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WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

Oto nasze Młode Talenty

Weronika Barabasz, Mikołaj Sieczka, Julia Kateusz, Weroni-
ka Wiśnios, Kacper Gładyś, Michał Wierzbowicz, Oliwia Wołosz, 
Wiktor Gula i Bartłomiej Sieczka oraz Ewa Kosela, Wiktoria Wal-
czyńska, Julia Sieczka, Karolina Szeloch, a także Mega talent Blan-
ka Figarska. 

Relacja w lipcowym wydaniu Naszej Gminy.

Na Zielonej Szkole

Dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach uczniowie Zespołu Szkół 
Publicznych w Skarżysku Kościelnym brali dwukrotny udział w Zie-
lonej Szkole.

Czytaj na str. 7

„Kocham Cię Mamo, kocham 
Cię Tato”

Pod tym ty-
tułem 11 czerw-
ca w Grzybowej 
Górze odbył 
się tradycyjny, 
przedwakacyjny 
festyn rodzinny.

Czytaj na str. 12, fotorelacja na str. 15

Jubileusz 25.lecia MPWiK

19 maja w Patio MCK w Skarżysku-Kamiennej uroczyście świę-
towano Jubileusz 25.lecie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji, którego od 2007 udziałowcem jest nasza gmina.

Czytaj na str. 2

30.lecie Parafii Majków

Podniosła uroczystość miała miejsce w dniu 10 czerwca w parafii 
Majków. Z okazji Jubileuszu 30.lecia Parafii ks. bp. Piotr Turzyński 
konsekrował i poświęcił kościół oraz namaścił ołtarz.

Czytaj na str. 8-9, fotorelacja na str. 16

Nasi strażacy zdominowali zawody strażackie
11 czerwca na stadionie 

Ruchu w Skarżysku-Ka-
miennej przeprowadzono X 
Powiatowe Zawody Sporto-
wo – Pożarnicze OSP. Łącz-
nie rywalizowało niemal 200 
druhów i druhenek z 10 jed-
nostek OSP z terenu powiatu 
w 22 kategoriach. 

Czytaj na str. 10-11
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Przedszkolaki dla samorządowców

Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony przez Sejm 
RP w 2002 roku i obchodzony jest corocznie 27 maja. Z tej okazji, 
tradycyjnie przedszkolaki ze Skarżyska Kościelnego uświetniły ten 
dzień swoimi występami. Przedstawienie Czy dobrze znasz nasz re-
gion… naszą gminę? pod kierunkiem Magdaleny Kolasy tym razem 
przygotowały dzieci z grupy Żabki. 

Pierwsza zabrała głos dyrektor przedszkola Barbara Kocia, 
dziękując wszystkim Pracownikom Samorządu, Kierownikom i Pra-
cownikom Jednostek Samorządowych, Radnym i Sołtysom za trud 
i ciężką pracę dla dobra lokalnych społeczności, dzięki czemu roz-
kwita nasza mała ojczyzna. Dzieci zabrały wszystkich zaproszonych 
gości z urzędu w podróż po naszej Ziemi Świętokrzyskiej, powiecie, 
gminie. Występ uświetniły piosenki i piękne polskie tańce w wyko-
naniu dzieciaków. Nie zabrakło też  świętokrzyskich czarownic pę-
dzących na miotłach, skrzatów mieszkających w prastarych Górach 
Świętokrzyskich. 

Na koniec występu dzieci złożyły piękne życzenia i wręczyły 
drobne upominki. Wójt gminy Zdzisław Woźniak w imieniu swoim 
i wszystkich pracowników urzędu serdecznie podziękował dzieciom 
za występ i pamięć o Dniu Samorządowca oraz obdarował dzieci sło-
dyczami i upominkami.

Magdalena Kolasa

Złoto dla Lipki po raz trzeci
W dniach 20-21 maja 2017 roku w Kielcach rozegrano Mistrzo-

stwa Polski Weteranów w Trójboju Siłowym Klasycznym, w których 
wystartował Rafał Lipka. 

Reprezentujący barwy Wikinga Starachowice zawodnik rywali-
zował w kategorii weteranów 40-49 lat w klasyfikacji Open. Lipka 
bez problemu uporał się w przysiadach z ciężarami 245 kg i 255 kg, 
aby w ostatecznej próbie podnieść 265 kg. W wyciskaniu leżąc si-
łacz mierzył się nie tylko z ciężarem, ale również z bolącym barkiem, 
dlatego zaliczył tylko 165 kg. Przed martwym ciągiem sytuacja na 
pomoście była niezwykle klarowna, wystarczyło zaliczyć pierwsze 
podejście, aby wygrać. Próbę o ciężarze 245 kg nasz siłacz wykonał 
znakomicie zapewniając sobie zwycięstwo w Mistrzostwach Polski 

Weteranów. W drugim podejściu Lipka zaliczył jeszcze 260 kg, nato-
miast w trzecim podejściu spalił 272,5 kg, ale te próby już o niczym 
nie decydowały. 

Po raz trzeci z rzędu Lipka zdobył Mistrzostwo Polski Wetera-
nów w formule Open. 

Gratulujemy!
(jaki)

Jubileusz 25.lecia MPWiK
19 maja w Patio MCK w Skar-

żysku-Kamiennej uroczyście 
świętowano Jubileusz 25.lecia 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji, któ-
rego od 2007 udziałowcem jest 
nasza gmina.

Na uroczystość w mocnej 
grupie przybyli nasi samorzą-
dowcy: przewodnicząca rady 
gminy Marzena Piętak, wójt Zdzisław Woźniak, skarbnik gminy 
Danuta Barwicka, zastępca przewodniczącego rady Zdzisław Ry-
marczyk, radni Renata Kępa, Zbigniew Piętak i Janusz Sieczka, 
a także prezesi OSP w Grzybowej Górze Marian Gładyś i Lipowym 
Polu Plebańskim Tadeusz Chyb.

Nie zabrakło okolicznościowych wystąpień, w tym naszych wło-
darzy, którzy przekazali symboliczny grawerton w postaci… kropli 
wody. Za dotychczasową współpracę podziękował Tadeusz Chyb. 

Wręczono również wyróżnienia dla emerytów i pracowników 
spółki, a w części artystycznej wystąpili członkowie Autorskiej 
Szkoły Musicalowej Macieja Pawłowskiego, Partycja Zarychta oraz 
kabaret Weźrzesz. Na zakończenie uroczystości zaśpiewał Roman  
Gładyś.

Jacenty Kita
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Powiat pozyskał ponad 83 tys. na most 
w Majkowie 

Powiat skarżyski ubiegał się o dodatkowe środki rezerwy subwen-
cji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa 
mostu w ciągu drogi powiatowej 0576T w miejscowości Majków polega-
jącej na wzmocnieniu przyczółków i dostosowaniu przekroju poprzecz-
nego do przekroju drogowego. Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów 
przyznano powiatowi na ten cel kwotę 83.500,00 zł.  

W ramach przebudowy mostu planowane są roboty przygotowaw-
cze, roboty rozbiórkowe i roboty konstrukcyjne w zakresie przebudo-
wy mostu. Powiat skarżyski na realizację zadania zaplanował w swoim 
budżecie kwotę w wysokości 100 tys. zł.  

(jaki)

Samorządowcy modlili się w Ostrej 
Bramie

26 maja na okolicz-
ność przypadającego na-
zajutrz Dnia Pracownika 
Samorządowego w Sank-
tuarium Matki Boskiej 
Ostrobramskiej w Skar-
żysku-Kamiennej spotkali 
się samorządowcy na uro-
czystej Mszy św., na którą 
zaprosił ich kustosz ks. 
Jerzy Karbownik. 

Obecne były poczty 

sztandarowe Starostwa Powiatowego i Miasta Skarżyska, powiat re-
prezentowała Katarzyna Bilska, członek zarządu powiat z liczną gru-
pą pracowników, a nasz samorząd wójt Zdzisław Woźniak.

