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W numerze m.in.:
* nasi gimnazjaliści najlepsi w powiecie!
* trwa letnia akcja dla krwiodawców,
* uroczystości patriotyczne na Brzasku,
* Ajax górą!
* powiatowe zawody sportowo – pożarnicze,
* To i owo na ludowo,
* pasmo sukcesów Rafała Lipki.

Odlot Czarownic

To była już VIII edycja imprezy zatytułowanej Cudze chwalicie, 
swego nie znacie organizowanej przez Stowarzyszenie Kultury, Ze-
spół Pieśni, Tańca i Rozrywki Romano.

Tym razem odbyła się ona pod hasłem Zlot Czarownic.
Czytaj na str. 8

Oto nasi Sołtysi Roku’2015

Z udziałem około 400. osób, w tym 220. sołtysów, w Wąchoc-
ku odbył się XXI Zjazd Sołtysów Ziemi Świętokrzyskiej. 52. z nich, 
w tym Mieczysława Miernik z Majkowa i Stefan Kiełek ze Skarży-
ska Kościelnego II, otrzymali tytuł Sołtysa Roku.

Czytaj na str. 4

W hołdzie narodowi węgierskiemu
W sobotę, 20 

czerwca, przy ko-
ściele pw. Chrystu-
sa Światłości Świata 
w Majkowie odsło-
nięto tablicę pamiąt-
kową W Hołdzie 
Narodowi Węgierskie-
mu. Na uroczystość 
przybyli dostojni go-
ście z Węgier.

Czytaj na str. 2-3

Jednogłośne absolutorium dla wójta
Na sesji rady gminy w dniu 26 czerwca radni jednogłośnie udzie-

lili wójtowi gminy Zdzisławowi Woźniakowi absolutorium z wy-
konania budżetu za 
2014 rok.

W 2014 roku do-
chody gminy osią-
gnęły 17.159.404 zł 
tj. 99,92% planu, zaś 
wydatki 17.284.958 
zł tj. 93,02% planu. 
Na inwestycje wy-
dana został kwota 
2.684.295 zł, przy 
czym dofinansowa-
nie z Unii Europej-
skiej oraz budżetu 
państwa wyniosło 
1.697.689 zł.

Czytaj na str. 6-7

Za zasługi dla obronności kraju
Wyjątkowe-

go zaszczytu do-
stąpili Państwo  
Danuta i Zenon 
Niziołek z Lipo-
wego Pola Plebań-
skiego, których 
trzech synów od-
było służbę woj-
skową. Decyzją 
Ministra Obrony 
Narodowej zosta-

li odznaczeni Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju.
Czytaj na str. 4
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W y da r z e n i a 

W hołdzie narodowi węgierskiemu

W sobotę, 20 czerwca, przy kościele pw. Chrystusa Światłości 
Świata w Majkowie odsłonięto tablicę pamiątkową W Hołdzie Naro-
dowi Węgierskiemu. Tablica upamiętnia fakt, że w latach 1919-1921 
Węgry przekazały 
Polsce 100 milionów 
pocisków karabino-
wych, znaczne ilości 
amunicji artyleryj-
skiej oraz sprzętu 
i materiałów wojen-
nych. Gdyby nie wę-
gierska pomoc przed 
Bitwą Warszawską, 
Polacy nie mieliby 
czym walczyć.

Uroczystość swą obecnością zaszczycili znamienici goście: kon-
sul generalny Republiki Węgier dr hab. Adrienne Kormendy, radca 

ambasady węgier-
skiej Pál Atilla 
Il lés ,  d ługoletni 
pracownik amba-
sady Imre Molnar, 
pp ł k  M i r o s ł aw 
S m e r d z y ń s k i  - 
przedstawiciel Mi-
nisterstwa Obrony 
Narodowej oraz 
delegacje zaprzy-
jaźnionych gmin 

węgierskich, słowackich i białoruskich, które w tym czasie gościły 
w gminie Bliżyn.

Licznie przybyli nasi samo-
rządowcy. Obecni byli: Jerzy 
Żmijewski - starosta skarżyski, 
Anna Leżańska - członek Zarzą-
du Powiatu Skarżyskiego, Zdzi-
sław Woźniak - wójt gminy Skar-
żysko Kościelne, Marzena Piętak 
- przewodnicząca Rady Gminy 
Skarżysko Kościelne, Andrzej 
Brzeziński- zastępca prezydenta 
Skarżyska-Kamiennej, Mariusz 
Walachnia - wójt gminy Bliżyn 
oraz Paweł Wiatr – radny po-
wiatowy. Licznie przybyli miesz-
kańcy Majkowa i Michałowa, 
kombatanci, członkowie organi-
zacji strzeleckich.

