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W numerze m.in.:
* z wójtem Zdzisławem Woźniakiem rozmawiamy o trzech
latach zarządzania gminą,
* powitajmy wspólnie Nowy Rok
* relacja z sesji rady gminy,
* o tym co w szkołach i w bibliotece,
* sport oraz aktualności z życia gminy.
Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pragniemy
złożyć życzenia przeżywania świąt w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok 2014 niech będzie czasem pokoju oraz
realizacji osobistych i zawodowych zamierzeń.

Egzemplarz bezpłatny

Królewna Śnieżka i św. Mikołaj zawitali do
Grzybowej Góry
Kadra i młodzież SP
w Grzybowej Górze nie
zawiedli i tym razem.
8 grudnia odbyło się
tradycyjne
przedstawienie teatralne. Zawitał też św. Mikołaj
z ogromną liczbą prezentów.					

Czytaj na str. 2

Teatr „Paluszek” znów zachwycił

Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak
Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Wiatr

Święty Mikołaj i… policjant z wizytą w Świerczku
Dzięki Danucie Banaczek, radnej powiatowej i właścicielce firmy
Dana, już po raz szósty do
Świerczka zawitał Święty
Mikołaj.
Czytaj na str. 6

Istniejący od kilku lat Teatr Rodzica Paluszek działający przy
Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym potwierdził,
jak wiele rodzice są w stanie dać swoim dzieciom. 6 grudnia sprawili
oni im wspaniały prezent w postaci spektaklu teatralnego Księżniczka na ziarnku grochu.
Czytaj na str. 7

W trosce o bezpieczeństwo dzieci

Szlachetność serc

Ostatni miesiąc
przyniósł
szereg
cennych
inicjatyw i działań w zakresie
poprawy bezpieczeństwa naszych
dzieci. Dodatkowo OSP Grzybowa Góra zajęła III
miejsce w województwie w konkursie Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje.
Czytaj w tym wydaniu „NG”.

Tegoroczny rejon ogólnopolskiego
projektu Szlachetna
Paczka z siedzibą
w Lipowym Polu
Plebańskim
był
znacznie większy niż
w poprzednich edycjach. Do projektu
zostało włączonych
81 rodzin z powiatu skarżyskiego, szydłowieckiego i starachowickiego.
8 grudnia dary trafiły do potrzebujących.
Czytaj na str. 8
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B a j ko w o w G r z y b o w e j G ó r z e
dla krasnoludków zadbała
Ewelina Hamera, o dekoracje sceny Justyna Rokita,
Łukasz Zbytniewski i Kinga
Gawron, o oprawę muzyczną
i nagłośnienie Piotr Spadło
i Rafał Lipka.
W bajkowe role wcielili się: Śnieżka – Julia Pik,

Królewna Śnieżka i Święty Mikołaj
zawitali do Grzybowej Góry

Już po raz kolejny w okolicach
dnia Świętego Mikołaja nauczyciele
i wychowankowie
SP w Grzybowej
Górze wcielili się
w role aktorskie.
Przygotowali dla
najmłodszych
mieszkańców miejscowości przedstawienie zatytułowane Królewna
Śnieżka. Popisy aktorskie podziwiali w bardzo dużej liczbie mieszkańcy sołectwa oraz zaproszeni gości: radna powiatowa Danuta Banaczek, wójt Zdzisław Woźniak, sekretarz gminy Monika Mączyńska, radni Gabriel Szewczyk i Wojciech Płusa, prezes OSP Marian
Gładyś, przewodnicząca rady sołeckiej Magdalena Piętak oraz
prezydium rady rodziców w osobach: Sebastian Pik, Anna Materek, Ewelina Płusa, Zofia Janiec i Radosław Buka. -Rokrocznie
od kilkunastu lat uczniowie naszej szkoły przygotowują inscenizację bajki. W tym roku również przygotowaliśmy spektakl teatralny,
a będzie to Królewna Śnieżka. Zapraszam na przedstawienie i życzę
miłego odbioru – stwierdziła na wstępie dyrektor szkoły Małgorzata Strzelec witając zarazem wszystkich przybyłych na przedstawienie.
Trzeba szczerze przyznać, że było ono wręcz perfekcyjnie przygotowane i wykonane. Do tego wspaniałe stroje oraz dekoracja, odpowiednia oprawa muzyczna. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu nauczycieli. Bajka została przygotowana pod kierunkiem
Justyny Rokita, układ taneczny elfów – Katarzyny Kowalik, choreografia krasnoludków i make up – Anety Makowskiej. O stroje
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Książę - Łukasz
Derlatka, Królowa – Patrycja Bułka,
Czarownica
– Wiktoria Walczyńska, Myśliwy
– Kamil Zawada,
Służąca - Weronika Płusa, Rycerze
– Konrad Mularski, Kacper Płusa, Narratorzy: Jowita Wiatr, Maria
Dwojak, Lustro – Bartosz Strzelec, Ptaszki – Emila Błach, Daniel
Gładyś, Mateusz Janiec.
Krasnoludki: Paulina Karpeta, Emilia Raczyńska, Gabriela
Gąska, Nikola Klimorowska, Zofia Materek, Maja Nowak, Alicja
Dwojak, Nimfy: Zuzanna Materek, Strzelec Anna, Apolonia Pik ,
Julia Zając, Lena Sykuła
Po
przedstawieniu
o głos poprosił wójt Zdzisław Woźniak, który gratulując wspaniałego występu wspólnie z sekretarz
gminy Moniką Mączyńską obradowali aktorów
okazałą paczką ze słodkościami. Korzystając z okazji wójt złożył obecnym
oraz członkom ich rodzin najserdeczniejsze
życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne.
Później z dalekiej
i zimnej Laponii dotarł
Święty Mikołaj (w tej
roli Rafał Lipka), któremu towarzyszyło liczne
grono pomocników
z worami prezentów
oraz piękne śnieżynki: Joanna Bernacka
i Aneta Makowska.
Uśmiechy na twarzach
dzieci najpełniej wyrażały radość z prezentów, których sponsorami byli: europoseł
Czesław Siekierski, Danuta Banaczek i Wojciech Płusa.
Dodajmy, że cały czas czynne było specjalne stoisko ze słodkimi
smakowitościami. Można było dokonać zakupu dekoracji świątecznych przygotowanych przez dzieci i nauczycieli: Joannę Bernacką,
Kingę Gawron, Jolantę Kobierską.
Jacenty Kita
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Inwestujemy rocznie około 3 mln złotych
- z wójtem gminy Zdzisławem Woźniakiem o trzech latach zarządzania gminą rozmawia Jacenty Kita.
- Jacenty Kita: Czy pamięta pan wójt te słowa?
Przede wszystkim jak najszybsze uchwalenie proinwestycyjnego budżetu. Kontynuacja tego, co już rozpoczęte, a więc przede wszystkim
budowa kanalizacji. W dalszej kolejności odbudowa i budowa dróg
gminnych oraz powiatowych. W tym ostatnim przypadku ze strony nowego Zarządu Powiatu liczę na lepszą współpracę. To dalsze inwestycje
w infrastrukturę gminy np. budowa chodników. To także poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie szerokiej rzeszy mieszkańców dostępu do
szerokopasmowego Internetu.
- Zdzisław Woźniak: Tak, to moja wypowiedź na łamach Naszej
Gminy po objęciu funkcji wójta w 2010 roku.
- Na ile udaje się we współpracy z radą gminy tworzyć budżet
proinwestycyjny, choć nasz budżet nie jest wysoki.
- Faktem jest, że budżet gminy Skarżysko Kościelne nie należy
do najwyższych, to nieco ponad 16 mln po stronie dochodowej, około 17 mln po stronie wydatkowej. Jednak rokrocznie pokaźne sumy
przeznaczamy na inwestycje, gdyż to one służą poprawie warunków
i jakości życia naszych mieszkańców. Na przykład w roku 2011 na
zadania inwestycyjne przeznaczyliśmy 2.473.224,59 zł, a w 2012 aż
3.210.782,79 zł. Podobna suma zaplanowana do realizacji jest na ten
rok – 3.741.938,98 zł. Widać więc wyraźnie, że przez te trzy lata budżety z pewnością są proinwestycyjne.
- Sztandarową od lat inwestycją w naszej gminie jest budowa kanalizacji. Na jakim etapie są prace.
- Zgadza się. Budowa sieci kanalizacyjnej w niemal całej gminie
– poza Kierzem Niedźwiedzim – to największe nasze wyzwanie ostatnich lat. Realizujemy to wspólnie z miastem Skarżysko – Kamienna
poprzez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Prace
przebiegają bardzo sprawnie, a ich zakończenie planujemy w 2014
roku. To największy projekt inwestycyjny w infrastrukturę w historii obu samorządów. Koszty planowane były w wysokości 145.259.794
PLN (źródła finansowania: 60% - tj. 87
mln. zł kwota wsparcia ze środków UE,
36% - tj. 53 mln zł.
kredyt komercyjny
z dopłatą do odsetek z NFOŚiGW, 4%
- tj. 5 mln zł. środki
własne). W rzeczyUlica Olszynki
wistości pełne koszty będą nieco inne, gdyż korzystnie rozstrzygane były przetargi na
poszczególne zadania. Dodatkowo ze środków własnych i Urzędu
Marszałkowskiego wybudowaliśmy odcinki kanalizacji w Michałowie za kwotę 1.510.826 zł, a teraz trwają prace przy budowie sieci na
ul. Słonecznej i Spokojnej w Grzybowej Górze oraz ul. Południowej
w Skarżysku Kościelnym. Wartość tych trzech ostatnich robót wynosi
1,1 mln zł, z czego w 2013 wydamy 400 tys., a w 2014 ponad 600 tys.
zł. W planach na 2014 roku mamy wykonanie brakujących odcinków
kanalizacji na ul. św. Anny w Majkowie, na tzw. Rudce w Michałowie
oraz częściowo na ul. Polnej w Skarżysku Kościelnym. Wnioski o dofinansowanie na te zadania już zostały złożone, a w budżecie na rok
przyszły mamy zaplanowane prawie 1,5 mln na ten cel.
- Co, poza kanalizacją, z tych założeń udało się zrealizować?
- W swych działaniach staram się równomiernie rozkładać inwestycje w ten sposób, aby obejmowały one wszystkie sołectwa. Z inwestycji drogowych kosztem 1 mln złotych z naszego budżetu wspartego
przez budżet powiatowy, kompleksowo zmodernizowaliśmy drogę
w Kierzu Niedźwiedzim. Kwotę 430.000 zł jako udział własny doło-

