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w Mini pojedynku na głosy, zaś z gimnazjum III miejsce w V Po-
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Znokautowali rywali!

Drugi rok z rzędu nasi uczniowie i absolwenci zajęli pierwsze 
oraz czołowe miejsca w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom.

Czytaj na str. 10-11

Konkurs Wielkanocny rozstrzygnięty

Za nami VIII edycja Konkursu Wielkanocnego. W tym roku 
wpłynęło łącznie 51 prac, które oceniano w dwóch kategoriach.

Czytaj na str. 19

Sukces Macieja i „Niedźwiadków”

W sobotę 18 marca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 
odbyła się kolejna edycja Dziecięcej Estrady Folkloru. W kat. soli-
stów II miejsce zajął Maciej Ulewiński, a w kat. zespół śpiewaczych  
wyróżnienie przypadło Niedźwiadkom.

Czytaj na str. 

Jedynka Adam

Podziękowania dla Marszałka
3 kwietnia Marsza-

łek Województwa Adam  
Jarubas spotkał się z prze-
wodniczącą rady gminy 
Marzeną Piętak i wójtem 
Zdzisławem Woźniakiem.

Czytaj na str. 2
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Podziękowania dla Marszałka

3 kwietnia Marszałek Województwa Adam Jarubas spotkał się 
z przewodniczącą rady gminy Marzeną Piętak i wójtem Zdzisła-
wem Woźniakiem.

-Podczas spotkania w imieniu Samorządu Gminy Skarżysko Ko-
ścielne wspólnie z wójtem Zdzisławem Woźniakiem podziękowali-
śmy panu marszałkowi Adamowi Jarubasowi za udzielone wspar-
cie finansowe na realizację zadania Rozbudowa Remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Grzybowej Górze – mówi przewodnicząca rady.

Przypomnijmy, iż Samorząd Województwa wsparł tę inwestycję 
kwotą 40.000 złotych.

(jaki)

Sukces Macieja i „Niedźwiadków”
W sobotę 18 marca w Wojewódz-

kim Domu Kultury w Kielcach odbyła 
się kolejna edycja Dziecięcej Estrady 
Folkloru. W kat. solistów II miejsce za-
jął Maciej Ulewiński, a w kat. zespo-
łów śpiewaczych wyróżnienie przypa-
dło Niedźwiadkom.

Adresatami konkursu są dziecięcy 
wykonawcy folkloru: zespoły śpiewa-
cze, zespoły pieśni i tańca, kapele oraz 
soliści-wokaliści i instrumentaliści 
z terenu województwa świętokrzy-
skiego. 

W tym roku do konkursu przystąpiło 26. podmiotów wyko-
nawczych, spośród których Rada Artystyczna, w skład której weszli:  
Janina Skotnicka – etnograf z Muzeum Narodowego w Kielcach, 
Beata Wojciechowska z Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni i Michał 
Stachurski – muzyk z Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, 
wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Najlepsi wyko-
nawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Celem imprezy jest popularyzacja ludowego muzykowania, 
śpiewu, tańców i zwyczajów charakterystycznych dla ziemi święto-
krzyskiej. Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe 
w Kielcach.

(jaki)

I miejsce przedszkolaków

Przedszkolaki ze Skarżyska Kościelnego wywalczyły I miejsce  
w X Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2017.

Dnia 4 kwietnia 2017r. został rozstrzygnięty X Powiato-
wy Festiwal Piosenki o Zdrowiu organizowany przez Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Skarżysku - Kamiennej.  
Nasze dziewczynki z grupy Żabek i Biedronek pod kierunkiem  
Magdaleny Kolasy - wychowawczyni grupy Żabek Róża Kocia, 
Magdalena  Markiewicz, Wiktoria Pacek i Maja Mąkosa swoją 
piosenką Przepis na zdrowie (słowa: Magdalena Kolasa; muzyka:  
Jarosław Kukulski) wywalczyły I miejsce. Startowało 12 przedszkoli 
i 6 szkół podstawowych. 

Gratulujemy!!! 
Dziękujemy Rodzicom za pomoc w zorganizowaniu strojów oraz 

wyjazdu z dziećmi. 
Barbara Kocia

I miejsce Magdy Niziołek 
24 marca w Kielcach odbył się 

etap okręgowy XXV Olimpiady 
Zdrowego Stylu Życia PCK. I miej-
sce w kategorii szkół gimnazjal-
nych zajęła Magdalena Niziołek 
z klasy IIa Publicznego Gimna-
zjum w Skarżysku Kościelnym.

Najlepsi uczniowie z całego 
województwa świętokrzyskie-
go pisali test wiedzy o zdrowym 
odżywianiu, przeciwdziałaniu 
uzależnieniom, krwiodawstwie, 
zasadach udzielania pierwszej po-
mocy, historii PCK i Międzynaro-

dowym Prawie Humanitarnym. 
Magda będzie reprezentowała województwo świętokrzyskie 

w etapie ogólnopolskim Olimpiady, który odbędzie się w Warszawie 
w dniach  25 – 27. 05.2017r. 

Uczennicy gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Edyta Bartosiewicz
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Świąteczne spotkanie u starosty

Wójt Zdzisław Woźniak oraz przedstawiciele lokalnych mediów 
uczestniczyli 11 kwietnia w spotkaniu świątecznym, które zorgani-
zował starosta skarżyski Jerzy Żmijewski oraz członkowie Zarządu 
Powiatu Skarżyskiego, który reprezentowali również: wicestarosta 
Artur Berus, członkowie zarządu: Katarzyna Bilska, Anna Leżań-
ska i Bogusława Krawczyńska oraz sekretarz Małgorzata Łakomiec 
i skarbnik Bogusława Wilczyńska.  

Przedświąteczne spotkania wielkanocne władz samorządu powia-
tu skarżyskiego z udziałem włodarzy wszystkich gmin powiatu oraz 
mediów lokalnych 
należą do wieloletniej 
tradycji. Na zaprosze-
nie starosty Jerzego 
Żmijewskiego oraz 
Zarządu Powiatu 
odpowiedzieli - bur-
mistrz Suchedniowa 
Cezary Błach, wójt 
Bliżyna Mariusz 
Walachnia, wójt Skarżyska Kościelnego Zdzisław Woźniak, wice-
przewodniczący Rady Powiatu  Skarżyskiego Janusz Kołodziej oraz 
przedstawiciele prasy, radia, telewizji i skarżyskich portali interneto-
wych.

Dzieląc się ze wszystkimi wielkanocnym jajkiem - symbolem ży-
cia, nadziei i wiary w życie wieczne, starosta złożył życzenia świątecz-
ne. Życzył przybyłym gościom oraz ich rodzinom  wszelkiej pomyśl-
ności, zdrowia, optymizmu i radosnych chwil spędzonych w gronie 
rodzinnym z dala od trosk i zmartwień.  

Samorządowcom życzenia w imieniu dziennikarzy złożył redak-
tor Echa Dnia Ma-
teusz Bolechowski. 
Do życzeń świątecz-
nych dołączył także 
wiceprzewodniczący 
Janusz Kołodziej, 
który w imieniu rady 
powiatu i radnych 
życzył wszystkim 
świąt zdrowych, spo-
kojnych i pełnych 
ciepła rodzinnego. 
Nie zabrakło także 

życzeń od włodarzy gmin powiatu, które złożył w imieniu przybyłych 
burmistrz Suchedniowa Cezary Błach.

Jacenty Kita

Podwójny sukces uczniów ZSP
Zespół wokalny SP zajął II miejsce w Mini pojedynku na głosy, zaś 

z gimnazjum III miejsce w V Pojedynku na głosy.
Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej 21 marca 2017r. wziął 

udział w Mini pojedynku na głosy – konkursie wokalnym dla uczniów 
klas I – VI szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego. 
W Kielcach wystąpiły: Paulina Węgrzyn (IVa), Gabriela Karpeta 
(V), Martyna Szumiał (V), Wiktoria Szumiał (V), Oliwia Kocia (V), 
Klaudia Purtak (V), Natalia Sosa (V), i Aleksandra Gładyś (VI). 

Dziewczyny wykonując dwa utwory: Pałacyk Michla i Parasol-
ki wyśpiewały sobie II miejsce w województwie. W przygotowanie 
strojów do występu zaangażowała się mama jednej z uczennic Julita  
Karpeta, za co serdecznie jeszcze raz dziękujemy.

5 kwietnia 2017r. grupa z gimnazjum wzięła udział w V Pojedynku 
na głosy – konkursie wokalnym dla szkół gimnazjalnym i ponadgim-
nazjalnych organizowanym przez Wojewódzki Dom Kultury w Kiel-
cach i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Kielcach. Tu również 
młodzież zaprezentowała dwa utwory: patriotyczny – Dziś idę walczyć 
mamo i rozrywkowy Babę zesłał Bóg, do której choreografię przygoto-
wała Tatiana Rojek – Figraska. 

W tej kategorii szkołę reprezentowały: Wiktoria Potrzeszcz (Ib), 
Julian Sikora (Ib), Wiktoria Czarnota (Ia), Maria Obwarzanek (Ia), 
Gabriela Walas (IIb), Julia Sadza (IIb), Magdalena Kobierska (IIa), 
Magdalena Niziołek (IIa) i Figarska Blanka (IIIa). Uczennice spisały 
się na medal zajmując III miejsce w województwie. 

Grupy pracowały pod okiem Renaty Wolskiej i Magdaleny  
Mamcarz. 

Rodzinie
Ś.P. Gabriela Szewczyka 

- wieloletniego radnego i sołtysa Grzybowej Góry –
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

składają 
Wójt Gminy, Rada Gminy, pracownicy Urzędu Gminy oraz 

Sołtysi Gminy Skarżysko Kościelne
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Sesja rady gminy za nami
28 marca odbyła się kolejna sesja rady gminy, obradom przewod-

niczyła przewodnicząca rady Marzena Piętak, która powitała wszyst-
kich na nią przybyłych, w tym zaproszonych gości osobach Anny 
Leżańskiej – członka zarządu powiatu, Marka Czyża – dyrektora Po-
wiatowego Zarządu Dróg, Łukasza Żuchowskiego – prezesa MPWiK 
oraz Pawła Wodzińskiego, dzielnicowego.
Wójt o swej pracy

Po przyjęciu porządku obrad wójt gminy Zdzisław Woźniak 
przedłożył sprawozdanie z pacy między sesjami.

