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WYDAWNICTWO   SAMORZĄDOWE   GMINY   SKARŻYSKO   KOŚCIELNE

W numerze m.in.:
*	 gościliśmy	delegację	z	Ukrainy,
*	 trwają	prace	nad	Strategią	Rozwoju	Gminy,
*	 słoneczka	dla	samorządowców,
*	 wspaniały	występ	Teatru	Rodzica,
*	 sukces	Marysi Gładyś,
*	 zawody	strażackie	i	festyn	w	Grzybowej	Górze,
*	 z	życia	szkół,
*	 gmina	najlepsza	w	punktacji	gmin	na	mistrzostwach	LZS	

oraz	pozostałe	wydarzenia	sportowe.

Kolorowo zawrócili w głowie

To	 był	 prawdziwy	 show	 taneczny,	 a	 uświetniły	 go	 pokazy	 Mi-
strzyni	Świata	formacji	Latin	Show	Iwony Łataś.	24	maja	w	Zespole	
Szkół	Publicznych	14.	formacji	tanecznych	wzięło	udział	w	VII	edycji	
imprezy	Kolorowy	Zawrót	Głowy.

Czytaj na str. 9
Fotorelacja na str. 20

Rajd szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

Niemal	30	km	przejechali	uczestnicy	rajdu	rowerowego	szlakiem	
Miejsc	Pamięci	Narodowej,	który	w	dniu	15	czerwca	zorganizowało	
Stowarzyszenia	na	Rzecz	Odnowy	Zabytków	Parafii	św.	Trójcy.

Czytaj na str. 6

Jubileusz Złotych Godów

Czternaście	par	małżeńskich	z	naszej	gminy	otrzymało	medale	
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”.	–Małżeństwo	to	dodana	miłość	
żony	i	męża	–	mówił	do	Jubilatów	wójt	gminy	Zdzisław Woźniak.	
A	przewodniczący	rady	Paweł Wiatr	dodał:	-Jesteście	solą	tej	ziemi.

Czytaj na str. 4

Stanica w Michałowie otwarta
-	 To	 historyczna	

chwila	dla	Michałowa	
–	tymi	słowami	radny	
Zdzisław Rymarczyk 
rozpoczął	 uroczysto-
ści	 związane	 z	 ofi-
cjalnym	 otwarciem	
Stanicy	 rekreacyj-
no	 –	 sportowej	 w	 tej	
miejscowości.	 Uro-

czystość	odbyła	się	2	czerwca.
Czytaj na str. 19

A na imię ma Niedźwiadek
Gminne obchody Dnia Strażaka

Na	 tę	 chwilę	
strażacy	 z	 Ochotni-
czej	 Straży	 Pożarnej	
w	 Kierzu	 Niedźwie-
dzim	czekali	lata.	

I	 doczekali	 się.	
Staraniem	 wie-
lu	 osób	 i	 instytucji	
w	 dniu	 15	 czerwca	
podczas	 gminnych	
obchodów	 Dnia	
Strażaka	 w	 ich	 ręce	

został	 przekazany	 nowy	 wóz	 bojowy	 Star	 244.	 Dostał	 imię	 Niedź-
wiadek.

Czytaj na str. 2-3
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A na imię ma Niedźwiadek
gminne obchody Dnia Strażaka

Na	tę	chwilę	 strażacy	z	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Kierzu	
Niedźwiedzim	czekali	lata.	

I	doczekali	się.	Staraniem	
wielu	osób	i	instytucji	w	dniu	
15	 czerwca	 podczas	 gmin-
nych	obchodów	Dnia	Straża-
ka	w	ich	ręce	został	przekaza-
ny	nowy	wóz	bojowy	Star	244.	
Dostał	imię	Niedźwiadek.

Tuż	przed	godz.	16.00	na	
plac	 przyszkolny	 dowódca	

uroczystości	Henryk Pożoga	wprowadził	poczty	sztandarowe	Gmi-
ny	Skarżysko	Kościelne,	jednostek	strażackich	z	naszej	gminy	oraz	
OSP	Wola	Murowana,	skąd	pozyskany	został	wóz	bojowy.

Mszę	 się	 koncelebrowali	 ks.	 Mirosław Maciąg	 –	 gminny	 ka-

pelan	 strażaków	 oraz	 proboszcz	 parafii	 w	 Kierzu	 Niedźwiedzim		
ks.	kanonik	Janusz Mroczek.	W	homilii	ks.	Mroczek	mówił	o	co-
dziennym	 trudzie	 służby	 strażackiej,	 ich	 zaangażowaniu	 w	 życie	

gminy,	Kierza	oraz	parafii.
Po	 zakończeniu	 nabożeństwa	 dowódca	 uroczystości	 na	 ręce	

Ireneusza Żaka	 złożył	 meldunek	 o	 gotowości	 do	 ich	 rozpoczęcia.	
Odegrany	został	„Mazurek Dąbrowskiego”,	po	czym	wójt	gminy,	bę-
dący	 zarazem	 prezesem	 gminnym	 OSP	 Zdzisław Woźniak,	 powi-

tał	zaproszonych	gości.	Byli	
wśród	 nich:	 poseł	 Andrzej 
Bętkowski,	 przedstawiciel	
europosła	 Czesława Sie-
kierskiego	–	Adam Stoksik,	
wiceprezes	 ZW	 ZOSP	 RP	
Ireneusz Żak,	 komendant	
powiatowy	 PSP	 w	 Skarży-
sku	 –	 Kamiennej	 Sylwester 
Hamera,	 przewodniczący	
rady	 powiatu	 Eugeniusz 
Cichoń,	starosta	skarżyski	Michał Jędrys,	członek	zarządu	powiatu	
Stanisław Dymarczyk,	radni	powiatowi	Danuta Banaczek	i	Stani-

sław Czubak,	 dyrektor	
MPWiK	 Jan Stojek,	
przedstawiciele	 Nad-
leśnictwa	 Skarżysko	
–	 Kamienna.	 Gminę	
Skarżysko	 Kościelne	
reprezentowali	 wójt	
Zdzisław Woźniak,	 se-
kretarz	 gminy	 Monika 
Mączyńska	 oraz	 radni:	
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Marzena Piętak,	 Wiesław 
Derlatka,	 Wojciech Płusa,	
Stefan Kiełek,	 Włodzimierz 
Foch,	Janusz Ulewiński	i	To-
masz Winiarski.

W	swym	wystąpieniu	wójt	
wiele	 ciepłych	 słów	 skierował	
pod	 adresem	 naszych	 straża-
ków,	 którzy	 zawsze	 służą	 po-
mocą	potrzebującym.	–Nawet	

dziś,	kilka	godzin	wcześniej,	podczas	uroczystego	zakończenia	rajdu	
Miejscami	Pamięci	Narodowej	OSP	w	Lipowym	Polu	wyjechała	do	ak-
cji	pompowania	wody.	Wójt	podziękował	również	osobom	i	instytu-
cjom,	dzięki	którym	możliwe	było	pozyskanie	samochodu	bojowego.	
Szczególne	słowa	wdzięczności	skierował	do	Ireneusza Żaka,	dzięki	
którego	wsparciu	nowy	samochód	strażacki	trafił	nie	tylko	do	Kierza,	
ale	 wcześniej	 także	 do	 Grzybowej	 Góry.	 Wójt	 podziękował	 również	
osobom	 i	 instytucjom	 za	
wspieranie	 funkcjono-
wania	 naszych	 jednostek:	
komendzie	 wojewódzkiej	
i	 powiatowej	 PSP,	 Miej-
skiemu	 Przedsiębiorstwu	
Wodociągów	i	Kanalizacji	
w	 Skarżysku	 Kamiennej,	
Nadleśnictwu	 Skarżysko	
–	 Kamienna,	 	 Powiatowi	
Skarżyskiemu,	 Bankowi	 Spółdzielczemu	 w	 Wąchocku,	 Danucie Ba-
naczek,	Barbarze	i	Bogusławowi Sieczka	–	firma	Lider,	Mirosławowi 
Kocia –	firma	„Mat-bud”,	Karolowi Ubyszowi	–	skup	złomu,	Zdzi-

sławowi Naszydłowskie-
mu	 –	 sklep	 hydrauliczny,	
Magdalenie	 i	 Pawłowi 
Indyka,	Sylwii Arak,	Ma-
rii Arak,	Agnieszce i	Ta-
deuszowi Rut,	 Stefanii	
i	 Władysławowi Cieloch	
oraz	 radnym	 Rady	 Gmi-
ny	 Skarżysko	 Kościelne.	
Współudział	 w	 finanso-
waniu	 zakupu	 samocho-

du	miały	 również	 pozostałe	 jednostki	 z	naszej	 gminy	 tj.	OSP	Grzy-
bowa	Góra	i	OSP	Lipowe	Pole,	które	ze	swoich	środków	budżetowych	
przekazały	po	10.000	zł.

Podniosłym	momentem	gminnych	obchodów	Dnia	Strażaka	było	
wręczenie	 medali	 i	 odznaczeń.	 Złoty	 Medal	 „Za zasługi dla pożar-
nictwa”	otrzymała	Agnieszka Staszek – Zubrzycka,	medal	brązowy	
przyznany	został	dh.	Radosławowi Maciejczakowi.	Natomiast	odzna-
czenia	„Strażak Wzorowy”	wręczone	zostały	następującym	druhom:	
Tadeuszowi Chyb,	Stanisławowi Niziołek,	Damianowi Stachowicz,	
Rafałowi Lipka,	Robertowi Grzyb,	Wojciechowi Płusa,	Damianowi 
Minda,	Arkadiuszowi Bracha	i	Dariuszowi Sasal.

Dyplomy	 „Członka Honorowego”	 z	 kolei	 otrzymali	 Władysław 
Cieloch	i	Kazimierz Kowalik.	

Następnie	 druh	 Mi-
rosław Sasal	odczytał	akt	
przekazania	 samochodu	
pożarniczego.	 W	 akcie	
wymieniono	 darczyń-
ców	 zakupu	 wozu:	 Gmi-
nę	 Skarżysko	 Kościelne,	
Miejskie	Przedsiębiorstwo	
Wodociągów	i	Kanalizacji	
w	Skarżysku	–	Kamiennej,	

Nadleśnictwo	 Skarżysko	 –	
Kamienna,	Bank	Spółdziel-
czy	 w	 Wąchocku,	 Firmę	
„Dana”	 Danuty Banaczek	
oraz	 społeczność	 lokalną	
gminy	 Skarżysko	 Kościel-
ne.

Wręczenia	aktu	na	ręce	
prezesa	 OSP	 Kierz	 Niedź-
wiedzi	 Dariusza Sasala	
dokonał	wiceprezes	ZW	ZOSP	w	Kielcach	Ireneusz Żak.

Po	 poświęceniu	 wozu,	 chrztu	 auta	 dokonali	 Danuta Banaczek 
oraz	Jan Stojek,	a	kluczyki	wójt	Zdzisław Woźniak	wręczył	komen-
dantowi	gminnemu	OSP	Piotrowi Jańcowi.	Ten	z	kolei	przekazał	 je	
kierowcy	Krzysztofowi Wiatr.	On	od	razu	auto	wypróbował.	Zamigo-
tały	światła,	zawyła	syrena.	Poinformowano	także,	iż	decyzją	społecz-
ności	Kierza	wóz	będzie	nosił	imię	Niedźwiadek.	Pękł	szampan,	prze-
cięto	wstęgę	i	tym	samym	zakończyła	się	oficjalna	część	obchodów.

Część	 artystyczną	 rozpoczął	 debiutancki	 występ	 zespołu…	
„Niedźwiadki”,	który	powstał	z	 inicjatywy	dyrektora	Szkoły	Podsta-
wowej	 w	 Kierzu	 Jacka Banaszczyka.	 Dyrektor	 sam	 w	 nim	 zresztą	
występuje.	 Instruktorem	 muzycznym	 jest	 Janusz Ulewiński,	 który	

gra	na	akordeonie,	wspomaga	go	Ireneusz Pączek	grający	na	bębnie.	
W	skład	wchodzą	uczniowie	i	absolwenci	szkoły:	Maciej Ulewiński,	
Dominika Wiśnios,	Wiktoria Kuźdub,	Julia Sasal,	Paulina Ulewiń-
ska,	 Weronika Pożoga,	 Weronika Tarabasz,	 Weronika Wiśnios,	
Krzysztof Pączek,	Julia Sadza,	Wojciech Sadza,	Wiktor Winiarski,	
Zuzanna Lelonek,	Maria Ulewińska	i	Ola Azzarello.