Ulica Dworska

żyliśmy do modernizacji ul. Żeromskiego w Majkowie. Za 558 tys. zł.
powstała ul. Dębowa w Majkowie. W tym roku powstały nowe ulice w Skarżysku Kościelnym. To ul. Olszynki (135 tys.), Graniczna
(160 tys.), Dworska (82 tys.), a także droga dojazdowa do cmentarza
w Michałowie (65 tys. zł). Wcześniej udrożniono ul. Polną oraz powstał łącznik ul. Polna – ul. Iłżecka w Skarżysku Kościelnym za 33 tys.
Powstały parkingi obok kościołów w Skarżysku Kościelnym i Majkowie. Choć wolniej, aniżeli chcielibyśmy, stopniowo modernizowane
są i budowane chodniki, jak chociażby w Lipowym Polu, a ostatnio
w Grzybowej Górze, gdzie dodatkowo wykonany został dojazd do
szkoły za 17 tys. zł. Zmieniło się centrum Skarżyska Kościelnego poprzez wybudowanie ul. Urzędniczej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół tzw. oczka. To kolejne 267 tys. zł. Obecnie trwają prace
związane z budową ul. Granicznej.
- Gmina dużo inwestuje również w infrastrukturę sportowo –
rekreacyjną.
- Zgadza się. W Świerczku spełniło się odwieczne marzenie mieszkańców i – jak to ciągle podkreślała radna tej miejscowości – mają
wreszcie swoje miejsce na ziemi. Koszt inwestycji to 128.000 złotych.
Do tego doliczyć trzeba około 45.000 złotych związanych z kosztem
zakupu trzech działek oraz kosztów notarialnych. W ramach projektu Nad Żarnówką za 300 tys. zł dostosowano szkołę w Majkowie do
bazy noclegowej. Piękne miejsce integracji powstało w Michałowie,
co kosztowało 302.647 zł. Lada moment zakończą się prace związane
z budową boiska i placu zabaw w Lipowym Polu Skarbowym za 93
tys. Nie udało się nam w tym roku rozstrzygnąć, ze względu na zbyt
drogie oferty, przetargu na budowę boisk w Grzybowej Górze, ale zrobimy to w roku przyszłym. Zabezpieczono na to w projekcie budżetu
100.000 zł.
- Inwestycje, to również wiele drobniejszych zadań.
- Zgadza się. 30.000 zł dołożyła gmina do zakupu samochodu strażackiego w Grzybowej Górze. Nowy wóz bojowy otrzymała jednostka
w Kierzu. Cały czas modernizujemy oświetlenie uliczne, wspieramy
renowację kościoła parafialnego pw. św. Trójcy, doposażone są świetlice wiejskie, ośrodek zdrowia oraz szkoły, jak chociażby wymiana
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Sesja rady gminy

Zagospodarowanie terenu wokół oczka wodnego

kotłowni w SP w Kierzu za 19 tys. zł.
- Niektóre inwestycje gmina realizuje wspólnie z powiatem.
- Tak, jak chociażby wspomniana droga w Kierzu. W 2014, o ile
pozwolą na to środki finansowe, chcemy wybudować rondo w Skarżysku Kościelnym oraz rozpocząć modernizację ul. Staffa w Majkowie.
- Lada moment mamy 2014 rok, a tym samym rozpocznie się
nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej. Na co gmina będzie chciała pozyskać pieniądze w latach przyszłych?
- Jako pierwsza gmina w województwie przekazaliśmy do Urzędu
Marszałkowskiego tzw. karty zgłoszeniowe. Nasza gmina ma ciekawe pomysły na wykorzystanie unijnych pieniędzy. Na drogi chcemy
wydać cztery miliony. Milion ma kosztować budowa świetlicy we wsi
Świerczek, a dwa razy tyle gminnego przedszkola. Również na dwa
miliony opiewa wniosek na budowę e – biblioteki. W raporcie przygotowanym przez urząd wojewódzki ta inwestycja została uznana
za najciekawszą z terenu powiatu. Projekt polega na wybudowaniu
kompleksowego zaplecza dla potrzeb zachowania zbiorów tradycyjnej
biblioteki wraz z utworzeniem biblioteki i czytelni cyfrowej. Budowa
kompleksowej infrastruktury zapewni trwałe podstawy w podniesieniu jakości usług kulturalno – oświatowo - edukacyjnych dla ludności
wiejskiej na obszarze naszej gminy.
- Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Czego pan
życzy mieszkańcom, swoim współpracownikom oraz sobie?
Boże Narodzenie jest świętem dobroci i pokoju. Życzę Państwu,
aby pokój przepełniał nasze życie we wszystkich jego wymiarach. Zarówno spokój wewnętrzny, który pozwala nam na akceptację siebie
i swojego życia, jak
pokój płynący z pełnych miłości relacji
w rodzinie i szczerej
życzliwości ludzi, którzy nas otaczają na co
dzień. Życzę państwu,
aby pokój i umiejętność rozmowy na
trudne tematy, zdolność do zawierania
kompromisów i toleBudowa kanalizacji
rancji dla innych ludzi
przepajały codzienne życie społeczne.
Zachęcam Państwa, abyśmy sobie darowali wszystkie winy, przeprosili się za niebaczne słowa, za drobne sprzeczki i pretensje. Niech
złe uczucia nie mają do nas dostępu, wymiećmy je z siebie i pozwólmy, aby nasze wzajemne relacje cechowała przyjaźń i chęć niesienia
pomocy.
Boże Narodzenie jest świętem rodziny. Na państwa ręce składam
najserdeczniejsze życzenia dla Waszych bliskich – rodziców, żon i mężów, dzieci. Dziękuję za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie, jakie
mi okazujecie. Oby duch Bożego Narodzenia opromienił Wasze święta, wypełnił je miłością i pokojem .
- Dziękuję za rozmowę.
Jacenty Kita
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XXXVIII sesja rady gminy w bieżącej kadencji odbyła się 4 grudnia
w sali konferencyjnej urzędu gminy, a jej otwarcia dokonał przewodniczący
rady Paweł Wiatr, który poprowadził obrady wspólnie z Włodzimierzem
Fochem, nowym wiceprzewodniczącym rady gminy.
Oprócz radnych, pracowników
urzędu, sołtysów i przewodniczących
rad sołeckich, w obradach uczestniczyli
też zaproszeni goście: radni powiatowi
Danuta Banaczek i Stanisław Czubak,
członek zarządu powiatu Stanisław
Dymarczyk, nasz przedstawiciel w radzie nadzorczej MPWiK Piotr Kowalik, przedstawiciele Miejskiej Komunikacji Samochodowej – Bolesław
Dopierała i Andrzej Derlatka oraz komendy powiatowej policji Ireneusz
Borowiec i Grzegorz Parszewski.
Po przyjęciu porządku obrad zebrani wysłuchali sprawozdania wójta
Zdzisława Woźniaka z pracy w okresie między sesjami. Działania wójta
w tym czasie dotyczyły m.in.:
- spotkania z prezesem MPWiK na temat bieżących spraw związanych
z budową kanalizacji,
- rozmów z gminą Wąchock na temat komunalizacji mienia komunalnego położonego na naszym terenie oraz opracowania z tą gminą Programu
opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- odbioru drogi dojazdowej do cmentarza w Majkowie,
- podpisania aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim dotyczącej
budowy kanalizacji na ul. Słonecznej i Południowej,
- spotkania z prezesem MKS na temat poprawy komunikacji do Majkowa oraz na terenie całej gminy.
Później tematyka obrad sprowadziła się do kwestii współpracy z MKS-em Skarżysko – Kamienna w zakresie komunikacji zbiorowej. Na początek
głos zabrał Bolesław Dopierała przedstawiając najpierw ogólne dane na
temat spółki i jej sytuacji finansowej. –Komunikacja miejska samofinansuje się tylko w 20-30%, reszta to dotacja miasta Skarżysko – Kamienna.
Na 2014 rok jest ona zaplanowana na 3,9 mln zł. Na komunikację uzupełniającą, pozamiejską, gminy dają tylko 200.000 złotych, w tym Bliżyn
150.000 zł. W żaden sposób nie pokrywa to kosztów – stwierdził dyrektor
ds. technicznych spółki. Dodał, że do 2016 roku gminy, o ile chcą dalej zapewnić komunikację MKS-u na swym terenie, muszą z miastem podpisać
porozumienie w tej kwestii, gdzie określone zostaną zasady współpracy
i finansowania kursów.
B. Dopierała odniósł się również do kursów linii 5 do Majkowa. –Jeden
kurs dodatkowy to 171 zł, rocznie 40.000 zł. Spółka bez pełnych dopłat nie
zgodzi się na dodatkowe kursy – powiedział.
Radni mieli szereg pytań. Alicja Pasis pytała o realne koszty tylko na
naszym terenie oraz o to, dlaczego w okresie między świętami po godz.
12.00 nie będzie żadnych kursów. Wojciech Płusa dociekał czy spółka stara
się o dotacje od Marszałka na dopłaty do biletów ulgowych. Zdzisław Rymarczyk sugerował zmianę niektórych kursów z Parszowa tak, aby mogły
jeździć przez Majków. Jednak dyrektor odpowiedział krótko: -Prawda jest
taka, że liczy się tylko kasa i gminy muszą dopłacać.
Konkludując wójt Zdzisław Woźniak powiedział, że problem komunikacji zbiorowej to temat trudny, ale do
2016 roku gmina musi znaleźć z miastem jakieś porozumienie w tej sprawie.
W dalszej części obrad radni zgłaszali interpelacje, wnioski i zapytania.
Dotyczyły one:
Wojciech Płusa
- podziękował radnej powiatowej
Danucie Banaczek i Zarządowi Powiatu za rozpoczęcie remontu chodnika
w Grzybowej Górze oraz wnioskował do wójta, aby informował na kolejnych sesjach o realizacji zgłaszanych wcześniej interpelacji,
Zdzisław Rymarczyk
- podziękował wójtowi za modernizację drogi do cmentarza w Majkowie, prosił o spowodowanie usunięcia drzew z wałów przeciwpowodziowych na Szczepanowie, zgłosił konieczność usunięcia śmieci wzdłuż drogi
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do Szczepanowa,
Renata Kępa
- kolejny raz zgłosiła konieczność naprawy wiaty przystankowej,
Janusz Sieczka
- wnioskował o znaki pionowe i poziome na drogach w miejscu, gdzie
powstają nowe lub zmodernizowane odcinki dróg oraz prosił o udrożnienie
rowów przy drogach bocznych,
Gabriel Szewczyk
- pytał powiat o to, kto uzgadniał zakres prowadzonych remontów
chodnika w Grzybowej Górze, gdyż nie było to konsultowane z samorządem wiejskim, a także zgłosił problem z odprowadzaniem wód opadowych
przy przystankach,
Włodzimierz Foch
- zgłosił konieczność remontu dachu oraz kotłowni centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym, poruszył sprawę
niedrożnych przepustów koło szkoły oraz wykonania ich na ul. Skarbowej,
zgłosił konieczność obcięcia niebezpiecznych konarów na drzewach przy
drodze oraz likwidację zewnętrznych WC koło szkoły, a także podziękował

