
Świetlica tętniąca sportem

Tylko w ciągu ostatniego miesiąca w świetlicy wiejskiej w Skar-
żysku Kościelnym odbyło się kilka ciekawych imprez sportowych. 
Sukcesy odnoszą też nasze siatkarki.
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* relacja z sesji rady gminy,
* nie wypalaj traw,
* zaproszenie do udziału w konkursie recytatorskim,
* ambitne plany Stowarzyszenia,
* w szkołach,
* z życia przedszkola,
* III Memoriał Szachowy im. Tadeusza Kubika,
* o święcie zakochanych.

„Świat bez kobiet, to jak ogród bez kwiatów”
Pod tym tytułem 8 mar-

ca w Lipowym Polu Skarbo-
wym z inicjatywy Rady So-
łeckiej odbyło się spotkanie 
z okazji Dnia Kobiet. Około 
30 pań spędziło to popołu-
dnie w miłej i sympatycz-
nej atmosferze.

Czytaj na str. 7

2,7 mln zł na kanalizację
W Filharmonii Świętokrzyskiej 27 lutego wójt Zdzisław Woź-

niak z marszałkiem 
województwa Ada-
mem Jarubasem 
podpisał umowę 
o wartości niemal 
2,7 mln zł na budo-
wę sieci kanaliza-
cji sanitarnej.

Czytaj na str. 2

Powalczą na szczeblu powiatowym

W dniu 14 marca w sali konferencyjnej urzędu gminy przepro-
wadzone zostały gminne eliminacje 37. edycji  Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Zma-
gało się 19. uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wyłonio-
nych w eliminacjach szkolnych.

Czytaj na str. 8-9

Cykl zebrań strażackich zakończony

141 wyjazdów ratowniczo – gaśniczych odnotowały nasze 
jednostki OSP w 2013 roku. Niestety, wczesna i sucha tegoroczna  
wiosna sprawia, że ten rok może być gorszy pod tym względem. 
Ale to także rok obchodów 80. lecia OSP Grzybowa Góra i 65. 
lecia OSP Lipowe Pole Skarbowe. Rada gminy na sesji 10 marca 
przekazała 300.000 zł na dofinansowanie zakupu nowego wozu 
bojowego dla tej jednostki i jest duża szansa, że jesienią trafi on 
do strażaków.

Czytaj na str. 10

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
przesyłamy dla wszystkich Mieszkańców 
życzenia przeżywania radości i nadziei, 

jaką niosą te święta. 
Życzymy również wiele pogody, pomyślności 

i zdrowia na wszystkie kolejne dni. 
Wójt Gminy

Zdzisław Woźniak
Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Wiatr
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Debata na temat ekonomii społecznej
O ekonomii społecznej dyskutowali parlamentarzyści, samo-

rządowcy oraz przedstawiciele trzeciego sektora podczas konfe-
rencji zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarży-

sku-Kamiennej z udziałem krajowych ekspertów w dziedzinie 
ekonomii społecznej. Gminę Skarżysko Kościelne reprezentowali 
m.in. wójt Zdzisław Woźniak, sekretarz gminy Monika Mączyń-
ska, radny Stefan Kiełek oraz pracownik GOPS Agata Gula.

Podmioty ekonomii społecznej powstają po to, aby dać zatrud-
nienie osobom, które nie radzą sobie na otwartym rynku pracy, 
ponieważ borykają się z różnymi problemami: niepełnosprawno-
ścią, uzależnieniami, niskimi kompetencjami. 

- W obecnej trudnej sytuacji na rynku pracy przedsiębior-
czość społeczna może być skutecznym sposobem na zmniejszenie 
bezrobocia. Dlatego warto zachęcać mieszkańców do zakładania 
podmiotów ekonomii społecznej, a samorząd jest bardzo ważny 
dla dobrego funkcjonowania sektora ekonomii społecznej – mó-
wił starosta Michał Jędrys otwierając konferencję. 

O tym, że to właśnie ekonomia społeczna może być skutecz-
nym sposobem na rozwiązywanie problemów bezrobocia przeko-
nywali eksperci z tej dziedziny.

(jk)

2,7 mln zł na kanalizację
W Filharmonii Świętokrzyskiej 27 lutego wójt Zdzisław Woźniak 

z marszałkiem woje-
wództwa Adamem 
Jarubasem podpisał 
umowę o wartości 
niemal 2,7 mln zł 
na budowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej 
z zakresu działania 
Podstawowe usługi 

dla gospodarki i ludności wiejskiej. W spotkaniu uczestniczył również 
Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek - członkowie Zarządu Woje-
wództwa.

- Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wy-
niesie 75% kosztów kwalifikowanych. Daje to kwotę dofinansowania 
w wysokości 1.636.987 złotych – mówi wójt Zdzisław Woźniak.

Za te pieniądze do końca bieżącego roku powstanie sieć o długości 
niemal 4,5 km w Skarżysku Kościelnym (ul. Polna), Majkowie (ul. Św. 
Anny), Grzybowej Górze (ul. Sosnowa) i w Michałowie Rudce. Są to 
zadanie nieobjęte kontraktem Infrastruktura i Środowisko realizowa-
nym wspólnie z MPWiK i miastem Skarżysko – Kamienna. –Dzięki 
temu do końca tego roku oprócz Kierza Niedźwiedziego 100% gminy 
będzie skanalizowane – dodaje wójt Zdzisław Woźniak.

Do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego wpłynęło łącz-
nie 59 wniosków na łączną wartość kosztów całkowitych 99.947.148,66 

zł oraz wnioskowaną kwotę po-
mocy (EFRROW) w wysokości 
53.949.601,75 zł. Zakwalifiko-
wanych zostało 46 wniosków na 
łączną kwotę dofinansowania 
wynoszącą 39.816.760 zł.

Przyszła perspektywa finanso-
wa PROW 2014-2020

Według aktualnej wersji 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z zakresu 
działań skierowanych do samorzą-
dów gminnych pozostaną w progra-
mie:

- Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich w zakresach: 
inwestycje służące zachowaniu dzie-
dzictwa kulturowego, w tym zacho-
wanie tradycyjnej zabudowy i obiek-
tów budownictwa tradycyjnego; 
budowa, przebudowa, modernizacja 
i wyposażanie obiektów pełniących 
funkcje kulturalne; kształtowanie 
przestrzeni publicznej; rozwijanie 
i poprawa infrastruktury handlo-
wej, w tym: budowa lub moderniza-
cja targowisk, budowa, przebudowa, 
remont lub wyposażenie obiektów budowlanych przeznaczonych na 
cele promocji lokalnych produktów i usług,

- Działania LEADER. W ramach zakończonych w ubiegłym tygo-
dniu konsultacji PROW 2014-2020, zgłoszone zostały przez samorząd 
województwa świętokrzyskiego uwagi dotyczące włączenia do progra-
mu infrastruktury wodno-ściekowej i dróg lokalnych.

Jacenty Kita

Powiatowa narada dyrektorów
Szkoła Podstawowa w Sorbinie z inicjatywy Okręgowej Komi-

sji Egzaminacyjnej w Kielcach (oddział delegatury w Łodzi) była 
gospodarzem narady dyrektorów szkół podstawowych i gim-

nazjalnych z tere-
nu całego powiatu 
skarżyskiego. 

Celem spotka-
nia, zatytułowa-
nego Sesja egzami-
nacyjna 2014 było 
zapoznanie dyrek-
torów z założenia-
mi oraz termina-
rzem egzaminów 

uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Spotkanie prowadził dyrektor delegatury Jan Korczyń-

ski. Podczas narady omówione zostały terminarze egzaminów 
i czynności przygotowawczych z nimi związanych, procedury. 
Przedstawiona została też analiza poprzednich egzaminów wraz 
ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów.

(jaki)
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Są pieniądze na likwidację skutków powodzi
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 

powiat skarżyski otrzyma w tym roku dotację w wysokości 600.000 zł 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W ramach przyznanej dotacji wyremontowany zostanie drugi odci-
nek ul. Rycerskiej od ul. Kopernika do ul. Warszawskiej (o długości 600 
m). Usunięte też zostaną zniszczenia na drodze powiatowej w Grzybo-
wej Górze (gmina Skarżysko Kościelne) na odcinku o długości 3,5 km. 

Dotacja w wysokości 600 tys. zł zostanie przekazana powiatowi po 
podpisaniu umowy z wojewodą świętokrzyskim. 

Przypomnijmy, że w roku ubiegłym dotacja na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych przyznano powiatowi skarżyskiemu wynosiła 800 
tys. zł. W ramach dotacji oraz przy udziale środków własnych powiat 
wyremontował pierwszy odcinek ul. Rycerskiej o długości ok. 650 m 
oraz ulicę Kopernika wraz z przebudową przepustów. Środki z ubiegło-
rocznej dotacji zostały także przeznaczone na usuwanie zniszczeń i po-
prawę odwodnienia na drodze powiatowej w Kierzu Niedźwiedzim.

(jk)

Stowarzyszenie zaprasza recytatorów
Stowarzyszenie na Rzecz Odno-

wy Zabytków Parafii Świętej Trójcy 
w Skarżysku Kościelnym zaprasza 
do udziału w KONKURSIE RE-
CYTATORSKIM TWÓRCZOŚCI 
JANA PAWŁA II.

Termin zgłaszania się do kon-
kursu upływa 1-go kwietnia 2014 r.
REGULAMIN KONKURSU

Czas i miejsce konkursu:
• Przesłuchania – 8 kwietnia 2014r. 
godz. 17.00. Świetlica Wiejska w Skarżysku Kościelnym, ul. Kolonia 7.
• Gala laureatów – 26 kwietnia 2014r. godz. 19.00. Kościół św. Trójcy 
w Skarżysku Kościelnym – uroczysta wieczornica.

Zasady  uczestnictwa:
1. Konkurs organizowany jest w trzech grupach wiekowych:
a)    dzieci szkoły podstawowej,                                                                                 
b)    młodzież szkolna                                                                                                 
c)    dorośli
2. Każdy z uczestników konkursu przygotowuje do recytacji wybrany przez 
siebie   utwór z twórczości Jana Pawła II ( np. wiersz, fragmenty poematów, 
kazań, homilii, encyklik itp.)            
3. Czas prezentacji nie może przekraczać 10 minut.
4. Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (ruch, 
gest, rekwizyty), jeśli służą one twórczej interpretacji.                                                       
5. Komisję konkursową powołuje organizator.
6. Ogłoszenie wyników odbędzie sie po prezentacji wszystkich utworów 
i dokonaniu oceny przez jury.                                                                                                             
7. Decyzja komisji jest niepodważalna.
8. Dla wyróżnionych uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody, 
a dla wszystkich dyplomy.

