jak 

i pracownicy placówki. 
Zresztą nie tylko gar-

deroba, ale również zajęcia, 
zabawy i posiłki były zdo-
minowane przez ten kolor. 
Maluszki z przyniesionych 
owoców, w większości poma-
rańczowych, własnoręcznie 

wykonały sałatkę owocową. 
Pięciolatki z marchwi i po-
marańczy przygotowały prze-
pyszny i zdrowy sok. 

Natomiast starszaki z po-
malowanego na pomarańczo-

wo makaronu przygotowały 
korale dla Pani Jesieni. 

We wszystkich grupach 
rozwiązywano zagadki, słu-
chano wierszyków i bawiono 
się przy piosenkach przypo-
minających, że owoce i wa-
rzywa są źródłem wartościo-
wych witamin.
Wycieczka przedszkolaków do MCK

W czwartek 6 października wszystkie dzieci z naszego przedszkola 
udały się na wycieczkę do Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku. 

Celem wyprawy było obejrzenie przedstawienia pt. Baśnie Pana 
Andersena w wykonaniu 
aktorów Katolickiego Te-
atru Edukacja. Spektakl ten 
to przygotowana z myślą 
o najmłodszych widzach 
sceniczna adaptacja kilku 
najbardziej znanych ba-
śniowych opowieści Han-
sa Christiana, który jako 
główny narrator prowadzi 
nas w niezwykłą podróż 
w świat wrażeń i osobi-
stych przeżyć, opisywany 
tak charakterystycznym 
dla niego wyjątkowym ję-
zykiem pełnym liryzmu, 
ciepła, sentymentalnego 
humoru i subtelnego od-
cienia ironii. Przedszkolaki 
mogły poznać, a niektóre 
tylko sobie przypomnieć 
główne wątki takich baśni 
jak Brzydkie Kaczątko, Świ-
niopas, Nowe szaty Cesarza, 
Dziewczynka z zapałkami 
czy choćby Księżniczka na 
ziarnku grochu. Starsze dzieci nie miały problemu z rozpoznawaniem 
poszczególnych opowieści, ale za to wszystkie zachęcone przez akto-
rów włączały się w śpiewanie lub skandowanie krótkich tekstów. Za 
tak interesujące widowisko młodzi widzowie dużymi brawami po-
dziękowali aktorom.

Aneta Działak
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Minął miesiąc w SP Grzybowa Góra
„Nie ma jak Rodzinka”

W czwartek 22 września 
uczniowie szkoły Podstawowej 
w Grzybowej Górze obejrze-
li spektakl profilaktyczny wy-
stawiony przez artystów Teatru  
Magik zatytułowany Nie ma jak 
Rodzinka. 

Artyści w zabawny i nieskrę-
powany wyobraźnią sposób poka-
zali jak ważne są uczucia i więzi rodzinne, które kształtują nasze życie. 
Wspólnota, którą tworzą wszystkie pokolenia Rodziny przekazuje 
tradycje, normy, obyczaje i jest wartością nadrzędną wobec innych 

wartości. 
Uczniowie przekonali się 

na własne oczy o zbawiennym 
wpływie aktywności fizycz-
nej na zdrowie każdego czło-
wieka. Artyści włączali dzieci 
w swoje przedstawienie, któ-
re na długo pozostanie w pa-
mięci widzów. 

Dzień Chłopaka w Grzybowej Górze
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze 

wraz z Nauczycielami i Pracownikami Szkoły przygotował dla wszyst-
kich dzieci ognisko z okazji Dnia Chłopaka. 

W czwartek 29 września 
wychowankowie i uczniowie 
wraz z opiekunami i wycho-
wawcami wzięli udział w tra-
dycyjnym pieczeniu kiełbasek 
i zabawach na świeżym po-
wietrzu. Tego dnia słoneczko 
mocno przypiekało, kiełba-
ska smakowała wybornie, 
a popołudnie upłynęło dzieciom w przyjaznej atmosferze. 
Dzień Edukacji Narodowej

W Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze z okazji obchodzone-
go 14 października Dnia Edukacji Narodowej, popularnie zwanego 
Dniem Nauczyciela, uczniowie klas I-III wspierani przez uczennice 
z klasy IV przygotowali uroczystą akademię. Nad całością wystę-
pu czuwały Katarzyna Kowalik i Sylwia Oczkowicz oraz Ewelina  
Hamera, która zapewniła oprawę muzyczną całego wydarzenia. 

