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WYDAWNICTWO   SAMORZĄDOWE   GMINY   SKARŻYSKO   KOŚCIELNE

W numerze m.in.:

Mieszkańcom Gminy 
Skarżysko Kościelne
z okazji Świąt Wielkanocnych, 
w czasie zadumy płynącej 
z faktu Zmartwychwstania Pańskiego 
życzymy w imieniu władz samorządowych 
i pracowników Urzędu Gminy spokoju 
wypełnionego nadzieją, wiarą i radością oraz 
pysznego święconego w gronie najbliższych.
   Wójt Gminy
   Zdzisław Woźniak
   Przewodniczący Rady Gminy
   Paweł Wiatr

Aktywne szkoły
Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, spotkania z policjantami, 

sukcesy w konkursach, realizacja atrakcyjnych projektów. Wiele 
ciekawego dzieje się w naszych szkołach, o czym można przeczytać 
w tym wydaniu „Naszej Gminy”.

Będą walczyć na szczeblu powiatowym

Zakończyły się szkolne i gminne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które wyłoniły najlepszą szóstkę 
uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Będą oni reprezen-
tować naszą gminę na szczeblu powiatowym.

Czytaj na str. 10-11

Latarnik Polski Cyfrowy

Wyszukiwanie informacji w sieci, zrobienie zakupów przez 
Internet, założenie konta internetowego czy też rozmowa przez sky-
pe. Takie umiejętności nabyła grupa kilkunastu seniorów z Lipowego 
Pola Skarbowego w trakcie realizacji projektu edukacyjnego Polska 
Cyfrowa Równych Szans.

Czytaj na str. 6

Kobietom szacunek należy się każdego dnia
Już od ponad 

wieku 8 marca 
obchodzony jest 
na całym świe-
cie Dzień Kobiet. 
Na tę okoliczność 
w gminie odby-
ły się liczne spo-
tkania i imprezy 
okolicznościowe. 

Wszystkie uroczyste, pełne najlepszych życzeń i w przyjaznej atmos-
ferze.

Czytaj na str. 2 i następnych

* Danuta Banaczek laureatem,
* gmina włączyła się w prace Geoparku z Doliny Kamiennej,
* trwa cykl zebrań wiejskich,
* świetlica w Majkowie cieszy się popularnością,
* mamy najlepszych informatyków w powiecie,
* wyjątkowe spotkanie DKK,
* nowy wóz bojowy druhów z Kierza Niedźwiedziego,
* Szkolny Festiwal Projektów. Odsłona trzecia,
* policja apeluje o ostrożność!
* rewolucja śmieciowa coraz bliżej,
* sukces siatkarzy i siatkarek,
* memoriał brydżowy im. Tadeusza Kubika.
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Takie spotkanie było oczywiście okazją do składania życzeń 
przez płeć brzydką, co zgodnie uczynili panowie obecni na spotka-
niu. Całość zakończył poczęstunek, a oprawę muzyczną zapewnił DJ 
Tomasz Gluza.

Na zakończenie można przypomnieć, że już w 1857 roku 
w Nowym Jorku odbył się strajk kobiet żądających zrównania praw 
i zarobków z prawami i zarobkami mężczyzn.

Za pierwsze międzynarodowe obchody Dnia Kobiet można 
uznać manifestacje z dnia 19 marca 1911 roku, które odbyły się 
w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Danii. Domagano się w nich za-
przestania dyskryminacji kobiet - zrównania biernych i czynnych 
praw wyborczych i prawa do pracy. Jak widać, choć minęło już po-
nad 100 lat, wiele z tych haseł jest nadal aktualnych.

Jacenty Kita

Nasz ym PaNiom
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Kobietom szacunek należy się każdego dnia
Już od ponad wieku 

8 marca obchodzony jest 
na całym świecie Dzień 
Kobiet. Na tę okoliczność 
w gminie odbyły się liczne 
spotkania i imprezy oko-
licznościowe (o których 
piszemy w tym wydaniu – 
red.). Wszystkie uroczyste, 
pełne najlepszych życzeń 

i w przyjaznej atmosferze. Jednak za sprawą artystów występujących 
przed kilkudziesięcioma paniami w sali konferencyjnej urzędu gmi-
ny w dniu 9 marca, ta impreza była najbardziej wesoła. Tyle radości 
i uśmiechu na twarzach naszych pań, chciałoby się widzieć codzien-
nie.

Organizatorem spotkania byli europoseł Czesław Siekierski 
oraz radny naszej rady Wojciech Płusa, który powitał wszyst-
kich przybyłych, a więc przede wszystkim panie z radną powia-
tową Danutą Banaczek, sekretarz gminy Moniką Mączyńską 
oraz skarbnik Danutą Barwicką. Płeć męska była zdecydowanie 
mniej liczna, a spośród gości dotarli przedstawiciel Marszałka 
Województwa Adama Jarubasa – Ireneusz Żak oraz wiceprezes 
Strefy Gospodarczej w Starachowicach Zdzisław Kobierski. –Panie 
dzisiaj świętują, a panowie gotują – dodał W. Płusa, nawiązując do 
dosyć wczesnej godziny rozpoczęcia imprezy.

W doskonały nastrój obecnych wprawiły dwie „szalone” ar-
tystki ze Skalbmierza – Agata Jackiewicz i przede wszystkim Ewa 
Świerkosz, które wspólnie tworzą kabaret „Agentki 007”. Program 
i scenki, które przedstawiły, z pewnością w kolejnych wcieleniach 
z powodzeniem może wykorzystać James Bond. Poza nimi swe frasz-
ki oraz fragmenty prozy i wierszy zaprezentował znany pisarz i poeta 
Adam Ochwanowski, doradca marszałka ds. kultury.
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Gmina włącza się w ideę Geoparku 
Dolina Kamiennej 

Samorządowcy z województwa świętokrzyskiego i południowej 
części województwa mazowieckiego, przedstawiciele muzeów, Lasów 
Państwowych, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa 
Świętokrzyskiego oraz Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie 
spotkali się 20 lutego w hali Wystawy Paleontologicznej Muzeum 
Przyrody i Techniki w Starachowicach. Cel? Utworzenie Geoparku 
Doliny Kamiennej. 

- To bardzo nowoczesna forma za-
bezpieczenia oraz promowania stano-
wisk geologicznych w Europie. Będzie 
to obszar promocji i ochrony stanowisk 
geologicznych. Inicjatywa ta pokazuje, 
jak można chronić geologię i jednocze-
śnie uczynić ją instrumentem pozyski-
wania turystów – mówi uczestniczący 
w spotkaniu wójt gminy Zdzisław Woźniak.

Koncepcję utworzenia Geoparku przedstawił dr hab. Grzegorz 
Pieńkowski, profesor nadzwyczajny Państwowego Instytutu 
Geologicznego. O możliwościach finansowania przedsięwzięć 
z Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego 
„Polska Wschodnia” mówiła Jadwiga Głowienka, przedstawiciel 
Oddziału Programowania Strategicznego i Analiz Departamentu 
Polityki Regionalnej Województwa Świętokrzyskiego.

Geopark Doliny Kamiennej, czyli teren o szczególnie cennym 
dziedzictwie geologicznym, mógłby według propozycji Grzegorza 
Pieńkowskiego objąć tereny od Skałek Piekiełko i Glinianego 
Lasu, przez Sołtyków, Rydno, Baranów, Błaziny, Starachowice do 
Krzemionek Opatowskich i Szwajcarii Bałtowskiej oraz leżących 
na południowy wschód od nich Gromadzic, Szwarszowic i Podola. 
Wszystkie te miejsca łączy obecność tropów dinozaurów. Niektóre, 
jak choćby Starachowice i Bałtów, już dawno postawiły na turystyczne 

wykorzystanie potencjału 
prehistorii ziem.

Ustanowienie geopar-
ku ma mieć na celu nie 
tylko ochronę zabytków 
przyrody i umożliwienie 
prowadzenia prac badaw-
czych. Wiązałoby się też 
z rozwojem infrastruktu-

ry turystycznej: dróg, parkingów, szlaków turystycznych. W przyszło-
ści, dzięki promocji regionu, powinno zaowocować rozwojem tury-
styki, a co za tym idzie – wymiernymi korzyściami dla mieszkańców.

Podpisana deklaracja utworzenia Geoparku Dolina Kamiennej, 
w tym przez wójta Zdzisława Woźniaka, ma charakter wstępny, nie 
niesie za sobą żadnych skutków prawnych ani finansowych.

Pierwsze plany dotyczące tego obszaru pojawiły się już w 2001 
roku. Na terenie Polski działa obecnie 17 geoparków. Jeden z nich, 
transgraniczny, polsko-niemiecki Łuk Mużakowa jako jedyny jest 
wpisany do europejskiej sieci geoparków. Ambicją pomysłodawców 
utworzenia podobnego obszaru nad Kamienną jest to, by również i on 
znalazł się w międzynarodowych wykazach.