Początek uroczystościom dała orkiestra Perły Wincentego z Od-
rowążka pod batutą Izabeli Wojcierowskiej, która na początek ode-

grała hymny węgier-
ski i polski. Później 
głos zabrała konsul 
generalna Węgier, 
która niemal czystą 
polszczyzną, powie-
działa m.in.: - W po-
łudniowej Polsce są 
setki cmentarzy z lat 
I wojny światowej, 
w których leżą żoł-
nierze wielu narodo-

wości, w tym Polacy i Węgrzy. Sto lat temu wyspą nadziei były zie-
mie polskie. Oba narody walczyły 
o zmartwychwstanie i odrodzenie 
Polski. Miło nam, że Polacy pa-
miętają o tym, że Węgrzy krzywdę 
Polski uważali za krzywdę swoją. 
W imieniu moich rodaków skła-
dam najserdeczniejsze podzięko-
wanie za pamięć. 

W imieniu strony polskiej 
głos zabrała przewodnicząca 
rady gminy Marzena Piętak, 
a uroczystego odsłonięcia tabli-
cy dokonała konsul Adrienne 
Kormendy, radca ambasady wę-
gierskiej Pál Atilla Illés, wójt 
Zdzisław Woźniak oraz starosta 
skarżyski Jerzy Żmijewski. 
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Następnie proboszcz ks. Tadeusz Urbańczyk poświęcił odsłoniętą 
tablicę. Muzycznie uroczystość uświetnili Węgrzy i Polacy. Zespoły 
węgierskie Kamillavirag oraz Banda Petera Kovari zaprezentowały 
próbkę folkloru węgierskiego, a w pełni swój kunszt pokazali chwilę 
później podczas festynu w Michałowie.

Zachwyt obecnych wzbudził młodziutki wokalista Oskar Wąsow-
ski, śpiewając Rotę. 

Po części ofi-
cjalnej przyszła 
kolej na część arty-
styczną, która od-
była się w Stanicy 
Michałów. Wystą-
piły w niej wspo-
mniane zespoły 
węgierskie, Niedź-
wiadki z Kierza 
Niedźwiedziego oraz Zespół Pieśni i Tańca Sorbin. Można było de-
gustować wina węgierskie oraz spróbować polskich produktów lokal-
nych.

Pomysłodawcami uhonorowania narodu węgierskiego za tę po-
moc byli Leszek Steć, dowódca 13 Świętokrzyskiego Korpusu Polskich 
Drużyn Strzeleckich, Jan Wąsowski oraz członkowie Stowarzyszenia 
Nad Żarnówką.

Jacenty Kita

aktualności

Ajax górą!

Ajax Skarżysko Kościelne wygrał Turniej Piłki Nożnej w ramach 
projektu Sport Challenge 
2015, który 27-28 czerwca 
z udziałem 10. drużyn ro-
zegrano w Skarżysku – Ka-
miennej.

W turnieju piłki nożnej 
wzięło udział 10 drużyn, 
które zostały podzielone na 
dwie grupy, dwie najlepsze 
drużyny z grupy awanso-
wały do półfinałów. 

W niedzielę 28 czerwca rozegrano półfinały i spotkania finało-
we. W pierwszym 
półfinale zmierzyły 
się drużyny Ajaxu 
Kościelne i Bario 
Malotelli, do fina-
łu awansował Ajax 
Kościelne, który 
wygrał 2:0. W dru-
gim półfinale Szko-
ła Żak pokonała 
Freedom Kamien-
na 4:2.Trzecie miejsce zajęła drużyna Bario Malotelli , która pokonała 

Freedom Kamienna 
2:1.

W finale zagrały 
ekipy Ajaxu Kościel-
ne i Szkoły Żak, spo-
tkanie wyrównane, 
sporo walki i sytu-
acji podbramko-
wych. Lepszą okaza-
ła się drużyna Ajaxu 
Kościelne, która 
wygrała 4:2 tym sa-
mym broniąc tytułu 
sprzed roku. 