Wójt wyjaśnił kulisy niespodziewanego i zaskakującego zlikwido-
wania przez jednego z przewoźników kursowania busów do Majkowa 
i Michałowa. Poinformował, że nadal trwają rozmowy z PGE Dys-
trybucja na temat opłat, które mają płacić samorządy za korzystanie 

ze słupów energetycznych, na których zainstalowane jest oświetlenie 
uliczne. - Według propozycji PGE Dystrybucja, zaproponowane staw-
ki opłat za wykorzystywanie majątku oświetlenia ulicznego, podob-
nie jak konserwacji, miałyby podlegać indywidualnym negocjacjom, 
natomiast za wykorzystywanie konstrukcji wsporczych linii napo-
wietrznych samorząd ma płacić 2,50 złotych netto/miesiąc za słup linii 
niskiego napięcia (liczone oddzielenie za każde podwieszone urządze-
nie) – wyjaśnia wójt Zdzisław Woźniak. Gminy na takie rozwiązania 
się nie godzą, stąd rozmowy nadal trwają (ostatnio nawet w Lublinie, 
ale bez ostatecznych ustaleń).
Przedszkole coraz bliżej

Wójt poinformował następnie o tym, że postępują prace nad roz-
poczęciem budowy przedszkola, o czym świadczy m.in. podejmowana 
na sesji uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez 
Gminę Skarżysko Kościelne na własność w poczet gminnego zasobu nie-
ruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Skarżysko Kościel-
ne, niezbędnych pod cmentarz oraz parking przy cmentarzu. W zamian 
za te tereny, gmina pozyska od parafii św. Trójcy (za zgodą biskupa 
radomskiego) działki z przeznaczeniem na budowę przedszkola. 
Rusza budowa przyłączy kanalizacyjnych

Później o głos poprosił prezes MPWiK Łukasz Żuchowski. 
Prezes zaprezentował plan budowy przyłączy kanalizacyjnych 

na sieciach, które wybudowała gmina w ramach PROW. Ich budowę 
współfinansować będzie gmina, 
która w swym budżecie na ten cel 
ma zaplanowane 420.000 złotych. 
–W sumie chęć wykonania przy-
łączy wyraziło 76. mieszkańców 
Św. Anny, Rudki, Skarżyska Ko-
ścielnego i Grzybowej Góry. Na 
ten rok planujemy wybudować 51 
przyłączy. Prace mają się rozpocząć 
po świętach, na początek w Micha-
łowie-Rudce.  Później (w połowie 

maja) rozpoczną się pra-
ce w Grzybowej Górze, 
następnie na ul. Iłżeckiej 
(od połowy sierpnia), 
na koniec w Św. Annie. 
Średnia długość przyłą-
cza wyniesie 35-40 mb, 
choć są i takie, które mają 
długość 80 mb – wyja-
śniał prezes.

Zbigniew Piętak py-
tał o to, co z przyłączami na ul. Świętokrzyskiej w Grzybowej Górze 
(z uwagi na brak zgody właściciela działki na wybudowanie przepom-
powni, nie będą one tam wykonywane), Jacek Bryzik prosił o podanie 
terminu wykonywania ich na ul. Polnej i Południowej (we wrześniu 
br.), Sebastian Pik pytał o winnego zaniedbań na sprawie ul. Święto-
krzyskiej (brak wskazanej wyżej zgody właściciela działki, a jest ona 
jedyną możliwością). 

Marek Czyż pytał o zakres prac na ul. Spokojnej w Grzybowej 
Górze i zasugerował wspólne konsultacje i koordynację prac w taki 
sposób, aby budowa przyłączy nie kolidowała z budową chodnika na 
tej ulicy. 
Uwaga na oszustów!

Później o głos poprosił dziel-
nicowy Paweł Wodziński, który 
zaapelował przede wszystkim 
do osób starszych o ostrożność 
i baczną uwagę w związku z falą 
wyłudzeń pieniędzy metodą na 
wnuczka lub na policjanta. Ape-
le te później powtórzone zosta-
ły w kościołach i na zebraniach 
wiejskich dotyczących konsultacji 
w sprawie OZE.

Dodajmy, że tylko 27 marca 
na terenie Skarżyska-Kamien-
nej policjanci odnotowali 8 prób 
wyłudzenia pieniędzy metodą na wnuczka. W każdym z przypadków 
schemat działania sprawców był podobny. Do starszych osób dzwo-
nił telefon, w którym rozmówca przedstawiał się za wnuczka. Oszust 
informował, że miał wypadek drogowy i potrzebuje pieniędzy, aby 
nie trafić do więzienia. Następnie telefon przekazywany był kolejnej 
osobie, która aby uwiarygodnić całą historię informowała, że jest po-
licjantem bądź prokuratorem. Sprawcy za załatwienie pomyślnie spra-
wy żądali przekazania pieniędzy w kwotach od 35 do 135 tys. złotych!
Interpelacje i pytania radnych

Zwyczajowo radni zgłosili wiele interpelacji, wniosków i zapytań.
Sebastian Pik pytał powiat o remont chodnika na ul. Święto-

krzyskiej i termin rozpoczęcia budowy chodnika na ul. Spokojnej 
w Grzybowej Górze, wójta o termin remontu boiska szkolnego, ni-
welację poboczy przy ul. Świętokrzyskiej, naprawy ul. Podlesie i dróg 
dojazdowych do pól, termin budowy ul. Słonecznej. Włodzimierz 
Foch ponowił wniosek o wstawienie uszkodzonej zimą ubiegłego roku 
szyby na przystanku koło szkoły przez firmę wykonującą odśnieżanie, 
wnioskował o naprawę schodów do świetlicy oraz zajęcie się sprawą 
pustostanów. Mieczysława Miernik ponowiła wniosek o uzupełnie-
nie kruszywa przy drodze na zakręcie obok szkoły, prosiła o poprawę 
przejścia dla pieszych koło kościoła oraz również o wstawienie szyby 
przystankowej. Stefan Kiełek zwrócił uwagę na nie sprzątane tabli-
ce ogłoszeniowe, Renata Kępa po raz kolejny pytała o budowę chod-
ników w Lipowym Polu Plebańskim. Jacek Bryzik pytał o to, co się 
stanie ze starym chodnikiem po wybudowaniu nowego przy okazji 
modernizacji ul. Iłżeckiej, na jakim etapie jest budowa oświetlenia na 
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ul. Polanej oraz zgłosił postulat zmian w statucie umożliwiającym gło-
sowanie imienne. Monika Kocia zgłosiła potrzebę uporządkowania 
niezamieszkałych posesji oraz poinformowała o inicjatywie miesz-
kańców ul. św. Anny w Majkowie, którzy chcą wybudować plac zabaw. 
Petycję w tej sprawie odczytał Mariusz Szwanke. 

Stanisław Czubak pytał o jakość wody w Kierzu Niedźwiedzim, 
wybudowanie końcówki drogi powiatowej, prosił o uzupełnienie 
ubytków w jezdni (również w Świerczku) przez powiat oraz wykona-
nie rowu w lesie na odcinku ok. 300-400 m w kierunku Świerczka.  
–Co dobrego dzieje się w sprawie drogi w Michałowie – zwyczajowo 
już pytał przedstawicieli powiatu Zdzisław Rymarczyk. Również on 
poruszył sprawę wstawienia szyb, a także wnioskował o jak najszybsze 
uruchamianie pieniędzy z Funduszu Sołeckiego. Mariusz Szwanke 
zwrócił powiatowi uwagę na to, że część rowów na ul. Staffa jest za-
rwanych, wnioskował też o poszerzenie pobocza w kierunku Parszo-
wa. Marzena Piętak wnioskowała o wyrównanie i poszerzenie żużlo-
wej drogi do przejazdu kolejowego koło kapliczki na Świerczku oraz 
od ul. Kolonia do przystanku kolejowego w Skarżysku Kościelnym.
Odpowiedzi powiatu…

Najpierw odpowiedzi udzielił Marek Czyż. Powiat na budowę 
chodnika przy ul. Spokojnej ma zabezpieczone 250.000 zł. Część 
chodnika przy ul. Świętokrzyskiej leży na terenach prywatnych i na 
remont potrzebna jest zgoda właścicieli działek. Zakręt w Majkowie 
przy szkole zostanie poprawiony, na nowe przejście dla pieszych przy 
kościele potrzebne jest opracowanie nowego Projektu organizacji ru-
chu. Z uwagi na problemy z uzyskaniem zgód właścicieli działek w Li-
powym Polu Plebańskim z chodnikami nie dzieje się nic. Dyrektor 
dodał, że wniosek powiatu o pozyskanie pieniędzy rządowych na re-
mont mostu w Majkowie przeszedł już pozytywną ocenę formalną.

Anna Leżańska uzupełniła, iż przebudowa ul. Iłżeckiej i Święto-
krzyskiej może kosztować około 6 mln zł, zaś opracowanie projektu na 
drogę w Michałowie może uda się wykonać z oszczędności, jakie po-
wiat uzyska na przetargach lub uwolnią się środki po sprzedaży dzia-
łek.
… i wójta

Najpierw pracownik gminy Robert Gładyś przedstawił stan za-
awansowana prac projektowych placów zabaw. Ich fizyczna realizacja 
powinna zacząć się w czerwcu. Później Ksawery Krupa poinformo-
wał, że ul. Podlesie gmina naprawi, w sprawie ul. Słonecznej na chwilę 
obecną zlecona jest wycena nieruchomości. Drogi dojazdowe do pól 
będą naprawione, szyby w zgłoszonych przystankach zostaną zamon-
towane, schody do świetlicy gmina naprawi w ramach prac interwen-
cyjnych. K. Krupa dodał, że w Skarżysku Kościelnym I naprawiono 
ul. Leśną, ul. Spacerową, ul. Dworską pozostała droga od Świerczka 
do ul. Szkolnej. Oświetlenie ul. Polnej zlecono projektantowi, ul. So-
snowa w stronę lasu będzie wyrównana i zrobiona, podobnie jak droga 
żużlowa między Świerczkiem, a Szydłowcem.

Wójt Zdzisław Woźniak udzielił odpowiedzi odnośnie boiska 
w Grzybowej Górze. Zostanie wykonane w miesiącach kwiecień-maj, 
zostanie też zamontowany tam monitoring. 

Z pustostanami jest ten problem, że często spadkobiercy nie ure-
gulowali stanu prawnego tych posesji. 
Sprawozdania…

W dalszej części obrad Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Narkomanii w Skarżysku 
Kościelnym za 2016 r. przedłożyła Agata Gula, podobnie jak Sprawoz-
danie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 r. 
Z kolei sekretarz gminy Monika Mączyńska przedłożyła radzie Spra-
wozdanie z realizacji Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy 
Skarżysko Kościelne na lata 2012-2016.
…i podjęte uchwały 

Następnie radni rozpatrzyli i podjęli uchwały w sprawie:

-  zmian budżetu  Gminy Skarżysko Kościelne  na 2017 r., 
-  zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Ko-

ścielne na lata 2017 do 2028, 
-  ustalenia szczegółowych warunków odpłatności za świadczone 

usługi opiekuńcze przez opiekunki domowe, oraz warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich 
pobierania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarży-
sku, 

-  wprowadzenia Programu Opieki Nad Zwierzętami oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne,

-  przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Skarżysko 
Kościelne na lata 2017-2020, 

-  udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. 
Maksymiliana w Kierzu Niedźwiedzim, 

-  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 
ustroju szkolnego na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, 

-  zmian do Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2017.

