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Egzemplarz bezpłatny

Gościliśmy delegację z trzech krajów

absolutorium dla wójta Zdzisława Woźniaka jednogłośnie,
relacja z sesji rady gminy,
sukces KGW Grzybowa Góra i uczniów Zespołu Szkół,
Dzień Pracowników Samorządowych,
w gminie i w powiecie,
Noc Kupały – Noc Świętojańska,
podsumowanie projektu „Baśniowy Świat”,
z życia szkół,
festyny w Grzybowej Górze i Kierzu,
sukcesy sportowe naszych zawodników.

Gmina nasza rozszerza swoją międzynarodową współpracę.
W dniach 2-3 czerwca w gminie Skarżysko Kościelne i Bliżyn gościły delegacje gmin zaprzyjaźnionych z naszą z Białorusi, Mołdawii
i Słowenii
Czytaj na str. 2

Zielona Szkoła w Górach Stołowych

Nasi sportowcy pierwsi w województwie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze
oraz Szkoły Podstawowej w Gadce pod opieką Rafała Lipki,
Radosława Rosińskiego i Justyny Rokity wzięli udział w zajęciach
„Zielonej Szkoły”.
Czytaj na str. 15

Witajcie wakacje w Kierzu Niedźwiedzim
W dniu 24 czerwca 2012 roku Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kierzu Niedźwiedzim wraz z Radą Sołecką i Sołtysem, Rodzicami
i przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowali festyn rodzinny pod hasłem „Witajcie Wakacje”.

Czytaj na str. 24

Ogromny sukces odnieśli nasi sportowcy podczas rozegranych
3 czerwca w Łopusznie, Letnich Igrzyskach Ludowych Zespołów
Sportowych. W łącznej klasyfikacji gmin Skarżysko Kościelne zajęło
I miejsce.
Czytaj na str. 23

Dzieci pracownikom samorządowym

Tradycją naszej gminy jest, że z okazji Dnia Pracowników
Samorządowych, dzieci z Przedszkola Samorządowego przygotowują
dla nich okolicznościowe inscenizację.
Nie inaczej było w tym roku.
Czytaj na str. 9
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W y dar zenia

Gościliśmy delegację z trzech krajów

Następnie dzięki uprzejmości Danuty Banaczek zwiedzili firmę „Dana”, po czym udali się do Majkowa. Tam zwiedzili Centrum
Rekreacji oraz zapoznali się z działalnością sołectwa.

Nasza gmina rozszerza swoją międzynarodową współpracę.
W dniach 2-3 czerwca w gminie Skarżysko Kościelne i Bliżyn
gościły delegacje zaprzyjaźnionych gmin z Białorusi, Mołdawii
i Słowenii. Wizyta zorganizowana została w ramach Związku Gmin
Południowego Mazowsza, którego jesteśmy członkiem.

W Majkowie, poza wójtem i sekretarz, towarzyszyli im miejscowi radni: Alicja Pasis i Michał Rymarczyk, dyrektor szkoły
Danuta Jasiewska, sołtys Mieczysława Miernik, przewodniczący

Pierwszego dnia goście uczestniczyli w obchodach jubileuszowych 50-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej w Skarżysku –
Kamiennej i w gminie Bliżyn.
W niedzielę, 3 czerwca naszą gminę odwiedziła 12. osobowa delegacja z zaprzyjaźnionych gmin.

W towarzystwie wójta Zdzisława Woźniaka oraz sekretarz gminy Moniki Mączyńskiej najpierw odwiedzili Urząd Gminy, gdzie
zapoznali się z jego funkcjonowaniem oraz kompetencjami gmin
w Polsce. Gości interesowały m.in. kwestie uprawnień samorządu
gminnego w Polsce, realizowane inwestycje, rola administracyjna
urzędu gminy.
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rady sołeckiej Krzysztof Kasprzycki.
Goście spróbowali również naszych lokalnych potraw. Były domowe wypieki,
żur z jajkiem i kiełbasą oraz pierogi.
Te ostatnie w liczbie 248 (!) przygotowała „ciocia Wiesia”, czyli Wiesława
Bukowska. W obsłudze gości – poza
wyżej wspomnianymi – pomagała również Karolina Miernik.
Majków był ostatnią miejscowością
odwiedzin naszych zagranicznych gości.
Jacenty Kita

Ak t ualn ości

Jednogłośnie za absolutorium dla wójta

Wyjaśnienie

Rada Gminy w Skarżysku
Kościelnym na sesji w dniu 28
czerwca w głosowaniu jednogłośnie
zdecydowała o udzieleniu wójtowi
gminy Zdzisławowi Woźniakowi
absolutorium z wykonania budżetu
za 2011 rok. –Dziękuję Państwu za
taki wynik głosowania, bo ten budżet realizowałem w ścisłej współpracy z radą gminy. Dziękuję pracownikom urzędu gminy, w tym
w szczególności skarbnik
Danucie Barwickiej za
wspólne wykonywanie zadań budżetowych – powiedział po głosowaniu wójt.
Wcześniej radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok,
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie sprawozdania, opinię komisji rewizyjnej oraz wniosku komisji rewizyjnej
w sprawie udzielenia absolutorium.
W 2011 roku dochody gminy
osiągnęły poziom 16.398.772 złotych, a wydatki 16.852.464 złote. Na
inwestycje gmina przeznaczyła około 2,5 mln złotych, przede wszystkim na budowę kanalizacji.
Pełna relacja z tej sesji w następnym wydaniu, a na str. 5 znajdą Państwo relację z sesji odbytej w dniu
31 maja.
(jaki)

W poprzednim wydaniu „Naszej Gminy” pisząc na temat
Majówki Patriotycznej w Świerczku („Majówka Patriotyczna przy
kapliczce w Świerczku”, s. 2-3) pominąłem nieświadomie istotną informację. Otóż od czasu przeprowadzenia remontu w 2011 roku kapliczką (sprzątanie, podlewanie kwiatów itp.) zajmuje się pani Anna
Wiaderny oraz jej sąsiadki.
Zainteresowaną przepraszam.
Jacenty Kita

•
•
•

„Farsz jarski grzybowski” wyróżniony

•

Koło Gospodyń Wiejskich z Grzybowej Góry pod „wodzą” Gabriela
Szewczyka znalazło się w grupie 11. laureatów tegorocznego Finału
Regionalnego XII Edycji Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów”, który odbył się w Parku Etnograficznym w Tokarni.
Nagrodzona potrawa nosi nazwę „Farsz jarski grzybowski”.
Z farszem można przygotować: pulpety, pierogi, kotlety, gołąbki,
krokiety, można go też podawać w formie pasztetu w brytfance jak
i w słoiku. Różnorodność zastosowania wynika z inwencji gotującego.

ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy
w Skarżysku Kościelnym serdecznie zaprasza wszystkich
mieszkańców naszej gminy i okolicznych miejscowości
na

IV Parafialny Festyn Rodzinny
– pod hasłem „Postaw na rodzinę”

•

•
•
•
•
•
•

który odbędzie się 8 lipca 2012r.
w godzinach 15:00 – 22:00 na boisku parafialnym
(za budynkiem plebanii).
W programie między innymi :
występy artystyczne zaproszonych gości - solistów i zespołów,
min. wokalista Darek Bernatek, Wacław Pejas, zespół artystyczny
Warsztatów Terapii Zajęciowej, „Romano”, „Sobótka”, „Kumosie”
i inni.
Koncert „Młodych talentów”
mecz piłki siatkowej z udziałem samorządowców
strefa rozrywki: warsztaty origami, zabawy z chustą animacyjną,
malowanie twarzy i włosów, szkółka bębniarska, konkursy z nagrodami, niespodzianki
wystawy tematyczne: eksponatów Muzeum Regionalnego, roślin
ozdobnych i krzewów ogrodowych, wyrobów pszczelarskich, rękodzieła artystycznego
usługi medyczne - bezpłatny pomiar ciśnienia i poziomu cukru we
krwi
wesołe miasteczko z atrakcjami dla najmłodszych
jazda konna
loteria fantowa
swojskie jadło: pierogi, żurek, domowe wypieki, itp.
dyskoteka pod gwiazdami przy muzyce zespołu „Concord”
Zapraszamy

Niepowtarzalny smak, jak i wielorakość zastosowania zachwycił Jury, za co otrzymał pierwszą nagrodę. Głównym wystawcą był
Gabriel Szewczyk.

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami”
sołtys Majkowa
Mieczysławie Miernik i Jej Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia
i szczerego żalu z powodu śmierci
ukochanej Matki

ŚP

Anny Zofii Rogala

Jacenty Kita
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W Gm inie i W Powiecie

Modlitwa samorządowców
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej ks. Jerzy
Karbownik w dniu 28 maja zaprosił samorządowców z terenu powia-

Wiesław Derlatka i Zbigniew Górzyński oraz radny elekt (wówczas)
Stefan Kiełek.
Po Mszy św. samorządowcy udali się przed obraz Matki Bożej
Ostrobramskiej, gdzie przewodniczący Rady Miasta SkarżyskaKamiennej Andrzej Dąbrowski odczytał Akt Zawierzenia.
Jacenty Kita

Najpiękniejszy zalew w powiecie już czynny
Tak pięknego zbiornika w powiecie skarżyskim jeszcze nie było.
Zbiornik bliżyński jest już napełniony wodą i świetnie przygotowany na przyjęcie turystów. Wielkie otwarcie miało miejsce w dniu 23
czerwca br., a wziął w nim udział wójt gminy Zdzisław Woźniak.

tu skarżyskiego do wspólnej modlitwy. Okazją ku
temu był obchodzony 27
maja Dzień Samorządu
Terytorialnego.
–Niech
kierują i troszczą się o nasze wspólne dobro – zaapelował przed rozpoczęciem Mszy św. ks. kustosz.

–Gratuluję wójtowi i radzie gminy tak cennej inwestycji. To naprawdę piękny zbiornik – powiedział wójt podczas swego wystąpienia.
Zalew od 22 czerwca jest już czynny, na wydzielonym kąpielisku
pracuje dwóch ratowników.