Jacenty Kita

Danuta Banaczek kobietą przedsiębiorczą
W sobotę 9 marca podczas finałowej gali w Hotelu 

Kongresowym w Kielcach zorganizowanej przez „Echo Dnia” odby-
ło się uroczyste wręczenie nagród laureatkom piątej edycji plebiscy-
tu „Kobieta Przedsiębiorcza”. W powiecie skarżyskim tytuł zdobyła 

Danuta Banaczek.
W każdym z powia-

tów województwa świę-
tokrzyskiego wyłonio-
ne i nagrodzone zostały 
trzy przedsiębiorcze ko-
biety. W powiecie kie-
leckim i ostrowieckim 
uhonorowanych zosta-

ło pięć pań. Z powiatu skarżyskiego pierwsze miejsce i tytuł „Kobiety 
Przedsiębiorczej 2012” otrzymała Danuta Banaczek. Laureatce nagro-
dę wręczył i gratulował starosta skarżyski Michał Jędrys.  

Danuta Banaczek jest radną w radzie powiatu skarżyskiego, 
a także niezwykle przedsiębiorczą kobietą. Od lat z powodzeniem 
zajmuje się prowadzeniem i rozwijaniem kilku działalności na tere-
nie całego kraju. Jest także jednym z największych przedsiębiorców 
w powiecie skarżyskim. Do niej należy firma odzieżowa „Dana” 
w Skarżysku Kościelnym. Przedsiębiorstwo istnieje od 1988 r. i zaj-
muje się produkcją odzieży damskiej. W 1995 r. zakład został prze-
niesiony do nowej siedziby wyposażonej w nowoczesne maszyny, co 
znacznie ułatwiło i przyśpieszyło proces krojenia i szycia odzieży. 
Gotowe i przygotowane do sprzedaży ubrania trafiają m.in. do firmo-
wego sklepu Pani Danuty przy ul. 1-go Maja w Skarżysku-Kamiennej. 
Danuta Banaczek jest także restauratorką - właścicielką największego 
w Skarżysku-Kamiennej hotelu „Promień”, który gruntownie przebu-
dowała i zaaranżowała na nowo stwarzając ekskluzywne i przytulne 
wnętrze. Danuta Banaczek od kilku lat współpracuje z firmami krajo-
wymi i zagranicznymi. Jest szanowaną kobietą i solidnym partnerem 
biznesowym, chętnie angażuje się społecznie i jest sponsorem wielu 
przedsięwzięć organizowanych w powiecie skarżyskim. W 2012 roku 
Danuta Banaczek została uhonorowana nagrodą „Jaskółka Biznesu” 
w plebiscycie zorganizowanym przez starostę skarżyskiego Michała 
Jędrysa za wybitne osiągnięcia na polu działalności gospodarczej 
w powiecie skarżyskim.

Źródło: www.skarzysko.powiat.pl

Chcesz się nauczyć gry na gitarze?
Ogłaszamy zapisy na bezpłatne lekcje gry 

na gitarze dla dzieci i młodzieży (min. 6 lat), 
dla początkujących. Będą się one odbywały 
w szkołach podstawowych na terenie poszcze-
gólnych miejscowości lub świetlicy wiejskiej 
w Skarżysku Kościelnym, ul. Kolonia 7 (miejsce 

zajęć uzależnione będzie od ilości chętnych).
Zapisywać można się do 12 kwietnia drogą mailową lub osobiście 

w urzędzie gminy, w pokoju 118 u Tomasza Witkowskiego. Zajęcia 
odbywać się będą od miesiąca maja br. Sprzęt oraz potrzebne wyposa-
żenie zostanie zapewnione na czas zajęć.

mail: tomasz.witkowski1@o2.pl
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Autorzy fotografii prezentowanych na wystawie to:  Andrzej 
Adamczyk, Piotr Adamczyk, Mariusz Bartosik, Mirosław 
Dzięciołowski, Tomasz Franczyk, Paweł Gębski, Albert Gula, 
Jolanta Jagiełło, Michał Jędrys, Ziemowit Kasiński, Przemysław 

Kosiński, Dariusz Sipika, Renata Ślusarczyk, Andrzej Staśkowiak, 
Ireneusz Stępień, Katarzyna Stopińska.

Jacenty Kita

w GmiNie  i  okolic y

Dyskusja o bezrobociu

Debata zatytułowana „Jak przeciwdziałać bezrobociu w powie-
cie skarżyskim w świetle nowej perspektywy finansowej UE” 18 mar-
ca odbyła się w Hotelu „Promień” w Skarżysku – Kamiennej. Wziął 
w niej udział m.in. przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr i radny 
Wiesław Derlatka.

Konferencję zorganizowano, by w dyskusji poszukać rozwią-
zań, które mogą przyczynić się do poprawy sytuacji na lokalnym 
rynku pracy. Z prelekcjami wystąpili: Grzegorz Orawiec - dyrek-
tor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Ryszard Zbróg - 
Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Kielcach   
i dr inż. Janusz Tuśnio z Politechniki Świętokrzyskiej.

(jaki)

Powiat w obiektywie. Wernisaż wystawy
W Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej 23 lutego 

miał miejsce wernisaż wystawy fotograficznej „Powiat w obiektywie”, 
na którym zaprezentowanych zostało około 150 fotografii powstałych 
w ramach odbywających się przez cały 2012 rok warsztatów. Na wy-
stawie znaleźliśmy m.in. zdjęcia autorstwa Katarzyny Stopińskiej 
z Lipowego Pola, a wśród zwiedzających wystawy dostrzegliśmy se-
kretarz gminy Monikę Mączyńską oraz poetkę Elżbietę Jach.

Wernisaż otworzyli starosta skarżyski Michał Jędrys i reprezentu-
jący Stowarzyszenie „RDEST” i grupę „Co-arto” Andrzej Adamczyk. 
Instytucje te były organizatorami plenerów oraz wystawy.

Głównym celem plenerów była dokumentacja piękna powiatu 
skarżyskiego – przyrody, krajobrazu, architektury, urbanistyki i inne 
spojrzenie na rejestrowane obiekty. Spotkania te  to także okazja do 
propagowania wśród mieszkańców powiatu sztuki fotografii i  inte-

growanie środowisk zajmujących się fotografią w naszym powiecie.
Zaprezentowane na wystawie prace szesnastu autorów wykona-

no w ramach trzech tematycznych spotkań : fotospaceru pod hasłem 
„To co żyje wokół nas” (maj 2012), pleneru „Powiat w czerni i bieli” 
(wrzesień 2012) oraz pleneru  „Fotografia nocna” (grudzień 2012). 
Dodatkową i szczególną inspiracją był wykład twórcy Kieleckiej 
Szkoły Krajobrazu, fotografa-legendy - Pawła Pierścińskiego z Kielc 
na temat „Krajobraz i architektura” (wrzesień 2012).
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Świetlica w Majkowie tętni życiem
Na pytanie: Jak się czujecie 

w świetlicy w Majkowie? - zebrana 
tam grupa młodych chłopców od-
powiada zgodnie: -Spoko! Była bar-
dzo potrzebna.

Potwierdza ich słowa opie-
kun świetlicy Karolina Miernik: 
-Młodzież bardzo chętnie korzysta 
z naszej oferty. Mają do dyspozycji 
sprzęt komputerowy, konsolę, kino 
domowe, gry komputerowe, stół do 
tenisa, piłkarzyki. Na zajęcia przy-

chodzi średnio około 20. osób, ale było i ponad 30. We wczesnych 
godzinach popołudniowych 
przychodzą też dzieci koń-
czące zajęcia szkolne – mówi 
pani Karolina.

Na koniec Karolina 
Miernik dodaje: -Chciałabym 
w imieniu swoim i osób ko-
rzystających ze świetlicy po-
dziękować dyrektor szkoły 
Danucie Jasiewskiej, która 
dodatkowo udostępnia mło-
dym ludziom salę gimnastycz-
ną. Dzięki temu możemy tam 
organizować również zajęcia sportowe.

Świetlica pracuje od 15 stycznia dzięki środkom funduszu sołec-
kiego sołectwa Majków przeznaczonych na zatrudnienie opiekuna 
i uzupełnienie wyposażenia. Czynna jest od poniedziałku do soboty 
w godz. od 12.00 do 19.00.

Jacenty Kita

Trwa cykl zebrań wiejskich

Wiosną tradycyjnie we wszystkich sołectwach na terenie gminy 
odbywają się zebrania wiejskie, na których poruszane są najważniejsze 
kwestie dotyczące lokalnych społeczności. Dotychczas odbyły się one 
w Świerczku, Skarżysku Kościelnym I, Skarżysku Kościelnym II oraz 
w Grzybowej Górze. Trzeba przyznać, że cieszą się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców. –Wynika to zapewne z poruszanych zagad-

nień. Omawiane są sprawy budżetowe zrealizowane w roku ubiegłym 
oraz planowane na ten rok, w szczególności na terenie konkretnego 
sołectwa. Dużo pytań dotyczy budowy kanalizacji, ale przede wszyst-
kim wchodzących od 1 lipca zmian w zakresie gospodarki odpadami 
– mówi sekretarz gminy Monika Mączyńska.

W dwóch ostatnich brał również udział dzielnicowy Ireneusz 
Borowiec, który apelował o zwrócenie szczególnie uwagi na pojawia-
jące się w ostatnim czasie na terenie powiatu próby wyłudzeń pienię-
dzy od osób starszych.