(jaki)

Groźny Barszcz Sosnowskiego
W związku z licznymi doniesieniami medialnymi na temat za-

grożeń stwarzanych przez niebezpieczną roślinę Barszcz Sosnow-
skiego – Wójt Gminy organizuje spotkanie szkoleniowe poświęco-
ne temu zagadnieniu.

Odbędzie się ono 19 sierpnia (początek o godz. 11.00) w świetli-
cy wiejskiej przy ul. Kolonia.
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a k t ua l n o ś c i

Nasi gimnazjaliści najlepsi w powiecie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tego-

rocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Nasi gimna-
zjaliści wypadli najlepiej w powiecie!

Powiat skarżyski wypadł w tym roku wyjątkowo słabo, z 5 pozycji 
w 2014 roku wśród powiatów spadł na 12. Wpłynął na to miejsce słab-
szy wynik ze Skarżyska i katastrofalny z Łącznej. Oto wyniki wszyst-
kich gmin z obszaru naszego powiatu:

1. Skarżysko Kościelne 95,01 punktów (20,67 język polski + 20,04 
historia + matematyka 12,35 + przedmioty przyrodnicze 14,27 + język 
angielski, poziom podstawowy 27,68). 

2. Bliżyn 92,72 punktów (19,84 język polski + 19,26 historia + ma-
tematyka 13,28 + przedmioty przyrodnicze 13,05 + język angielski, 
poziom podstawowy 27,29). 

3. Suchedniów 91,09 punktów (19,75 język polski + 19,77 historia + 
matematyka 11,96 + przedmioty przyrodnicze 13,76 + język angielski, 
poziom podstawowy 25,85).

4. Skarżysko-Kamienna 90,61 punktów (19,02 język polski + 19,42 
historia + matematyka 12,96 + przedmioty przyrodnicze 13,55 + język 
angielski, poziom podstawowy 25,66).

5. Łączna 80,61 punktów (18,71 język polski + 16,91 historia + ma-
tematyka 12,16 + przedmioty przyrodnicze 11,59 + język angielski, 
poziom podstawowy 21,24).

Sukces naszych uczniów doceniły władze oświatowe wojewódz-
twa, gdyż na uroczystym zakończeniu roku szkolnego w naszym 
gimnazjum obecny był wicekurator Grzegorz Bień, a gratulacje 
złożyli również przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak i wójt  
Zdzisław Woźniak.

Jacenty Kita

Oto nasi Sołtysi Roku’2015
Z udziałem około 400. 

osób, w tym 220. sołty-
sów, w Wąchocku odbył 
się XXI Zjazd Sołtysów 
Ziemi Świętokrzyskiej. 52. 
z nich, w tym Mieczysława  
Miernik z Majkowa i Stefan 
Kiełek ze Skarżyska Ko-
ścielnego II, otrzymali tytuł 
Sołtysa Roku. Okoliczno-
ściowy puchar i list gratula-
cyjny wręczył Marszałek Województwa Adam Jarubs, a nagrodę wójt 
gminy Zdzisław Woźniak. Sołtysem Roku w województwie została 

Grażyna Wawrzszczak, 
która osiem lat była sołty-
sem Zagnańska.

Był to zjazd jubi-
leuszowy. Kazimierz  
Łebek, wiceprezes Sto-
warzyszenia przedstawił 
20-letnią historię Stowa-
rzyszenia Sołtysów Ziemi 
Kieleckiej. Wspominano 
m.in. Daniela Przygodę - 

kiedyś sołtys Skarżyska Kościelnego, pierwszego prezesa. 
Głos zabrali przybyli posłowie na Sejm - Waldemar Pawlak,  

Marek Gos, Halina Olendzka i Marzena Okła-Drewnowicz. 

Podczas obrad delegatów wybrano nowe władze. Prezesem został 
ponownie Feliks Januchta.

Wiele emocji dostarczył Turniej Sołtysów. Rywalizowało 40. za-
wodników w 13 konkurencjach. Do finału zakwalifikowano 11. Finał 
wygrał Artur Lis, sołtys Domaszowic w gminie Masłów. Turniejowi 
towarzyszyły występy zespołów ludowych.

Jacenty Kita

Oddaj krew, uratuj życie
1 lipca ruszyła kolejna, ósma już edycja letniego konkursu dla 

krwiodawców, która potrwa do 30 września. Osoby, które oddadzą 
krew w skarżyskim oddziale terenowym RCKiK, będą brały udział 
w losowaniu atrakcyjnych nagród, z których jedną funduje wójt  
Zdzisław Woźniak.