Jacenty Kita

Zmarł Gabriel Szewczyk
W wieku 60. lat w dniu 28 marca zmarł Gabriel Szewczyk – spo-

łecznik, wieloletni radny i sołtys 
Grzybowej Góry, propagator kultu-
ry ludowej.

Gabriel Szewczyk swą działal-
ność społeczną rozpoczął w 1975 
roku w Związku Młodzieży Wiej-
skiej i Ludowym Zespole Spor-
towym. Reprezentował region 
na zawodach sportowych szcze-
bla gminnego i wojewódzkiego, 
w latach 80.tych propagował sport 
w gminie, był współzałożycie-
lem Ludowego Klubu Sportowego 
Grom. Organizował turnieje piłki 
nożnej i siatkowej, szachowe i war-
cabowe, a także kursy tańca dla 

dzieci i młodzieży.
W 1999 roku wybrany został sołtysem Grzybowej Góry i pełnił tę 

funkcję do 2014 roku. 
W 2011 roku w plebiscycie na najaktywniejszego sołtysa woje-

wództwa świętokrzyskiego Sołtys XXI wieku organizowanego przez 
Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zajął II miejsce w wojewódz-
twie. Pomagając potrzebującym, zna codzienne problemy mieszkańców, 
dba o rozwój wsi. Dał się poznać jako promotor kuchni regionalnej i sta-
ropolskiej - podkreślały osoby głosujące na sołtysa Grzybowej Góry.

W 2003 roku był inicjatorem reaktywowania Koła Gospodyń 
Wiejskich, w strukturach którego działa zespół ludowy Grzybowianie. 
Zespół odniósł wiele sukcesów na szczeblu powiatowym i wojewódz-
kim. Wielokrotnie z zespołem uczestniczył w konkursach kulinar-
nych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia (za takie potrawy jak 
np. Rogal dworski, Chciwe żebra, Gąska Grzybowianka), przyczynił się 
do wpisania na listę produktów tradycyjnych Placka spod kamienia.

W dniu 14 września 2003 roku został wybrany na radnego gminy 
i sprawował mandat do 2014 roku będąc jednym z najaktywniejszych 
samorządowców. Aktywnie angażował się w inicjatywy lokalne np. 
obchody 700. lecia powstania Grzybowej Góry, budowę boiska asfal-
towego przy szkole, chodników w sołectwie, oświetlenia ul. Spokojnej. 
W 2011 roku w plebiscycie Echa Dnia został najpopularniejszym rad-
nym w gminie Skarżysko Kościelne.

Za swą działalność w 2010 roku odznaczony został Srebrnym 
Krzyżem Zasługi.

Jacenty Kita
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Rozpoczęły się spotkania w sprawie OZE

5 marca w Majkowie oraz w Skarżysku Kościelnym odbyły się 
pierwsze dwa spotkania w sprawie projektu dotyczącego Odnawial-
nych Źródeł Energii. Dzień później odbyły się spotkania w Lipowym 
Polu oraz Kierzu Niedźwiedzim.

W Majkowie udział wzięło niemal 30. osób, w Skarżysku Kościel-
nym było ich prawie pół setki. Spotkania są informacyjne i dotyczą 
ewentualnego przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne do projektu 
unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III 
Efektywna i Zielona Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W województwie świętokrzyskim na ten cel jest tylko 37 mln zło-
tych, realną szansę na pozyskanie dofinansowania ma 12-15 wnio-
sków. 

Organizacyjnie spotkania przygotowali sekretarz gminy Monika 
Mączyńska i Grzegorz Pypeć. Kwestie merytoryczne i techniczne 

w bardzo profesjonalny, a zarazem prosty i czytelny sposób prezen-
tował Bogusław Szpyt, wiceprezes firmy KADM Solutions Sp. z o.o. 
z Tarnobrzega, która w imieniu wszystkich trzech samorządów zajmu-
je się wszelkimi kwestiami związanymi z przygotowaniem wniosku. 

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na mon-

tażu różnych rodzajów instalacji Odnawialnych Źródeł Energii tj. in-
stalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użyt-
kowej, pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na 
budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Skarżysko 
Kościelne.  Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 
60% kosztów kwalifikowanych. Szczegółowy zakres projektu okre-
ślony zostanie po spotkaniu z mieszkańcami oraz zebraniu wszyst-
kich ankiet.

Na stronie Gminy Skarżysko Kościelne www.skarzysko.com.pl 
uruchomiona została specjalna zakładka, w której znajdą państwo 
wszelkie informacje na temat projektu, w tym bardzo szczegółową 
prezentację multimedialną wyjaśniającą m.in. zasady finansowania, 
wysokość koniecznych nakładów czy też kwestie techniczne. Będą 
w niej również wszelkie dokumenty do pobrania.

Ponadto podany zostanie adres mailowy, na który będzie można 
wysyłać wszelkie pytania dotyczące projektu, na które odpowiedzi 
udzielą profesjonaliści.

Jacenty Kita
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154. rocznica walk powstańczych 
w Grzybowej Górze

21 kwietnia w Grzybowej Górze upamiętniono 154. rocznicę bi-
twy, jaką Powstańcy Styczniowi stoczyli z Rosjanami w tej miejscowo-
ści w 1863 roku.

Rozpoczęły się one pod pomnikiem ufundowanym w hołdzie 
dla Powstańców w 1935 roku przez Antoniego i Jacentego Płusa na 
skrzyżowaniu ul. Sosnowej i Świętokrzyskiej. Pochyliły się przed nim 
poczty sztandarowe naszych OSP oraz kolejarzy.

Ceremonię poprowadził prezes miejscowej jednostki OSP Marian 
Gładyś. Najpierw delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. 

W imieniu Mar-
szałka Województwa 
Adama Jarubsa uczy-
nił to Wojciech Płusa, 
radną powiatową Da-
nutę Banaczek repre-
zentował Maciej Kruk 
– dyrektor Zespołu 
Placówek Edukacyjno-

-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, samorząd powiatowy 
– Paweł Wiatr, samorząd gminny Marzena Piętak – przewodniczą-
ca rady gminy oraz Monika Mączyńska – sekretarz gminy. Kwiaty 
złożyli również wnukowie Jacentego – Sebastian i Jacenty Pik, jego 
żona Anna Płusa i córka Barbara Pik, radny Zbigniew Piętak, sołtys 
Magdalena Piętak, prezes Marian Gładyś i dyrektor szkoły Małgo-

rzata Strzelec, prezes MPWiK 
Łukasz Żuchowski. Później 
strażacy oddali trzykrotny sa-
lut armatni.

Druga część uroczystości 
odbyła się w remizie strażac-
kiej, a przybyłych na nią po-
witali M. Strzelec i M. Gła-
dyś. Następnie odśpiewano 
Mazurka Dąbrowskiego, rys 

historyczny wydarzeń 
sprzed 154. lat zaprezen-
tował prezes.

Program artystyczny 
zatytułowany Za Wiarę, 
Wolność i Ojczyznę prze-
stawili uczniowie szkoły. 
Poloneza w choreografii 
Katarzyny Kowalik za-
tańczyła młodzież szkol-

na. Później pieśni patriotyczne śpiewane przez chór szkolny przepla-
tały się z wierszami, które recytowali: 

Zuzanna Materek, Bartosz Strzelec, Paweł Płusa, Kacper Płusa, 
Mateusz Janiec, Daniel Gładyś, Anna Strzelec, Lena Sykuła. W chó-

rze szkolnym śpiewali: Amelia Sykuła, Nikola Klimorowska, Anna 
Strzelec, Julia Zając, Lena Sykuła, Oliwia Misiowiec, Emilia Błach, 
Zuzanna Materek, Daniel Gładyś, Mateusz Janiec, Mateusz Woź-
niak i Kacper Płusa.

Program przygotowały: Ewelina Hamera, Katarzyna Kowalik, 
Małgorzata Strzelec i Magdalena Chmolowska-Becla (dekoracje). 

Na zakończenie za kultywowanie tradycji patriotycznych podzię-
kowała Marzena Piętak wspominając fundatora, którego w latach 
młodości poznała osobiście.

Organizatorem uroczystości byli: Wójt Gminy Skarżysko Kościel-
ne, OSP, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP Grzybowa Góra. Towarzy-
szyła im wystawa tematyczna obrazów autorstwa Mariana Gładysia. 

Jacenty Kita
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Działania priorytetowe dzielnicowego
Od  2016 roku w organizacji pracy dziel-

nicowych wprowadzone zostały pewne 
zmiany, które w skrócie polegają na tym, że 
w cyklach półrocznych opracowywany jest 
tzw. Plan działania priorytetowego dla rejo-
nu służbowego. Wytypowane zostają miej-
sca, w których Policja odnotowuje szczegól-
nie dużo interwencji, dlatego są one objęte 
szczególnym nadzorem funkcjonariuszy.

Zmiany te dotyczą również naszego 
dzielnicowego mł. asp. Pawła Wodziń-

skiego, który realizuje cykliczne kontrole w rejonie przystanku au-
tobusowego w Majkowie-Pleśniówce pod kątem ładu i porządku oraz 
przestrzegania przepisów Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Prze-
ciwdziałaniu Alkoholizmowi.

Przy okazji, że Rejon służbowy nr 10 obejmuje teren gminy Skar-
żysko Kościelne oraz Skarżysko- Kamienna ulica Racławicka od nr 59 
do 90. Mł. asp. Paweł Wodziński przyjmuje w pokoju nr 8, tel. 41 39-
51-246,  tel. kom. 735 936 511. Dzielnicowy odbiera komórkę służbową 
będąc w służbie. W sprawach istotnych, niecierpiących zwłoki należy 
skontaktować się z dyżurnym jednostki pod numerem alarmowym 
997 lub 112. 

Punkt Przyjęć Interesantów: 
Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2A pok. nr 106
Dzielnicowy przyjmuje w każdy czwartek w godzinach 14.00-

15.00
Jacenty Kita

Dzień otwarty w SP Kierz

W dniu 11.04.2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Kie-
rzu Niedźwiedzim odbyły się dni otwarte dla rodziców i przyszłych 
przedszkolaków, które będą uczęszczać do Punktu Przedszkolnego. 

Pan Dyrektor przywitał gości , po czym oddał głos dzieciom 
z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego. Dzieci tań-
czyły, mówiły wiersze, śpiewały piosenki, także w języku angielskim 
i niemieckim. Po występach dzieci nadszedł czas na wspólne zabawy 
z udziałem przyszłych przedszkolaków i ich rodziców. Po zabawach 
dzieci miały okazję pokolorować rysunki o tematyce wiosennej i świą-
tecznej oraz pomalować buźki. Na zakończenie wszystkie dzieci do-

stały drobne upominki w po-
staci balonów: miecze, kwiaty, 
pieski. 

Dni otwarte pozwoliły 
przedstawić naszą placów-
kę jako środowisko przyjazne 
dziecku, otwarte na jego potrze-
by oraz wychodzące naprzeciw 
oczekiwaniom rodziców.