za szybkie tempo prac przy budowie boiska,
Paweł Wiatr
- kolejny raz zgłosił potrzebę remontów chodników w Skarżysku Kościelnym II,
Alicja Pasis
- do powiatu zgłosiła potrzebę obcięcia drzew na ul. Staffa, przypomniała, że od 4 msc. zgłasza potrzebę likwidacji ubytku w ul. św. Anny,
stwierdziła, że po wywiezionym na ul. Staffa 2 tygodnie temu kruszywie
nie ma już śladu, postulowała dowiezienie piasku na wzniesienia w okresie
zimowym oraz o zatrudnienie pracownika interwencyjnego do odśnieżania
chodników, zgłosiła wniosek o publikację w Naszej Gminie listy podmiotów
i osób, którym wójt umorzył podatki,
Tomasz Winiarski
- wnioskował o oznakowanie skrzyżowania w Kierzu Niedźwiedzim,
Zbigniew Górzyński
- pytał o kondycję finansową oraz działalność trzech przekształconych
rok temu szkół podstawowych, powiat pytał o to, jakie są szanse na budowę
w 2014 roku ronda na skrzyżowaniu obok gminy.
Wiele pytań dotyczyło zarządu powiatu, więc na początek głos zabrał
Stanisław Dymarczyk. Wyraził zdziwienie pytaniem Gabriela Szewczyka,
gdyż zakres prac był uzgadniany z gminą. Chodnik w Skarżysku Kościelnym II może być modernizowany najwcześniej w 2014 roku, pod warunkiem, że znajdą się środki na ten cel. Skrzyżowanie w Kierzu będzie oznakowane. Dodał, że rondo w Skarżysku Kościelnym może być budowane
pod warunkiem współfinansowania w wysokości 50% ze strony gminy.
Tymczasem wójt deklaruje w naszym budżecie 300.000 zł na ten cel w roku
przyszłym, ale inwestycja szacowana jest na 1-1,1 mln zł. S. Dymarczyk
dodał, że z programu schetynówek na rok przyszły wypadła modernizacja
ul. Metalowców w Skarżysku – Kamiennej i pewne oszczędności mogą być.
–Realna szansa na budowę ronda w 2014 roku jest, ale potrzebna jest wola
zarządu i rady powiatu – dodał.
Na deser zostawił sobie ul. Staffa. W skrócie wygląda to tak, że Bumar
nie wyraża zgody na rozwiązanie odprowadzenia wód opadowych przez
swoje działki. Jest szansa wykonania odpowiedniego rowu na działce gminnej, ale do tego potrzeba przeprojektować obecny projekt modernizacji ul.
Staffa. To koszt 30 tys. zł. i około 2-3 miesiące prac. Tak, że najwcześniej
jesienią przyszłego roku inwestycja może być złożona do schetynówek.
Odnosząc się do jakości robót związanych z dowożeniem kruszywa dodał: -Czeka nas męka na ul. Staffa i wiem o tym.
Dodajmy, że wójt i przewodniczący rady gminy wystąpili ponownie do
zarządu powiatu i spółki Bumar o spotkanie, aby znaleźć rozwiązanie problemu odprowadzania wód opadowych. Powiat w ogóle nie odpowiedział
na to pismo. –Mówię to głośno. Nie ma woli politycznej ze strony władz

powiatu, aby coś w tej gminie zrobić – dodał wójt.
Później radni przyjęli sprawozdanie z kontroli Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przeprowadzonej przez komisję rewizyjną rady, sprawozdanie
z pracy tejże komisji w 2013 roku oraz plan pracy na rok przyszły.
W części uchwałodawczej radni najpierw uchwalili zmiany w budżecie
na ten rok oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 20132028. Przy okazji radna Alicja Pasis poprosiła skarbik gminy o bardziej
szczegółowe wyjaśnienie harmonogramu spłat oraz przychodów i rozchodów w tym czasie. –Żeby zachować dopuszczalne wskaźniki zadłużenia
gminy, w tym roku na spłatę kredytów i pożyczek gmina przeznaczyła 1,9
mln zł i to pozwala nam te wskaźniki zachować też w roku 2014. Ale przypominam, że rokrocznie inwestujemy jak na nasz budżet bardzo dużo – po
około 3 mln zł i kiedyś musi się to skończyć, aby zachować te wskaźniki.
Musimy też dokończyć budowę kanalizacji – wyjaśniła Danuta Barwicka,
skarbnik gminy.
Radni zmienili też termin rozliczenia dotacji dla parafii św. Trójcy oraz
określili stawki opłat za przedszkole, ale nie zatwierdzili zaproponowanych
przez MPWiK stawek opłat za wodę na 2014 roku. Uchwalili też Gminny
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2014 rok.
Na koniec sesji wójt Zdzisław Woźniak udzielił odpowiedzi na postawione wcześniej wnioski i zapytania. I tak:
- oznakowanie dróg zostanie wykonane (pionowe), a poziome wiosną,
- śmieci na drodze do Szczepanowana leżą na terenie zakładów Bumar,
- przystanek w Lipowym Polu Plebańskim zostanie naprawiony do końca roku,
- dach i kotłowania w SP w Lipowym Polu Skarbowym są w planach do
wykonania w roku 2014, rowy zostaną udrożnione, a zewnętrzne WC zlikwidowane po wybudowaniu boiska,
- piasek na wzniesienia przy drogach gminnych będzie dowieziony,
- jest problem z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych ze względu
na brak pieniędzy w Powiatowym Urzędzie Pracy,
- przekształcone placówki funkcjonują bez większych zastrzeżeń, radzą
sobie finansowo,
- wykaz umorzeń podatkowych został opublikowany na podmiotowej
stronie Biuletynu Informacji Publicznej, jest również do wglądu w Urzędzie Gminy.
Jacenty Kita
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„Droga do nieba” gotowa
W dniu 22 listopada
zostały odebrane roboty budowlane w ramach
przedsięwzięcia Przebudowa drogi do cmentarza w miejscowości
Majków.
Przebudowa objęła
wykonanie
następujących robót budowlanych: korytowanie i wyrównanie nawierzchni,
uzupełnienie kruszywa, wykonanie nawierzchni bitumicznej. Wykonawcą robót była firma ZYKO-DRÓG z Radomia. Wartość zadania
zamknęła się w kwocie
brutto 62.891 zł.
W odbiorze końcowym wzięli udział:
wójt gminy Zdzisław
Woźniak, przedstawiciel wykonawcy Artur
Kobylarz, inspektor
nadzoru Tadeusz Serafin oraz pracownicy Urzędu Gminy: Andrzej Skrzypczak, Ksawery
Krupa i Grzegorz Pypeć. Bezpośredni nadzór nad realizacją i koordynacją prac w ramach inwestycji pełnił Ksawery Krupa – inspektor
ds. drogownictwa.
Robert Gładyś