Twórcy	 zespołu	 za	 naszym	 pośrednictwem	 pragną	 podziękować	
pani	Danucie Banaczek	za	sponsorowanie	strojów	dla	zespołu,	które	
z	zakupionych	materiałów	uszyły	Katarzyna Lelonek	i	Teresa Zbro-
ińska.

Jak	na	debiut	występ	wypadł	wspaniale,	o	czym	świadczyła	żywa	
reakcja	publiczności.

Ostatnim	akordem	uroczystości	był	występ	zespołu	„Niezapomi-
najka”	 ze	 Zbijowa.	 Chętni	 mogli	 również	 skorzystać	 z	 gastronomii,	
dzieci	z	placu	zabaw,	a	wszyscy	obejrzeć	wozy	strażackie.

Jacenty Kita
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Jubileusz Złotych Godów
14	 par	 małżeńskich	 z	 naszej	 gminy	 w	 dniu	 22	 maja	 otrzymało	

medale	 „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.	 –Małżeństwo	 to	 doda-
na	 miłość	 żony	 i	 męża	 –	
mówił	 do	 Jubilatów	 wójt	
gminy	Zdzisław Woźniak.	
A	 przewodniczący	 rady	
Paweł Wiatr	dodał:	-Jeste-
ście	solą	tej	ziemi.

Najpierw	 w	 kościele	
parafialnym	ks.	 proboszcz	
Marian Czajkowski	 od-
prawił	 Mszę	 św.	 w	 ich	
intencji	 z	 udziałem	 samych	 Jubilatów,	 członków	 ich	 rodzin	 i	 władz	

gminy.	 –Dziś	 chcemy	 po-
dziękować	 za	 to,	 że	 wy-
trwaliście	18	tys.	dni	razem	
i	 dochowaliście	 wierności	
przysiędze	małżeńskiej.	To	
ważne	 dziś,	 gdy	 tak	 wiele	
małżeństw	 nie	 dochowuje	
sobie	 wierności	 –	 powie-
dział	ks.	proboszcz.

Później	 w	 sali	 konfe-
rencyjnej	urzędu	gminy	młodzież	z	opiekunami:	Renatą Wolską	oraz	
Beatą Pastuszką	z	Zespołu	Szkół	Publicznych	przedstawiła	wzrusza-
jący	program	artystyczny.

Oficjalną	część	uroczystości	rozpoczęła	zastępca	kierownika	USC	
Urszula Suwara	witając	wszystkich	obecnych.

Kulminacyjnym	 momentem	 było	 wręczenie	 medali,	 dyplomów	
i	 kwiatów,	 czego	 do-
konali:	 wójt	 Zdzisław 
Woźniak,	 przewodni-
czący	 rady	 gminy	 Pa-
weł Wiatr,	 sekretarz	
Monika Mączyńska,	
zastępca	 kierownika	
USC	 Urszula Suwa-
ra,	 ks.	 proboszcz	 Ma-
rian Czajkowski	 oraz	

przedstawiciele	 Marszałka	 Województwa	 Zenon Piecaba	 i	 Ireneusz 
Żak.	 Nie	 zabrakło	 lampki	 szampana	 i	 wielu,	 wielu	 z	 serca	 płyną-
cych	życzeń.

Pół	 wieku	 temu	 na	 ślubnym	 kobiercu	 stanęli:	 Jan i	 Marianna 
Bilscy, Jerzy	 i	Wacława Bilscy,	Janusz	 i	Marianna Błach,	Zygmunt 
i	 Barbara Jaworscy,	 Ryszard	 i	 Elżbieta Kowalik,	 Mieczysław	 i	 Mi-
rosława Małeccy,	 Zygmunt	 i	 Barbara Magdziarz,	 Edward	 i	 Zofia 
Nowak,	Aleksy	i	Stanisława Pawełczyk,	Mieczysław	i	Leokadia Ra-
falscy,	Winicjusz	i	Barbara Sieczka,	Mieczysław	i	Marianna Sieczka,	
Jan	i	Joanna Witkowscy,	Marian	i	Anna Wrzesień.

Jacenty Kita

Wizyta delegacji z Ukrainy
Przez	kilka	dni	na	 terenie	powiatu	skarżyskiego	przebywała	de-

legacja	 Rejonu	 Kozowskiego	 na	
Ukrainie.	 Podpisano	 porozu-
mienie	 o	 współpracy.	 W	 imie-
niu	 powiatu	 skarżyskiego	 po-
rozumienie	 podpisali	 starosta	
Michał Jędrys i	 wicestarosta	
Waldemar Mazur.	 Ze	 strony	
Rejonu	 Kozowskiego	 podpisy	
złożyli	Pudlyk Iurii	–	przewod-

niczący	 Kozowskiej	 Rejonowej	 Administracji	 Państwowej	 i	 Repela  
Petro	–	przewodniczący	Kozowskiej	Rady	Rejonowej.

Wizytę	w	Skarżysku	Kościelnym,	ostatniego	dnia	pobytu	w	Pol-
sce,	czyli	26	maja,	rozpoczęli	od	zwiedzenia	firmy „Dana”	Danuty Ba-
naczek.

Później	w	sali	konferencyjnej	
urzędu	gminy	spotkali	się	z	nimi:	
wójt	 Zdzisław Woźniak,	 sekre-
tarz	gminy	Monika Mączyńska,	
przewodniczący	 rady	 gminy	
Paweł Wiatr,	 radni	 powiatowi	
Danuta Banaczek	 i	 Stanisław 
Czubak.	 Obecni	 byli	 również	
przedstawiciele	 powiatu	 ze	 sta-
rostą Michałem Jędrysem.	 Okolicznościowy	 poczęstunek	 dla	 gości	
przygotowały	„Grzybowianki”.

Jacenty Kita

Jubileusz 35-lecia kapłaństwa ks. Mariana 
Czajkowskiego

Podniosłe	 chwile	 w	 minioną	 niedzielę	 przeżywał	 ks.	 proboszcz	
Marian Czajkowski.	Minęło	właśnie	35	lat	Jego	posługi	kapłańskiej.	

W	 związku	 z	 tą	 wyjątkową	 okazją	 Mszę	 św.	 w	 intencji	 Jubilata	
odprawił	 ks.	 Szczepan Sieczka,	
a	homilię	wygłosił	ks.	Sławomir 
Płusa.	

Podczas	nabożeństwa	delega-
cja	 stanów	 naszej	 parafii	 złożyła	
Księdzu	najserdeczniejsze	życze-
nia.	Byli	wśród	nich	wójt	gminy	
Zdzisław Woźniak	 i	 sekretarz	

gminy	 Monika Mączyńska,	 dzieci	 ze	 scholi	 parafialnej,	 członkowie	
Odrodzenia	Ducha	Świętego,	Ry-
cerze	Kolumba	oraz	Stowarzysze-
nie	 na	 Rzecz	 Odnowy	 Zabytków	
Parafii	św.	Trójcy.

„Życzymy, aby Dobry Bóg 
obdarzył Cię obfitością swoich 
łask, dobrym zdrowiem, radością 
i umiejętnością przezwyciężania 
kłopotów dnia codziennego. Niech 
pomoc Boża, pomoc Ducha Świętego da Ci moc przemiany ludzkich 
serc i błogosławi w kolejnych latach sprawowania trudnych kapłań-
skich obowiązków. Dziś modlimy się o tę szczególną łaskę, abyś swym 
wielkim sercem owocnie mógł podnosić tych co upadli, rozplątywać to, 
co powikłane i dawać nadzieję. Niech to szlachetne powołanie i sianie 
ziaren Prawdy Bożej przyniesie Ci w kolejnych latach zadowolenie, ra-
dość i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi życio-
wej. Szczęść Boże!”	–	czytamy	w	życzeniach	przekazanych	przez	wójta	
Zdzisława Woźniaka	i	sekretarz	Monikę Mączyńską.

Jacenty Kita
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Słoneczko dla pracowników samorządowych
27	maja	każdego	roku	w	całym	kraju	obchodzony	jest	Dzień	Sa-

morządu	Terytorialnego	i	Dzień	Pracownika	Samorządowego.	Świę-
to	 to	 ustanowił	 Sejm	 RP	
dla	 upamiętnienia	 daty	
pierwszych	 w	 pełni	 de-
mokratycznych	wyborów	
samorządowych	 do	 rad	
gmin	i	miast,	które	odby-
ły	się	27	maja	1990	roku.

O	 tym	 dniu	 każde-
go	 roku	 pamiętają	 nasi	
przedszkolacy,	 którzy	
przybywają	 do	 Urzędu	

Gminy,	aby	wszystkim	świętującym	tego	dnia	złożyć	najlepsze	życze-
nia.

Tak	 było	 także	
w	tym	roku.	Występ	
dzieci	 zapowiedzia-
ła	 dyrektor	 przed-
szkola	 Barbara 
Kocia	 stwierdzając	
przy	 tym,	 że	 au-
torkami	 prezento-
wanych	 tekstów	 są	
panie,	które	przygo-
towały	 przedszko-
laków	 do	 występów	
tj.	Monika Sławińska	i	Aneta Działak.	Poza	swym	występem	dzieci	
przygotowały	wyjątkowo	aktualny	wówczas	(zważywszy	na	pogodę)	
prezent	tj.	wykonane	własnoręcznie	słoneczka.

Dziękując	za	występ	wójt	Zdzisław Woźniak	obdarzył	maluchów	
a	 także	 panie	 słodkim	 upominkiem	 i	 bacznie	 przyglądając	 się	 jed-

nemu	 z	 chłopców	
zauważył:	 -	 Masz	
taki	sam	krawat	jak	
ja.	 Będziesz	 pew-
nie	wójtem.

Reaktywowanie	
samorządu	 teryto-
rialnego	 w	 1990	 r.	
jest	 jednym	 z	 naj-
większych	 sukce-
sów	 okresu	 trans-
formacji.	 Trudno	
wyobrazić	 sobie	

obecnie	państwo	polskie	bez	samorządów	lokalnych	i	samorządu	re-
gionalnego.	

Jacenty Kita

Strategia Rozwoju Gminy Skarżysko 
Kościelne

Dnia	29.05.2013	r.	odbyło	się	posiedzenie	zespołu	ds.	opracowania	
Strategii	 Rozwoju	 Gminy	 Skarżysko	 Kościelne.	 W	 spotkaniu	 wzięli	
udział:	Monika Mączyńska,	Tomasz Błoński,	Dagmara Błach,	Piotr  
Piwowarczyk,	Joanna Jurczak,	Jan Ulewiński,	Zdzisław Rymarczyk,	
Robert Gładyś,	 Danuta Barwicka,	 Andrzej Skrzypczak,	 Wojciech 
Płusa,	Marzena Piętak,	Gabriel Szewczyk.	

Spotkanie	dotyczące	opracowania	strategii	rozpoczęła	od	przywi-
tania	 przybyłych	
sekretarz	 Moni-
ka Mączyńska.

W	 dalszej	
części	przystąpio-
no	 do	 prezentacji	
poszczególnych	
danych	 zebra-
nych	 z	 inwenta-
ryzacji	 każdego	

z	kapitałów.
Osoby	odpowiedzialne	za	przygotowanie	poszczególnych	inwen-

taryzacji	 zaprezentowały	 zebranym	 następujące	 zasoby	 potencjałów	
rozwojowych	gminy:

-	 Kapitał	ludzki	i	społeczny.
-	 Kapitał	atrakcyjności	inwestycyjnej.
-	 Kapitał	kultury	i	wizerunku.
-	 Kapitał	techniczny	i	infrastruktury	publicznej.
-	 Kapitał	jakości	życia.
W	trakcie	prezentacji	prowadzona	była	dyskusja	i	zadawanie	py-

tań	do	doradcy	Tomasza 
Błońskiego.	