Kornelia Piskorz

Sadzimy na Lipowym lipy miododajne
W ramach projektu edukacyjnego 

z przyrody oraz zbliżającego się Dnia 
Ziemi uczniów Szkoły Podstawowej 
w Lipowym Polu Skarbowym odwie-
dziła Milena Kępas ze skarżyskiego 
Nadleśnictwa. Opowiedziała dzie-
ciom o życiodajnej roli drzew w eko-
systemie. Następnie każde dziecko 

miało możliwość posa-
dzenia własnego drzewka 
(lipy miododajnej), które 
zostały podarowane przez 
Nadleśnictwo w Skarży-
sku-Kam. 

Dziękujemy pani Mi-
lenie za ciekawą wizytę. 
Podziękowania należą się 
również pani Basi, która 
przygotowała dla nas teren na placu szkolnym.

Ilona Erbel

Tak minęły święta u strażaków
Jak co roku, zgod-

nie z tradycją, druhowie 
OSP Lipowe Pole Ple-
bańskie uczestniczyli 
w obchodach Świąt Wiel-
kanocnych. Wytrwale 
pełnili wartę przy Grobie 
Pańskim(Wielki Piątek 
i Wielka Sobota) oraz bra-
li udział we Mszy Świętej 
Rezurekcyjnej w kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Li-
powym Polu. 

W Wielką Sobotę również druhowie z naszej jednostki czuwali 
nad ogniskiem, które poświęcił ks. Mirosław Maciąg. Był to uroczy-
sty początek liturgii światła zwana lucernarium (poświęcenie ognia, 
przygotowanie świecy wielkanocnej, czyli paschału, procesyjne jej 
wniesienie, i orędzie wielkanocne).

Natomiast bezpośrednio po rezurekcji w remizie OSP Lipowe Pole 
Plebańskie zebrały się druhny i druhowie, a także członkowie MDP, 

aby tradycyjnie już zasiąść do wspólnego śniadania. Nie zabrakło 
również ks. Mirosława Maciąga - strażackiego kapelana, który po-
błogosławił pokarmy i złożył życzenia. Do życzeń dołączył się prezes 
jednostki dh Tadeusz Chyb. Wszyscy zebrani odmówili modlitwę po 
czym zasiedli do stołu.
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Kolejne spotkanie DKK
W drugi dzień wiosny 22 marca 2017 r. odbyło się spotkanie Dys-

kusyjnego Klubu Książki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarży-
sku Kościelnym. 

Tematem dyskusji były powieści pt. Do trzech razy Natalie Olgi 
Rudnickiej oraz Próba nadziei Beatrice Saubin. Dwie pozycje, ale jak 
bardzo różne. Pierwsza to bardzo zgrabna komedia pomyłek. Dobrze 
napisana, z wartką akcją, wyraziście zarysowanymi postaciami i so-
lidną dawką absurdalnego poczucia humoru. Będzie doskonałą roz-
rywką, ale rozczaruje poszukujących ambitnej literatury i misternie 
skonstruowanej zagadki kryminalnej. Zapewni sporo śmiechu i… 
prawdopodobnie chęć, by sięgnąć po inne części cyklu Natalii 5. Dru-
ga pozycja to historia Francuzki, która za przemyt narkotyków zostaje 
skazana na karę śmierci w malezyjskim więzieniu.

Beatrice Saubin nie miała lekkiego życia. Porzucona przez oboje 
rodziców, wychowywana przez surową babkę, próbowała całe życie 
być szczęśliwą. 

Zwiedzając świat, szukała miłości, szczęścia i zrozumienia. Kie-
dy wydaje jej się, że odmieniła swoje życie zostaje aresztowana za 
przemyt heroiny. Zostaje skazana na karę śmierci, którą po apelacji 
zmieniono na dożywocie. Historia jest przestrogą, jak jeden błąd może 
wiele kosztować. Gorąco polecamy !

Program Dyskusyjny Klub Książki jest realizowany we współpra-
cy z Instytutem Książki oraz Narodowym Programem Rozwoju Czy-
telnictwa. 

Teresa Banaszczyk

Byliśmy na Agrotravel

Elżbieta Jach i Iwona Półtorak w ramach LGD Razem na Pia-
skowcu reprezentowały naszą gminę podczas X targów Agrotravel.

Bogactwo folkowych strojów, najcenniejsze smaki regionów, a do 
tego taniec i śpiew – to przepis na wyjątkowe wydarzenie dedykowane 
wszystkim miłośnikom polskiej wsi. 

X Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 
AGROTRAVEL odbyły się od 7 do 9 kwietnia 2017 roku w Targach 
Kielce. 

AGROTRAVEL  to jedyna w swoim rodzaju, wyspecjalizowana 
pod kątem produktu turystyki wiejskiej impreza wystawiennicza. 
Wydarzenie, co roku jest platformą do spotkań nowych przedsiębior-
ców z potencjalnymi, biznesowi partnerami. Tutaj, co roku nawiązy-
wane są biznesowe relacje, których wynikiem jest rozwój markowych 
i sieciowych produktów turystyki wiejskiej. Impreza co roku przycią-
ga do Targów Kielce blisko 20.000 odwiedzających.

(jaki)

W Plastusiowie
Uczniowie klasy I naszej placówki wraz z wychowawczynią Ma-

rzanną Dręgą i Moniką Walachnia - Zawadzką wzięli udział w za-
jęciach inspirowanych twórczością Marii Kownackiej w 35 rocznice 
śmierci pisarki. Zajęcia te odbyły się w Bibliotece przy ul. Towarowej 
w Skarżysku - Kamiennej.

Bibliotekarz czytał dzieciom wybrane przygody malutkiego lu-

dzika z książki Plastusiowy pamiętnik, dzieci malowały jej głównego 
bohatera. Nie zabrakło prób pisanie stalówkami i piórami przy użyciu 
atramentu, a w czerwonym pamiętniku oczywiście zagościły kleksy, 
którym nie pomogły ani gumka myszka ani bibuła. Dzieci i opiekuno-
wie dziękują za miłe spotkanie.
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Eliminacje gminne OTWP za nami

Patryk Jędrzejczyk (SP Skarżysko Kościelne) w kat. szkół pod-
stawowych oraz Zuzanna Lelonek w kat. gimnazjum zajęli I miejsce 
podczas eliminacji gminnych OTWP.

W sali konferencyjnej urzędu gminy przeprowadzono eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 
Młodzież zapobiega pożarom. To już 40. edycja tego konkursu. Zma-
gało się 12. uczniów szkół podstawowych oraz 5. z gimnazjum.

Uczniowie mieli do rozwiązania test wyboru składający się z 20. 
pytań (niektórzy wyszli z sali już po kilku minutach). Prace oceniała 

komisja konkursowa w składzie: Michał Ślusarczyk z KP PSP w Skar-
żysku-Kamiennej, Piotr Janiec – komendant gminny OSP oraz Ma-
rian Gładyś – prezes OSP w Grzybowej Górze. 

W przypadku szkół podstawowych rywalizacja była tak zacięta, 
że konieczne były dogrywki zarówno o I, jak i III miejsce. Ostatecznie 

I zajął Patryk Jędrzejczyk (SP Skarżysko Kościelne – 19 pkt. w teście, 
7 w dogrywce), II był Mateusz Wątły (SP Skarżysko Kościelne – 19 
pkt. w teście, 6 w dogrywce), a III była Zuzanna Adamczyk (SP Maj-
ków), która w dogrywce słownej (pisemna nie wystarczyła) pokonała 
Alicję Piasecką (SP Majów). Z kolei w kat. gimnazjum I miejsce przy-

padło Zuzannie Lelonek (zwyciężyła po raz trzeci – wcześniej w kat. 
szkół podstawowych), II – Nikoli Ćmiel, III – Wojtkowi Sadza.

Opiekunem uczniów SP Skarżysko Kościelne jest Agnieszka  
Pakuła, SP Majków - Ewa Sokół, zaś Gimnazjum Grzegorz Niewczas.

Nagrody najlepszym, zaś upominki wszystkim zawodnikom, wrę-
czył wójt gminy Zdzisław Woźniak, członkowie jury oraz Ksawery 
Krupa, inspektor ds. ppoż. UG, który eliminacje przygotował orga-
nizacyjnie. 

Młodzież wysłuchała również pogadanki profilaktycznej.
Jacenty Kita

Finiszują prace przy remizie
Dobiegają koń-

ca prace remontowo 
– budowlane przy 
remizie OSP w Grzy-
bowej Górze. Więk-
szość prac druhowie, 
przy dużym zaanga-
żowaniu własnym, 
mają już za sobą. Po-
zostały ostatnie ele-
menty kosmetyczne 
– malowanie elewacji 

zewnętrznych, na której wkrótce pojawi się stosowny napis.
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Znokautowali rywali!

Drugi rok z rzędu nasi uczniowie i absolwenci zajęli pierwsze oraz 
czołowe miejsca w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej.

11 kwietnia 2017 w budynku Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbyły się eliminacje szcze-
bla powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod 
hasłem Młodzież zapobiega pożarom. 

Oficjalne rozpoczęcie uświetnił swoją obecnością Starosta Skarży-
ski Jerzy Żmijewski, który życzył uczestnikom trafnych odpowiedzi 
i znalezienia się w gronie nagrodzonych. W konkursie wzięło udział 
37. uczestników podzielonych na 3 grupy wiekowe: szkoły podstawo-
we, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, reprezentujących wszystkie 
gminy z terenu powiatu skarżyskiego.  

