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WYDAWNICTWO   SAMORZĄDOWE   GMINY   SKARŻYSKO   KOŚCIELNE

* rozmowa z Moniką Mączyńską, sekretarz gminy
* sukcesy sportowe i artystyczne
* relacja z sesji rady gminy
* 100 lat kolejarzy
* oferta bezpłatnych badań!
* podsumowanie projektów w szkołach
* spotkanie autorskie z Marcinem Medyńskim
* w sołectwach i szkołach
* w szkołach oraz…
wiele innych informacji bieżących.

Wójt jednogłośnie uzyskał absolutorium
Wójt Zdzisław Woźniak jednogłośnie uzyskał absolutorium 

z wykonania budżetu za 2010 rok. –Choć nie przez cały czas go reali-
zowałem samodzielnie, to jednak miałem na niego wpływ. Dziękuję 
bardzo radzie za taki wynik głosowania – skomentował wójt.

Czytaj na str. 6

I miejsce w województwie dla naszych 
sportowców

58 zawodników z naszej gminy wzięło udział w finałach 
Wojewódzkich Igrzysk 
Ludowych Zespołów 
Sportowych. Odnieśli 
tam ogromny sukces 
wracając z zawodów 
z dużą liczbą pucharów 
za czołowe miejsca. 
W klasyfikacji łącznej 
byli najlepsi w woje-
wództwie!

Czytaj na str. 20

Postaw na Rodzinę czyli…
III Parafialny Festyn Rodzinny
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. 

Trójcy w Skarżysku Kościelnym serdecznie zaprasza wszystkich 
mieszkańców naszej gminy i okolicznych miejscowości na festyn 
pod powyższym tytułem w dniu 3 lipca.

Początek o godz. 15.00 na boisku parafialnym.
Szczegółowy program na str. 4  

Występy dzieci, odznaczenia i zabawa 
w Grzybowej Górze

Tak wygląda-
ło niedzielne po-
południe 5 czerw-
ca w Grzybowej 
Górze, gdzie odbył 
się festyn rodzin-
ny pod tytułem 
„Za mundurem 
panny sznurem”.

Czytaj na str. 
10-11

„To i owo na ludowo”
Jak wiele mą-

drych treści zawarte 
jest w powyższych 
słowach świad-
czą bardzo udane 
III już Prezentacje 
Zespołów i Kapel 
Ludowych zorgani-
zowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich 
w Grzybowej Górze 
oraz Stowarzyszenie 
Nasza Gmina.

czytaj na str. 2-3

Żegnaj szkoło – witajcie wakacje!
Po dziesięciu miesiącach ciężkiej i intensywnej pracy uczniowie 

i nauczyciele mają zasłużone wakacje. Podczas uroczystości zakoń-
czenia roku 
szkolnego to-
warzyszyli im 
rodzice i wła-
dze samorzą-
dowe gminy.

Życzymy 
udanych wa-
kacji, a absol-
wentom po-
myślności 
w nowych  
szkołach.
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„To i owo na ludowo”
Jak wiele mądrych 

treści zawarte jest w po-
wyższych słowach świad-
czą bardzo udane III już 
Prezentacje Zespołów  
i Kapel Ludowych zorga-
nizowanych przez Koło 
Gospodyń Wiejskich 
w Grzybowej Górze 
oraz Stowarzyszenie 
Nasza Gmina.

Jak na gospoda-
rzy przystało pierw-
si na scenie zapre-
zentowali się nasi 
artyści, czyli połączone 
siły „Grzybowianek” 
i „Grzybowian”.

Już w pierwszej 
piosence zaprosili 
do wspólnej zabawy, 
po czym prowadze-
nie imprezy przejęli 
Monika Kocia i Piotr 
Stefański. 

Oni też powi-
tali przede wszyst-
kim uczestników 
prezentacji, miesz-
kańców gminy oraz 

gości obecnych na imprezie. Wśród nich byli m.in. starosta Michał 
Jędrys, członek zarządu powiatu Zenon Nowakowski, szef gminnej 
rady Paweł Wiatr, sekretarz gminy Monika Mączyńska, skarbnik 
Danuta Barwicka, radny powiatowy Stanisław Czubak, wójtowie 
z Bliżyna – Mariusz Walachnia, Łącznej – Romuald Kowaliński 
i Mirca – Marek Kukiełka.

Z czasem dotarła poseł Marzena Okła  - Drewnowicz, którą do 
tańca porwał Gabriel Szewczyk.

- Te 18 zespołów i kapel, które dziś będą się prezentować to 
pierwszy sort Rzeczypospolitej – stwierdził Piotr Stefański. Tym 
samym rozpoczęły się prezentacje zespołów.

Magdalena Piętak i Gabriel Szewczyk, organi-
zatorzy prezentacji

„Grzybowianki” i „Grzybowianie”

Tańczą Marzena Okła – Drewnowicz  
i Gabriel Szewczyk

Publiczność nie zawiodła

Zespół KGW z Osełkowa

Zespół z Gózdu

Kwestująca młodzież
dok. na str. 3
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Jako pierwszy wystąpił zespół Koła Gospodyń Wiejskich  
z Osełkowa, Gmina Łączna. Zespołem, który działa dopiero od pół-
tora roku kieruje Monika Pająk. –Jestem w nich zakochany, nie mogę 
się na was napatrzeć – wzdychał G. Szewczyk.

Tuż po nich wystąpił kolejny z tej gminy, zespół KGW z Gózdu, 
kierowany przez Barbarę Jasińską.

W międzyczasie prowadzący zwrócili się do publiczności o oka-
zanie serca i wsparcie kwesty, którą młodzież prowadziła na rzecz 
chorych dzieci z naszej gminy: Klaudii, Kamila i Artura. Podobną 
kwestę prowadzili nauczyciele Zespołu Szkół Mechatronicznych  
w Skarżysku - Kamiennej.

Następnie wystąpił ostatni już zespół z Gminy Łączna – zespół 
KGW z Łącznej. Kierowany obecnie przez Jolantę Żaczek zespół 
funkcjonuje od 1960 roku odnosząc w tym czasie wiele sukcesów  
w przeglądach i konkursach.

W dalszej kolej-
ności wystąpiła ka-
pela „Bliżej Serca” 
z Bliżyna, którą kieruje 
Zbigniew Jedliński.

W tym czasie cały 
czas trwała kwesta wśród 
publiczności. Po nie-
spełna dwóch godzinach 
znikły wszystkie wysta-
wione na licytację obrazy, 

zapełniły się puszki kwe-
stujących. Co hojniejsi otrzymywali dyplomy z podziękowaniem.

W dalszej kolejności zagrała kapela Józefa Wyrwińskiego, która 5 
czerwca zwyciężyła w kategorii kapel podczas finału Buskich Spotkań 
z Folklorem.

Niezwykłą furorę zrobił wśród publiczności solista Wacław Pejas 
z Sobótki, Gmina Bliżyn.

Jego występ tak 
się spodobał, że po 
raz pierwszy mie-
liśmy bisowanie, a 
dodatkowo Piotr 
Stefański w imieniu 
Fundacji im. Michała 
Zdanowskiego zade-
klarował sfinansowa-
nie w roku przyszłym 
wydania autorskiej 
płyty z jego dorob-
kiem.

W tym czasie publicz-
ność bawiła się już dosko-
nale, a do zabawy z werwą 
przygrywały obie kapele.

Następnie zaśpie-
wały jeszcze zespoły 
„Gąsowianki” z Gminy 
Szydłowiec oraz zespoły 
z Trębowca, „Kumosie” 
z Mirca, „Tychowianki” 
i „Pawłowianki”.

Jako pewien przeryw-
nik wystąpił zespół teatralny „Igraszka” działający przy Uniwersytecie 
III Wieku w Skarżysku – Kamiennej.

Na zakończenie zabawę taneczną zapewnił zespół „Kanzass” ze 
Skarżyska Kościelnego.

Wszystkie występujące zespoły otrzymały puchary i dyplomy od 
organizatorów oraz albumy podarowane przez skarżyskie starostwo.

Jacenty Kita

„Łącznianki”

Kapela „Bliżej Serca”

Hojni ofiarodawcy

Wacław Pejas

Zabawa w pełni

Podziękowania od organizatorów 
Wszystkim występującym, jako organizatorzy składamy ser-

deczne podziękowania, a także tym którzy tak licznie przybyli by 
oklaskiwać tak pięknie prezentujących się wykonawców. Tygodnik 
Skarżyski ufundował dwie nagrody, które były przekazane dla naj-
młodszej z wykonawczyń tj. Roksany Borowiec (6 lat) z KGW  Gózd 
oraz dla najstarszej – Teodory Wiśniewskiej (82 lata) z zespołu 
Sobótka. 

Podczas trwania prezentacji była przeprowadzona zbiórka pie-
niędzy na troje chorych dzieci z Gminy Skarżysko Kościelne tj. 
Klaudii Klimek, Artura Borka i Kamila Bąka. Kwota, która została 
uzyskana to 1221,44zł. Pieniądze te będą podzielone na trzy równe 
części i przekazane tym potrzebującym dzieciom. 

Składamy serdeczne podziękowania dzieciom, które uczestni-
czyły w tej zbiórce. 

Dziękujemy Pawłowi Kocia z zespołem „Kanzass”, który nie-
odpłatnie przygrywał do zabawy. Organizatorzy składają podzię-
kowanie dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy byli chętni nieść 
pomoc chorym.

Dziękujemy sponsorom oraz tym, którzy objęli patronat,  
a przede wszystkim władzom gminy za udostępnienie terenu i po-
mieszczeń na terenie gminy. 

Jeszcze raz dziękujemy.
Magdalena Piętak
Gabriel Szewczyk
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Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy 
w Skarżysku Kościelnym serdecznie zaprasza wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy i okolicznych miejscowości na III Parafialny Festyn 
Rodzinny – pod hasłem „Postaw na rodzinę”.

Festyn odbędzie się 3 lipca w godzinach od 15.00 do 22.00 na bo-
isku parafialnym (za budynkiem plebanii), a organizatorzy przewidu-
ją następujące atrakcje:

• występy artystyczne zaproszonych gości
• mecz piłki nożnej z udziałem Radnych Gminy Skarżysko 

Kościelne i Rycerzy Kolumba
• motocykliści i ich maszyny – prezentacja i pokazy
• usługi medyczne - bezpłatny pomiar ciśnienia i poziomu cu-

kru we krwi 
• rodzinne konkursy sprawnościowe z nagrodami
• wystawa fotografii artystycznej
• wystawa rękodzieła artystycznego
• wesołe miasteczko z atrakcjami dla najmłodszych
• loteria fantowa
• swojskie jadło
• dyskoteka pod gwiazdami przy muzyce zespołu „Concord”
Organizatorzy serdecznie zapraszają!