(jaki)

Sprostowanie
W poprzednim wydaniu NG (nr 05/108) na str. 5 podałem błędną 

informację w art. dotyczącym relacji z sesji rady gminy. Włodzimierz 
Foch zgłosił interpelację dotyczącą profilowania i udrożnienia rowu 
przy ul. Skarbowej, a nie niwelacji poboczy, jak napisałem.

Zainteresowanego oraz mieszkańców Lipowego Pola Skarbowego 
za podanie nieprecyzyjnej informacji przepraszam.

Jacenty Kita

Jednogłośne absolutorium dla wójta
Podczas sesji 

rady gminy odbytej 
w dniu 26 czerwca 
wójt gminy Zdzisław 
Woźniak uzyskał 
jednogłośnie absolu-
torium z wykonania 
budżetu za rok 2016. 
Wynik głosowania 
rada nagrodziła bra-
wami, a wójt kwiata-
mi podziękował radnym składając na ręce przewodniczącej rady gmi-
ny Marzeny Piętak. Kwiatami obdarował również swych najbliższych 
współpracowników, tj. skarbnik gminy Danucie Barwickiej i sekre-
tarz gminy Monice Mączyńskiej.

W roku 2016 dochody gminy zostały zrealizowane w kwocie 
20.192.003 zł tj. 99,81% zaplanowanych (20.230.963 zł), zaś wydatki 

osiągnęły poziom 18.562.085 zł, tj. 91,75% planu. Na inwestycje w roku 
2016 gmina wydatkowała 809.742 zł.

Sesja przedwakacyjna była wyjątkowo pracowita. Zgłoszono wie-
le wniosków oraz interpelacji. Obecni byli na niej przedstawiciele ul. 
Leśnej i Dworskiej interweniujący w sprawie złego stanu technicznego 
tych ulic i konieczności ich pilnego remontu.

Obszerna relacja w lipcowym wydaniu Naszej Gminy.
Jacenty Kita

Za miesiąc napiszemy m.in. o:
Ogromna ilość wydarzeń, która miała miejsce w ostatnim miesią-

cu sprawiła, że dopiero w lipcowym wydaniu NG napiszemy o Festi-
walu Młodych Talentów w Gimnazjum, IX edycji To i owo na ludowo, 
wyborach sołtysa roku, czy też uroczystościach na Brzasku. W znacz-
nym stopniu ograniczone zostały także informacje z pracy naszych 
szkół, za co zainteresowanych przepraszam.

Jacenty Kita
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Ważny komunikat dotyczący wycinki drzew
Informujemy, że od dnia 17 czerwca 2017 r. zaczęły obowiązywać 

zmienione zasady usuwania drzew i krzewów.
Najważniejszą zmianą dla osób fizycznych, wprowadzoną przez 

nowelizację, jest ograniczenie swobodnej wycinki, którą do tej pory 
można było prowadzić na nieruchomościach stanowiących ich wła-
sność pod warunkiem, że wycinka nie była związana z prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

Na wycinkę drzew i krzewów z prywatnej posesji nadal nie będzie 
potrzebne uzyskanie zezwolenia, jednakże obowiązkowe będzie do-
konanie w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne zgłoszenie zamiaru 
usunięcia drzewa. Nie dotyczy to krzewów. 
Obowiązkowi zgłoszenia podlegają drzewa:

1. topola, wierzba, klon jesionolistny i klon srebrzysty – jeśli ob-
wód ich pnia na wysokości około 5 cm przekracza 80cm

2. kasztanowiec, robinia akacjowa i platan klonolistny – jeśli ob-
wód ich pnia na wysokości około 5 cm przekracza 65cm

3. pozostałe gatunki drzew – jeśli obwód ich pnia na wysokości 
około 5 cm przekracza 50cm.

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko wnioskodawcy;
2. oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
3. rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nie-

ruchomości. 
W przypadku gdy zgłoszenie nie będzie zawierać wszystkich 

wskazanych powyżej elementów Wójt Gminy Skarżysko Kościelne 
w drodze postanowienia, nałoży obowiązek uzupełnienia zgłoszenia 
w terminie 7 dni.

Pracownik Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne w terminie 21 dni 
od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, od-
powiednio:
1. nazwy gatunku drzewa;
2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na 

tej wysokości drzewo: 
•	 posiada	kilka	pni	–	obwodu	każdego	z	tych	pni,
•	 nie	posiada	pnia	–	obwodu	pnia	poniżej	korony	drzewa.
Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oglę-

dzin, pod warunkiem, że Wójt Gminy Skarżysko Kościelne nie wnie-
sie sprzeciwu w formie wydania decyzji administracyjnej.

Co ważne, jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 
miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie doko-
nanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa:
1. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
2. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospoda-

rowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi za-
pisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

3. na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz spełnia-
jącego kryteria do uznania go za pomnik przyrody.

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokona-
niem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować 
będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej za 1 cm obwodu 
drzewa mierzonego na wysokości 130 cm. 

Należy również zwrócić uwagę, że jeżeli w terminie 5 lat od doko-
nania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji 
o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 roku – 
Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem 
działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomo-
ści, na której rosło usunięte drzewo, to Wójt Gminy, uwzględniając 
dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieru-
chomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia 
opłaty za usunięcie drzewa.

Wycinka drzew z nieruchomości będącej we władaniu innych 

podmiotów
W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się 

we władaniu innych podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fi-
zyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowią-
zek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależał będzie od obwo-
du pnia mierzonego na wysokości 5 cm (wcześniej była to wysokość 
130 cm).

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zezwolenie bę-
dzie trzeba uzyskać w przypadku usuwania drzew, których obwód na 
wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:

1. 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego 
oraz klonu srebrzystego,

2. 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii aka-
cjowej oraz platanu klonolistnego,

3. 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia 

na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływań prac 
związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie 
gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zaka-
zów zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w tym Rozporzą-
dzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego 
mieszkańca, dlatego też prosimy o rozważne podejmowanie decyzji 
w sprawie wycinki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na obecność 
zwierząt bytujących w koronie drzew i krzewów usuwanych, ale także 
rosnących w bliskim sąsiedztwie.

Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okre-
sem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.

Grzegorz Pypeć

Zielona Szkoła w Zakopanem

W dniach 9-14 czerwca 2017 roku uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim przebywali na Zielonej Szkole 
w Zakopanem. Cały program pobytu był napięty i wypełniony róż-
nymi atrakcjami, wędrówkami po górach i zabawami. Nikt nie mógł 
narzekać na nudę. Dzieci miały okazję zwiedzić m.in. Jaskinię Mylną, 
Kościół na Krzeptówkach, wspinały się na Sarnią Skałę, podziwiały 
widoki z Gubałówki oraz wesoło spędziły czas w Aquaparku. Pobyt 
na Zielonej Szkole dostarczył uczniom nowych wrażeń, doświadczeń 
i pozytywnych przeżyć. Czas minął bardzo szybko i do domu wszyscy 
wrócili uśmiechnięci i zadowoleni z mnóstwem miłych wspomnień. 

Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Justyna Kuźdub
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Złoty klucz do Tajemnic Wszechświata 
dla Marysi Gładyś

W dniach 26-28 
maja 2017r. odbył się 
finał XXVII Ogólno-
polskiego Małego Kon-
kursu Recytatorskie-
go. Marysia przeszła 
eliminacje rejonowe 
w Skarżysku-Kamien-
nej i Kielcach i w finale 
zdobyła Złoty klucz. 