Uroczystość rozpoczęło 
przemówienie dyrektor Małgo-
rzaty Strzelec, która odczytała 
list Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty skierowany do na-
uczycieli i pracowników szkoły. 
Następnie w humorystycznym 
programie artystycznym wy-
stąpiły dzieci, które z werwą 
i zaangażowaniem recytowały wiersze i śpiewały piosenki o nauczy-
cielach. 

Za swój występ artyści otrzymali zasłużone gromkie brawa, a na 
zakończenie dyrektor wręczyła nauczycielom i pracownikom szkoły 
pamiątkowe dyplomy doceniając ich pracę. Po akademii na wszyst-
kich czekał przepyszny tort niespodzianka!

Rafał Lipka

Świętokrzyskie zachwyca 
Przekonali się o tym uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej 

im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym. 
Wspólnie ze swoimi wychowawczyniami: Grażyną Wiatr, 

Agnieszką Pakułą, Renatą 
Wolską i Lidią Mirkowską po-
jechali na wycieczkę do Kom-
pleksu Świętokrzyska Polana 
znajdującego się w małej miej-
scowości w pobliżu Zagnańska, 
w Chrustach. 

Pierwszym punktem pro-
gramu była wizyta u naszego 

sędziwego Bartka, który 
ostatnio obchodził swe 1016 
urodziny. Pomimo swego 
wieku nawet dobrze się trzy-
ma – stwierdzili uczniowie. 

Po krótkie sesji zdjęcio-
wej z jubilatem cała grupa 
dotarła do Świętokrzyskiej 
Polany, gdzie czekał na nich 
już przewodnik i wiele nie-

spodzianek. Uczniowie zostali podzielenia na grupy i rozpoczęli 
zwiedzanie od Parku Miniatur, w którym zostały zebrane wszystkie 
najpiękniejsze zabytki ziemi świętokrzyskiej. 

Kolejną atrakcją były warsztaty plastyczne, podczas których 
uczniowie zdobili butelki oraz 
wykonywali filcowe breloczki 
imitujące rybki. Każdy mógł 
wykazać się twórczością i po-
mysłowością. Klasa VI udała 
się na warsztaty poświęcone pa-
tronowi naszej szkoły Stanisła-
wowi Staszicowi. Punktem kul-
minacyjnym był czas spędzony 

w Oceanarium. Wszyscy mogli po-
dziwiać podwodny świat – piękny 
i fascynujący. Z zainteresowaniem 
i pełni skupienia przyglądali się róż-
norodnym gatunkom ryb, skorupia-
ków czy podwodnym roślinom. 

Wszyscy zadowoleni wrócili 
do domu.

Lidia Mirkowska
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Minął miesiąc w SP Kierz Niedźwiedzi
Posprzątali świat

Kolejny raz ucznio-
wie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Kierzu 
Niedźwiedzim wzięli 
udział w akcji Sprząta-
nie świata. 

Przedszkolaki 
sprzątały teren podwór-
ka szkolnego. Klasy 
0-II drogę do szkoły, 
a pozostałe klasy teren 
poza szkołą. Cieszy to, 

że śmieci było mniej niż 
w poprzednich latach. Póź-
niej wszyscy konsumowali 
kiełbaski, przedszkolaki 
z grilla, a pozostali z ogni-
ska. 

Pierwszy dzień jesieni 
spędzony był bardzo poży-
tecznie i przyjemnie.
Jak udzielić pierwszej po-
mocy?

22 września 2016 
roku z inicjatywy na-
uczycielki Agnieszki 
Pakuły w Publicznej 
Szkole Podstawowej 
w Kierzu Niedźwie-
dzim odbył się pokaz 
udzielania pierw-
szej pomocy, który 
w bardzo przystępny 
dla dzieci sposób po-

prowadził ratownik medyczny Radosław Ciach. 
Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w praktycznych 

zajęciach, które uświadomiły im jak ważne jest reagowanie w sytu-
acjach zagrożenia.

Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Justyna Woźniak

Katarzyna Woźniak

„Pierwsza pomoc przedmedyczna 
ratuje życie”

W ramach Ogólnopolskiego Dnia Pierwszej Pomocy w naszej 
szkole zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej, dla uczniów klas IV - VI.

Zajęcia poprowadził wyspecjalizowany ratownik medyczny  
Radosław Ciach. Celem warsztatów było oswojenie młodzieży z ideą 
pomagania oraz nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności 
na temat tego jak należy zachować się w sytuacjach zagrożenia ży-

cia i zdrowia oraz jakie czynności należy podjąć udzielając pomocy 
poszkodowanym z różny-
mi urazami. Uczniowie 
mieli możliwość nie tylko 
porozmawiania z ratowni-
kiem medycznym, ale tak-
że wykonywania ćwiczeń 
z użyciem fantoma oraz 
wykorzystywania prostych 
materiałów opatrunko-
wych w sytuacjach koniecz-
nych. 

P o d s u m o w a n i e m  
spotkania była krótka dys-
kusja mająca na celu uświa-
domienie uczniom tego, 
jak ważna w dzisiejszych  
czasach jest szybka i prawi-
dłowa interwencja w rato-
waniu życia drugiego czło-
wieka.

Agnieszka Pakuła
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Dzień Głośnego Czytania
29 września obchodziliśmy w Szkole w Lipowym Polu Ogólnopol-

ski Dzień Głośnego Czytania. 
Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej, z uwagą i zaintereso-

waniem słuchały pani Ilony – 
wychowawczyni klasy I, która 
czytała im fragmenty książki 
Harry Potter i kamień filozo-
ficzny. 

Czytanie na głos stymulu-
je rozwój, rozwija wyobraźnię 
dzieci oraz wzbogaca ich słow-
nictwo. Psychologowie podkre-
ślają, że dziecko, któremu się 
czyta, uczy się słuchać, rozwija też zdolność koncentracji, chęć pozna-
wania świata oraz zainteresowania.
Wyjazd do Teatru Kubuś

We wtorek 11 października, uczniowie klas I-III Szkoły Podsta-
wowej w Lipowym Polu oraz starsza grupa Punktu Przedszkolnego, 
wybrali się do Teatru Kubuś, na spektakl: W butach. Kot w butach. 

Ta wszystkim znana 
historia opowiedziana we 
współczesnym stylu adven-
ture, niezwykle dowcipnie, 
z widowiskowymi efekta-
mi specjalnymi, bardzo się 
wszystkim podobała.

Ale oprócz fantastyczne-
go widowiska, sama podróż 

była ekscytująca, gdyż dzieci 
udały się w nią pociągiem. 
Dla niektórych z nich, była to 
pierwsza przejażdżka takim 
środkiem lokomocji.  W kie-
runku Kielc udały się pocią-
giem w starym stylu, ale za to 
w drodze powrotnej miały 
okazję przejechać się najno-
wocześniejszym pojazdem 
szynowym oferowanym przez kolej intercity. 

Radości ze spektaklu 
i podróży nie zakłóciła na-
wet jesienna mżawka.

Małgorzata Pączek
,,Jesień daje nam owo-
ce” 

Pod takim hasłem na-
sze pracowite przedszko-
laki z Punktu Przedszkol-
nego w Lipowym Polu, 
wspólnie z wychowawczy-
niami, przygotowywały 
zdrowe i pyszne sałatki 
z jesiennych owoców. 

Dzieci chętnie pałaszo-
wały przyrządzone owoco-
we rarytasy. Poznawały nie 
tylko walory smakowe, ale 
również odżywcze, przeła-
mując niechęć do niektó-
rych owoców.

Magdalena Kozłowska

Masz pomysł na biznes?
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, 

na podstawie Umowy zawartej z Wojewódzkim 
Urzędem Pracy w Kielcach, realizuje projekt Od 
Pomysłu do biznesu – nowa perspektywa w ramach 
Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji zainte-
resowanym osobom o możliwości skorzystania z oferowanego wsparcia 
poprzez zamieszczenie niżej przekazanych informacji na Państwa stro-
nie internetowej.

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach realizuje pro-
jekt pn. Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddzia-
łanie 10.4.1.