Postaram się nie zawieść zaufania
- z Sekretarz Gminy Moniką Mączyńską rozmawia Jacenty Kita
- Jacenty Kita: Obserwując podejście do Pani władz samorządo-

wych gminy, w szczególności radnych na ostatniej sesji, nie da się 
ukryć, że została Pani bardzo ciepło przez nich przyjęta?

- Monika Mączyńska: Byłam tym bardzo mile zaskoczona. Jestem 
wdzięczna za takie przyjęcie, ale jednocześnie to motywacja do dalszej 
pracy na rzecz rozwoju gminy. Postaram się nie zawieść pokładanego 
we mnie zaufania.

- Kiedy Pani dostała propozycję ze strony Wójta objęcia tej, 
bądź co bądź, drugiej pod względem ważności funkcji w urzędzie?

- Dosłownie chwilę przed pierwszym czerwca, więc nie miałam 
dużo czasu na zastanawianie się, a że wszystkie ważne decyzję doty-
czące mojego życia podejmuję sama, tak więc nikt nie wiedział o tej 
propozycji. Kiedy zadzwoniłam do męża, po oficjalnym ogłoszeniu tej 
informacji, był bardzo zaskoczony i po kilkunastu minutach zadzwo-
nił ponownie do mnie z pytaniem, czy sobie żartuję.

- Czy była Pani zaskoczona?
- Szczerze powiem, że tak, ale zbyt długo się nie wahałam. Wiem, 

że Wójt Zdzisław Woźniak obdarzył mnie ogromnym zaufaniem i zro-
bię wszystko, aby sprostać nowym i odpowiedzialnym  obowiązkom.

- A jak przyjęli Panią koledzy z pracy. Będzie Pani przecież teraz 
ich szefową.

- Wszyscy pracownicy przyjęli mnie ciepło i serdecznie, okazując 
wiele sympatii, chyba więc są zadowoleni, a ja wiem jak ciężka i od-
powiedzialna jest praca szeregowego urzędnika, więc mam nadzieję, 
że łatwiej będzie mi zrozumieć ich problemy i trudności w codzien-
nej pracy.

- Czy łatwo wydawać teraz kolegom polecenia?
- Konkretne zadania nałożone na gminę i urząd trzeba wykony-

wać i nie podlega to dyskusji, ważny jest sposób wydania polecenia, 
konieczne jest umiejętne koordynowanie wielu działań. Najtrudniej 
jest mi wydać polecenie wykonania rzeczy będących dotychczas  
w moim zakresie czynności. Mam też taką naturę, iż lubię mieć nad 
wszystkim kontrolę, więc pewnie będę zamęczać moich pracowników 
pytaniami jak załatwili konkretne sprawy.

- Proszę przybliżyć Czytelnikom swą sylwetkę.
- Mam lat 37 i mieszkam w Skarżysku-Kamiennej. Mam męża 

Rafała i 9. letniego syna Jakuba oraz psa sznaucera miniaturkę, z któ-
rym spacery są dla mnie odpoczynkiem i relaksem. Lubię gotować, ale 
niekoniecznie piec ciasta, poczytać dobrą książkę, choć ostatnio brak 
mi na to czasu.

- Mam z Panią kontakt już ponad trzy lata i wiem, że ciągle się 
Pani dokształca i podnosi swoje kwalifikacje i predyspozycje za-
wodowe. Gdy pytam, czy jest Monika, często słyszę: na szkoleniu, 
w szkole…

- Pominę różne kursy i szkolenia. Wymienię więc tylko, że najpierw 
ukończyłam Politechnikę Świętokrzyską na kierunku Zarządzanie  
i Marketing ze specjalnością zarządzanie firmą oraz studia magister-

skie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie – finanse i bankowość. 
Poza tym studia podyplomowe np. rachunkowość na Wyższej Szkole 
Handlowej w Kielcach, administrację publiczną w Studium Prawa 
Europejskiego w Warszawie pod patronatem Wyższej Szkoły Studiów 
Międzynarodowych w Łodzi oraz postępowanie w administracji sa-
morządowej w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. 
Planuję kolejne studia podyplomowe, bo człowiek musi dokształcać 
się przez całe życie.

- Dużo tego, przyznam szczerze, jak na pani młody wiek. Teraz 
więc może parę słów o doświadczeniu zawodowym.

- Zawodowo jestem od początku, czyli od 1998 roku, związa-
na z naszym Urzędem Gminy. Pracowałam na kilku stanowiskach 
w Referacie Organizacyjnym, a także na samodzielnym stanowisku 
ds. promocji i rozwoju gminy przygotowując i rozliczając projekty 
unijne, co wiąże się ze ścisłą współpracą z Referatem Inwestycji oraz 
Budżetu i Finansów. Zaczynałam na stanowisku ds. ewidencji ludno-
ści, ale prawdziwym wyzwaniem była praca w sekretariacie urzędu. 
To tu ma się do czynienia z całokształtem funkcjonowania gminy  
i urzędu, trzeba skoordynować wiele spraw, spotkań, trzeba umieć 
rozmawiać z interesantami, bo do urzędu przychodzą różni ludzie, 
a dla każdego z nich to jego problem jest najważniejszy i każdy chce 
poczuć się wysłuchany i zrozumiany. Poza sprawami bieżącymi zaj-
mowałam się, w różnych okresach czasowych, kadrami, obsługą rady 
gminy, archiwum, współpracą z urzędem pracy, zakupami i wieloma 
innymi sprawami, które były aktualnie do wykonania dla sprawnego 
funkcjonowania. Od 2004 roku zajmowałam stanowisko ds. promocji 
i rozwoju gminy, które poza pozyskiwaniem środków zewnętrznych 
odpowiedzialne było za organizację festynów, dożynek i imprez pro-
mocyjnych gminy, a także współpracą z organizacjami pozarządowy-
mi, czyli naszymi lokalnymi stowarzyszeniami.

- Dziękując za rozmowę. życzę więc powodzenia w wykonywaniu 
tej funkcji i satysfakcji zawodowej, bo wiem z własnego doświadcze-
nia zawodowego, że jest to trudne i odpowiedzialne zadanie.

Jacenty Kita
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Sukces w Tokarni
5 czerwca 2011r. w pięknej scenerii skansenu Muzeum 

Wsi Kieleckiej w Tokarni, odbył się koncert laureatów XXXV 
Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem. Na scenie wy-
stąpili najlepsi artyści ludowi, którzy w pieśniach, tańcach i mu-
zyce kultywują najpiękniejsze tradycje ludowego muzykowania. 
Spośród 130. prezentacji konkursowych, przedstawionych podczas 
eliminacji rejonowych i finałowych Komisja Artystyczna wybrała 
35. Ich wykonawcy zostali uhonorowani nagrodami, w tym nagro-
dą Grand Prix im. Piotra Gana i nagrodą im. Haliny Szelestowej.

Miło nam poinformować, że w kategorii autentycznych ka-
pel ludowych i kapel ludowych nietradycyjnych zwyciężała ka-
pela Józefa Wyrwińskiego ze Skarżyska Kościelnego. Kapela gra 
w składzie: Józef Wyrwiński, Stanisław Maj, Marian Maj.

Gratulujemy!
Jacenty Kita

Józef Wyrwiński z kapelą na scenie

Przedszkolaki pamiętają o Dniu 
Pracownika Samorządowego

27 maja każdego roku w całym kraju obchodzony jest Dzień 
Samorządu Terytorialnego. Święto to ustanowił Sejm RP dla upamięt-
nienia daty pierwszych w pełni demokratycznych wyborów samorzą-

dowych do rad gmin  
i miast, które odbyły 
się 27 maja 1990 roku.

Na tę okolicz-
ność do Urzędu 
Gminy w Skarżysku 
Kościelnym zawita-
li wychowankowie 
przedszkola samo-
rządowego. Dla ze-

branych na sali konferencyjnej pracowników zaprezentowali krótki 
program artystyczny, który przygotowały z paniami Zofią Sieczką 
i Moniką Sławińską. Ich występ zapowiedziała dyrektor placówki 
Barbara Kocia, która jednocześnie złożyła obecnym życzenia.

Piękny wiersz recytowali Maja Piętak i Igor Dąbrowa, zaś Oliwia 
Kocia zaśpiewała piosenkę. W podziękowaniu od wójta Zdzisława 
Woźniaka otrzymali słodkie upominki. Korzystając z okazji wójt 
złożył wszystkim pracownikom samorządowym życzenia z okazji 
ich święta.

(jaki)

Podziękowanie
Dyrektor i Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim składają serdeczne 
podziękowania dla Pani Danuty Banaczek za ufundowanie 
kamienia upamiętniającego Beatyfikację Jana Pawła II

- Radnego Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym –
wyrazy najszczerszego żalu i współczucia z powodu Jego śmierci

składają 
Wójt Gminy, Rada Gminy, pracownicy Urzędu Gminy oraz 

jednostek organizacyjnych
Gminy Skarżysko Kościelne

„Nie umiera ten,
Kto trwa w pamięci żywych”

Rodzinie

Zenona Jaworskiego
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Jednogłośne absolutorium dla wójta, ślubowanie 
nowych radnych, moc podziękowań

To były najważniejsze wydarzenia z ostatniej sesji rady gminy, 
która odbyła się 21 czerwca br. Otworzył ją szef gminnej rady Paweł 
Wiatr witając wszystkich na niej obecnych, prosząc jednoczenie 
o uczczenie minutą ciszy zmarłego radnego Zenona Jaworskiego.

Obecni na sesji byli – poza 
przedstawicielami urzędu, rad-
nymi, sołtysami – także radni 
powiatowi Danuta Banaczek 
i Stanisław Czubak, dyrektorzy 
szkół, przedstawiciele stowarzy-
szeń i organizacji sportowych 
działających w gminie.