Letni konkurs dla krwiodawców stał się już tradycją. Konkurs ma 
zachęcać mieszkańców powiatu skarżyskiego i okolic do honorowego 
oddawania krwi. Ma także pomóc w zapewnieniu dostatecznej ilości 
leków krwiopochodnych dla leczenia chorych w szpitalach wojewódz-
twa świętokrzyskiego. 

(jaki)
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śniej w hitlerowskich 
więzieniach i aresz-
tach w Kielcach, San-
domierzu, Pińczowie, 
Starachowicach i Iłży. 
Na miejsce egzeku-
cji ofiary dowożone 
były ze skarżyskich 
szkół powszechnych  
nr l i nr 2 zamienio-
nych na tymczasowe 

więzienia, a także 
bezpośrednio z wię-
zienia w Kielcach. 
Sprawcami tej ma-
kabrycznej zbrodni 
byli funkcjonariusze 
urzędu komendanta 
policji bezpieczeń-
stwa i służby bezpie-
czeństwa w Radomiu 
oraz funkcjonariusze 
hitlerowskiej policji z Krakowa.

Wśród zamordowanych, wymienionych w Apelu Poległych, byli 
również mieszkańcy Skarżyska Kościelnego, Majkowa i Michałowa.

Jacenty Kita

W gminie i okolicy

Uroczystości patriotyczne na Brzasku

W niedzielę 28 czerwca przy zbiorowej mogile na Brzasku odbyły 
się obchody 75. rocznicy rozstrzelania Polskich Patriotów. Tegorocz-
ne obchody miały wyjątko-
wy charakter, co podkreślał 
udział Kompanii Honorowej 
Centrum Przygotowań do 
Misji Zagranicznych w Kiel-
cach oraz orkiestry wojsk lot-
niczych z Radomia.

Mszę św. w intencji po-
mordowanych koncelebrował 
ks. Dariusz Konieczny, póź-
niej okolicznościowe prze-
mówienia wygłosili starosta 
skarżyski Jerzy Żmijewski 
oraz obecni na uroczystości 
parlamentarzyści. Odczytany 
został Apel Poległych, żołnierze oddali salwę honorową, po czym dele-
gacje złożyły wiązanki kwiatów.

W uroczystości brała udział delegacja naszej gminy z pocztem 
sztandarowym: sekre-
tarz gminy Monika 
Mączyńska oraz radni 
Sebastian Pik i Janusz 
Sieczka. Obecny był 
również radny po-
wiatowy Paweł Wiatr 
i grupa mieszkańców.

Przypomnijmy: 29 
czerwca 1940 r. w lesie 
Brzask pod Skarży-
skiem hitlerowska 

policja dokonała masowej egzekucji 760. osób – mieszkańców Kie-
lecczyzny. Wśród zamordowanych na Brzasku znaleźli się członko-
wie organizacji Orła 
Białego, których hitle-
rowcy nie zdołali ująć 
przed egzekucją na 
Borze w lutym 1940 
r. oraz chłopi z Kró-
lewca aresztowani 
w czasie obławy na 
oddział majora Hen-
ryka Dobrzańskiego 
Hubala, a także osoby z różnych stron Kielecczyzny więzione wcze-

Za zasługi dla obronności kraju
Wyjątkowego zaszczytu dostąpili Państwo Danuta i Zenon  

Niziołek z Lipo-
wego Pola Ple-
bańskiego, 
których trzech 
synów odbyło 
służbę wojsko-
wą. Decyzją Mi-
nistra Obrony 
Narodowej zo-
stali odznaczeni 
Srebrnym Meda-
lem Za Zasługi 
dla Obronno-
ści Kraju.

Aktu wręczenia decyzji Ministra Obrony Narodowej oraz me-
dali na sesji rady gminy w dniu 26 czerwca dokonali: ppłk Mirosław 
Smerdzyński - szef WKU w Kielcach, przewodnicząca rady gminy  
Marzena Piętak oraz wójt gminy Zdzisław Woźniak. Nie zabrakło 
gratulacji i życzeń.

Dziś najstar-
szy z synów ma 
lat 49, najmłod-
szy 40. Artur 
służył jako stra-
żak w Szczecinie, 
Mirosław jako 
kierowca w Star-
gardzie Szczeciń-
skim, a Grzegorz 
jako radiotelegra-
fista w Dęblinie.