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, pozo-
stających bez zatrudnienia oraz nieaktywnych zawodowo zamierzających 
prowadzić działalność gospodarczą.
Adresat projektu:

Projekt skierowany jest do osób: powyżej 30 roku życia, bezrobotnych, 
poszukujących pracy (pozostających bez zatrudnienia), nieaktywnych za-
wodowo lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkałych na terenie wo-
jewództwa świętokrzyskiego, znajdujących się w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy, tj.:

• kobiet,
• osób po 50 roku życia,
• z niepełnosprawnościami,
• długotrwale bezrobotne,
• niskowykwalifikowanych.
Aby zakwalifikować się do projektu należy spełniać przynajmniej 1 

z powyższych kryteriów.
Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:
1.  Wsparcie szkoleniowo-doradcze, tj.:
 - cykl szkoleniowy w zakresie przedsiębiorczości (16 godzin) oraz
 - doradztwo w przygotowaniu biznes planu (5 godzin).
2.  Wsparcie finansowe (inwestycyjne) w wysokości do 23.000 zł – bez-

zwrotna dotacja przeznaczona na wydatki związane z zakupem środ-
ków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, itp. niezbędnych 
do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

3.  Wsparcie pomostowe w wysokości do 12.000 zł (12 miesięcy x 1.000 
zł) - bezzwrotna dotacja na bieżące koszty w pierwszych roku działal-
ności firmy (ZUS, księgowość, najem lokalu, telefon, itp.). 

4.  Wsparcie pomostowe doradcze - 8 godzin doradztwa w zakresie pro-
wadzenia działalności gospodarczej oraz rozliczenia środków finan-
sowych uzyskanych w ramach Projektu.
Wsparcie finansowe oraz pomostowe stanowi pomoc de minimis 

w formie dotacji bezzwrotnej w wysokości do 100% wydatków kwalifiko-
wanych - wkład własny nie jest wymagany.
Rekrutacja:

W ramach projektu planowane są 3 nabory (10.2016, 01.2017, 4.2017), 
w każdym rekrutowane będą 45 osoby (razem 135 osób). Z każdej 45-oso-
bowej grupy minimum 35 osób otrzyma wsparcie finansowe na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej (w sumie min. 105 firm).

Pierwszy nabór dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospo-
darczej w ramach projektu Od pomysłu do biznesu - nowa perspektywa 
RPO WŚ 10.4.1 prowadzony będzie w terminie 28.10.2016r. – 10.11.2016r.
Biuro Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
II piętro
Tel. 41-344-43-92 
e-mail: sekretariat@siph.com.pl
http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/Projekty/Strony/164
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Znakomita forma Lipki przed Mistrzostwami 
Polski

Znakomicie drugą część sezonu trójbojowych zmagań rozpoczął 
nauczyciel z Grzybowej Góry Rafał Lipka, który w rozegranych w po-
łowie września ogólnopolskich zawodach w Zielonkach k/Krakowa 
triumfował w kategorii Weteranów 40-49 lat oraz zajął drugie miejsce 
w klasyfikacji Open Seniorów w Trójboju Siłowym Klasycznym. 

Lipka zaliczył w przysiadach 270 kg, w wyciskaniu leżąc 170 kg, 
natomiast w martwym ciągu 272,5 kg. Łącznie dało to 712,5 kg i po-
nad 408 punktów Wilksa. Z wynikiem 170 kg w wyciskaniu Lipka 
zajął również 2 miejsce w kategorii +120 kg, a także 3 miejsce w rywa-
lizacji Open Weteranów. 

Zawody w Zielonkach były dla zawodnika ostatnim sprawdzia-
nem przed październikowymi Mistrzostwami Polski. 

(jaki)

Tytuł Mistrza Polski obroniony!
Niezmordowany weteran trójbojowych pomostów, Rafał Lipka, 

obronił zdobyty przed rokiem tytuł Mistrza Polski w grupie wiekowej 
40-49 lat kategorii ponad 83 kg. 

Startując podczas rozegranych na początku października (8-9 X) 
Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym rozpoczął zawo-
dy od trzykrotnego poprawienie rekordu Polski weteranów w przysia-
dach w kat. do 120 kg śrubując wynik na 265,5 kg! 