Jacenty Kita
Na zdjęciu: Zebranie w Grzybowej Górze
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Latarnik Polski Cyfrowy

Wyszukiwanie informacji w sieci, zrobienie zakupów przez 
Internet, założenie konta internetowego czy też rozmowa przez sky-
pe. Takie umiejętności nabyła grupa kilkunastu seniorów z Lipowego 
Pola Skarbowego w trakcie realizacji projektu edukacyjnego Polska 
Cyfrowa Równych Szans. Zajęcia trwały przez okres jednego miesiąca.

Zakończenie i podsumowanie projektu odbyło się 28 lute-
go, a uczestniczyli w nim, poza kursantami, sekretarz gminy 
Monika Mączyńska, radny 
Włodzimierz Foch oraz pro-
wadzący zajęcia – Ferdynand 
Pawlik i Iwona Zientarska.

-To program ogólnopol-
ski, ale w naszym powiecie 
realizowany jest tylko na 
terenie gminy Skarżysko 
Kościelne. Chcemy nauczyć 
osoby starsze umiejętności 
wyszukiwania informacji 
w Internecie, zrobić zakupy 
w sieci, założyć konto internetowe, porozmawiać z rodziną lub znajo-
mymi przez skype – mówi F. Pawlik.

W kursie uczestniczyli: Bożena Sadza, Elżbieta Łysakowska, 
Małgorzata Kwiatkowska, Krystyna Foch, Jadwiga Chojnacka, 
Henryka Banaszek, Elżbieta Niziołek, Alina Zagórska, Włodzimierz 
Foch, Lech Kwiatkowski, Mieczysław Zawicki i Janusz Banaszek.

Ważna jest nie tylko nauka, ale również integracja lokalnej spo-
łeczności.

Projekt realizowany 
będzie przez 18 miesięcy, 
na obszarze całej gminy.

***
PCRS to oddolna 

inicjatywa, która ma na 
celu wspieranie działań 
na rzecz podnoszenia 
kompetencji cyfrowych 
dorosłych Polaków z po-
kolenia 50+ w ich lokal-
nych środowiskach, re-

alizowana przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” i Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji. 10 spośród 13 milionów Polaków z genera-
cji 50+ nie korzysta z Internetu!
Latarnicy mogą to zmienić!

Na rzecz włączenia dorosłych w cyfrowy świat, działają lokalni 
animatorzy działań na rzecz edukacji cyfrowej pokolenia 50+ tzw. 
Latarnicy Polski Cyfrowej.

Dlaczego Latarnicy? Przyjęto metaforę latarni morskich i opieku-
jących się nimi latarników. Latarnia morska wskazuje drogę tym, któ-

rzy potrafią odczyty-
wać wysyłane przez 
nią sygnały. Tak jak 
każdy żeglarz powi-
nien korzystać z tych 
sygnałów, tak każ-
dy Polak powinien 
potrafić korzystać 
z Internetu, sprzętu 
komputerowego, tele-
fonów komórkowych 
i różnych urządzeń 

teleinformatycznych. O Latarnikach można myśleć, jako o nowym za-
wodzie nowoczesnego animatora społecznego, z nowymi kompeten-
cjami, ale dziedziczącego pozytywne elementy działań z przeszłości 
społecznej i historii lokalnej.

Realizacja projektu PCRS przyczyni się do ogromnej i wyjątko-
wej zmiany w naszym społeczeństwie. Stoimy przed wielką szansą 
wprowadzenia w cy-
frowy świat milionów 
Polaków. Wspólnie mo-
żemy podjąć działania 
które pobudzą rozwój 
społeczeństwa lokalne-
go i przyczynią się do 
zneutralizowania róż-
nic międzypokolenio-
wych. 

Jacenty Kita
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sukces w koNkursie

Mamy najlepszych informatyków w powiecie!
Ogromny sukces odnieśli uczniowie naszego gimnazjum w po-

wiatowym konkursie informatycznym. Spośród 16. uczestników zma-
gań – Marcin Matynia zajął I miejsce, a trzeci był Karol Sieczka. 
Zwycięzców do konkursu przygotowywał Grzegorz Niewczas.

W dniu 5 marca w Zespole Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-
Kamiennej odbył się finał XI Regionalnego Konkursu Informatycznego 
dla Szkół Gimnazjalnych, organizowany przez ZSE we współpra-
cy z partnerem Koroną Kielce S.A. Patronat nad konkursem objęło 
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.

W ramach XI Regionalnego Konkursu Informatycznego dla 
Szkół Gimnazjalnych swoją wiedzę informatyczną sprawdzali m.in. 
uczniowie z Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 
3 i Gimnazjum Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej, a także uczniowie 
z Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym i Gimnazjum im. Stanisława 
Maczka w Bliżynie. Publiczne Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym 
reprezentowali Marcin Matynia, Karol Sieczka, Dawid Kabała.

Gimnazjaliści musieli rozwiązać przygotowane zadania praktycz-
ne na temat „Korzyści płynące z członkostwa Polski w UE” (m.in. praca 
w arkuszu kalkulacyjnym Excel i przygotować prezentację multime-
dialną w PowerPoint), po czym musieli rozwiązać test z wiedzy infor-
matycznej.

Po podsumowaniu punktacji jury ogłosiło wyniki konkursu in-
formatycznego:
I  miejsce - Matynia Marcin - Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym
II  miejsce - Olesiński Kamil - Gimnazjum im. Stanisława Maczka 

w Bliżynie
III  miejsce - Sieczka Karol - Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym

Celem konkursu było zainteresowanie uczniów praktycznym wy-
korzystaniem wiedzy informatycznej w życiu codziennym, pobudze-
nie aktywności poznawczej młodzieży informatycznie uzdolnionej, 
a także kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i roz-
szerzania wiedzy informatycznej.

Sponsorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-
Kamiennej, Klub Piłkarski Korona Kielce S.A., ZSE im. M. Kopernika 
w Skarżysku-Kamiennej, PZU S.A. oddział w Skarżysku-Kamiennej, 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, 
Wydawnictwo Helion.

Agnieszka Pakuła
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kultur a

Rok Tuwima w bibliotece

Czytamy dzieciom wiersze
Julian Tuwim to jeden z najchęt-

niej czytanych polskich poetów, który 
pisał zarówno dla dorosłych, jak i dla 
dzieci. Do dziś jego utwory wzruszają 
i bawią kolejne pokolenia czytelników. 

6 stycznia 2013 r. oficjalnie roz-
począł się Rok Tuwima. Tego dnia sto 
lat temu w „Kurierze Warszawskim” 
ukazał się debiutancki wiersz poety 
„Prośba”. 27 grudnia 2013 roku minie 
60. rocznica śmierci poety. To właśnie 
ta ostatnia data była powodem ustano-
wienia przez Sejm Roku Tuwima. 

W obchody Roku Juliana Tuwima włączyła się Gminna Biblioteka 
Publiczna w Skarżysku Kościelnym. Pierwszym wydarzeniem, zwią-
zanym z fetowaniem poety, było czytanie wierszy Tuwima przez 
Pawła Rokitę, nauczyciela w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku 
Kościelnym. Czytanie wierszyków tak znanego poety to świetna zaba-
wa dla najmłodszych czytelników. Pan Paweł doskonale wprowadził 
dzieci w klimat wierszy poprzez wspaniałą zabawę.

Teresa Banaszczyk

Dyskusja o książce z Dniem Kobiet w tle
Sekretarz gminy Monika 

Mączyńska wzięła udział 
w comiesięcznym spotkaniu 
Dyskusyjnego Klubu Książki 
składając w imieniu wójta 
Zdzisława Woźniaka paniom 
najlepsze życzenia z okazji 
Dnia Kobiet. Do życzeń do-
łączone zostały tradycyjne 

kwiaty, a w trakcie spotkania dyskutowano nad kolejnymi nowościa-
mi czytelniczymi.  

„Julio, gdzie jesteś?”,  to powieść psychologiczno -obyczajowa au-
torki Joe Fielding. Główną bohaterką nie jest tytułowa Julia, tylko 
Cindy, matka Julii i jej młodsza siostra Heather. Cindy od kilku lat 
rozwiedziona z mę-
żem adwokatem, dzieli 
z nim opiekę nad dwie-
ma córkami. 21. letnia 
Julia dopiero co prze-
prowadziła się od ojca 
do Cindy nie mogąc 
wytrzymać z nową żoną 
taty. Julia jest piękną, 
zmysłową, utalentowa-
ną ale również zma-
nierowaną, początkującą aktorką. Pragnie zrobić karierę za wszelką 
cenę, nie liczy się z nikim. Gdy ojciec załatwia jej możliwość wzięcia 
udziału w castingu do nowego filmu znakomitego reżysera, Julia nie 
kryje swojego zadowolenia. W dniu przesłuchań, od samego rana Julia 

wścieka się na wszyst-
kich domowników 
prowokując awantu-
rę z siostrą i własną 
matką. Padają nie-
miłe słowa. Słowa, 
które Cindy słyszy po 
raz ostatni z ust cór-
ki przed jej zniknię-
ciem, Julia bowiem 
nie wraca do domu 
na noc. Zrozpaczona 

matka postanawia na własną rękę dowiedzieć się co się wydarzyło. 
Czytając obserwujemy rozpacz matki podczas dwóch tygodni od zagi-
nięcia ukochanej córki. Zakończenie zaskoczyło wszystkie czytelnicz-
ki. Pokazuje ono ,że prawda nie zawsze jest taka jakiej oczekujemy, czy 
się jej spodziewamy. Polecamy!