Maria Gładyś, 
uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym, 
wzięła udział w tym konkursie już piąty raz. W tym roku, tak jak  
i w latach ubiegłych przygotowywała się pod czujnym okiem instruk-
torki teatralnej z Miejskiego Centrum Kultury, Jagody Juchniewicz. 
Warto dodać, że Marysia ma na swoim koncie 1 brązowy i 4 złote klu-
cze.             Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Su kc e S y  n a Sz yc h  u c z n i ó w

VII miejsce w Polsce dla Magdy Niziołek
W dniach 25-27 maja 2017r. w Zielonce k/

Warszawy odbył się finał Olimpiady, w którym 
udział wzięło 33 uczniów w dwóch kategoriach 
wiekowych – gimnazjalnej i ponadgimnazjal-
nej. Województwo świętokrzyskie i oczywi-
ście naszą szkołę reprezentowała Magdalena 
Niziołek, uczennica klasy II a Publicznego 
Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym. Magda 
pokonała wielu swoich rówieśników i zajęła 7 
miejsce w Polsce.

Olimpiada przeznaczona była dla szkół 
gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. 
Konkurs składał się z kilku etapów – szkolne-
go, rejonowego, okręgowego i centralnego, czy-
li finału. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązywali test 
dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz 
promocji zdrowego stylu życia. 

Edyta Bartosiewicz

Konkurs piosenki angielskiej Big Talents
25 maja 2017r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Ka-

miennej, odbył się II Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej Big Ta-
lents. 

Uczniowie naszej szkoły (dwa zespoły ze szkoły podstawowej oraz 
zespół i solistka z gimnazjum) brali udział w tegorocznej edycji fe-
stiwalu. W kategorii szkół podstawowych, zespół w składzie Patrycja 

Paź (kl. I), Jagoda 
Szumiał, Bartosz 
Binder i Zuzanna 
Michalska (kl. II) 
otrzymali wyróż-
nienie za wykona-
nie piosenki I’m Still 
standing. Warto do-
dać, iż byli najmłod-
szymi uczestnikami 

tego konkursu. W kategorii gimnazjum, III miejsce zajęła Wiktoria 
Potrzeszcz z klasy I b. Uczennica zaśpiewała piosenkę Titanium, którą 
oryginalnie wykonuje australijska piosenkarka Sia. 

Anna Rokita

Podziękowania
Organizacja XXIII Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin 

nie byłaby możliwa bez wsparcia i pomocy wielu osób i firm. 
Gmina Skarżysko Kościelne - organizator i sponsor: IV Gmin-

nego Biegu Ulicznego o Puchar Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, 
III Gminnych zawodów pt. Złap Rybkę i V Turnieju piłkarskiego 
o Puchar Sekretarza Gminy.

Dziękuje:
Za patronat medialny: portalom: skarzysko24, tsk24, spot-

tedskarzysko, Tygodnikowi Skarżyskiemu i miesięcznikowi Nasza  
Gmina.

Sponsorom: Firmie Dana i Hotelowi Promień za ugotowanie 
pysznej grochówki, Firmie Batmar za chleb, Firmie Delikatesy Cen-
trum za wodę, Firmie ART -MUZ za opracowanie i wydruk pla-
katów, Firmie KEBAB HABIBY, firmie Hurtownia BEST, Sklepowi 
Wędkarskiemu PSTRĄG, Firmie Biały Kamień – Radosław Majew-
ski, Gminnemu Zrzeszeniu Wędkarzy ze Skarżyska Kościelnego, za 
ufundowanie części nagród. 

Radnym: Renacie Kępie i Andrzejowi Kwiatkowskiemu, Ste-
fanowi Kiełek i sołtysowi Skarżyska Kościelnego I - Waldemarowi 
Błach za pomoc organizacyjną, Maciejowi Szaraniec i Tomaszowi 
Kobierskiemu – za sędziowanie podczas biegu. 

Wolontariuszkom z ZSP w Skarżysku Kościelnym w osobach: 
Aleksandra Nurkowska, Wiktoria Młodawska, Ola Wiśnios, Ka-
rolina Ulewińska, Patrycja Bułka, Weronika Tarabasz, Ewa Li-
sowska  za pomoc techniczną podczas biegu.

Przewodniczącej Rady Sołeckiej wsi Skarżysko Kościelne II  
Pani Irenie Sykulskiej i Pani Annie Błach za obsługę cateringu 
podczas IV Gminnego Biegu Ulicznego.

Panu Radosławowi Tomaszewskiemu za obsługę nagłośnienia.
Za wypożyczenie sprzętu: sołectwu Grzybowa Góra (namiot), 

Skarżysko Kościelne II (namiot i stolik z parasolem), OSP Grzybo-
wa Góra (ławki i stoły), ZSP Skarżysko Kościelne (stoliki) Skarżysko 
Kościelne I (namiot, nagłośnienie i składane ławki i stoły).

Załodze karetki pogotowia - za zabezpieczenie medyczne biegu. 
Załodze policji za zapewnienie bezpieczeństwa podczas biegu. OSP 
Lipowe Pole Plebańskie, OSP Grzybowa Góra i OSP Kierz Niedź-
wiedzi za pomoc techniczną i czuwanie nad porządkiem i bezpie-
czeństwem podczas IV Gminnego Biegu Ulicznego o Puchar Wójta.

Panom: Sylwestrowi Przybycień, Jackowi Przybycień, Woj-
ciechowi Drzewieckiemu, Sebastianowi Błach, Maciejowi Szara-
niec i Tomaszowi Kobierskiemu za pomoc podczas rozstawiania 
i sprzątania namiotów i stołów z ławkami. 

Maciejowi Szaraniec za sędziowanie podczas zawodów, Jaro-
sławowi Mosiołek, Bogusławowi Kabała i Maciejowi Szaraniec za 
pomoc w organizacji turnieju piłkarskiego.

Sołtysowi Stefanowi Kiełek, sołtysowi Waldemarowi Błach, 
a także Pani Annie Błach za obsługę grilla podczas Turnieju Pił-
karskiego o Puchar Sekretarza Gminy. 

Sędziom: Tomaszowi Wiatr, Tomaszowi Szymańskiemu 
i Witoldowi Tomkowskiemu - za sędziowanie podczas zawodów 
Złap Rybkę.

Panu Tomaszowi Szymańskiemu za obsługę grilla podczas za-
wodów Złap Rybkę. 

Paniom: Dagmarze Błach i Katarzynie Kotwicy za organizację 
i nadzór nad całością turnieju. 

Ponadto dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację 
lokalnych – sołeckich wydarzeń sportowych – radnym poszczegól-
nych miejscowości, sołtysom i Radom Sołeckim, animatorom bo-
iska Orlik, Stowarzyszeniom działającym na naszym terenie, a także 
uczniom i nauczycielom za organizację szkolnych imprez sporto-
wych.           Organizatorzy
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Konkurs „Świętokrzyskie zabytki” 
rozstrzygnięty

Podczas festynu rodzin-
nego w Grzybowej Górze 
wręczono nagrody dla uczest-
ników konkursu plastycznego 
zatytułowanego Świętokrzy-
skie zabytki zorganizowanego 
przez OSP w Grzybowej Gó-
rze, w którym nagrody ufun-
dowane zostały ze środków Gminy Skarżysko Kościelne w ramach 
realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania tradycji, 
kultury i patriotyzmu.

Dziewięć prac, w czterech kategoriach, oceniała komisja w skła-
dzie: Rafał Lipka, Katarzyna Kowalik i Ewelina Hamera. W kat. 
dzieci do lat 6 I miejsce zajął Antoni Karpeta, w kat. dzieci od 7 do 13 
lat I miejsce zajęli Anna Strzelec i Bartosz Strzelec, II – Paulina Kar-

peta, III – Bartłomiej 
Maciejczak i Julia Ma-
ciejczak. Z kolei w kat. 
młodzież od 14 do 18 
lat I miejsce przyznano 
Weronice Pożoga, w kat 
dorośli powyżej 18 lat 
Annie Pożoga.