We mszy świętej udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu skarżyskiego. Władze gminy Skarżysko
Kościelne reprezentowali wójt Zdzisław Woźniak, przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr, poczet sztandarowy: Marzena Piętak,

Nowy zalew jest
większy od starego,
zniszczonego 10 lat temu
przez powódź. Ma 10,3
hektara
powierzchni.
Głębokość przy zaporze wynosi około pięciu
metrów. Wokół biegnie
oświetlony deptak, można spacerować, a nawet
jeździć na rolkach. Co 50
metrów ustawiono ławki i kosze na śmieci. Duży pomost, plac zabaw
i piękna altana grillowa plus parking sprawiają, że to wyjątkowo przyjazne miejsce.
Jacenty Kita
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z pr ac r ady gm iny

Z prac rady gminy

terpelacji. Dotyczyły one:

Dwudziesta w bieżącej kadencji sesja rady gminy odbyła się 31 maja,
a otworzył ją przewodniczący rady Paweł Wiatr witając wszystkich na
niej obecnych.
Rada jest już w komplecie w wyniku przeprowadzonych wyborów
uzupełniających. Stąd na początku obrad przewodniczący Gminnej
Komisji Wyborczej Włodzimierz Skurski przedstawił wyniki głosowania oraz wręczył zaświadczenie Stefanowi Kiełkowi,
nowemu radnemu. Po złożeniu ślubowania S. Kiełek z rąk
przewodniczącego rady Pawła
Wiatra oraz wójta Zdzisława
Woźniaka otrzymał gratulacje
z objęcia mandatu.
Następnie wójt złożył sprawozdanie ze swej pracy w okresie pomiędzy sesjami.
Jako kolejny głos zabrał Tomasz Nowocień, prezes Stowarzyszenia
Wiedza i Rozwój w Skarżysku – Kamiennej, które wyraziło zainteresowanie przejęciem prowadzenia Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu.
–Mamy pół roku, w przypadku podjęcia przez radę stosownej uchwały,
na przedstawienie szczegółowego planu dotyczącego przyszłości szkoły.
Jesteśmy w stanie ją utrzymać, pozyskując pieniądze również ze źródeł
zewnętrznych, co skutecznie czynimy od 2003 roku. 2/3 członków stowarzyszenia stanowią nauczyciele lub byli dyrektorzy szkół.
Radni przed podjęciem uchwały w sprawie przekazania szkoły mieli
szereg pytań. Alicja Pasis chciała się dowiedzieć, czy stowarzyszenie ma
już doświadczenie w prowadzeniu szkół oraz czy
deklaruje
zatrudnienie
dotychczasowych nauczycieli. Zbigniew Górzyński
zapytał o ewentualność, co
stanie się z nauczycielami,
którzy mogą 31 sierpnia
dowiedzieć się, że nie mają
pracy? Gabriel Szewczyk
dociekał, czy prezes rozmawiał z rodzicami.
Odpowiadając na powyższe pytania T. Nowocień stwierdził, że będzie to pierwsza przejęta placówka. Co do zatrudnienia dotychczasowych nauczycieli na dziś nie jest w stanie tego zadeklarować. Z rodzicami dotychczas nie prowadzone były rozmowy.
Dalszy przebieg obrad świadczył, że prezes przekonał radnych, gdyż
uchwała została podjęta przy dwóch głosach sprzeciwu.
Później Szymon Płusa, prezes klubu „Grom”, poinformował o ostatnich sukcesach naszych sportowców oraz o pobycie delegacji stowarzyszenia z naszej
gminy na Ukrainie (czytaj na
str. 14).
Przedstawiciele powiatu
poinformowali o przekazaniu dodatkowych środków
na drogę w Kierzu. –Teraz przed nami poważnym wyzwaniem jest modernizacja ul. Staffa w Majkowie. Trzeba zdawać sobie sprawę, że będzie
to droga inwestycja szacowana na ok. 5 mln złotych, a dodatkowo niejasne jest stanowisko powiatu starachowickiego, który ma być jednym
z udziałowców tej inwestycji. Ale wszystko zależy również od sytuacji
szpitala powiatowego – powiedział Stanisław Dymarczyk, członek zarządu powiatu.
Jest też problem z odwodnieniem tej ulicy, gdyż „Bumar” nie godzi
się na odprowadzenia wód opadowych na swój teren.
Zwyczajowo radni pod adresem wójta zgłosili szereg wniosków i in-

Zdzisław Rymarczyk
-

naprawy pęknięć w drodze w Michałowie,
fatalnego stanu technicznego mostu na Żarnówce,
zniszczeń na drogach powstałych w wyniku rajdów crossowych,

Włodzimierz Foch
-

wykonania rowu i odwodnienia w Lipowym Polu Skarbowym

Marzena Piętak
-

ustawienia słupa przystankowego,

Tomasz Winiarski
-

właściwego oznakowania mogiły powstańczej,

Gabriel Szewczyk
-

stanu poboczy i chodników,
ustawienia dodatkowego słupa przystankowego od strony Jagodnego,
wykaszania poboczy przed posesjami ludzi starszych i przed pustostanami,
bezpańskich psów,
zniszczeń „porajdowych”,

Paweł Wiatr
-

kwestii układania w przyszłości dywaników asfaltowych na ulicach wykonanych ze szlaki,

Alicja Pasis
-

stanu ul. Staffa,
wybrzuszenia na ul. Św. Anny,
nieprawidłowego parkowania przy ogródkach działkowych,

Renata Kępa
-

złego stanu drogi w kierunku torów i zapadniętej tam studzienki.

W dalszej części obrad radni przyjęli sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011r. oraz podjęli uchwały dotyczące m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ
w Skarżysku Kościelnym za 2011r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej – Samorządowej Instytucji Kultury
w Skarżysku Kościelnym za 2011r., zmian w budżecie Gminy Skarżysko
Kościelne na 2012r. , zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2012 do 2024 i zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Jacenty Kita

Podziękowanie
W imieniu Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków przy
parafii Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym, Rady Sołeckiej
Świerczka i Sołtysa serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na „Majówkę Patriotyczną” w dniu 26 maja br. Dziękujemy gościom
i mieszkańcom okolicznych miejscowości. Była to żywa lekcja historii
dla nas wszystkich.
Szczególnie dziękujemy tym, którzy pomogli nam w przygotowaniu
tej uroczystości. Był to Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym, Wójt
Gminy Zdzisław Woźniak oraz Radna Powiatowa Danuta Banaczek.
Uroczystość objęta była honorowym patronatem Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego.
Przedstawiciel Marszałka odczytał list przygotowany specjalnie na
tę uroczystość oraz przekazał gadżety, które wraz z innymi upominkami wręczyliśmy przybyłym potomkom fundatora kapliczki.
Dziękujemy również wszystkim mieszkańcom, którzy tak czynnie
włączyli się w przygotowanie tej uroczystości. Nikt nie odmówił pomocy, byliśmy jedną wielka rodziną. Cieszymy się, że nasza praca przyniosła oczekiwane efekty.
Postaramy się wpisać tę uroczystość do naszego stałego harmonogramu.
Radna Marzena Piętak
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n o c kupały

Noc Kupały – Noc Świętojańska
W pięciolecie powstania Stowarzyszenia „Romano” zrzeszone
w nim osoby 23 czerwca zorganizowały cykliczną imprezę pod ha-

„Bliżej Serca” z Bliżyna. Można było degustować prastarych potraw,
wić wianki, skorzystać ze stoisk gastronomicznych.

słem „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Tym razem motywem przewodnim były obrzędy i zwyczaje związane z „Nocą Kupały – Nocą
Świętojańską”. Festynowi towarzyszyła wspaniała wystawa strachów
przygotowanych
przez
członków
stowarzyszenia. Imprezę prowadziły
Krystyna Staszewska oraz
Marta Kowalik – Staps,
które najpierw poprosiły
o uczczenie minutą ciszy zmarłych członków
„Romano”.
Na początek uczestników spotkania powitał
wójt Zdzisław Woźniak kierując do nich następujące słowa: -Niech
ta Noc Świętojańska będzie szczególna w naszej
kulturze gminnej. Niech
jedność z naturą połączy
nas wszystkich w trosce
o lepsze jutro. Dziękuję
Wam za szanowanie tradycji, a wystawę strachów
i Noc Kupały włączymy do
stałego naszego programu
kulturalnego gminy.
Z zaproszenia organizatorów skorzystało wielu zaproszonych
gości, w tym posłowie Maria Zuba i Krzysztof Lipiec, radna powiatowa
Danuta
Banaczek,
starosta
Michał Jędras i członek zarządu powiatu
Stanisław Dymarczyk.
Blok
artystyczny
rozpoczęli
uczniowie Zespołu Szkół
Publicznych pod kierunkiem
niezawodnej Renaty Wolskiej.
Wystąpił „Remedium”
oraz wokaliści: Magdalena Niziołek, Magdalena Kobierska, Patrycja
Górecka, Agata Kołodziej, Dominik Kopeć. Muzykę hip-hop śpiewał
Robert Grzmil. Wystąpił oczywiście zespół „Romano” oraz kapela
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Na zakończenie zabawę taneczną poprowadził DJ Tomasz Gluza.
Wspomnianą wystawę strachów ocenili wójt Z. Woźniak, naczelna „Tygodnika Skarżyskiego” Anna Kobierska oraz Czesław Gładyś.

Festyn wsparli: Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, Bank
Spółdzielczy w Wąchocku, Tygodnik Skarżyski oraz Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku –
Kamiennej, Firma Dan Dariusz Skóra, Andrzej Kwiatkowski, Firma
Dana Danuta Banaczek, Batmar, Czesław Gładyś.
Szczególne dyplomy otrzymali: pani Barbara Świerczyńska za
dbałość o podtrzymanie tradycji najstarszego produktu wsi - wypieku
obwarzanka, oraz pan Roman Gładyś za promocje gminy oraz wspieranie poczynań w kultywowaniu i krzewieniu tradycji oraz kultury
ludowej
Jacenty Kita

lipiec 2012

TAlen t y 2012

MŁODE TALENTY 2012

Młode Talenty 2012

22 czerwca 2012r. w gimnazjum w Skarżysku Kościelnym odbył się Festiwal „Młode Talenty”. Imprezę zorganizował Samorząd
Uczniowski gimnazjum wraz z opiekunem Anną Rokitą, przy współpracy z Dyrekcją, Radą
Rodziców oraz opiekunami
zajęć artystycznych: Moniką
Chrobot, Renatą Wolską
i Pawłem Rokitą. Pomysł na
festiwal zrodził się z potrzeby wspierania utalentowanej artystycznie młodzieży
uczącej się w naszej placówce.
Specjalnie na tę okazję przygotowano mnóstwo atrakcji m.in. wernisaż fotografii i rysunków,
koncert utalentowanych muzyków, spektakl teatralny oraz kiermasz
prac plastycznych.
Pierwszą część uroczystości rozpoczęły występy taneczne uczennic
klasy III szkoły podstawowej, przygotowane przez Marzannę Dręgę
i Beatę Pastuszkę. Następnie przedstawiono prezentację multimedialną ukazującą sylwetki najbardziej utalentowanych gimnazjalistów. Po
niej uczniowie klas V zaprezentowali krótką scenkę dotyczącą projektu unijnego, nad którym pracują z Agnieszką Pakułą, Agnieszką
Witt-Niewczas
oraz
Grażyną Wiatr. Na
zakończenie odbył się
koncert wokalno-instrumentalny przygotowany
przez młodych muzyków
pod kierunkiem Renaty
Wolskiej.
W
przerwie
po
pierwszej części festiwalu goście mieli okazję
podziwiać fotografie, rysunki i obrazy zaprezentowane na wernisażu.
Można było również skosztować wypieków uczniów i kupić na kiermaszu ich prace plastyczne.
Druga część festiwalu była dla wszystkich zgromadzonych wielką
niespodzianką. Uczestnicy zajęć teatralnych przygotowali spektakl,
który wyreżyserował Paweł
Rokita. Niesamowita dekoracja, klimatyczna muzyka oraz świetna gra aktorska sprawiły, że sztuka
zrobiła na wszystkich widzach ogromne wrażenie.
Kolejna taka wspaniała
impreza już za rok. Mamy
nadzieję, że będzie się ona
cieszyła dużo większym
zainteresowaniem rodziców i mieszkańców naszej gminy.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego dziękuje:
- Dyrekcji Szkoły i Radzie Rodziców za wsparcie w przygotowaniu imprezy,
- opiekunom zajęć artystycznych,
- uczennicom klasy II b (Darii, Klaudii, Karolinie, Gosi, Natalii,
Iwonie, Dominice) za pomoc w przygotowaniu imprezy i pracę
na kiermaszach,
- chłopcom obsługującym sprzęt (Marcinowi, Adrianowi, Hubertowi
i Karolowi),
- wszystkim uczniom, którzy przygotowywali wernisaże, dekoracje
i rekwizyty.