Kryteria oceny
Jury dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:
• dobór repertuaru
• znajomość tekstu
• interpretacja utworu (tempo, intonacja, kultura słowa)
• ogólny wyraz artystyczny 

Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia do 
1 kwietnia 2014 roku.

Karty należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia tj. plebanii - ul. 
Kościelna 16 lub do prezesa Stowarzyszenia  p. A. Górzyńskiej
Karta uczestnictwa
w Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Patriotycznej

Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………...
Wiek……………………………………………………………………..
Kategoria:   poezja*    proza*   (*właściwe podkreślić)
Repertuar:
tytuł ……………………………………………………………………..

                                                                                  Podpis uczestnika
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Nie wypalaj traw!
Wraz z nadejściem ciepłych 

dni w okresie wczesnowiosennym 
dochodzi do powstawania wielu 
pożarów, które związane są z bez-
myślnym wypalaniem traw. Przy-
kłady? 10 marca 8 zastępów straży 
pożarnej, w tym wszystkie z naszej 
gminy (a z Lipowego Pola Plebań-

skiego i Grzybowej Góry po 2 zastępy) gasiło pożar między trasą S-7, 
Skarżyskiem – Kamienną a Lipowym Polem Skarbowym. –Od 10 do 14 
marca odnotowaliśmy aż 65. wyjazdów do pożarów traw na terenie po-
wiatu skarżyskiego – informuje Michał Ślusarczyk, rzecznik prasowy 
komendy powiatowej PSP.

Przypomnijmy, że jest to proceder prawnie zabroniony. W myśl obo-
wiązujących przepisów osoby, które wypalają wierzchnią warstwę gleby 
lub pozostałości roślinne podlegają karze grzywny lub aresztu (art. 82 
Kodeksu wykroczeń). Przypominam, że również  zgodnie z art. 124 usta-
wy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009r. 
Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nie-
użytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcino-
wisk i szuwarów.

Przestrzeganie zakazu wypalania traw jest wymagane m.in. w ra-
mach systemu dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który ich nie przestrze-
ga, grozi zasadniczo zmniejszenie należnej wysokości wszystkich ro-
dzajów dopłat bezpośrednich natomiast w przypadkach stwierdzenia 
uporczywego wypalania traw, ARiMR może pozbawić rolnika całej kwo-
ty płatności bezpośrednich za dany rok.

Wbrew obiegowym opiniom wypalanie traw przynosi jedynie szko-
dy dla środowiska przyrodniczego jak i dla samego człowieka. Usuwanie 
pozostałości roślinnych poprzez wypalanie wcale nie poprawia żyzności 
gleby a wręcz przeciwnie - powoduje jej degradację. 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 pozo-
stałości roślinnych jest zjawiskiem niebezpiecznym pożarowo. Często 
prowadzi do rozprzestrzeniania się ognia na obszary leśne oraz zabudo-
wania gospodarcze i mieszkalne. 

Odnotowane były również przypadki poparzeń i wypadki śmiertelne 
z udziałem ludzi. W ubiegłym roku w takich okolicznościach śmierć po-
niosło trzy osoby na terenie powiatu kieleckiego. Akcje gaśnicze z udzia-
łem jednostek ochrony przeciwpożarowej wiążą się z dużymi kosztami, 
co w konsekwencji obciąża podatników, czyli nas wszystkich. 

W roku ubiegłym w województwie świętokrzyskim zanotowano 3570 
wyjazdów do tego typu pożarów, co stanowiło 47% wszystkich akcji ga-
śniczych w ciągu roku. W trosce o dobro nas wszystkich oraz środowiska 
przyrodniczego apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku. Nie wypa-
lajmy traw i pozostałości roślinnych, gdyż w końcowym rozrachunku te 
rzekome korzyści przynoszą jedynie nieodwracalne szkody.

Każdy może pomóc:
• wyjaśnij dzieciom niebezpieczeństwa związane z podpalaniem traw,
• zacznij kompostować odpady organiczne, zamiast je palić,
• zgłaszaj zauważony pożar na telefon alarmowy: 112 lub 998 (Straż Po-
żarna),
• zgłaszaj zauważonych podpalaczy na telefon alarmowy: 112 lub 997 
(Policja).

Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim sołtysom z terenu 
Gminy Skarżysko Kościelne wyrazy podziękowania za wkład 
pracy, zaangażowanie i aktywną postawę na rzecz wspólnoty 
lokalnej. 

Życzymy dużo zdrowia, pozytywnego nastroju, optymi-
zmu, pogody ducha, radości, wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji 
pomysłów w działalności sołeckiej. 

Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Wiatr
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Relacja z sesji rady gminy
Przy 100% frekwencji odbyła się 10 marca kolejna w tej kadencji sesja 

Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym. Otwierając ją przewodniczący rady 
Paweł Wiatr powitał przybyłych gości, radnych, sołtysów, pracowników 
urzędu gminy. 
Wójt o swej pracy

Po części proceduralnej sprawozdanie ze swej pracy od ostatniej sesji 
przedłożył zebranym wójt Zdzisław Woźniak. W tym czasie uczestniczył 
on w dwudniowym szkoleniu w ramach projektu Lider w samorządzie. 18 
lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Poczty Polskiej oraz naszej 
SPZOZ w sprawie ewentualnego zlokalizowania w budynku przychodni 
siedziby – filii tej firmy, gdyż obecny budynek poczty – jej zdaniem, jest 
mało funkcjonalny – i PP chce go sprzedać. –Po zasięgnięciu opinii Rady 
Społecznej SPZOZ w przychodni można znaleźć taki pomieszczenie, ale na 
dziś wiążącej propozycji nie ma – dodał wójt.

Dzień później w Urzędzie Miejskim w Skarżysku – Kamiennej odby-
ło się spotkanie tzw. Powiatowej Grupy Zakupowej obejmującej wszystkie 
gminy w powiecie w sprawie wspólnego zakupu energii, co pozwoliłoby na 
zmniejszenie tych kosztów. 20 lutego odbyło się też spotkanie wójta oraz 
delegacji mieszkańców Majkowa z wicewojewodą Grzegorzem Dziubkiem 
w sprawie ewentualnego dofinansowanie remontu ul. Staffa z tzw. schety-
nówek. 

Odbyło się też kolejne spotkanie z MKS w sprawie dodatkowego kur-
su do Majkowa. Prowadzone są też rozmowy z prywatnym przewoźnikiem 
w sprawie ewentualnego uruchomienia komunikacji do tej miejscowości, 
ale same procedury z tym związane mogą potrwać kilka tygodni.

W szkole w Lipowym Polu Plebańskim nastąpiła zmiana p.o. dyrekto-
ra – Ilonę Wątłą ze względów formalnych zastąpiła Monika Bujnowska. 
Wpłynęło też do wójta pismo rady rodziców tej szkoły zaniepokojonych fi-
nansowaniem placówki. –Jeśli mieszkańcy chcą utrzymania tej szkoły, to 
muszą być zjednoczeni i jednomyślni. Wszyscy tą szkołą nie mogą rządzić. 
Przypominam, że są w LGD złożone wnioski na remont sali gimnastycznej 
i wymianę stolarki, zlecone są ekspertyzy dotyczące remontu dachu i prze-
niesienia kotłowni. Albo więc idziemy w tym kierunku, albo mieszkańcy 
sami zlikwidują tę szkołę – stwierdził Zdzisław Woźniak.

Mieszkańcy gminy mają dość notorycznego niszczenia przystanków 
autobusowych – stąd trwają prace nad objęciem ich monitoringiem. Wraz 
z przedstawicielami powiatu dokonano wizji w Grzybowej Górze, aby okre-
ślić zakres prac remontowych popowodziowych. Środki na ten cel w wyso-
kości ok. 150.000 złotych (tak mówi Marek Czyż, dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych) powiat pozyskał z rezerwy ministra. 7 marca odbyło się 
w Majkowie spotkanie w sprawie budowy pomnika upamiętniającego po-
byt Józefa Piłsudskiego w tej miejscowości. Ogłoszony został też przetarg 
na budowę boiska w Grzybowej Górze wraz z doposażeniem placu zabaw, 
a lada moment ogłoszone zostaną przetargi na budowę sieci kanalizacyjnej 
w ramach środków pozyskanych przez gminę z PROW.

Do wójta wpłynęły też dwa pisma o wsparcie finansowe. Powiat prosi 
o zabezpieczenie w budżecie kwoty 750.000 złotych na ul. Staffa w Majko-
wie, ale zanim rozpocznie się procedura uzyskania pozwolenia na budowę, 
wcześniej trzeba wykonać projekt jej odwodnienia. OSP w Lipowym Polu 
Plebańskim wystąpiło z kolei o 300.000 złotych na częściowe sfinansowanie 
zakupu nowego wozu bojowego.

O wozie bojowym dla strażaków
W tym czasie, gdy trwała sesja, aż 8 jednostek straży pożarnej, w tym 

wszystkie trzy z naszej gminy – razem pięć samochodów, brało udział w ak-
cji gaszenia dużego pożaru traw i nieużytków w okolicy od Lipowego Pola 
Skarbowego w kierunku Skarżyska – Kamiennej i Książęcego. –Będę mó-
wił grzecznie, bo działamy społecznie – rozpoczął Tadeusz Chyb, prezes 
jednostki i przytoczył znane argumenty na rzecz trwających od pięciu lat 
starań o zakup nowego samochodu. Jego koszt to ok. 650-700.000 zł. Mon-
taż finansowy wygląda tak, że KG PSP daje 100.000 zł, ZW ZOSP kolejne 
100.000 zł, a Urząd Marszałkowski 80.000 złotych. 30.000 zł staraniem wój-
ta przy wsparciu prezydenta Skarżyska – Kamiennej przekazała pod koniec 
2013 roku spółka MPWiK. Resztę musi pokryć gmina. Strażacy wraz z wój-
tem wybierają się do dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz do PZU 
na rozmowy o możliwości dofinansowania przez te firmy zakupu auta.

Prezesa OSP wsparła radna Renata Kępa: -Lipowe Pole Plebańskie od 
lat jest zaniedbane inwestycyjnie. Zbywa się nas obietnicami. Nasza mło-
dzież jest wypraszana ze świetlicy. Niektórzy radni są jak sępy, ciągną tylko 
dla siebie, a ślubowaliśmy działać dla dobra całej gminy. Śmieszy zachowa-
nie niektórych radnych, śmieszy niedokończony chodnik i pętla – mówiła. 
Alicja Pasis zapytała, dlaczego pieniądze na ten cel znalazły się w budżecie 
oraz o to, co wójt i skarbnik w tej kwestii myślą.