Święty Mikołaj i… policjant z wizytą
w Świerczku
Dzięki Danucie Banaczek, radnej powiatowej i właścicielce firmy Dana, już po raz
szósty do Świerczka
zawitał Święty Mikołaj.
Nim
jednak
do domu spotkań
wiejskich
dotarł
z dalekiej Laponii,
zebrani w oczekiwaniu na znamienitego gościa, spotkali

Most w Michałowie już gotowy
Niemal w terminie zakończył się od dawna oczekiwany remont
nadwątlonego przez ząb czasu mostu w Michałowie, który kosztem
420 tys. zł zrealizował powiat skarżyski. 200 tys. zł pozyskane zostało
przez powiat z budżetu państwa w formie dotacji.
Remont mostu w Michałowie rozpoczął się latem od prac rozbiórkowych.
Konieczne było rozebranie
balustrady i nawierzchni
mostu, a także innych jego
elementów. Po wykonaniu
tych prac kolejnym etapem
były roboty budowlane. W rezultacie po blisko 4 miesiącach most został wyremontowany, a kilka dni temu oddany do użytku. Dodajmy,
że od trzech lat o jego remont dopominał się radny z Michałowa Zdzisław Rymarczyk.
(jaki)

Zaproszenie na
spotkanie opłatkowe
Stowarzyszenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim wraz z Radą Sołecką Lipowego Pola Plebańskiego mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców Lipowego Pola Plebańskiego i Skarbowego na spotkanie
opłatkowe, które odbędzie się w niedzielę 5 stycznia 2014 roku
o godz. 15.00 w remizie OSP.
Program:
- okolicznościowy występ artystyczny
- życzenia świąteczno – noworoczne
- wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek
- poczęstunek
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się z dzielnicowym
Ireneuszem Borowcem, który przeprowadził z najmłodszymi pogawędkę
na temat zasad bezpieczeństwa, przede
wszystkim w ruchu drogowym.
Wreszcie dotarł
oczekiwany gość –
Święty Mikołaj (w tej roli Arkadiusz Stefański), który wspólnie ze
sponsorem obdarował 38. dzieciaków okazałymi paczkami. Dzieciakom licznie towarzyszyli rodzice,
babcie i dziadkowie.
Poczęstunek dla zebranych ufundowała radna Świerczka
Marzena Piętak.
Tomasz Bilski
w imieniu rady sołeckiej za naszym
pośrednictwem
pragnie podziękować Danucie Banaczek za ufundowanie paczek, radnej Marzenie
Piętak za poczęstunek oraz Agnieszce Rut z mężem Tadeuszem oraz
elfom – Wojtkowi Malinowskiemu i Rafałowi Walkiewiczowi za pomoc w przygotowaniu spotkania.
Jacenty Kita
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Teatr „Paluszek” znów zachwycił

Istniejący od kilku lat Teatr Rodzica Paluszek działający przy
Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym potwierdził,
jak wiele rodzice są w stanie dać swoim dzieciom. Przez półtora miesiąca, dwa dni w tygodniu, a przez ostatnie kilka dni codziennie, pod
okiem Moniki Sławińskiej i Anety Działak, przygotowali spektakl

Kleczaj.
Wykonane
przez nich rumby, sabmy czy też cza-cza spotkały się z życzliwym
przyjęciem zebranych,
o czym świadczyły
gromkie brawa.
Nadszedł kulminacyjny moment – prezentacja bajki. Aktorzy we wspaniałych
strojach pokazali swój
kunszt. Co tu dużo
mówić, wielki szacun! W rolę aktorów
wcieli się: Katarzyna
Kumalska – Królowa, Marcin Kuliński
– Król, Monika Kocia –
Księżniczka Prilipatka,
Artur Szumiał – Książe,
Królewne – Magdalena
Minda, Katarzyna Solarz, Bernadetta Wiatr,
Iwona Skorek, Mariola
Szumiał,
Małgorzata
Paź - Ochmistrzyni, Iwona Skorek - Szambelan

zatytułowany Księżniczka na ziarnku grochu. Został on zaprezentowany 6 grudnia w sali gimnastycznej szkoły podstawowej, a zgromadził prawdziwe tłumy dzieciaków, ich rodziców, babcie i dziadków.
Wśród publiczności znaleźli się wójt Zdzisław Woźniak, kierownik
gminnej biblioteki Teresa Banaszczyk, a powitała wszystkich w ciepłych słowach dyrektor przedszkola Barbara Kocia. Słowa powitania
skierowała również do nieobecnej tego dnia Anny Tołwińskiej, inicjatorki utworzenia teatru.
Na początek publiczności zaprezentowały się trzy pary taneczne: Wiktoria Szumiał i Ksawery Żmijewski, Martyna Szumiał
i Kacper Serwa oraz Julia Kulińska ze swym partnerem Kacprem

i Marek Kumalski – Błazen.
Uśmiechy na twarzach dzieci
oraz gromkie oklaski publiczności
na zakończenie przedstawienia były
najlepszą nagrodą za trud i pracę włożoną w jego przygotowanie.
Gratulacje z występu złożył także
wójt Zdzisław Woźniak, a dzieci obdarzył ogromnym pudłem ze
słodkościami od św. Mikołaja. A na
niego dzieciaki musiały jeszcze chwilę poczekać. Mój kochany Mikołaju, cały rok czekałem. Byłem bardzo, bardzo grzeczny, bardzo się starałem – kilkakrotnie i coraz głośniej dzieci domagały się jego przybycia.
Być może szalejący tego dnia Orkan Ksawery, czy też może ciężkie
paczki (a było ich aż 116!) spowodowały opóźnienie, ale wreszcie dotarł sprawiając wielką frajdę. Rolę tę tego dnia odegrał Paweł Kocia.
Dodajmy, że wspaniała dekoracja jest również wspólnym dziełem
rodziców oraz pracowników przedszkola.
Jacenty Kita
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Szlachetna paczka 2013
Tegoroczny projekt Szlachetna Paczka
z rejonem w Skarżysku- Kamiennej objął
swym zasięgiem rodziny w promieniu
nawet do 40. km od
siedziby rejonu. Instytucje: MOPS, GOPS,
placówki edukacyjne, medyczne oraz osoby prywatne zgłaszały rodziny w potrzebie. W tym roku pospieszyliśmy do 81. rodzin, 78 z nich
zostało zakwalifikowanych do
projektu. Wśród nich są rodziny wielodzietne, osoby samotne,
chore i niepełnosprawne, które
w minionym roku doznały nieszczęścia.
Szlachetna Paczka znana jest
już w naszym powiecie od sześciu
lat i z roku na rok rozrasta się, zarówno jeśli chodzi o liczbę wolon-

łych darczyńców z województwa
mazowieckiego, którzy co roku
wyświadczają pomoc naszym
mieszkańcom. W tym roku po
raz pierwszy wśród darczyńców
znaleźli się także przedstawiciele
partii politycznych: Twojego Ruchu (dawny Ruch Palikota) i PO.
Lokalni przedstawiciele partii PiS
od początku wspierają projekt, co
roku wybierając rodzinę i wpłacając datki na działanie. Cudowne
są postawy darczyńców, którzy
niezależnie od sytuacji, zawsze

przychodzą z pomocą,
nie robią całej paczki, ale
kupują lodówkę, czy obuwie dla jakiejś konkretnej rodziny. Zasługują
na wielkie wyróżnienia,
choć zawsze pragną pozostać ukryci. Dają z serca,
bez rozgłosu. Wszystkim
Kochanym Darczyńcom
naszego rejonu bardzo serdecznie dziękujemy.
s. Klara Agata Niziołek