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w skła-
dzie st. kpt. Marcin Kuźdub oraz mł. bryg. Michał Ślusarczyk. Po 
zmaganiach związanych z rozwiązywaniem testu, kiedy emocje nieco 
opadły, uczestnicy turnieju zostali zaproszeni przez strażaków na po-

częstunek herbatą i pączkami. Natomiast w oczekiwaniu na wyniki 
i posumowanie turnieju ratownicy z JRG Skarżysko-Kamienna przy-
gotowali dla nich pokaz z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej 
pomocy oraz pokazy sprzętu pożarniczego. Szczególnym zaintereso-
waniem cieszyły się pokazy sprawnościowe czołowego reprezentanta 
Polski Daniela Kowalika, który na ścianę wspinaczkową wspiął się 
w kilkanaście sekund,

Po krótkim podsumowaniu, w którym głos zabrali Anna Leżań-
ska - członek Zarządu Powiatu i Nadleśniczy z Nadleśnictwa Suched-
niów Piotr Fitas przystąpiono do najprzyjemniejszej części turnieju, 
czyli wręczenia zwycięzcom okolicznościowych dyplomów oraz wspa-
niałych nagród rzeczowych.
Wyniki konkursu:
Szkoły podstawowe:
1 miejsce – Patryk Jędrzejczak - ZSP w Skarżysku Kościelnym  
(op. Agnieszka Pakuła)
2 miejsce – Mateusz Wątły - ZSP w Skarżysku Kościelnym  
(op. Agnieszka Pakuła)

3 miejsce – Jakub Solarz - SP w Sorbinie
Gimnazja:
1 miejsce – Wojciech Sadza - ZSP w Skarżysku Kościelnym (op. Grze-
gorz Niewczas)
2 miejsce – Zuzanna Lelonek - ZSP w Skarżysku Kościelnym  
(op. Grzegorz Niewczas)
3 miejsce – Paulina Kula - Gimnazjum w Łącznej
Szkoły ponadgimnazjalne:
1 miejsce – Adam Niziołek - I LO w Skarżysku-Kamiennej (absolwent 
naszego gimnazjum)
2 miejsce – Norbert Michta - I LO w Skarżysku-Kamiennej

3 miejsce – Julia Sasal - I LO w Skarżysku-Kamiennej (absolwentka 
naszego gimnazjum)

Najmłodszym uczestnikiem turnieju okazał się Bartosz Jaletra ze 
Szkoły Podstawowej w Goździe. Dodatkowo Komendant Powiatowy 
promując prawidłowe zachowanie dzieci, które będąc same w domu 
zauważyły i zgłosiły pożar do stanowiska kierowania, wręczył 2 piłki 
do siatki ufundowane przez sklep BB-SPORT zlokalizowany w Skar-
żysku-Kamiennej. Nagrody otrzymali uczniowie SSP Nr 3 w Suche-
dniowie Kuba (7 lat) i Bartek Dulemba (11 lat).

Na zakończenie turnieju Komendant Powiatowy PSP w Skarży-
sku-Kamiennej bryg. Marcin Machowski podziękował uczestnikom 
za udział w turnieju, sponsorom za ufundowanie nagród i odczytał 
nazwiska laureatów tegorocznej edycji konkursu na szczeblu powiato-
wym w poszczególnych grupach wiekowych.

Jacenty Kita
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Z ochotą opowiedziała dzieciom na czym polega jej praca, zapre-
zentowała przedszkolakom przybory krawieckie, maszynę do szycia 
oraz zademonstrowała jak szyje się na maszynie. Potem wszyscy obej-

rzeli film edukacyjny W dużym zakładzie krawieckim i porównywali 
pracę różnych krawcowych. Przedszkolaki w zamian odwdzięczyły 
się pamiątkowym dyplomem. Bardzo serdecznie dziękujemy za pięk-
ną warsztaty.
Czytamy z panią Moniką

Nie do przecenienia jest rola, jaką  w wychowaniu i rozwoju czło-
wieka i to już od najmłodszych lat,  odgrywa kontakt z książką, rozwi-
jając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słucha-
cza i czytelnika. Rozumiejąc to i doceniając - nasze przedszkole razem 
z Biblioteką Publiczną w Skarżysku Kościelnym,  w ramach społecznej 
kampanii Cała Polska czyta dzieciom , realizuje program Czytają znani 
i lubiani…

W ramach realizowanego cyklu spotkań  z książką nauczycielki 
we wszystkich grupach  codziennie, w trakcie poobiedniego odpo-
czynku, czytają dzieciom bajki. Raz w miesiącu odwiedzają nas wyjąt-
kowi goście, czyli osoby powszechnie znane lub sławne w środowisku 
lokalnym, akcji włączając się. Są to: Rodzice, Wójt, Sekretarz i Skarb-
nik  Gminy, dyrektorzy placówek oświatowych i jednostek samorządu 
terytorialnego, Dziadkowie, ludzie sukcesu z terenu gminy oraz ludzie 
różnych zawodów. 

24. marca dzieciom czytała Monika Kocia - radna Gminy Skar-
żysko Kościelne, a prywatnie mama naszej przedszkolnej koleżanki 
Róży. 

Przed wspólnym z dziećmi czytaniem pani Monika wręczyła 
dzieciom dyplomy i nagrody za dwa rozstrzygnięte konkursy: Kukieł-
ka Babci i Dziadka oraz Marzanno, ty zimowa panno. 

Barbara Kocia
Aneta Działak

w  pr z e d sz ko lu

Minął miesiąc w przedszkolu
Marzanno, Marzanno ty zimowa panno…

21 marca Przedszkolaki zgodnie z tradycją pożegnały zimę i powi-
tały upragnioną wiosnę. Wydarzenie odbyło się pod hasłem Marzan-
no, Marzanno, ty zimowa panno, do wody cię wrzucamy, bo zimę że-
gnamy.

Tego dnia zajęcia rozpoczęliśmy od przygotowania sukni dla 
naszej Marzanny, wspólnie rozmawialiśmy i śpiewaliśmy piosen-
kę o wiośnie. Ubrana w piękną kolorową sukienkę ozdobioną kwia-
tami Marzanna wraz z dziećmi wyruszyła z przedszkola do ogrodu 
przedszkolnego. Zebrane wokół słomianej panny dzieci donośnymi 
okrzykami Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno. Ciebie pożegna-
my, wiosnę powitamy pożegnały zimę. Ze względów ekologicznych 
nasza Marzanna nie została wrzucona do rzeki, lecz spalona w wan-
nie w ogrodzie przedszkolnym. Mamy nadzieję, że wiosna posłuchała 
przedszkolaków i zostanie z nami na dobre.
Warsztaty krawieckie w przedszkolu

Każdy z nas korzysta z efektów pracy krawcowej lub krawca, no-
sząc na sobie ubrania, ale czy każdy zdaje sobie sprawę, ile wysiłku 
i energii muszą oni włożyć w uszycie ubrań, które potem wypełniają 
nasze szafy? 

Kontynuując tematykę poznawania zawodów i akcji Cała Polska 
czyta… 28 marca do przedszkola została zaproszona Zofia Pacek - 
babcia Wiktorii i Lenki, która krawiectwem pasjonuje się od lat. 
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dzielności, podziału pracy w grupie, współpracy i odpowiedzialności 
za powierzone zadania. 
Wiosenny konkurs

W dniu 28 marca br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzybowej 
Górze wzięli udział w konkursie recytatorskim zatytułowanym Wio-
sna. 

Wychowankowie z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przed-
szkolnego oraz klas I-III i IV-VI deklamowali najpopularniejsze 
wiersze Doroty Gellner, Jana Brzechwy i innych poetów poświęcone 
niedawno rozpoczętej porze roku. Występy dzieci oceniało Jury, które 
brało pod uwagę m.in. znajomość tekstu, recytację, ogólne wrażenie 
artystyczne. Wszystkie dzieci zaprezentowały się znakomicie, a czoło-
we miejsca przyznano następująco:
Wychowankowie Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego
I miejsce: Wiktoria Zając;
II miejsce: Aleksandra Makowska i Maria Pacek;
III miejsce: Aleksandra i Alicja Stefaniak.

Klasy I - III
I miejsce: Paulina Karpeta;
II miejsce: Natalia Parkita, 
Zosia Materek, Kamila Fi-
jałkowska;
III miejsce: Blanka Cenda, 
Gabriela Gąska.
Klasy IV-VI
I miejsce: Anna Strzelec;
II miejsce: Zuzanna Mate-
rek;

III miejsce: Julia Zając.
Zwycięzcom gratulujemy. Następne konkursy wewnątrzszkolne 

już niebawem!
Rafał Lipka

w szkołach

Minął miesiąc w SP Grzybowa Góra
Powitanie wiosny w Grzybowej Górze

Z okazji pierwszego dnia wiosny, 21 marca, wiosny nasi uczniowie 
z klas I-VI oraz wychowankowie z Punktu Przedszkolnego i Oddzia-
łu Przedszkolnego wzięli udział w ognisku, podczas którego radośnie 
przywitali wiosnę.

Sprzyjająca pogoda zapewniła wszystkim uczestnikom dobrą za-
bawę oraz miłe spędzenie wtorkowego popołudnia. Dzieci pod opie-
ką wychowawców piekły kiełbaski i chlebek, a następnie korzystały 
z okazji, aby odpocząć od trudów nauki. Najmłodsi uczniowie z PP 
i Zerówki oraz uczniowie z klasy II i III udali się na spacer w poszu-
kiwaniu wiosny, z którego wrócili uśmiechnięci, bo wiosna już nad-
chodzi.
Lekcja o zdrowym żywieniu

W naszej szkole odbył się Dzień Zdrowej Żywności, w którym 
wzięli udział uczniowie klas I-III pod opieką Katarzyny Kowalik,  
Justyny Hamery i Sylwii Oczkowicz. 

Dzieci rozmawiały 
o zaletach spożywa-
nia warzyw i owoców, 
zdrowym trybie życia. 
Następnie samodziel-
nie, choć z niewielką 
pomocą nauczycieli, 
przygotowywali kok-
tajl owocowy, który 
później zjedli i wypi-
li :) Zajęcia rozwijały 
umiejętność samo-
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Za nami miesiąc w SP Kierz Niedźwiedzi
Powitanie wiosny w Kierzu

21 marca 2017 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Kierzu Niedźwiedzim pożegnali zimę, a powitali wiosnę. Z tej oka-
zji odbyły się różne konkursy i zabawy. 

Przedszkolaki brały udział w konkursie na najpiękniejszą  
Marzannę. Pierwsze miejsce zajęła Amelka Sajnóg, drugie - Kaja 
Dziubek, trzecie - Noemi Duklas, wyróżnieni zostali: Maksymilian 
Krakowiak, Kalina Duklas oraz Lena Białas.  Klasa 0 pokazała swo-

je zdolności plastyczne w pracy o wiośnie. Pierwsze miejsce zdobył  
Bartek Wójcicki, drugie - Piotr Sadza, trzecie - Kaja Duklas. 

Natomiast klasy I-III wzięły udział w konkursie recytatorskim. 
Oto wyniki: Klasa I - I miejsce - Karolina Gruszczyńska, II miejsce 
- Aleks Duklas, III miejsce - Adam Maciejczak;  Klasa II - I miejsce 
- Nikola Lelonek, II miejsce - Marysia Indyka, III miejsce - Gabrysia 
Sodel; Klasa III I miejsce - Weronika Winiarska, II miejsce - Nikola 

Maciejczak, III miejsce - Aleks Duklas.  Spośród tych trzech klas wy-
różniona została Laura Białas z klasy trzeciej.

Uczniowie klas IV-VI wystąpili w konkursie zatytułowanym Mam 
talent. Pierwsze miejsce zajęła Amelia Kuźdub z klasy czwartej, która 
zaprezentowała sztukę samoobrony ju jitsu. Drugie miejsce - Karol 
Sadza z klasy czwartej,który pokazał swoją kolekcję maszyn Lego. 
Trzecie miejsce  otrzymali Marysia Ulewińska z klasy piątej oraz 
Piotr Wisnios z klasy czwartej za piękną grę na organach.