„Między nami” - Chrisa Cleave to piękna, pełna ciepła i nietypowo 
przedstawiona historia dwóch kobiet. Jedna jest młodziutką ucieki-
nierką z Nigerii, 
a druga dojrzałą 
Brytyjką, kobietą 
sukcesu, redak-
torką prestiżo-
wego magazynu. 
Reprezentują dwa 
kompletnie rożne 
światy, a mimo to, 
ich ścieżki w pew-
nym momencie 
się przecinają – 
w czasie wyjazdu do Afryki, wychodząc poza tzw. bezpieczna strefę, 
pani redaktor na plaży przypadkowo poznaje dziewczynę. Kilka lat 

później między kobietami rodzi się nietypowa przyjaźń. Ich więź zo-
staje poddana ostatecznej próbie, gdy każda z nich musi podjąć niesły-
chanie trudną decyzję. „Między nami” to wielopłaszczyznowa książka 
o ludziach, świecie, konfliktach, uchodźcach, cierpieniu i osobach, 
które nie pozostają obojętne na los innych. Ta lektura wzbudza nie-
małe emocje, skłania do wielu przemyśleń i innego spojrzenia na wiele 
kwestii. Polecamy serdecznie wszystkim czytelnikom.

Teresa Banaszczyk
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towała również w liczne interwencje do zdarzeń podtrucia tlenkiem 
węgla. Niestety, jedna z takich interwencji w miejscowości Wojtyniów 
zakończyła się tragicznie dla dwojga osób, którzy zatruli się czadem 
śmiertelnie. Na pomoc 
było już za późno...

Rok 2013 to na 
pewno rok olbrzymich 
wyzwań - głównie ze 
względów finanso-
wych. Budżet PSP to 
niecałe 6 mln złotych 
i kwota ta nie zmie-
nia się od czterech lat. 
Strażacy zapowiadają 
jednak, że nadal będą 
starali się, aby ochrona przeciwpożarowa na naszym terenie funkcjo-
nowała na nie gorszym poziomie niż dotąd - tak by mieszkańcy po-
wiatu skarżyskiego mogli spać spokojni.

Jacenty Kita

u str a ż aków

W Kierzu strażacy też mają nowe auto
Jednostka OSP Kierz 

Niedźwiedzi w niedawnym 
czasie nabyła samochód pożar-
niczy GBAM STAR 244, który 
zastąpił wyeksploatowane po-
jazdy będące na stanie stowa-
rzyszenia. 

Zakup został zrealizo-
wany między innymi dzięki 
środkom finansowym z urzę-
du gminy w kwocie 35 000 zł, 
których część jednostka uzy-
skała dzięki uprzejmości OSP 
Grzybowa Góra i OSP Lipowe 
Pole. Resztę stanowiły środki 

własne – około 50 % wartości zakupu. Wspomniany pojazd jest po-
jazdem gaśniczym, posiada zbiornik na wodę o pojemności 2800 l, 
wyciągarkę samochodową, napęd 4x4. Dzięki nowemu samochodo-
wi  zdecydowanie polepszyła się mobilność jednostki, przez co będzie 
sprawnie zabezpieczać teren miejscowości oraz  gminy. 

Szczególne podziękowania za pomoc w zakupie należą się: 
Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne – Zdzisławowi Woźniakowi, 
Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych – Ireneuszowi Żakowi, Radnemu Rady Gminy – 
Wojciechowi Płusa oraz  wszystkim darczyńcom i zainteresowanym. 

Dariusz Sasal

Prawdziwą plagą są pożary nieużytków
We wtorek 18 lutego skarżyscy strażacy podsumowali swoją 

pracę w 2012 roku. –Prawdziwą plagą, wręcz patologią, są wiosenne 
wypalania traw i nieużytków. W 2012 r. skarżyscy strażacy interwe-
niowali 1134 razy, 
co daje średnią 3 
wyjazdy w ciągu 
każdego dnia 2012 
roku. W porównaniu 
z rokiem 2011 licz-
ba ta wzrosła o 104 
wyjazdy. W tym do 
pożarów strażacy 
wyjeżdżali 815 razy, 
do miejscowych za-
grożeń 292. Ale licz-
ba pożarów wzrosła aż o 35,8%, zmalała natomiast ilość miejscowych 
zagrożeń o niemal 30% - mówił podczas narady rocznej komendant 
powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej 
Sylwester Hamera.

W spotkaniu w formie narady uczestniczyli m.in. Zastępca 
Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach Grzegorz Ryski, Komendant Powiatowy Policji 
w Skarżysku-Kamiennej Sylwester Hamera, przedstawiciele władz 
samorządowych, policji, jednostek OSP z terenu powiatu skarży-
skiego, a także pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-
Kamiennej. Gminę Skarżysko Kościelne reprezentowali wójt 
Zdzisław Woźniak, komendant gminny Piotr Janiec oraz prezes OSP 
Grzybowa Góra Marian Gładyś, Lipowe Pole Plebańskie Tadeusz 
Chyb oraz Stanisław Niziołek.

Największa licz-
ba zdarzeń miała 
miejsce w miejsco-
wości Skarżysko-
Kamienna gdzie 
strażacy wyjeżdżali 
501 razy (317 do 
pożarów, 173 do 
miejscowych zagro-
żeń, 11 do alarmów 
fałszywych). W po-

szczególnych gminach powiatu skarżyskiego sytuacja pod względem 
interwencji straży pożarnej przedstawiała się w sposób następujący. 
Najwięcej zdarzeń zanotowano w gminie Bliżyn - 243. Następnie 
w gminie Suchedniów – 183, w gminie Skarżysko Kościelne – 107 
i gminie Łączna – 100.

Ogółem we wszystkich zdarzeniach, jakie miały miejsce w powie-
cie skarżyskim uczestniczyło 1710 zastępów strażackich, angażując 
w akcjach ratowniczych 8537 ratowników.

W 2012 roku skarżyscy strażacy odnotowali kilka charaktery-
stycznych zdarzeń. Pierwsze z nich to pożar dyskoteki „Tokarnia”, do 
którego doszło w miesiącu lutym. Był to pożar zaliczany do pożarów 
dużych. W akcji ratowniczo-gaśniczej zostały zaangażowane niemal 
wszystkie siły i środki straży pożarnej powiatu skarżyskiego. Do wal-
ki z pożarem zostały zaangażowane również jednostki z Kielc. Inne 
trudne zdarzenie to likwidacja skażenia ekologicznego w Ostojowie.

Szczególnie pracowity dla skarżyskich strażaków okazał się mie-
siąc grudzień, w którym to doszło do szeregu zdarzeń w komunikacji 
drogowej. Między innymi na drodze krajowej nr 7 doszło do wypadku 
samochodu ciężarowego z autobusem. Ratownicy podczas tej akcji byli 
zmuszeni użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, aby dostać 
się do poszkodowanego kierowcy ciężarówki. Na szczęście pasażero-
wie autobusu nie odnieśli poważniejszych ran. Końcówka roku obfi-
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szkolNe elimiNac je t wP

Konkurs OTWP w Grzybowej Górze
W czwartek 21 lutego bieżącego roku w Szkole Podstawowej 

w Grzybowej Górze odbyły się szkolne eliminacje konkursu 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowanego rok-
rocznie przez druhów OSP. 

Prezes OSP Marian Gładyś oraz druhna Justyna Minda nadzo-
rowali właściwy przebieg turnieju, w którym wzięło udział ośmio-
ro uczniów z klas V-VI. Posiadaczem największej wiedzy oka-
zał się Tomasz Stefaniak z klasy VI, który w nagrodę pojedzie na 
obóz młodzieżowy dla młodych strażaków. Kolejne miejsca zajęły:  
2 - Katarzyna Gajewska, a 3 - Patrycja Płusa.

Wszyscy uczestnicy strażackich zmagań otrzymali drobne pa-
miątki od organizatorów. 

rl

„Młodzież Zapobiega Pożarom” 
w Kierzu Niedźwiedzim

Dnia 22 lutego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu 
Niedźwiedzim odbyły się eliminacje szkolne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
Konkurs zorganizowali przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kierzu – Dariusz Sasal i Piotr Janiec. 

Wiedzę swą sprawdzało 10. uczestników. Za zajęcie pierwszego 
miejsca Julia Sasal z kl. 6 otrzymała plecak oraz możliwość wyjazdu 
na obóz wakacyjny. Weronika Pożoga z kl. 6 za drugie miejsce otrzy-
mała kalkulator, natomiast za zajęcie trzeciego miejsca Weronika 
Wiśnios z kl. 5 wywalczyła słuchawki. Wszyscy uczestnicy za udział 
w konkursie otrzymali kalendarze. 