Znamy wysokość stawek podatkowych na
2014 rok
tariuszy, jak i o zasięg działań.
Wolontariuszami są nauczyciele, uczniowie szkół średnich, strażacy z OSP w Lipowym Polu Plebańskim – oni też od czterech lat użyczają nam swojej remizy na magazyn na czas trwania projektu, za co im
najserdeczniej dziękujemy.
Paczka, to nie tylko pudełko z prezentami, to sprzężone działania znanych sobie i prężnie współpracujących ze sobą ludzi, którzy
nieodpłatnie pragną służyć innym. To szkolenia stacjonarne i e-learningowe, to spotkania w obrębie rejonu i województwa, a dla liderów
– ogólnopolskie; to kampanie reklamowe, pozyskiwanie wolontariuszy, darczyńców, także osób użyczających środków transportu, w celu
dowożenia pomocy do rodzin. Wszystko musi działać profesjonalnie
- jak w szwajcarskim zegarku. Paczka to także wywiad u rodzin, kontakty z darczyńcami i całe zaplecze logistyczne: magazyn, samochody,
kierowcy, kurierzy, dostęp do Internetu, telefonu. Wreszcie to certyfikaty, ręcznie robione upominki dla darczyńców i niezliczone minuty
przy komputerze czy telefonie, by połączyć biednych i bogatych. Szlachetna paczka to bezpośrednia pomoc kierowana do rodziny od darczyńcy, pomoc materialna, rzeczowa, nie finansowa, pomoc płynąca
z serca i na miarę serca. Stąd w logu projektu serduszko. W tym roku
średnia wartość paczki dla rodziny wynosiła 2000,00 zł, liczba osób
przygotowujących taki podarunek dla
rodziny liczyła około 15. osób.
Pospieszyli nam z pomocą mieszkańcy naszego województwa, ale także
Ślązacy. Gdy zabrakło nam darczyńców z naszych okolic, opisy naszych
rodzin były widoczne w województwie śląskim, to tam darczyńcy mogli wybierać rodziny, którym zrobić
paczkę. Od kilku lat mamy wspania-
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Rada gminy na sesji w dniu 14 listopada 2013 roku podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od nieruchomości na rok przyszły. Kształtować się one będą w następującej wysokości.
Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82 zł za 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,30 zł za 1 ha powierzchni
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,25 zł za 1 m2 powierzchni
Od budynków lub ich części
a) mieszkalnych – 0,63 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,94 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,12 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń – 4,38 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –6,12 zł za
1 m2 powierzchni użytkowej
- garaży – 3,60 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
- letniskowych i innych –6,68 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej
Podatek od budowli – 2% ich wartości.
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Dzielnicowy w szkole
W piątek 22 listopada do Zespołu
Szkól
Publicznych
w Skarżysku Kościelnym zaproszony został st. sierż. Ireneusz
Borowiec - dzielnicowy w Skarżysku
Kościelnym. Dzięki
współpracy wychowawczyni klasy szóstej Katarzyny Malik, pedagoga
szkoły Renaty Wiatr i Agaty Guli (jednego z rodziców
uczniów klasy szóstej) udało się przeprowadzić zajęcia
dotyczące szeroko pojętego
bezpieczeństwa oraz zachowań niosących różnorodne

zachować się przy ulicy, przy sygnalizacji świetlnej, omówione zostały
zasady poruszania się po chodniku, podróżowania w samochodach,
przewożenia dzieci przez osoby dorosłe na rowerach. Zaprezentowany
został również film edukacyjny Bezpieczna droga z radami SpongeBoba, który zawiera w formie zabawy rady dla rowerzystów, pasażerów
i pieszych oraz piosenka pt. Przepisowy ruch drogowy. Uczniom przybliżono również tematykę bezpiecznego korzystania z Internetu, kontaktu z osobami obcymi, zachowania się w kontakcie z obcymi zwierzętami.
W celu utrwalenia powyższych rad i zasad pedagog szkolny Renata Wiatr i wychowawca świetlicy Małgorzata Lisowska ogłosiły
konkurs dla uczniów Jestem bezpieczny na drodze. O konkursie i jego
regulaminie zostali poinformowani uczniowie klas I – III.
Renata Wiatr

Są bezpieczni na drodze
W konkursie ogłoszonym przez pedagog Renatę Wiatr i wychowawcę świetlicy Małgorzatę Lisowską Jestem bezpieczny na drodze
wzięło udział 30. uczniów z klas I – III. Prace uczniów oceniały: nauczycielka plastyki Renata Wolska i nauczycielka biblioteki Magdalena
Mamcarz.

zagrożenia i odpowiedzialności prawnej.
Na wstępie spotkania
z uczniami klasy szóstej,
st. sierż. Ireneusz Borowiec przedstawił się
i opowiedział klika zdań
o sobie oraz o swoich
obowiązkach i zadaniach
jako dzielnicowy. Następnie przedstawił rolę i zadania policji oraz sposób organizacji Komendy
Powiatowej w Skarżysku-Kamiennej. W dalszej części Funkcjonariusz
Policji starał się uświadomić uczniom, jaka czeka ich odpowiedzialność za popełnione czyny karalne. Na przykładzie prezentacji multimedialnej mówił również, jak nie stać się ofiarą przestępstwa i gdzie
szukać pomocy. Młodzież dowiedziała się, jakie konsekwencje może
ponieść za stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych.
Ponadto Policjant omówił, do czego prowadzi nadużywanie alkoholu,
palenie papierosów oraz włóczęgostwo związane z ucieczkami z lekcji. Celem spotkania było uświadomienie młodzieży, że drobne - ich
zdaniem przewinienie, może skończyć się wyrokiem sądowym i mieć
nieodwracalny wpływ na ich przyszłość. Uczniowie usłyszeli również ostrzeżenia dotyczące nieprawidłowego korzystania z telefonów
komórkowych i Internetu oraz praktyczne wskazówki bezpiecznego
i odpowiedzialnego zachowania się w szkole oraz poza nią. Spotkanie
było ukierunkowane na kształtowanie u uczniów postaw rozwagi i odpowiedzialności za własne czyny, a także umiejętności dokonywania
właściwych, świadomych wyborów.
Katarzyna Malik

Spotkanie z dzielnicowym
Pedagog szkolny Renata Wiatr zorganizowała dla uczniów klas
I – III szkoły podstawowej spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji ze Skarżyska – Kamiennej. Zajęcia z uczniami
dotyczyły bezpieczeństwa w ruchu drogowym, poprowadzone przez
dzielnicowego st. sierż. Ireneusza Borowca i sierż. szt. Pawła Rycerskiego. Tematyka spotkania dotyczyła zasad bezpiecznego zachowania uczniów – jak należy bezpiecznie poruszać się po drodze, na których uczniowie występują w rolach pieszego lub podróżującego - jak

Wyniki są następujące:
I miejsce: Gabrysia Woźniak – klasa Ib, Szymon Woźniak – klasa II
II miejsce: Oskar Skorek - klasa Ib, Maciej Kuźdub – klasa II
III miejsce: Wiktoria Woźniak – klasa Ia, Patryk Sieczka – klasa Ia
Wyróżnienie: Oliwia Miernik – klasa Ib, Kacper Warwas – klasa Ib
Patryk Staszałek – klasa II.
Z prac wykonanych przez uczniów została zrobiona wystawa, która
znajduje się na holu szkolnym.
Renata Wiatr

s t yc z e ń 2014

Nasza Gmina

9

W G m i n i e i O ko l i c y

Święta Cecylia i Chór „Romano”
Dzień 22 listopada
ustanowiony jest Świętem Chórów, których
patronką jest Święta Cecylia. Jak co roku członkowie Stowarzyszenia
Romano obchodzili ten
dzień przy słodkim poczęstunku przygotowanym tym razem przez Jadwigę Kowalik i dźwiękach popularnych
melodii, prezentowanych przez Zofię Szlęzak (skrzypce). Świetlica
środowiskowa rozbrzmiewała także pieśniami zespołu.
Jakże wszyscy mile byli zaskoczeni pojawieniem się wójta Zdzisława Woźniaka, który złożył wszystkim okolicznościowe życzenia
sukcesów i dalszej długiej działalności. Skromna uroczystość przerodziła się dzięki temu w ważne wydarzenie dla członków chóru, tym
bardziej, że oprócz muzyki, głównej bohaterki spotkania, miały miejsce rozmowy o tym, co dzieje się w gminie, jakie inwestycje dla dobra
mieszkańców będą realizowane w najbliższej przyszłości.
Dziękujemy Panu Wójtowi, że doceniana jest nasza działalność i że
będąc na emeryturze mamy możliwość realizowania się i spędzania
wolnego czasu kontaktując się z innymi, że nie jesteśmy anonimowi.
Krystyna Staszewska