Na początek wójt przedstawił 
zebranym nową sekretarz gminy 
Monikę Mączyńską.
Ślubowanie nowych radnych

Następnie przewodniczący 
Gminnej Komisji Wyborczej Mirosław Sasal zapoznał zebranych 
z wynikami wyborów uzupełniających do rady gminy odbytych 4 
czerwca br. W ich wyniku radną w Lipowym Polu została Renata 
Grażyna Kępa, a w Kierzu Niedźwiedzim Jan Wojciech Ulewiński.

Następnie przewodni-
czący rady P. Wiatr odczy-
tał rotę ślubowania, a po 
wypowiedzeniu formuły 
„Ślubuję”, zostali już pełno-
prawnymi członkami rady  
z prawem do głosowania.
Wójt o swej pracy

Informację o pracy  
w okresie między sesjami 
przedstawił wójt Zdzisław 
Woźniak. Poza bieżącymi sprawami związanymi z kierowaniem 
urzędem wójt w tym czasie doprowadził do podpisania umowy z fir-
mą zajmującą się utylizacją bezdomnych zwierząt, dokonał wraz z 
przedstawicielami powiatu, radnymi i sołtysami objazdu dróg gmin-
nych, spotkał się z przedstawicielami starostwa w sprawie przebudowy 
skrzyżowania obok UG. –Powiat wprowadził do swojego budżetu to 
zadanie, które my już mamy. W tej chwili trwają prace studyjne nad 
opracowaniem koncepcji, a wiele wskazuje na to, że powstanie tutaj 
rondo – stwierdził Z. Woźniak.

Rozstrzygnięty został też przetarg na remont dachu na SP  
w Majkowie za kwotę 138.403,14 zł.

W tym także czasie wójt uczestniczył w Kielcach w spotkaniu  
z delegacją samorządu ze Stanów Zjednoczonych, a w Ujeździe w ra-
mach związku międzygminnego z przedstawicielami samorządów 
Białorusi, Słowenii i Ukrainy. –Jest szansa na nawiązanie współpracy 
np. kulturalnej – powiedział wójt.

Poza tym uczestniczył w wielu uroczystościach i imprezach za-
równo szczebla gminnego jak i powiatowego.
Lawina podziękowań, dyplomów

Ostatni okres to czas dużych imprez organizowanych w gminie 
oraz pasmo sukcesów sportowych, kulturalnych. Gratulacje z tych 
osiągnięć zawodnikom, twórcom, sportowcom przekazywali wójt 
Zdzisław Woźniak oraz w imieniu rady Paweł Wiatr.

Organizatorzy i działacze sportowi (Stanisław Czubak, Szymon 
Płusa, Marta Kowalik – Staps, Magdalena Piętak, Gabriel Szewczyk) 
dziękowali władzom gminy, radnym, sołtysom, sponsorom i darczyń-
com.

O ile kogoś lub coś pominąłem – przepraszam, ale tych wiado-
mości był natłok. Wiele z nich znajduje się na innych kolumnach tego 
wydania gazety.
Interpelacje, zapytania

Tadeusz Kubik podziękował Wojciechowi Płusa za zorganizowa-
nie pomocy dla najbardziej potrzebujących (o czym szerzej na str. 9) 
oraz temuż radnemu za pomoc w zorganizowaniu oraz ufundowaniu 
przez europosła Czesława Siekierskiego nagród na turniej brydżowy.

Na problem wykaszania pobocza zwracał uwagę Michał 
Rymarczyk. Prosił zarazem o poprawę stanu ul. Staffa. 

Zbigniew Górzyński podziękował za tablicę informacyjną, ale 
prosił o postawienie tam jeszcze kosza na śmieci. Pytał też o przy-
szłość „oczka” oraz postulował o zorganizowanie pod koniec roku 
sportowego podsumowania osiągnięć naszych zawodników oraz o ich 
uhonorowanie. 

Na poważny problem miejscowości Świerczek uwagę zwróciła 
Marzena Piętak. Chodzi o fakt, że właściciel placu, z którego ko-
rzystała bezpłatnie cała wieś, wymówił dzierżawę. A było to jedyne 
miejsce (poza Domem Spotkań Wiejskich), gdzie mieszkańcy mogli 
się spotkać, coś zorganizować, gdzie był stół do tenisa, plac zabaw.  
W związku z tym M. Piętak prosiła wójta o pomoc w zakupie na po-
trzeby mieszkańców działki. 

Włodzimierz Foch pytał wójta, czy znalazł się już właściciel mo-
stu, a Zdzisław Rymarczyk ponowił wniosek o zorganizowanie zbiór-
ki elektrośmieci. 

Gabriel Szewczyk po raz kolejny poruszył kwestię poboczy na 
ul. Spokojnej, prędkości TIR-ów,  udostępnienia świetlicy dla KGW.

Janusz Sieczka pytał o pracę świetlicy wiejskiej podczas waka-
cji. Natomiast Alicję Pasis interesowały zagadnienia kanalizacji Św. 
Anny, nieporozumień w zakresie wykonywania przyłączy, odbioru ul. 
Dębowej, poprawy wyrw przy chodnikach, problemów z remontem 
skateparku (woda zbierająca się na asfalcie).

Natomiast Paweł Wiatr pytał o kanalizację ul. Polnej i Południowej 
oraz o udostępnienie mieszkańcom „zielonej sali gimnastycznej”.
Jednogłośnie za absolutorium dla wójta

Radni obdarzyli wójta zaufaniem udzielając mu jednogłośnie ab-
solutorium z wykonania budżetu za 2010 rok.

Wcześniej sprawozdanie z jego wykonania przedstawił wójt 
Zdzisław Woźniak. –Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
każdym względzie jest pozytywna. Dochody zamknęły się kwotą 
15.931.771 zł, wydatki 20.038.990 zł. Z tej kwoty aż 6.012.203 zł, czy-
li 30% ogółu wydatków, przeznaczono na inwestycje. To rekordowa 
kwota w historii gminy. Przed przyjęciem przez radę sprawozdania 
radni wysłuchali odpowiedzi skarbnik Danuty Barwickiej na zadane 
pytania, następnie przewod-
niczący komisji rewizyjnej 
Tadeusz Kubik odczytał opi-
nię komisji o sprawozdaniu i 
jej wniosek o absolutorium. 
Wójt uzyskał je jednogłośnie.

-Budżet był naszym 
wspólnym wysiłkiem i osią-
gnięciem. Cieszę się z wyni-
ku głosowania, bo choć tylko 
kilka miesięcy w pełni odpowiadałem za jego realizację, ale przez cały 
czas miałem na niego wpływ. Szczególnie podziękować chcę skarbnik 
Danucie Barwickiej. Nie było żadnych błędów ani niedociągnięć.

Paweł Wiatr natomiast stwierdził: -Gratuluję wyniku i kredy-
tu zaufania.

Na koniec sesji rada podjęła uchwały związane z funkcjonowa-
niem gminy.

Jacenty Kita

Wójt przedstawia sekretarz Monikę 
Mączyńską

Ślubowanie nowych radnych

Radni jednogłośnie zagłosowali za absolu-
torium.
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Zachowajmy pamięć o tragedii Michniowa
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne w związku z informacją 

Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej, zwraca się z prośbą do miesz-
kańców Gminy Skarżysko Kościelne o pomoc w zebraniu materiałów 
dla potrzeb tworzącego się Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich  
w Michniowie. 

Wielce pożyteczne z punktu widzenia, zachowania pamięci  
o prześladowanych i pomordowanych na terenie naszych sołectw, by-
łyby relacje naocznych świadków aktów terroru i egzekucji, jakie mia-
ły miejsce w latach II wojny światowej. 

Dane uzyskane od świadków tamtych wydarzeń stałyby się pi-
sanym pomnikiem pamięci o potomnych. Wszyscy, którzy czują po-
trzebę podzielenia się wiedzą bądź dokumentami czy materiałami 
pamiątkowymi z tamtych lat proszeni są o kontakt z Urzędem Gminy 
Skarżysko Kościelne.

Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak

Na Wykusie i w Wąchocku
Uroczystości upamiętniające żołnierzy Świętokrzyskich 

Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej PONURY – NURT odby-
ły się w dniach 4-5 czerwca na Wykusie i w Wąchocku. Uczestniczyli  
w niej przedstawiciele naszej gminy.

Spotkanie na wykuso-
wej polanie otworzył senior i 
przewodniczący Środowiska 
Ponury - Nurt  Zdzisław 
Rachtan „Halny”

Następnie odprawiono 
Mszę polową w intencji ma-
jora Nurta i Jego żołnierzy. 
Nabożeństwu przewodniczył 
ksiądz infułat Józef Wójcik. 
Po mszy ślubowanie złoży-
li studenci pierwszego roku 
Administracji Systemami 
Bezpieczeństwa Wyższej 

Szkoły Handlowej w Kielcach. Następnie medale i odznaczenia wrę-
czono świętokrzyskim policjantom, których patronem od dwudziestu 
lat jest Jan Piwnik „Ponury”. 

W niedzielę przed klasztorem Ojców Cystersów w Wąchocku zo-
stała odprawiona Msza polowa w intencji Ponurego i Jego żołnierzy. 
Nabożeństwo celebrował ojciec proboszcz Honoriusz Kostek.

Dwudniowe uroczystości zakończyły się defiladą pocztów 
sztandarowych i złożeniem wiązanek kwiatów przed pomnikiem 
„Ponurego” w Wąchocku.

Jacenty Kita

Zapraszamy na 
bezpłatne badania cytologiczne -

kobiety w wieku 25 - 59 lat co 3 lata 
w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy. 