W wyciskaniu leżąc zaliczył dwie próby uzyskując wynik 165 kg. 
Przed martwym ciągiem przyjął z trenerem klubowym Arkadiuszem 
Staszewskim (Wiking Starachowice) agresywną taktykę - pierw-
sze podejście na tzw. zaliczenie, a potem atakujemy złoto! Podejście 
na 272,5 kg nie pozostawiło cienia wątpliwości, kto rozdaje karty  
w Warszawie. Lipka bezbłędnie zaliczył ten ciężar gromadząc 703 kg 
i wygrywając zawody. Rezultat ten jest lepszy od poprzedniego rekor-
du Polski weteranów o prawie 90 kg! 

Gratulujemy!
(jaki)

Szachowe Grand Prix ‘2016
Za nami III runda zmagań amatorów królewskiej gry – Szachowe-

go Grand Prix ‘2016. 
Rozegraną 8 października rundę, w której zmagało się 12. szachi-

stów, wygrał Zbigniew Górzyński (Skarżysko Kościele – 6 pkt.), przed 
Jerzym Siekiem (Świerczek – 5,5, pkt) i Kamilem Romańczukiem 
oraz Mariuszem Cichockim (obaj Skarżysko-Kamienna, 4,5 pkt.).

Klasyfikacja generalna po III turniejach jest następująca (nazwi-
sko i imię, miejscowość, liczba punktów, liczba rozegranych meczy): 
1. Siek Jerzy - Świerczek 60 3
2. Romańczuk Kamil -Skarżysko-Kamienna 59 3
3. Górzyński Zbigniew -Skarżysko Kościelne 55 3
4. Adamczuk Ryszard -Skarżysko-Kamienna 52 2
5. Słoka Andrzej -Stąporków 48 2
6. Bednarczyk Wojciech -Jastrząb 46 3
7. Socha Zdzisław -Stąporków 46 3
8. Cichocki Mariusz -Skarżysko-Kamienna 41 3
9. Dudek Zdzisław -Skarżysko-Kamienna 33 3
10. Kocia Kamil -Skarżysko-Kamienna 30 1
11. Jędras Tomasz -Skarżysko Kościelne 29 3
12. Łyżwa Krzysztof  -Skarżysko-Kamienna 23 1
13. Wojton Zenon -Skarżysko Kościelne 18  2
14. Stępień Piotr -Skarżysko-Kamienna 16 2
15. Kabała Krzysztof -Majków 16 2
16. Berus Sławomir  -   14 1
17-18. Misiak Leon -Szydłowiec 11 1
           Ryszewski   Tadeusz    11 1
19. Bednarczyk Sławomir -Szydłowiec 10 1
20. Półtorak Piotr -   10 1
21. Dąbrowski Zygfryd -Stąporków 10 2
22. Lisicki Tadeusz -Mokra 9 1
23. Gorgoń Kazimierz -Stąporków 8 1
24. Czubak Zbigniew -Skarżysko Kościelne 7 1

(jaki)

Będzie lepszy dojazd
Kończą się prace związane z modernizację 800 metrowego odcin-

ka ul. Rycerskiej w Skarżysku – Kamiennej realizowane przez Powiat 
Skarżyski. Zakończenie prac ułatwi dojazd naszym mieszkańcom do 
drogi S-7.

Zakres robót obejmuje: rozbiórkę istniejących zjazdów, przepu-
stów,  frezowanie nawierzchni pod MCE, wykonanie poszerzenia 
istniejącej nawierzchni, wykonanie warstw asfaltowych, poprawę od-
wodnienia, wykonanie zjazdów oraz wykonanie poboczy.

(jaki)
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Ważna deklaracja wójta na temat 
przedszkola

Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Przedszkolu  
Samorządowym wójt gminy Zdzisław Woźniak złożył ważną dekla-
rację dotyczącą poprawy warunków lokalowych tej placówki.