Na koniec wszyscy udali się na boisko szkolne w celu pożegna-
nia zimy poprzez spalenie wszystkich Marzann. To był bardzo udany 
dzień, wszyscy świetnie się bawili i cieszyli z nadejścia wiosny.
Rozwijają kompetencje czytelnicze

Kierując się priorytetem rozwijania zainteresowań czytelniczych 
wśród dzieci w naszej zerówce rozpoczęła się akcja aktywnego udziału 
rodziców w rozwijaniu kompetencji czytelniczych dzieci. 

Raz w tygodniu organizowane są zajęcia podczas których rodzi-
ce czytają przygotowaną bajkę dla dzieci. Takie spotkania na długo 
zapadają w ich pamięć o czym świadczą żywe dyskusje o bohaterach 
wysłuchanych bajek. Do tej pory dzieci miały okazję wysłuchać nastę-
pujących utworów: Wilk i siedem koźlątek, Franklin boi się burzy, ra-
batuj, O Wandzie co nie chciała Niemca, Legenda o Smoku Wawelskim, 
Kara, Zadrapanie na kolanie, Mysie pląsy, Prezent. 

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

Andżelika Kocia
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Kolejny ciekawy miesiąc w małej szkole 
w Lipowym Polu
Powitanie wiosny

21 marca uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Lipowym 
Polu wraz z wychowawczyniami przygotowali wiosenne przedsta-
wienie o charakterze komediowym dla przedszkolaków pt. Historia 
Kaczki Dziwaczki. Przedstawienie przygotowały: Paulina Rokicka - 
wychowawczyni klasy II – scenariusz i reżyseria, scenografia – Ilona 
Erbel wychowawczyni kl I i Ewa Cedro wychowawczyni klasy III.

Przedstawienie zostało go-
rąco przyjęte przez najmłodszą 
publiczność. Salwami śmiechu 
przedszkolaki, nagradzały bra-
wurową grę, głównej bohaterki 
i kolejno odwiedzanych przez 
nią postaci ze znanego wiersza 
Jana Brzechwy.

Bezpośrednio po przedsta-
wieniu, odbył się konkurs recy-
tatorski. Zgłosiło się do niego 15 
osób. Rywalizacja odbywała się 

na 3 szczeblach: kla-
sy 1-3,  starsza grupa 
przedszkolna, młod-
sza grupa przedszkol-
na.

Ocenie podlegało 
opanowanie pamię-
ciowe tekstu, inter-

pretacja tekstu, poprawna dykcja oraz ogólny wyraz artystyczny. 
Wśród uczestników klas I-III pierwsze miejsce zdobyła Maja 

Rutkowska, drugie 
Oliwia Stopińska, 
a trzecie Jakub 
Mendak. W star-
szej grupie przed-
szkolnej najlepsza 
okazała się Oliwia 
Róg, drugie miejsce 
przypadło Zuzan-
nie Sieczce, a trze-
cie Agacie Rokic-
kiej. Najmłodszą 
uczestniczką była Zuzanna Szymczyk.

Laureaci otrzymali, ufundowane przez Stowarzyszenie Wiedza 
i Rozwój atrakcyjne nagrody rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy pa-
miątkowe dyplomy oraz słodki poczęstunek. 

Na zakończenie obchodów Pierwszego Dnia Wiosny, uczniowie 
klas I-III i dzieci z Punktu Przedszkolnego zabrali ze sobą na spa-
cer Marzannę, wykonaną przez wychowawczynie i dzieci z Punktu 
Przedszkolnego z materiałów ekologicznych.

Symboliczny zwyczaj topieniem Marzanny, kojarzony jest w szko-
le z zabawą z okazji pożegnania zimy i nadejścia wiosny, a nie magicz-
ną symboliką wygnanego zła.
EkoPaka - zamykamy obieg surowców

Kolejny raz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu, uczest-
niczyły w zajęciach z cyklu EkoPaka -zamykamy obieg surowców. 

Cykl ten dotyczy recyklingu. Tym razem tematem było - alu-
minium. Dzieci dowiedziały się gdzie spotykamy ten metal w życiu 
codziennym? Gdzie wyrzucać odpady aluminiowe? Jak działa recy-

kling aluminium? Były to 
bardzo ciekawe zajęcia, 
podczas których nauka 
przeplatała się z zabawą 
i aktywnością ruchową.

Za gościnę i niezwy-
kle ciekawa pogadankę, 
dziękujemy Annie Czaj-
kowskiej z Biblioteki 
Powiatowej i Miejskiej 
w Skarżysku-Kamiennej.
Mała szkoła w Olimpu-
sku

Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu 
Skarbowym, kolejny raz spróbowali swoich sił w Ogólnopolskim Teście 
Wiedzy Olimpusek. 

30 marca przystąpili do 
napisania sprawdzianu zin-
tegrowanego, poruszającego 
zagadnienia edukacji poloni-
stycznej, przyrodniczej i ma-
tematycznej. 31 marca nato-
miast zmierzyli się z testem 
z języka angielskiego, który 
pozwolił uczniom spraw-
dzić wiedzę z poznanego 
słownictwa i podstawowych 
zwrotów. 

Udział w Olimpiadzie, 
jest zewnętrznym, niezależnym sprawdzianem wiedzy uczniów, po-
zwalającym także na rozwijanie wyobraźni i ich  twórczego myślenia. 

Niecierpliwie czekamy na wyniki, mając nadzieję, na powtórzenie 
sukcesów z zeszłego roku.
Mała szkoła na festiwalu

Dzieci z klas I-III oraz  z Punktu Przedszkolnego dzielnie repre-
zentowały Szkołę i Punkt 
Przedszkolny w Lipo-
wym Polu na X Powia-
towy Festiwal Piosenki 
o Zdrowiu 2017.

Uczniowie edukacji 
wczesnoszkolnej wystą-
pili w piosence W zdro-
wym ciele zdrowy duch 
napisanej przez nauczy-
cielki naszej szkoły Mag-
dalenę Cabaj oraz Ilonę 
Erbel. Pani Magda dodatkowo była współautorem muzyki, którą na 
potrzeby konkursu napisała z Piotrem Sitkowskim. Nasi uczniowie 
ciężko ćwiczyli pod okiem pani Magdy i przygotowywali się do kon-
kursu na zajęciach muzycznych. 

Grupę przedszkolną do tego wydarzenia przygotowały Magdalena 
Kozłowska oraz Maria Wojteczek. Przedszkolaki wystąpiły w piosen-

ce Zdrowo jem. Wszystkim 
uczestnikom serdecznie 
gratulujemy odwagi i mamy 
nadzieje na kolejne występy. 
Wszyscy uczestnicy festi-
walu otrzymali pamiątko-
we nagrody.

Małgorzata Pączek
Ewa Cedro

Paulina Rokicka
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Od reaktywacji gminy do wejścia do Unii 
Europejskiej
Refleksje Zbigniewa Celskiego na temat naszego samorządu
(część II)

Pierwszego stycznia 1995 roku świętowałem wraz z wieloma zna-
jomymi przywrócenie gminy Skarżysko Kościelne na swoje histo-
ryczne miejsce. Ale pojawiła się refleksja, jakie to przed nami kolejne 
wyzwania. Bowiem uświadomiłem sobie, że praktycznie nie mamy 
nic żeby rozpocząć prawidłowe funkcjonowanie gminy. Bo oto rze-
czywistość była następująca,  nie mamy budynku do rozpoczęcia pra-
cy Urzędu Gminy. Stary po poprzednim urzędzie nie nadawał się do 
użytku, zaniedbania w poszczególnych dziedzinach życia są ogrom-
ne. Fatalny stan naszych dróg, brak oświetlenia ulicznego, placów-
ki oświatowe wymagały pilnych prac remontowych,  baza naszych 
strażnic wymagała koniecznego uzupełnienia. Dwudziestoletni po-
byt w gminie Mirzec przyniósł wielką stagnację w rozwoju naszych 
miejscowości.  Dlatego też w moim pierwszym udzielonym wywia-
dzie do prasy powiedziałem, że wszystko musimy zaczynać od nowa. 
Przed nami również wybory ludzi, którzy pokierują pracą gminy. 
Będę ich wymieniał z imienia i nazwiska w kolejnych wyborach przez 
mój szacunek do ludzi, z którymi przez 15 lat pracowałem, rozwiązu-
jąc wspólnie nurtujące problemy naszych mieszkańców.
Problemy pierwszej kadencji

Pierwsze wybory odbyły się 15 marca 1995 roku. Wybrano 18. 
osobową Radę Gminy.  W  jej skład weszli: Jacek Banaszczyk, Ja-
nusz Bilski, Zbigniew Celski, Waldemar Dwojak, Marian Gładyś, 
Zenon Jaworski, Zbigniew Kocia, Zygmunt Kocia, Ryszard Łyżwa, 
Lech Midura, Ludwik Niziołek, Bogusław Nowak, Zenon Pik, Ma-
rian Przybycień, Anna Sieczka, Urszula Suwara, Grzegorz Sieczka, 
Zdzisław Wożniak. Na pierwszej sesji wybrany zostałem przewod-
niczącym Rady Gminy. Moimi  zastępcami zostali Zenon Pik i Lech 
Midura. Przed nami kolejne wyzwanie komu powierzyć stanowisko 
wójta gminy. Ścierały się dwa poglądy: jeden, że należy wybrać wójta 
spośród radnych, drugi – że należy wybrać takiego kandydata, który 
posiada doświadczenie w pełnieniu takiej funkcji. Po wielu spotka-
niach w tej sprawie wybrano Zenona Ziółkowskiego, sekretarza gmi-
ny Mirzec. Do zarządu gminy zostali wybrani: Zdzisław Wożniak, 
Jacek Banaszczyk, Lech Midura, Zygmunt Kocia, Bogusław Nowak, 
Waldemar Dwojak. Ja zostałem wybrany jako przedstawiciel gminy 
do Sejmiku w  Kielcach. Dla mnie było nie do przyjęcia, żeby w na-
szym zarządzie znalazł się wójt gminy Mirzec, ale demokracja zwy-
ciężyła i moja uwaga nie została wzięta pod rozwagę. To, że miałem 
rację pokażę to w dalszej części moich wspomnień.  