SPZOZ W Skarżysku Kościelnym
tel. 41 271 44 00

ZACHĘCAMY do
bezpłatnych badań mammograficznych:

Informacje na temat bezpłatnych badań przesiewowych 
wczesnego wykrywania raka piersi:

Bezpłatne badanie przysługuje co 2 lata
Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat 
Wymagane dokumenty:
• Dowód osobisty
• Jeżeli pacjentka posiada wcześniej wykonane badanie 

mammograficzne (wyniki) proszona jest o ich dostarczenie 

WYKAZ PRACOWNI MAMMOGRAFICZNYCH

NAZWA PLACÓWKI DANE KONTAKTOWE
Świętokrzyskie Centrum 
Onkologii w Kielcach
Pracownia Mammografii
etap podstawowy i etap 
pogłębionej diagnostyki

Kielce; ul. Artwińskiego 3
tel. stacjonarny: (41) 3674640
tel. stacjonarny: (41) 3674641

C Y T O M A M M O B U S 
miejsce udzielania świad-
czeń - w terenie
ŚCO - Kielce 
etap podstawowy

Kielce; ul. Artwińskiego 3
Rejestracja do cytomammobusu
tel. komórkowy: 661-911-300

Świętokrzyskie Centrum 
Matki i Noworodka
Szpital Specjalistyczny w 
Kielcach 
etap podstawowy i etap 
pogłębionej diagnostyki

Kielce; ul. Prosta 30
tel. stacjonarny: (41) 361 57 99

N ZOZ Diamed
etap podstawowy i etap 
pogłębionej diagnostyki

Kielce; ul. Paderewskiego 48/15a
tel. stacjonarny: (41) 345 08 70
tel. komórkowy: 609-509-520

NZOZ PROMONT-MED. ul. Chęcińska 40a Kielce

Sołtys roku
Stanisław Niziołek z Lipowego Pola zdobył wyróżnienie w presti-

żowym plebiscycie na „Sołtysa Roku 2010”.
Podsumowanie 

konkursu i wręcze-
nie statuetek miało 
miejsce 25 czerwca 
br. w Wąchocku pod-
czas XVII Ogólnego 
Zebrania Sołtysów 
Ziemi Kieleckiej. 
Wręczenia statuetki 
i pamiątkowego dy-
plomu dokonał m.in. 
członek Zarządu 
Województwa 
Świętokrzyskiego 
Piotr Żołądek i przewodniczący Sejmiku Województwa Marek Gos.

Również wójt 
gminy Zdzisław 
Woźniak, obec-
ny na podsumo-
waniu z grupą 
sołtysów, wrę-
czył laureatowi 
nagrodę i list gra-
tulacyjny.

(jaki)
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Cudze chwalicie swego nie znacie
19 czerwca 2011r. Stowarzyszenie Kultury Zespołu Pieśni Tańca  

i Rozrywki „Romano” ze Skarżyska Kościelnego zorganizowało IV 

edycję imprezy „Cudze chwalicie”, swego nie znacie”, tym razem po-
święcone 100-leciu kolejarzy w Gminie Skarżysko Kościelne. 

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele św. Trójcy  
w Skarżysku Kościelnym, a następnie uroczystości odbyły się pod 
pomnikiem z 1911r. ufundowanym przez kolejarzy. Mszę Świętą i 
uroczystości przed pomnikiem prowadzili ks. misjonarz z Brazylii 
Szymon Sieczka i ks. Prof. Egzorcysta z kurii radomskiej Sławomir 
Płusa. 

Całość uroczystości uświetniło 14 pocztów sztandarowych  
z pobliskich miejscowości i poczty sztandarowe z kół Weteranów  
i Rezerwistów Wojska Polskiego z Warszawy i Radomia oraz orkie-
stra wojskowa sił powietrznych z Radomia. Pod pomnikiem zostały 
złożone kwiaty i zapalone symbolicznie 100 świec upamiętniające 100 
lat wybudowania pomnika. Został również odczytany wiersz przez 

panią Teresę Poddębniak napisany przez kabaret „GROM”. Po przej-
ściu na plac gminny z orkiestrą wojskową na czele odbyło się uroczyste 
otwarcie obchodów jubileuszowych oraz wystawy pamiątek kolejarzy 
z naszej miejscowości, a także ze zbiorów Jerzego Stopy. Komisarzem 
wystawy był Marcin Medyński. 

W części artystycznej, czyli wodewilu wiejskim trzech pokoleń, 
wystąpili dzieci z przedszkola, młodzież szkolna i zespół „Romano”. 
Publiczność rozbawiał kabaret „GROM” swoimi piosenkami napisa-
nymi na tą uroczystość. 

W pokazie sukien ślubnych, który zorganizowała firma „GRACJA” 
ze Skarżyska dziewczęta prezentowały się znakomicie. Otrzymały 
wiele braw od publiczności. Zabawa którą prowadził DJ Tomasz 
Gluza trwała do późnych godzin wieczornych. 

Dziękujemy firmom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy po-
mogli nam zorganizować tak wspaniałą imprezę. 

Marta Kowalik - Staps 
Szymon Płusa
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Spotkanie z zerówką w bibliotece
W dniu  14 czerw-

ca br. odbyło się paso-
wanie uczniów klasy 
„zerowej” Przedszkola 
Samorządowego  
w Skarżysku Kościelnym 
na czytelników naszej bi-
blioteki publicznej.

Podczas spotkania 

przypomnieliśmy sobie 
o zasadach korzystania  
z książek oraz to, jak nale-
ży się obchodzić z książka-
mi. Wymienione zostały 
prośby książki do czytel-
nika. Ponieważ przez cały 
rok szkolny dzieci wypo-
życzały z biblioteki ksią-
żeczki, odbył się konkurs ze znajomości bajek. 

Mali czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie i zostali pasowani 
na czytelnika. 

Następnie każde 
dziecko otrzymało dy-
plom oraz zakładkę do 
książki i długopis. Dzieci, 
które wypożyczyły naj-
więcej książeczek otrzy-
mały nagrody książkowe. 

Dzięki przygotowanej 
imprezie dzieci zostały 
zachęcone do czytania  

i częstego wypożyczania książek, a biblioteka zapewnie będzie im się 
kojarzyła z miejscem radosnym i bezpiecznym miejscem, gdzie są mile 
widziani, i które będą chętnie odwiedzać.

Teresa Banaszczyk

Spotkanie klubu książki
W dniu 17 czerwca klubowiczki Dyskusyjnego Klubu Książki spo-

tkały się po raz ostatni przed przerwą wakacyjną. 
Tematem spotkania była książka Kate Morton – 

„Zapomniany ogród”.
Jest rok 2005. Po śmier-

ci swojej babci, Cassandra 
dowiaduje się, że odzie-
dziczyła w Kornwalii małą 
chatkę. Zainteresowanie 
kobiety potęguje fakt, iż 
na jaw zaczynają wycho-
dzić ukrywane przez lata 
rodzinne sekrety. Okazuje 
się, że w 1913 roku cztero-
letnia wówczas Nell (bab-
cia Cassandry) w tajemni-

czych okolicznościach przypłynęła na pokładzie statku do wybrzeży 
Australii zupełnie sama. Tam została znaleziona przez mistrza okrę-
towego i przygarnięta do rodziny O’Connorów jako ich własne dziec-
ko. Te dziwne wydarzenia stają się inspiracją dla Cassandry do poszu-
kiwań prawdziwej przeszłości i tożsamości swojej babci. Kobieta nie 
zdaje sobie jednak sprawy, jak bolesne tajemnice przyjdzie jej poznać 
oraz ile wysiłku będzie musiała włożyć, aby poznać wszystkie szczegó-
ły dotyczące historii rodziny.

Książka lekka, wciągająca, bardzo przypadła do gustu wszyst-
kim czytelniczkom.

Teresa Banaszczyk

Jedni pomagają, inni mają zastrzeżenia
Informowaliśmy już, że pod koniec marca zawiązał się komitet po-

mocy potrzebującym mieszkańcom, który dzięki nawiązaniu współ-
pracy z Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim chce nieść 
pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom parafii Skarżysko 
Kościelne, a więc tej miejscowości oraz Grzybowej Góry i Świerczka.

Liderem projektu został W. Płusa a koordynatorami Waldemar 
Dwojak i Radosław Bułka.

Poza wyżej 
wspomnianymi  
w skład komitetu 
weszli: ks. proboszcz 
Marian Czajkowski, 
radni – Marzena 
Piętak, Tadeusz 
Kubik i Zbigniew 
Górzyński, sołtys 
Stefan Kiełek, prezes 
OSP Grzybowa Góra 
Marian Gładyś, 
dyrektor szkoły  
w tej miejscowości 

Małgorzata Strzelec oraz Stefan Błach i Jakub Surma.
Pierwsze efekty ich pracy już są. Do magazynu który się mieści 

w OSP Grzybowej 
Górze dotarło pierw-
sze 3,5 tony żywno-
ści, które trafiły do 
125. osób (56 rodzin). 
Każda z paczek miała 
po 28 kilogramów. 

Zdajemy - sobie 
sprawę, że nie jeste-
śmy wstanie objąć 
pomocą wszystkich 
potrzebujących.  
Z czasem chcemy wejść we współpracę z pozostałymi parafiami, rad-
nymi i sołtysami i objąć pomocą więcej osób, gdyż mamy przy każdej 
dostawie możliwość zwiększania o 10% - mówi Wojciech Płusa. 

Do pewnego niesmacznego zgrzytu doszło na sesji 21 czerwca. 
Gdy radny Tadeusz Kubik podziękował Wojciechowi Płusie za zor-
ganizowanie transportu i dostawy oraz dystrybucję paczek o głos po-
prosił radny Gabriel Szewczyk. –Dystrybucja została zorganizowana 
nieprofesjonalnie. Po wydaniu paczek przyszło do mnie 15 osób, w 
tym 3 płaczące kobiety, które twierdziły, że paczki nie trafiły tam 
gdzie trzeba. Proszę o podanie jasnych kryteriów ich przyznawania  
i podania ich na łamach „Naszej Gminy”.

Zdenerwowany Tadeusz Kubik odpowiedział: -O przyznaniu pa-
czek decydowała komisja w składzie 12. osób, w tym 6 z Grzybowej 
Góry. My też potrafiliśmy się dogadać ze strażakami i dyrekcją w 
sprawie ich przechowania i dystrybucji, tylko pan panie Szewczyk nie 
potrafi się dogadać i zawsze ma jakieś problemy. Kryteria i regulamin 
otrzymywania paczek zostały opracowane przez komisję i zgodnie z 
tymi kryteriami paczki zostały wydane.

My ze swej strony dodajmy, że względu na ochronę danych osobo-
wych lista osób otrzymujących pomoc i paczki (tak jak w przypadku 
GOPS czy PKPS) nie będzie publikowana.

Jacenty Kita
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Występy dzieci, odznaczenia i zabawa 
w Grzybowej Górze

Tak wyglądało niedzielne popołudnie 5 czerwca w Grzybowej 
Górze, gdzie odbył się festyn rodzinny pod tytułem „Za mundurem 
panny sznurem”.
Najpierw zabawa

Jej otwarcia dokonali 
druhowie Marian Gładyś 
i Wojciech Płusa.