Wywołany Zdzisław Woźniak odpowiedział: -W budżecie takiej pozy-
cji nie ma, bo budżet jest już przez radę zatwierdzony w takiej, a nie innej 
wersji. Ja nie daję deklaracji bez pokrycia, a sercem i duchem jestem za za-

kupem samochodu. Radny Zbigniew Górzyński pytał z kolei o to, czy ten 
samochód musi być aż tak drogi, czy nie można kupić używanego. Odpo-
wiedział mu Tadeusz Chyb: -Ten stary-nowy kosztuje 300-350.000 złotych 
i zawsze będzie stary.
Mnóstwo interpelacji i zapytań

Choć jest ich zawsze dużo – tym razem padł chyba rekord w tej kadencji 
zgłoszonych pod adresem wójta i powiatu interpelacji i zapytań. Dotyczy-
ły one:
Wojciech Płusa
- sprawa opadłej i zamulonej studzienki przy drodze powiatowej,
-  w jakim zakresie i gdzie odprowadzona zostanie woda w ramach napra-

wy szkód powodziowych,
-  realności terminu budowy boiska do 30 maja, jak zapisano w specyfika-

cji przetargowej,
-  możliwości zatrudnienia w porozumieniu z PUP kierowców – straża-

ków do Grzybowej Góry i Lipowego Pola,
-  istniejącej w gminie cenzury portalu gminnego i Naszej Gminy w związ-

ku z brakiem informacji o odbytym w Grzybowej Górze 7 marca 
Dniu Kobiet.

Paweł Wiatr
- remontu chodników w Skarżysku Kościelnym II wspólnymi siłami gmi-

ny (siła robocza) i powiatu (zakup materiałów).
Marzena Piętak
- pytała o to, czy jest już zakończona główna nitka kanalizacji w Świercz-

ku i o to, kiedy będą wykonane przyłącza.
Renata Kępa
- losów planowanego wykonania ścieżki rowerowej w Lipowym Polu Ple-

bańskim,
- dokończenia budowy chodnika.
Zbigniew Górzyński
- skargi na jakość funkcjonowania izby przyjęć w szpitalu powiatowym,
- bezpańskich psów.
Stefan Kiełek
- zarywania się obrzeży jezdni,
- zamulenia rowów i przepustów w Skarżysku Kościelnym II.
Tomasz Winiarski
- podziękował za wykonania oznakowania miejscowości,
- pytał o termin usunięcia po zimie piasku z jezdni,
- wykonania nakładki asfaltowej z Kierza w kierunku Szydłowca,
- wniósł o rozpoczęcie prac koncepcyjnych na przyszłą budową kanaliza-

cji w Kierzu.
Włodzimierz Foch
- bezpańskich psów,
- firmy kładącej światłowody, która niechlujnie wykonuje prace,
- podziękował za wycinkę drzew koło szkoły,
Michał Rymarczyk
- poprawy studzienek na skrzyżowaniu ul. Staffa i Św. Anny,
- poprawy ustawienia znaku informującego o budowie tej ostatniej ulicy 

ze środków unijnych,
- połatania ubytków na ul. Żeromskiego,
- terminu uruchomienia Internetu,
- zezwolenia na parkowanie w zatoce autobusowej koło kościoła pod-

czas nabożeństw,
- rozważenia przez powiat innego rodzaju kruszywa przy naprawie ul. 

Staffa
Alicja Pasis
- zbytniej słodkości artykułów w Naszej Gminie relacjonującej sesje 

rady gminy,
- wizyty delegacji przyjaciół w Warszawie w sprawie skłonienia firmy 

Bumar do zgody na wykonanie odwodnienia na jej terenie. –Mamy 
otrzymać odpowiedź na piśmie i czekamy – dodała radna,

- wizyty u wicewojewody Grzegorza Dziubka, który na 99,9% obiecał do-
finansowanie ul. Staffa z programu schetynówek,

-  wniosku wójta do powiatu o zapewnieniu finansowania przez gminę ul. 
Staffa – tak, jak w przypadku ronda,

- rozbieżności dotyczące środków PROW między podpisaną umową a bu-
dżetem gminy,

- wniosku do komisji rewizyjnej o kontrolę realizacji wniosków zgłasza-
nych na sesjach,

- usunięcia efektów ataku zimy (połamane i nadłamane w wyniku szronu 
drzewa) na ul. Św. Anny,

Zdzisław Rymarczyk
- zniszczonych znaków drogowych od Marcinkowa aż do Drutów,
- terminu napraw pozimowych dróg,
- terminu uruchomienia robót publicznych w gminie,
- terminu ogłoszenia przetargu na kanalizację Rudki,
- konsultacji z mieszkańcami dodatkowej komunikacji do Majkowa,
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Gabriel Szewczyk
- uporządkowania obsuwających się rowów poprzez montaż obrzeży krat-

kowych,
- bezdomnych psów,
- likwidacji 2 pustostanów koło remizy,
- renowacji nazw ulic,
- grupy interwencyjnej.

Nim radni przeszli do dalszej części obrad, swą refleksją podzielił się 
przewodniczący rady Paweł Wiatr. –Słuchając tego wszystkiego, tego pesy-
mizmu, odnoszę wrażenie, że jestem gdzie indziej, że u nas nic się nie robi. 
A rozmawiając z osobami np. ze Skarżyska – Kamiennej słyszę wiele opinii 
pozytywnych, nawet pojedyncze wnioski o przejściu do naszej gminy.
Odpowiadają przedstawiciele powiatu

Na znaczną część pytań odpowiedział obecny na sesji dyrektor Powiato-
wego Zarządu Dróg Marek Czyż. A więc:
- jest problem z odprowadzeniem wody w Grzybowej Górze przy skręcie 
na Jagodne, gdyż w jedynym możliwym do tego miejscu brak jest zgody 
właściciela działki,
- powiat będzie mógł wykonać we własnym zakresie nowe przepusty (przy 
okazji usuwania szkód powodziowych) pod warunkiem zakupu rur PCV fi 
40/50 przez właścicieli posesji,
- na ten moment powiat nie planuje remontu chodników w Grzybowej Gó-
rze i Lipowym Polu Skarbowym – w tym ostatnim przypadku czeka na 
przesunięcie ogrodzeń,
- rowy w Skarżysku Kościelnym będą oczyszczone,
- do końca maja wykonane zostaną remonty cząstkowe wszystkich dróg po-
wiatowych,
- oznakowanie skrzyżowania na Gąsawy w Kierzu jest już zamówione,
- nie jest planowany w tym roku remont drogi w Kierzu w kierunku Szy-
dłowca,
- ul. Staffa będzie na bieżąco równana,
- znaki drogowe zostaną ponownie ustawione w Michałowie

Zarazem M. Czyż skierował pytanie do Alicji Pasis: -Jakie są ustalenia 
w Warszawie? Proszę o doprecyzowanie, bo na dziś nie ma. A. Pasis odpo-
wiedziała, że oczekują na odpowiedź, ale nie wie, kiedy ona wpłynie, co M. 
Czyż skomentował: -Wrzesień przyjdzie bardzo szybko. Trzeba działać już 
dziś, bo poza projektem odwodnienia, na ul. Staffa mamy już wszystkie do-
kumenty.

Z kolei Stanisław Dymarczyk, członek zarządu powiatu, dodał, że za-
strzeżenia pod adresem szpitala zostaną przekazane jego dyrektorowi, zaś 
odnośnie ul. Staffa stwierdził: -Kluczową sprawą jest uzyskanie pozwolenia 
na budowę, a bez rozwiązania problemu odwodnienia nie dostaniemy go. 
Myślę, że odbywanie kolejnych spotkań przynosi skutek raczej odwrotny. 
Ja już znalazłem w budżecie powiatu pieniądze na przeprojektowanie od-
wodnienia. 
Odpowiedzi ciąg dalszy

Po przerwie i podjęciu kilku uchwał odpowiedzi na zgłaszane wnioski 
i postulaty udzielił wójt Zdzisław Woźniak.
- żadnej cenzury odnośnie strony internetowej i gazety nie ma. Dodał, że 
o imprezie nie był poinformowany, uważa, że jest to działalność polityczna, 
tego nie będzie tolerował, a jeśli to jedno wydarzenie  mamy zlikwidować 
gazetę - to proszę bardzo,
- na chodnik w Lipowym Polu gmina kupi kostkę, musi być jednak wyty-
czony teren pod jego przebieg,
- nie wszystkie nitki kanalizacji są jeszcze odebrane,
- były zamiary budowy ścieżki rowerowej w Lipowym Polu, ale na chwilę 
obecną gmina nie ma tam terenów własnych, 
- na chwilę obecną zatrudniono osoby na świetlicach w Skarżysku Kościel-
nym, Majkowie, Lipowym Polu Skarbowym i w Świerczku w uzgodnieniu  
z miejscowymi liderami,
- straż może zatrudnić osobę na kierowcę, tylko kandydaci muszą odpowia-
dać warunkom -wymaganym przez urząd pracy i ten musi mieć na to pie-
niądze,
- gmina czyni starania o utworzenie grupy robót publicznych,
- studzienka na Św. Annie miała już być wykonana, będę interweniował,
- kanalizacja na Rudce będzie wykonywana dwuetapowo, wkrótce gmina 
ogłosi przetarg,
- psy bezpańskie będą łapane, 

Odnośnie wypowiedzi Renaty Kępy odpowiedzi udzielił wiceprzewod-
niczący rady Włodzimierz Foch twierdząc, iż jest to kłamstwo. Uważa, że 
jest to zwykła kampania przedwyborcza, a on zawsze będzie dbał o dobro 
sołectwa. Odnośnie świetlicy radny dodał, że on jej nie prowadzi. Jego wy-
powiedź wsparła przewodnicząca rady sołeckiej Wiesława Krzętowska.

Później radny Wojciech Płusa – jako przewodniczący komisji rewizyj-
nej, powiedział, że zgodnie z planem pracy komisji jest przewidziana kon-
trola w II kwartale realizacji interpelacji i zapytań radnych.

Później radni zdecydowali o pozytywnej odpowiedzi na wniosek straża-
ków z Lipowego Pola Plebańskiego.

Jacenty Kita
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Znają twórczość Tuwima
W Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze odbył się konkurs 

recytatorski wierszy Juliana Tuwima zatytułowany Rzepka zor-
ganizowany przez Bibliotekę 
Szkolną, Dyrekcję Szkoły przy 
udziale Grona Pedagogiczne-
go. 