(jaki)

szkadzało im to w byciu 
ekspertem i od tej barwy. 
Najmłodsi z Kierza  
również pamiętali

Dnia 6 czerwca w Pu-
blicznej Szkole Podstawo-
wej w Kierzu Niedźwie-
dzim odbył się Dzień 
Mamy i Taty zorganizo-
wany przez Punkt Przed-
szkolny i klasę 0. 

Dzieci w pięknych 
strojach zaprezentowały 
bogaty program arty-
styczny - wiersze, piosen-
ki, tańce oraz życzenia dla 
kochanych rodziców. Na 
koniec dzieci wręczyły 
mamie i tacie własnoręcz-
nie wykonane prezenty.

Zebrano na podstawie materiałów nadesłanych przez szkoły.

d l a  m a my  i  tat y

Obchody Dnia Mamy i Taty
W placówkach oświatowych pamiętano o Dniu Matki i Dniu Ojca. 

Na tę okoliczności wspólnie świętowano, choć na różne sposoby.
Występ dla Rodziców w Kierzu Niedźwiedzim

25 maja 2017 roku uczniowie klas I-VI Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Kierzu Niedźwiedzim przedstawili występ artystyczny dla 
rodziców z okazji ich święta przygotowany przez Justynę Duklas i Ka-
tarzynę Woźniak. 

Z Mamą zawsze jest wesoło
Z okazji Święta Mamy, oddział przedszkolny w Majkowie zor-

ganizował tydzień pt.; 
Z Mamą zawsze jest wesoło. 
Cały tydzień chętne mamy 
uczestniczyły w zajęciach, 
zabawach i konkursach. 
Od poniedziałku do piątku 
mamy czytały dla dzieci, zo-
stał zorganizowany konkurs 
na najpyszniejsze wiosenne 
babeczki - tu mamy dały po-
pis swoim zdolnościom ku-
linarnym. Piątek był dniem 

podsumowania, ale też zorganizowaliśmy wystawę prac wykonanych 
przez mamy i dzieci.
Przedszkolacy Mamom i Tatom

26 maja obchodziliśmy w Punkcie Przedszkolnym w Lipowy Polu 
dzień najważniejszych i najbliższych osób w życiu dziecka, czyli Dzień 
Mamy i Taty! 

Najpierw dzieci ubrane w piękne, odświętne stroje, zaprezento-
wały przed liczną publicznością część artystyczną,  następnie wszy-

scy udali się do sali 
przedszkolnej, gdzie 
na rodziców czeka-
ły wykonane przez 
dzieci prezenty, 
a także niespodzian-
ka w postaci filmu 
z wypowiedziami 
naszych milusińskich 
na temat tego, za co 

kochają swoich rodziców. 
Na koniec wszyscy mieli okazję spróbować pysznych ciast pieczo-

nych przez mamy naszych przedszkolaczków.
Dzień Mamy w różowym kolorze

Kiedyś tęcza zeszła z nieba pomalować świat i od tamtej właśnie 
pory poznajemy jej kolory. 26 maja w ten dzień szczególny – Dzień 
Mamy - kolor różowy dominował w Przedszkolu Samorządowym 
w Skarżysku Kościelnym. 

Dziewczynki były zachwycone, trochę mniej chłopcy, ale nie prze-
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n a  z i e lo n e j  Sz ko l a

„Z naturą za pan brat” – podsumowanie 
projektu

Z naturą za pan brat - Zielona Szkoła - dobry sposób na  naukę 
postaw ekologicznych. Mogli się o tym przekonać uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym, którzy 
w terminie 05 – 06.06.2017 roku wyjechali na drugą Zieloną szkołę. 
Wyjazd ten był w ramach projektu dofinansowanego z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 
w wysokości 8.338,40 zł, za co bardzo serdecznie dziękujemy. 

Wyjazd ten miał na celu bliższe poznanie przyrody i środowiska 
naturalnego województwa świętokrzyskiego i najbliższych okolic. Swą 
przygodę z naturą rozpoczęliśmy wizytą na ścieżce edukacyjnej w Li-
powym Polu, a następnie pojechaliśmy do Bałtowa, gdzie mogliśmy 
spotkać paleontologiczne zwierzęta na  ścieżce edukacyjnej z dinozau-
rami. Zwiedziliśmy Jura Park z przewodnikiem – ścieżkę edukacyjną 
z modelami dinozaurów naturalnej wielkości, z tablicami obrazujący-
mi dzieje życia na naszej planecie. Mogliśmy zobaczyć tam obozowi-
sko badacza wraz ze stanowiskiem paleontologa oraz Muzeum Juraj-
skie – pełne skamieniałości oraz minerałów z różnych części świata. 
Na koniec odbyliśmy seans   w Prehistorycznym Oceanarium, które  
przeniosło nas w świat podwodnego życia ogromnych gadów. Stanę-
liśmy tu „oko w oko” z gatunkami, które mieszkały na Ziemi tysiące 
lat temu. Niesamowitą niespodzianką była możliwość zwiedzenia Sta-
rego Młyna i poznania sposobu otrzymywania mąki. Nikt z nas nie 
sądził, że te urządzenia są tak duże. Przyszedł czas na rozrywkę. Jedni 
udali się na odkopywanie dinozaura, inni na plac zabaw. 

Po chwili relaksu udaliśmy się w drogę do Sandomierz. W go-
dzinach wieczornych byliśmy na miejscu  i mogliśmy zobaczyć swoje 
pokoje. Drugiego dnia po obfitym śniadaniu udaliśmy się wzdłuż wa-
łów wiślanych, przez most na Wiśle do Muzeum Okręgowego w San-
domierzu. Mogliśmy tam podziwiać zbiory archeologiczne – zabytki 
z epoki kamienia, brązu, żelaza, średniowiecza po nowożytność. Naj-
większym zainteresowaniem cieszyły się drewniane zabawki. Następ-
nie udaliśmy się na lekcję muzealną Od siekierki do smartfona. Lekcja 
ta była poświęcona różnym surowcom wykorzystywanym przez czło-

wieka od pradziejów po współczesność, ze szczególnym uwzględnie-
niem regionalnego bogactwa – krzemienia. Dowiedzieliśmy się jak 
powstawał m.in. krzemień, dlaczego, do czego i jak był/jest wykorzy-
stywany przez człowieka. Poznaliśmy i utrwaliliśmy takie terminy jak 
m.in.: surowce skalne, krzemień, brąz (stop miedzi i cyny), produkcja 
żelaza (dymarkowa)   w czasach przedhistorycznych na ziemi sando-
mierskiej, rzemiosło, sztuka złotnicza

Po dużej dawce wiedzy i nowych informacji poszliśmy się na spa-
cer wąwozem królowej Jadwigi. Spacer ten był najlepszym sposobem 
na z  obcowanie z przyrodą oraz dobry moment na sprawdzenie znajo-
mości drzew poprzez rozpoznawanie ich. Mogliśmy podziwiać i uczyć 
się rozróżniać drzewa iglaste porastające urwiska wąwozu porastają 
m.in.  – klony, lipy, akacje, wisienka karłowata, podziwialiśmy piękno 
rezerwatu oraz wysłuchaliśmy prelekcji na temat skutków erozji jaki-
mi są odsłonięte korzenie rosnących na zboczach drzew.

Po długim dniu udaliśmy się na obiadokolację. Z apetytem wszyst-
ko zjedliśmy z talerzy. Nastał czas na warsztaty w grupach z wycho-
wawcami  pt. Żyj z przyrodą zgodzie. Wspólnie stworzyliśmy scenki 
ukazujące przykłady pozytywnych i negatywnych zachowań w lesie 
czy parku narodowym, rezerwacie. 

Trzeci dzień rozpoczęliśmy zajęciami edukacyjnymi Niebieska 
planeta. Były to warsztat o wodzie prowadzone przez trenera ekolo-
gicznego. Miały na celu 
poznanie znaczenia 
wody w życiu człowie-
ka, jak również cech 
krajobrazu naturalne-
go i przekształconego 
przez człowieka. Warsz-
taty odbyły się na placu 
wzdłuż Wisły, dzięki 
czemu mogliśmy łatwiej 
powiązać teorię z prak-
tyką. Po zajęciach wspólnie udaliśmy się na rejs statkiem po Wiśle. 