Wszyscy wiemy, 
że budynek obecnego 
przedszkola nie odpo-
wiada potrzebom XXI 
wieku. Jest zbyt mały, 
sale są ciasne, piwnice 
podtapiane po ulew-
nych opadach deszczu. 
Gmina już w 2014 roku 

opracowała koncepcję budowy nowej siedziby czterooddziałowego 
przedszkola na terenie po dawnym kółku rolniczym przy ul. Kolonia. 
Trwały też negocjacje z sąsiadami tego terenu w celu zakupu ziemi 
pod jego powiększenie. Teraz wszystko się zmieniło, w związku z pla-

nowaną reformą oświaty. 
–Bez względu na osta-
teczny kształt reformy 
– poprawa warunków 
lokalowych przedszkola 
jest zarówno dla mnie, 
jak i rady gminy, priory-
tetem. Deklaruję, że o ile 
gimnazja zostaną zlikwi-
dowane, to przedszkole 

zostanie przeniesione do 
budynku szkoły podsta-
wowej (od strony ul. Szkol-
nej). Oczywiście przepro-
wadzimy niezbędne prace 
remontowe, a przedszkole 
zostanie wydzielone. Już 
trwają prace koncepcyjne 
w tym zakresie. Natomiast 

w przypadku pozostawie-
nia gimnazjum, władze 
gminy są zdetermino-
wane, aby wybudować 
nowe przedszkole przy 
ul. Kolonia. Szacujemy, 
że pochłonie to około 
2 mln złotych – mówił 
wójt podczas akademii 

z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, która odby-
ła się 17 października.  
Deklarację tę potwierdzi-
ła przewodnicząca rady 
Marzena Piętak.

Akademię dedy-
kowaną pracownikom 
oświaty przedstawiła 

grupa 5. i 6.latków przygotowana przez Monikę Sławińską i Mag-
dalenę Kolasę. Przybyłych rodziców i gości powitała dyrektor pla-
cówki Barbara Kocia, która swym pracownikom złożyła życzenia. 
Życzenia kadrze przedszkola złożyli też wójt Zdzisław Woźniak 
i przewodnicząca rady Marzena Piętak. Za pamięć o emerytowa-
nych pracownikach przedszkola podziękował jego była dyrektor Ma-
ria Piwowarska.

Jacenty Kita
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W Kierzu podziękowali nauczycielom
Dzień Edukacji Naro-

dowej to doskonała okazja, 
aby podziękować nauczy-
cielom za ich trud wycho-
wywania i kształcenia. 

Przepiękną laurką na tę 
okoliczność była niewątpli-
wie część artystyczna w wy-
konaniu uczniów Publicz-
nej Szkoły Podstawowej 
w Kierzu Niedźwiedzim 
przygotowaną pod kierun-
kiem nauczycielek Iwony Rafalskiej i Andżeliki Koci.

Swój występ uczniowie zadedykowali wszystkim nauczycielom 
i pracownikom szkoły. Podczas uroczystości zaprezentowali bogaty 
program artystyczny: recytowali wiersze, śpiewali piosenki. 

W tym szcze-
gólnym dniu przy-
byli do szkoły 
zaproszeni eme-
rytowani nauczy-
ciele. Uczniowie 
wręczyli im kwiaty 
i zaśpiewali sto lat.  
Do życzeń dołą-
czyła się Sekretarz 

Gminy Skarżysko Kościelne  
Monika Mączyńska oraz Rada 
Rodziców i podziękowała na-
uczycielom oraz pracownikom 

szkoły za trud włożony 
w wychowanie dzieci.

Więcej zdjęć na www.
pspkierz.szkolna.net

Iwona Rafalska

„Alleluja” dla nauczycieli
Dzień 14 października 

obchodzony był w Szkole 
Podstawowej w Majkowie 
bardzo uroczyście. 

W bogatym progra-
mie artystycznym wzięli 
udział uczniowie wszyst-
kich klas. Inscenizacja 
dostarczała niezwykłych 
wzruszeń nie tylko spo-

łeczności szkolnej, ale 
również zaproszonym 
kościom: Wójtowi 
Gminy Skarżysko 
Kościelne Zdzisławo-
wi Wożniakowi oraz 
emerytowanej na-
uczycielce Elżbiecie 
Gałczyńskiej. 

Na program  skła-
dały się skecze, wier-
sze oraz piosenki o tematyce okolicznościowej oraz niesamowity 
układ choreograficzny w wykonaniu dziewczynek z klasy II do utwo-
ru L. Cohena Alleluja. Nasi uczniowie jak zwykle dali radę.

Justyna Dziumowicz-Dziura