W konkursie wzięli udział 
uczniowie klas I-VI oraz dzie-
ci z Oddziału 0, a występujący 
artyści otrzymywali grom-
kie brawa od swoich kolegów 
i koleżanek. Dzieci recytowały 
fragment wiersza Rzepka oraz 
dowolny inny wiersz Juliana 

Tuwima, podczas występu posługiwały się rekwizytami, a także 
miały znakomite przebrania. 

Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić następujących 
uczniów: 

Odział 0
I - Paulina Karpeta, II - Gabrysia Gąska i Nikola Klimorow-

ska, III - Zosia Materek, 
Klasy I-III
I -  Julia Zając, II - Mateusz Janiec, III - Lena Sykuła, a spośród 

uczniów starszych I - Julia Pik z kl. IV. 
Wszyscy uczniowie otrzymali rzęsiste oklaski, a od organizato-

rów konkursu słodkie niespodzianki.
rl

Krzyż, wieczór poetycki, biesiada patriotyczna w Świerczku, kon-
cert muzyki religijnej oraz już po raz szósty festyn parafialny.

W dalszej części zebrania Maria Tarabasz przedstawiła spra-
wozdanie finansowe, a Urszula Śrębowata sprawozdanie komisji 
rewizyjnej wraz z wnioskiem o absolutorium dla zarządu, który 
przeszedł jednogłośnie.

Jacenty Kita

W  s toWa r Z ysZEn I u

Ambitne plany Stowarzyszenia
23 lutego na corocz-

nym zebraniu sprawoz-
dawczym spotkali się 
członkowie Stowarzy-
szenia na Rzecz Odno-
wy Zabytków Parafii św. 
Trójcy w Skarżysku Ko-

ścielnym. Przybyłych powitała prezes Stowarzyszenia Anastazja 
Górzyńska, po czym dokonano wyboru przewodniczącego zebra-
nia w osobie Marzeny Piętak, protokolanta – Jadwigę Kaletę oraz 
komisję uchwał i wniosków w składzie: Anna Kowalik, Monika 
Golińska i Monika Kocia.

Po przypomnieniu celów Stowarzyszenia A. Górzyńska złoży-
ła szczegółowe sprawozdanie z pracy zarządu w roku 2013. Dzięki 
pozyskaniu środków z zewnątrz w ramach konkursów i grantów 
udało się pozyskać łącznie ponad 26.000 zł na działalność statuto-
wą – przede wszystkim na organizację V edycji festynu parafialne-
go Postaw na rodzinę. Ważniejsze imprezy i uroczystości minione-
go roku to m.in. rajd szlakiem miejsc pamięci narodowej, koncert 
muzyki gospel, pielgrzymka do Świętej Lipki i Gietrzwałdu, wie-
czór poetycki Elżbiety Jach. Przez pięć lat działalności na renowa-
cję kościoła Stowarzyszenie przekazało już ponad 30.000 zł, w tym 
15.000 na zakup organów w roku 2013. 

Uznanie za cało-
roczną pracę wyrazili 
obecni na spotkaniu 
wójt Zdzisław Woź-
niak oraz przewod-
niczący rady Paweł 
Wiatr – obaj zresztą 
również członkowie 

tej organizacji.
Także na ten rok plany są ambitne. Już został ogłoszony kon-

kurs recytatorski twórczości Jana Pawła II. Przesłuchania kon-
kursowe już 8 kwietnia, a gala finałowa 26 kwietnia o godz. 19.00, 
w przeddzień wyniesienia na ołtarze naszego Wielkiego Rodaka.

W czerwcu planowane są uroczystości przy odnowionej mogile 
powstańca styczniowego Franciszka Strachowskiego znajdującej 
się na naszym cmentarzu parafialnym. Elżbiecie Jach udało się 
odnaleźć potomka zmarłego w 1919 bohatera walk z caratem, któ-
ry mieszka w Skarżysku – Kamiennej i zadeklarował włączenie się 
w odnowienie mogiły. Planowana jest także pielgrzymka na Święty 
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„Świat bez kobiet, to jak ogród 
bez kwiatów”

Pod tym tytułem 8 marca 
w Lipowym Polu Skarbowym 
z inicjatywy Rady Sołeckiej od-
było się spotkania z okazji Dnia 
Kobiet. Około 30 pań spędziło 
to popołudnie w miłej i sym-
patycznej atmosferze za spra-

wą zaangażowania miejscowej 
rady sołeckiej oraz funkcjonu-
jącej w budynku szkoły świetli-
cy wiejskiej, którą od kilku dni 
opiekuje się Paulina Waligóra.

W imieniu organizatorów 
obecnych powitał Włodzi-
mierz Foch, po czym wycho-
wankowie świetlicy pod kie-

runkiem swej opiekunki zaprezentowali program recytatorski, 
w którym wystąpili: Ola Bilska, Ola i Karolina Minda, Kinga 
Nowak, Aleks Kiełbasa-Niziołek, Kacper Niziołek, Dominik 
Sadza. Jak na pięć dni, jakie mieli na przygotowania, efekt zo-
stał osiągnięty.

Później chłopcy 
występujący w pro-
gramie obecnym na 
sali paniom wręczyli 
wykonane własno-
ręcznie serduszka 
oraz kwiaty, a życze-
nia w imieniu mę-
skiej części społecz-
ności wsi złożył W. Foch.

W organizację spotkania – poza Włodzimierzem Fochem – 
zaangażowali się członkowie rady: Wiesława Krzętowska, Elż-
bieta Łysakowska, Edyta Niziołek, Agnieszka Sadza, Robert 
Kowalik oraz opiekunka świetlicy Paulina Waligóra. Pomogli 
panowie w sprawach organizacyjnych, panie we własnym zakre-
sie upiekły ciasto.

Jacenty Kita

Ambitne plany pani Pauliny
Jest filologiem rosyjskim biznesu, ale 

jej największym marzeniem jest… praca 
z dziećmi. Po polsku. O kim mowa? O Pau-
linie Waligórze, która od 3 marca jest ani-
matorem kultury w świetlicy wiejskiej 
w Lipowym Polu Skarbowym. –Od zawsze 
marzyłam o pracy z dziećmi – mówi pani 
Paulina i kreśli wizję funkcjonowania pla-
cówki w najbliższym czasie. –Chcę rozwijać 
dzieci przede wszystkim w kierunku pla-
stycznym. Wprowadzę zajęcia pod nazwą 
coś z niczego, podczas których będziemy 
w dziećmi wykorzystywać odpady i surow-

ce wtórne do robienia rzeczy praktycznych. Zajęcia komputerowe 
dwa dni w tygodniu mają rozwijać zwinność i logiczne myślenie. 

Duże nadzieje i szansę pani Paulina widzi również w zajęciach 
na świeżym powietrzu po oddaniu do użytku kompleksu sporto-
wo – rekreacyjnego zlokalizowanego obok szkoły.

Jacenty Kita

„Kama” w Grzybowej Górze
W wtorek 18 marca br. 

uczniów naszej szkoły od-
wiedzili artyści z Studia 
Artystycznego Kama z Bia-
łegostoku, którzy wystąpi-
li w przedstawieniu Bajka 
o odpowiedzialności. Dzieci 
poznały historię chłopca, 
który próbował podkreślić 
jakim jest już dużym i od-

powiedzialnym chłopcem. W trakcie swojej wędrówki spotyka on 
postacie, które traktują go równie lekceważąco, jak on zasady wła-
ściwego zachowania w społeczeństwie. Przeżywając różne przygo-
dy, dzięki nim nasz bohater przekonuje się, iż faktycznie jego za-
chowanie nie było w porządku i zaczyna szukać autorytetów wśród 
dorosłych m.in. pośród rodziców i nauczycieli. Dzieci z dużym 
zainteresowaniem obejrzały występ artystów, świetnie bawiąc się 
i ucząc odpowiedzialności.

rl

„Z kobietami wielka bieda…
…lecz bez kobiet żyć się nie da. Pod takim hasłem minął Dzień 

Kobiet w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym. Wszy-
scy panowie przygotowali 
z tej okazji dla swoich koleża-
nek niezapomniane atrakcje. 

Na sam początek mogli-
śmy usłyszeć audycję radiową 
pt.: Babę zesłał Bóg.  Chłop-
cy, w sposób humorystyczny, 
zaprezentowali poglądy męż-
czyzn na temat płci pięknej. 
Usłyszeliśmy najbardziej po-
pularne utwory o kobietach: 

Baby, ach te baby czy Jej portret. Następnie, złożywszy paniom ży-
czenia, wręczyli wszystkim zebranym gościom oraz koleżankom 
z klas pachnące kwiaty i drobne upominki. Nad całością czuwały 
panie Monika Bujnowska i Ilona Wątła.

Monika Bujnowska
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Wykazać się wiedzą pożarniczą
We wszystkich szkołach na terenie gminy przeprowadzone zo-

stały szkolne eliminacje kolejnej edycji Otwartego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom.

W dniu 18 lute-
go odbył się Turniej 
Wiedzy Pożarniczej 
w szkołach w Lipo-
wym Polu Skarbo-
wym i Majkowie. 
W pierwszym etapie 
rozgrywek szkolnych 
Turnieju czołowe 
miejsca uczniowie:

Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu Skarbowym - uczestni-
czyło 5 dzieci:

1. Klaudia Bućko
2. Wiktoria Sieczka
3. Oliwia Bućko
Szkoła Podstawowa w Majkowie - uczestniczyło 16 dzieci
1. Piotr Zuba
2. Piotr Stefański
3. Maciej Świat

Nagrody ufundowali: Firma LIDER B.B. Sieczka, PZU Skar-
żysko-Kamienna, Grzegorz Kamil Paź, OSP Lipowe Pole Plebań-
skie.

Turniej przeprowadzili druhowie Tadeusz Chyb i Stani-
sław Niziołek.

Z kolei w środę 26 lutego br. eliminacje przeprowadzono 
w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze. 

Nad całością 
rywalizacji czuwał 
prezes OSP Grzy-
bowa Góra, Marian 
Gładyś, a w komisji 
konkursowej zasie-
dli: dyrektor szkoły 
Małgorzata Strze-
lec oraz nauczyciel 
miejscowej szko-
ły  Rafał Lipka. 

W turnieju wzięli udział chętni uczniowie z klas V-VI, a główną 
nagrodą był dwutygodniowy obóz nad Morzem Bałtyckim w Jaro-
sławcu. Wszyscy uczniowie wykazali się bardzo dużą wiedzą po-
żarniczą. 