Płynąc  uczniowie podziwiali  przyrodę i panoramę Sandomie-
rza. Mogliśmy obserwować rośliny przybrzeżne i otwartej toni wod-
nej, oceniali przejrzystość wody. Pełni nowych wrażeń ruszyliśmy na 
pieszą wycieczkę tym razem w Góry Pieprzowe. Spacer ten był niesa-
mowitym przeżyciem i pozwolił nam na obcowanie z różnorodnymi 
walorami przyrodniczymi. Kiedy weszliśmy już na najwyższy szczyt 
gór przed nami ukazała się piękna panorama na Sandomierz i Wisłę. 

Pobyt w Sandomierzu dobiegł końca. Po śniadaniu udaliśmy się 
w kierunku Krzemionek Opatowskich na zajęcia warsztatowe z cyklu 
Spotkania z przyrodą w Krzemionkach - skrzydlaci mieszkańcy Re-
zerwatu, prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pracującą w mu-
zeum.

 Zajęcia z cyklu Spotkania z przyrodą w Krzemionkach dotyczyły 
dwóch  bloki zajęć  ptaków i ssaków zamieszkujących Rezerwat Krze-
mionki. 

Następnie udaliśmy się na lekcję muzealna Pradzieje ziemi ostro-
wieckiej w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki. W  
Muzeum  wzięliśmy udział w warsztatach archeologicznych W neo-
litycznej osadzie, których celem było przybliżenie realiów życia co-
dziennego ludzi epoki neolitu. Zajęcia odbyły się w zrekonstruowanej 
pradziejowej osadzie, gdzie uczestnicy warsztatów poznali zagad-
nienia związane z funkcjonowaniem człowieka w epoce neolitu, np.: 
rolnictwo i przygotowywanie pożywienia, metody wytwarzania na-
rzędzi z krzemienia i brązu, garncarstwo, tkactwo. Wspólnie z garn-
carzem mogli wykonać swoje gliniane wazoniki. Niestety w związku 
z brakiem prądu nie mogliśmy wziąć udziału w zajęciach w Krzemion-
kach – neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego.

Pełni nowych umiejętności i zdobytej wiedzy w godzinach wie-
czornych wróciliśmy do domu.

Uczennice klasy IVa
Agnieszka Pakuła
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w  G m i n i e  i  o ko l i c yj u b i l euSz  Pa r a fi i  m a j kó w

Jubileusz 30.lecia Parafii Majków
Podniosła uroczystość miała miejsce dniu 10 czerwca w parafii pw. 

Chrystusa Światłości Świata w Majkowie. Z okazji Jubileuszu 30.lecia 
Parafii ks. bp. Piotr Turzyński konsekrował i poświęcił kościół oraz 
namaścił ołtarz.

Na uroczystość licznie przybyli mieszkańcy parafii, kapłani oraz 
goście w osobach m.in. wicewojewody Andrzeja Bętkowskiego, sta-
rosty Jerzego Żmijewskiego, radnej powiatowej Danuty Banaczek, 
przewodniczącej rady gminy Marzeny Piętak wraz z wiceprzewodni-
czącym Zdzisławem Rymarczykiem. 

Zastali oni jednak… zamknięte drzwi, które otworzyli dopiero ks. 
biskup oraz proboszcz Tadeusz Urbańczyk. JE ks. biskupa w imieniu 
parafian powitała rodzina Rymarczyków: Magda, Marysia, Michał 
i Maciek. Słowa powitania skierował również do ks. biskupa proboszcz 
Tadeusz Urbańczyk, który zarazem poprosił o konsekrację kościoła. 
Swe wystąpienie rozpoczął od cytatu: Ecce Domus Dei et porta caelo-
rum. Oto Dom Boży i brama niebios. –Przed 30. laty może pytały gor-
liwe serca parafian, czy ta świątynia obejmie Boga, który jest Panem 

Niebios? Zatem proszę Waszą Eminencję o uświęcenie i konsekrację 
naszego Kościoła, jako dar serca moich poprzedników i tutejszego 
Ludu Bożego – powiedział ks. Tadeusz Urbańczyk.

W trakcie nabożeństwa nastąpiło poświęcenie wody, ścian kościo-
ła, ks. biskup dokonał namaszczenia ołtarza i ścian świątyni, okadzo-
no wiernych i ściany, zapalno świece ołtarzowe, zacheuszków i oświe-
tlenie kościoła.

Na koniec nabożeństwa ks. biskup złożył ks. proboszczowi życze-
nia z okazji 25.lecia kapłaństwa, które w parafii uroczyście świętowa-
no tydzień wcześniej.

Po ceremoniale kościelnym delegacje władz samorządowych gmi-
ny, powiatu oraz mieszkańców podziękowali ks. biskupowi Piotrowi 
Turzyńskiemu za obecność na obchodach jubileuszowych.
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Historia kościoła i parafii
Na decyzję o budowie kościoła wpłynęły znaczna odległość od 

Parszowa i Wąchocka oraz pragnienie przyszłych parafian. Pierwsze 
kroki podjął proboszcz Parszowa ks. Stanisław Socha, wówczas po-

zyskano działkę, poświęcono plac i krzyż, czego 26 maja 1985 roku 
dokonał ks. b. Walenty Wójcik. Do budowy przystąpiono pod koniec 
1986 r.

1 lipca 1988 rok ks. bp. Edward Materski mianował pierwszym 
proboszczem ks. Ryszarda Wymaja, 17 kwietnia 1989 roku erygowa-
noa parafię w Majkowie. Następnym proboszczem, 27 czerwca 1992 
roku, mianowany został ks. Kazimierz Buczak. 18 października ks. 
bp. Edward Materski dokonał uroczystego wmurowania kamienia 
węgielnego poświęconego przez Jana Pawła II 4 czerwca 1991 r. w Ra-
domiu. 21 maja 2005 r. umiera ks. Kazimierz Buczak i zostaje pocho-
wany na miejscowym cmentarzu. 6 grudnia 2005 r. proboszczem mia-
nowany zostaje ks. Tadeusz Urbańczyk i pełni swą posługę do dziś.

Jacenty Kita

o b c h o dy  d n i a  S t r a ż a k aj u b i l euSz  Pa r a fi i  m a j kó w

Dzień Rodziny w Lipowym Polu
6 czerwca 

w Szkole Podsta-
wowej Lipowe Pole 
Skarbowe świętowa-
liśmy Dzień Rodziny. 
Z tej okazji dzieci, 
dziękując rodzicom, 
przygotowały wiele 
niespodzianek. Uro-
czystość rozpoczę-
ło przedstawienie 
komediowe Kaczka 
Dziwaczka, następnie odbył się okolicznościowy program artystycz-

ny i obdarowanie 
rodziców, samo-
dzielnie wyko-
nanymi przez 
uczniów prezen-
tami w tym przy-
gotowanym przez 
dzieci ciastem. 
Młodzi adepci 

karate z Lipowego Pola dali również pokaz swoich umiejętności, któ-
re szlifowali cały rok pod okiem Piotra Szlęzaka (trenera z Akade-
mii Holistycznej).

Sądząc po uśmiechach rodziców, program przygotowany przez 
dzieci i wychowawców, aby uczcić ten wyjątkowy dzień, podobał się. 

Paulina Rokicka 
Ewa Cedro

Pasowanie na czytelnika, spotkanie z pisarką 
Wielu miłych wrażeń i radości dostarczyło dzieciom z Przedszko-

la Samorządowego w Skarżysku Kościelnym spotkanie autorskie z pi-
sarką Wiolettą Piasecką, które odbyło się 10. czerwca. Autorka ksią-
żek dla dzieci - opowiadań, bajek i baśni przyjechała na zaproszenie 

Biblioteki Publicznej 
w Skarżysku Kościel-
nym.