Merytoryczna	 roz-
mowa	i	dyskusja	skupiła	
się	 na	 kilku	 kwestiach	
istotnych	do	rozważenia	
przy	 sporządzaniu	 stra-
tegii,	a	mianowicie:

-	 Jaki	 przemysł	
przetwórczy	 da	
się	 zrobić	 na	
podstawie	zasobów	naturalnych?	(drewno,	piaski,	żwiry	itp.)?

-	 Czy	osoby	z	wyższym	wykształceniem	emigrują	z	terenu	gmi-
ny?

-	 Ile	osób	pracuje	w	gminie,	a	ile	poza	nią?
-	 Możliwości	pozyskania	informacji	z	Urzędu	Pracy	lub	innych	

źródeł	 na	 temat	 struktury	 bezrobocia	 pod	 względem	 wy-
kształcenia.

-	 Klasyfikacja	jakości	dróg	gminnych.
-	 Dane	 dotyczące	 centrów	 obliczeniowych,	 sieci	 światłowodo-

wych,	masztów	telefonii	komórkowej.
-	 e-Urząd.	Jaka	jest	naprawdę	przepustowość	łączy?
-	 Wytyczenie	szlaków	turystycznych.
-	 Potencjał	rekreacyjno-sportowy	i	w	jaki	sposób	można	go	wy-

korzystać.
-	 Generacja	kosztów	utrzymania	szkół.
-	 Stosunek	liczby	uczniów	do	zatrudnionych	nauczycieli,
-	 Wykrywalność	policji.
-	 Rynki	zbytu	przedsiębiorców	z	naszej	gminy.
-	 W	 jakiej	 formie	 prawnej	 działają	 podmioty	 gospodarcze	 na	

terenie	gminy?
Robert Gładyś
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Rajd szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej
Niemal	 30	 km	

przejechali	 uczestni-
cy	 rajdu	 rowerowego	
szlakiem	 Miejsc	 Pa-
mięci	Narodowej,	któ-
ry	 w	 dniu	 15	 czerwca	
zorganizowało	 Sto-
warzyszenie	 na	 Rzecz	
Odnowy	 Zabytków	
Parafii	św.	Trójcy.

Z	 rana	postraszył	deszcz,	później	było	 już	 tylko	 lepiej.	Nim	wy-
ruszono	 na	 trasę	 Mszę	
św.	 w	 intencji	 ofiar	 walki	
o	 wolną	 Polskę,	 żyjących	
członków	 ich	 rodzin	 jak	
również	 zrzeszonych	
w	 Stowarzyszeniu	 odpra-
wił	ks.	proboszcz	Marian 
Czajkowski.	

Po	 Mszy	 św.	 cykliści	
wyruszyli	 na	 trasę.	 Naj-

starszy	 uczestnik	 Jan 
Sieczka	ma	lat	79,	uczest-
niczka	 Wanda Sułek	 lat	
76,	 najmłodsi	 licytowali	
się	 o	 miesiące,	 a	 byli	 to	
prawie	 9.	 letni	 Patryk 
Paź	i	Patryk Jędrzejczyk	
oraz	 10.	 letnia	 Marysia 
Dwojak.	 Na	 rower	 wsie-

dli	księża:	ks.	proboszcz	Marian Czajkowski	oraz	ks.	Andrzej Czaj-
kowski.	Dołączył	członek	zarządu	powiatu	Stanisław Dymarczyk.	

Trasa	wiodła	spod	pomnika	w	Skarżysku	Kościelnym,	gdzie	naj-
pierw	 uczestników	
powitała	prezes	Stowa-
rzyszenia	 Anastazja 
Górzyńska.	 Po	 zło-
żeniu	 wiązanek	 kwia-
tów	 i	 zapaleniu	 zniczy	
historię	 wydarzeń,	
które	 upamiętnia	 ten	
pomnik	 przypomniał	
Adam Cichocki,	które-

go	ojciec	Franciszek	w	wieku	33	lat	wraz	z	Teofilem	Kucharzewskim	
(42	lata)	i	Stefanem	Zbroją	(33	lata)	zginęli	w	sierpniu	1944	roku.	Swe	

wspomnienia	 przed-
stawiła	 również	 Wan-
da Sułek.

Ceremoniał	 pod	
każdym	z	odwiedzanych	
miejsc	 był	 identyczny,	
zmieniali	 się	 jedynie	
prelegenci	 opowiada-
jący	 historię	 sprzed	 lat.	
W	 Grzybowej	 Górze	

był	 to	 Marian Gła-
dyś,	w	Kierzu	Niedź-
wiedzim	 Stanisław 
Czubak,	w	Świerczku	
Marzena Piętak	a	Li-
powym	 Polu	 Plebań-
skim	 s.	 Klara Agata 
Niziołek.	W	Świercz-
ku	 dołączył	 wójt	

Zdzisław Woźniak.	Po	
drodze	 Tomasz Bilski	
ufundował	 wszyst-
kim	lody.

Meta	 rajdu	 miała	
miejsce	 pod	 pomni-
kiem	 ofiar	 II	 wojny	
światowej	 w	 Lipowym	
Polu	 Plebańskim.	 Na	
zmęczonych	 już	 nieco	

trudami	 rajdu	 oczekiwali	
strażacy	 w	 prezesem	 Tade-
uszem Chybem.	 Wiązankę	
kwiatów	 złożyli	 wójt	 Zdzi-
sław Woźniak,	 członek	 za-
rządu	 powiatu	 Stanisław 
Dymarczyk,	 ks.	 Andrzej 
Czajkowski oraz	 przedsta-
wicielka	 młodego	 poko-
lenia.	 Historię	 wydarzeń,	 poza	 wystąpieniem	 s.	 Klary,	 przedstawili	
w	formie	montażu	słowno	–	muzycznego	Karolina Chyb,	Agnieszka 
Kowalik	i	Mateusz Kowalik.

Rajd	zakończyło	wspólne	grillowanie.
Jacenty Kita
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nego	 Kapturka	 wcieliła	
się	 Katarzyna Kumalska,	
Wilkiem	 był	 Marcin Ku-
liński,	 Babcią	 -	 Mariola 
Szumiał,	 Gajowym	 -	 Ar-
tur Szumiał.	Dwaj	Drwale	
to	Marek Kumalski	 i	Do-
minik Derlatka,	 Babcią	
narratorem	Iwona Skorek,	
Zajączkiem	 -	 Magdalena 

Minda,	Wiewiórką	-	Katarzyna Solarz,	Matką	-	Bernadeta Wiatr.	
Ponadto	przedstawienie	oglądały	dzieci	z	klas	I	-	III	z	okolicznych	

szkół,	a	swoją	obecnością	zaszczycili	wyjątkowi	goście:	sekretarz	gmi-
ny	Monika Mączyńska,	Agata Gula	-	przewodnicząca	Gminnej	Ko-
misji	 Rozwiązywania	 Problemów	 Alkoholowych	 oraz	 emerytowana	
pani	dyrektor	przedszkola	Maria Piwowarska.	Powitała	ich	dyrektor	
placówki	Barbara Kocia.

Na	 szczególną	 uwagę	
zasługuje	 barwna	 sceno-
grafia	 przygotowana	 przez	
rodziców	 aktorów	 oraz	
pracowników	 przedszkola.	
W	 tym	 miejscu	 pracow-
nicy	 przedszkola	 pragną	
serdecznie	 podziękować	
aktorom	 teatru	 za	 ogrom-
ne	 zaangażowanie	 i	 wkład	
pracy	 włożony	 w	 przygotowania	 wszystkich	 przedstawień!	 Podzię-
kowania	 należą	 się	 także	 dyrekcji	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Skarżysku	
Kościelnym	za	udostępnienie	sali	gimnastycznej	oraz	pomoc	organi-

zacyjną.	Serdeczne	dziękujemy!!!
Po	 występie	 dyrektor	 Barbara Kocia	 ogłosiła	 wyniki	 konkursu	

przestrzennego	 zaty-
tułowanego	„Segrega-
cja to rewelacja”.	 Na	
konkurs	 wpłynęło	 9	
prac,	 które	 oceniała	
Renata Dziurzyńska	
–	 dyrektor	 przed-
szkola	 w	 Jagodnem	
oraz	 Teresa Banasz-
czyk	 –	 kierownik	
gminnej	 biblioteki.	
I	 miejsca	 zdobyli	 Jaś 
Kowalik	 i	 Wiktor 
Wiatr,	II	–	Maksymilian Gąska	a	III	–	Nadia Kocia,	Oskar Kolasa,	
Marcel Zawadzki,	Jaś Jabłoński	i	Zosia Jabłońska.

(jaki)

tE atr rodzIC a Pr zEdStaWIa

Fantastyczny występ Teatru Rodzica
„Snuj się, snuj bajeczko, a było tak niedaleczko. Właśnie tutaj nad 

rzeczką, mieszkała wdowa z córeczką”	-		tymi	słowami	rozpoczęła	się	
kolejna	bajka,	wystawiona	przez	Teatr	Rodzica	„Paluszek”.	

Tym	 razem	 nasi	 ak-
torzy	 odegrali	 tradycyj-
ną	 bajkę	 pt.	 „Czerwony 
Kapturek”,	 która	 została	
zaprezentowana	 przed-
szkolakom	 (obecnym,	
przyszłym,	a	także	byłym)	
z	okazji	Dnia	Dziecka.

I	 tak	 w	 rolę	 Czerwo-
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Uroczystości w Nałęczowie 
Na	zaproszenie	prezesa	Ligi	Obrony	Kraju	z	Nałęczowa	płk.	Leona 

Ginalskiego	kabaret	„Grom”	został	zaproszony	29	maja	br.	na	uroczy-
stości	majowe	oraz	otrzymania	nominacji	na	pułkownika	przez	Leona 
Ginalskiego	do	Nałęczowa.	

W	 uroczystościach	 uczestniczyli	 :	 przedstawiciele	 MON,	 amba-
sador	Rafał Wasik,	przedstawiciele	Kapituły	Bractwa	Św.	Stanisława 

ze	Zdzisławem ks. An-
drysewiczem,	 senator	
Bogdan Klich,	 który	
interesował	się	Między-
narodową	 Akademią	
Kozactwa	 i	 współpracą	
Polski	z	Ukrainą.

Szymon Płusa

Sukces recytatorski Marysi Gładyś
W	dniach	25	–	26	maja	br.	

w	 Starachowicach	 odbył	 się	
XXXIII	 Ogólnopolski	 Mały	
Konkurs	 Recytatorski	 2013	
(etap	 finałowy).	 W	 konkursie	
wzięła	 udział	 uczennica	 klasy	
II	 SP	 w	 Skarżysku	 Kościel-
nym,	Marysia Gładyś.	

Aby	 dojść	 do	 finału,	 Ma-
rysia	 musiała	 przejść	 przez	 2	

etapy	 konkursu.	 Jeden	 miał	
miejsce	w	Skarżysku-Kamien-
nej,	a	drugi	w	Kielcach.	

W	 finale	 uczennica	 mi-
strzowsko	 wyrecytowała	
dwa	 wiersze:	 Jana	 Brzechwy	
- „Znaki przestankowe”	 oraz	
Juliana	 Tuwima	 „Abecadło”,	
wygrywając	konkurs	 i	zdoby-
wając	 tytuł	 Laureata	 Złotego	
Klucza	do	Tajemnic	Wszechświata.

Takie	osiągnięcie	naszej	uczennicy	to	niewątpliwie	sukces,	szcze-
gólnie	dla	niej	samej,	jej	instruktora	–	Pawła Rokity,	który	przygoto-
wywał	dziewczynkę	do	każdego	z	etapów	konkursu,	jak	i	dla	szkoły	
oraz	rodziców.

Gratulujemy!
Jacenty Kita

kuLtur a

Muzyka etniczna i folkowa na naszej scenie
W	 niedzielę	 26	 maja	 (niestety,	 przy	 zimnej	 i	 deszczowej	 pogo-

dzie)	w	Skarżysku	Kościelnym	odbył	 się	Festiwal	Muzyki	Etniczno-
Folkowej.	 To	 nowe	
przedsięwzięcie	 ar-
tystyczne,	 którego	
celem	 jest	 popula-
ryzacja	 muzyki	 lu-
dowej	 i	 opartej	 na	
tradycyjnych	 źró-
dłach.	