O pierwsze miejsce zacięty pojedynek stoczyły Wiktoria Wal-
czyńska i Patrycja Bułka, uczennice klasy VI. Został on rozstrzy-
gnięty dopiero po czwartej dogrywce! Ostatecznie w turnieju 

Powalczą na szczeblu powiatowym
W dniu 14 marca 

w sali konferencyjnej 
urzędu gminy prze-
prowadzone zostały 
gminne eliminacje 
37. edycji Ogólnopol-
skiego Turnieju Wie-
dzy Pożarniczej Mło-
dzież zapobiega pożarom. Zmagało się 19. uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjum.

Uczestników konkursu powitał wójt Zdzisław Woźniak wskazując 
na jak najbardziej aktualną tematykę ochrony przeciwpożarowej zwią-
zaną z nieszczęsnym wiosennym wypalaniem traw.

Zmagania uczniów 
oceniało jury w składzie: 
Michał Ślusarczyk z KP 
PSP w Skarżysku – Ka-
miennej, Piotr Janiec, 
Marian Gładyś, Jerzy Ko-
rycki i Ksawery Krupa.

Zasady konkursu wy-
jaśnił M. Ślusarczyk, po 
czym młodzież przystąpi-
ła do pisania testu. Oka-
zało się, że w przypadku 
obu grup konieczna była 
dogrywka, która ostatecz-
nie wyłoniła najlepszych. 
W kategorii szkół podsta-
wowych czołowe miejsca zajęli:

I – Wojciech Sadza
II – Patrycja Bułka
III – Wiktor Winiarski
Z kolei w kategorii gimnazjum najlepsi byli:
I – Adam Niziołek
II – Wiktoria Kuźdub
III – Julia Sasal
Uczniów dopingowali również ich opiekunowie: Monika Bujnowska 

– Lipowe Pole Skarbowe, Justyna Kuźdub – SP Kierz Niedźwiedzi, Ewa 
Sokół – Majków oraz Grzegorz Niewczas – Skarżysko Kościelne.

Eliminacje powiatowe odbędą się 4 kwietnia w KP PSP w Skarżysku 
– Kamiennej. 

Życzymy powodzenia!
Jacenty Kita

Apel o pomoc 
Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu 

Plebańskim zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie fi-
nansowe dla jednostki na zakup nowego samochodu ratowniczo-ga-
śniczego 4x4. 

Dotychczas zebrane środki na ten cel nie są wystarczające na sfi-
nansowanie zakupu wozu, który jest niezbędny w zapewnieniu  bez-
pieczeństwa nam samym, naszym gospodarstwom domowym oraz 
otaczającym nas lasom, łakom i nieużytkom na terenie Gminy Skar-
żysko Kościelne, Powiatu Skarżyskiego czy Województwa Święto-
krzyskiego.

W tym momencie każda kwota jest ogromnie cenna. Za każdą 
z nich już dziś serdecznie dziękujemy.

Środki finansowe można przekazywać na konto jednostki: 
Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Ple-

bańskim
Lipowe Pole Plebańskie 22A
26-115 Skarżysko Kościelne
Nr konta 09 8523 0004 0000 0420 2000 0001
Z dopiskiem: zakup samochodu
Bliższych informacji udziela prezes – Tadeusz Chyb, tel. 698461136
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OSP w Kierzu Niedźwiedzim ufundowała nagrody dla wszyst-
kich uczestników konkursu.

Materiały z eliminacji szkolnych zebrał:
(jaki)

t u r n I E j  W I EdZ y  P oż a r n I C ZE j

triumfowała Patrycja przed Wiktorią, a trzecie miejsce zajął uczeń 
klasy V – Konrad Mularski. Uczniowie biorący udział w konkursie 

otrzymali drobne 
upominki ufun-
dowane przez 
OSP, a najlepsza 
trójka reprezento-
wała szkołę pod-
czas marcowych 
eliminacji gmin-
nych. 

Tego samego 
dnia przeprowa-

dzono szkolne eliminacje w Zespole Szkół Publicznych w Skarży-
sku Kościelnym, w których zmagało się 29. uczniów z gimnazjum 
i 6. ze szkoły podstawowej.

Pytania przygotował prezes stowarzyszenia OSP w Grzybo-
wej Górze Marian Gładyś. Nad organizacją konkursu czuwali 
Agnieszka Pakuła i Grzegorz Niewczas. Wyniki konkursu przed-
stawiają się następująco:

Gimnazjum
1. W. Strzelec
2. W. Kuźdub
3. E. Płusa
4. J. Sasal, A. Niziołek
Szkoła Podstawowa
1. K. Gładyś
2. W. Piętak
3. K. Król
Z kolei 6 marca 2014 

konkurs odbył się w Pu-
blicznej Szkole Podstawo-
wej w Kierzu Niedźwiedzim.

W konkursie brali udział uczniowie klas IV, V i VI. Komisja 
w składzie dyrektor Jacek Banaszczyk, Piotr Janiec, Henryk Po-
żoga oraz Jolanta Woźniak wyłoniła trójkę zwycięzców:

I miejsce- Wojciech Sadza kl. VI
II miejsce- Weronika Wiśnios kl. VI
III miejsce- Wiktor Winiarski kl. IV

Spotkanie klubu dyskusyjnego
Podczas ostatniego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki 

w dniu 10 marca, dyskutowałyśmy na temat książki Pieśń imion 
Normana Lebrechta. Książ-
ka opowiada historię dwóch 
żydowskich chłopców, któ-
rych połączył los oraz mu-
zyka. Martin i Dowidl po-
znają się latem 1939 roku 
Ojciec Martina, Mortimer 
Simmonds jest wpływowym 
londyńskim agentem mu-
zycznym. Pod jego skrzydła 

trafia Dowidl, dobrze zapowiadający się skrzypek z Polski. Wy-
buch II wojny światowej odcina chłopca od rodziny, która pozosta-
ła w Warszawie. Od tej pory Martin i Dowidl stają się nierozłączni. 
Nagłe zniknięcie Dowidla w dniu jego długo oczekiwanego debiu-
tu nie tylko rujnuje finansowo Mortimera Simmondsa, ale również 
odciska głębokie piętno na dalszym życiu Martina, który nie może 
pogodzić się ze stratą przyjaciela. 

Powieść jest nie tylko dogłębną analizą dwóch charakterów, ale 
również żydowskiej tożsamości. Pomimo tak ciężkiego tematu, jak 
holocaust, autor umiejętnie przeplata nastrój z lekkimi, wręcz hu-
morystycznymi wątkami.

Kolejna książka, o której rozmawiałyśmy na spotkaniu to Mi-
notaur Benjamina Tammuza. Bohaterem tej oryginalnej historii 
jest tajny agent, który zakochuje się w młodej dziewczynie, Thei. 
Nie może się ujawnić, ale sprytnie wykorzystuje wszystkie znane 
tylko agentowi sztuczki, aby wywierać coraz większy wpływ na 
ukochaną. Chorobliwa relacja, jaka rodzi się między bohaterami, 
trwa kilka lat. Śledząc, gromadząc najdrobniejsze informacje, a na-
wet posuwając się do morderstwa, mężczyzna stopniowo przejmu-
je kontrolę nad życiem kobiety. Ta, choć nigdy nie widziała swoje-
go prześladowcy i chociaż irytuje ją jego dziwaczna adoracja, jest 
zaintrygowana listami, które od niego otrzymuje i które zdradzają 
namiętną osobowość autora. Z czasem kobieta zaczyna rozumieć, 
że go kocha. 

Zdania na temat książek były podzielone. Większości obecnych 
pań podobała się książka Pieśń imion. Początek książki był niezbyt 
zachęcający, ale w dalszej części powieść nabiera tempa. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się ciekawe opisy Warszawy i Londynu. 
Autor interesująco przedstawił mało znaną kulturę ortodoksyj-
nych Żydów. 

Teresa Banaszczyk
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Sprawozdanie za rok 
2013 złożył naczelnik 
Marek Grzyb. W ciągu 
minionego roku odnoto-
wano 65 wyjazdów. Jed-
nostka liczy 42. członków. 

Paniom obecnym na 

zebraniu wójt Zdzisław Woźniak i prezes Marian Gładyś wręczy-
li kwiaty. Listy gratulacyjne od prezesa Zarządu Głównego ZOSP 
Waldemara Pawlaka otrzymali: Małgorzata Strzelec, Rafał Lipka 
i Grzegorz Niewczas. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymała Ane-

ta Pająk, a listy pochwal-
ne następujący druhowie: 
Małgorzata Strzelec, Ma-
rek Grzyb, Jarosław Pię-
tak, Edward Kocia, Rafał 
Lipka, Bogdan Kwiat-
kowski, Sylwester Płusa 
oraz Sebastian Strzelec.

Ważnym wydarzeniem roku 2014 będą obchody 80. lecia po-
wstania jednostki. Obchody odbędą się najprawdopodobniej 
1 czerwca. Trwają też przygotowania do gruntownego remon-
tu strażnicy.

Goście obecnie na obu zebraniach nie szczędzili słów uznania 
dla druhów za ich służbę.

Jacenty Kita

s t r a ż aCK I E  ZEb r a n Ia

Cykl zebrań strażackich zakończony
141 wyjazdów ra-

towniczo – gaśniczych 
odnotowały nasze jed-
nostki OSP w 2013 roku. 
Niestety, wczesna i su-
cha tegoroczna  wiosna 
sprawia, że ten rok może 
być gorszy pod tym 

względem. Ale 
to także rok ob-
chodów 80. lecia 
OSP Grzybowa 
Góra i 65. lecia 
OSP Lipowe Pole 
Skarbowe. Rada 
gminy na sesji 10 
marca przekaza-
ła 300.000 zł na dofinansowanie zakupu nowego wozu bojowego 
dla tej jednostki i jest duża szansa, że jesienią trafi on do strażaków.

W ciągu ostatnich tygodni odbyły się zebrania strażaków w Kie-
rzu Niedźwiedzim (22 lutego) oraz w Grzybowej Górze (9 marca).

Na pierwszym z nich wśród gości znaleźli się: wójt Zdzisław 
Woźniak, członek zarządu powiatu Stanisław Dymarczyk, wice-
prezes ZW ZOSP Ireneusz Żak, przedstawiciel KP PSP Szczepan 
Wierzbowicz, komendant gminny OSP Piotr Janiec, inspektor 
ds. ochrony przeciwpożarowej Ksawery Krupa, delegacje druhów 
z Grzybowej Góry i Lipowego Pola Plebańskiego.