Na koniec spotka-
nia wspólnie z jego 
główną organizatorką, 
kierownikiem biblio-
teki Teresą Banasz-
czyk, pisarka wręczała 

plakietki, Najlepszego czytelnika i Przyjaciela książki oraz nagrody 
książkowe za całoroczne czytanie w bibliotece. W grupie Biedronek 
tytuł Najlepszego Czytelnika oraz nagrody książkowe otrzymali: Ola 
Drabik, Nikodem Ciok, Mateusz Gonciarz, Maja Mąkosa, Julia 
Węgłowska, Maja Iwanicka, Róża Kocia, Oktawian Wiatr. Nato-
miast w grupie Żabek tytuł otrzymali: Miłosz Drabik, Julia Małec-
ka, Wiktoria Pacek, Kuba 
Maciński, Kuba Sulima, 
Mateusz Gładyś oraz Da-
ria Kocia. 

Przyjacielem książ-
ki zostali: Marcel Bodo, 
Patrycja Kapusta, Zuzia 
Adamska, Wiktor Kon-
drak, Bartek Walas, Pa-
tryk Szymczyk, Kuba Ku-
pis, Franek Błach, Kuba Jasik, Sybilla Warwas.



Nasza Gmina10 c z e r w i e c  2017Nasza Gmina c z e r w i e c  201710

z awo dy  S P o r to wo - P oż a r n i c z e

Nasi strażacy bezkonkurencyjni 
11 czerwca na stadionie Ruchu w Skarżysku-Kamiennej przepro-

wadzono X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP. Łącznie 
rywalizowało niemal 200 druhów i druhenek z 10 jednostek OSP 
z terenu powiatu. Puchary i nagrody wręczyli m.in. wicewojewoda 
Andrzej Bętkowski, starosta skarżyski Jerzy Żmijewski, przewodni-
cząca rady gminy Marzena Piętak i komendant powiatowy PSP Mar-
cin Machowski.

Zawody zostały przeprowadzone w konkurencjach rozwinięcie 
bojowe i bieg sztafetowy na 400 metrów z przeszkodami. W katego-
riach młodzieżowych w zawodach udział w wzięło 7 drużyn w tym 
3 dziewczęce. W zawodach seniorów zostały rozegrane konkurencje 

rozwinięcie bojowe i bieg sztafetowy 7x50 metrów.
Wyniki były następujące:

MŁODZIEŻOWE DRUŻYNY  POŻARNICZE
Rozwinięcie bojowe - dziewczęta

1. MDP Grzybowa Góra
2. MDP Lipowe Pole
3. MDP Wołów

Bieg sztafetowy na 400 metrów z  przeszkodami - dziewczęta 
1. MDP Grzybowa Góra
2. MDP Lipowe Pole
3. MDP Wołów

Klasyfikacja generalna dziewcząt
1. MDP Grzybowa Góra
2. MDP Lipowe Pole
3. MDP Wołów

Rozwinięcie bojowe - chłopcy
1. MDP Sorbin
2. MDP Grzybowa Góra

3. MDP Sorbin (mieszana)
4. MDP Mroczków

Bieg sztafetowy na 400 metrów z  przeszkodami - chłopcy
1. MDP Mroczków
2. MDP  Grzybowa Góra
3. MDP Sorbin
4. MDP Sorbin (mieszana)

Klasyfikacja generalna chłopców
1. MDP Sorbin
2. OSP Grzybowa Góra
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3. MDP Mroczków
4. MDP Sorbin (mieszana)

SENIORZY - KLASYFIKACJA GENERALNA - MĘŻCZYŹNI 
1. OSP Kierz Niedźwiedzi  
2. OSP Sorbin  
3. OSP Mroczków
4. OSP Grzybowa Góra
5. OSP Skarżysko - Kamienna
6. OSP Łączna 
7. OPS Lipowe Pole
8. OSP Nowy Odrowążek
9. OSP Bliżyn
10. OSP Wołów 

KOBIETY 
Ćwiczenia bojowe

1. OSP Kierz Niedźwiedzi  
2. OSP Wołów 
3. OSP Grzybowa Góra
4. OSP Sorbin 

Sztafeta pożarnicza 
1. OSP Grzybowa Góra
2. OSP Kierz Niedźwiedzi  
3. OSP Sorbin 
4. OSP Wołów 

Klasyfikacja generalna
1. OSP Kierz Niedźwiedzi  
2. OSP Grzybowa Góra
3. OSP Wołów 
4. OSP Sorbin
Kierownikiem zawodów był bryg. Jarosław Janowski, sędzią 

głównym bryg. Andrzej Pyzik. W podsumowaniu zawodów uczest-
niczył również zajmujący się sprawami ppoż. w Urzędzie Gminy Ksa-
wery Krupa.

Dodać należy, że zawody cieszyły się wyjątkowo liczną publiczno-
ścią, a pogoda również dopisała.

Jacenty Kita 

Brydżyści rywalizowali o Puchar Prezesa

27 maja 2017  roku  Stowarzyszenie Szlem w  ramach  XXIII  Ogól-
nopolskiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin zorganizowało Indy-
widualny Turniej Brydża Sportowego o Puchar Prezesa Stowarzysze-
nia Szlem.

Łącznie zmagało się 17. zawodników. Czołowe miejsca zajęli: I – 
Jerzy Wojtachnio, II – Sławomir Wierzbowicz, III – Józef Łyżwa, IV 
– Andrzej Wiśniewski, V – Antoni Płusa, VI – Władysław Pocheć.

Puchary dla zwycięzców i nagrody rzeczowe ufundował prezes   
stowarzyszenia Andrzej Kwiatkowski. Turniej prowadził i sędziował  
Marek Jaskólski.

(jaki)

Wyjazd w ramach projektu
W ramach projektu eduka-

cyjnego Mała szkoła - wielkie 
wyzwanie 19 czerwca dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Lipowym 
Polu już po raz drugi odwiedziły 
zagrodę edukacyjną Na Górce 
w Wiącce koło Bodzentyna. 

Podczas warsztatów ucznio-
wie naszej szkoły mieli możli-
wość poznać piękno wiejskiej 

przyrody, zapoznać się z pracą w polu, zobaczyć zwierzęta z wiejskiej 
zagrody, których już na co dzień nie spotykają w swojej miejscowości. 
Dzieci uczestniczyły również w warsztatach kulinarnych, na których 
przygotowały pyszne nadziewane rogaliki. Na koniec zjedli smakowi-
te kiełbaski z grilla i przejechali się wozem drabiniastym. Pozytywne 
emocje i moc uśmiechu towarzyszyły wszystkim cały dzień.

Paulina Rokicka

Dzień Dobrych Uczynków w ZSP
19 maja obchodzony jest Dzień 

Dobrych Uczynków. Z tej okazji Sa-
morząd Uczniowski ZSP od wielu 
lat prowadzi różnorodne działania 
charytatywne. 

W tym roku (22 maja 2017 r.) 
zorganizowano kiermasz ciast oraz 
wielką zbiórkę karmy dla psów. 
Dochód z kiermaszu (450 zł) oraz 
prawie 50 kg karmy przeznaczono 
na rzecz psiaków do Ostoi - Psiego HOSTELU w Mirowie. W sobotę 
(27 maja) członkowie SU odwiedzili schronisko i przekazali zebrane 
pieniądze i karmę. 

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia tego niesamowitego miej-
sca. Może wśród podopiecznych schroniska znajduje się Wasz czwo-
ronożny przyjaciel.