Muzyka
Beata Niziołek kl. IIIa, Patrycja Górecka kl. IIIa, Agata Kołodziej
kl. IIb, Anna Woźniak kl. IIc, Klaudia Katulska kl. IIc, Aleksandra
Gospodarczyk kl. Ib, Dominika Kobierska – kl. Ib, Maciej Wolski –
kl. Ib, Marysia Wito – kl. Ic,
Daria Gruszka – kl. Ic, Adam
Niziołek – kl. Ia, Dominika
Radek – kl. IIb, Dominik
Kopeć – kl. IIb, Karina
Piętak – kl. IIa, Angelika
Gruszczyńska – kl.IIc, Karol
Stefański – kl. IIc
Plastyka
Julita Maciejczak – kl. IIa,
Krystyna Zielińska – kl. IIIa,
Martyna Dukielska – kl. IIIa, Agnieszka Piętak – kl. IIIb, Natalia
Taler – kl. IIb, Dawid Klimorowski – kl. IIIb, Natalia Kos – kl. IIIb,
Dominika Jaśkiewicz – kl. IIIb, Ewelina Kocia – kl. IIIb, Daria
Bilska – kl. IIb

Fotografia
Aneta Kabała – kl. IIIb, Agnieszka Piętak – kl. IIIb, Daria Bilska
– kl. IIb, Klaudia Kamionka – kl. IIb, Jakub Płusa – kl. IIIa
Poezja
Przemysław Skrzypczyński – kl. IIIb, Adam Niziołek – kl. Ia,
Aleksandra Parszewska – kl. IIa, Patrycja Skrocka – kl. IIa
Recytacja
Hubert Szlęzak – kl. IIa, Angelika Gruszczyńska – kl. IIc, Dorota
Lenzion- kl. Ic, Karina Piętak – kl. IIa, Arkadiusz Piętak – kl. Ib
Wynalazki
Sebastian Nurkowski – kl. IIb
Działalność charytatywna
Aleksandra
Gałczyńska – kl. IIIb,
Aneta Kabała – kl. IIIb,
Paulina Długosz – kl.
IIIb, Jakub Herman –
kl. IIIa
Sport
Adrian Pączek kl.
IIIc, Kamil Minda kl.
IIa, Maciej Niziołek
kl. IIb, Dawid Pisarski
kl. IIIb, Maciej Michalski kl. IIIb, Michał Wdowik kl. IIc, Krystian
Szwed kl. IIIc, Kamil Gajewski kl. IIIb, Artur Stefański kl. IIIc,
Bartosz Pawełczyk kl. IIIa, Dawid Klimorowski kl. IIIb,
Anna Rokita
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Ba śni ow y Świat
•
•
•

Dzieci w „Baśniowym świecie”

Choć to brzmi banalnie, przedszkole naprawdę poszerza horyzonty. Uczy przedszkolaki myślenia, pozwala zdobywać wiedzę, nowe
informacje. Tu dziecko dowiaduje się, co to jest Marzanna i po raz
pierwszy przeżywa powitanie wiosny. Może zbierać w ogrodzie kolorowe liście i wraz z panią ułożyć swój pierwszy zielnik.
Dzięki projektowi „Baśniowy Świat” dzieci z gminy Skarżysko
Kościelne miały możliwość wyrównania dysproporcji w dostępie do
bezpłatnej, świadczonej na wysokim poziomie edukacji przedszkolnej. Łącznie w okresie dwóch lat ze wsparcia Europejskiego Funduszu
Społecznego skorzystało 176 dzieci zameldowanych na terenie gminy
Skarżysko Kościelne w wieku 3-5 lat oraz 91 rodziców.

W pięciu wspartych w ramach projektu placówkach przez 5 godzin dziennie dzieci rozwijały się biorąc udział także w dodatkowych
zajęciach z logopedii, rytmiki, j. angielskiego oraz wyjazdach edukacyjnych. W ramach projektu dzieci odwiedziły m.in.: Teatr Lalki
i Aktora Kubuś w Kielcach, Hula Park w Radomiu, Centrum Zabawy
„Fantazja”, Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Dinolandię
w Bałtowie.
Trochę statystyki
Przez dwa lata realizacji projektu zorganizowano:
• 286 godzin zajęć z logopedii
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286 godzin zajęć z j. angielskiego
286 godzin zajęć z rytmiki
50 wyjazdów edukacyjnych

Wsparto:
• 176 dzieci biorących udział w zajęciach, wyjazdach
• 91 rodziców objętych wsparciem
Zakupiono:
• sprzęt oraz wyposażenie do punktów przedszkolnych za ok.
100 000,00 zł
• zabawki gry edukacyjne za ok. 20 000,00 zł
Projekt trwał od 01.09.2010r. do 31.08.2012r.
Wszystkie działania w ramach projektu były współfinansowane
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Rafał Graczkowski

Powiat dołożył na drogę w Kierzu
Rada powiatu na
sesji w dniu 25 maja
zdecydowała o przeznaczeniu
dodatkowego 1,4 mln złotych
na modernizację drogi
w Kierzu Niedźwiedzim.
Przypomnijmy,
że
wcześniej gmina przeznaczyła na ten cel 1
mln zł, podobnie jak

powiat. Przetarg na jej budowę jest już rozstrzygnięty. Okazuje się, że
owe 3,4 mln złotych wystarczy na przebudowę i modernizację odcinka
od skrzyżowania do granicy gminy w kierunku Zbijowa.
(jaki)
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Dzień Sa mo r z ąd owc a

Dzieci pracownikom samorządowym

kwiaty od dzieci oraz (jakże przydatne urzędnikom) długopisy od kadry przedszkola.

Tradycją naszej gminy jest to, że z okazji Dnia Pracowników
Samorządowych, dzieci z Przedszkola Samorządowego przygotowują
dla nich okolicznościowe inscenizację. Nie inaczej było w tym roku.
W sali konferencyjnej urzędu gminy grupa najmłodsza (3-4 latki)
pod opieką Anety Działak i Anny Tołwińskiej przedstawiły bajkę zatytułowaną „Kruki”.

Nim rozpoczął się występ A. Działak powitała obecnych na spotkaniu pracowników urzędu gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Za występ w imieniu
będącego w delegacji wójta Zdzisława Woźniaka
podziękowania na ręce
nauczycieli i dzieci złożyła Monika Mączyńska,
sekretarz gminy, obdarowując dzieci słodkościami. Z okazji przypadającego wówczas Dnia
Dziecka przekazała im
również najlepsze życzenia. –Abyście były
uśmiechnięci,
radośni,
szczęśliwi, spełniali swe
marzenia – powiedziała
M. Mączyńska.
Jacenty Kita

Zaprezentowana bajka była o tym, że mamy (w tej roli Natalia
Małecka) należy zawsze słuchać. Pytając, czy w domyśle: „Matka” to
„głowa” gminy, czyli wójt, pani Aneta sugestywnie potwierdziła.
Poza Natalią wystąpili: Adam Antoniak (Tata), Dawid Minda
(Narrator), Amelka Derlatka (Córka) oraz siedmiu braci: Olaf
Kowalik, Jakub Kiliński, Maksymilian Gąska, Oliwier Woźniak,

Marcel Zawadzki, Aleksander Derlatka i Marcel Rafalski.
Po przedstawieniu dyrektor przedszkola Barbara Kocia w imieniu
własnym, przedszkolaków oraz wszystkich pracowników przedszkola złożyła pracownikom urzędu życzenia, a symbolem pamięci były

Most w Majkowie musi poczekać na remont

Na przedostatniej sesji rady gminy radna Alicja Pasis zapytała
przedstawicieli powiatu o możliwość remontu i pomalowaniu mostu
w Majkowie. Niestety, niewiele wskazuje na to, aby stało się to szybko.
–Póki co niech stoi, bo powiat zlecił ocenę stanu technicznego wszystkich mostów w powiecie i dopiero potem podejmie decyzję o kolejności remontów. Być może most w Majkowie doczeka się go w 2013 roku
– powiedział Stanisław Dymarczyk, członek zarządu powiatu.
(jaki)
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Jub ileusz PSM

Jubileusz 50. lecia skarżyskiej szkoły
muzycznej

Półwiecze działalności w dniu 2 czerwca świętowała zaprzyjaźniona z naszą gminą Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im.
Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej.

Na tę okoliczność w siedzibie placówki odbył się uroczysty, urodzinowy koncert z udziałem wielu znamienitych gości i uczniów PSM.
Wśród nich byli wójt gminy Zdzisław Woźniak, sekretarz gminy
Monika Mączyńska oraz goszcząca wówczas w naszej gminie delega-
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cja z zaprzyjaźnionych gmin ze Słowenii, Mołdawii i Białorusi.
Po wprowadzeniu sztandaru i odegraniu „Mazurka Dąbrowskiego”
obecnych powitała dyrektor szkoły Elżbieta Rokita. Następnie wojewoda Bożentyna Pałka – Koruba zasłużonym pedagogom wręczyła
medale i odznaczenia państwowe, po czym odbył się uroczysty kon-

cert jubileuszowy. Na jego zakończenie wystąpił zespół instrumentalny pod dyrekcją Kazimierza Długosza.