Zebranie otworzył prezes Dariusz Sasal, a poprowadził je Mi-
rosław Sasal. W 2013 roku OSP Kierz brała udział w 10. akcjach 
ratowniczo – gaśniczych. Jednostka wzbogaciła się o przyzwoity 
samochód bojowy. Za pozyskane z LGD środki założono central-
ne ogrzewanie. Obecnie liczy 32. strażaków oraz 10. dziewcząt 
w MDP. W 2013 roku zmarło dwóch strażaków – Henryk Kowalik 
oraz Tadeusz Łyżwa, jeden z założycieli jednostki w 1956 roku. Ich 
pamięć uczczono minutą ciszy.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie dh. Marcinowi 
Goźdźowi srebrnej odznaki Za zasługi dla pożarnictwa oraz od-
znaki Strażak Wzorowy dla dh. Arkadiusza Brachy. Wręczone też 
zostały zaświadczenia u ukończeniu kursów i szkoleń.

Zebranie druhów w Grzybowej Górze, któremu przewodniczył 
Marian Gładyś, zaszczycili: prezes zarządu powiatowego ZOSP 
poseł Andrzej Bętkowski, wójt Zdzisław Woźniak, wiceprezes 
ZW ZOSP Ireneusz Żak, komendant powiatowy PSP Sylwester 
Hamera. Przybyli członkowie honorowi: Marian Drożdżał, Ry-
szard Łyżwa i Lucjan Gładyś.

Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć dh. Stanisława Ru-
dzińskiego.
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W  sZKo ł aCh

Z wizytą w bibliotece
W dniu 25 lutego w odwiedziny do Bi-

blioteki Publicznej im. ks. prof. Włodzi-
mierza Sedlaka w Skarżysku - Kamiennej 
wybrały się dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Lipowym Polu Skarbowym. Były to 
dzieci z Oddziału i Punktu Przedszkolne-
go, uczniowie klasy I oraz uczennice z kla-

sy III i IV wraz z opiekunami Małgorzatą Marszałek i Katarzyną 
Żmijewską. Pani bibliotekarka w niezwykle ciekawy i pouczający 
sposób opowiedziała dzieciom o funkcjonowaniu biblioteki. Dzie-
ci dowiedziały się jaka jest różnica między księgarnią, a biblioteką, 
co należy zrobić aby móc korzystać z biblioteki oraz co najważ-
niejsze jak szanować i dbać o książki. Miały okazję pobawić się 
w kąciku przygotowanym specjalnie dla nich. Pani bibliotekarka 
przygotowała wiele gier, zabaw i zagadek dotyczących postaci z ba-
jek oraz ich tytułów. 

Nie zabrakło również głośnego czytania bajek. Dzieci wysłu-
chały opowiadania o przygodach Koziołka Matołka, bohatera 
książek Kornela Makuszyńskiego. Po wysłuchaniu bajki ruszyły 
razem z Koziołkiem na poszukiwanie przygód rozwiązując przy-
gotowane specjalnie dla nich zadania m. in. matołkowy quiz, za-
gadki. Dużym zainteresowaniem cieszyło się przyczepianie brody 
Koziołkowi z chustą zawiązaną na oczach. Dzieci na pamiątkę do-
stały zakładki do książek. Na koniec pięknie podziękowały Pani 
bibliotekarce za gościnne i ciepłe przyjęcie. 

Jednak to nie koniec atrakcji, które czekały na dzieci w tym 
dniu. Bardzo miłym punktem wycieczki była również wizyta 
w Kuleczkowie, której dzieci nie mogły się wprost doczekać. 

Katarzyna Żmijewska

Lekcja o bezpieczeństwie
W Zespole Szkół Publicznych odbyło się spotkanie z dzielni-

cowymi: st. sierż. Ireneuszem Borowcem i asp. Norbertem Ło-
bodą zorganizowane dla uczniów szkoły podstawowej, dotyczące 
szeroko pojętego bezpieczeństwa – bezpieczeństwa w trakcie ferii 
zimowych, w trackie zabaw, w kontaktach z obcymi osobami. Spo-
tkanie we współpracy z dzielnicowym I. Borowcem zorganizowa-
ła pedagog szkolny Renata Wiatr. 

Zajęcia odbyły się w dwóch grupach – dla klas I – III i klas IV 
– VI ze względu na dopasowanie przekazywanych treści do wieku 

uczniów. Funkcjonariu-
sze Komendy Powiato-
wej Policji ze Skarżyska 
– Kamiennej zaprezen-
towali uczniom prezenta-
cję Bezpieczne ferie 2014 
poruszając tematykę: 
zasad ruchu drogowe-

go, przypominając miejsca, w pobliżu których nie można się ba-
wić – w pobliżu jezdni, torów, na zamarzniętych zbiornikach typu 
stawy, rowy, rzeki. Omówione zostały zasady organizacji kuligów 
oraz zasady korzystania ze środków komunikacji miejskiej; prze-
wożenia dzieci w samochodach. Ponadto przypomniano zasady 
bezpieczeństwa dzieci w domu – jakich rzeczy, zachowań należy 
się wystrzegać w trakcie zabaw domowych; jak postępować, gdy 
jest się samemu w domu a do drzwi dzwoni obca osoba. 

Poruszony został również temat bezpiecznego korzystania z In-
ternetu oraz przypomniane zostały uczniom ważne numery tele-
fonów – do służb ratowniczych, policji, straży pożarnej, pogotowia 
ratunkowego. 

Spotkanie dotyczyło również tematyki pedofilii, kontaktów 
z obcymi osobami, których należy się wystrzegać, nigdy nie moż-
na wsiąść do samochodu obcej osoby, przyjmować zaproszenia ani 
żadnych rzeczy od takich osób, niezależnie czy to są cukierki, na-
poje itp. rzeczy lub różnorodne propozycje. 

Po spotkaniu pedagog Renata Wiatr i wychowawca świetlicy 
Małgorzata Lisowska ogłosiły konkurs profilaktyczno – plastycz-
ny Bezpieczne zabawy zimą, którego wyniki były następujące:

I miejsce - Wiktor Tomkowski - klasa II,
II miejsce - Beata Ulewińska - klasa II, Kacper Jaros - klasa II,

III miejsce - Milena Ćmiel – klasa Ia, Gabriela Woźniak – klasa Ib,
Wyróżnienie - Gabriela Karpeta - klasa II.

Renata Wiatr

Profilaktyka antynarkotykowa
Dla uczniów klasy IIb 

Zespołu Szkół Publicznych 
w Skarżysku Kościelnym 
pedagog szkolny Renata 
Wiatr zorganizowała spo-
tkanie z dzielnicowym st. 
sierż. Ireneuszem Borow-

cem. Zajęcia z uczniami miały na celu uświadomienie młodzie-
ży konsekwencji wynikających z zażywania wszelkiego rodzaju 
używek, dopalaczy i narkotyków. Przedstawiono prezentację Mło-
dość bez narkotyków, w której zawarte były informacje o objawach 
i skutkach zażywania środków odurzających i psychotropowych. 
Dzielnicowy rozdał uczniom ulotki zawierające informacje na te-
mat papierosów i narkotyków. Tematyka spotkania dotyczyła rów-
nież odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz bezpiecznego ko-
rzystania z Internetu. Przy organizacji zajęć pomagały uczennice 
tej klasy - M. Długosz, P. Szymańska. 

N. Węgłowska
Renata Wiatr
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W  Pr ZEdsZKo lu

Przedszkolaki nigdy się nie nudzą
Codzienne czytanie to 

przyjazna i skuteczna me-
toda wspomagania rozwoju 
dziecka. To mądry sposób 
spędzania czasu i najlepsza  
inwestycja w jego przyszłość. 

W ramach akcji, któ-
rą kontynuujemy wspól-
nie z Biblioteką Publiczną 

w Skarżysku Kościelnym i kierownik Teresą Banaszczyk – Cała 
Polska czyta dzieciom nasze Czytające Przedszkole gościło u Wójta 
Gminy Zdzisława Woźniaka , który zaprosił  pięcio- i sześciolat-
ków do swojego gabinetu. 

Pan Wójt  wiedząc, że w na-
szym przedszkolu dzieci się nie 
nudzą, wybrał do czytania 
książkę  R. Klimczaka Nudzi-
misię i przedszkolaki, która 
pomaga przedszkolakom roz-
wiązywać ich małe kłopoty.  Po 
wysłuchaniu bajki dzieci odpo-
wiadały na przygotowane przez 
Pana Wójta pytania.  

Przedszkolaki będąc w ga-
binecie włodarza naszej Gminy 

żywo interesowały się znajdującymi się tam pucharami, medalami 
i dyplomami, więc Pan Wójt opowiedział o swojej pracy i zdoby-
tych  przez siebie, innych pracowników  urzędu oraz mieszkańców 
trofeach. 

Za wspólne czytanie i gościnę przedszkolaki  podarowały Panu 
Wójtowi   na pamiątkę spotkania kolorowe podziękowanie, a w 
zamian otrzymały kosz słodkości.

Barbara Kocia

Bajkowo w przedszkolu
W poniedziałek 3 mar-

ca aktorzy z Agencji Arty-
stycznej Kanon z Krakowa 
przybyli do przedszkola Sa-
morządowego w Skarżysku 
Kościelnym wystawiając 
dzieciom bajkę pt. Jaś i Mał-
gosia. Występujący artyści 
wcielili się w role tytułową 
wprowadzając miłą, serdecz-
ną atmosferę. Tej pary ro-
dzeństwa nie trzeba nikomu 
przedstawiać, bo przecież 
wszyscy wiedzą, że mieszkali 
wraz z rodzicami w lesie, nie byli zbyt bogaci za to bardzo się ko-
chali. Pewnie mieli w życiu dużo przygód, ale najbardziej w pamię-
ci utkwiło im spotkanie z Babą Jagą, czarownicą, która podstępnie 
zwabiała dzieci do swojej piernikowej chatki. Historia ta zakończy-
ła się dobrze dla Jasia i Małgosi, ale ku przestrodze raz jeszcze chcą 
ją opowiedzieć wszystkim dzieciom, tym bardziej iż przedstawiają 
nieznane szczegóły ich przygody.

Spektakl przebiegał w wartkiej, trzymającej w napięciu akcji. 
Dzięki zaangażowaniu i pomocy widzów Jasiowi i Małgosi udało 
się wyjść cało z kłopotów.

Przedszkolakom bardzo podobało sie przedstawienie, a dowo-
dem tego były gromkie brawa.

Zofia Sieczka

Aktorzy w przedszkolu

18 lutego odwiedzili 
nasze przedszkole akto-
rzy z Agencji Artystycznej 
Creative ze Starego Sącza 
z przedstawieniem Akade-
mia Fotografii Pana Klek-
sa. Przedszkolaki z grup 5. 
i 6.latków oraz grupy młod-
szej w bardzo ciekawy i hu-
morystyczny sposób zapo-
znali się z historią aparatu 
fotograficznego i fotografii. 
Dzieci mogły zobaczyć jak wyglądał aparat fotograficzny 200 lat 
temu, 80 lat temu oraz obecny aparat cyfrowy. Obejrzały także 
bajkę z morałem pt. O szpaku Mateuszku, który był ksieciem. Na 
koniec aktorzy wraz z dziećmi poprowadzili zabawy muzyczne do 
piosenek o Kaczce Dziwaczce i piosenki o Wyspach Bergamutach.