Jacenty Kita



Nasza Gmina6 l i pi e c  2015Nasza Gmina l i pi e c  20156

z  pr ac  r a dy  g m i n y

Jednogłośnie absolutorium dla wójta

Na sesji rady gminy w dniu 26 czerwca radni jednogłośnie udzieli-
li wójtowi gminy Zdzisławowi Woźniakowi absolutorium z wykona-
nia budżetu za 2014 rok.

W 2014 roku dochody gminy osiągnęły 17.159.404 zł tj. 99,92% 
planu, zaś wydatki 17.284.958 zł tj. 93,02% planu. Na inwestycje wyda-
na został kwota 2.684.295 zł, przy czym dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej oraz budżetu państwa wyniosło 1.697.689 zł.

Na początek jednak radni przyjęli porządek obrad, a następ-
nie państwa Danutę i Zenona Niziołka z Lipowego Pola Plebań-
skiego uhonorowano medalem Za zasługi dla obronności kraju  
(czytaj na str. 5).

Później sprawozdanie ze swej pracy w okresie między sesjami zło-
żył wójt Zdzisław Woźniak, który poinformował, że nareszcie udało 
się uporządkować teren przy rondzie w Lipowym Polu Plebańskim. 
Gmina nadal prowadzi rozmowy z prezydentem Skarżyska – Kamien-
nej na temat funkcjonowania komunikacji zbiorowej od 2016 roku – 
efektów końcowych na razie brak (dodajmy, że podobna sytuacja jest 
w pozostałych gminach w powiecie, a gmina Bliżyn rozważa ogłosze-
nie przetargu na świadczenie usług komunikacyjnych w 2016 roku, 
który niekoniecznie musi wygrać MKS). Gmina podpisała umowę na 
budowę parkingu na 9 stanowisk przy szkole w Majkowie. Za kwotę 
122.667 złotych zostanie on wybudowany do 31 sierpnia tego roku. 
Trwają też rozmowy z mieszkańcami ul. Leśnej na temat koncepcji 
przebudowy tej ulicy.

Dalsza część 
obrad to skła-
danie interpela-
cji i wniosków 
przez radnych. 
Janusz Piętak 
zwrócił uwagę 
na obsuwają-
ce się pobocza 
w Grzybowej 
Górze, na panu-
jący nieporzą-
dek na przystan-

kach oraz ponowił wniosek o zmianę lokalizacji słupa obok strażnicy 
OSP. Stanisław Czubak pytał, czy gmina otrzymała protokół z prze-
glądu gwarancyjnego drogi w Kierzu, ponowił wniosek o rozwiązanie 
oznakowania wjazdu do Kierza od strony Gąsaw. Mariusz Szwanke 
zgłosił wniosek o ustawienie znaku informującego o niebezpiecznych 
zakrętach na ul. św. Anny. Sebastian Pik interweniował w sprawie 
problemów z przyłączami kanalizacyjnymi na ul. Świętokrzyskiej, 
a Renata Kępa zwróciła uwagę na nieprzejezdność drogi pod lasem. 
Janusz Sieczka zgłosił wniosek o wyznaczenie przejścia dla pieszych 

przy ul. Kolonia na wysokości ul. Polnej oraz o poprawienie odprowa-
dzania wody na ul. Kolonia i Polna. O budowę chodnika na ul. Polnej 
i oświetlenia na ul. Południowej wnioskował Jacek Bryzik, podzięko-
wał też za naprawę chodnika, za wymianę lampy oświetleniowej oraz 
za interwencję wójta w MPWiK w sprawie wykonania przyłącza do 
jednej z posesji. Na koniec Zdzisław Rymarczyk ponowił wniosek 
o rozpoczęcie prac nad przystąpieniem do remontu drogi w Michało-
wie i zrealizowanie tej inwestycji wspólnie z powiatem w tej kadencji. 

W dalszej części obrad sprawozdanie z wykonania budżetu na 
2014 rok przedłożył wójt Zdzisław Woźniak. W 2014 roku dochody 
gminy osiągnęły 17.159.404 zł tj. 99,92% planu, zaś wydatki 17.284.958 
zł tj. 93,02% planu. Na inwestycje wydana została kwota 2.684.295 zł, 
przy czym dofinansowanie z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa 
wyniosło 1.697.689 zł.