Oni też powitali gości 
obecnych na festynie: po-
słów Mirosława Pawlaka 
i Andrzeja Bętkowskiego, 
dr Adama Stoksika – dy-
rektora biura europosła 
Czesława Siekierskiego, wójta Zdzisława Woźniaka, sekretarz gminy 
Monikę Mączyńską, prezesa zarządu powiatowego PSL w Skarżysku 
Kamiennej Andrzeja Brzezińskiego, przewodniczącą rady sołeckiej 
w Grzybowej Górze Magdalenę Piętak.

Piękna, wręcz upal-
na pogoda sprawiła, że 
plac szkolny licznie wy-
pełnili mieszkańcy nie 
tylko Grzybowej Góry, 
ale również sąsiednich 
miejscowości. 

W części arty-
stycznej, którą prowa-
dziła dyrektor szkoły 
Małgorzata Strzelec, wystąpili uczniowie szkoły w dostosowanych do 
tytułu strojach, czyli ubiorze różnych formacji mundurowych.

Najpierw wystąpili najmłodsi uczniowie oddziału przedszkolne-
go przygotowani przez: Agnieszkę Zaworską i Jolantę Kobierską. 
Zaśpiewali oni piosenkę „Dwa listy”. 

Po nich przyszedł czas na górników, w rolę których wcieli-
li się uczniowie klas 0 i I. Wykonali oni dwie piosenki: „My górni-
cy” oraz „Zasiali górale”. Do występu zostali przygotowani przez 
Katarzynę Kowalik.

Chwilę potem na scenę wkroczyli strażacy, a więc uczniowie klas 
II i III. Ich z kolei przygotowała Justyna Klimaszewska – Malik.

Mocne wejście mieli „Policjanci”, podopieczni Justyny Rokita. To 
uczniowie klasy IV, z nieodłącznymi pałkami policyjnymi. Wykonali 
dwie piosenki „Ein, zwei, drei, polizai” oraz polski przebój sprzed lat 
„Chłopcy radarowcy”. 

Kolejni mundu-
rowi to żołnierze z 
klasy V, podopieczni 
Kingi Gawron. 

Na koniec wy-
stąpili wychowan-
kowie Rafała Lipki, 
a więc uczniowie 
klasy VI. Ostatnia 
grupa prezentowała 
się jako „Leśnicy”.

Ale to jeszcze nie 
wszystkie występy 
młodych talentów 
ze szkoły w Grzybowej Górze. Agnieszka Markowska przygotowała 
do występu młodzież korzystającą z zajęć rytmiki.

Charakter imprezy sprawił, że niektórzy spośród gości dotarli  
z niespodzianką w postaci słodyczy, którymi obdarowali nie tylko 
dzieci i młodzież, ale nawet osoby dorosłe.

Wojciech Płusa i Marian Gładyś otwarli festyn

Od prawej: Marian Gładyś, Mirosław Pawlak, Andrzej Brzeziński, 
Zdzisław Woźniak, Andrzej Będkowski i Monika Mączyńska

Publiczność dopisała

„Listonosze”, czyli przedszkolaki

„Górnicy” i „Góralki”

„Strażacy” z wychowawczynią w oczekiwaniu na występ

„Policjanci”

 „Żołnierze”
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III – Derlatka Przemysław
Klasy IV-VI
Dziewczęta

I – Kamila Błach
II – Dorota Sieczka
III – Kosela Martyna
III – Karolina Płusa

Chłopcy
I – Bartosz Głowacki
I – Dawid Płusa
II – Kocia Paweł
III – Piotr Cieślakowski

Na koniec odbył się pokaz sprawności bojowej druhów z OSP  
w Grzybowej Górze.

Podkreślić trzeba, że kadra szkoły spisała się wzorowo i zapewniła 
miłe spędzenie tego popołudnia oraz doskonałą zabawę.

Nagłośnienie imprezy zapewnił Tomasz Gluza, który poprowa-
dził również zabawę taneczną.

Jacenty Kita

Strażackie odznaczenia
Festyn był okazją do wręczenia wyróżniającym się strażakom me-

dali i odznaczeń, czego dokonali posłowie M. Pawlak i A. Bętkowski, 
wójt Zdzisław Woźniak i sekretarz gminy Monika Mączyńska.

Otrzymali je: zło-
ty medal „Za zasłu-
gi dla pożarnictwa” – 
Grzegorz Cieślakowski 
i Karol Gładyś; srebrne 
– Franciszek Sobczyk, 
Piotr Piwowarczyk 
i Leszek Gładyś; brązowe 
– Grzegorz Kwiatkowski, 
Edward Kocia, 
Rafał Lipka, Hubert 
Obwarzanek, Aneta 
Pajek, Wojciech Płusa, 

Sylwester Płusa, 
Stanisław Rudnicki 
i Piotr Tokarczyk. 
Odznaki „Strażak 
Wzorowy” otrzyma-
li: Edward Kocia 
i Piotr Tokarczyk.
Sportowcy wyróż-
nieni

Następnie dzie-
ciom wręczono dy-

plomy i nagrody za 
sukcesy sportowe 
podczas dni spor-

tu.
Punkt Przedszkolny
Dziewczynki 

I – Emila Błach
II – Zuzanna Materek
III – Anna Strzelec

Chłopcy
I – Daniel Gładyś
II – Mateusz Woźniak
III – Kacper Garbacz

Klasy 0-III
Dziewczęta

I – Patrycja Bułka
II – Weronika Płusa
III – Wiktoria Walczyńska

Chłopcy
I – Konrad Mularski
II – Kamil Zawada

Fest yn w gr z ybowe J gór ze

„Leśnicy”

Pokazy taneczne

Adam Stoksik obdarowuje słodyczami

Moment wręczania odznaczeń

Sportowcy wyróżnieni

Starsza grupa najlepszych sportowców

Część kadry pedagogicznej

Organizatorzy dziękują
Dyrekcja i  Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w 

Grzybowej Górze serdecznie dziękują Rodzicom za pomoc w 
przygotowaniu festynu rodzinnego oraz Panu Sebastianowi 
Pik, przedstawicielowi firmy „Pierrot”, za sponsoring na-
gród rzeczowych do konkursów.
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podsumowanie proJeK tu

Zrozumieć świat

Od 15 grudnia 2010 r. w Szkole Podstawowej im. S. Staszica  
w Skarżysku Kościelnym realizowany jest projekt „Zrozumieć 
Świat”. Program, który potrwa 3 lata, na szczeblu szkoły koordynu-
ją: Agnieszka Wit - Niewczas, Grażyna Wiatr, Edyta Bartosiewicz 
i Agnieszka Pakuła. 

W podsumowaniu tegorocznej edycji w dniu 7 czerwca uczestni-
czył wójt Zdzisław Woźniak i sekretarz gminy Monika Mączyńska, 
a także wojewódzki koordynator projektu dr Marta Wesołowska 
– Dobrowolska z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Biznesu 
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odbył się on pod hasłem „Szkolny 
Festiwal Projektów”.

Uczestników festiwalu, w tym uczniów klas III, które od no-
wego roku będą realizować projekt, powitał dyrektor szkoły 
Witold Woźniak.

Podczas części artystycznej uczniowie klas IV dokonali prezenta-
cji wytworów uczniowskich powstałych podczas realizowania nastę-
pujących projektów: „Tradycje Świąt Obchodzonych w Polsce”, „Jestem 
tym, co jem”, „Nauka przez zabawę – gry dydaktyczne” oraz „Na szla-
ku”.

Na koniec spotkania podsumowano jego założenia, treść  
i cały program.

Projekt edukacyjny „Zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji ma-
tematyczno -przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrzą-
dowania komputerowego – dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych” 
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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podsumowanie proJeK tu

Dotyczy 62. szkół podstawowych z terenu województw: opolskie-
go, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego - ze wsi i miast 
poniżej 25.000 mieszkańców. 

Celem projektu jest rozwinięcie u uczniów klas 4-6 kompetencji 
kluczowych w zakresach: matematyczno - przyrodniczym i infor-
matycznym poprzez nauczenie ich stosowania nowoczesnych metod 
badania otoczenia oraz profesjonalną analizę zjawisk przyrodniczych  
z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego. 

Ogółem w projekcie uczestniczyło 4800 uczniów klas czwartych, 
piątych i szóstych oraz 240. nauczycieli i 62. dyrektorów szkół. 

Szczegółowe cele projektu są następujące:
-  poprawienie wyników sprawdzianu szkoły biorącej udział w pro-

jekcie minimum średnio o jeden punkt w skali staninowej,
-  wykształcenie u uczniów postawy badawczej, poprzez bardzo 

atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, dostosowane do wieku uczniów, 

-  doskonalenie u uczniów umiejętności pracy w zespole,
-  doskonalenie działań kreatywnych uczniów w zakresie projek-

towania i prezentacji,(uczniowie będą mogli prezentować swoje 
osiągnięcia na ponadregionalnych festiwalach ),

-  uatrakcyjnienie funkcji szkoły w środowisku,
-  rozwijanie szkolnego ruchu naukowego, 
-  zainteresowanie środowiska projektami realizowanymi 

przez szkołę,
-  atrakcyjne i bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci,
-  uzupełnienie bazy szkolnej o sprzęt i oprzyrządowanie do przed-

miotów matematyczno- przyrodniczych ( średnio dla szkoły na 
kwotę ponad 20.000 złotych) , 

-  podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie umiejętności pro-
wadzenia zajęć szkolnych metodami aktywizującymi ,szczególnie 
metodą projektów.

Organizatorem festiwalu byli: dyrekcja, grono pedagogiczne oraz 
uczniowie klas IV Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym.

Jacenty Kita

Pierwsi w województwie, na szóstym 
miejscu w kraju

Gmina Skarżysko Kościelne w swej kategorii zajęła I miejsce w wo-
jewództwie i VI miejsce w Polsce w XVII edycji Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin! W nagrodę dostanie kwotę 5000 zł na sfinansowanie 
zakupu wskazanego przez siebie sprzętu sportowego. Turniej jest or-
ganizowany w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

-W ramach turnieju w okresie od 26 maja do 1 czerwca w celu 
aktywizacji ruchowej jak największej liczby mieszkańców, pod pa-
tronatem wójta Zdzisława Woźniaka, przygotowaliśmy bogaty pro-
gram sportowy, turystyczny i rozrywkowy. Zajęcia odbywały się  
w przedszkolu, szkołach, na „Orliku” oraz na innych terenach – mówi 
Grzegorz Pypeć, koordynator turnieju z ramienia gminy.