Następnie goście, w tym nasi samorządowcy, na ręce E. Rokity
złożyli życzenia i gratulacje.
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Zygmunta Noskowskiego
w Skarżysku – Kamiennej jest publiczna szkołą artystyczną. Organem
prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego a nadzór pedagogiczny sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej. Szkoła
prowadzi naukę w sześcioletnim i czteroletnim cyklu nauczania na
następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, gitara,
flet, klarnet, saksofon i instrumenty perkusyjne zgodnie z ramowymi planami nauczania. Przeciętnie w szkole kształci się 150 uczniów
(wielu z naszej gminy).
Wizytówką szkoły i tradycją jest konkurs młodych pianistów
,,Nad Kamienną”. W 2012 roku – w roku jubileuszowym 50. lecia pracy dydaktycznej i artystycznej – przypada 30.edycja konkursu.
Obecnie uczy się w szkole 140 uczniów z województw świętokrzyskiego i mazowieckiego. Szkołę ukończyło 940 uczniów, wielu kontynuowało i kontynuuje naukę w szkołach muzycznych wyższego stopnia.
Jacenty Kita
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LGD „U ŹRÓDEŁ” z wizytą w Majkowie
W dniu 26 maja br. w Majkowie gościliśmy naszych przyjaciół
z bratniego LDG „U Źródeł”, w ramach współpracy z naszym LGD
„Razem na Rzecz Rozwoju”.

Rozwoju” prowadził Wiceprezes Zarządu Mirosław Sasal, jej uczestnicy odwiedzili świetlicę OSP Lipowe Pole i Kościół pw. Św. Trójcy
w Skarżysku Kościelnym, gdzie zapoznano ich ze zrealizowanymi
projektami z zakresu operacji „małe projekty” w ramach wdrażania
lokalnych strategii rozwoju.

LGD „U Źródeł” obejmuje obszar dziewięciu gmin: Bliżyn,
Gowarczów, Końskie, Ruda Maleniecka, Smyków, Stąporków,
Białaczów, Paradyż, Żarnów, położonych na terenie centralno – południowo - wschodniej Polski. Gminy te leżą na terenach trzech powiatów: skarżyskiego, koneckiego i opoczyńskiego.

W Majkowie uczestnicy zapoznali się z realizacją projektu „Odnowa i rozwój wsi” pn. „Nad Żarnówką” - adaptacja Szkoły
Podstawowej w Majkowie na potrzeby bazy noclegowej, Majków, gm.
Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski”. Z realizacją projektu zapoznała zebranych radna, a jednocześnie Wiceprzewodnicząca Rady LGD
„Razem na Rzecz Rozwoju” Alicja Pasis.

Nie po raz pierwszy gościmy tak liczną grupę członków tego stowarzyszenia. Pierwsza taka wizyta miała miejsce w 2008 roku. W tym
roku nie tylko sołectwo Majków, ale również sołectwa Lipowe Pole
Plebańskie i Skarżysko Kościelne miały już czym się pochwalić.
W trakcie wycieczki, którą z ramienia LGD „Razem na Rzecz

Uczestnicy wycieczki byli pełni podziwu dla pracy, jaką włożyli
członkowie stowarzyszenia, jak również gmina Skarżysko Kościelne
w realizację projektów.
ap
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Fe s t y n w G r z ybowe j Gó r ze

Festyn rodzinny „Koko, Euro spoko”
W niedzielę 24 czerwca bieżącego roku w Grzybowej Górze odbył się wielki festyn rodzinny pod hasłem „Koko, Euro spoko” przygotowany przez Uczniów, Rodziców i Nauczycieli Szkoły Podstawowej
w Grzybowej Górze we współpracy z miejscową Ochotniczą Strażą
Pożarną. Uroczystość rozpoczęli Prezes OSP Marian
Gładyś
oraz
Dyrektor
Małgorzata Strzelec, którzy o godzinie 15.00 powitali zgromadzonych gości,
przedstawili harmonogram
imprezy, a na koniec życzyli
wszystkim udanej zabawy.
Festyn,
tradycyjnie
już, rozpoczęły występy
uczniów z naszej szkoły
w programie artystycznym poświęconym Euro
2012. Najpierw na scenie
zaprezentowały się w strojach ludowych uczennice
i uczniowie klas IV-VI,
które brawurowo wykonały hicior tegorocznego Euro, czyli przebój „Koko, koko, Euro spoko”.
Następnie estradę umiejscowioną na placu szkolnym zdominowały
występy poszczególnych klas specjalnie przygotowane na tę okazję.
Pierwsze wystąpiły dzieci z przedszkola w układzie tanecznym związanym z Francją, a przygotowanym pod opiekę Jolanty
Kobierskiej i Agnieszki
Zaborskiej. Po nich, również
w układzie tanecznym, pokazali się uczniowie i uczennice
z „Zerówki”, którzy pod opiekę Anety Makowskiej prezentowali ognistą Hiszpanię.
Następną grupą dzieci byli
uczniowie klasy I i II przygotowani przez Katarzynę Kowalik. Oni
tańczyli grecką Zorbę oraz opowiadali o państwie, które rywalizowało
z Polska w grupie tegorocznego Euro.
Tuż po nich na scenę wskoczyli chłopcy z klasy III w układzie
choreograficznym o kolejnym państwie finaliście Mistrzostw Europy
– Anglii. Grupę tę przygotowała do występu Justyna KlimaszewskaMalik. Występ klas starszych rozpoczęły uczennice z klasy IV prezentujące współgospodarza Euro – Ukrainę. Krótko o kraju opowiedziała
Patrycja Bułka, a następnie w duecie wokalnym z Weroniką Płusa
zaśpiewały i zatańczyły do piosenki „Polska – Ukraina”. Ich
występ bacznie obserwował
wychowawca Rafał Lipka. Tak
się złożyło, że klasa V prezentowała drugiego współgospodarza Euro – Polskę, a ich występ był równie żywiołowy jak
wcześniejszy,
przygotowany
przez Justynę Rokita. W układzie tanecznym wystąpiła cała
klasa, a piosenkę „Czyste szaleństwo” śpiewali poszczególni uczniowie
i uczennice z tej klasy. Na zakończenie tej części programu wystąpiła przygotowana przez Kingę Gawron klasa VI, która prezentowała
Włochy. Na scenie o legendarnych początkach Rzymu opowiadał
Łukasz Janiec, natomiast przed sceną do układu tanecznego szyko-

12 Nasza Gmina

wały się uczennice. Występ ich do piosenki „Mamma Maria” pełen
ekspresji i dynamiki nagrodzony został gromkimi brawami przez licznie tego dnia zgromadzonych widzów.
W drugiej części programu każda klasa przedstawiała wybraną dyscyplinę sportu, a o samej konkurencji opowiadała Dyrektor
Małgorzata Strzelec. I tak kolejno ujrzeć można było: kolarzy, bokserów, przedstawicieli narciarstwa, piłkarzy nożnych, ciężarowców (a
raczej dziewczynki dźwigające bagatela … 400 kg), karateków rozbijających „prawie
dębowe” deski oraz tenisistów
ziemnych. Wszystkie dzieci
wychodzące na scenę zbierały oklaski od publiczności,
a ich prezentacji towarzyszyła muzyka serwowana przez
DJ Tomasz Gluza.
Na koniec wystąpiły dzieci z grupy rytmiki przygotowane przez
Ewę Markowską, które przedstawiły cztery klasyczne tańce z wykorzystaniem rekwizytów.
Po występach dzieci przyszła pora na wielkie świętowanie rozpoczęcia lata i zbliżającego się końca roku szkolnego. Widzowie mogli
skosztować pysznych domowych wypieków, dzieci skakać na trampolinie, malować twarze i włosy oraz szaleć na boisku trawiastym pod
czujnym okiem druhów OSP.
W międzyczasie rozgrywano
mini-zawody sportowe, które
prowadziła Kinga Gawron, a w
których brały udział dzieci od
lat 3 do lat 13.
Około godziny 18 pojawiła się zapowiedziana wcześniej
niespodzianka. Był nią pokaz
tresury psów policyjnych przygotowany przez pracowników Działu
Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.
Świetnie wyszkolone owczarki słuchały się swoich treserów, a w prawdziwy podziw wprawiła publiczność prezentacja ataku psa na pozoranta wyposażonego w specjalny ochronny rękaw.
Po ich występie dyrektor szkoły i prezes OSP Marian Gładyś wręczyli nagrody zwycięzcom w poszczególnych konkurencjach, wśród
których był m.in. rzut kaloszem, czy rzut do celu.
Po tych wszystkich
atrakcjach rozpoczęła się
pełną parą zabawa taneczna, która im dłużej trwała,
tym więcej uczestników
przyciągała. Przy polskich
i zagranicznych przebojach
uczestnicy festynu bawili
się do późnych godzin wieczornych, aż żal było kończyć…
Cała impreza przebiegła spokojnie, a częste patrole Policji, czujność strażaków i nauczycieli zapewniła wszystkim bezpieczne świętowanie. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za wspaniałą,
bezpieczną zabawę. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze
serdecznie dziękuje Zarządowi OSP za sponsoring oprawy muzycznej,
a wszystkim Rodzicom za cudowne domowe wypieki i pomoc w zorganizowaniu i przygotowaniu festynu. Dziękujemy również sponsorom: Barbarze i Bogusławowi Sieczkom oraz Iwonie i Sebastianowi
Pik za zakup nagród dla dzieci.
Rafał Lipka
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Będą nas reprezentować na szczeblu
ogólnopolskim
23 czerwca 2012 roku w Ciekotach odbył się II Świętokrzyski
Festiwal Projektów połączony z wojewódzką olimpiadą wiedzy i umiejętności dla uczniów klas IV i V organizowanym w ramach projektu
„Zrozumieć świat” – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem
programów i oprzyrządowania
komputerowego – dla uczniów
klas 4 – 6 szkół podstawowych”.
Do konkursu przystąpiło 14 szkół
z województwa świętokrzyskiego, a w tym 28 zespołów projektowych. Konkurs rozgrywał
się w dwóch kategoriach: klas
czwartych i klas piątych.
Szkołę
Podstawową
w
Skarżysku
Kościelnym
w festiwalu projektów na poziomie klas czwartych reprezentowali uczniowie Jakub Zając, Michał Wierzbowicz, Kacper Kocia,
Kacper Gładyś i Kacper Ludew prezentując projekt „Składniki pogody” a na poziomie klas piątych: Aleksandra Pająk, Zuzanna Pakuła,
Maria Sieczka, Julia Walachnia i Eryk Ngo Ngoc prezentując projekt
„Świętokrzyskie czaruje”.
Uczniowie z klasy IV prezentujący projekt „Składniki pogody” jak
sama nazwa mówi, przeanalizowali składniki pogody, zaprezentowali