Z ważniejszych inwestycji zrealizowanych w 2014 roku wskazać 
należy na:
-  budowę sieci sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompownia-

mi w Majkowie (ul. Św. Anny) – 98.884 zł,
-  budowę sieci sanitarnej wraz przykanalikami w Grzybowej Górze 

na ul. Słonecznej oraz Spokojnej i Południowej w Skarżysku Ko-
ścielnym – 749.542 zł,

-  budowę sieci sanitarnej wraz przykanalikami na ul. Polnej w Skar-
żysku Kościelnym i ul. Sosnowej w Grzybowej Górze – 335.563 zł,

-  budowę sieci sanitarnej wraz przykanalikamiw miejscowości Mi-
chałów – Rudka – 346.589 zł,

-  doposażenie placu zabaw oraz wybudowanie boiska w Grzybowej 
Górze – 97.727 zł,

-  oświetlenie miejsca integracyjnego w Świerczku – 63.974 zł,
-  termomodernizacja budynku SPZOZ – 36.729 zł,
-  budowa skrzyżowania koło urzędu gminy – 500.000 zł,
-  zakup samochodu dla OSP Lipowe Pole Plebańskie – 245.040 zł,
-  przebudowa ul. Krótkiej – 70.314 zł.

Największą pozycje po stronie wydatków stanowią nakłady na 
oświatę – 6.550.274 zł, przy subwencji oświatowej 3.758.763 zł. Dodaj-
my, że na koniec 2014 roku zadłużenie gminy wynosiło 8.658.941 zł tj. 
50,46% dochodów własnych. Jest to najniższy dług w powiecie skar-
żyskim.

Następnie wójt odczytał pozytywną opinię RIO w sprawie spra-
wozdania, a radni przyjęli je jednogłośnie. Stanowisko komisji re-
wizyjnej w sprawie wniosku o absolutorium odczytała Renata Kępa 
a opinię RIO o wniosku przewodnicząca rady Marzena Piętak. Na-
stępnie radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium w wyko-
nania budżetu za rok ubiegły. –Chcę podziękować radnym za współ-
pracę w realizacji budżetu, pani skarbnik i pracownikom księgowości 
oraz wszystkim jednostkom organizacyjnym – powiedział wójt po 
głosowaniu. Wyrazem tych podziękowań były kwiaty dla pani skarb-
nik gminy, sekretarz gminy oraz przewodniczącej rady.
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z prac rady gminy

W dalszej części 
radni podjęli uchwa-
ły w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 
2015 rok, zmian w WPF 
na lata 2015-2028, re-
gulaminu głosowania 
w wyborach na ławni-
ków oraz regulaminów 
wynagradzania i przy-
znawania nagród dla 
nauczycieli. Co ważne, obie te ostatnie uchwały zyskały aprobatę 
nauczycielskich związków zawodowych, zaś za zwarte tam zapisy po-
dziękowała prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Beata Pastusz-
ka. Radni nie wyrazili zgody na rozwiązanie przez skarżyski szpital 
powiatowy umowy o pracę z radnym Stanisławem Czubakiem oraz 
powołali zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników w składzie: 
Monika Mączyńska – koordynator oraz Jacek Bryzik, Sebastian Pik, 
Renata Kępa i Andrzej Kwiatkowski.

Później wójt i jego pracownicy odpowiadali na zgłoszone wcze-
śniej wnioski i interpelacje. Jak mówił Ksawery Krupa, fakt pod-
mywania drogi w Grzybowej Górze zgłoszony zostanie do powiatu, 
gdyż on jest zarządcą drogi, podobnie jak problem słupa obok remizy. 
Gmina wystąpi do powiatu z interwencją o szybsze wykaszanie rowów 
i poboczy oraz o protokół z przeglądu drogi w Kierzu. Powiat i policja 
uważają, że droga od Gąsaw jest prawidłowo oznakowana, zaś droga 
w Lipowym Polu jest w zarządzie lasów państwowych. Gmina wystąpi 
do komisji ruchu drogowego o rozważanie możliwości namalowania 
pasów na wysokości ul. Polnej oraz wyprofiluje pobocza na ul. Polnej 
i Kolonia. 

Grzegorz Pypeć poinformował, że gmina aktualnie poszukuje 
nowej firmy, która zajmie się wyłapywaniem bezpańskich psów. Do-
dał, że gmina lada moment będzie stawiała nowe kosze na śmieci m.in. 
przy tzw. oczku oraz na przystankach autobusowych. 