Zofia Sieczka
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„Jednych łączy miłość, innych 
łączą słowa”

Takie było motto walentynkowego spotkania Stowarzyszenia 
Kultury Romano. 

W środowy wieczór (dzień prób) mówili, recytowali, śpiewali  
i opowiadali tylko o miłości. Rozpoczęli Hymnem Miłości (I list św. 
Pawła do Koryntian), wyjątkami z listu św. Pawła do Rzymian, po-
przez wybrane wiersze z tomiku wierszy Leopolda Staffa Kochać i tra-
cić.

Po występie chóru ze szlagierami lat 60.tych i solo na skrzypcach 
Zofii Szlęzak, swoją cząstkę miłości dołożyli goście wieczoru: po-
słowie Andrzej Bętkowski i Krzysztof Lipiec, przewodniczący rady 
gminy Paweł Wiatr, radni Marzena Piętak, Stefan Kiełek, Woj-
ciech Płusa – czytając strofy Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

Członkowie obu rad sołeckich Skarżyska Kościelnego wraz 
z Ireną Sykulską oraz członkowie kabaretu Grom z przewodniczą-
cym Szymonem Płusą recytowali swoje wylosowane motta miłości 
a nasz poeta Zdzisław Sieczka w zabawny sposób przedstawił hi-
storię walentynek.

Stół udekorowany w zakochane pary wspominane przez wie-
ki, pozwalały cofnąć się do wspomnień z dawnych lat i miłości 
dnia codziennego.

Goście spotkania mieli możliwość wglądu do Kroniki Stowa-
rzyszenia, którą prowadzi z wielkim sercem i dokładnością Lidia 
Bodo. Kronika pokazuje pracę i miłość członków Stowarzyszenia 
do tego, co robią, promując Gminę Skarżysko Kościelne nie tylko 
na własnym terenie, ale również w całej Polsce i za granicą.

Mimo, że nasza średnia wieku to 60+, nie brak nam empatii 
i humoru, stąd też zabawne zaproszenie na spotkanie Trochę mi-
łości dla starości.

Wieczór zakończył się słowami Pieśni nad pieśniami Salomona:
Jakże jesteś piękna i jakże pełna wdzięku,
miłości przerozkoszna!
Wielkie wody nie ugaszą miłości,
a strumienie nie zaleją jej.
Jeśliby kto chciał oddać za miłość,
całe swoje mienie,
to czy zasługują na pogardę?
Poseł Krzysztof Lipiec zauważył potencjał, który tkwi w oso-

bach trzeciego wieku i wyraził zadowolenie z tak uroczego spo-
tkania popierając swoje odczucia zaproszeniem chóru Romano na 
wycieczkę do Sejmu. Z kolei poseł Andrzej Bętkowski stwierdził, 
że ilekroć jest gościem Stowarzyszenia, podziwia nas za chęć do 
wspólnego przeżywania i spędzania czasu, a trochę miłości do sta-
rości, choć brzmi prowokacyjnie, daje do myślenie, aby więcej tro-
ski wykazywać dla ludzi starszych. Ten pogląd podzielił również 
przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr.

Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia dziękują wszystkim, któ-
rzy wspierają naszą działalność. Informujemy, że próby zespołu 
odbywają się w każdą środę o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej przy 
ul. Kolonia 7. Zainteresowanych zapraszamy!

Marta Kowalik-Staps

r oZ m a I toś CI

SZACHOWE  GRAND  PRIX  2014 
Gminy  Skarżysko  Kościelne

Wyniki   II  turnieju   -   23  lutego  2014r.

Kategoria „open”               Pkt.    
1. Kocia Kamil - Skarżysko-Kamienna 6        
2. Gorgoń Kazimierz - Stąporków 6              
3. Górzyński Zbigniew - Skarżysko Kościelne 5     
4. Stępień Piotr - Skarżysko-Kamienna 4,5              
5. Siek Jerzy - Świerczek  4,5                 
6. Romańczuk Kamil - Skarżysko-Kamienna 4,5                 
7. Jędras Tomasz - Skarżysko Kościelne 4,5
8. Bednarczyk   Sławomir - Jastrząb 4,5              
9. Socha Zdzisław - Stąporków 4          
10. Dąbrowski Zygfryd - Stąporków 4               
11. Słoka Andrzej - Stąporków 4              
12. Czubak Zbigniew - Skarżysko Kościelne 4
13. Wojton Zenon - Skarżysko Kościelne 3,5
14. Gładyś Grzegorz - Skarżysko Kościelne 3              
15. Sukiennik Mateusz - Skarżysko-Kamienna 3                 
16. Zarębski Wojciech - Skarżysko-Kamienna 3                 
17. Zarębski Paweł - Skarżysko-Kamienna 3                 
18. Dudek Zdzisław - Skarżysko-Kamienna 2,5                 
19. Jedynak Jakub - Skarżysko-Kamienna 2,5                 
20. Jedynak Marcin - Skarżysko-Kamienna 2,5                 
21. Dąbrowa Igor - Skarżysko Kościelne 2,5              
22. Dzwonek Z. - Stąporków 2         
23. Goliński Jakub - Skarżysko Kościelne 1,5

Rywalizowali tenisiści

Klub sportowy Grom był organizatorem Turniej Tenisa Stoło-
wego o Puchar Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia 
Wojciecha Markiewicza. Zwyciężył Ireneusz Strzelec.

Turniej rozegrano na nowym stole tenisowym, który GLKS 
Grom otrzymał jako nagrodę za udział w Europejskim Tygodniu 
Sportu organizowanym na naszym terenie przez Urząd Gminy.

Po turnieju występował zespół kabaretowy Grom. Prezes Gro-
mu Szymon Płusa i Bogusława Kowalik wręczyli pamiątkowe 
dyplomy dla uczestników turnieju i przekazali podziękowanie dla 
Wojciecha Markiewicza za promowanie pięknej dyscypliny spor-
tu, jaką jest tenis stołowy.

(jk)
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Dzień Kobiet na sportowo

8 marca 2014 roku 
GLKS Grom wspól-
nie z kołem ZWiRWP 
zorganizował w świe-
tlicy w Skarżysku Ko-
ścielnym turniej war-

cabowy z okazji Dnia Kobiet pod patronatem Marketu Kaufland.
Przed turniejem dla wszystkich pań wystąpił Wojskowy Zespół 

Kabaretowy Grom. Prezes Gromu Szymon Płusa złożył życzenia, 
do których dołączył się prezes zarządu oddziału Świętokrzyskiego 
ZWiRWP Jan Szpak. Były kwiaty dla pań i słodycze ufundowane 
przez firmę Kaufland oraz tradycyjne 100 lat odśpiewane przez panów.

Zawody sędziował Ta-
deusz Sieczka. W kategorii 
pań najlepsza okazała się 
Marta Kowalik, a wśród 
panów Grzegorz Kocia. 
Szymon Płusa podziękował  
Dyrektorowi Regionalnemu 
Marketu Kaufland  Marci-

nowi Kleczajowi  za  pyszne 
słodycze ufundowane przez 
Kaufland. Dla zwycięzców 
i uczestników wręczono pa-
miątkowe oraz nagrody.

Tego samego dnia GLKS 
Grom Skarżysko Kościelne 

zorganizował turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Kobiet o Pu-
char Posła Parlamentu Europejskiego Jacka Włosowicza w kate-
gorii kobiet i mężczyzn. Zawodnicy otrzymali puchary, medale 
i dyplomy. Wyniki były następujące:

Kobiety
I miejsce - Patrycja Płusa
II miejsce - Roksana Komorek 
III miejsce - Małgorzata Urbańska 
Mężczyźni
I miejsce - Mirosław Drabik 
II miejsce - Kacper Król
III miejsce - Zbigniew Czubak

(jk)

Turniej w mocnej obsadzie
W dniach 1-2 marca w Szydłowcu 

z udziałem 10 zespołów męskich i 9 
kobiecych odbył się II Ogólnopolski 
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Bur-
mistrza Szydłowca. Do rywalizacji 
wśród kobiet stanęły zespoły z Szy-
dłowca, Warszawy, Łodzi, Radomia, 
Kielc, Krakowa i reprezentantki po-

wiatu skarżyskiego - zespół Dana Gameb Skarżysko - Kościelne.
Turniej rozegrano w dwóch grupach systemem każdy z każ-

dym do dwóch wygranych setów. Dwa zespoły z pierwszych miejsc 
awansowały do niedzielnych półfinałów, w których ostatecznie na-
sze dziewczęta zajęły 9. miejsce. 

Dana: Nowak, Staniszewska, Drabik, Kocia, Kalwat, Michal-
ska, Zawadzka, Grzyb. 

Trener: Jarosław Mosiołek.

„Oblicza sztuki”
W dniach od 3 do 7 marca w Przedszkolu w Lipowym  Polu 

Skarbowym został przeprowadzony blok zajęć o tematyce Oblicza 
sztuki, którego celem było kształtowanie wrażliwości estetycznej 
dzieci  i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki, ale również 
rozwijanie właściwych postaw i zachowań podczas uczestniczenia 
w wydarzeniach kulturalnych. W ciągu tych kilku dni dzieci miały 
okazję poznać  różne rodzaje dzieł malarskich, architektury, rzeźb, 

materiały służące do ich two-
rzenia oraz sposoby ich wyko-
nywania. Dzieci także wzbo-
gaciły wiedzę o  teatrze i pracy 
aktorów. 

Podczas zajęć przedszko-
laki zamieniły się w prawdzi-

wych artystów tworząc różne dzieła np. rzeźby z plasteliny, obrazy 
malowane tuszem oraz wspólną makietę nowoczesnego osiedla. 
Dzieci  wykazały się wyjątkową kreatywnością  i zadbały o każdy 
szczegół, następnie wraz z wychowawczynią Małgorzatą Marsza-
łek  zorganizowały wystawę na korytarzu szkolnym, aby rodzice 
mogli podziwiać umiejętności plastyczne  swoich pociech. Wspól-
na praca przy tym projekcie sprawiła uczniom wiele radości i sa-
tysfakcji.