(jaki)

Elżbieta Jach wśród laureatów
W Skarżysku-Kamiennej odbył się Ogólnopolski i Polonijny 

Konkurs Literacki im. Leopolda Staffa. Wzięło w nim udział 183. auto-
rów. Uczestnicy mogli wziąć udział w jednej z trzech kategorii: proza, 
poezja, kategoria młodzieżowa. Miło nam poinformować, że wśród 
laureatów znalazła się nasza poetka Elżbieta Jach.

Konkurs organizowany jest od 1998 roku, kiedy to zaini-
cjowała go skarżyska poetka Bożena Piasta. Nie bez przyczyny 
konkurs odbywa się właśnie w Skarżysku-Kamiennej. To w tym 
mieście przebywał, tworzył i zmarł Leopold Staff. Poeta nazwał mia-
sto Rekonwalescentopolem.

(jaki)
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z Ż ycia szKó ł

Przez doświadczenie do wiedzy

W Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym 9 czerwca podsu-
mowano, trwający od 3 lat, projekt „Pierwsze uczniowskie doświadcze-
nia drogą do wiedzy”. To cytat pochodzący z pracy Howarda Gardnera, 
twórcy teorii inteligencji wielorakich.

Koordynatorem projektu realizowanego w kl. I była Marta Kocia, 
a w latach poprzednich Anastazja Górzyńska (rok 2009) i Marzanna 
Dręga (rok 2010).

W podsumowaniu uczestniczyli m.in. sekretarz gminy Monika 
Mączyńska, zastępca dyrektora szkoły Dorota Gibas, kierownik bi-
blioteki gminnej Teresa Banaszczyk, rodzice uczniów, ich babcie i… 
jeden dziadek.

Na początek ideę 
i założenia projektu 
przedstawiła obec-
nym Marta Kocia. –
Skupiliśmy się wokół 
tematu „Zaczarowany 
Świat Książek”, gdyż 
współcześnie, w dobie 
Internetu, czytanie peł-
ni tak ważną rolę. Przez 
prawie rok poznawa-
liśmy postacie z bajek, 
baśni, wiersze, czytali-

śmy książki. Sądzę, że doświadczenia, jaki zdobyliśmy przez ten rok 
przyniosły korzyści nam nauczycielom, dzieciom, ale także rodzicom 
– stwierdziła M. Kocia.

Następnie uczniowie zaprezentowali ciekawy program arty-
styczny skoncentro-
wany wokół bajek 
i ich bohaterów. 
My, starsi przypo-
mnieliśmy sobie 
już zapomnianych 
bajkowych bohate-
rów: Czerwonego 
Kapturka, Pszczółkę 
Maję, Sindbada, Jasia 
i Małgosię oraz wie-
lu innych.

Oto wykaz uczniów objętych projektem współfinansowanym ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego: Wiktoria Czarnota, 
Natalia Ćmiel, Filip Dworak, Anna Gadecka, Julia Kupis, Laura 
Laskowska, Paulina Madej, Wiktoria Niewadzisz, Kamila Niziołek, 
Amelia Skorek, Bartosz Skrocki, Przemysław Sobczyk, Patryk 
Socha, Jakub Stępniewski, Agnieszka Strzelec, Adriana Walachnia.

Otrzymali oni dyplom zaświadczający o uczestnictwie w zajęciach 
oraz maskotki.

Projekt, którym zostało objętych 2700 szkół z sześciu wojewódz-
twa był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koncepcja projektu została oparta na założeniu, że każde dziec-
ko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać  
i wspierać. 

Jest on ważny przede wszystkim dla dzieci, gdyż jak mówi  
M. Kocia, pozwolił im uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach, wzmoc-
nił ich wiarę we własne możliwości, pozwolił poznać nowe, ciekawe 
pomoce dydaktyczne, pozwolił pokonać lęk, strach i tremę (czego naj-
lepszym przykładem jest doskonale zaprezentowany program).

Jacenty Kita
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rozmaitości

Dzień Dziecka w Świerczku
Ponad 25 dzieciaków 

skorzystało z przygotowa-
nej na Dzień Dziecka ofer-
ty.

Najpierw dzieci uda-
ły się do Muzeum Orła 
Białego w Skarżysku – 
Kamiennej,  aby zwiedzać 
umieszczone tam ekspo-
naty związane z historią 
polskiego wojska. 

Po dwugodzinnej wi-
zycie w muzeum wszyscy 
udali się na przygotowane 

wcześniej ognisko.
- Impreza mogła się odbyć dzięki takim osobom, jak Danuta 

Banaczek, właścicielka firmy „Dana” oraz Agnieszka i Tadeusz Rut. 
- Serdecznie im dziękujemy - mówi sołtys Tomasz Bilski.

(jaki)

Spotkanie autorskie z Marcinem Medyńskim

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu autorskim  
z Marcinem Medyńskim, współautorem wraz z Jerzym Krauze, 

książki „Miasto kole-
jarzy nad Kamienną” 
(Warszawa 2008, wy-
danie II). W spotkaniu 
uczestniczyli również 
wójt Zdzisław Woźniak 
oraz skarbnik gminy 
Danuta Barwicka.

Przed spotka-
niem można było 
obejrzeć część eks-
ponatów zgromadzo-

nych przez organizatorów obchodów jubileuszu 100. lecia kolejarzy  
w Skarżysku Kościelnym.

Spotkanie otworzyła Marta Kowalik – Staps, a następnie głos za-
brał autor.

-Do II połowy XIX wieku Skarżysko – Kamienna i Skarżysko 
Kościelne to były małe osady, w których życie toczyło się bardzo po-
woli. Dopiero wybudowanie, za zgodą cara, kolei w latach 80. XIX wie-
ku przez Jana Blocha, spowodowało ich rozwój – mówił autor.

Następnie w kontekście historycznym przedstawił rozwój kolei na 
naszym terenie oraz ukazał 
jej przemożny wpływ na 
życie społeczno – gospo-
darcze, a nawet kulturalne 
Skarżyska Kościelnego.

Podczas spotkania  
w dyskusji głos zabrali 
m.in. M. Kowalik - Staps, 
wójt Zdzisław Woźniak 
i były naczelnik PKP  
Jan Piętak.

Jacenty Kita

Szansa dla szpitala?
Skarżyski szpital od lat tonie w długach. Obecnie ma ponad 40 

mln zadłużenia, przy rocznym kontakcie z NFZ na poziomie 41,6 mln. 
Na sesji rady powiatu 2 czerwca radni przyjęli Program Naprawczy 
opracowany przez nowego dyrektora Macieja Juszczyka. Jest on ra-
dykalny i budzi wiele oporów, ale ma dać roczne oszczędności rzędu 
10,5 mln złotych.

Program zakłada m.in. opracowanie nowej struktury organiza-
cyjnej. Zmniejszone zostanie zatrudnienie i liczba stanowisk kierow-
niczych, zredukowane zostanie zatrudnienie pielęgniarek, położnych 
oraz pracowników obsługi. Zmianie ulegną wynagrodzenia pracow-
ników (zmniejszenie o 10-15%). Zlikwidowany lub zawieszony zosta-
nie oddział zakaźny. Oddział wewnętrzny połączony zostanie w je-
den dział chorób wewnętrznych z pododdziałami: o profilu kardio-
logicznym i o profilu diabetologicznym. Zlikwidowana zostanie Izba 
Przyjęć przy ul. Ekonomii.

Podjęte zostaną wszelkie działania zmierzające do optymalne-
go wykorzystania zaplecza szpitalnego, w tym m.in. nowopowstałych 
obiektów. Czas pobytu na oddziale zostanie skrócony, podobnie jak 
czas oczekiwania na zabiegi i operacje, maksymalne wykorzystanie 
sali operacyjnej. 

Program zakłada również wprowadzenie nowych zakresów reali-
zowanych w bardzo wąskim zakresie, w ramach opłacalnych proce-
dur medycznych. np. m.in. operacje na kręgosłupie, endoprotezopla-
styka, zabiegi laryngologiczne, zabiegi hemodynamiczne, wybrane za-
biegi neurochirurgiczne, okulistyka.

Czas pokaże jakie będą efekty przyjętego kierunku zmian.
(jaki)
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W Kierzu pamiętają o rodzicach
W dniu 15 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej uczniowie 

wraz z nauczycielami przygotowali akademię z okazji Dnia Mamy i 
Taty. 

Na samym początku swoim rodzicom pokazały się nasze przed-
szkolaczki, które zaśpiewały piosenkę i powiedziały wierszyk. 
Następnie klasy młodsze wykonały taniec pt. kwoki i kurczęta, gdzie 
kwoki chroniły swoje dzieci przed jastrzębiami. Rodzicom przygoto-
wano również scenkę z życia rodzinnego, która oprócz ukazywania 
prawdziwych realiów i kontaktów rodzic-dziecko, uczyła proekolo-

gicznych zachowań. Niejedna łza zakręciła się w oku rodziców gdy 
nasze uczennice zaśpiewały piosenkę „Cudownych rodziców mam”. 

Po występach rodzice zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i 
zabawę przy muzyce.  

Kamila Wargacka

Wycieczka w góry
W dniach 7-9 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej w 

Grzybowej Górze wzięli udział w trzydniowej wycieczce w góry pod-
czas której na dzieci czekała moc atrakcji. 