Wieczór andrzejkowy w świetlicy
wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym
Najlepszą okazją, aby dowiedzieć
się, co czeka dzieci
w przyszłości, było
spotkanie andrzejkowe w świetlicy
wiejskiej w Lipowym
Polu
Skarbowym
zorganizowane
25
listopada przy pomocy
radnego Włodzimierza Focha i rady sołeckiej. Zabawę andrzejkową
poprowadziła
Edyta Niziołek.
Andrzejki to wieczór wróżb. Wtedy to
dziewczynki, a nawet
chłopcy, chcą dowiedzieć się o swoim przyszłym losie. Świece, oraz
zapach topionego wosku wywoływały nastrój sprzyjający przepowiedniom i magii. W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć
wszystkich popularnych wróżb
i przepowiedni. Dzieci poznawały znaczenie magicznych przedmiotów, kolorów i liczb. Wiedzą
kim będą w przyszłości i wiedzą
jakie niespodzianki szykuje im
przyszłość. Największą atrakcją
okazało się lanie wosku przez
zaczarowany klucz z ogromnym
oczkiem. Dzieci uwolniły wodzę fantazji w odgadywaniu po-
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wstałych wzorów. Wróżby
przeplatane były różnymi zabawami, w których
uczestniczyli również rodzice i babcie dzieci.
Na koniec po wyczerpujących zabawach na
dzieci czekał słodki poczęstunek.
Agnieszka Sadza

„Chodźta bosso pu Łysicy”

Pod tym hasłem suchedniowski oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci już
po raz IV zorganizowało
Regionalny Dziecięcy Konkurs Recytatorski Gwarą
Ludową Chodźta bosso pu
Łysicy.
Wśród 29. młodych recytatorów znalazły się również uczennice Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym – Magda Niziołek i Gabrysia Walas, których do konkursu przygotowała
Lidia Mirkowska.
(jaki)

SZACHOWE GRAND PRIX 2013
Gminy Skarżysko Kościelne
Wyniki VIII turnieju - 8 grudnia 2013r.
Kategoria „open” 				
1. Kocia Kamil
2. Gorgoń Kazimierz
3. Słoka Andrzej
4. Socha Zdzisław
5. Górzyński Zbigniew
6. Kabała Krzysztof
7 . Jędras Tomasz
8 . Czubak Zbigniew
9 . Dudek Zdzisław
10. Orłowski Jarosław
11. Dąbrowski Zygfryd
12 . Wojton Zenon
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Skarżysko - Kamienna
Stąporków
Stąporków
Stąporków
Skarżysko Kościelne
Majków
Skarżysko Kościelne
Skarżysko Kościelne
Skarżysko - Kamienna
Sadek
Stąporków
Skarżysko Kościelne

Pkt.
9,5
8,5
8,5
8,5
8
6,5
5
3,5
3
3
1,5
0,5
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„Czas wolności”
Pod tym hasłem w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym odbyła się akademia z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości.

Obecnych,
w tym sekretarz
gminy
Monikę
Mączyńską i dyrektora szkoły Witolda
Woźniaka
w imieniu organizatorów powitała
Lidia Mirkowska,
po czym prowadzenie przejęła uczennica szkoły Monika Wiatr.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły zebrani z ozdobnymi kotylionami
na piersiach odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, po czym chór szkolny zaprezentował
program okolicznościowy przygotowany z uczniami przez: Renatę
Wolską, Lidię Mirkowską, Grażynę Wiatr, Agnieszkę Pakułę i Edytę Bartosiewicz. Później wystąpili laureaci finałowego VI Skarżyskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Generała Antoniego Hedy Szarego zatytułowanego Z Pieśnią Do Niepodległej – 10. osobowy zespół
oraz solistka Oliwia Kocia. Ich z kolei przygotowały: Renata Wolska,
Anastazja Górzyńska oraz Beata Pastuszka.
Na koniec wręczone zostały nagrody w ramach
konkursów organizowanych przez
szkolną bibliotekę
i polonistów: Monikę Walachnia –
Zawadzką, Magdalenę Mamcarz oraz
Annę i Pawła Rokitów. Konkursy te były
organizowane w ramach
obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
W kategorii Okładka
klas I-III I miejsce zajęli
Gabriela Woźniak i Maciej Kuźdub, II – Wiktoria Minda, Kacper

Warwas, a III – Wiktoria Stefańska i Karolina Sieczka. Wyróżnienie
– Czarek Mijas. W grupie starszej – IV-VI klasa – najlepsza okazała
się Gabrysia Kuźdub, na II miejscu jury sklasyfikowało Nicolę Ćmiel
a na III Karola Skrzypczaka.
Z kolei w kategorii Wiersz zwyciężył Kamil Sadza, przed Dominiką Sławińską i Dawidem Kabała, a w kategorii Hasło czołowa trójka to Bartek Janowski, Kamil Sykulski i Damian Warwas. W obu
tych kategoriach wyróżnienia otrzymały Wiktoria Kuźdub i Grzegorz Majewski.
Jacenty Kita

11 listopada
Z okazji 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym wraz
z wychowawczyniami Moniką Bujnowską i Katarzyną Żmijewską
przygotowali akademię upamiętniającą to ważne wydarzenie. Powagi
sytuacji dodali zacni goście: Monika Mączyńska – sekretarz gminy
Skarżysko Kościelne oraz Włodzimierz Foch - radny gminy.

Cała uroczystość pokazała najmłodszym odbiorcom jak długą drogę
musiał przejść polski naród, aby po 123. latach
niewoli odzyskać wolność.
Fakty z historii przytaczała uczennica klasy VI
– Klaudia Bućko, a wzruszający śpiew Wiktorii
Sieczki i Klaudii Bućko z towarzyszeniem chóru szkolnego przybliżył
dzieciom nasze pieśni patriotyczne.
Na zakończenie, po obejrzeniu krótkiego filmu pt. Niepodległość,
Ilona Wątła - p.o. dyrektor szkoły, przypomniała zebranym, jak ważne w życiu każdego Polaka jest czczenie pomięci narodowej.
Monika Bujnowska
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Dzień Pluszowego Misia

Ślubowanie pierwszaków
Patryk Bućko i Kacper Kowalik złożyli uroczyste ślubowanie oraz zostali przez
dyrektor szkoły Ilonę Wątła pasowani na
ucznia klasy I Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym.
W tej podniosłej chwili byli z nimi
m.in. wójt Zdzisław Woźniak, radny Włodzimierz Foch, przewodnicząca rady

powym Polu Skarbowym
przygotowali dla najmłodszych uczniów niespodziankę. Były wierszyki
o misiach, wesołe piosenki oraz wspaniałe tańce.
Przedszkolaki i starszaki
przynieśli ze sobą plu-

rodziców
Wiesława
Krzętowska, nauczyciele zatrudnieni w szkole
oraz starsi i młodsi koledzy (aż w liczbie 12! - oni
ślubowanie złożą za rok).
Uczniowie
zaprezentowali w formie turnieju
rycerskiego program artystyczny przygotowany z nimi przez
Katarzynę Żmijewską (wychowawczynię uczniów) i Monikę
Bujnowską. Imprezę poprowadziły Klaudia Bućko i Wiktoria Sieczka.
Następnie po wprowadzeniu flagi narodowej i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego uczniowie złożyli ślubowanie, zostali pasowani
na ucznia, a następnie obradowani prezentami i upominkami. Gratulacje i życzenia sukcesów w dalszej edukacji złożył młodym bohaterom tego dnia wójt Zdzisław Woźniak.
Jacenty Kita

Pasowanie przedszkolaków
Dnia 29.11.2013 r. w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym odbyło się uroczyste Pasowanie
na Przedszkolaka.
Dzieci
zaprezentowały
przygotowaną przez wychowawczynię Małgorzatę Marszałek akademię z tej okazji.
W tym podniosłym dniu dzieciom towarzyszyli dumni rodzice, dziadkowie i babcie, a także
uczniowie szkoły.
Ślubuję chodzić do przedszkola, ślubuję uśmiechać się dookoła, ślubuję wszystko zjadać ze smakiem, ślubuję być dzielnym przedszkolakiem - tymi słowami przysięgi
uroczyste Ślubowanie rozpoczęła dyrektor Ilona Wątła. Po akcie ślubowania odbyło się wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz upominków, po czym p. dyrektor zaprosiła dzieci na słodki poczęstunek,
gdzie dzieci spędziły miło czas ze swoimi gośćmi. 		
Małgorzata Marszałek
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25 listopada obchodzony jest Dzień Pluszowego Misia.
Z tej okazji uczniowie klasy I-IV: Patryk
Bućko, Kacper Kowalik, Natalia Skowron,
Ola Romańska oraz
Oliwka Bućko ze Szkoły Podstawowej w Li-

szowych przyjaciół,
z którymi wzięli
udział w ciekawych
konkursach dotyczących niedźwiadków.
Na samym końcu dzieci odtańczyły
taniec misia dookoła
dyrektor Ilony Wątłej. Nad całością imprezy czuwała Monika Bujnowska. Pamiętajmy że czy to jutro, czy to
dziś, wszystkim jest potrzebny miś.
Monika Bujnowska