wykonane przez siebie pomoce dydaktyczne takie jak: wiatromierze,
deszczomierz oraz mini elektrownię. Przedstawili także wyniki swojej
pracy badawczej „Jak zostałem meteorologiem”. Przez 14 kolejnych dni
uczniowie dokonywali pomiary temperatury, ciśnienia, wilgotności,
natężenia światła przy użyciu interfejsu Cobra 4 „Pogoda” oraz tra-

dycyjnymi urządzeniami takimi jak ciśnieniomierz, barometr i termometr. Z otrzymanych wyników sporządzili wykresy porównawcze i dokonali szczegółowej analizy. Swym występem wywalczyli III
miejsce na etapie wojewódzkim i jako laureaci będą reprezentowali
uczniów klas czwartych z województwa świętokrzyskiego na etapie
ogólnopolskim.
Uczniowie z klasy V zaprezentowali projekt „Świętokrzyskie cza-

ruje”. Podczas swego występu pokazali wiele ciekawych doświadczeń
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu – interfejsu Cobra 4.
Dzięki któremu udowodnili, że zarówno cytryna, ziemniak jak i ogórek kiszony wytwarzają prąd i mogą zastąpić baterię. Pokazali również
czary m.in. znikający liścik i skaczące jajko. Swym występem oczarowali komisję konkursową i w rezultacie zajęli II miejsce na etapie wojewódzkim i jako laureaci będą reprezentowali uczniów klas piątych
z województwa świętokrzyskiego na etapie ogólnopolskim.
Równolegle z festiwalem projektów została przeprowadzona Olimpiada wiedzy i umiejętności dla uczniów klas IV i V. Do
Olimpiady przystąpiło 56 uczniów z klas IV i 48 uczniów z klas V. Ze
Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym do olimpiady przystąpiło 6 uczniów: Wiktoria Piętak, Piotr Tarabasz, Mikołaj Sieczka,
Krzysztof Stefański, Małgorzata Jakubczyk i Monika Wiatr. Przez
60 minut uczniowie rozwiązywali test matematyczno –przyrodniczo
– techniczny. Do grona laureatów II Olimpiady Wojewódzkiej zakwalifikowali się: Mikołaj Sieczka – klasa IV, Małgorzata Jakubczyk
i Monika Wiatr – klasa V. To oni wraz z 7 innymi uczestnikami olimpiady będą reprezentowali województwo świętokrzyskie na etapie wojewódzkim.
Opiekę nad zwycięskimi osobami sprawowały: Grażyna Wiatr,
Agnieszka Witt – Niewczas i Agnieszka Pakuła.
Jeszcze raz gratulujemy i życzymy sukcesów na etapie ogólnopolskim.
Agnieszka Pakuła
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Z wizytą na Ukrainie
Na zaproszenie prezydenta Międzynarodowej Akademii Kozackiej
M. Jewmienko mjr MAK Szymon Płusa i przedstawiciele zespołu
„Romano” oraz kabaretu „Grom” ze Skarżyska Kościelnego 26 i 27
maja 2012 r. uczestniczyli w obchodach poświęcenia kapliczki - symbolu pojednania w miejscowości Rogatyń na Ukrainie.

Wyjazd był wspaniałą promocja naszych zespołów i naszej miejscowości. Występy bardzo się podobały i zostaliśmy zaproszeni na

Na uroczystości przyjechały delegacje z Bułgarii, Gruzji, Polski
i z różnych zakątków Ukrainy.

Po części oficjalnej, w której nasi przedstawiciele również zostali odznaczeni, nastąpiła część artystyczna: występy zespołów, po-

kazy sztuk walk, ognisko i inne atrakcje. Wspaniale zaprezentował
się zespół Romano i kabaret Grom. Wystąpili w strojach promujących Gminę Skarżysko Kościelne. 27 maja zespół i kabaret wystąpił
we Lwowie.
Oprócz występów zwiedziliśmy cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie
złożyliśmy wiązankę kwiatów i zapalili znicz. W tym podniosłym
momencie towarzyszył nam mer Lwowa Petro Budzak, dla którego
daliśmy osobny koncert.
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kolejne uroczystości: w sierpniu do Lwowa, we wrześniu do Odessy.
Przysłali nam również zaproszenie przedstawiciele Bułgarii.
Szymon Płusa
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Zielona Szkoła w Górach Stołowych
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Gadce pod opieką Rafał Lipki, Radosława
Rosińskiego i Justyny Rokity wzięli udział w zajęciach „Zielonej
Szkoły”, które odbywały się w dniach 11-15 czerwca bieżącego roku
w Górach Stołowych. Wyjazd nastąpił w poniedziałek rano, a na trasie
naszego przejazdu do Dusznik-Zdroju leżało miasto gospodarz Euro
2012 – Wrocław.

ziemię, aby zastanawiać się nad zagadkami związanymi z hitlerowskim planem kompleksów Riese. Po południu tego samego dnia odwiedziliśmy Kudowę Zdrój i chociaż padający rzęsiście deszcz nie pozwalał na wiele, zdołaliśmy zobaczyć to uzdrowisko.
W czwartek pogoda również nie dopisywała, ale na szczęście
w planie było zwiedzanie Kopalni Złota w Złotym Stoku. Jest to jedna z wielu atrakcji turystycznych Kotliny Kłodzkiej, a do tego nie-

zwykle emocjonująca. W czasie zwiedzania szliśmy Chodnikiem
Śmierci, poznawaliśmy historię wydobycia złota, podziwialiśmy jedyny w Polsce podziemny wodospad. Na powierzchnię wyjechaliśmy
„Pomarańczowym Tramwajem”, po czym wszyscy uczniowie płukali
złoto jak prawdziwi poszukiwacze skarbów. Każdemu dziecku udało
się zdobyć niecodzienną pamiątkę, tym cenniejszą, że wypracowaną samodzielnie.
We Wrocławiu odbyliśmy lekcję historii i zwiedziliśmy Panoramę
Racławicką, która wywarła na wszystkich duże wrażenie. Następnie
udaliśmy się do Ogrodu Japońskiego na relaksujący spacer wśród roślin z Kraju Kwitnącej Wiśni. Na koniec naszego pobytu odświeżyliśmy się w Aqua Parku, a wizyta ta sprawiła dzieciom wiele radości.
Wieczorem dojechaliśmy do Dusznik, gdzie zamieszkaliśmy w Domu
Wczasów Dziecięcych „Green Rest”.
We wtorek 12 czerwca udaliśmy się na lekcje przyrody pośród „Błędnych Skał” leżących na terenie Parku Narodowego Gór
Stołowych. Jechaliśmy tam Drogą Stu Zakrętów, która liczy … 172
zakręty. Wejście i wędrówka tajemniczym
labiryntem stworzonym przez Liczyrzepę
sprawiła nam wiele
frajdy.
Znaleźliśmy
się tak blisko granicy
jak tylko można było,
dosłownie metry (i
ogromne przepaście)
dzieliły nas od Czech.
Po południu musieliśmy trochę zmienić nasze plany, gdyż
nastąpiło załamanie
pogody. Udaliśmy się
więc do Bazyliki Wambierzyckiej na spotkanie z historią powstania
sanktuarium maryjnego.
W Wambierzycach zwanych również dolnośląską Jerozolimą zobaczyliśmy także ruchomą szopkę, którą artysta Longin Wittig tworzył przez 28 lat!
Następnego dnia tj. w środę udaliśmy się do Książa w pobliżu Wałbrzycha. W przecudownym zamku (trzecim co do wielkości
w Polsce) wędrowaliśmy szlakiem od Piastów do tajemnic II wojny
światowej poznając skomplikowaną i zagmatwaną historię samej budowli, jak i Dolnego Śląska. Zwiedziliśmy odrestaurowane komnaty
należące do rodu Hochberg von Pless, a także zeszliśmy głęboko pod

Po powrocie do Dusznik okazało się, że pogoda się poprawia,
więc udaliśmy się za zdobywanie Szczelinca Wielkiego. Z najwyższym szczytem Gór Stołowych związana jest legenda o pięknej Emilce
i Murzynku, którego pokochała. Ich miłość zaklętą w skałach można
podziwiać do dziś wędrując na szczyt po 660 schodach, przeciskając
się w szczelinach pośród skał i drzew. Tuż przy szczycie czekała na nas
niespodzianka – wśród załomów skalnych leżał jeszcze śnieg! Z pięknych punktów widokowych widać było czeskie miasta i miasteczka,
a panorama Gór Stołowych bardzo przypominała nam nasze Góry
Świętokrzyskie.
Ostatniego dnia pobytu pożegnaliśmy się z uzdrowiskiem i Ziemią
Kłodzką i udaliśmy się w podróż do domu. Znów pojechaliśmy do
Wrocławia, gdzie podziwialiśmy rośliny z całego świata zgromadzone w Ogrodzie Botanicznym, a także niesamowite zwierzęta żyjące
w słynnym wrocławskim ZOO. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy
do Grzybowej Góry wieczorem 15 czerwca, a wszyscy uczestnicy przywieźli moc wrażeń i pamiątek. Dzieci nawiązały nowe znajomości,
przyjaźnie. Dla wielu z nich był to pierwszy „samodzielny” pobyt za
domem, egzamin z dojrzałości i odpowiedzialności, którzy wszyscy
zdali na piątkę!
Rafał Lipka
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Dzień Sportu w SP Grzybowa Góra

Pożegnanie ze szkołą

Jednym z najważniejszych zadań szkoły jest promowanie zdrowia i zachęcanie młodzieży do aktywnego i zdrowego spędzania cza-

W dniu 6 czerwca w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze odbyła się uroczystość pożegnania szóstoklasistów, którzy kończą II etap
edukacji.

su. Dlatego też nasza szkoła wzięła udział w Europejskim Tygodniu
Sportu dla Wszystkich, zorganizowanym na boisku szkolnym i terenie
wokół szkoły. Ważne jest, aby poprzez takie imprezy nauczyć dzieci
prawidłowego stosunku do własnego zdrowia i pokazać, że sport to
nie tylko wynik, ale właśnie droga do zdrowia.
Podsumowaniem akcji był Dzień Sportu w naszej szkole, który odbył się 31 maja 2012 roku. Dobrze zaplanowana i przygotowana zabawa na świeżym powietrzu dała gwarancję powodzenia i radości z Dnia
Sportu, w którym uczestniczyli uczniowie.
Zakończeniem Dnia Sportu był mecz piłki ręcznej Nauczyciele
– Uczniowie. Uczniowie objęli w nim szybkie prowadzenie, ale

Odbyła się dyskoteka, na którą już prawie absolwenci zaprosili kolegów i koleżanki z klasy V. Wcześniej klasa VI zasadziła przed
budynkiem szkoły drzewko, które będzie przypominało wszystkim,

gdzie wyrośli. W uroczystości udział wzięli Uczniowie, Rodzice
i Nauczyciele naszej szkoły.
(rl)