Władzę mamy, ale nie mamy budynku do funkcjonowania Urzę-
du Gminy. Szukamy go w centrum Skarżyska Kościelnego. Wizytu-
jemy trzy budynki: budynek w surowym stanie na terenie plebanii, 
podobny budynek w surowym stanie Andrzeja Woźniaka i budynek 
Stefana Kowalika. Wybrany został  budynek Stefana Kowalika i w 
nim rozpoczyna pracę Urząd Gminy. Pierwszą naszą decyzją inwe-
stycyjną była budowa budynku Urzędu gminy, cieszymy się że mamy 
piękną działkę, na której stanie nasz budynek. Ale rzeczywistość nas 
zaskoczyła. Otóż okazało się, że działka jest własnością gminy Mi-
rzec. Ja do dziś nie umiem sobie wytłumaczyć tego, czyja to była za-
sługa. Wójt gminy Mirzec, a nasz członek zarządu, nie wyraża zgody 
na przekazanie jej nam, całkowita paranoja.  Rozmowy nie przynoszą 
żadnego skutku. Będąc radnym w Sejmiku proszę zarząd o media-
cję w tej sprawie, ale i to spotkanie nie przynosi rozwiązania. Wójt 
gminy Mirzec nie zmienia zdania. Jako przewodniczący Rady Gminy 
piszę pismo do premiera naszego rządu, bo to była ostatnia deska ra-
tunku załatwienia pozytywnego naszej sprawy. Premierem był Wło-
dzimierz Cimoszewicz.  Jednocześnie informuję o tym wójta gminy 

Mirzec. Interwencja w Radzie Ministrów przyniosła wreszcie skutek, 
wójt składa podpis, działka jest nasza i możemy ogłosić przetarg na 
dokumentację budowy Urzędu Gminy. Wygrał projekt biura z Wro-
cławia, budowę  realizuje firma Weman. Z wielką dumą patrzymy, jak 
rosną mury oczekiwanej inwestycji. Wielu nam tego zazdrościło, ale 
byli i tacy co nam przeszkadzali. Budowa  była  dla naszego budże-
tu wielkim wysiłkiem finansowym, nikt nam złotówki nie dołożył. 
A przecież do rozwiązania czekały w kolejce inne ważne problemy 
np. podział majątku po byłej gminie Mirzec. Przyjęto zasadę, że 60 
procent majątku zachowa gmina Mirzec, 40 procent przypadnie gmi-
nie Skarżysko Kościelne. W praktyce musieliśmy walczyć o każdy 
przysłowiowy stołek, odzyskaliśmy tylko to, co zabrano po likwidacji 
gminy. 

Ponieważ nie mieliśmy gdzie umieścić Urzędu Stanu Cywilne-
go - kupiliśmy budynek od GS Mirzec po byłym barze Zagłoba. Tam 
również swoje pomieszczenia otrzymał Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Zespół Szkół i Przedszkoli. Zaczęło to  dosyć dobrze 
funkcjonować, myślałem, że już spokojnie będziemy pracować. 

Ale  znów czekała nas niespodzianka. Na moje ręce wpłynął wnio-
sek mieszkańców wsi Jagodne o odłączenie się od gminy Skarżysko 
Kościelne i przyłączenie do gminy Mirzec.  Odbyło się referendum, 
mieszkańcy Jagodnego pod wielką presją w większości opowiedzieli 
się za odłączeniem wsi od gminy Skarżysko Kościelne. Uważam, że 
była to błędna decyzja, co potwierdziły  kolejne wydarzenia. 

Po  odłączeniu Jagodnego wójt gminy postanowił odłączyć miej-
scowość od naszego wodociągu. Uznał bowiem, że woda z ujęcia 
w Trąbowcu, jest lepsza niż nasza.  Proszę zauważyć, że czyni to nasz 
członek zarządu. Okazało się jednak, że to nie taka łatwa sprawa. 
Ujęcie w Trębowcu nie dysponowało możliwościami zapewnienia 
odpowiedniego ciśnienia, aby skutecznie podać wodę do Jagodnego. 
Jeszcze przez dwa lata pili wodę z naszego ujęcia, a wmawiano im, że 
piją z ujęcia w Trębowcu. Za pobraną od nas wodę Spółka w Staracho-
wicach płaciła nam. 

Próby zachwiania ekonomicznego pozycji naszej gminy się nie 
powiodły, bo przecież to było głównym celem tych działań.  Jagodne 
odeszło, do naszej gminy pragną się przyłączyć inne miejscowości. 
Majków i Michałów wracają do swoich korzeni, byli przecież w gmi-
nie Skarżysko Kościelne przed rozbiorem gminy. Podobnie Skarżysko 
Książęce i Pogorzałe. Wszystkie sołectwa, które w 1976 roku przy-
łączono do innych gmin pragną, wrócić do macierzy. W momencie 
przywrócenia gminy wolę przyłączenia do gminy Skarżysko Kościel-
ne deklaruje miejscowość Kierz Niedzwiedzi. Po wielu perypetiach 
stało to się od 1 stycznia 2004 roku. 

Tak mija pierwsza kadencja Rady Gminy, w której pełniłem funk-
cję przewodniczącego.
Kadencja druga

11 . X .1998 roku wybrana została nowa Rada Gminy.  W jej skład 
weszli: Bąk Bożena, Bilski Janusz, Celski Zbigniew, Chyb Tadeusz, 
Derlatka Lidia, Jaworski Zenon, Kaleta Jadwiga, Dudek Alicja, Ko-
cia Zygmunt, Kubik Tadeusz, Łabuda Lucjan, Midura Lech, Piętak 
Henryk, Pik Zenon, Płusa Karol, Sieczka Barbara, Wiatr Paweł.  
W 2001 roku uzupełniają skład rady Solarz Jan, Zuba Mieczysław, 
Rymarczyk Zdzisław tj. przedstawiciele  Majkowa  i Michałowa. 
Przewodniczącym Rady został wybrany Lech Midura, ja objąłem 
stanowisko wójta. Oto kilka moich przemyśleń dotyczących wyda-
rzeń tej kadencji.  

Budujemy dalej w wielkim trudzie budynek Urzędu Gminy. Fir-
ma realizująca naszą inwestycję ma kłopoty finansowe, zalega z płat-
nościami podwykonawcom, dlatego budowa kuleje. Organizuję czę-
ste zebrania z kierownictwem firmy, aby nie dopuścić do przerwania 
prac budowlanych. Bardzo pomagał mi w realizacji tej budowy nasz 
inspektor nadzoru Bogusław Sieczka. 

Ale nie tylko trwa budowa Urzędu Gminy, rozpoczynamy budo-

w  sa m o r z ą dz i e 
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wę chodników i oświetlenia naszych ulic. Rzuciłem hasło, która miej-
scowość odsunie pierwsza ogrodzenia przy swoich posesjach, tam 
budujemy chodnik. Jako pierwsza podjęła wyzwanie wieś Świerczek. 
Sołtys wsi Halina Sieczka rozpoczyna działanie, idzie w teren i roz-
mawia z mieszkańcami. Spotyka się w wielu miejscach z niedowie-
rzaniem, żeby w takiej małej miejscowości był budowany chodnik. 
Jednak większość mieszkańców uwierzyła w to co mówiła sołtys wsi 
i efekt był taki, że Świerczek dawałem jako przykład społecznej po-
stawy i zrozumienia. Wspólnie cieszyliśmy się z postępu prac, efekt 
był taki, że mieszkańcy z wielką dumą spacerowali po wybudowa-
nym chodniku. Jadący przez miejscowość z niedowierzaniem kiwali 
głowami. Za Świerczkiem poszli inni. Sołtys wsi Lipowe Pole Skarbo-
we ma dość uciążliwej dla mieszkańców drogi  gminnej wysypanej 
żużlem, który szczególnie dokuczał w letnie słoneczne dni. W czynie 
społecznym mieszkańcy układają krawężniki, rozsypują przywiezio-
ny tłuczeń. Położenie dywaniku asfaltowego było dla mieszkańców 
wielkim wydarzeniem, wspólnie świętowaliśmy uroczyste oddanie 
do użytku tej drogi. Osobiście bardzo się cieszyłem,  że moja propo-
zycja znalazła takie zrozumienie, że wspólnie możemy zrobić bardzo 
dużo dla naszej małej ojczyzny. Hasło to towarzyszyło mojej służbie 
dla gminy przez wszystkie lata sprawowania funkcji wójta gminy. 

Droga cieszy, stojąca w pobliżu Szkoła Podstawowa straszy swoim 
wyglądem, obawiam się o bezpieczeństwo uczących się tam dzieci. 
Pieniędzy w budżecie za wiele nie ma i rodzi się pytanie, co robić? 
Przychodzi mi z pomocą członek zarządu gminy Tadeusz Chyb, któ-
ry powołuje Społeczny Komitet Budowy Szkoły i staje na jego czele. 
Znów społecznicy dają znać o sobie. Co mam robić, decyzja jest jed-
noznaczna, budujemy - spotyka to się z niezadowoleniem moich opo-
nentów. Budowa rusza i dzieci do dziś bezpiecznie się uczą. 

Kończymy budowę budynku Urzędu, budujemy Szkołę w Lipo-
wym Polu, chodniki, oświetlamy nasze ulice, może by tak trochę od-
począć. Niestety, nie było nam to dane.   W związku z wprowadzoną 
reformą oświaty zmuszeni jesteśmy do budowy  gimnazjum. Był to 
kolejny wielki wysiłek finansowy – obecnie pytanie, czy potrzebny. 
Uważałem wtedy i uważam do dziś, że nasze szkoły bowiem funkcjo-
nowały bardzo dobrze, zbyteczne było narażanie samorządy na nie-
potrzebne wydatki finansowe. Uważam, że był to błąd ekipy rządzą-
cej, tak jak wielkim błędem jest próba likwidacji gimnazjum teraz, 
kiedy już wypracowały swoją pozycję, osiągają dobre wyniki nie tylko 
w kraju, ale również  na arenie międzynarodowej.  Budujemy budy-
nek gimnazjum i salę gimnastyczną dużym wysiłkiem finansowym, 
trudno to było czynić wysiłkiem społeczników. Koszty likwidacji 
gimnazjum poniesie znów samorząd, musi bowiem zagospodarować 
budynek, jak również wypłacić odprawy zwalnianym nauczycielom.  