Festiwal	 roz-
poczęły	 warszta-
ty	 śpiewu	 białe-

go,	 a	 zakończył	 występ	 kielczanina	 Dariusza Makaruka	 –	 muzyka,	
producenta,	 twórcy	instalacji	audiowizualnych,	związanego	z	polską	
sceną	niezależną.	W	Skarżysku	Kościelnym	Makaruk	zaprezentował	
utwory	ze	 swojego	najnowszego	albumu	„Erotyki Ludowe”.	Znalazły	
się	w	nim	współczesne	aranżacje	tradycyjnej	muzyki	ludowej.

Warsztaty	 Śpiewu	 Tradycyjnego	 (białego)	 poprowadziła	 Grupa	
Śpiewacza	przy	Fundacji	Muzyka	Kresów.	W	dalszej	części	programu	
festiwalu	był	koncert	zespołu	Natural	Beat	Band.	Gościnnie	wystąpili	
także	J. Gaca,	A. Chochół i	H. Gembalski.	Na	scenie	zaprezentowała	
się	 także	 Kapela	 Braci	 Dziobaków.	 Zwieńczeniem	 kilkugodzinnego	
festiwalu	był	występ	Dariusza Makaruka,	któremu	towarzyszył	Ze-
spół	Śpiewaczy	z	Rudy	Solskiej.

Była	 to	 pierwsza	 na	 terenie	 powiatu	 edycja	 festiwalu,	 w	 ramach	
którego	prezentowane	będą	zespoły	i	wydarzenia	artystyczne	czerpią-
ce	pełną	garścią	z	kultury	ludowej.

(jaki)

Cudze chwalicie
Stowarzyszenie	 Kultury	 „Romano”	 w	 Skarżysku	 Kościelnym	 za-

prasza	mieszkańców	naszej	gminy	na	VI	edycję	imprezy	„Cudze chwa-
licie, swego nie znacie”.	Tym	razem	odbędzie	się	ona	pod	hasłem	„Na-
tura i My”,	„Noc Kupały”.

Program	jest	następujący:
-	 17.00	–	otwarcie	wystawy	ziół,	chwastów,	kwiatów	(sala	konfe-

rencyjna	Urzędu	Gminy)
-	 17.15	–	występ	wokalno	–	taneczny	młodzieży	Zespołu	Szkół	

Publicznych	w	Skarżysku	Kościelnym
-	 18.00	–	recital	barytona	Andrzeja Zagdańskiego
-	 19.00	–	występ	zespołu „Romano”	i	kabaretu	„Grom”
-	 20.00	–	pokoleniowa	zabawa	Świętojańska

Serdecznie zapraszamy!
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Kolorowo zawrócili w głowie
To	 był	 prawdziwy	 show	 ta-

neczny,	 a	 uświetniły	 go	 pokazy	
mistrzyni	 świata	 formacji	 La-
tin	 Show	 Iwony Łataś.	 24	 maja	
14	 formacji	 tanecznych	 wzięło	
udział	w	VII	edycji	imprezy	Ko-
lorowy	 Zawrót	 Głowy	 zorgani-
zowanej	przez	Zespół	Szkół	Pu-
blicznych.

Uczestników	 poka-
zu,	 publiczność,	 jury,	 jak	
również	 gości	 w	 imieniu	
organizatorów	 powitały	
Anna Miernik	 i	 Beata 
Pastuszka.	Spośród	gości	
wymienić	 trzeba	 wójta	
Zdzisława Woźniaka,	
radnych:	 Marzenę Pię-
tak,	 Zbigniewa Górzyń-
skiego,	 Stefana Kiełka	

i	 Janusza Sieczkę,	 dyrektora	
szkoły	 Witolda Woźniaka,	
a	także	gości	specjalnych:	Iwo-
nę Łataś	 i	 Marka Seweryna	
–	 Mistrzów	 Świata	 formacji	
Latin	 Show,	 jak	 również	 in-
struktora	 tanecznego	 Mar-
ka Bilskiego.

W	oczekiwaniu	na	werdykt	
komisji	 oceniającej	 na	 scenę	
wychodzili	 wszyscy	 tancerze,	

aby	 zabawą	 wypełnić	 czas.	 Bawiono	
się	 więc	 w	 pociąg,	 tańczono	 maka-
renę.	Na	zakończenie,	już	poza	kon-
kursem,	 wystąpił	 zespół	 K9	 z	 MCK	
w	Skarżysku	–	Kamiennej.

Występy	 tancerzy	 oceniało	 jury	
w	 składzie:	 Barbara Kwiatkowska,	
Iwona Łataś,	 Marek Seweryn,	 Ma-
rek Bilski,	 Renata Wolska i	 Anna 
Rokita.	

Po	 długich	 naradach	
ogłosiło	werdykt:
W kategorii klas I-III

I	miejsce	–	ZGAG	BII
II	miejsce	–	Słoneczka
III	miejsce	–	Smyk
IV	miejsce	The	Best
Wyróżnienie	 –	 Gwiaz-

deczki
W kategorii klas IV-VI

I	miejsce	–	Power	Dance
II	miejsce	–	Fart	Junior
III	miejsce	–	Oryginal

W Kategorii klas gimna-
zjalnych

I	miejsce	–	Stars
II	miejsce	–	Angels
III	miejsce	–	Fart
IV	miejsce	–	Neon
Nagrody	 wręczyli:	 Barbara Kwiatkowska,	 wójt	 Zdzisław Woź-

niak	i	dyrektor	szkoły	Witold Woźniak.	–Startowaliśmy	z	pewnymi	

obawami,	 a	 teraz	 przed	 organizatorami	 chylę	 czoła	 patrząc	 na	 ilość	
tancerzy	i	prezentowane	przez	nich	umiejętności.	Potraficie	i	wiecie,	
jak	to	zrobić.	Jestem	bardzo,	bardzo	zbudowany	–	powiedział	wójt.

Imprezę	zorganizowały:	Beata Pastuszka,	Anna Miernik,	Moni-
ka Chrobot,	a	prowadzili	ją	Arek Piętak	i	Maciek Wolski.

Organizatorom	i	tancerzom	gratulujemy!
Jacenty Kita

Fotorelacja na str. 20
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Zawody i festyn w Grzybowej Górze
Drugiego	czerwca,	w	niedzielne	popołudnie	na	placu	remizy	OSP	

oraz	boiskach	miejscowej	szkoły	podstawowej	zgromadziło	się	wielu	
widzów	i	zaproszonych	gości,	którzy	przybyli	oglądać	gminne	zawody	
sportowo-pożarnicze,	 a	 także	 podziwiać	 występy	 dzieci	 podczas	 fe-
stynu	rodzinnego.	

Zawody	strażackie	rozpoczęły	się	około	godziny	14.00	uroczystą	
zbiórką,	na	którą	stawiły	się	drużyny	seniorskie	z	Lipowego	Pola,	Kie-

rza	 Niedźwiedziego	
i	 oczywiście	 gospo-
darzy	 –	 Grzybowej	
Góry,	 a	 także	 5	 dru-
żyn	 młodzieżowych	
ze	 wspomnianych	
powyżej	 jednostek	
OSP.	 Najpierw	 gości,	
widzów	 i	 zawodni-
ków	 przywitał	 Prezes	
OSP	 Marian Gładyś.	

Następnie	 komen-
dant	gminny	Piotr Ja-
niec złożył	 meldunek	
dowódcy	 Jednostki	
Ratowniczo-Gaśni-
czej	 w	 Skarżysku-Ka-
miennej	brygadierowi	
Wiesławowi Ungie-
rowi	 o	 gotowości	
drużyn	 do	 przepro-
wadzenia	 zawodów.	 W	 Komisji	 sędziowskiej	 byli	 funkcjonariusze	
PSP	w	Skarżysku-Kam.:	st.	kpt.	Szczepan Wierzbowicz,	kpt.	Tomasz 
Kandyba	oraz	st.	ogniomistrz	Małgorzata Stopa.	Po	omówieniu	wa-
runków	 zawodów	 nastąpiło	 losowanie	 kolejności	 startów	 –	 pierwsi	
mieli	być	ochotnicy	z	OSP	Grzybowa	Góra,	drudzy	z	OSP	Lipowe	Pole	
i	 trzecia	miała	 startować	ekipa	OSP	Kierz	Niedźwiedzi.	Ze	względu	
na	podmokły	teren,	postanowiono	odbyć	dwie	konkurencje	seniorów	
(sztafeta	i	bojówka)	oraz	jedną	młodzieżową	bojówkę.	

Pierwszą	 konkurencją	 była	 sztafeta	 seniorska	 7x50	 m,	 w	 której	
triumfowali	druhowie	OSP	Grzybowa	Góra,	choć	pola	nie	ustępowali	
im	strażacy	z	sąsiednich	miejscowości.	Następnie	odbyła	się	rywaliza-
cja	drużyn	młodzieżowych,	które	zmagały	się	w	ćwiczeniach	bojowych	
dziewcząt	 i	 chłopców.	 Polegały	 one	 na	 wspólnym	 starcie	 drużyny,	
przeskoczeniu	 rowu	 z	 wodą,	 płotka,	 przejściu	 w	 tunelu,	 rozwinięciu	
czterech	 odcinków	 węża	 W-52,	 napompowaniu	 dwóch	 zbiorników	
wody	 o	 pojemności	 5l	 hydronetką	 i	 odczytaniu	 oznaczeń	 sprzętu.	
W	rywalizacji	wzięły	udział	2	ekipy	chłopców	oraz	3	drużyny	dziew-
częce.	 Zmaganiom	 młodzieży	 przyglądała	 się	 duża	 grupa	 rodziców	
i	 widzów,	 którzy	 oklaskami	 zachęcali	 młodych	 druhów	 do	 wysiłku.	

Ostatecznie	 rywaliza-
cję	 dziewcząt	 wygrała	
młodzieżówka	 OSP	
Grzybowa	 Góra,	 nato-
miast	 wśród	 chłopców	
triumfowali	 młodzicy	
z	OSP	Lipowe	Pole.	Po	
tych	 zmaganiach	 na-
stąpiła	chwila	przerwy,	
gdyż	 do	 rozwinięcia	
bojowego	szykowali	się	
seniorzy.	W	palących	promieniach	słońca	starsi	druhowie	mocno	po-
cili	się,	aby	uzyskać	jak	najlepszy	wynik	w	konkurencji,	która	polegała	
na	budowie	linii	ssawnej,	tłocznej	2	odcinki	do	rozdzielacza,	podanie	
dwóch	prądów	wody	–	obróceniu	tarczy	i	obalenie	pachołków.	Podob-
nie	jak	w	sztafecie	najlepsi	ponownie	okazali	się	strażacy	z	OSP	Grzy-
bowa	Góra.	

Po	zakończeniu	zawodów	komisja	sędziowska	udała	się	na	obra-
dy,	 a	 na	 placu	 szkolnym	 rozpoczął	 się	 festyn	 rodzinny	 pod	 hasłem	

„Najwięcej witaminy 
mają…”. 

Pierwsze	 na	 scenie	
pokazały	 się	 najmniej-
sze	 dzieci	 z	 Punk-
tu	 Przedszkolnego	
przygotowane	 przez	
Agnieszkę Zabor-
ską,	 które	 wystąpiły	
w	 układzie	 przygoto-
wanym	 do	 piosenki	
„Szczotka, pasta….”.	Po	
nich	 zaprezentowały	
się	dzieci	uczęszczające	

do	„Zerówki”.	Aneta Makowska	wraz	z	podopiecznymi	przygotowała	
piosenkę	„Gruszka”,	a	dodatkową	atrakcją	były	fantastyczne	przebra-
nia	dzieci!	