Spotkanie z Mikołajem w Kierzu
Idzie, idzie święty z długą siwą brodą,
a dwaj aniołkowie za ręce go wiodą.
Każdemu nad głową złota gwiazdka świeci,
idą i szukają samych grzecznych dzieci
W Polsce dzień Świętego Mikołaja obchodzony jest tradycyjnie
6 grudnia jako wspomnienie Świętego Mikołaja, biskupa Miry. Tego
dnia również do
naszej szkoły zawitał Święty Mikołaj. Po uroczystym powitaniu
dzieci zaprezentowały swoje wiersze
i piosenki. Po występach artystycznych nadszedł czas
na prezenty. Mikołaj nie zapomniał
o żadnym dziecku i każdy został obdarowany. Podczas wizyty Mikołaj rozstrzygnął konkurs na najładniejszą pracę z jego wizerunkiem.
Pierwsze miejsce zdobyły Julka i Maja Sadza, drugie Amelia Kuźdub
a trzecie Karol Sadza. Spotkanie z Mikołajem minęło bardzo szybko
i sprawiło dzieciom wiele radości i wrażeń.
Katarzyna Woźniak
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Spotkania w bibliotece i przedszkolu
Biblioteka Publiczna od kilku
lat bierze aktywny udział w akcji
Czytania Dzieciom zainicjowanej
przez Fundację ABCXXI - Program Zdrowia Emocjonalnego.
W październiku wznowiliśmy akcję 20. minutowego czytania dzieciom. Przez cały rok
systematycznie, raz w miesiącu
czytane są wybrane pozycje
z literatury dziecięcej, mając na
uwadze święta, okazjonalne sytuacje. Bibliotekarz Teresa Banaszczyk oraz Barbara Kocia,
dyrektor przedszkola zapraszają
znanych gości, ale również czuwają nad przygotowaniem spotkania.
20 listopada w bibliotece
gminnej było bardzo gwarno i wesoło, a to za sprawą dzieci z Przedszkola, które przyszły wysłuchać
bajek czytanych przez pana Pawła Rokitę – polonistę z miejscowego gimnazjum. Pan Paweł tak
pięknie czytał bajeczki, że dzieci
spontanicznie i aktywnie włączyły
się do wspólnej zabawy. Spotkanie
umiliły zabawy ruchowe oraz nagrody za udział w zabawie.
Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:
- buduje, a potem wzmacnia
więź między dzieckiem
i dorosłym,
- kształtuje zdrowie emocjonalne,
- rozwija wyobraźnię i słownictwo najpierw bierne
potem czynne,
- uczy myślenia, kreatywności,
- wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i budzi pozytywne interakcje,
- zachęca do stałego obcowania z książką i wyrabia nawyk kontaktu
z książką,
- uczy właściwych postaw moralnych i społecznych.
Teresa Banaszczyk

wspaniałych przygód. Młoda widownia okazała się widownią niezwykle wdzięczną. Z uwagą i skupieniem wpatrzona w aktorów, w dekoracje, wsłuchana w piosenki i w treść przedstawienia, dostrzegła
najdrobniejsze niuanse płynące ze sceny i szczerze nagradzała je gorącymi oklaskami. W teatrze panowała wspaniała i radosna atmosfera.
Zakończeniem pobytu w Kielcach był posiłek w McDonaldzie.
Wyjazd należy zaliczyć do bardzo udanych.
Iwona Rafalska

Kochamy misie
Dzieci z klasy II i III z Kierza
Niedźwiedziego wraz z paniami
przyjechały w poniedziałek 25 listopada do Biblioteki w Skarżysku Kościelnym.
Spotkanie odbyło się z okazji
Światowego Dnia Pluszowego Misia.
W tym dniu dzieci przybyły do biblioteki wraz ze swoimi ulubionymi

misiami – maskotkami. Przedstawiły swoje pluszaczki kolegom, koleżankom, wysłuchały opowieści o tym, kiedy i w jakich okolicznościach powstała maskotka miś – jedna z najpopularniejszych zabawek
dla dzieci na świecie. Uczestniczyły w konkursach i zabawach min.:
zabawa z misiem - Misiowy masaż, próba nadmuchania jak najszybciej
balonów, zlizywanie w jak najkrótszym czasie miodu z talerzyka bez
pomocy rąk, zagadki Kubusia Puchatka, zagadki słowno -obrazkowe
Za udział w konkursach dzieci otrzymały na pamiątkę pluszowe misie.
Teresa Banaszczyk

Mikołajki z teatrze
Uczniowie z Majkowa w atrakcyjny sposób
uczcili imieniny (nieco
wczesne) św. Mikołaja.
Otóż 3 grudnia udali się
do Teatru im. Stefana
Żeromskiego w Kielcach
na spektakl w reżyserii
Jana Szurmieja pt. Ania

„Być jak Pippi”
11 listopada 2013 r. Fundacja Casus w ramach projektu Klucz do
przyszłości, zorganizowała wyjazd dla uczniów PSP w Kierzu Niedźwiedzim do Teatru Lalki i Aktora Kubuś w Kielcach na sztukę pt. Być
jak Pippi.
Spektakl pokazywał
życie dwójki rodzeństwa,
które zmieniało się, gdy
w ich życie wkroczyła
nowa osoba - dziewczynka
przypominająca bohaterkę
książek Astrid Lindgren,
słynną Pippi Langstrumpf.
Wtedy rozpoczęła się seria

z Zielonego Wzgórza. Inscenizacja, pełna
niezwykłych efektów w postaci oryginalnego tekstu opartego na słynnej powieści
L. M. Montgomery oraz muzyki, dostarczył wielu wspaniałych wrażeń.
Ukoronowaniem wyjazdu stała się
wizyta w ukochanej restauracji dzieci
(i nie tylko) – McDonalds, gdzie wzruszeń
smakowych dostarczały zestawy Happy
Meal.
Zadowoleni milusińscy już planują następną wyprawę o podobnym charakterze.
Justyna Dziumowicz-Dziura

s t yc z e ń 2014

Nasza Gmina 13

R oz m a i to ś c i

Rafał Lipka punktuje
Znakomitą końcówką sezonu może pochwalić
się Rafał Lipka, nauczyciel języka polskiego i historii w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze,
startujący w barwach Kobry Kościan w zawodach
trójboju siłowego i podnoszenia ciężarów. Po
triumfie w Knurowie Lipka po raz czwarty z rzędu
zdobył srebrny medal Mistrzostw Polski w trójboju
siłowym ulegając tylko byłemu mistrzowi świata
Danielowi Grabowskiemu. Zawody rozegrano
pod koniec listopada w Mińsku Mazowieckim,
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I, II, III, IV TRASAOdbiórWielkogabaryty
(cała gmina Skarżysko Kościelne)

I, II, III, IV TRASA OdbiórSelektywne
Szkło
(cała gmina Skarżysko Kościelne)

I, II, III, IV TRASA
OdbiórSelektywne plastik
(cała gmina Skarżysko Kościelne)

IV TRASA odbiórzmieszane odpady komunalne
(Grzybowa Góra, Kierz Niedźwiedzi)

III TRASA odbiórzmieszane odpady komunalne
(Skarżysko Kościelne I i II)

II TRASA odbiór zmieszane odpady komunalne
(Majków, Michałów)

I TRASA
odbiór zmieszane odpady komunalne
(Lipowe Pole Skarbowe, Lipowe Pole
Plebańskie, Świerczek, Skarżysko Kościelne ul.:
Leśna, Dworska, Spacerowa, Olszynki, Kolonia)