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Dyrektora ZSP
Nauczyciele dzielnie walczyli i doprowadzili do remisu i dogrywki.
W dogrywce lepsi okazali się Uczniowie, którzy triumfowali ostatecznie 15:12. W zabawach udział wzięło 30 uczniów.
W międzyczasie na boisku trawiastym uczniowie klas I-III brali
udział w grach i zabawach sportowych na wesoło, w których rywalizowało 15 osób.
W dniu 31 maja najmłodsze dzieci wzięły udział w grach i zabawach z użyciem różnych przyborów gimnastycznych: piłek, skakanek,
kolorowych worków, krążków. Dzieci żywiołowo i energicznie uczestniczyły w zabawie, w której wzięło udział 20 osób.
(rl)
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W dniu 29 maja odbył się turniej tenisa stołowego dla uczniów
Gimnazjum o „Puchar Dyrektora Gimnazjum”.
W turnieju brało udział 23 uczniów i rozegrano 23 mecze w systemie pucharowym. Rozgrywkom towarzyszyły duże emocje.
Najlepszymi okazali się:
I miejsce: Mateusz Szymański kl. IIIc
II miejsce: Adam Niziołek kl. Ia
III miejsce: Krystian Szwed kl. IIIc
Dyplomy i puchary wręczył dyrektor ZSP w Skarżysku Kościelnym
Witold Woźniak.
Turniej został zorganizowany w ramach projektu edukacyjnego
„Tenis Stołowy” przez uczniów klasy II a: Tomasza Płusa, Kamila
Kocia i Michała Wilczyńskiego pod opieką nauczycieli Tomasza
Kobierskiego i Bogusława Kabały.
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W Publicznym Gimnazjum zapłonął
znicz olimpijski
Jak co roku w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Dziecka na
sportowo. Tym razem uroczystość przygotowali chłopcy z klasy II
b, którzy realizowali projekt edukacyjny. Uczniowie: Patryk Błach,
Emil Ciosek, Grzegorz Derlatka, Amadeusz Król, Maciej Niziołek,
Sebastian Nurkowski, Bartosz Piętak i Mateusz Róg pod kierunkiem opiekuna projektu – wychowawczyni Anny Rokity przez 8 tygodni pracowali nad powierzonymi zadaniami. Chłopcy zajęli się przygotowaniem scenariusza, wykonaniem dekoracji, zakupem nagród,
zredagowaniem ogłoszeń, a następnie przeprowadzili całą imprezę
1 czerwca 2012r.

Uroczystość rozpoczęła się prezentacją drużyn poszczególnych
klas. Następnie wniesiono flagę Polski, flagę olimpijską i znicz olimpijski. Dyrektor Witold Woźniak otworzył „Szkolne Igrzyska” i życzył
wszystkim wielu sportowych wrażeń.

Po uroczystym otwarciu Dnia Sportu rozpoczęła się rywalizacja międzyklasowa o tytuł „Najbardziej usportowionej klasy w szkole”. Reprezentacje klas brały udział w wielu konkurencjach i musiały
się wykazać nie tylko wyśmienitą kondycją, ale także umiejętnością
współpracy w grupie.

Tytuł „Sportowej Klasy Roku” uzyskała klasa III c, II miejsce zajęła klasa III b, a III miejsce – klasy I a i I b.
Po zakończeniu rozgrywek międzyklasowych uczniowie mogli
spróbować swoich sił na stanowiskach
sportowych i zmierzyć się ze sobą
w konkursie odbijania piłki nożnej
oraz piłki siatkowej. Mistrzami „kapek” zostali Krystian Szwed (III c)
i Dawid Klimorowski (III b), a najlepszym siatkarzem okazał się Adrian
Pączek (III c).
Kolejną atrakcją Dnia Sportu był
mecz piłki siatkowej nauczyciele kontra uczniowie. Obie drużyny były bardzo zdeterminowane i walczyły o każdy punkt. Drużyna uczniów okazała
się jednak lepsza, pokonała nauczycieli
w ostatnim secie i wygrała całe spotkanie 2:1.
Po meczu swoje umiejętności taneczne zaprezentował zespół
KnockOut w składzie Daria Bilska, Klaudia Kamionka, Karolina
Karczmarek, Małgorzata Stefańska, Natalia Taler, Iwona Tarabasz
i Dominika Winiarska (IIb). Uczennice świetnie zatańczyły swój wła-

sny układ i zdobyły uznanie zarówno swoich kolegów jak i nauczycieli.
Dziewczyny z zespołu zapowiedziały, że w przyszłym roku będą reprezentować nasze gimnazjum w Kolorowym Zawrocie Glowy.
Na koniec rozdano dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów
imprezy. Podsumowano
również konkurs wiedzy
o sporcie i zdrowiu, który
odbył się 15 maja 2012r.
Nagrodę główną – album
o polskich sportowcach
wygrał Robert Jakubczyk
z klasy Ib.
Pan Dyrektor oficjalnie
zamknął imprezę, podziękował uczniom za sportowego ducha walki i złożył
swoim podopiecznym życzenia z okazji Dnia Dziecka.
Anna Rokita
Zdjęcia: Agnieszka Piętak
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Nie pal przy mnie, proszę
Uczniowie klasy I, II, III w Publicznej Szkole Podstawowej
w Kierzu Niedźwiedzim wzięli udział w II edycji programu profilaktyki antynikotynowej pt. „Nie pal przy mnie, proszę”. Program realizowany jest w ramach Krajowego Programu Ograniczania Zdrowotnych

Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Koordynatorem programu na
terenie szkoły była Kamila Wargacka. Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do
dzieci. Głównym celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci

we zachowanie w stosunku osób palących przy nich, i jak unikać sytuacji szkodliwych dla zdrowia. Przygotowano dla uczniów różne filmiki zamieszczane w sieci mówiące o tym, jak samo palenie szkodzi,
jak jest szkodliwe dla nas
wszystkich przebywanie
wśród osób palących.
Młodzież wykonała
plakaty, które przekazywały informację o złych
skutkach biernego palenia papierosów. Kolejnym
działaniem było przygotowanie przez uczniów
przedstawienia składającego się z dwóch scenek
ukazujących zły wpływ
palenia
papierosów.
Scenki ukazywały jak
szkodliwe jest przebywanie w obecności osób palących papierosy.
Uczniowie
bardzo
chętnie zaangażowali się
w realizację całego programu. Sprawiło im to wiele radości, zdobyły nowe wiadomości, postawy i umiejętności.
Kamila Wargacka

Udane półrocze Rafała Lipki
na bierne palenie tytoniu,
kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie
własne i swoich bliskich,
usystematyzowanie
i poszerzenie informacji
na temat zdrowia oraz
wykształcenie
postaw
asertywnych w sytuacji,
gdy narażone są na bierne
palenie.
Uczniowie uczestniczyli w pięciu zajęciach
warsztatowych na których
przez zabawę, rysunek,
śpiew zdobyli wiadomości
na temat zdrowia, wiedzę
umożliwiającą im właści-
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Pierwsza połowa roku jest niezwykle udana dla nauczyciela
z Grzybowej Góry, Rafała Lipki, który z powodzeniem rywalizuje
w trójboju siłowym.
Na pierwszych tegorocznych zawodach, rozegranych na początku
marca w Lublinie, Mistrzostwach Polski Seniorów w TS zdobył srebrny
medal, ulegając tylko Danielowi Grabowskiemu, byłemu mistrzowi
świata w tej dyscyplinie. Takie samo miejsce zajął podczas rywalizacji
w Pucharze Polski w trójboju siłowym klasycznym. Zawody odbyły się
w pierwszy weekend kwietnia w Kielcach, a Lipka musiał uznać wyższości reprezentanta kraju Damiana Ostrowskiego z Pieńska.
Największy sukces odniósł jednak 24 czerwca tego roku podczas
Pucharu Polski w trójboju siłowym rozegranego w Kielcach. Startując
w najcięższej kategorii +120 kg osiągnął wynik 750 kg (255 kg przysiady, 195 kg wyciskanie i 300 kg martwy ciąg) i wygrał! Za swoje zwycięstwo otrzymał okazały puchar oraz ponownie znalazł się w kadrze
Polski na drugie półrocze 2012 roku.
Jacenty Kita
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Od Michałowa do Rydna

Nasze scyzoryki

W niedzielę 27 maja grupa fotografów z terenu powiatu skarżyskiego odbyła fotospacer wzdłuż rzeki Kamiennej. Była to pierwsza
wyprawa z czterech planowanych w tym roku w ramach cyklu plenerów fotograficznych pod wspólnym hasłem „Powiat w obiektywie”.
Fotograficy podczas niedzielnego spaceru podążając od
Michałowa do Skarżyska udokumentowali wiosenny poranek w przyrodzie, gdzie głównym motywem była rzeka Kamienna i jej okolice.
Mimo tego, że tematem przewodnim pleneru było hasło „to, co żyje
wokół nas”, uczestnicy zwrócili także swoje obiektywy na piękno okolicznych młynów. Plener zakończył się wspólnym ogniskiem na trwającym Pikniku Archeologicznym „PraOsada Rydno”.
Głównym celem plenerów jest dokumentacja piękna powiatu
skarżyskiego – przyrody, krajobrazu, architektury, urbanistyki - przy
użyciu różnorodnych technik fotograficznych. Plenery to także okazja
do propagowania wśród mieszkańców powiatu sztuki fotografii, integrowanie środowisk zajmujących się fotografią zarówno tych początkujących, amatorów jak i zawodowców. Plenerom towarzyszyć będą
także warsztaty tematyczne.

W dniu 11 czerwca 2012r w Domu Twórców Ludowych w Kielcach
odbyła się gala Scyzoryki Festiwal 2012 w kategorii literatura.