W	 międzyczasie	
komisja	 skończyła	
obrady	 i	 odbyło	 się	
uroczyste	 wręczenie	
dyplomów	 i	 pucha-
rów	 uczestnikom	
zawodów.	 Najlepszą	
drużyną	 gminnych	
zawodów	 sportowo-
pożarniczych	okazała	
się	 wśród	 seniorów	

reprezentacja	OSP	Grzybowa	Góra,	
która	 zwyciężyła	 przed	 Kierzem	
Niedźwiedzim	 i	 Lipowym	 Polem.	
Kolejność	 wśród	 młodzieżówek	
była	następująca:	dziewczęta	–	I	m.	
Grzybowa	Góra,	II	m.	Kierz	Niedź-
wiedzi,	III	m.	Lipowe	Pole;	chłopcy	
–	I	m.	Lipowe	Pole,	II	m.	Grzybowa	
Góra.	

Zarówno	 drużyny	 młodzieżo-
we,	 jak	 i	 seniorów,	 nagradzał	 Wójt	
Gminy	 Skarżysko	 Kościelne	 Zdzi-
sław Woźniak,	 Komendant	 Gmin-
ny	Piotr Janiec	oraz	brygadier	PSP	
Wiesław Ungier.	 Specjalne	 nagro-
dy	 od	 Marszałka	 Województwa	
Świętokrzyskiego	 Adama Jarubasa 
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otrzymała	 dziewczę-
ca	drużyna	młodzie-
żowa	 z	 Grzybowej	
Góry,	 a	 upominki	
wręczali	 wójt	 oraz	
radny	 Grzybowej	
Góry	 Wojciech Płu-
sa. 

Po	 wręczeniu	
pucharów	 na	 ręce	

Prezesa	OSP	Mariana Gładysia	jedna	z	mieszkanek	Grzybowej	Góry,	
Anna Pastuszka	 przekazała	 własnoręcznie	 namalowany	 obraz	 św.	
Floriana,	 który	 będzie	 ozdobą	 miejscowej	 remizy	 oraz	 wiersz	 upa-
miętniający	osiągnięcia	druhów.	

Na	 zakończenie	
głos	 zabrał	 przedsta-
wiciel	 Urzędu	 Mar-
szałkowskiego	 naszego	
województwa	 Ireneusz 
Żak.	

Po	jego	wystąpieniu	
festyn	 rodzinny	 ruszył		
pełną	 parą.	 Po	 prze-
rwie	na	scenie	pokazali	
się	 uczniowie	 klasy	 I,	
którzy	 pod	 kierunkiem	
Jolanty Kobierskiej	
przygotowali	 piosenkę	
„Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”.	Po	nich	klasa	II	i	III	wystą-
piła	we	wspólnym	układzie	tanecznym	do	piosenki	„Mydło lubi zaba-
wę”	 ,	 który	pomogła	 im	przygotować	Katarzyna Kowalik.	Następni	
na	 scenie	 byli	 eleganccy	 chłopcy	 z	 klasy	 IV	 w	 żywiołowej	 piosence	
„Czyścioch i brudas”,	a	ich	występ	opracowała	Kinga Gawron.	Tuż	po	
nich	wystąpiły	uczennice	klasy	V	w	piosence	„Ruch to zdrowie”,	któ-
rym	pomagał	Rafał Lipka.	Na	koniec	tradycyjnie	wystąpili	uczniowie	

i	 uczennice	 klasy	 VI	 przygotowywani	 przez	 Justynę Rokitę.	 Dzieci	
zaśpiewały	piosenkę	„Szanuj zdrowie”	do	popularnej	melodii.	Nie	był	
to	 jednak	ostatni	 tego	dnia	występ.	Chór	szkolny	prowadzony	przez	
Pana	 Piotra	 zaśpiewał	 piosenkę	 „Zdrowym i wesołym być” na	 melo-
dię	 znanego	 przebo-
ju.	 Później	 wystąpiły	
dzieci,	 które	 wiosną	
bieżącego	 roku	 zaj-
mowały	 czołowe	
miejsca	 w	 lokalnych	
przeglądach	piosenek	
i	 wierszy.	 Na	 scenie	
prezentowali	 się:	Zu-
zia Materek w	 pio-
sence	„Kubuś to miś”,	
grupa	 dzieci	 z	 „0”	

w	 nowoczesnej	 inter-
pretacji	„Lokomotywy”	
J.	 Tuwima,	 Klaudia 
Kwaśniewska	 w	 wier-
szu	 „Ziółko”,	 Daniel 
Gładyś	w	piosence	„Za 
miłość mą”,	a	na	okra-
sę	 formacja	 taneczna	
„Original”	 pokazała	
awangardowy	 układ	
do	największych	prze-
bojów	 muzycznych	
tego	roku.	

Po	 zakończonych	
występach	 artystycz-

nych	 wójt	 Zdzisław Woźniak	 wręczył	 dyplomy,	 medale	 i	 puchary	
najlepszym	 sportowcom	 naszej	 szkoły	 biorącym	 udział	 w	 Europej-
skim	 Tygodniu	 Sportu	
dla	Wszystkich.	Zwycięz-
cami	 zostali:	 w	 Punkcie	
Przedszkolnym	–	Kacper 
Garbacz,	w	Oddziale	„0”	
–	Anna Srtrzelec,	w	kla-
sach	I-III	w	kat.	dziewcząt	
–	Julia Pik,	a	chłopców	–	
Paweł Płusa;	 w	 klasach	
IV-VI	w	kat.	dziewcząt	–	
Patrycja Bułka,	a	chłop-
ców	–	Wojciech Strzelec.

Następnie	 zaczęła	
się	 zabawa	 w	 takt	 muzy-
ki	 serwowanej	 przez	 DJ	
Tomasza Gluzę.	Podczas	festynu	można	było	spróbować	domowych	
wypieków,	przysmaków	nowoczesnej	kuchni,	a	na	najmłodszych	cze-
kały	 m.in.	 skoki	 na	 trampolinie,	 kosmiczny	 make-up.	 Publiczność	
świetnie	się	bawiła,	a	z	każdą	nutką	gości	przybywało.	Festyn	skoń-
czył	się	około	godz.	23.00,	a	widzowie	rozchodzili	się	do	domów	przez	
dłuższą	chwilę.

Dyrekcja	 Szkoły	 oraz	 Grono	 Pedagogiczne	 dziękują	 Rodzicom	
za	 przygotowanie	 przepysznych	 domowych	 wypieków,	 wspaniałych	
strojów	na	występy	dzieci,	a	jednocześnie	przepraszają	za	opóźnienie.

Pragniemy	 również	 podziękować	 druhom	 OSP	 i	 Prezesowi	 Ma-
rianowi Gładysiowi	za	pomoc	w	zorganizowaniu	festynu,	sponsoro-
wi	słodkości	Panu	Sebastianowi Pik	oraz	Panu	Piotrowi Materek	za	
nagrody	do	konkursów,	a	wszystkim	obecnym	za	kulturalną	i	grzecz-
ną	zabawę.

Rafał Lipka
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Nauka poprzez zabawę i obcowanie 
z przyrodą

Uczniowie	klas	IV	–	VI	Szkoły	Podstawowej	w	Skarżysku	Kościel-
nym	 przebywali	 na	 „Zielonej szkole”	 w	 Janowie	 Lubelskim	 zorgani-

zowanej	 przez	 Edytę Bartosiewicz	
i	Katarzynę Malik.	

Podczas	 tego	 wyjazdu	 na	
uczestników	 czekało	 wiele	 atrak-
cji.	 Uczniowie	 zwiedzali	 ekspozycję	
taboru	 kolejki	 wąskotorowej	 oraz		
wystawę	 przyrodniczą.	 Spacero-
wali	 Lasami	 Janowskimi	 poznając	
rezerwaty	 przyrody	 („Imielty Lug”,	
„Szklarnia”,	 „Porytowe Wzgórze”),	
odwiedzając	 stuletnią	 pracow-
nię	 garncarską,	 gdzie	 mięli	 okazję	
sprawdzenia	 swoich	 umiejętności	
lepienia	 garnków	 na	 kole	 garncar-
skim.	

Podczas	 zajęć	 w	 terenie	 poznali	 nowe	 metody	 obliczania	 wieku	
i	wysokości	drzew,	budowę	torfowiska	oraz	obserwowali	rzadkie	ro-
śliny	 bagienne.	 Uczyli	 się	 jeździć	 konno,	 brali	 udział	 w	 olimpiadzie	
sportowej,	 leśnych	 podchodach,	 ognisku,	 dyskotekach.	 Bardzo	 dużą	
atrakcją	był	przejazd	samochodami	terenowymi	po	bagnach.	Nieza-
pomnianych	 wrażeń	 dostarczyło	 również	 pokonywanie	 przeszkód	
w	parku	linowym	oraz	pobyt	na	basenie.

Edyta Bartosiewicz

W zESPoLE Szkó ł

Test trzecioklasisty
21	 maja	 2013	 roku	 uczniowie	 klas	 trzecich	 szkół	 podstawowych	

w	całej	Polsce	przystąpili	do	Ogólnopolskiego	Badania	Umiejętności	
Trzecioklasistów,	przygotowany	przez	Instytut	Badań	Edukacyjnych	

OBUT.	Jest	to	test	dobro-
wolny,	 jednak	 przyłączy-
li	 się	 do	 niego	 również	
uczniowie	klasy	III	Szko-
ły	 Podstawowej	 im.	 Sta-
nisława	 Staszica	 w	 Skar-
żysku	Kościelnym.

Celem	 sprawdzianu	
kończącego	 I	 etap	 edu-
kacji	 jest	 dostarczenie	
informacji	 o	 tym,	 które	
umiejętności	 	 uczniowie	
dobrze	 już	 opanowa-

li	a	nad	którymi	warto	jeszcze	popracować.	Uzyskane	dane	pozwolą	
stwierdzić,	czy	potencjał	ucznia	został	odpowiednio	przygotowany	do	
kontynuacji	nauki	na	II	etapie	kształcenia.	

Trzecioklasiści	musieli	się	dziś	zmierzyć	z	testami	z	umiejętności	
językowych	 oraz	 matematycznych.	 Na	 sprawdzianie	 z	 polskiego	 na	
poziomie	1	pojawił	się	tekst	dotyczący	zaćmienia	słońca	oraz	ekspery-
mentu	z	tym	związanego.	Uczniowie	musieli	odpowiedzieć	na	pytania	
dotyczące	m.in.	Układu	Słonecznego.	Drugi	 tekst	dotyczył	przyjęcia	
w	zamku,	do	którego	przygotowano	pytania	zamknięte	oraz	otwarte.	
Na	teście,	który	bada	trzecioklasistów	z	zakresu	matematyki,	ucznio-
wie	oprócz	prostych	zadań	na	dodawanie	 i	odejmowanie,	mnożenie	
i	dzielenie,	odpowiadali	także	na	pytania	dotyczące	obwodu	figur	geo-
metrycznych	oraz	pokonywania	odległości	oraz	czasu.	

Test	był	dość	trudny	–	tak	ocenili	go	uczniowie.	Trzymamy	kciuki	
za	wyniki.

Agnieszka Pakuła

90. lat praw miejskich Skarżyska - Kamiennej
W	 ramach	 ob-

chodów	 jubileuszu	
90.	lecia	miasta	Skar-
żysko	 –	 Kamienna	
3	 czerwca	 odbyła	 się	
uroczysta	 Sesja	 Rady	
Miasta.	 Tym	 razem	
na	 sesji	 pojawili	
się	 nie	 tylko	 radni	

i	nieliczni	mieszkańcy,	ale	
również	zaproszeni	gości:	
posłowie,	 przedstawiciele	
Zarządu	 Województwa	
Świętokrzyskiego,	 wło-
darze	 sąsiednich	 miast	
i	 gmin,	 władze	 powiatu.	
Gminę	 Skarżysko	 Ko-
ścielne	 reprezentował	
wójt	Zdzisław Woźniak.	

Sesja	 rozpoczęła	 się	 od	 wprowadzenia	 sztandaru	 i	 hymnu.	 Na-
stępnie	prezydent	Roman	Wojcieszek	przedstawił	historię	powstania	
miasta.		

Sesję	zakończył	uroczysty	koncert	w	wykonaniu	muzyków	z	Pań-
stwowej	Szkoły	Muzycznej.