Katarzyna Woźniak

Kolejna edycja Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej rozpoczęta…

Druhowie ze Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Lipowym Polu 
Plebańskim zainauguro-
wali Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej na szcze-
blu szkół w gminie Skarżysko 
Kościelne przeprowadza-
jąc konkursy w Majkowie 
i Lipowym Polu Skarbowym.

W Szkole Podstawowej 
w Majkowie udział wzięło 14 dzieci. Najwyższe miejsca zdo-
byli: I miejsce – Mateusz Piasecki, II – Bartłomiej Zając, 
III – Aleksandra Twórz. 

Natomiast w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym 
udział wzięło 4 dzieci. Najlepszymi byli: I miejsce – Klaudia Bućko, 
II – Aleksandra Kowalik, III – Wiktoria Sieczka. 

Nad sprawnym przebiegiem czuwali druhowie: Tadeusz Chyb, 
Stanisław Niziołek i Jerzy Korycki, którzy dziękują Urzędowi Gminy 
w Skarżysku Kościelnym, firmie PZU Oddział Skarżysko-Kamienna 
oraz Panom Grzegorzowi i Kamilowi Paź z Majkowa za przekazanie 
nagród dla wszystkich uczestników. Druhowie z własnych środków 
ufundowali zwycięzcom: Klaudii Bućko i Mateuszowi Piaseckiemu 
dwutygodniowy pobyt na obozie szkoleniowym Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych w miejscowości Dąbki nad morzem. 

Agata Niziołek
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GmiNNe elimiNac je t wP

Będą walczyć na szczeblu powiatowym

W dniu 15 marca 2013 roku odbył się etap gminny konkursu wie-
dzy pożarniczej. 

W konkursie gminnym udział wzięło 23 osoby, w tym ze szkół 
podstawowych 15. uczniów a 8. z gimnazjum.

Na poziomie szkół podstawowych rywalizowali: Mateusz 
Piasecki, Aleksandra Twórz, Bartłomiej Zając, Julia Sasal, 
Weronika Wiśnios, Weronika Pożoga, Aleksandra Kowalik, 
Wiktoria Stopińska, Klaudia Bućko, Piotr Derlatka, Kacper Gładyś, 
Filip Wierzbicki, Patrycja Płusa, Katarzyna Gajewska, Tomasz 
Stefaniak, a z gimnazjum: Martyna Derlatka, Honorata Derlatka, 
Klaudia Czapnik, Eliza Płusa, Iwona Szyszka, Weronika Kowalik, 
Wiktoria Kuźdub, Damian Warwas.

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli wszystkich jed-
nostek funkcjonujących na terenie gminy oraz Michała Ślusarczyka 
z komendy powiatowej PSP do eliminacji powiatowych postanowi-
ła zakwalifikować:

Gimnazjum
I miejsce - Wiktoria Kuźdub
II miejsce - Honorata Derlatka
III miejsce - Weronika Kowalik

Szkoły Podstawowe 
I miejsce - Weronika Pożoga
II miejsce - Mateusz Piasecki 
III miejsce - Julia Sasal

Dyplomy i nagrody dla uczestników zmagań wręczyli wójt 
Zdzisław Woźniak oraz członkowie komisji konkursowej.

Eliminacje powiatowe odbędą się 5 kwietnia w Komendzie 
Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej. Początek o godz. 10.00.

Dagmara Błach
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szkolNy Festiwal Projek tów

Szkolny Festiwal Projektów

W dniu 14 marca 2013 roku w Zespole Szkół Publicznych 
w Skarżysku Kościelnym odbył się III Szkolny Festiwal Projektów 

uczniów klas V – 
VI, organizowany 
w ramach projektu 
„Zrozumieć świat 
- rozwijanie kompe-
tencji matematycz-
no-przyrodniczych 
z wykorzystaniem 
programów i oprzy-
rządowania kom-
puterowego – dla 
uczniów klas 4 – 6 
szkół podstawowych”. 

Projekt ten  finansowany jest z budżetu państwa i ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Głównym celem projektu jest 
rozwinięcie u uczniów klas 4-6 
kompetencji kluczowych w zakre-
sach: matematyczno-przyrodni-
czym i informatycznym poprzez 
nauczenie ich stosowania nowo-
czesnych metod badania otoczenia 
oraz profesjonalną analizę zjawisk 
przyrodniczych z wykorzystaniem 
programów i oprzyrządowania 
komputerowego. Corocznym pod-
sumowaniem zajęć jest prezentacja 
poszczególnych grup przed komisją 
i wyłonienie zwycięzców, którzy 
będą reprezentowali  szkołę na szczeblu wojewódzkim.

W tym roku uczniowie byli 
podzieleni na grupy trzyosobo-
we. Ich zadaniem było przygo-
towanie prezentacji wybranego 
przez siebie projektu. Technika 
występu była dowolna i zależała 
od inwencji twórczej występu-
jących. Prezentujące się grupy 
przygotowywały: Agnieszka 
Pakuła, Grażyna Wiatr, 
Edyta Bartosiewicz.

Przed komisją w składzie: 
Lidia Mirkowska, Małgorzata 
Lisowska i Grzegorz Niewczas, 
zaprezentowało się 20 grup trzy-

osobowych. Każda 
z grup była oceniana 
zarówno pod wzglę-
dem merytorycznym 
jak i estetycznym. 
Uczniowie prezento-
wali projekty oparte 
na przeprowadzonych 
zajęciach, były to m.in.: 
„Tam, gdzie szumi 
las…”, „Las i jego miesz-
kańcy”, „Ochrona śro-

dowiska”, „Śmieci mniej, Ziemi lżej”, „Na tropie elektrośmieci”, „Dobre 
rady na odpady”, „Oddziaływania w przyrodzie”, „Pole oddziaływań”, 
„Świat zmysłów”, „Wszechświat i jego oddziaływania”, „Wszechświat 
i jego tajemnice”, „Kosmos i jego tajemnice”, „Zjawiska atmosferyczne”. 

Każda z grup przygotowała prezentację multimedialną, liczne ulotki, 
foldery, plakaty i ciekawe doświadczenia z wykorzystaniem interfej-
su. Przedstawione przez dzieci prezentacje były na bardzo wysokim 
poziomie. Komisja konkursowa miała bardzo trudne zadanie przy 
wyborze najlepszego pokazu. Po burzliwych naradach, komisja wy-
łoniła zwycięzców. Na poziomie klas piątych najlepszy okazał się pro-
jekt „Tam, gdzie szumi las…”, natomiast wśród klas szóstych zwyciężył 
projekt „Oddziaływania w przyrodzie”. 

Na szczeblu wojewódzkim Szkołę  Podstawową w Skarżysku 
Kościelnym będą reprezentowali uczniowie: Gabriela Górecka, Piotr 
Derlatka i Patryk Walkiewicz z klasy szóstej oraz Kinga Nowak, Ewa 
Kosela i Kacper Kocia z klasy piątej.

Trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów. 
Uczennice klasy szóstej
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Białe szaleństwo w Grzybowej Górze
Przez ośnieżone łąki, 

pola i lasy naszej gminy 
pomykał kulig zorgani-
zowany przez druhów 
OSP Grzybowa Góra we 
współpracy z nauczycie-
lami miejscowej szkoły. 

Dzieci i młodzież 
korzystający z feryjne-
go wypoczynku wzięli 
udział w śnieżnej eska-
padzie. Przy niewielkim 

mrozie, ale wielkim śniegu wybraliśmy się do lasu na kulig i ognisko. 
Wypad rozpoczął się od zbiórki spod remizy. Stawiła się grupa mło-
dzieży i opiekunowie. Wszyscy zasiedli na saniach, po czym kulig ru-
szył. Przejażdżka sprawiła wiele frajdy dużym i małym, nie zabrakło 
pisków i śmiechu. Po dotarciu na miejsce zorganizowaliśmy bezpiecz-
ne miejsce na upieczenie kiełbasek, rozgrzanie zmarzniętych dłoni, 
a także na zabawy na śniegu. Rozochocona dziatwa brykała, aż miło. 

W końcu zmęczeni siedli na saniach, a kulig udał się w drogę po-
wrotną. Mknęliśmy tak, aż się „śnieżyło”. 

Po wycieczce dzieci rozeszły się do domów, aby podzielić się wra-
żeniami z zimowej przygody. 

rl

Konkurs recytatorski wierszy Jana 
Brzechwy

W ostatni dzień lutego w Szkole Podstawowej w Grzybowej 
Górze odbył się konkurs recytatorski wierszy Jana Brzechwy pod 
hasłem „Tropem Kaczki Dziwaczki”, w którym wzięli udział ucznio-
wie i uczennice z klas I-VI, Punktu Przedszkolnego oraz „Zerówki”. 

Komisja konkursowa oceniała interpretację wiersza, przebranie, ogól-
ne wrażenia artystyczne. Pierwsi na scenie prezentowali się najmłodsi 
z Punktu Przedszkolnego, którzy lekko stremowani recytowali wiersze 
Brzechwy, ale na koniec zebrali ogromne brawa. Po nich pojawili się 
uczniowie z Oddziału „0” przygotowywani przez Anetę Makowską. 