Największą atrakcją  było zaaranżowanie sali przedszkolnej 
w teatr , dzieci  przygotowały elementy  strojów, maski, bilety. Gdy 
wszystko było już gotowe dzieci zaprezentowały swoje zdolności 
aktorskie przed zaproszonymi gośćmi, którymi byli nauczyciele, 
dzieci ze starszych klas, dyrekcja i pracownicy szkoły. Wśród ak-
torów na scenie pojawił się król, pirat, Zorro, Batman oraz księż-
niczki i tancerki. Publiczność była zachwycona występami małych 
aktorów i nagrodziła ich gromkimi brawami! 

Małgorzata Marszałek
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Wygrana w Dniu Święta Kobiet
W Fałkowie odbył się Jubileuszowy 25. turniej piłki siatkowej ko-

biet o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Fałków będący zarazem 
turniejem upamiętniającym Dzień Kobiet. 

Zaproszonych było 8 zespołów, do rywalizacji przystąpiło 7: GLKS 
FAŁKÓW, LKS ZELÓW (POWIAT BEŁCHATÓW), LZS KLU-
CZEWSKO, JUNIORKI NEPTUNA KOŃSKIE, MKS FUKS SULE-
JÓW, WOLA MORAWICKA I ZESPÓŁ DANA GAMEB SKARŻY-
SKO KOŚCIELNE. 

Zawodniczki ze Skarżyska do Fałkowa pojechały w 6 osobowym 
składzie: Sochacka Martyna, Drabik Martyna, Kalwat Sylwia, Za-
wadzka Weronika, Ludew Aleksandra, Marcinkowska Magda. 
W grupie eliminacyjnej za przeciwniczki miały zespoły Zelowa, Klu-
czewska, Woli Morawickiej. 

Drużyny, które zajęły dwa pierwsze miejsca w swoich grupach gra-
ły systemem na krzyż mecze półfinałowe a potem mecze o miejsca 1-2, 
3-4. Zawodniczki DANY GAMEB spisały się bardzo dobrze w całym 
turnieju, mimo że w składzie 6 osobowym, to podjęły walkę w każ-
dym meczu. W rywalizacji grupowej wygrały dwa mecze z Kluczew-
skiem (2:1) i Wolą Morawicką (2:0) oraz doznały porażki z zespołem 
LKS Zelów 2:1 zajmując drugie miejsce w grupie. W grupie pierwszej 
FAŁKÓW pokonał Sulejów i Końskie a w meczu drużyn z Sulejowa 
i Końskich lepsze okazały sie zawodniczki Sulejowa. Tym samym pół-
finałowe pary tworzyły zespoły GLKS FAŁKÓW - DANA GAMEB 
SKARŻYSKO KOŚCIELNE, MKS FUKS SULEJÓW - LKS ZELÓW. 
Po bardzo dobrym meczu Dana Gameb zwyciężyła zespół z Fałkowa 
2:1 (i jak to bywa w konfrontacji tych zespołów ostatni set zakończył 
się wynikiem nie innym jak w paru poprzednich meczach 15:13 - tym 
razem dla zespołu ze Skarżyska) czym dziewczyny przypieczętowały 
awans do finału Turnieju. Drugi mecz półfinałowy też zakończył się 
w 3 setach na korzyść MKS Fuks Sulejów i z tym zespołem DANA 
GAMEB zmierzyła sie w finale. Po pierwszym wygranym secie w dość 
łatwy sposób 21:17, w drugim secie zawodniczki Sulejowa podjęły wal-
kę i wygrały seta do 22. Trzeci set nie rozpoczął się po myśli zawodni-
czek Skarżyska. Zmiana stron nastąpiła przy stanie 8:2 dla Sulejowa, 
ale za to druga część seta to popis dziewczyn Dany, które doprowadziły 
do stanu 14:14 i ostatnie dwie piłki należały do nich kończąc seta 16:14, 
a tym samym zajęły pierwsze miejsce w turnieju o Puchar Przewod-
niczącego Rady Gminy Fałków Mieczysława Szymczyka. W nagrodę 
otrzymały okazały puchar dla zespołu, a każda zawodniczka małe re-
pliki pucharu głównego. Organizatorzy zadbali również o uczczenie 
Dnia Kobiet wręczając każdej uczestniczce tulipana.

Organizatorzy wyróżnili też Weronikę Zawadzką jako najlepszą 
zawodniczkę naszej drużyny, ale na słowa uznania zasługuje cały ze-
spół. 

Dzień wcześniej zespół DANA GAMEB rozegrał spotkanie w ra-
mach świętokrzyskiej ligi  piłki  siatkowej  kobiet na wyjeździe z SA-
LOSEM  Kielce wygrywając w dwóch setach  2:0 (25:17, 25:21). Skład 
zespołu: Nowak, Staniszewska, Grzymała, Zawadzka, Kalwat, Dra-
bik, Siadaczko.

Jarosław Mosiołek

III Memoriał Brydżowy 
im. Tadeusz Kubika

Od zapalenia zniczy na 
grobie zmarłego 18 grud-
nia 2011 roku Tadeusza 
Kubika, radnego, wielkie-
go przyjaciela sportu, 22 
lutego w świetlicy wiejskiej 
przeprowadzony został 
III Memoriał brydżowy 
Jego imienia.

Przed turniejem delega-
cja z wójtem Zdzisławem Woźniakiem oraz żoną Tadeusza - Ja-
dwigą Kubik zapaliła znicze nad Jego grobem.  

W przerwie turnieju zawodnicy mogli obejrzeć filmy i zdjęcia 
z poprzednich turniejów. Przed rozdaniem nagród dla zawodni-
ków wystąpił zespół kabaretowy Grom.

Po zakończeniu spor-
towych zmagań wójt Zdzi-
sław Woźniak oraz Jadwi-
ga Kubik podziękowali 
organizatorom, sędziemu 
Markowi Jaskólskiemu 
i zawodnikom za organiza-
cję i pamięć o koledze Ta-
deuszu, który zaszczepił brydża w naszej społeczności.

Klasyfikacja końcowa była następująca:
I miejsce - Andrzej Wiśniewski i Andrzej Kwiatkowski 
II miejsce - Robert Długosz i Jerzy Wojtachnio 
III miejsce - Lech Kubik i Marek Jaskólski 

Zwycięzcy otrzy-
mali puchary dyplomy 
i pamiątkowe medale,  
pozostali dyplomy i pa-
miątkowe medale. Tur-
niej zorganizował klub 
Grom po patronatem 

wójta gminy Zdzisława Woźniaka.
(jaki)

PS: Początki oraz historię brydża sportowego w naszej gminie 
przybliżymy w najbliższym wydaniu Naszej Gminy.
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Walentynkowa zabawa 
w Grzybowej Górze

W wtorkowe przedpołudnie Szkołę Podstawową w Grzybo-
wej Górze opanowała miłość, gdyż tego dnia odbywał się kon-
kurs piosenek o miłości oraz wręczanie Walentynek, które od 
stycznia zbierała Poczta Amora. Następnie poszczególne grupy 
klasowe przedstawiły programy artystyczne przygotowane wraz 
z nauczycieliami. Ponadto odbyło się podsumowanie konkursów 
i turniejów rozgrywanych w ferie zimowe. 

Najpierw na sce-
nie pojawiły się dzieci 
z Punktu Przedszkolne-
go, które z pomocą Jo-
anny Bernackiej zaśpie-
wały piosenkę Za każdą 
chwilę z Tobą. Maluchy 
miały przypięte pięk-
ne czerwone serduszka, 
a żywiołowe wykonanie 

utworu spodobało się wszystkim słuchającym. Po nich zaprezen-
towały się dzieci z Zerówki, przygotowywane do występu przez 
Anetę Makowską. Piosenki o miłości śpiewały kolejno: Zosia 
Materek, Paulina Karpeta oraz Mateusz Pacek. Artyści bardzo 
ładnie śpiewali i poruszali się na scenie pokazując swoje muzycz-
ne talenty. Pomiędzy ich występami komisji konkursowej zapre-

zentowały się uczennice z klasy IV Julia Pik i Maria Dwojak 
w układzie choreograficznym i ładnym wykonaniu piosenki Czy 
ten Pan i Pani?. Po przedszkolakach piosenkę La la love zaśpie-
wały wspólnie Emila Błach i Zuzanna Materek, które wdzięcz-
nie tańczyły do rytmu muzyki. Następnie na scenie pojawiły się 
uczennice z klasy I, które zaśpiewały dwie piosenki, a ich śpiewo-
wi towarzyszył układ choreograficzny przygotowany pod okiem 
Katarzyny Kowalik. Dziewczynki Pola Pik, Lena Sykuła, Julia 
Zając i Anna Strzelec wykonały dwa wielkie przeboje: Zabiłeś tę 
miłość oraz Kiedyś od-
najdziemy siebie, a ich 
piękne stroje wzbudzi-
ły zachwyt najmłod-
szej publiczności. Po 
koncercie miłosnych 
piosenek komisja kon-
kursowa udała się na 
naradę, a uczennice 

z najstarszej klasy wręczały 
Walentynki zbierane przez 
Pocztę Amora. Piękne ser-
duszka, cudowne obrazki, 
miłosne wierszyki – niczego 
nie zabrakło w tym dniu. Po 
wręczeniu wszystkich mi-
łosnych wyznań nastąpiło 
rozstrzygnięcie konkursu. 
Komisja wyróżniła wszyst-

kie śpiewające dzieci i wszyscy otrzymali drobne nagrody ufun-
dowane przez szkołę. 

Po rozdaniu nagród walentykowych przyszła pora na nagrody 
za konkursy feryjne. Najlepiej origami składała Paulina Karpe-
ta, która wyprzedziła Zosię Materek i Zuzię Materek, natomiast 
w konkursie wydzierankowym najlepsze okazały się Maria Dwo-
jak i Paulina Karpeta, a drugie miejsce zajęły Gabrysia Szew-
czyk i Anna Strzelec. Następnie odbyło się wręczenie pucharów 
i dyplomów po rozegranym w ferie Turnieju o Puchar Dyrektora 
Szkoły w tenisie stołowym. Dzieci rywalizowały w kategoriach 
klas I-III i klas IV-VI, a rywalizacja toczyła się o każdą piłeczkę. 
W klasach młodszych triumfował Kacper Płusa, który wygrał 
wszystkie mecze, przed Anną Strzelec i Kacprem Śniegulskim. 
W klasach starszych również niepokonany okazał się Konrad 
Mularski, triumfujący przez Kamilem Zawadą i Piotrkiem Gą-
ską. Wszyscy biorący udział konkursach i turniejach otrzymali 
nagrody, a pingpongiści zostali nagrodzeni okazałymi pucha-
rami. Na koniec wszystkie dzieci otrzymały czerwone słodkie 
lizaki w kształcie serduszka i przepełnione miłością rozeszły się 
do klas. 

Rafał Lipka