(jaki)
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Dzień Dobrych Uczynków w Gimnazjum 
w Skarżysku Kościelnym

Dzień	 Dobrych	 Uczynków	 (19	
maja)	był	dla	Samorządu	Uczniow-
skiego	 Publicznego	 Gimnazjum	
w	 Skarżysku	 Kościelnym	 kolejną	
okazją	 do	 zorganizowania	 akcji	
charytatywnej.	Tym	razem	ucznio-
wie	 włączyli	 się	 do	 ogólnopolskiej	
akcji	 fundacji	 „Arka”,	 zachęcającej	
do	robienia	dobrych	uczynków	dla	
ludzi,	zwierząt	lub	środowiska.

Przygotowania	 do	 tego	 dnia	

trwały	 dwa	 tygodnie.	 W	 tym	 cza-
sie	 członkowie	 SU	 zbierali	 książki	
wśród	 uczniów	 szkoły	 podstawo-
wej	i	gimnazjum.

20	 maja	 2013r.	 kolorowa	 dele-
gacja	 udała	 się	 do	 Szpitala	 Powia-
towego	 w	 Skarżysku-Kamiennej	
i	 przekazała	 zebrane	 książki	 do	

biblioteki	 Oddziału	 Dziecię-
cego.	Uczniowie	mieli	ze	sobą	
również	ciasteczka,	które	roz-
dawali	 pracownikom	 szpitala	
i	 przebywającym	 na	 oddzia-
le	dzieciom.

W	 każdym	 ciastku	 znaj-
dowała	się	karteczka	z	propo-

zycją	 dobrego	 uczyn-
ku.	 Po	 powrocie	 ze	
szpitala	 członkowie	
SU	 rozdali	 ciasteczka	
nauczycielom	 i	 pra-
cownikom	szkoły	i	za-
chęcali	 wszystkich	 do	
spełniania	 dobrych	
uczynków.	

Nad	przeprowadzeniem	akcji	czuwały:	opiekun	SU	(Anna Rokita)	
i	bibliotekarki	(Magdalena Mamcarz	i	Monika Walachnia-Zawadz-
ka).

(jaki)

W zESPoLE Szkó ł

Zajęcia z profilaktyki uzależnień 
„Młodość Bez Narkotyków”

W	 Zespole	 Szkół	 Publicznych	 w	 Skarżysku	 Kościelnym	 dla	
uczniów	 gimnazjum	 w	 ramach	 XI	 Świętokrzyskich	 Dni	 Profilakty-
ki	 dyrekcja	 i	 pedagog	 szkolny	 zorganizowali	 zajęcia	 z	 profilaktyki	
uzależnień	„Młodość Bez Narkotyków”	prowadzone	przez	specjalistę	
terapii	uzależnień,	profilaktyka	Stowarzyszenia	Pomocy	„ARKA NO-

EGO”	Sławomira Barańczyka.	Zajęcia	
odbyły	 się	 w	 każdej	 klasie	 w	 formie	
dwugodzinnych	 warsztatów.	 Ucznio-
wie	 poznali	 zagrożenia,	 jakie	 ze	 sobą	
niosą	 używki,	 omówione	 zostały	 po-
wody	sięgania	po	nie,	skutki	ich	przyj-
mowania	 –	 zarówno	 zdrowotne,	 spo-
łeczne	jak	i	prawne	oraz	działania	tzw.	
pułapki	uzależnienia.	Ponadto	podczas	
zajęć	uczniowie	zapoznali	się	z	prezen-
tacjami	 multimedialnymi	 dotyczący-
mi	 używek,	 puzzlami	 dydaktycznymi	

„Prawdy i mity na temat narkotyków”	 oraz,	 co	 bardzo	 uatrakcyjni-
ło	 zajęcia	 z	 Alkogoglami,	 które	 służą	 do	 demonstracji	 upośledzenia	
zmysłów	 występującego	
po	 spożyciu	 alkoholu	 –	
widzimy	 w	 nich	 świat	
tak,	 jak	 widzi	 go	 osoba	
będąca	 pod	 wpływem	
alkoholu,	 czyli	 jest	 ob-
niżona	 koncentracja,	
spowolniony	 czas	 reak-
cji,	 trudności	 z	 określe-
niem	 kierunków,	 zmia-
ny	 w	 ocenie	 odległości,	
zniekształcenie	 widzia-
nego	obrazu.	Dzięki	Al-
kogoglom	odczuwamy	jaki	wpływ	na	organizm	człowieka	ma	alkohol.	
Podczas	 profilaktyki	 terapeuta	 starał	 się	 odpowiedzieć	 na	 pytania,	
które	najczęściej	nurtują	młodych	ludzi	np.	dlaczego	sięgamy	po	nar-

kotyki,	dlaczego	się	uzależniamy,	od	kiedy	jest	się	uzależnionym?
Powyższe	 zajęcia	 miały	 na	 celu	 nie	 tylko	 przekazanie	 wiedzy	

o	uzależnieniach	i	trudnościach	młodych	ludzi	w	podejmowaniu	de-
cyzji	ale	 także	miały	wskazać,	 jak	w	asertywny	sposób	mówić	„nie”	
wobec	 propozycji	 przyjmowania	 narkotyków,	 alkoholu	 i	 nikotyny.	
W	 przypadku	 młodych	 ludzi	 bardzo	 ważną	 cechą	 jest	 umiejętność	
rozpoznawania	własnych	potrzeb	i	asertywnego	ich	wyrażania.

Renata Wiatr
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Spektakl profilaktyczny dla uczniów 
klas I – III szkoły podstawowej

15	 maja	 w	 ramach	 XI	 Świętokrzyskich	 Dni	 Profilaktyki	 dla	
uczniów	klas	I	–	III	szkoły	podstawowej	został	zorganizowany	spek-
takl	 profilaktyczny	 pt.	 „Wielka wyprawa Klary i Lutosława”	 grany	
przez	 aktorów	 Impresariatu	 Artystycznego	 „Inspiracja”	 z	 Krakowa.	
Program	promował	umiejętność	współpracy	w	grupie,	pożądanych	re-
lacji	rówieśniczych.	Dotykał	problemu	wykluczenia	z	grupy,	dokucza-
nia.	Uczył	zasad	zachowania,	kultury	wobec	rówieśników	i	starszych,	
akceptacji	innych	takimi	jakimi	są.	Owa	bajkowa	podróż	spotkała	się	
z	dużym	zainteresowaniem	ze	strony	uczniów,	którzy	w	trakcie	pro-
gramu	byli	aktywni,	odpowiadali	na	pytania	zadawane	przez	prowa-
dzących,	 poprzez	 zabawę	 utrwalili	 wiele	 przydatnych	 umiejętności	
w	życiu	codziennym.

Renata Wiatr

W zESPoLE Szkó ł

Uczą się i rozwijają
Szkoła	 Podsta-

wowa	 w	 Skarżysku	
Kościelnym	 w	 okre-
sie	 od	 01.10.2012r.	
do	 31.05.2013r.	 re-
alizowała	 zajęcia	
w	 ramach	 projektu	
współfinansowane-
go	 ze	 środków	 Unii	
Europejskiej	 w	 ra-
mach	 Europejskiego	
Funduszu	 Społecz-
nego	 Indywiduali-

zacja	 procesów	 nauczania	 i	 wychowania	 uczniów	 klas	 I-III	 Szkoły	
Podstawowej	Programu	
Operacyjnego	 Kapitał	
Ludzki	–	„Uczę się i roz-
wijam z indywidualiza-
cją”.

Głównym	 celem	
projektu	 było	 wyrów-
nywanie	 szans	 eduka-
cyjnych	 uczniów	 po-
przez	 indywidualizację	
procesu	 kształcenia	
oraz	 wzrost	 jakości	 na-
uczania	w	szkole.	

Projekt	 zakładał	 zindywidualizowanie	 procesu	 nauczania	 i	 wy-
chowania	uczniów	klas	I-III	poprzez	realizacje	określonych	zajęć	do-
datkowych	dla	uczniów	oraz	doposażenie	bazy	dydaktycznej	w	odpo-
wiednie	pomoce,	a	także	w	niezbędny	sprzęt.

W	projekcie	wzięło	udział	24	uczniów	z	klas	I-III,	którzy	uczestni-
czyli	w	czterech	rodzajach	zajęć:

-	 Zajęcia	 dla	 dzieci	 z	 trudnościami	 w	 czytaniu	 i	 pisaniu,	 w	 tym	
zagrożone	ryzykiem	dysleksji.	

-	 Zajęcia	 dla	 dzieci	 z	 trudnościami	 w	 zdobywaniu	 umiejętno-
ści	matematycznych.

-	Zajęcia	logopedyczne.	
-	Zajęcia	rozwija-

jące	 zainteresowania	
uczniów	 szczegól-
nie	 uzdolnionych,	
ze	 szczególnym	
uwzględnieniem	
nauk	 przyrodni-
czych.

Zajęcia	 pro-
wadziło	 troje	 na-
uczyciel:	 Anastazja 
Górzyńska,	 Marta 

Kocia,	Beata Pastuszka.	
W	 poszczególnych	 zajęciach	 specjalistycznych	 wzięły	 udział	 te	

dzieci,	 u	 których	 zdiagnozowano	 określone	 problemy.	 W	 zajęciach	
rozwijających	 zdolności	 i	 zainteresowania	 wzięli	 udział	 uczniowie	
szczególnie	uzdolnieni.	Rekrutacja	uczestników	odbyła	się	w	oparciu	
o	diagnozę	przeprowadzoną	przez	nauczycieli	wychowawców.	

W	ramach	projektu	na		potrzeby	uczniów	został	zakupiony	laptop,	
gry	i	zabawki	dydaktyczne	wspomagające	rozwój	dzieci	z	zakresu	wie-
lu	dziedzin:	matematyki,	logopedii,	j.	polskiego	i	przyrody.	

Pomoce	 te	uatrakcyjniły	prowadzone	zajęcia.	Ze	względu	na	 ich	
różnorodność,	 każde	 dziecko	 podczas	 zajęć	 mogło	 korzystać	 z	 po-
mocy	dostosowanych	do	 jego	możliwości	 intelektualnych	oraz	zain-

teresowań.		Zróżnicowany	stopień	trudności	ćwiczeń	przy	ich	wyko-
rzystaniu	pozwolił	na	indywidualizację	pracy	z	dziećmi,	odkrywanie	
i	rozwijanie	zainteresowań.	

Zajęcia	prowadzone	były	metodami	z	elementami	pedagogiki	za-
bawy,	stąd	też	były	dla	dzieci	bardzo	atrakcyjne.

Realizacja	 projektu	 pozwoliła	 na	 wyrównanie	 szans	 edukacyj-
nych	dzieci	z	klas	I-III	poprzez	indywidualizację	procesu	kształcenia	
uczniów	ze	specjalnymi	potrzebami	edukacyjnymi.	Zajęcia	dodatko-
we	 zapewniły	 dzieciom	 ofertę	 edukacyjno-wychowawczo-profilak-
tyczną	 zgodną	 z	 ich	 indywidualnymi	 potrzebami	 i	 możliwościami	
edukacyjnymi	 i	 rozwojowymi.	 Zwiększył	 się	 także	 stopień	 i	 zakres	
wykorzystania	aktywizujących	metod	nauczania.	

Dzięki	 projektowi	 zwiększona	 została	 dostępność	 i	 podniesiona	
została	jakość	wsparcia	i	pomocy	pedagogicznej	udzielanej	dzieciom,	
w	szczególności	dzieciom	o	specjalnych	potrzebach	edukacyjnych.

Anastazja Górzyńska
Marta Kocia

Beata Pastuszka
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Dzień otwarty w Szkole Podstawowej 
w Lipowym Polu

6	 czerwca	 w	 SP	
Lipowe	 Pole	 odbył	 się	
dzień	otwarty	szkoły.	