Wielu z nich miało rekwi-
zyty lub przebrania zgod-
ne z tytułem lub treścią 
utworu. Na koniec zapre-
zentowały się uczennice 
klasy III. Uczniowie recy-
towali między innymi: Na 
Wyspach Bergamutach, 
Dzik, Kaczka Dziwaczka, 
Kłamczucha, Skarżypyta, 
Tańcowała igła z nitką, 
Psie smutki. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali 
drobne upominki przygo-

towane przez szkołę, a wśród nagrodzonych znaleźli się:
- Punkt Przedszkolny - Norbert Wiatr, Maja Zaborska, 

Zosia Materek;
- Oddział „0” - Gabrysia Gąska, Zuzia Materek, Lena Sykuła, 

Julia Zając, Ania Strzelec, Pola Pik, Paulina Karpeta, Oliwia 
Misiowiec, Filip Pdgórski, Mateusz Pacek;

- Klasa III - Julia Pik, Jowita Wiatr.
Występ młodych artystów na długo pozostanie w pamięci uczniów 

naszej szkoły. 
rl

Pogadanka przedstawiciela OSP
5 marca w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze odbyło się spo-

tkanie uczniów z druhną OSP Justyną Mindą, która przygotowała dla 
dzieci prelekcje na temat „Jak chronić lasy?”. 

Pani Justyna bardzo ciekawie opowiadała o polskich lasach, rosną-
cych w nich ciekawych roślinach. Prelekcji towarzyszył pokaz zdjęć 

pięknych polskich 
drzew. Drugą część 
spotkania stano-
wił krótki wykład 
druha OSP „Jak za-
chować się w czasie 
pożaru?”. Dzieci 
przypomniały so-
bie zasady zacho-
wania w razie za-
uważenia pożaru, 
numery telefonów 

alarmowych. Obie prelekcje były bardzo ciekawe, a dzieci z zaintere-
sowaniem wysłuchały i obejrzały przygotowane dla nich materiały. 

rl
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Walentynki w Grzybowej Górze
Z okazji Dnia Zakochanych w naszej szkole odbył się konkurs 

piosenek o miłości, który 
zorganizował Samorząd 
Uczniowski. W finale za-
śpiewały dzieci z Punktu 
Przedszkolnego, Zerówki 
oraz klas I-VI oceniane 
przez Jury wybrane spo-
śród nauczycieli. 

Zanim jednak doszło 
do festiwalu piosenek, 
uczniowie z SU rozda-
li kartki walentynkowe 

zbierane przez Pocztę Amora. Nie brakło radości i zaskoczeń, a tak-
że cichych wielbicieli wyznających miłość wybrankom. Następnie 
na scenę wkroczyły przedszkolaki przygotowane przez Agnieszkę 
Zaborską, które z werwą prezentowały się w popularnym przeboju. 
Po nich pojawił się wokalista zespołu „Weekend” w towarzystwie ze-
społu tanecznego z „Zerówki”. Dzieci z „Zerówki” przygotowywane 
przez Anetę Makowską 
zaśpiewały także przebój 
„Serce pik, pik, pik”, za 
który zebrały gromkie 
brawa. Na zakończenie 
występów najmłodszych 
na scenie zaprezento-
wała się Ania Strzelec 
w popularnej piosence. 
Po występach młodszych 
dzieci przyszedł czas 
na uczniów klas I-VI. 
Najpierw pojawiła się 
klasa I przygotowywana 
przez Jolantę Kobierską. Pierwszy wystąpił dynamiczny duet Klaudia 
Kwaśniewska i Emilka Błach, a po nich charyzmatyczny i świetnie 
śpiewający Daniel Gładyś. Wreszcie na koniec na scenę wkroczyły 
uczennice klasy V – Patrycja Bułka i Weronika Płusa w energetyzu-
jącym przeboju, a chwilę po nich uczennice klasy VI – Natalia Rybak 
i Karolina Płusa w przebojowym hicie. 

Na koniec wszystkie razem zaśpiewały piękną piosenkę o miło-
ści, która zakończyła koncert. Jury doceniło wysiłek dzieci i przyznało 
same pierwsze nagrody, a następnie wręczyło dzieciom drobne upo-
minki. 

Rafał Lipka

Dzień Babci i Dziadka i bal karnawałowy 
w PSP Kierz Niedźwiedzi

Dzień Babci i Dziadka uczciliśmy uroczystą akademią, podczas 
której uczniowie PSP Kierz Niedźwiedzi mogli pochwalić się swo-
imi wszechstronnymi umiejętnościami artystycznymi. Recytowali 
wiersze, śpiewali piosenki, tańczyli i rozbawiali humorystyczny-

mi scenkami. Uroczystość zakończył występ ludowego zespołu 
„Niezapominajki” ze Zbijowa Dużego, a po występie nasi goście udali 
się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców i nauczycieli. 

W tym samym dniu uczniowie naszej szkoły bawili się na zaba-
wie karnawałowej, której głównym punktem był bal przebierańców. 
Uczniowie dumnie prezentowali swoje przebrania podczas konkursu 
na „najlepszy strój”. Jury reprezentowały babcie, które miały bardzo 
ciężki wybór, ponieważ stroje były wręcz urzekające. Dlatego wszyscy 
zostali zwycięzcami balu.

Jolanta Woźniak
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Po krótkim programie słowno – muzycznym z elementami tanecz-
nymi, panowie na czele z wójtem gminy Zdzisławem Woźniakiem 
złożyli Paniom najlepsze życzenia z okazji ich święta. Nie zabrakło 
drobnych upominków i symbolicznej lampki szampana.

Program z dziećmi przygotowały Monika Sławińska 
i Aneta Działak.

(jaki)

u Pr zedszkol aków

„Szacunek kobietom należy się 
każdego dnia…”

Te piękne, ale jakże aktualne słowa, nasze przedszkolaki skiero-
wały do pań – pracowników urzędu gminy i jej jednostek organizacyj-
nych w trakcie uroczystego spotkania z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie 
obok Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym zorgani-
zowało wspólnie z męską częścią załogi Urzędu Gminy.

Policja w…przedszkolu
W Przedszkolu Samorządowym 

w Skarżysku Kościelnym 12 marca 
odbyło się spotkanie z policjan-
tem. Funkcjonariusz przepro-
wadził z dziećmi pogadankę na 
temat „Bezpieczeństwa przedszko-
laka”, jak również zorganizował 
quiz z wykorzystaniem filmu 
„Bezpieczna rada Spongaboba”.

Podsumowaniem spotkania 
było rozstrzygnięcie konkursu pt: 

„Bezpieczny przedszkolak”, w ramach którego dzieci wraz ze swoimi 
wychowawcami wykonywały prace plastyczne. Wybrane prace zostały 
nagrodzone, a dzieci otrzymały nagrody w postaci dyplomów, książe-
czek, różnorodnych znaków odblaskowych. 

Spotkanie było podsumowaniem cyklu zajęć w ramach realizacji 
programu z wychowania komunikacyjnego.

Zofia Sieczka



Nasza Gmina16 k wiecień 2013Nasza Gmina k wiecień 201316

rozmaitości

Spotkanie integracyjne 
4 marca 2013 r. w świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie integra-

cyjne Powiatowej Rady Zatrudnienia, którego współorganizatorem 
był  wójt gminy Zdzisław Woźniak.

Gościem spotkania był dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Skarżysku - Kamiennej Roman Białek, dla którego kabaret „Grom”, 
w związku w obchodzonymi tego dnia imieninami, wykonał specjal-
nie napisaną dla niego piosenkę. 

Potrawy przygotowała Jolanta Kapusta i - jak powiedział zastępca 
dyrektora PUP - Bogusław Ciok – myślałem, że moja żona najlepiej 
gotuje, a tu proszę, takich pyszności nie jadłem. Gości witała kapela, 
a spotkanie umiliła grana przez nią muzyka.

Szymon Płusa

I spotkanie „Natura i my” 
W dniu 6 marca 2013 r. w świetlicy wiejskiej w Skarżysku 

Kościelnym odbyło się I spotkanie z cyklu „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie” pod hasłem „Natura i my”  zorganizowane przez zespół 
„Romano” i kabaret „Grom”.

Przybyło na nie wielu znakomitych gości. Na stołach przygoto-
wanych przez Martę Kowalik –Staps  była sama… natura. Dla gości 
przygotowany był program artystyczny składający się z recytacji po-
ezji Wisławy Szymborskiej, występ zespołu „Romano”, „Babusiek”, ka-
baretu „Grom”, a gości witała kapela pod kierunkiem Stefana Ruzika.

Goście w swoich wystąpieniach mówili zgodnie, że takiego ciepłe-
go przyjęcia się nie spodziewali.

Szymon Płusa

„Grom” na Targach Kielce

W dniach 8 – 10 mar-
ca w Kielcach odbyły się 
XIX  Międzynarodowe 
Targi Techniki Rolniczej  
AGROTECH oraz LAS –
EXPO a także XIII Targi 
Przemysłu Drzewnego 
i Gospodarki Zasobami 
Leśnymi. Swe wystawy 
miało 550 firm z 16. kra-
jów. 