Wyjazd z Grzybowej Góry nastąpił z lekkim opóźnieniem, ale 
już około godziny 6 rano podziwialiśmy świętokrzyskie krajobrazy 
jadąc w kierunku Kielc i Krakowa. Pierwszym poważnym postojem 
na naszej trasie była Wieliczka, w której zatrzymaliśmy się, aby zwie-
dzić słynną na cały świat kopalnię soli. Po zejściu głęboko pod ziemię 
wszystkich ogarnął przyjemny chłód, więc z uwagą mogli słuchać 
Pani Przewodnik. Spacer po kopalni trwał dość długo, a fascynujące 
historie zapadły na długo w pamięci. Uczniowie mogli samodzielnie 
przekonać się jak smakuje sól kamienna, a nawet przekonać się na 
własnej skórze, jak ciężka była praca górnika soli. Po zrobieniu pa-
miątkowego zdjęcia windą wyjechaliśmy na słońce, a na skórze po-
został słony smak pobytu w kopalni. Po południu dojechaliśmy do 
Poronina, koło Zakopanego, gdzie rozgościliśmy się na kwaterze. Po 
obiedzie przyszła pora na spacer na Krupówkach, a następnie wizy-
tę na basenach termalnych w Białce Tatrzańskiej. Miło było poleżeć 
i poleniuchować w ciepłej wodzie. Najodważniejsi zjeżdżali rurami, 
umiejący pływać pływali w basenie z relaksacyjną muzyką, zmęczeni 
zażywali masaży wodnych, a wszyscy doskonale się bawili. Po powro-
cie na kwatery na wszystkich czekała niespodzianka – górski grill. 
Po zjedzeniu pysznej kiełbaski wszyscy poszli spać, gdyż kolejne dni 
zapowiadały się bardzo wyczerpująco. 

Drugiego dnia spotkała nas nieprzyjemna niespodzianka – zmia-
na pogody na deszczową. Po śniadaniu pojechaliśmy w Pieniny, gdzie 
wzięliśmy udział w spływie Dunajcem. Podczas dwugodzinnej po-
dróży przełomami Dunajca podziwialiśmy piękno przyrody, srogie 
góry, piękne lasy. Choć padał deszcz i chmury przesłaniały część wi-
doków wszyscy byli pod wrażeniem majestatu Pienin. Podczas podró-
ży podziwialiśmy kaczki towarzyszące tratwom, a także słuchaliśmy 
góralskich opowieści o Janosiku i Marynie. Spływ zakończył się w 
Szczawnicy, a my pojechaliśmy dalej, gdyż czekała na nas dalsza eska-
pada. W lekkim dżdżu przespacerowaliśmy się Doliną Kościeliską, a 
także przeszliśmy przez Jaskinię Mroźną. W niektórych miejscach w 
jaskini było tak ciasno i wąsko, że trzeba było iść bardzo mocno po-
chylonym, ale i tak niejeden nabił sobie guza. Lekko zmęczenie odpo-
częliśmy w Schronisku na Ornaku, a potem wróciliśmy do autokaru. 
Drugi dzień zakończyła dyskoteka, ale mało kto miał siłę na tańce!

Ostatniego dnia czekała na nas najcięższa wyprawa – Kasprowy 
Wierch. Dla ułatwienia wjechaliśmy na szczyt kolejką linową, a góra 
przywitała nas deszczem, mgłą i nisko wiszącymi chmurami. Zejście 
na dół w tych warunkach było bardzo ciężkie, ale dokonała tego na-
wet uczennica klasy I – Julia Pik – za co należą się jej ogromne brawa. 
Pobyt w schronisku pozwolił nam zebrać nadwątlone siły, ale do au-
tokaru i tak doszliśmy mocno zmęczeni. 

Z Zakopanego wyruszyliśmy w podróż do domu, ale na dzieci cze-
kała jeszcze jedna atrakcja – wizyta w Parku Miniatur w Inwałdzie. 
Na miejscu podziwiać można było najpiękniejsze budowle świata 
zgromadzone w jednym miejscu. Wykonane z doskonałą precyzją 
cieszyły oczy. Na dzieci czekały jeszcze inne atrakcje związane z par-
kiem rozrywki, ale niestety brak czasu uniemożliwił skorzystanie ze 
wszystkich. Podczas podróży do Skarżyska spotkała nas jeszcze jedna 
atrakcja – postój w lesie spowodowany awarią autokaru :) Po szyb-
kim usunięciu usterki wróciliśmy do Grzybowej Góry późnym wie-
czorem w czwartek. Podczas wycieczki opiekunami byli Małgorzata 
Strzelec, Justyna Rokita, Łukasz Zbytniewski i Rafał Lipka, którzy 
dzielnie dotrzymywali tempa swoich podopiecznym podczas wędró-
wek po górach.

Rafał Lipka
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„Zatrzymaj się i żyj”
W siedzibie PKP PLK w Skarżysku – Kamiennej 9 czerwca pod-

sumowano VI edycję kampanii społecznej Bezpieczny przejazd pod 
hasłem „Zatrzymaj się i żyj”

Wzięli w tym wydarzeniu udział uczniowie klas III i VI Szkoły 
Podstawowej w Lipowym Polu. Byli obserwatorami symulacji wy-
padku samochodowego na przejeździe kolejowym w Skarżysku-
Kamiennej, zorganizowanym przez PKP z okazji Światowego Dnia 
Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych.

Następnie dzieci przygotowały w szkole krótkie przedstawienie 
dla swoich młodszych kolegów na ten właśnie temat. Zostały przy-
pomniane podstawowe zasady ruchu drogowego, a później uczniowie 
wzięli udział w konkursie plastycznym. Dzieła dzieci – piękne koloro-
we plakaty ozdobiły korytarze szkoły. Uczniowie wykazali się dobrą 
znajomością przepisów drogowych. 

Kolejarze przez organizację podobnych pokazów i pokazywanie 
tragicznych skutków wypadków na przejazdach,  chcą wśród kierow-
ców podnieść świadomość zagrożeń wynikających z niezachowania 
szczególnej ostrożności. 

(jaki)

rozmaitości

Dzieci z Lipowego Pola Mamom i Tatom

W Szkole Podstawowej w Lipowym Polu odbyła się uroczystość  
z okazji Święta Mamy i Taty. 

Najpierw zaprezentowali się najmłodsi – przedszkolaki, a potem 
kolejno inni uczniowie przedstawili swoje programy przygotowane 
specjalnie na tę okazję. 

Kolejnym punktem programu były konkursy zarówno dla rodzi-
ców jak i dla dzieci. Mamy musiały odszukać swój portret wykonany 

ręką dziecka. Było również rodzinne układanie puzzli. Świetnej zaba-
wy i śmiechu było co niemiara! 

Na podsumowanie wszyscy obejrzeli prezentację przedstawiającą 
wydarzenia z życia uczniów podczas całego roku szkolnego. 

Zakończeniem imprezy był słodki poczęstunek dla wszystkich.

Jodła Papieska w Lipowym Polu
W dniu 29 maja 2011 

roku o godzinie 11.00  
w Szkole Podstawowej  
w Lipowym Polu odbyła się 
uroczysta  akademia z oka-
zji beatyfikacji Jana Pawła 
II, podczas której uczniowie 
przedstawili montaż słowno - 
- muzyczny na temat życia 
Papieża - Polaka oraz poka-
zano prezentację z pielgrzy-
mek po Polsce i świecie. 

Następnie z kwiatami 
i chorągiewkami przema-

szerowano na plac przy kościele parafialnym, gdzie wraz z księ-
dzem proboszczem Mirosławem Maciągiem uroczyście zasadzono 
„Jodłę Papieską”.

Ćwiczenia ratownicze na bazie OLPP
Z udziałem przedstawiciela zarządzania kryzysowego urzę-

du gminy Piotra 
Piwowarczyka 16 
czerwca na tere-
nie bazy Operatora 
Logistycznego Paliw 
Płynnych  odbyły 
się połączone woje-
wódzkie i powiatowe 
ćwiczenia taktyczne 
Państwowej Straży 
Pożarnej, których 
tematem była orga-

nizacja i prowadzenie akcji ratownictwa chemicznego podczas wycie-
ku paliwa lotniczego z uszkodzonej autocysterny oraz prowadzenie 
akcji gaśniczej na stanowisku nalewaków i zbiornika magazynowego 
o pojemności 5000 m3 wypełnionego olejem napędowym. 

Nadzór nad ćwiczeniami prowadziła Komenda Wojewódzka PSP 
w Kielcach wspierana przez Komendę Powiatową PSP w Skarżysku-
Kamiennej.

W ćwiczeniach uczestniczyło 155. ratowników Państwowej Straży 
Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 35 wozów bojowych.

(jaki)
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w szKo ł ach

XVII Sportowy Turniej Miast i Gmin w PSP  
w Kierzu Niedźwiedzim

W ramach „tygodnia sportu” w naszej szkole od 26 maja do 1 czerwca 
odbywały się różne konkurencje sportowe. Wzięła w nich udział cała spo-
łeczność uczniowska „od przedszkolaka do starszaka”. 

Celem jaki przyświecał nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi 
w tych dniach jak co roku było:

-  upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia,
-  udział w zajęciach sportowo - rekreacyjnych jak największej licz-

by, uczniów, radość i satysfakcja z podjętych działań,
-  upowszechnianie różnych form współzawodnictwa sportowego,
-  stwarzanie możliwości rozwoju umiejętności sportowych,
-  rozwijanie zainteresowań sportem,
-  zwrócenie uwagi na wychowawcze i zdrowotne walory sportu,
-  integracja środowiska uczniowskiego.
26 maja uczniowie klas 0-III wzięli  udział w grach i zabawach ukazu-

jących  współdziałanie w grupie oraz indywidualne możliwości.
Były to m.in.:
-  wyścigi rzędów z woreczkami na głowie
-  wyścigi w parach z obręczami
-  rzuty woreczkami do celu 
Wszystkie konkurencje dzieci wykonywały z dużym sprytem i zaan-

gażowaniem.
27 maja w godzi-

nach popołudniowych 
uczennice z klas IV-VI 
rozegrały między sobą 
w drużynach trzyoso-
bowych turniej piłki 
plażowej. Pogoda tego 
dnia dopisywała, a 
uczennice świetnie się 
bawiły mimo licznych 
upadków na piach.

30 maja
Zorganizowano dla dzieci zabawy przy muzyce. Wraz z nauczyciel-

kami uczniowie bardzo dobrze bawili się przy piosenkach. Naśladowali 
ruchem różne gesty. Przeprowadzono zabawy :

- Dwóm tańczyć się zachciało
- Stary Abraham
- Głowa, ramiona,
- Labada
- Ojciec Wirgiliusz
- Laurencja
Klasy młodsze
Dla najmłodszych 

dzieci wychowawcy zorga-
nizowali zabawy  z chustą 
animacyjną i częstowano 
ich słodkimi upominka-
mi. 