Tego	 dnia	 można	
było	 zwiedzić	 szko-
łę	 i	 przedszkole	 oraz	
zapoznać	 się	 z	 ofertą	
edukacyjną.	 Było	 bar-
dzo	 ciekawie,	 wesoło,	
a	przy	tym	nie	zabrakło	
atrakcji	 w	 postaci	 ma-
lowania	twarzy	czy	wy-
konywania	 zwierzątek	

z	balonów.	Przyszli	uczniowie	mogli	się	przekonać,	że	w	naszej	szkole	
dużo	się	dzieje,	a	atmosfera	jest	naprawdę	wyjątkowa.	

Rodzice	 mogli	 porozmawiać	 z	 wychowawcami	 i	 nauczycielami.	
Można	 też	 było	 zaj-
rzeć	 w	 każdy	 zaka-
marek	szkoły.	Szkoła	
powinna	 uczyć,	 ba-
wić	 i	 wychowywać,	
o	 czym	 można	 było	
się	 przekonać	 prze-
kraczając	 próg	 na-
szej	szkoły.

Już	 wcześniej	
rodzice	 zapisywali	
swoje	 pociechy	 do	
przedszkola	 i	 pierwszej	 klasy,	 a	 dzień	 otwarty	 spowodował	 jeszcze	
większe	zainteresowanie.

Ilona Wątła

Żywa lekcja historii w SP Lipowe Pole
Grupa	Artystyczna	„Rekonstruktor”	z	myślą	propagowania	histo-

rii	 eksperymentalnej	 przybyła	 do	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Lipowym	
Polu	Skarbowym,	by	zaprezentować	uczniom	żywą	lekcję	historii.	

Dzięki	 temu,	 uczniowie	 mogli	 zobaczyć	 rycerzy	 z	 prawdziwego	
zdarzenia.	Usłyszeć	jak	mówili,	jak	się	ubierali	i	czym	się	posługiwa-
li.	Pokaz	wywołał	zainteresowanie	uczniów,	którzy	po	występie	mieli	
możliwość	obejrzenia,	dotknięcia	mieczy,	tarcz	czy	uzbrojenia	rycerzy	
oraz	wykonania	pamiątkowego	zdjęcia.

Ilona Wątła

W SzkoLE W LIPoW ym PoLu

Dzień Matki w Szkole Podstawowej 
w Lipowym Polu

Dzień	 Matki	 to	 je-
dyny	taki	dzień	w	roku.	
Uczniowie	 ze	 Szkoły	
Podstawowej	 w	 Lipo-
wym	Polu	z	okazji	tego	
wyjątkowego	 święta	
przygotowali	dla	swych	
Mam	spektakl,	poprzez	
który	wyrazili	wdzięcz-
ność	 za	 trud	 włożony	

w	 ich	 wychowanie	 i	 bez-
warunkową	miłość.	

W	 pierwszej	 części	
akademii	 przedszkola-
ki	 pod	 przewodnictwem	
Katarzyny Żmijewskiej	
pięknie	 wyrecytowały	
wiersze	 dla	 Mam	 oraz	
zaśpiewały	 piosenkę.	
Uczniowie	 ze	 szkoły	
podstawowej	 wystąpili	

w	scenkach	ukazujących	codzienne	sytuacje	życiowe	związane	ze	swo-
imi	 Mamusiami.	 Widać	
było	 zaangażowanie	
uczniów,	 jakie	 włoży-
li	 w	 przygotowanie	 tej	
uroczystości.	 Były	 bra-
wa	i	łzy	wzruszenia.	

Mamy	wraz	z	dzieć-
mi	 chętnie	 brały	 udział	
w	konkursach	przygoto-
wanych	 specjalnie	 na	 tę	
uroczystość.	

Uwieńczeniem	 tego	 wspaniałego	 dnia	 były	 podziękowania	 dla	
Mam	oraz	wręczenie	laurek	własnoręcznie	zrobionych	przez	dzieci.	
Mamy	w	podzięce	upiekły	dla	swych	pociech	pyszne	ciasta.	Po	uro-
czystej	akademii	mie-
liśmy	okazję	obejrzeć	
kolekcje	 odzwiercie-
dlające	 hobby	 dzieci	
oraz	 portrety	 Mam	
wykonane	 przez	 sa-
mych	uczniów.

Ilona Wątła
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Zakończenie akcji Cała Polska 
czyta dzieciom

Pasowanie	organizowane	co	roku	przez	bibliotekę	publiczną	we-
szło	na	stałe	do	kalendarza	wydarzeń	i	jest	to	oficjalne	przejście	naj-
młodszych	do	grona	czytelników	biblioteki.	Pasowanie	na	czytelnika	
było	 długo	 oczekiwanym	 wydarzeniem.	 Dzieci	 z	 zainteresowaniem	
obejrzały	 przedstawienie	 przygotowane	 przez	 starszych	 uczniów	
z	Koła	Bibliotecznego	pod	opieką	Moniki Zawadzkiej	 -	nauczyciela	
bibliotekarza,	 rozwiązywali	 zagadki,	 zostali	 zapoznani	 z	 zasadami	
obowiązującymi	 w	 bibliotece	 oraz	 dowiedzieli	 się	 jak	 należy	 dbać	
o	książki.	

Spektakl profilaktyczny

Piętnastego	 maja	 do	 Szkoły	 Podstawowej	 w	 Grzybowej	 Górze	
przybyli	 aktorzy,	 którzy	 wystąpili	 w	 spektaklu	 profilaktycznym	 po-
święconym	uzależnieniom	od	komputera	i	nowych	technologii.	

Artyści	przekonywali	uczniów	o	szkodliwości	 zbyt	długiego	ko-
rzystania	z	komputera,	a	także	pouczyli	o	zagrożeniach	w	Internecie.	
Dzieci	z	uwagą	obejrzały	spektakl,	który	bardzo	im	się	spodobał.	

rl

rozmaItośCI

Sportowy Turniej Miast i Gmin 2013 
– sprawozdanie

W	dniach	26	maja	–	1	czerwca	2013	r.	Gmina	Skarżysko	Kościelne	
już	po	raz	kolejny	wzięła	udział	w	„Europejskim Tygodniu Sportu dla 
Wszystkich”.	

W	ramach	XIX	Edycji	Sportowego	Turnieju	Miast	i	Gmin,	zorga-
nizowanego	na	zlecenie	Ministerstwa	Sportu	i	Turystyki,	pod	patro-
natem	Wójta	Gminy	Skarżysko	Kościelne,	samorządu	gminnego	wraz	
z	placówkami	oświatowymi,	stowarzyszeniami,	klubami	sportowymi	
i	mieszkańcami.	zorganizowano	blok	209	imprez	sportowo-rekreacyj-
nych,	w	których	masowo	uczestniczyły	zarówno	dzieci,	młodzież	jak	
i	osoby	dorosłe.	

Celem	XIX	Sportowego	Turnieju	Miast	i	Gmin	było	podobnie	jak	
w	latach	poprzednich	promowanie	zdrowego	stylu	życia	oraz	aktyw-
ności	ruchowej	 jako	najlepszej	 formy	spędzania	wolnego	czasu,	roz-
budzenie	potrzeby	systematycznego	ćwiczenia	u	osób	nieaktywnych	
ze	wszystkich	środowisk,	grup	zawodowych	i	społecznych,	pobudze-
nie	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	 powszech-
nego.

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,	zawo-
dach	lekkoatletycznych,	rajdach	pieszych	i	rowerowych,	wycieczkach,	
torach	przeszkód,	biegach	i	grach	zespołowych	czy	teście	COOPERA.	
W	tym	ostatnim	udział	wzięło	aż	223	osoby	w	różnym	wieku.	Nale-
ży	również	wspomnieć,	iż	wspólne	zmagania	sportowe	m.in.	turnieje,	
zawody,	 czy	 rajdy	 kończyły	 się	 często	 spotkaniami	 integracyjnymi,	
wspólnym	grillowaniem,	a	czasem	zabawą	taneczną.

Dagmara Błach 
Sprawozdanie:	http://arch.skarzysko.com.pl/TMIG2013/STMiG_2013.xls	

Następnie	 zostali	 uroczyście	 pasowani	 otrzymując	 pamiątkowe	
dyplomy	oraz	zakładki	do	książek	wykonane	przez	uczniów	starszych	
klas.	 Dzieci,	 które	 wypożyczyły	 najwięcej	 książek	 dostały	 nagrody	
książkowe.	

Spotkanie	 przebiegło	 w	 miłej	 i	 przyjaznej	 atmosferze.	 Po	 takim	
wspólnym	 spotkaniu	 biblioteka	 będzie	 kojarzyła	 się	 najmłodszym	
z	miejscem	bezpiecznym,	przyjaznym,	radosnym,	gdzie	dzieci	są	za-
wsze	mile	widziane.

Teresa Banaszczyk
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Język polski na… sportowo
Dnia	 29	 maja	 br.	 w	 ra-

mach	 Europejskiego	 Tygo-
dnia	 Sportu	 grupa	 uczniów	
klasy	 IIa	 Publicznego	 Gim-
nazjum	 w	 Skarżysku	 Ko-
ścielnym	 zrealizowała	 pro-
jekt	edukacyjny	„Język polski 
na... sportowo”.	

Gra	terenowa.,	w	którym	
udział	wzięły	4-osobowe	reprezentacje	klas	III.	Dwie	osoby	z	każdej	
klasy	musiały	wykazać	się	wiedzą	z	języka	polskiego,	a	dwie	sprawno-
ścią	fizyczną	przy	6	 stanowiskach	rozmieszczonych	na	 terenie	 szko-
ły.	Liczyły	 się	poprawność	oraz	szybkość	wykonania	zadań.	Zabawa	
terenowa	 zakończyła	 się	 zwycięstwem	 klasy	 IIIb,	 której	 czas	 łączny	
wykonania	zadań	wyniósł	14:50s,	na	II	miejscu	uplasowała	się	klasa	
IIIa	z	czasem	25:53s,	a	trzecie	miejsce	zajęła	IIIc	(czas	27:03s).	Drużyny	
otrzymały	pamiątkowe	dyplomy	oraz	słodycze.	

Pomysłodawcą	gry	i	opiekunem	projektu	był	polonista	Paweł Ro-
kita,	zaś	konsultantami	byli	nauczyciele	wychowania	fizycznego:	Bo-
gusław Kabała	i	Tomasz Kobierski.		

Paweł Rokita

SPort -  rEk rE aC ja

Gimnazjalna Spartakiada w ZSTM
W	 Zespole	 Szkół	

Transportowo	 -	 Me-
chatronicznych	
w	 Skarżysku	 -	 Ka-
miennej	 odbyła	 się	
Spartakiada	 Sportowa	
dla	 uczniów	 gimna-
zjów	 z	 terenu	 powiatu	
skarżyskiego.	 Celem	

Spartakiady	 była	 po-
pularyzacja	 zdrowego	
stylu	 życia,	 kultury	 fi-
zycznej,	czynnego	wy-
poczynku,	 integrację	
środowiska	 młodzieży	
aktywnej	 ruchowo	
oraz	promocję	ZSTM.

W	imprezie	udział	
wzięły	 reprezentacje	
wszystkich	skarżyskich	publicznych	gimnazjów,	a	także	drużyna	z	PG	
w	Suchedniowie	oraz	Gimnazjum	w	Skarżysku	Kościelnym,	reprezen-
towane	przez	uczniów	Klasy	III	a.

Wszystkie	 drużyny	 uczestni-
czyły	 w	 11	 konkurencjach	 sporto-
wych,	 m.in.	 takich	 jak:	 rzut	 piłką	
lekarską,	kręgle,	skakanka,	rzut	lot-
kami,	wejście	całej	klasy	na	skrzy-
nię,	 rzut	 ringiem,	 podciąganie	 się	
na	drążku,	piłka	siatkowa,	 rzut	do	
kosza,	 sztafeta.	 Konkurencje	 były	
rozgrywane	 w	 dwóch	 kategoriach:	
dziewcząt	i	chłopców.		

Uczniowie	z	Gimnazjum	w	Skarżysku	Kościelnym	zaprezentowali	
bardzo	wysoki	poziom.	

W	klasyfikacji	końcowej	dziewczęta	zajęły	III	miejsce	i	powróci-
ły	do	szkoły	z	pucharem.	Zwycięzcom	gratulujemy	 i	życzymy	kolej-
nych	sukcesów.