W sali konferencyj-
nej Targów odbyło się 
w tym czasie posiedzenie 

rad powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Wystąpiło na nim 
wielu znakomitych gości: dr Czesław Siekierski – poseł Parlamentu 
Europejskiego, Minister Rolnictwa, wiceminister obrony narodowej 
Beata Oczkowicz, Wiktor  Szmulewicz - Prezes Zarządu  KRIR. Swój 
występ miał również kabaret „Grom” ze Skarżyska Kościelnego, który  
wykonał napisaną piosenkę.

Sz.P.

Dziękujemy Wam Panowie!
Pragniemy serdecznie podziękować za przygotowanie piękne-

go spotkania z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się 8 marca w świe-
tlicy przy ul. Kolonia 7. Ten wieczór, przy herbacie, kawie, szam-
panie, ciastach i owocach zorganizowały: Rada Sołecka Skarżysko 
Kościelne I i Rada Sołecka Skarżysko Kościelne II.

Życzenia na nasze ręce składali: wójt gminy Zdzisław Woźniak, 
przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr, radny Wiesław 
Derlatka, przewodniczący rady sołeckiej Zygmunt Kocia, sołtys 
Skarżyska Kościelnego II i zarazem radny Stefan Kiełek. Do ży-
czeń dołączyli małe słodkie prezenty. W roli kelnerów wystąpili 
panowie – członkowie rad sołeckich.

To był wspaniały, integrujący „Wieczór kobiet”, za który w imie-
niu wszystkich obecnych, a była nas prawie setka – dziękuję

Marta Kowalik – Staps
Stowarzyszenie Kultury „Romano”
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Harmonogram wywozu odpadów komunalnych
Poniżej przedstawiamy aktualną wersję harmonogramu wywozu 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Skarżysko Kościelne w 2013r.
1. Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych

Andrzej Pogorzelski
ul. Szydłowiecka 28A
26-110 Skarżysko-Kamienna
Tel. (41) 251-44-27; 603-274-495
a. Odpady komunalne zmieszalne
• Ostatni wtorek każdego miesiąca - Lipowe Pole Plebańskie, 

Lipowe Pole Skarbowe, Świerczek, Skarżysko Kościelne: ul. 
Kolonia, ul. Leśna, ul. Spacerowa, ul. Olszynki, ul. Krótka.

• Ostatnia środa każdego miesiąca - Majków, Michałów
• Ostatni czwartek każdego miesiąca - Skarżysko Kościelne I, II
• Ostatni piątek każdego miesiąca - Grzybowa Góra, 

Kierz Niedźwiedzi.
b. Odpady komunalne segregowane
• 6 kwiecień – plastik i szkło
• 15 czerwiec – plastik i szkło

2. WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH „BRATEK”
Pogorzelski Ryszard
ul. Mościckiego 28
26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA
Tel.041/2514-454 ; 605-258-459
a. Odpady komunalne zmieszalne
• Ostatnia środa każdego miesiąca - Majków, Michałów
b. Odpady komunalne segregowane
• 28 marzec – szkło białe i kolorowe (posegregowane oddziel-

nie)
• 13 czerwiec - szkło białe i kolorowe (posegregowane oddziel-

nie)
• 27 czerwiec – plastik

MIESZKAŃCU ZAPAMIĘTAJ!
1. Od 1 lipca 2013 r. obo-

wiązywać będzie nowy 
system gospodarki od-
padami komunalnymi 
- Gmina zorganizuje 
przetarg i przejmie 
odpowiedzialność za 
zagospodarowanie od-
padów, tzn. będzie je 
odbierać i przekazywać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych, mieszkaniec nie będzie podpisywał in-
dywidualnej umowy na odbiór.

2. W związku z powyższym, należy wypowiedzieć aktualną umowę 
na wywóz odpadów tak, aby uległa rozwiązaniu z dniem 30 czerw-
ca 2013 r.

3. Rada Gminy Skarżysko Kościelne uchwaliła następujące stawki za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów: 5 zł miesięcznie od osoby 
zamieszkującej nieruchomość za odpady segregowane; 10 zł mie-
sięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość za odpady zmie-
szane.

4. Opłaty naliczane będą na podstawie deklaracji złożonych przez 
władających daną nieruchomością na obowiązującym wzorze de-
klaracji - do pobrania na stronie BIP lub w pok. 118 Urzędu Gminy 
Skarżysko Kościelne.

5. Opłaty należy wnosić bez wezwania (na podstawie złożonej de-
klaracji), „z góry”, kwartalnie, w kasie lub na konto Urzędu Gminy 
Skarżysko Kościelne.

Śnieg jeszcze na polach, a trawy już płoną
Wraz z nadejściem ciepłych dni w okresie wczesnowiosennym do-

chodzi do powstawania wielu pożarów, które związane są z bezmyśl-
nym wypalaniem traw. Jest to proceder prawnie zabroniony. W myśl 
obowiązujących przepisów osoby, które wypalają wierzchnią warstwę 
gleby lub pozostałości roślinne podlegają karze grzywny lub aresztu 
(Art. 82 Kodeksu wykroczeń). 

W roku ubiegłym w województwie świętokrzyskim zanotowano 
3570 wyjazdów do tego typu pożarów, co stanowiło 47% wszystkich 
akcji gaśniczych w ciągu roku. Na terenie powiatu skarżyskiego łączna 
ilość zdarzeń wyniosła 1134, w tym 815 pożarów (prawie 80% z nich to 
pożary traw i nieużytków).

Wbrew obiegowym opiniom wypalanie traw przynosi jedynie 
szkody dla środowiska przyrodniczego jak i dla samego człowieka. 

Usuwanie pozostałości roślinnych poprzez wypalanie wcale nie po-
prawia żyzności gleby, a wręcz przeciwnie - powoduje jej degrada-
cję. Zniszczeniu ulega wierzchnia warstwa próchnicy a wraz z nią 
świat mikroorganizmów warunkujących właściwą wegetację roślin. 
Niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków oraz innych 
zwierząt. Wypalanie traw i pozostałości roślinnych jest zjawiskiem 
niebezpiecznym pożarowo. Często prowadzi do rozprzestrzeniania się 
ognia na obszary leśne oraz zabudowania gospodarcze i mieszkalne. 
Odnotowane były również przypadki poparzeń i wypadki śmiertelne 
z udziałem ludzi. W ubiegłym roku w takich okolicznościach śmierć 
poniosło trzy osoby na terenie powiatu kieleckiego. 

Akcje gaśnicze z udziałem jednostek ochrony przeciwpożarowej 
wiążą się z dużymi kosztami, co w konsekwencji obciąża podatników, 
czyli nas wszystkich. 

W trosce o dobro nas wszystkich oraz środowiska przyrodniczego 
apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku. 

Nie wypalajmy traw i pozostałości roślinnych, gdyż w końcowym 
rozrachunku te rzekome korzyści przynoszą jedynie nieodwracal-
ne szkody!

Komunikat w sprawie stypendiów szkolnych
Wójt gminy Skarżysko Kościelne uprzejmie informuje o koniecz-

ności złożenia oświadczenia o dochodach potwierdzającego upraw-
nienie do otrzymania stypendium szkolnego na okres styczeń – czer-
wiec 2013 r. 

Formularz oświadczenia można pobrać w Urzędzie Gminy 
Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A, w pokoju 119 w godz. od 
8:00 do 15:00 w dni powszednie oraz na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Skarżysko Kościelne: http://ugskarzysko.bip.doc.pl/index.
php?wiad=78809 

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w terminie do 31 
marca 2013 r. w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne w pokoju 119.

Wójt Gminy
Skarżysko Kościelne 

Zdzisław Woźniak
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 Policja apeluje i ostrzega!
Szanowni Mieszkańcy powiatu skarżyskiego

Od pewnego czasu skarżyska policja z niepokojem obserwuje wzrost liczby przestępstw, których ofiarami padają ludzie starsi. Najczęściej są to 
oszustwa, wymuszenia i kradzieże.

Oszuści podszywają się pod krewnych lub znajomych, pracowników socjalnych, przedstawicieli ZUS-u, zakładu energetycznego, osoby zajmu-
jące się tzw. handlem domowym lub pracowników organizacji charytatywnych. Wykorzystując nieuwagę i zaufanie, dokonuję kradzieży pieniędzy 
i innych wartościowych rzeczy. Często osoby starsze za swoją nieufność i szczere intencje płacą utratą dorobku całego życia.

Dlatego tak ważne jest, aby pamiętać o kilku podstawowych zasadach:
1.  Nie każdy, kto dzwoni lub puka, ma uczciwe zamiary.
2.  Zanim otworzycie drzwi nieznajomemu, zadbajcie o to, by towarzyszyła Wam osoba zaufana (rodzina, sąsiad).
3.  W przypadku osób podających się za przedstawicieli instytucji, zawsze żądajcie legitymacji lub identyfikatora.
4.  Nie udzielajcie przez telefon żadnych informacji dotyczących danych osobowych, numerów kont bankowych, haseł do nich oraz stanu majątko-

wego.
5.  Nigdy nie przekazujcie żadnych pieniędzy osobom obcym.
6.  Nie wierzcie Państwo w żadne fantastyczne okazje! Nie ma takich!
7.  Zapamiętajcie jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu i zachowania osoby, która wzbudza Państwa niepokój.
8.  W razie jakichkolwiek podejrzeń lub wątpliwości – powiadomcie Policję.