Siatkarki Dany Gameb
Skarżysko - Kościelne odniosły trzecie zwycięstwo w Świętokrzyskiej III Lidze Kobiet.
25 listopada w sali II LO im
A. Mickiewicza podejmowały
lidera rozgrywek MUKS Jedynkę Ostrowiec Świętokrzyski, po
emocjonującym spotkaniu podopieczne trenera Jarosława Mosiołka
pokonały rywalki 3:1 (25:20, 25:17, 23:25, 25:23) i awansowały na fotel
lidera.
Spotkanie było bardzo zacięte i emocjonujące, pierwsze
dwa sety należały do siatkarek
Dany Gameb, które przez cały
czas kontrolowały sytuację
na parkiecie, pierwszy set zakończył się wygraną drużyny
ze Skarżyska 25:20, podobnie
było w drugim secie, Dana
Gameb wygrała 25:17. Prowadzenie 2:0 spowodowało zbyt
duże rozluźnienie w szeregach
gospodyń co można było zauważyć w trzeciej odsłonie
spotkania, przez większość
seta walka była wyrównana, Jedynka odskakiwała na kilka punktów, ale podopieczne Jarosław Mosiołka szybko
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu
odrabiały straty, ostatecznie siatkarki z OstrowGminy Skarżysko Kościelne – Od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
ca wygrały tą cześć meczu 25:23 i doprowadziły
do wyniku 2:1 Podobnie było w czwartej odsłonie
spotkania, walka od początku punkt za punkt,
jednak w końcówce seta
bardziej skoncentrowane
były zawodniczki Dany,
2014r.
które wygrały 25:23
i w całym spotkaniu
MIESIĄC:
3:1. Dzięki tej wygranej
Dana Gameb Skarżysko
Kościelne objęła prowadzenie w lidze. MVP spotkania została wybrana zawodniczka Dany Gameb
Lena Nowak.
Zespół Dana wystąpił w składzie: Martyna
dzień
dzień
dzień
dzień
dzień
dzień
Drabik, Paulina Staniszewska, Lena Nowak, Padzień miesiąca
miesiąca miesiąca
miesiąca
miesiąca
miesiąca
miesiąca
trycja Siadaczko, Magdalena Marcinkowska, SylStyczeń
28
29
30
31
9
16
wia Kalwat, Klaudia Grzyb, Katarzyna Dejworek.
Luty
25
26
27
28
6
13
Wcześniej podopieczne trenera Jarosława
Marzec
25
26
27
28
6
13
Mosiołka pokonały w meczu wyjazdowym UKS
Kwiecień
29
30
24
25
3
1
10
Czwórkę Kielce 3:0 (25:12,25:13,25:14).
Maj
27
28
29
30
6
8
(jk)

I, II, III, IV TRASA OdbiórPopiół
(cała gmina Skarżysko Kościelne)

a zawodnik rywalizował w kategorii powyżej
120 kg. W przysiadach zaliczył tylko 275 kg,
ale prawdziwy popis dał w wyciskaniu leżąc
i martwym ciągu. W pierwszym z wcześniej
wymienionych bojów zaliczył 240 (niewiele mniej od rekordu życiowego), natomiast
w martwym ciągu pobił ustanowiony w czerwcu rekord życiowy podnosząc w Mińsku 315
kg. Był to jeden z największych ciężarów zawodów w tym boju. W sumie Lipka zgromadził na swoim koncie 830 kg
(również rekord życiowy) udowadniając, że im starszy, tym jest lepszy.
- Jeśli tylko mogę, trenuję 6 razy w tygodniu i choć trener Kobry, Roman Szymkowiak, mówi, że to za dużo, uważam, że cierpliwa i wytrwała praca na treningach skutkuje dobrym wynikiem na zawodach
– mówi belfer z Grzybowej Góry.
Jakby tego było mu mało Lipka wystartował 7 grudnia w Pucharze
Gór Świętokrzyskich w podnoszeniu ciężarów, który rozegrano w Kunowie. Triumfował w kategorii seniorów z wynikiem w dwuboju 210
kg, za co otrzymał przepiękny puchar od gospodarza zawodów Stanisława Pożogi. - Podnoszenie ciężarów, traktuję jako rozluźnienie po
trójboju. Zawodnicy w Polsce rywalizujący ze mną w grupie weteranów powyżej 35 lat osiągają zbliżone rezultaty, więc nasze zmagania
podczas zawodów toczą się do ostatniego podejścia – powiedział po
zawodach Lipka.
Podsumowując rok 2013 dodał, że chciałby w przyszłym roku
mieć podobną formę i zakwalifikować się na Mistrzostwa Europy weteranów w trójboju siłowym w roku 2015. Życzymy, już nie tylko połamania sztangi, ale również pogięcia obciążenia.
(jk)

Są liderkami III ligi siatkarskiej
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Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) czynny w każdą środę od godz. 11.00 do 19.00
służy do oddawania takich odpadów jak: baterie i akumulatory, świetlówki, odpady biodegradowalne, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, opakowania po farbach,
lakierach oraz innych środkach chemicznych, olejach silnikowych i hydraulicznych, odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony, tekstylia, opakowania z tekstyliów, oleje i tłuszcze.
WYKONAWCA:
Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski, ul. Szydłowiecka 28A, 26-110 Skarżysko - Kamienna
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Nasze Bezpieczeńst wo

Z wizytą u strażaków

Nagrody dla OSP Grzybowa Góra

W dniu 28 listopada br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji
w Kielcach w Sali Obrad im. Jana Ponurego Piwnika odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje. W XI edycji konkursu organizowanego pod patronatem
Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego udział wzięło Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze.
Komisja konkursowa w składzie: Tadeusz Solarz, Anna Zielińska-Brudek, Artur Putowski, Robert Szwagierczak, Stanisław
Golmento i Michał Piechota, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami
i efektami działań podejmowanych przez druhów OSP w okresie wakacji letnich w roku 2013, podjęła decyzję o przyznaniu OSP Grzybowa Góra III miejsca w konkursie oraz nagrody Świętokrzyskiego
Komendanta Policji w formie zestawu nagłaśniającego LD Systems
Pro Speakers Series LDP102A (kolumna z wbudowanym wzmacniaczem 100 W oraz mikrofon).
Ponadto
Kasa
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach
ufundowała nagrodę
specjalną dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Grzybowej Górze
na ręce Prezesa Mariana
Gładysia w formie zastawy
stołowej (serwis kawowy
porcelanowy na 48 osób),
a wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe grawertony
wręczane przedstawicielom
jednostek samorządu terytorialnego. Nagrody z rąk
I Zastępcy Świętokrzyskiego
Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł.
insp. Rafała Kochańskiego
oraz Dyrektora KRUS w Kielcach Tomasza Jagiełły osobiście odebrał Prezes OSP Marian Gładyś.
W imieniu Wójta Gminy Skarżysko Kościelne podziękowania
dla Urzędu Gminy i wójta Zdzisława Woźniaka oraz pamiątkowy
grawerton odebrała sekretarz gminy Monika Mączyńska.
Spotkanie przebiegło w przyjacielskiej atmosferze uświetnionej
występem asp. sztab. Tomasza Królaka, który zaśpiewał dla wszystkich zgromadzonych piosenkę o bezpiecznym poruszaniu się po drodze.
Prezes OSP Grzybowa Góra serdecznie dziękuje Dyrekcji i Gronu
Pedagogicznemu Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze za czynne
włączenie się w wakacyjną akcję zapewniającą dzieciom bezpieczne
spędzenie wolnego czasu.
Rafał Lipka

18 listopada 2013 r. uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej
w Skarżysku Kościelnym pod opieką wychowawczyni Katarzyny
Malik i pedagoga szkoły Renaty Wiatr odwiedzili jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej. Wycieczka edukacyjna odbyła się
dzięki
uprzejmości
Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej st.
bryg. mgr inż. Sylwestra Hamera.
O godz. 9.00 w budynku PSP w Skarżysku-Kamiennej rozpoczęła się wycieczka
uczniów klasy szóstej
Szkoły Podstawowej
w Skarżysku Kościelnym. Osobami prowadzącymi spotkanie
byli młodszy kapitan
Arkadiusz Sobczyk,
który
opowiadał
o niebezpiecznej pracy
strażaków, oraz młodszy aspirant Zbigniew
Piętak, który demonstrował sposób użycia sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Dzieci w trakcie wycieczki odwiedziły m.in. dyspozytornię, gdzie miały okazję zobaczyć, jak wygląda procedura przyjmowania zgłoszeń oraz jak wygląda współpraca z innymi jednostkami.
Uczniowie mieli okazję również połączyć się z wozami gaśniczymi
straży, zobaczyć jak wyglądają profesjonalne GPS-y.
Następnie odbył się pokaz przygotowania strażaka do akcji
gaśniczej oraz odwiedziny w garażu, gdzie uczniowie mieli okazję
z bliska obejrzeć samochody gaśnicze. Chętni mieli okazję poczuć
się jak prawdziwi strażacy i założyć kask strażacki, maski gaśnicze,
butle i inne sprzęty używane w akcjach ratunkowo-pożarniczych.
Największym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyła się kamera termowizyjna wykorzystywana m.in. w czasie akcji
poszukiwawczych. Ostatnim
z pokazywanych sprzętów
był ekwipunek wykorzystywany w czasie skażeń
chemicznych.
Skafander
chroniący strażaka w trakcie
takiej akcji wygląda jak kombinezon kosmonauty – porównywał jeden z uczniów.
Ostatnim punktem wycieczki było zwiedzanie pomieszczeń użytkowo gospodarczych w remizie strażackiej.
Serdeczne podziękowania należą się Naczelnikowi
Wydziału Operacyjno-Kontrolno-Rozpoznawczego - st. kpt. mgr
Szczepanowi Wierzbowiczowi, który jako rodzic jednego z uczniów
biorących udział w tej wycieczce edukacyjnej, aktywnie włączył się
w jej organizację.
Katarzyna Malik
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