Na galę został zaproszony Szymon Płusa, który przybył z kabaretem „Grom” ze Skarżyska Kościelnego. Wykonali oni napisany specjalnie utwór na festiwal scyzoryków doceniający bardzo ciężką pracę
organizatorów, jak również dziennikarzy, jury oraz wszystkich tych,
którzy pomagają w organizacji tego wspaniałego festiwalu.
Na zdjęciu powyżej Łukasz Sobieraj i Paweł Szcześniak
z Kabaretem Grom na scenie.
(jk)

Otwarte przedszkole

Wśród tematów spotkań plenerów fotograficznych będą:
„W czerni i bieli”, „To, co żyje wokół nas”, „Architektura stara i nowa”,
„Fotografujemy nocą”.
Na uczestników plenerów czekają nagrody.
Fotografie z plenerów zostaną, na zakończenie, przedstawione na
wystawie poplenerowej, posłużą także, jako materiał promocyjny powiatu skarżyskiego.
Organizatorami plenerów są: Stowarzyszenie RDEST, Grupa fotograficzna „Co-arto” i Powiat Skarżyski.
(jk)

Odnowili obrazy
Sołtys Gabriel Szewczyk wraz z człońkiniami Koła Gospodyń
Wiejskiego i mieszkańcami Grzybowej Góry w osobach: Stanisław
Warwas, Magdalena Piętak, Ewa Szewczyk, Małgorzata Król, Edyta
Kocia, Józef Łyżwa, Katarzyna Murarska odnowili ramy i podstawy
peretronów{obrazów} kościelnych. Są to dwa obrazy, którymi opiekują się mieszkańcy Grzybowej Góry. Odnowione obrazy wzięły udział
w procesji podczas Święta Bożego Ciała. Materiały do renowacji zostały zakupione z pieniędzy zebranych od mieszkańców Grzybowej Góry.
Gabriel Szewczyk

W dniach 18,19,20 VI 2012 roku w przedszkolu Samorządowym
w Skarżysku Kościelnym odbyły się dni otwarte przedszkola.
Dzieci, które od września 2012 roku przyjdą do placówki miały
możliwość w tych dniach odwiedzić przedszkole wraz ze swoimi opiekunami, aby wspólnie uczestniczyć w zajęciach i zabawach zorganizowanych specjalnie dla nich. Podczas pobytu w przedszkolu milusińscy
obejrzeli m.in. bajkę
wystawioną
przez
dzieci 5 i 6-letnie pt:
„Dobra to chatka,
gdzie mieszka matka”
oraz bajkę „Siedem
kruków”, którą przedstawiły dzieci młodsze.
Podczas spotkań
na dzieci czekały
także inne atrakcje:
malowanie
twarzy,
zabawy z balonikami,
drobne upominki i słodkości, jakie dzieci otrzymywały każdego dnia.
Dzieci będą miały możliwość odwiedzania przedszkola także
w miesiącu lipcu, ponieważ placówka będzie czynna. Doświadczenie
pokazuje, że takie spotkania pomagają dzieciom w adaptacji i wraz
z początkiem roku szkolnego maluszki nie będą miały większych problemów, aby na kilka godzin zostawić swoich najbliższych i wspaniale
bawić się w przedszkolu pod okiem swoich pań.
Zofia Sieczka
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Rozmai tości

Spotkanie z Renatą Piątkowską w bibliotece
W dniu 30 maja w GBP odbyło się spotkanie autorskie z Renatą
Piątkowską, znaną i cenioną autorką książek dla dzieci. W spotkaniu
z pisarką wzięli udział uczniowie kl. III z terenu gminy. Autorka ciekawie opowiadała o swojej twórczości literackiej.

Bohaterowie jej książek to dzieci, które mają poczucie humoru
i zwariowane pomysły. Pisarka przedstawiała swoim słuchaczom parę
swoich książek. Jedna z nich to książka „Gdyby jajko mogło mówić”,
w której wyjaśnia
dzieciom pochodzenie i znaczenie świątecznych zwyczajów.
Opowiedziała
również o swoich
innych
książkach,
których
fragmenty czytała Elżbieta
Kożurno. Zdaniem
pisarki świat widziany oczami dziecka
jest sam w sobie niezwykły, a szczypta
magii nikomu nie
zaszkodzi. Autorka zachęcała dzieci do czytania oraz uczestnictwa
w konkursach literackich, gdzie mogą próbować swoich sił w pisaniu
czy to poezji czy prozy na dowolny temat. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze. Na koniec spotkania pisarka składała dzieciom autografy.
Teresa Banaszczyk

SPROSTOWANIE
Stosownie do wypowiedzi sołtysa sołectwa Grzybowa Góra P.
Gabriela Szewczyka opublikowanego w nr.6/ 2012 „Naszej Gminy”
z czerwca br. dotyczącego bitwy powstańczej w Grzybowej Górze prostuję wypowiedź p. sołtysa, która godzi w dobre imię Stowarzyszenia
OSP podważając dorobek w przedmiotowej sprawie, czczeniu pamięci narodowej.
Do obchodów 145 rocznicy bitwy powstańczej w Grzybowej
Górze przypadającej w 2008 r. (19.04.1963) zwycięskiej, a zapomnianej Stowarzyszenie OSP przygotowywało się dużo wcześniej.
Sporządzono rys historyczny miejscowości zapoznano się z przebiegiem Powstania Styczniowego, utworzono „Bractwo Kurkowe”.
Obchody 145 rocznicę zapoczątkowane były przy figurce ufundowanej
przez Jacentego Płusę ku pamięci bitwy, a następnie odrestaurowanej przez św. pamięci Zenona Pika i obecnych opiekunów P. Barbarę
Pik i jej Rodzinę. Uczestniczyli w tej uroczystości zaproszeni goście:
parlamentarzyści, władze samorządowe, fundator Jacenty Płusa,

20 Nasza Gmina

mieszkańcy i młodzież ze szkoły podstawowej, Poczty Sztandarowe.
Po złożeniu wieńca, zapaleniu zniczy i oddaniu salutu armatniego
w remizie OSP młodzież ze Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze
wykonała inscenizację słowno - muzyczno powstaniu. W obchodach
uczestniczył Związek Strzelecki Radom, a przemawiał przy figurce
Poseł KPN Paweł Sońta, była też grochówka dla wszystkich mieszkańców.
Następne obchody rocznicowe odbyły się w kwietniu w 2009r.pod
patronatem Starosty powiatowego Jerzego Żmijewskiego przy tej samej oprawie jak w 2008 r.
W 2010r. z powodu żałoby narodowej nie obyły się. W 2011r. przy
udziale zaproszonych gości w tym euro posła Czesława Siekierskiego,
posłów ziemi świętokrzyskiej, władz samorządowych, policji, pocztów sztandarowych z OSP i Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze,
Rodziny Pików oraz mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży odbyły
się rocznicowe obchody. Po złożeniu wieńca, zapaleniu zniczy, oddaniu salwy honorowej uczestnicy spotkali się w remizie OSP, gdzie
młodzież szkolna przygotowała stosowne występy okolicznościowe, prelekcję o bitwie wygłosił Marian Gładyś, utwory muzyczne
o treści patriotycznej zaprezentowało małżeństwo Lidia i Romuald
Rogoszowie. Uczestnicy częstowani byli tradycyjną grochówką.
Dotychczasowe obchody w latach 2008 – 2009 i 2011 częściowo
były refundowane przez Urząd Gminy. Po obchodach 149 rocznicy
Powstania Styczniowego Kierzu Niedźwiedzim zwróciłem się do
Wójta Gminy Pana Zdzisława Woźniaka prośbą o dofinansowanie
obchodów 149 rocznicy bitwy w Grzybowej Górze. Wójt oświadczył,
że w budżecie nie ma środków na takie obchody i w tym roku „odpuszczamy”. Po zajęciu takiego stanowiska przez wójta gminy Zarząd
OSP zgodnie z podjętą wcześniej uchwałą postanowił skromnie przy
udziale Rodziny złożyć wieniec, zapalić znicze – symbol pamięci i oddać salwę honorową. Ze środków własnych OSP zakupiło wieniec,
znicze i środki pirotechniczne.
Dh. Małgorzata Strzelec jest członkiem Stowarzyszenia OSP
i składając zapalony znicz brała udział jako członek stowarzyszenia.
Pomawiając dh. M. Strzelec, że składając znicz jako Dyrektor
Szkoły bez udziału młodzieży jest godne pożałowania, biorąc pod
uwagę dotychczasowe zaangażowanie w organizowanie uroczystości
i udział w niej młodzieży szkolnej.
Chciałem tu podkreślić, że uroczystości w Kierzu Niedźwiedzim
są organizowane przez Radę Sołecką, Radę Gminy, Wójta
i Samorządowców Powiatowych. W Grzybowej Górze tylko Straż
i Szkoła Podstawowa organizuje te obchody. Przeglądając zdjęcia
z obchodów uroczystości nigdy nie widziałem by w nich uczestniczył
sołtys Grzybowej Góry p. Gabriel Szewczyk. Sam ubolewam, że obchody 149 rocznicy były skromne i cześć powstańcom oddali tylko
strażacy, Rodzina Pików i garstka mieszkańców. Żal swój wyraziłem
w piśmie pod tytułem „Zapomniana bitwa” dot. obchodów, które z jakiś względów nie zostało wydrukowane w gazecie „Nasza Gmina”.
Budowanie autorytetu na pomówieniach i insynuacjach powraca jak
bumerang. Sam mam pytanie: Dlaczego Rada Sołecka, Rada Gminy,
Rada Powiatu nie inspirują tego tematu, który był tabu w okresie PRL.
Marszałek II RP Józef Piłsudski wypowiadając się w parlamencie
mówił: „……kto nie pamięta o przeszłości nie jest godzien teraźniejszości, jak też przyszłości….”. Mam nadzieję, że 150 rocznica odbędzie się
z taką samą „pompą” jak w latach ubiegłych.
Piszący sprostowanie zastrzega sobie zmiany treści.
Z poważaniem
Marian Gładyś
Prezes OSP w Grzybowej Górze
Do wiadomości:
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
Rada Gminy Skarżysko Kościelne
Redaktor Naczelny Gazety „Nasza Gmina”
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Gościliśmy uczestników wiosennego
marszobiegu
Gmina Skarżysko Kościelne tym razem była gospodarzem
Powiatowego Marszobiegu Wiosennego - sielski krajobraz na trasie i dla przeciwwagi ogromne emocje oraz adrenalina na linii mety

towarzyszyły uczestnikom – mówi Jolanta Jagiełło ze Starostwa
Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej, które przy współpracy

Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym i Stowarzyszenia Creative
Community było organizatorem tej atrakcyjnej formy rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Najlepszym przykładem, że marszobiegi za każdym razem zaskakują jakimś nowym pomysłem jest ostatni Powiatowy Marszobieg
Wiosenny. Tym razem trasa wiodła leśnymi i polnymi dróżkami, któ-

rych nie brakuje w gminie Skarżysko Kościelne. Dużo zieleni, szum
drzew, spokój i cisza – to główne walory 7 – kilometrowej trasy, które
docenili uczestnicy marszobiegu. Jako pierwszy, już po 20 minutach,
do Kierza dotarł Zbigniew Pietras z Lipowego Pola.