Przeprowadzono za-
bawy:

-  kogo brakuje – uczestnicy stali w kręgu z zamkniętymi oczami 
trzymając chustę na wysokości pasa. Prowadzący wybiera osobę, 
która wchodzi pod chustę, następnie wszyscy otwierają oczy i zga-
dują kto jest pod chustą

-  stań na kolorze – uczestnicy tańczyli w rytm muzyki wokół chus-
ty.  Gdy muzyka milknie uczestnicy stają na określonym kolorze

-  kopuła – wszyscy starają się podnieść chustę jak najwyżej i prze-
biec pod nią

-  przebieganie – na dany znak przebiegały te dzieci które mają np. 
niebieskie oczy, maja siostrę, czerwony sweterek itp.

-  billard – zabawa polegała na tym aby piłka wpadła do otworu 
znajdującego się na środku chusty.

Wszystkie dzieci bardzo dobrze się bawiły razem z wychowawczynia-

mi, każdy na zakończenie dostał słodki upominek.
-  rekin – jedna osoba wchodzi pod chustę a pozostałe siedzą naoko-

ło i trzymają nogi pod chustą, zadaniem osoby w środku – rekina 
jest wciąganie ofiar pod chustę.

31 maja dzieci z klas IV-VI wspólnie ze swoimi wychowawczyniami 
wybrały się na rajd rowerowy po okolicznych lasach. Na jednym z przy-
stanków wielką frajda dla dzieci okazała się zabawa w chowanego oraz 
konkurencja  „rzucanie szyszkami do określonego celu”. Pomimo tego, 
iż było bardzo upalnie wszyscy dotrwali  niestrudzenie do końca rajdu  
i z uśmiechami na twarzach wracali do domów.

1 czerwca Był to dzień pełen wrażeń i miłych niespodzianek, dzień 
sportu połączony z Dniem Dziecka. Wszyscy, którzy tego dnia przyszli do 
szkoły, uczestniczyli w innych niż zwykle zajęciach szkolnych w  „święcie 
sportu szkolnego”.  

Przybyli do nas również zaproszeni goście tj. uczniowie klasy III i VI 
ze szkoły podstawowej w Lipowym Polu. 

Zmagania sportowe rozpoczęły się od meczu w piłkę nożną chłopców. 
Zwycięsko wyszła z tych rozgrywek drużyna gospodarzy.

Następnie rozegrany został mecz piłki siatkowej dziewcząt. I tym ra-
zem „nasze” uczennice nie zawiodły.

W tym samym czasie gdy starsi uczniowie konkurowali między sobą 
na boisku klasy 0-III uczestniczyły w zabawach na sali gimnastycznej  
w :wyścigach z krążkami, w slalomie z piłkami między pachołkami itp.

Jedną z atrakcji tego dnia było również wykazanie się umiejętnością 
utrzymania węża strażackiego podczas polewania wodą na odległość.  
A można było tego dokonać  dzięki obecności na naszym boisku wozu 
strażackiego i strażaków OSP z Kierza Niedźwiedziego. 

Dla wszystkich dzieci przygotowano słodki poczęstunek, a  imprezę 
umilała  muzyka płynąca ze sprzętu szkolnego.

Punktem kulminacyjnym jak co roku było wspólne pieczenie kiełba-
sek przy ognisku. Następnie pożegnaliśmy rówieśników z sąsiedniej szko-
ły.

Tego dnia  dzieci  odczuwały radość i satysfakcję z podjętych działań. 
Każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego.

Rozgrywki i zabawy sportowe zorganizowane pokazały zdrowy spo-
sób spędzenia wolnego czasu oraz dobry sposób na integrację a wszystkim 
tym konkurencjom sprzyjała doskonała aura.

Justyna Kuźdub

Dzień Sportu 2011
Pierwszego czerwca b.r. w SP w Grzybowej Górze odbyło się pod-

sumowanie działań podejmowanych w ramach Europejskiego Tygodnia 
Sportu dla Wszystkich na terenie Grzybowej Góry. Uczniowie przez ty-
dzień ćwiczyli po lekcjach poprawiając swoją kondycję i przygotowując się 
do rozgrywek, które miały nadejść. Tradycyjny Dzień Sportu obchodzony 
jest w naszej szkole 1 czerwca razem z Dniem Dziecka. Tego dnia co roku 
rozgrywane są różne konkurencje sportowe, a zwieńczeniem są mecze 
Chłopcy – Dziewczęta i Uczniowie – Nauczyciele. 

Zmagania zainaugurowała dyrektor Małgorzata Strzelec, która 
złożyła dzieciom życzenia z okazji ich święta oraz życzyła powodzenia 
podczas zmagań sportowych. Od samego rana na boisku trawiastym i 
asfaltowym toczyła się rywalizacja w różnych dyscyplinach. Uczniowie 
startowali w biegach, mierzyli się w rzutach piłką palantową i lekarską, 
najmłodsi bawili się z wykorzystaniem chusty animacyjnej. 

Około południa nastąpiło zwieńczenie zawodów. Najpierw spotka-
nie rozegrały dzieci, które zmierzyły się w meczu piłki nożnej. Po nich na 
boisko asfaltowe wybiegli pedagodzy, którzy mieli rozegrać z uczniami 
mecz piłki ręcznej. Mecz rozpoczął się od szybkiego objęcia prowadze-
nia przez dorosłych, ale uczniowie wyrównali. Gola tuż przed przerwą 
zdobyli Nauczyciele, którzy zeszli do szatni prowadząc 4:3. Druga połowa 
meczu była niezwykle zacięta, uczniowie doprowadzali do wyrównania, 
a Nauczyciele próbowali odskoczyć. Ostatecznie dorośli triumfowali jed-
nym golem 8:7. 

Nad sprawnym przebiegiem całych zawodów czuwała Pani Kinga 
Gawron, a uczniowie zapowiedzieli rewanż w przyszłym roku szkolnym. 

Rafał Lipka
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 I miejsce - Robert Długosz i Sławomir Wierzbowicz 
 II miejsce - Ryszard Stefański i Józef Łyżwa 
 III miejsce - Wojciech Płusa i Lech Kubik 

Zwycięscy otrzymali puchary i nagrody, które wręczali goście.
Jako prezes „Gromu” pragnę podziękować Tadeuszowi Kubikowi, 

który wkłada wiele wysiłku, aby popularyzować brydża sportowego 
w naszej miejscowości. Składam podziękowanie gościom na czele z 
dyrektorem biura i pięknej blondynce oraz Wojtkowi Płusie, bo to 
on zaprosił tak wspaniałych gości,  którzy przybyli na nasz turniej.   

Kabaret „Grom”  z zespołem „Romano” wykonał piosenki napi-
sane dla Europosła, a na zakończenie dla brydżystów. 

Szymon Płusa

sport

Nasza Gminalipiec 2011

Turniej o puchar europosła Czesława 
Siekierskiego

W Skarżysku Kościelnym odbył się zorganizowany przez 
„Grom” Turniej Brydża Sportowego o Puchar Europosła 
Czesława Siekierskiego.

Zawody rozegrano na nowym sprzęcie, który został zakupiony z 
pozyskanych pieniędzy w ramach konkursu ogłoszonego przez gmi-
nę, a będzie służył przez wiele długich lat. 

Na turniej przybyło wielu znakomitych gości: dyrektor biura 
europosła Adam Stoksik, Ewelina Wiśniewska z jego biura, wójt 
Zdzisław Woźniak, szef PSL naszej gminy Wojciech Płusa.

Zawody sędziował Marek Jaskólski. Po kilku godzinnych zma-
ganiach sędzia ogłosił wyniki, które były następujące:

Rośnie nam mistrz

Kamil Kocia, junior „Gromu”, wyrasta na wielkiego mistrza sza-
chowego. Posiada już wiele pucharów, medali i dyplomów. Odnosi 
sukcesy zarówno z drużyną jak i indywidualnie, pomógł  zdobyć 
„Złotą Wieżę” w Kielcach dla „Gromu”, jak również przyczynił się do 
dobrego miejsca w Wojewódzkich Zimowych  Igrzyskach Zrzeszenia 
LZS, które odbyły się w Fałkowie .W Szydłowcu zajął indywidualnie 
III miejsce na 86 zawodników. 

Jak widać nasze turnieje szachowe przynoszą efekty.
Szymon Płusa
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I miejsce w województwie dla 
naszych sportowców

58. zawodników z naszej gminy wzięło udział w finałach 
Wojewódzkich Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych. Odnieśli tam 
ogromny sukces wracając z zawodów z dużą liczbą pucharów za czołowe 
miejsca. W klasyfikacji łącznej byli najlepsi w województwie!

W punktacji łącznej Gmina Skarżysko - Kościelne zajęła 1. miejsce 
w województwie, powiat skarżyski 2. miejsce.

Wyniki gier zespołowych, w których startowali nasi zawodnicy 
były następujące:
Piłka nożna mężczyzn:

1. LZS Grzybowa Góra
2. LZS Kazimierza Wielka
3. ZS nr 5 Łopuszno

Koszykówka kobiet:
1. LZS Staszów
2. LZS Dana Gameb 

Skarżysko Kościelne
3. ZSCKR Sichów

Piłka ręczna kobiet:
1. LZS Kierz Niedźwiedzi
2. ZSCKR Sichów
3. LZS Dębska Wola

Piłka ręczna mężczyzn:
1. GLKS Fałków
2. LZS Kierz Niedźwiedzi
3. ZSCKR Sichów

Siatkówka dziewcząt:
1. LZS Kierz Niedźwiedzi
2. GLKS Fałków
3. LZS Dana Gameb 

Skarżysko Koscielne
Siatkówka chłopców:

1. LZS Skarżysko Kamienna
2. LZS Kierz Niedźwiedzi
3. LZS Połaniec

Punktacja LZS/LKS:
1. GLKS Fałków
2. LZS Kierz Niedźwiedzi
3. LZS Kazimierza Wielka

Punktacja powiatów:
1. Pińczów
2. Skarżysko-Kamienna
3. Kazimierza Wielka

Punktacja gmin:
1. Skarżysko Kościelne
2. Fałków
3. Kazimierza Wielka
Nad naszymi sportowcami czuwali: Stanisław Czubak, Jarosław 

Mosiołek, Tomasz Bilski, Marek Grzyb. Zwycięskie zespoły w poszcze-
gólnych dyscyplinach wystartują w Ogólnopolskich Igrzyskach LZS, któ-
re w ostatni weekend sierpnia zostaną rozegrane w Siedlcach.

Jacenty Kita