Anna Rokita
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„Kocham Cię Mamo, kocham Cię Tato”
Pod tym tytułem 11 

czerwca w Grzybowej Gó-
rze odbył się tradycyjny, 
przedwakacyjny festyn ro-
dzinny, którego otwarcia 
dokonała dyrektor szkoły 
Małgorzata Strzelec wi-
tając licznie przybyłych. 
Wśród obecnych dostrze-
gliśmy miejscowych rad-
nych Sebastiana Pika 

i Zbigniewa Piętaka, sołtys Magdalenę Piętak, przewodniczącego 
rady sołeckiej Waldemara Dwojaka.

Na początek zaśpiewał chór szkolny z piosenką Dobrze taką mieć 
rodzinkę przygotowany do występu przez Ewelinę Hamera. W dalszej 
kolejności prezentowały swe umiejętności wokalne poszczególne od-
działy szkoły: Punkt Przedszkolny (Joanna Bernacka), klasa O –wy-
chowawca Aneta Makowska, klasa I – Katarzyna Kowalik, II – Eweli-
na Hamera, III – Sylwia Oczkowicz, IV – Justyna Rokita, V – Daniel 
Zalewski oraz VI – Rafał Lipka.

Wielką frajdą były pokazy mody wieczorowej, sportowej oraz kla-
sycznej w wykonaniu uczniów i ich rodziców. Mamy (przede wszyst-

kim, choć był jeden odważny tata – Piotr Materek) wcale nie były stre-
mowane, i z chęcią wystąpiły na scenie ze swymi dziećmi. 

Dalsza część festynu to występy uczniów, którzy występowali na 
konkursach powiatowych: Maria Pacek, dzieci z PP Julia Klaluga, 
Pola Raczyńska, Ola Malik, Natalia Żak, Vanessa Cenda, zaś Żabie 
kroki zaprezentowały Maria Pacek, Aleksandra Makowska, Wikto-
ria Zając jako żabki oraz Alicja Stefaniak i Aleksandra Stefaniak 
jako bociany. 

Później swe umiejęt-
ności prezentowały pod-
opieczne Artura Cieślika, 
który prowadzi zajęcia 
zumby. Przed sceną tań-
czyły: Blanka, Cenda, Ali-
cja Dwojak, Julia Działak, 
Natalia Działak, Julia Ka-
luga, Paulina Karpeta, Ni-
kola Klimorowska, Klau-
dia Kocia, Lena Madej, 
Zofia Materek, Zuzanna Materek, Oliwia Misiowiec, Maja Nowak, 
Natalia Partita, Emilia Raczyńska, Paulina Salowa, Anna Strzelec, 
Zuzanna Surdy, Amelia Surma i Norbert Wiatr.

Umiejętnościami, wigorem oraz energią nie ustępowały im nie-
co starsze koleżanki: Karolina Dąbrowska, Aleksandra Kawalec, 
Katarzyna Parkita, Anna Rokita, Agnieszka Walczyńska oraz  

Małgorzata Strzelec. 
Kolejny punkt boga-

tego programu to pokaz 
taneczny w wykonaniu: 
Emili Błach, Julii Zając, 
Anny Strzelec, Apolonii 
Pik, Zuzanny Materek 
i Leny Sykuły.

W dalszej części 
wręczono nagrody lau-
reatom konkursu pla-

stycznego Świętokrzyskie zabytki realizowanego w ramach projektu 
Śladami tradycji i historii. Nagrody ufundowane zostały ze środków 
Gminy Skarżysko Kościelne w ramach wsparcia realizacji zadania pu-
blicznego w zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu.

Wieczorem wystąpił zespół Art.-Dance ze Skarżyska-Kamiennej 
pod kierunkiem Katarzyny Barańskiej, rozstrzygnięto loterię fan-
tową, przeprowadzono 
konkursy z nagroda-
mi. Warkocz ze sznur-
ka najszybciej uplótł 
pan Roma z synem 
Norbertem, laureatom 
konkursu ubijania ma-
sła została Magdalena 
Piętak, zaś tor prze-
szkód (rywalizowało 
31 osób) wygrali: Paweł 
Płusa (17,61), przed Bartoszem Strzelec (18,19) praz Julią Działak 
(22,74). 

Oprawę muzyczną, również podczas zabawy tanecznej, podczas 
całego festynu zapewnił DJ Łoś.

Za pośrednictwem 
Naszej Gminy Dyrekcja 
i Grono Pedagogiczne 
Szkoły Podstawowej 
w Grzybowej Górze 
serdecznie dziękują 
Rodzicom i Opieku-
nom uczniów za pomoc 
w przygotowaniu festy-
nu rodzinnego, prze-
pyszne domowe wy-
pieki. Dziękujemy Pani 

Dyrektor MCK w Skarżysku-Kamiennej Katarzynie Michnowskiej-
-Małek oraz Pani Katarzynie Barańskiej za pokaz taneczny Zespo-
łu Art-Dance. Dziękujemy radnemu Panu Sebastianowi Pik za ufun-
dowanie głównej wygranej w loterii fantowej oraz napoje chłodzące 
dla zespołu Art-Dance 
z Skarżyska-Kamien-
nej. Dziękujemy Pań-
stwu Agnieszce i Ro-
bertowi Zaborskim 
za zorganizowanie 
bezpłatnych prze-
jażdżek konnych dla 
dzieci. Pragniemy po-
dziękować Pani Sołtys 
Magdalenie Piętak za 
udostępnienie pawilo-
nu wystawowego oraz 
druhom OSP Grzybowa Góra za zapewnienie bezpieczeństwa podczas 
festynu rodzinnego.

Jacenty Kita
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W Tatrach i w Pieninach

W dniach 24-26 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzybo-
wej Górze wzięli udział w trzydniowej wycieczce do Zakopanego i w 
Pieniny zorganizowanej w celu poznania kultury i historii regionu 
podhalańskiego. 

W pierwszy dzień tj. środę uczniowie odpoczywali, po trudach 
przejazdu autokarem, w Chochołowskich Termach, gdzie w cieplut-
kiej wodzie korzystali z zjeżdżalni, jacuzzi, basenów solankowych i in-
nych atrakcji. Środowym wieczorem wycieczka zdobyła Gubałówkę. 

Drugi dzień przywitał nas jeszcze gorszą pogodą, gdyż w drobnym 
deszczyku wybraliśmy się zdobywać Trzy Korony. Kolejnym punktem 
w tym dniu był rejs gondolami Czorsztynianka po Jeziorze Czorsztyń-
skim. Na koniec pobytu w Pieninach zwiedziliśmy Zamek w Niedzicy.

W ostatni dzień wycieczki szczęście i słońce mocno się do nas 
uśmiechnęło, więc wypra-
wa do Doliny Kościeliskiej 
i Jaskini Mroźnej była laj-
towym spacerkiem w po-
równaniu do zdobywania 
Trzech Koron. Powrót do 
Zakopanego odbył się bez 
przygód. Na miejscu od-
wiedziliśmy jeszcze Mu-
zeum Figur Woskowych 
oraz zwiedziliśmy Krupówki, gdzie każdy mógł nabyć pamiątki z po-
bytu w górach.

Rafał Lipka

Spotkanie przedszkolaków ze strażakami
Dnia 19 maja 

w Przedszkolu Samo-
rządowym w Skarżysku 
Kościelnym odbyło się 
z okazji Dnia Strażaka 
spotkanie ze strażakami 
z OSP Lipowe Pole. 

W oczekiwaniu na 
przyjazd strażaków dzie-
ci obejrzały bajkę Strażak 
Sam, następnie wszyst-
kie przedszkolaki wyszły 

na plac zabaw, gdzie na sygnałach wjechał wóz strażacki. Ogromną 
atrakcją dla dzieci było rozciąganie węży strażackich i uczestniczenie 
w akcji przeciwpożarowej. Dzieci dowiedziały się: jak wygląda praca 
strażaków, jakim sprzętem się posługują. Mogły oglądać wyposażenie 
samochodu strażackiego i przymierzać strażackie kaski.