Z kolei wójt Zdzisław Woźniak uzupełnił, że w sprawie przyłączy 
kanalizacyjnych w Grzybowej Górze zorganizowane zostanie spotka-
nie w przedstawicielami MPWiK, budowa oświetlenia ul. Południo-
wej jest w budżecie gminy na ten i na przyszły rok (choć gmina będzie 
je chciała wybudować jeszcze w tym roku), natomiast budowa chod-
nika przy ul. Polnej nie jest ujęta w tegorocznym budżecie, nie ma też 
dokumentacji technicznej.

Jacenty Kita

„Orange dla bibliotek”
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Skarżysku Kościelnym bierze udział 
w programie „Orange dla bibliotek”.

Celem programu jest wspieranie 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększanie dostępu 
do nowych technologii informacyjnych. W efekcie biblioteka ma się 
stać centrum informacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym. Na reali-
zację wyżej wymienionych założeń Fundacja Orange przekazała bi-
bliotece kwotę w wysokości 384,89 zł.

Masz dobre serce i kochasz zwierzęta  
– przygarnij je

Do oddania w dobre ręce, trzy pieski - suczki.
Często tak bywa, że 

pozbywamy się psa jak 
niepotrzebnej rzeczy. I tak 
też stało się tym razem. 
Ktoś wyrzucił suczkę, a ta 
wydała na świat, trzy uro-
cze pieski- suczki.

Maluchami zaopie-
kowały się dzieci i miesz-

kańcy Majkowa z ul.Staffa, bo tu na 
opuszczonej posesji je znaleziono.

Mimo usilnych starań, nikt z miesz-
kających w pobliżu nie może przygar-
nąć maluchów.

Matka maluchów, to bardzo mądra 
i opiekuńcza suczka, a maluchy zabawne 
i wesołe.

Dlatego zwracamy się do Państwa, 
może ktoś z Was weźmie malucha?

Tutejszy Urząd Gminy gwarantuje 
bezpłatną sterylizację piesków.

Wiadomość pod nr. 507 353 318.

OGŁOSZENIE
INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST 
WójtGminy Skarżysko Kościelne informuje, że od dnia 27 lipca 

2015 roku inspektorzy terenowi z firmy GREENLYNX przeprowadzać 
będą na terenie gminy inwentaryzację wyrobów zawierających azbest 
(powierzchni dachowych pokrytych eternitem, płytami karo oraz in-
nych) na zasadach pomiarów i ankietyzacji. Inwentaryzacji poddane 
będą wszystkie budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, gospo-
darcze itp.).

W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości 
proszeni są o udzielanie pomocy inspektorom terenowym wykonują-
cym w/w inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach 
azbestowych, znajdujących się na posesjach.

 Mieszkańcy posiadający na swoim terenie składowane wyroby 
azbestowe proszeni są o zgłoszenie tego faktu (wraz z podaniem ilości 
i miejsca) pod nr tel. +48 531 777 891 lub na adres mailowy: azbest@
greenlynx.pl. Informacje te można także zgłosić inspektorom wyko-
nującym inwentaryzację w terenie. 

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, gmina będzie miała 
możliwość pozyskania dotacji na usuwanie  wyrobów azbestowych 
od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę. Szczegółowych 
informacji w tej sprawie udzielają pracownicy UrzęduGminy Skarży-
sko Kościelne.

Inspektorzy terenowi będą posiadali upoważnienie Wójta Gminy 
Skarżysko Kościelne.

Do wiadomości:
Sołtysi Gminy Skarżysko Kościelne
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Odlot Czarownic
To była już VIII edycja imprezy zatytułowanej Cudze chwalicie, 

swego nie znacie organizowanej przez Stowarzyszenie Kultury, Zespół 
Pieśni, Tańca i Rozrywki Romano.

Tym razem odbyła się ona pod hasłem Zlot Czarownic, a poza gu-
stownie wykonanymi kukłami tych niezbyt sympatycznych pań, jed-
na z nich, na żywo 
biegała po placu, 
witając przybywa-
jących gości oraz 
zaczepiając widzów. 
Zaczepiając w tym 
pozytywnym zna-
czeniu. 