W trosce o bezpieczeństwa Wasze i Waszych bliskich prosimy o ostrożność i rozwagę w podobnych sytuacjach.
Życzę Państwu zdrowia i spokoju.

kom. Paweł Zalewski
Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku Kamiennej

Zarząd Województwa Świętokrzyskego
Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje 
z zakresu ,,małych projektów” w ramach działa-

nia „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”działającej na 
terenie gmin: Mirzec i Skarżysko Kościelne

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 26.03.2013 r. do 09.04.2013 r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Lokalnej 

Grupy Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”, Mirzec Stary 9, od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00. Ostateczny termin składa-
nia wniosków upływa 9 kwietnia 2013 roku o godzinie 14.00.

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

Formularz wniosku dostępny jest na stronach interneto-
wych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, 
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.
prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Razem na Rzecz Rozwoju” 
www.lgdrazem.eu 

Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria wyboru 
operacji wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru ma-
łych projektów przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na 
stronach: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Lokalnej 
Grupy Działania „Razem na Rzecz Rozwoju” oraz do wglądu w sie-
dzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”, 
Mirzec Stary 9 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu małych pro-
jektów w I naborze w 2013 roku wynosi 130.000,00zł.

Minimalne wymagania określone w LSR, których spełnienie jest 
niezbędne do wyboru projektów z zakresu „małych projektów”- uzy-
skanie minimum 25% punktów z oceny według lokalnych kryteriów 
wyboru operacji w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strate-
gii rozwoju”.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia 
wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod 
numerem telefonu: 41 276 71 87.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje 
z zakresu ,,Odnowa i rozwój wsi”, w ramach dzia-

łania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania „Razem na Rzecz Rozwoju” działającej na 
terenie gmin: Mirzec i Skarżysko Kościelne

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 26.03.2013 do 09.04.2013 r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Lokalnej 

Grupy Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”, Mirzec Stary 9, od po-
niedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00. Ostateczny termin składa-
nia wniosków upływa 9 kwietnia 2013 roku o godzinie 14.00.

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

Formularz wniosku dostępny jest na stronach interneto-
wych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, 
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.
prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania „Razem na Rzecz Rozwoju” 
www.lgdrazem.eu 

Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria wybo-
ru operacji wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru 
wniosków z zakresu ,,Odnowa i rozwój wsi” przez Lokalną Grupę 
Działania udostępnione są na stronach: Świętokrzyskiego Biura 
Rozwoju Regionalnego i Lokalnej Grupy Działania „Razem na Rzecz 
Rozwoju” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania 
„Razem na Rzecz Rozwoju”, Mirzec Stary 9 od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 - 14.00.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu ,,Odnowa 
i rozwój wsi” projektów w 2013 roku wynosi 100.000,00 zł.

Minimalne wymagania określone w LSR, których spełnienie jest 
niezbędne do wyboru projektów z zakresu ,,Odnowa i rozwój wsi ”- 
uzyskanie minimum 25% punktów z oceny według lokalnych kryte-
riów wyboru operacji w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju”.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia 
wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod 
numerem telefonu: 41 276 71 87.
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II Memoriał im. Tadeusza Kubika w brydżu 
Dwanaście par ze 

Skarżyska Kościelnego, 
Skarżyska – Kamiennej 
i Szydłowca wystarto-
wało w II Memoriale 
im. Tadeusza Kubika 
w brydżu sportowym. 
Dyplomy i puchary naj-
lepszym wręczył wójt 
Zdzisław Woźniak.

Turniej otworzył wójt przypominając sylwetkę Ś.P. Tadeusza 
Kubika, organizatora rozgrywek brydżowych w Skarżysku 
Kościelnym. To z jego inicjatywy przed kilku latu zakupiony został 
sprzęt sportowy dla brydżystów, on zainicjował regularne rozgryw-
ki. Jego pamięć zebrani uczcili minutą ciszy.

Regulamin tur-
nieju oraz zasady 
rozgrywek przybli-
żył sędzia główny 
zawodów Marek 
Jabłoński, po czym 
brydżyści przystąpili 
do kilkugodzinnych 
zmagań. Dodajmy, 
że w gronie grających 
znalazła się jedna 
pani – Monika Woźniak.

Ostateczna klasyfikacja końcowa jest następująca:
1. Piotr Szczygieł i Andrzej Wiśniewski
2. Janusz Ordyński i Robert Zuba
3. Marek Borowiec i Zbigniew Ślęzak
4. Ryszard Stefański i Dariusz Stefański
5. Robert Długosz i Sławomir Wierzbowicz

6. Marian Kwiatkowski i Andrzej Kwiatkowski
7. Józef Łyżwa i Jerzy Poddębniak
8. Adam Sieczka i Henryk Płusa
9. Marek Jaskólski i Czesław Woźnicki
10. Monika Woźniak i Kazimierz Król
11. Zbigniew Górzyński i Władysław Pocheć
12. Zbigniew Celski i Zenon Wojton

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy a pierwsze trzy 
pary dodatkowo otrzymały puchary. Najlepszą parą ze Skarżyska 
Kościelnego okazali się ojciec i syn - Ryszard i Dariusz Stefańscy 
(4 miejsce). Zwyciężyła para ze Skarżyska-Kamiennej.

Jacenty Kita

Sukces siatkarzy i siatkarek

16 marca w Staszowie rozegrane zostały finały ligi wojewódz-
kiej w piłce siatkowej żeńskiej i męskiej organizowanej przez 
Wojewódzkie Zrzeszenie LZS. Drużyna męska z Kierza zajęła I miej-
sce, dziewczęta ze Skarżyska Kościelnego były drugie.

Duży sukces odniosła drużyna z Kierza Nieźwiedziego reprezen-
tująca Gminę Skarżysko Kościelne i powiat skarżyski, która zdobyła 
mistrzostwo woj. świętokrzyskiego, pokonując w półfinale - gospo-
darzy turnieju GKS Staszów 3 : 2, a w finale LO Chrobrzany, również 
3 : 2. Dziewczyny reprezentujące gminę Skarżysko Kościelne zajęły 
drugie miejsce ulegając w finale drużynie z Fałkowa.

Opiekun zwycięzców:
Stanisław Czubak
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Po występie nieliczni na spotkaniu przedstawiciele płci męskiej 
na ręce pań przekazali życzenia, do których dołączyli żonkile oraz 
symboliczny upominek. Życzenia przybyłym mieszkankom sołec-
twa przekazał także Włodzimierz Foch.

Dodajmy, że dekorację i scenografię wykonała niezawodna jak 
zwykle Edyta Niziołek, a w programie artystycznym wystąpili: 
Kinga Nowak, Karolina Róg, Ola Romańska, Inga Bilska, Natalia 
Skowron, Oliwia Bućko, Daniel Stankiewicz, Dominik Sadza, 
Kasper Niziołek, Konrad Pietras.

Jacenty Kita

„Nasza Gmina Skarżysko Kościelne”, wydawca: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym. 
Redaguje: Jacenty Kita - redaktor naczelny i współpracownicy. Nakład 600 egz.
Adres redakcji: ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, tel. 41 271 44 80, fax. 41 271 44 81.
Kontakt z redakcją: 691 399 471, e-mail: jacenty.kita@wp.pl. Skład, łamanie, druk: DORAND, Starachowice, 41 274 14 40.
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania nadesłanych materiałów. Materiały anonimowe nie będą publikowane.

Panie świętowały w Lipowym Polu 
Skarbowym

Sołtys i rada sołecka Lipowego Pola Skarbowego po raz kolejny 
potrafiła zintegrować środowisko i zorganizować wspaniałą impre-
zę okolicznościową. Kilkadziesiąt pań w dniu 10 marca spotkało się 
w miejscowej szkole, aby obchodzić Dzień Kobiet. Spotkanie nie mo-
głoby się odbyć bez inicjatywy radnego Włodzimierza Focha przy 
dużym zaangażowaniu mieszkanek, które same przygotowały słodki 
poczęstunek. 

Po krótkich słowach powitania zebrani na początek wysłuchali 
intrygującego, z dużą 
dozą humoru, wy-
dania „Teleekspresu” 
w wykonaniu mło-
dzieży i dzieci 
z tej miejscowości, 
których przygotowa-
ła Krystyna Foch. 
O tym, jak trafne i na 
czasie były treści za-
warte w programie 
świadczyły reakcje publiczności: „Prawda to”, „Racja”, „Tak jest”…

Przepiękne prace w Konkursie 
Wielkanocnym

-Aż 68 prac plastycznych wpłynęło na tegoroczną edycję kon-
kursu „Ozdoba Wielkanocna”. - Są one naprawdę wyjątkowe – mówi 
kierownik gminnej biblioteki Teresa Banaszczyk. Biblioteka wraz ze 
świetlicą i biblioteką szkolną w Skarżysku Kościelnym były jego or-

ganizatorem.
Podsumowanie 

i wręczenie na-
gród miało miejsce 
25 marca (już po 
ukazaniu się gaze-
ty). Relację znajdą 
państwo na stro-
nie internetowej 
gminy oraz w na-
stępnym wydaniu 
„Naszej Gminy”.

Jacenty Kita