W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z ciekawostkami 
związanymi z ich pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów, zacho-
waniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku. Dzieci 
dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożar-
ną, utrwalono numery alarmowe.

Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały strażakom i ży-
czyły wytrwałości w codziennych  pracy. Szczególne podziękowania 
dla Prezesa OSP Lipowe Pole Tadeusza Chyba oraz całej drużyny 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym  Polu.

Zofia Sieczka

Nowi  czytelnicy biblioteki szkolnej
23 maja uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Skarżysku Ko-

ścielnym zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. 
Głównym celem spo-

tkania było zachęcenie 
najmłodszych uczniów do 
korzystania z biblioteki 
szkolnej, wypożyczania 
książek oraz nieustanne-
go rozwijania umiejętno-
ści czytania. Pasowanie 
na czytelnika to oficjalne 
przyjęcie uczniów do grona 

czytelników biblioteki. 
Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie obejrzeli prezen-

tację, która informowała jak należy dbać o książki, czego nie wolno 
robić, czytając. Zapoznały się z regulaminem obowiązującym w bi-
bliotece i czytelni, poznały rozkład książek na półkach. Zajęcia odbyły 
się w formie warsztatów w czasie których młodzi czytelnicy rozwią-
zywali w grupach zagadki, krzyżówki, układali puzzle i rozsypanki 
wyrazowe związane z tematyką książki, biblioteki i czytania. 

Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste 
przyrzeczenie i otrzymali pamiątkowe zakładki do książek przygoto-
wane przez aktyw biblioteczny.

Magda Mamcarz

„Siła słów”, czyli Targi Książki
19 maja najlepsi czytelnicy Zespołu Szkół Publicznych w Skarży-

sku Kościelnym odwiedzili VIII Warszawskie Targi Książki. 

Podobnie jak w poprzednich edycjach targi odbyły się na Stadio-
nie Narodowym. Wydarzenie w swoim programie obejmowało ponad 
tysiąc spotkań, dyskusji, debat, prezentacji nowości wydawniczych, 
konkursów, atrakcji literacko-artystycznych, a także wystaw. Tego-
rocznym gościem honorowym targów były Niemcy, a motto imprezy 
brzmiało Worte bewegen. Siła słów. Szczególnym gościem była laureat-
ka literackiej Nagrody Nobla, Herta Müller. Miłośnicy książek i czy-
tania mieli niepowtarzalną okazję do zdobycia autografów pisarzy, 
zakupu nowości i uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach.

Magda Mamcarz



Nasza Gmina14 c z e r w i e c  2017Nasza Gmina c z e r w i e c  201714

S P o r t  -  r e k r e ac ja

Sportowe zmagania przedszkolaków
W ramach IX Eu-

ropejskiego Tygodnia 
Sportu dla Wszystkich, 
oraz XXIII Sportowego 
Turnieju Miast i Gmin, 
przedszkolaki z grupy 
młodszej i starszej Punk-
tu Przedszkolnego przy 
Szkole Podstawowej Lipo-
we Pole Skarbowe, wzięły 
udział w imprezach tur-
niejowych organizowanych na terenie szkoły. W ciągu 4 dzieci ak-
tywnie uczestniczyły w odpowiednio dla nich dobranych sportowych 
konkurencjach, zorganizowanych przez Panie wychowawczynie. Były 
to kolejno: Bystre Oczko- konkurs rzutów do celu, Tor przeszkód dla 
zwinnych, Mistrz równowagi, Wyścigi rzędów dla maluchów. 

Magdalena Kozłowska

Sportowy piknik w Świerczku
W sobotę 27 maja 

w Świerczku w ra-
mach Europejskiego 
Tygodnia Sportu przy 
miejscowym miejscu 
integracji przepro-
wadzono cykl imprez 
sportowo – rekreacyj-
nych dla dzieciaków.

Przy dużej fre-
kwencji dziecia-
ki m.in. biegały w workach, rzucały piłeczką do celu, rywalizowały 
w konkursie hula-hop. Za swe zmagania zostały uhonorowane meda-
lami, dyplomami i słodkościami, które zapewnili sponsorzy: Marzena 
Piętak, Danuta Banaczek, Ewelina i Hubert Olejarz oraz Agnieszka 
i Tadeusz Rut. Ich wręczenia dokonali: przewodnicząca rady gmi-
ny, radna Świerczka Marzena Piętak, sołtys Bożena Jasek i Elżbie-
ta Wiaderny.

Później, przy grillu i stoisku z domowymi wypiekami (przygoto-
wanym przez panie), odbyła się zabawa taneczna, do której zagrał DJ 
Gregor. Organizatorem wydarzenia byli: Radna, Sołtys i Rada Sołec-
ka Świerczka.

(jk)

zawodów. Pokonując rywala, nieoczekiwania dla siebie został Wice-
mistrzem Polski w wyciskaniu leżąc! 

(jaki)

Rywalizowało 20. młodych wędkarzy

Dwa lata temu ponad 500. ryb, rok temu 50, a w tym… 17 i to 
drobnych. A w  oczku Tomasz Szymański złapał już 75 cm karpia! 
Mimo słabych połowów, III edycja imprezy Złap Rybkę była udana.

Piękna pogoda sprawiła, że poza zawodnikami, nad oczko przy-
były niekiedy całe rodziny, co chwilę podjeżdżali na rowerach nowi, 
nawet przypadkowi kibice.

Po ponad dwugodzinnych zmaganiach sędziowie zawodów:  
Tomasz Szymański, Tomasz Wiatr oraz Witold Tomkowski przystą-
pili do sumowania wyników. Okazało się, że w kat. szkół podstawo-
wych konieczne było losowanie, aby wyłonić trójkę najlepszych, gdyż 
po trzy sztuki złowili Karol Pająk i Cezary Mijas, po jednej Kuba 
Skorek, Marcel Zawadzki i Karol Homik. Ostatecznie okazało się po 
losowaniu, że jury czoło-
we miejsca przyznały:
Kat. szkół podstawowych

1. Cezary Mijas
2. Karol Pająk
3. Marcel Zawadzki
Kat. gimnazjum
1. Jakub Wieczorek
2. Kacper Gładyś
3. nie przyznano
Najmłodszym uczest-

nikiem zmagań był Adam Kumalski (9 lat), który również został na-
grodzony.

Nagrody i dyplomy wręczyli: członkowie komisji sędziowskiej 
oraz Dagmara Błach i Katarzyna Kotwica z Urzędu Gminy.

Jacenty Kita

Rafał Lipka wicemistrzem Polski
Dwa tygodnie po Mistrzostwach Polski Weteranów w Trójboju Si-

łowym Klasycznym, które wygrał, Rafał Lipka wystartował za namo-
wą trenera Arkadiusza Staszewskiego w Mistrzostwach Polski Senio-
rów w Wyciskaniu Leżąc w formule sprzętowej rozegranych 3 czerwca 
w Warszawie. 

Naszego zawodnika prowadził nie kto inny tylko 15-krotny 
Mistrz Świata w Trójboju Siłowym Jarosław Olech! Skarżyszczanin 
stoczył pasjonujący pojedynek na ciężary i taktykę z Pawłem Szulec-
kim, zawodnikiem Kobry Kościan, którą Lipka reprezentował kilka 
sezonów wcześniej. Zawody zaczęły się doskonale dla naszego zawod-
nika, który zaliczył 205 kg, a rywal spalił podejście na tym samym 
ciężarze. W drugiej próbie skarżyszczanin wycisnął 215 kg, a rywal 
poprawił i uporał się z 205 kg. W trzecim podejściu obaj zgłosili 220 kg 
i … obaj czekali na swoje błędy! Szulecki wycisnął ciężar bezproble-
mowo, a Lipka, będąc lżejszym musiał podnieść tylko to samo. Próbę 
wykonał znakomicie, pomimo bardzo krótkich przygotowań do tych 
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