Na spragnionych silniejszych emocji niespodzianka czekała na linii
mety, która znajdowała się przed Centrum Kulturalno-Oświatowym
i Sportowym w Kierzu Niedźwiedzim. Wysoki poziom adrenaliny
zapewniło boisko do speedballa. Takiej zabawy nie było jeszcze na
żadnym z dotychczasowych marszobiegów. Trzeba dodać, że wszystko odbywało się przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Boisko ogrodzone
było siatką zatrzymującą wystrzeliwane z karabinków
pociski z farbą, a zawodników chroniły
specjalne ubrania.
W
zawodach
speedbalowych
mogli wziąć udział
starsi
uczestnicy,
powyżej 16 roku życia. Dla młodszych
przygotowano budzące również dużo
emocji gry multimedialne.
Na koniec trwającej kilka godzin
udanej zabawy odbyło się losowanie
dwóch
rowerów
ufundowanych
przez stałego sponsora powiatowych
marszobiegów – firmę WTÓRPOL.
Po raz kolejny organizatorzy marszobiegu udowodnili, że powiat
skarżyski pełen jest atrakcyjnych, pięknych krajobrazów. Ale dopóki
nie będziemy zainteresowani turystyką lokalną, nie będziemy świadomi tego, co mamy w zasięgu wzroku.
Powiatowe marszobiegi organizowane trzy razy w roku – w zimie,
wiosną i jesienią – należą do cieszących się ogromną popularnością
imprez organizowanych przez starostwo w Skarżysku-Kamiennej i to
już od kilku lat.
(jaki)
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XVIII edycja Sportowego Turnieju Miast
i Gmin
W dniach 26 maja – 1 czerwca 2012 r. Gmina Skarżysko Kościelne
już po raz kolejny wzięła udział w „Europejskim Tygodniu Sportu dla
Wszystkich”. W ramach XVIII Edycji Sportowego Turnieju Miast

i Gmin, zorganizowanego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki,
pod patronatem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, samorządu gminnego wraz z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, klubami

Celem XVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin było podobnie
jak w latach poprzednich promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu,
rozbudzenie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktyw-

nych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, pobudzenie aktywności ruchowej osób w każdym wieku, o różnym poziomie sprawności fizycznej oraz poszerzenie i wzmocnienie współpracy
władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw,
placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego.
Imprezy odbywały się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
a także poza jej obszarem w czasie wycieczek wyjazdowych, w których
uczestniczyli zarówno nasi mieszkańcy jak i osoby, które zgłosiły się
do różnych zabaw i konkurencji sportowych.
Wszyscy chętni mogli wziąć udział w licznych turniejach, zawodach lekkoatletycznych, rajdach pieszych i rowerowych, wycieczkach,
torach przeszkód, biegach i grach zespołowych czy teście COOPERA.
W tym ostatnim udział wzięło aż 183 osoby w różnym wieku. Należy
również wspomnieć, iż wspólne zmagania sportowe m.in. turnieje,
zawody, czy rajdy kończyły się często spotkaniami integracyjnymi,
wspólnym grillowaniem, a czasem zabawą taneczną.
Łącznie przez pięć dni w 128 imprezach uczestniczyło 7221 osób.
Dagmara Marchewka

Można odpocząć na wodą
sportowymi i mieszkańcami. zorganizowano blok 127 imprez sportowo-rekreacyjnych, w których masowo uczestniczyły zarówno dzieci,
młodzież jak i osoby dorosłe.

Można już rekreacyjnie przebywać nad tzw. „oczkiem”
w Skarżysku Kościelnym obok ul. Urzędniczej. Wiosną, staraniem
gminy zostało ono oczyszczone i pogłębione. Kilka tygodni temu gmina ustawiła tam kosze na śmieci oraz ławeczki.

Miejsce to zaczyna się cieszyć coraz większą popularnością mieszkańców.
(jaki)
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Nasi sportowcy pierwsi w województwie
Ogromny sukces odnieśli nasi sportowcy podczas rozegranych 3 czerwca w Łopusznie Letnich Igrzyskach Ludowych
Zespołów Sportowych.
W łącznej klasyfikacji
gmin
Skarżysko
Kościelne zajęło I miejsce.
Pierwsze
miejsce
w swych konkurencjach zajęły LZS Kierz
Niedźwiedzi - piłkarki
ręczne, piłkarze ręczni,
siatkarze, piłka nożna
Grzybowa Góra. Na drugich miejscach uplasowały się siatkarki grające w drużynie Dana
Gameb, III miejsce koszykówka męska LZS
Skarżysko Kościelne,
podnoszenie odważnika 17,5 kg – Rafał
Lipka. IV miejsce zajęliśmy w trójboju samorządowym, w siat-

Skład: Tomasz Wołosz, Maciej Stefański, Tomasz Suwara,
Paweł Sadza.
W finale 2 : 1 z Miedzianą Górą.
Trójbój samorządowy – IV miejsce
Skład: Stanisław Czubak, Jarosław Mosiołek, Maciej Stefański.
Startowało łącznie 8 drużyn.
Wyciskanie ciężarka 17, 5 kg
Rafał Lipka zajął III miejsce.

kówce kobiet LZS Kierz a V
miejsce zajęła sztafeta sprawnościowa.
Nasze zespoły wystąpiły
w następujących składach:
Piłka ręczna kobiet – I miejsce LZS Kierz Niedźwiedzi

Skład: Anna Woźniak,
Ewa
Skowron,
Klaudia
Katulska
(b.),
Ewelina
Podgórska, Magda Cieloch, Milena Jelonek, Sandra Pączek,
Justyna Czubak, Dominika Wiśnios.
W grupie tej grały zespoły z Suchedniowa, Łącznej, Sichowa
i Brzeziny. Nasze zawodniczki wygrały wszystkie mecze a decydujący
z Suchedniowem 8:7.

Piłka nożna – I miejsce LZS
Grzybowa Góra
Skład:
Robert
Grzyb,
Dawid Bidziński, Mateusz
Piętak, Paweł Suwara, Mateusz
Rafalski, Michał Minda, Robert
Minda,
Piotr
Tokarczyk,
Mateusz Gunciasz.
Piłka siatkowa kobiet – II miejsce DANA GAMEB
Skład: Paulina Staniszewska,
Lena
Nowak,
Dominika
Świercz, Kaja Mamla.
Opiekunami naszych zawodników
byli:
Stanisław
Czubak, Marek Grzyb, Jarosław
Mosiołek oraz Tomasz Bilski.

Piłka ręczna chłopców - I miejsce Kierz
Niedźwiedzi
Sk ład:
To m a s z
Wołosz, Patryk Berus,
Kamil Duklas, Maciej
Skowron (b.), Przemysław
Bodo, Paweł Sadza, Rafał
Bodo, Łukasz Podgórski,
Łukasz
Musz y ńsk i,
Damian Katulski.
W finale nasi piłkarze
wygrali
8:6
z Rewirem Pińczów.
Piłka siatkowa chłopców
(3 osobowa) - I miejsce
(jaki)
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Fes t y n w K ier zu Niedź wiedzim

Witajcie wakacje w Kierzu Niedźwiedzim
W dniu 24 czerwca 2012 roku Publiczna Szkoła Podstawowa
w Kierzu Niedźwiedzim wraz z Radą Sołecką, Sołtysem, Rodzicami
i przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej zorganizowali festyn
rodzinny pod hasłem „Witajcie Wakacje”.

Dyrektor szkoły Jacek Banaszczyk przywitał wszystkich zaproszonych gości i mieszkańców Kierza oraz okolicznych miejscowości, po
czym rozpoczęła się cała impreza.
Dyrektor wcielił się w rolę prowadzącego i konferansjera, zapowiadał poszczególnych artystów i przygotowane atrakcje. Oprawę muzyczną zapewnił duet „Laguna”.

Na samym początku wszyscy przybyli mieli okazję podziwiać występy dzieci ze szkoły i przedszkola. Najmłodsze dzieci - przedszkolaki wystąpiły w piosence „My jesteśmy krasnoludki” i „Radio Hello”. Następnie
dzieci z zerówki i klasy I śpiewały piosenkę „Plecak, torba i walizka”

oraz „Tato nadchodzi lato”. Klasa II i III przygotowały własną piosenkę
„Zdrowie moje” na znaną melodię „Żono Moja”. Z klas starszych wystąpiła Weronika Wiśnios i Paulina Ulewińska i razem z przedszkolakami śpiewały piosenkę „Plastikowa biedronka”, a na gitarze grała Julia
Sasal. Dominika Wiśnios i Paulina Ulewińska zaśpiewały piosenkę
„Call Me Maybe”. Kolejnym występującym był Krzysztof Pączek w piosence „Szukam dziewczyny”, Julia Sasal i Paulina Ulewińska w piosen-

ce „Dyskoteka gra”, Jessika
Sadza i Klaudia Wiśnios
śpiewały piosenkę „Ejże, ejże
ja Ci się obejże..” Kolejnym
artystą był Krzysztof Pączek
w piosence „Promienie”.
Paulina Matacka, Klaudia
Wiśnios, Paula Wołosz
zaśpiewały
piosenkę
„Zakochany klaun”, a oprawę choreograficzną zapewnił
Wiktor Winiarski w fantastycznym przebraniu klauna. Następnie wystąpiła Dominika Wiśnios w piosence „Skrzydlate ręce”. Kulminacyjnym
i bardzo rozrywkowym momentem był pokaz mody zorganizowany
przez dzieci i ich rodziców. Alina Mróz wraz ze swoim synem Maćkiem
przedstawiła strój z epoki skóry bizona, Justyna Sadza wraz z córką
Julią prezentowały strój z lat 60-tych, jak i Magdalena Sadza z córką
Mają, a Artur Krakowiak z synem Antkiem i Jasiem prezentowali strój
Mistera Eksportu 2012, Marzena Lewandowska i jej córka Natalia pokazały strój z przyszłości. Wszystkie modelki i modele otrzymali gorące
brawa uznania.
Wśród pozostałych atrakcji był pokaz psów policyjnych, pompowane zjeżdżalnie, trampoliny, basen z kuleczkami, kiełbaski z grilla, lody
i wata cukrowa, malowanie twarzy. W jednej z sal szkolnych zorganizo-

wana była kawiarenka, gdzie można było schronić się przed gorącymi
promieniami słońca i zjeść kawałek ciasta oraz napić się kawy lub herbaty. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się także loteria fantowa.
Po krótkiej przerwie nastąpiła prezentacja talentów dzieci.
Wystąpili: Marysia Ulewińska, Dominik Maciejczak, Maja Sadza, Julia
Sadza, Weronika Wiśnios, Julia Sasal, Paulina Ulewińska, Dominika
Wiśnios, Jessika Sadza, Klaudia Wiśnios, Trio Szumiałów, Aleksandra
Wiśnios i Julia Sadza. Dzieci popisywały się swoim śpiewem, umiejętnością gry na różnych instrumentach.

Po wszystkich występach mieszkańcy i goście w dobrych nastrojach
dalej bawili w miłym towarzystwie przy dźwiękach muzyki.
Za naszym pośrednictwem dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowanie radnym Rady Gminy i Powiatu, Radzie Pedagogicznej, Radzie
Rodziców, Radzie Sołeckiej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej za pomoc
w organizacji festynu.
Jacenty Kita
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