Oddajemy uroczyście wymarzony budynek Urzędu Gminy. Na 
uroczystość zaprosiłem wszystkie liczące się osobistości w kraju, wo-
jewództwie, w powiecie, zaprosiłem kolegów samorządowców peł-
niących funkcje prezydenta, burmistrza i wójta. Obecni byli księża 
wywodzący się z naszej gminy i oczywiście, w moim odczuciu naj-
ważniejsi uczestnicy -  mieszkańcy naszej gminy. Poświęcenia do-
konał bardzo dla nas przyjazny biskup Stefan Siczek. Otrzymałem 
multum gratulacji od uczestników uroczystości, które przechowuje 
w moim archiwum domowym. Utkwił mi w pamięci list gratulacyjny 
naszego mieszkańca, proboszcza parafii w Białymstoku Franciszka 
Wiatra, który czytany wielokrotnie, dodawał mi zawsze nowej ener-
gii do działania na rzecz rozwoju naszej gminy. W budynku znalazły 
swoje miejsca wszystkie niezbędne do prawidłowego funkcjonowa-
nia życia codziennego gminy instytucje. Kilka pomieszczeń zostało 
wynajętych osobom prywatnym: pomieszczenia na aptekę, zakład 
fryzjerski, sklepy różnych branż i Bank Spółdzielczy. Poprawiły 
się warunki pracy służby zdrowia, ośrodek z prywatnego budynku 
przenosimy do nowego - własnego. Nie jest to jeszcze szczyt naszych 
marzeń, ale mieszkańcy są zadowoleni, poprawiły się w znacznym 
stopniu możliwości korzystania z usług lekarzy różnych specjalno-

ści. Pojawiła się również możliwość wyprowadzenia przedszkola ze 
Szkoły Podstawowej do zwolnionych pomieszczeń w budynku wy-
kupionym przez nas od GS Mirzec. Dzięki dużemu zaangażowaniu 
dyrektor przedszkola Marii Piwowarskiej i jej załogi plus moja osobi-
sta pomoc - udało nam się bez dużych nakładów finansowych przy-
stosować pomieszczenia dla potrzeb przedszkola. Plac zabaw cieszy 
dzieciaków, jak również ich rodziców. Jedynym mankamentem jest 
pojawiająca się woda w piwnicy. Przedszkole wyremontowane i do-
brze wyposażone służy dzieciom do dnia dzisiejszego. Dużą pomocą 
w pracach przy przedszkolu była dobra moja współpraca z  Urzędem 
Pracy w Skarżysku Kamienna. Mogłem pozyskać pracowników in-
terwencyjnych takich, którzy potrafili wykonywać niezbędne prace 
remontowe. Przykładem dobrej współpracy było również zawarte 
porozumienie na funkcjonowanie w Urzędzie punktu obsługi miesz-
kańców naszej gminy, by nie musieli już jeździć do miasta.  
Kadencja trzecia

Kolejne wybory samorządowe w historii reaktywowanej gminy 
odbyły się 22.X.2002 roku. Odbyły się one w zmienionej formie praw-
nej, wójta wybierali mieszkańcy w wyborach bezpośrednich. Nowy 
skład Rady Gminy przedstawiał się następująco:  Barwicka Danu-
ta, Gładyś  Marian, Grzyb Marek, Chyb  Tadeusz, Derlatka Lidia,  
Rzeszowska Grażyna, Pasis Alicja, Zbroja Jarosław, Kocia Zyg-
munt, Kaleta Jadwiga,  Łabuda Lucjan, Kulik Maria, Bąk Bożena, 
Lech Teodor, Mendak Dariusz.  W 2004 roku skład Rady uzupełnili 
Czubak Stanisław i Sasal Mirosław (po przyłączeniu miejscowości 
Kierz Niedźwiedzi  do gminy Skarżysko Kościelne). Przewodniczą-
cym Rady Gminy został Lech Teodor. Ja ponownie ubiegam się o sta-
nowisko wójta gminy.  Było nas pięciu chętnych do objęcia tego sta-
nowiska. Wygrałem wybory w pierwszej turze. Oznaczało to, że moje 
działania w poprzedniej kadencji znalazło uznanie u mieszkańców 
gminy.  Ale wyzwanie jest duże, mam sam podejmować decyzje i brać 
za nie pełną odpowiedzialność.  

Przełomowym momentem w tej kadencji  było wstąpienie Polski 
do Unii Europejskiej.  Honorowy Obywatel Gminy Skarżysko Ko-
ścielne Zbigniew Celski.

PS
Dokończenie za miesiąc.

w samorządzie 

Wizyta w Aptece
W poniedziałek 10 kwiet-

nia uczniowie z klasy IIIb ze 
Szkoły Podstawowej w Skarży-
sku Kościelnym z wychowawcą 
Małgorzatą Lisowską wybrały 
się na wycieczkę do pobliskiej 
apteki. Na miejscu powitała 
ich właścicielka Anna Minda, 
która zaproponowała dzieciom 
zwiedzanie apteki. Uczniowie 

mogli pod jej opieką zobaczyć aptekę z drugiej strony okienka. Zwie-
dzali zaplecze apteki: magazyn, pomieszczenie do robienia lekarstw, 
do destylacji wody. Uczniowie oglądali różne pudełeczka, butelki, 
menzurki, moździerze, tłuczki oraz apteczne wagi. Pani farmaceutka 
wyjaśniała, w jaki sposób realizowane są recepty.  Podczas spotkania 
Pani Ania przypomniała także, że dzieci nie powinny bawić się lekar-
stwami i mogą je przyjmować tylko pod kontrolą osoby dorosłej.

Uczniowie z uwagą słuchały opowieści o specyfice pracy farma-
ceuty. Na zakończenie wizyty dzieci otrzymały słodki poczęstunek, 
a same serdecznie podziękowały za gościnę i wręczyły Pani Ani pa-
miątkową laurkę.

Dziękujemy Pani Ani za miłe spotkanie i poświęcony czas.       
Małgorzata Lisowska
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I, II i III miejsce Rafała Lipki
W dniach 1-2 kwietnia br. w Rudzie Śląskiej rozegrano III Puchar 

Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym oraz V Otwarte Mistrzostwa 
Śląska w TSK. W zawodach wzięli udział dwaj nasi sportowcy: Rafał 
Lipka oraz Dominik Derlatka. 

Derlatka rywalizował w Rudzie w kategorii Open Juniorów do lat 
23. Zawody rozpoczął znakomicie poprawiając życiówkę w przysia-
dach na 210 kg!. W wyciskaniu leżąc bez problemów zaliczył 135 kg, 
natomiast popis siły dał  w martwym ciągu, gdzie w trzecim podej-
ściu poprawił rekord życiowy podnosząc 225 kg! Łącznie młody siłacz 

zgromadził 570 kg, co jest również jego nowym rekordem życiowym. 
Zebrane kilogramy przeliczone następnie na punkty klasyfikacji 
Wilksa pozwoliły zająć Dominikowi Derlatce VII miejsce w rywali-
zacji Juniorów do lat 23 w Pucharze Polski. 

Drugi z zawodników, Rafał Lipka, walczył zarówno w Pucharze 
Polski, jak i w Otwartych Mistrzostwach Śląska, w kategorii Seniorów 
i Weteranów 1 grupy (40-49 lat). Lipka zaliczył w przysiadach 260 kg, 
w wyciskaniu 170 kg, a w martwym ciągu 270 kg. Łącznie dało to 700 
kg i ponad 400 pkt. Wilksa. Osiągnięty rezultat pozwolił naszemu si-
łaczowi na zwycięstwo w kat. +83 kg Weteranów w Pucharze Polski 
oraz zajęcie II miejsca w klasyfikacji Weteranów w OMŚ. W rywali-
zacji Seniorów kategorii + 120 kg Lipka zajął III miejsce w Pucharze 
Polski i w OMŚ. Dobry występ pozwolił Lipce zakwalifikować się do 
Reprezentacji Polski Weteranów na Mistrzostwa Świata w Trójboju 
Siłowym Klasycznym, które zostaną rozegrane w czerwcu w Mińsku 
na Białorusi. 

Obu siłaczom gratulujemy i życzymy połamania sztangi. 
(jaki)

Zajęcia otwarte w małym przedszkolu
Na zaproszenie wychowawczyń Punktu Przedszkolnego, Magda-

leny Kozłowskiej i Marii Wojteczek, odpowiedzieli najbliżsi dzieci 
z młodszej i starszej 
grupy przedszkola-
ków i licznie poja-
wili się na zajęciach 
otwartych, poświę-
conych tradycjom 
związanym ze Świę-
tami Wielkiej Nocy. 

Przybyli: Mamy, 
Babcie a nawet Ta-
tusiowie. Tematyka 
zabaw, quizów, pio-

senek i zadań do wykonania, przez dzieci, była związana z wiosną 
i świętami. Oprócz wiedzowych zadań było poszukiwanie czekola-
dowych jajeczek, ukrytych w różnych zakątkach sali, przygotowanie 
świątecznego koszyczka, a także wspólne zdobienie pisanek wielka-
nocnych. Było rodzinnie, radośnie i twórczo.

Poświąteczne warsztaty językowo-przyrodnicze
W dniu 18 kwiet-

nia, bezpośrednio po 
świętach, w ramach 
projektu Mała szko-
ła-wielkie wyzwanie, 
uczniowie z klasy I, II 
i III Szkoły Podstawo-
wej w Lipowym Polu 
Skarbowym, uczest-
niczyli w warsztatach 

przyrodniczo-języko-
wych, które odbyły się 
w  Szkole Języków Ob-
cych Perfekt w Skarży-
sku-Kamiennej. 

Uczniowie po-
wtórzyli wiadomości 
z przyrody i ugrun-
towali poznane słow-
nictwo z języka an-
gielskiego z zakresu 
tematycznego drzewa 
oraz woda, na koniec mieli czas na wspólną zabawę.

Ewa Cedro
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Konkurs Wielkanocny rozstrzygnięty
Za nami VIII edycja Konkursu Wielkanocnego. W tym roku 

wpłynęło łącznie 51 prac, które oceniano w dwóch kategoriach.

W skład komisji oceniającej weszli: Barbara Kocia – przewodni-
cząca oraz Monika Mączyńska – sekretarz gminy, Agata Gula – kie-
rownik GOPS i Dagmara Błach, odpowiedzialna m.in. za promocję 
i kulturę w urzędzie gminy. –Pod uwagę braliśmy przede wszystkim 
własną pracę i zaangażowanie. Złożone prace są barwne, estetyczne 
i dopracowane – mówiła podczas podsumowania konkursu prze-
wodnicząca. 

Nagrody najlepszym wręczył wójt gminy Zdzisław Woźniak, 
a ufundowali je Gmina Skarżysko Kościelne i Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. 

W kat. klas I-III (wpłynęło 32. prace) najlepsze prace (baranki) 
złożyli:

I miejsce – Julia Brzezińska – kl. I - Skarżysko Kościelne 
I miejsce – Gabriela Szwanke – kl. III - Majków
II miejsce – Natalia Malinowska – kl. II – Skarżysko Kościelne
II miejsce – Gabriela Sodel – kl. II – Kierz Niedźwiedzi

III miejsce – Igor Jakubiec – kl. III – Skarżysko Kościelne
III miejsce – Natalia Lelonek – kl. III – Kierz Niedźwiedzi
Wyróżnienia: Maksymilian Gąska (kl. III, Skarżysko Kościelne), 

Sara Sadza (kl. II, Kierz Niedźwiedzi), Amelia Spadło (kl. II, Maj-
ków), Bartłomiej Maciejczyk (kl. I, Kierz Niedźwiedzi)

W kat. klas IV-VI (wpłynęło 19 prac) najlepsze prace (koszyczek 
wielkanocny) złożyli:

I miejsce – Aleksandra Leśniewska – kl. VI – Majków
I miejsce – Filip Podgórski – kl. IV – Grzybowa Góra
II miejsce – Gabriela Karpeta – kl. C – Skarżysko Kościelne
III miejsce – Karol Sadza – kl. IV – SP Kierz Niedźwiedzi

Wyróżnienie: Zuzanna Adamczyk (kl. V, Majków), Alicja Der-
latka (kl. VI, Skarżysko Kościelne).

Organizatorem konkursu byli: Gminna Biblioteka Publiczna  
(Teresa Banaszczyk) oraz SP w Skarżysku Kościelnym (Monika  
Lisowska i Monika Walachnia-Zawadzka).

Jacenty Kita
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