Agnieszka Pakuła

Najlepsi w punktacji gmin!
Gmina	Skarżysko	Kościelne	zajęła	

I	miejsce	w	klasyfikacji	gmin	podczas	
rozegranych	w	Łopusznie	dorocznych	
Wojewódzkich	 Igrzysk	 LZS.	 Nasi	 za-
wodnicy	 stanowili	 liczącą	 się	 grupę	
ok.	40	 osób	 spośród	 ponad	 500.	 star-
tujących.	 Na	 pierwszych	 miejscach	
uplasowały	się	siatkarki	Dana	Gameb	
i	koszykarki	LZS	Skarżysko	Kościelne.

Wyniki	naszych	zawodników	i	ze-
społów:	

-	 podnoszenie	 odważnika	 (17,5	
kg)	 –	 III	 miejsce	 Dominik 
Derlatka	(Kierz	Niedźwiedzi),

-	 trójbój	 samorządowy	 -	 III	
miejsce	 LZS	 Skarżysko	 Ko-
ścielne,

-	 piłka	 ręczna	 –	 kobiety	 –	 III	
miejsce	 LZS	 Kierz	 Niedźwie-
dzi,

-	 siatkówka	–	kobiety	–	I	miejsce	
LZS	Dana	Skarżysko	Kościelne

-	 koszykówka	–	kobiety	 	 I	miej-
sce	LZS	Skarżysko	Kościelne

Opiekunami	 naszych	 sportow-
ców	 byli:	 Tomasz Bilski,	 Stanisław 
Czubak,	 Jarosław Mosiołek,	 Ma-
rek Grzyb.

W	dniach	29-31	sierpnia	nasze	siatkarki	i	koszykarki	będą	repre-
zentować	województwo	na	zawodach	ogólnopolskich	w	Ełku.

Jacenty Kita
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Euro Erblo 2013 dla naszych gimnazjalistów
W	piątek	24	maja	2013	drużyna	Gimnazjum	w	Skarżysku	Kościel-

nym	 wzięła	 udział	 w	 zaba-
wie	 przygotowanej	 przez	
I	 LO	 im.	 J.	 Słowackiego	
„Euro Erblo 2013”	 zajmując	
I	 miejsce.	 Uczniowie	 otrzy-
mali	 również	 pamiątkowy	
dyplom,	 a	 także	 wyróżnie-
nie	 pierwszego	 stopnia	 za	
doping	 podczas	 całego	 tur-
nieju.

Była	to	impreza,	w	której	kla-
sy	 pierwsze	 i	 drugie	 	 I	 LO	 oraz	
Gimnazja	 z	 powiatu	 skarżyskie-
go	 wcieliły	 się	 w	 reprezentacje	
narodowe.	 Nasza	 szkoła	 tego	
dnia	 była	 reprezentacją	 Szwecji.	
O	godzinie	9.00	w	hali	sportowej	
przy	 skarżyskim	 liceum	 odbyła	
się	uroczysta	prezentacja	drużyn.	

Reprezentacja	 w	 składzie:	
Maciej Niziołek,	Patryk Błach,	Bartosz Piętak,	Kamil Minda,	Mi-
chał Wdowik,	Tobiasz Przybycień,	Anna Płusa,	Anna Woźniak,	To-
masz Płusa,	Emil Ciosek, Grzegorz Derlatka	i	Dawid Płusa	wyszła	

z	 grupy	 na	 drugim	 miejscu,	 w	 ćwierćfinale	 pokonała	 reprezentację	
Polski	(klasę	Ia	LO)	3:1,	w	półfinale	wygrała	z	reprezentacją	Ukrainy	
(klasa	IIa	LO)	2:0,	a	następnie	w	emocjonującym	wielkim	finale	Euro	
Erblo	2013	pokonała	klasę	IIb	I	LO	3:1	zdobywając	tym	samym	Pu-
char	Przechodni	Dyrekto-
ra	I	LO	im.	J. Słowackiego.	

Uczniowie	 otrzymali	
również	 pamiątkowy	 dy-
plom,	 a	 także	 wyróżnie-
nie	 pierwszego	 stopnia	
za	doping	podczas	całego	
turnieju.	 Impreza	 Euro	
Erblo	 połączona	 została	
z	 promocją	 szkoły.	 Przy-
gotowano	 ciekawe	 lekcje	
pokazowe	z	chemii,	fizyki,	
geografii	 i	matematyki,	w	których	wzięli	udział	uczniowie	klasy	IIIa	
naszego	 gimnazjum.	 W	 trakcie	 zajęć	 przeprowadzono	 liczne	 kon-
kursy	dla	przybyłych	trzecioklasistów.	Konkurs	geograficzny	pokazał	
mocną	stronę	naszych	uczniów,	ponieważ	znaleźli	się	oni	wśród	na-
grodzonych	gimnazjalistów.		

Oprócz	 atrakcji	 sportowych	 i	 lekcji	 pokazowych	 organizatorzy	
przygotowali	również	degustację	dań	przygotowanych	przez	uczniów	
I	LO	oraz	plenerowy	grill.	

Agnieszka Pakuła

Śladami historii
Uczniowie	 ze	 Szkoły	

Podstawowej	w	Lipowym	
Polu	 uczestniczyli	 w	 raj-
dzie	 rowerowym	 do	 Szy-
dłowca.	

Dzieci	 miały	 oka-
zję	 poznać	 historię	 tego	
pięknego,	 zabytkowego	
miasta,	 zwiedzić	 Ratusz	
oraz	 Kościół.	 Następnie	

uczestnicy	wycieczki	spa-
cerowali	i	podziwiali	stare	
kamienice	oraz	rynek.	

Opiekunami	 wyciecz-
ki	 byli:	 Ilona Wątła	 oraz	
Katarzyna Świątkiewicz.	
W	 rajdzie	 uczestniczyli	
także	 rodzice	 uczniów:	
Magdalena Kowalik	i	Ur-
szula Janduła.

(jk)

Piotr Jędras zwyciężył w Szydłowcu
V	 Turniej	 Szachowy	

„Ziemi Odrowążów”	 odbył	
się	 w	 sali	 konferencyjnej	
Starostwa	 Powiatowego	
w	 Szydłowcu.	 Turniej	 uro-
czyście	 otworzyli	 starosta	
szydłowiecki	 Włodzimierz 
Górlicki	 i	 prezes	 Klubu	
Szachowego	 „Wieża”	 Ma-
rian Frąk.

W	 tym	 roku	 w	 turnieju	 uczestniczyła	 rekordowa	 liczba	 85.	 gra-
czy	z	terenu	powiatów:	szydłowieckiego,	koneckiego,	opoczyńskiego,	
przysuskiego,	skarżyskiego	a	także	z	Radomia,	Kozienic,	Skaryszewa.

W	grupie	A	rywalizowało	57.	zawodników,	w	tym	53.	z	nich	posia-
dało	kategorie	szachowe.	Grali	oni	przez	dwa	dni,	tempem	1	godzina	
na	zawodnika	na	partię	na	dystansie	7	rund.	I	miejsce	zajął	Piotr Ję-
dras ze	Skarżyska	Kościelnego,	na	miejscu	VI	był	Jerzy Siek.

(jaki)

Turniej brydża sportowego 
W	ramach	Europejskiego	Tygodnia	Sportu	GLKS	Grom	Skarżysko	

Kościelne	wspólnie	z	MAK	zorganizował	turniej	brydża	sportowego.	
Zawody	sędziował	Marek Jaskólski.	 I	miejsce	zajęli	Lech Kubik 

i	Marek Jaskólski.	
Uczestnicy	 tur-

nieju	otrzymali	pa-
miątkowe	dyplomy.

Jako	 prezes	
Gromu	 pragnę	 po-
dziękować	 Marko-
wi Jaskulskiemu	za	
promowanie	 bry-
dża	 w	 naszej	 miej-
scowości.

Szymon Płusa
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Stanica w Michałowie otwarta
-To	 historyczna	 chwila	 dla	 Michałowa	 –	 tymi	 słowami	 radny	

Zdzisław Rymarczyk	 rozpoczął	 uroczystości	 związane	 z	 oficjal-
nym	 otwarciem	 Stanicy	 rekreacyjno	 –	 sportowej	 w	 tej	 miejscowo-
ści.	 Uroczystość	 odbyła	 się		
2	czerwca,	a	przybyli	na	nią	
bardzo	 licznie	 mieszkańcy	
sołectw	 Michałów	 i	 Maj-
ków,	ks.	proboszcz	Tadeusz 
Urbańczyk,	 wójt	 Zdzisław 
Woźniak,	 sekretarz	 gminy	
Monika Mączyńska,	 nie-
mal	cała	rada	gminy	z	prze-
wodniczącym	Pawłem Wia-

trem,	sołtysi	i	rady	sołeckie	obu	miejscowości,	młodzież.
Historię	starań	trwających	cztery	lata	przedstawił	sołtys	Micha-

łowa	 Jan Wąsowski.	 Kulminacyjnym	 momentem	 było	 uroczyste	

przecięcie	wstęgi,	czego	doko-
nały	władze	gminy,	przedsta-
wiciele	 lokalnej	 społeczności	
oraz	 wykonawcy,	 czyli	 firmy	
FH	TOMBUD	Tomasz Grzy-
bowski.

Po	 poświęceniu	 obiektu	
przez	 ks.	 proboszcza	 Tade-
usza Urbańczyka	głos	zabrał	
wójt	 Zdzisław Woźniak,	 który	 podziękował	 wszystkim	 zaangażo-

wanym	w	jego	wybudowanie.	
Podziękował	 wykonawcy,	
radnemu	 Zdzisławowi Ry-
marczykowi	 i	 byłemu	 rad-
nemu	 Jarosławowi Zbroja,	
sołtysowi	 Janowi Wąsow-
skiemu,	radzie	sołeckiej,	pra-
cownikom	gminy.

Niespodziankę	 sprawił	

rodak	Michałowa	Zdzisław Dudek	recytując	przygotowany	specjal-
nie	na	tę	okazję	wiersz.	Oto	jego	fragment:

Jest taka gmina, Kościelne się zowie,
Która pamięta i o Michałowie.
Szczerze przyznacie, że Ja mam rację,
Już nam zrobiono, kanalizację.
Wkrótce i droga będzie jak nowa,
Też przed nią siódemka się schowa.
Nawet chodniki też przewidziano,
Na posiedzeniu dyskutowano.
Radni wspólnie z wójtem, ciągle obradują,
I tak swoją gminę, wciąż rozbudowują.
Prężna gmina Kościelne, ze drogi nie zboczy,
I jeszcze Was pewno, czymś nowym zaskoczy.
Powiem Wam szczerze, najważniejsza sprawa,
To wszystko zasługa, oj wójta Zdzisława.
Musicie pamiętać, panowie i panie,
Kto w drugiej kadencji, wójtem pozostanie.

Na	zakończenie	młodzież	z	SP	w	Majkowie	przedstawiła	krótki	
program	artystyczny.

Później,	korzystając	z	pierwszego	od	wielu	dni	słonecznego	po-
południa,	odbył	się	piknik	rodzinny.	Pieczono	kiełbaski,	serwowano	
bigos	 i	 wypieki	 domowe,	 a	 wszystko	 to	 przygotowane	 we	 własnym	
zakresie	przez	społeczność	Michałowa.

Ale	to	nie	koniec	prac	na	obiekcie.	Jak	mówił	Z. Rymarczyk	wie-

le	prac,	np.	oczyszczenie	 lasu,	przygotowanie	placu	pod	boisko,	 już	
zostało	siłami	mieszkańców	zrobione.	Ale	konieczne	jest	ogrodzenie	

terenu	oraz	doprowadze-
nie	 energii	 elektrycznej.	
Po	 części	 będzie	 to	 sfi-
nansowane	 pieniędzmi	
z	 funduszu	 sołeckiego,	
ale	 mieszkańcy	 liczą	 też	
na	pomoc	gminy.

Wartość	 już	 wyko-
nanych	 prac	 to	 kwota	
309.431,92	zł.

Jacenty Kita
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