- Tematyka dzi-
siejszego wydarze-
nia nawiązuje do 
średniowiecznej le-
gendy, która głosiła, że w nocy z 30 kwietnia na 1 maja, czarownice 

zlatywały się w od-
osobnione miejsce, 
aby prowadzić nara-
dy i bawić się. Nasz 
zlot, współczesnych 
czarodziejek, to zlot 
kobiet pracujących 
w domu, zawodo-
wo, społecznie. Ma 
pokazać wkład ko-
biet w rozwój naszej 
społeczności lokal-

nej – mówiła na wstępie prezes Krystyna Staszewska. 
W części artystycznej wystąpił najpierw zespół Romano. Później 

swe walory artystyczne prezentował zespół wokalno - muzyczny skła-

dający się z uczniów i absolwentów gimnazjum, pod kierunkiem Re-
naty Wolskiej i Beaty Pastuszka. Oprócz zespołu śpiewały solistki: 
Paulina Ulewińska, Agata Kołodziej i Aleksandra Tołwińska, któ-
rym na gitarze akompaniowali Julia Sasal i Adam Niziołek.

Później wystąpiły Grzybowianki z Grzybowej Góry, następnie 
Niedźwiadki Kierza Niedźwiedziego oraz Darek Bernatek. Później 
zabawę poprowadził DJ Tomasz Gluza.

Dla d ziec i 
czynny był plac 
zabaw, dla doro-
słych gastrono-
mia. 

Na zlot przy-
byli również nasi 
samorządowcy, 
w tym radni po-
wiatowi Danuta 
Banaczek i Paweł 
Wiatr, przewod-
nicząca rady gmi-

ny Marzena Piętak wraz z grupą radnych oraz wójt Zdzisław Woź-
niak. Ten ostatni wręczał paniom róże.

Jacenty Kita
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Powiatowe zawody sportowo - pożarnicze
W niedzielę 21 

czerwca na stadio-
nie Ruchu w Skar-
żysku - Kamiennej 
rozegrane zostały 
IX Zawody w Spo-
rcie Pożarniczym 
jednostek OSP 
z terenu powiatu 
skarżyskiego. 

W kategorii MDP chłopcy i dziewczęta, łącznie wystąpiło osiem 
drużyn. Cztery dziewcząt reprezentujących jednostki OSP Lipowe Pole, 
Kierz Niedźwie-
dzi, Bliżyn i Grzy-
bową Górę oraz 
cztery chłopców 
reprezentujących 
OSP Sorbin, Bli-
żyn, Lipowe Pole 
i Grzybową Górę. 

W kategorii 
seniorów wystąpiło łącznie dwanaście drużyn. Dwie kobiece reprezen-

tujące OSP Wołów i OSP Bliżyn 
oraz dziesięć męskich reprezen-
tujących OSP Bliżn, Sorbin, Nowy 
Odrowążek, Kierz Niedźwiedzi, 
Wołów, Lipowe Pole, Mroczków, 
Skarżysko-Kamienna, Łączna 
i Grzybowa Góra. Zawody zo-
stały rozegrane w dwóch kate-
goriach. Młodzieżowe Drużyny 
Pożarnicze chłopców i dziewcząt 
oraz w kategorii seniorów kobiet 

i mężczyzn.
Otwarcia zawodów dokonał komendant powiatowy PSP Sylwe-

ster Hamera, a wzięli 
w nim udział m.in. wójt 
Zdzisław Woźniak oraz 
komendant gminny OSP 
Piotr Janiec, a także pre-
zesi poszczególnych jed-
nostek.

Nasi zawodnicy-stra-
żacy osiągnęli bardzo do-
bre wyniki.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Rozwinięcie bojowe - dziewczęta

1. OSP Grzybowa Góra - 904 pkt. 
2. OSP Lipowe Pole - 883 pkt. 
3. OSP Kierz Niedźwiedzi - 875 pkt. 
4. OSP Bliżyn - 857 pkt. 
Bieg sztafetowy na 400 metrów z przeszkodami dziewcząt 
1. OSP Kierz Niedźwiedzi - 94 pkt. 
2. OSP Bliżyn - 70 pkt. 
3. OSP Grzybowa Góra - 64 pkt. 
4. OSP Lipowe Pole - 61 pkt. 
Klasyfikacja generalna dziewcząt
1. OSP Kierz Niedźwiedzi - 969 pkt. 
2. OSP Grzybowa Góra - 968 pkt. 
3. OSP Lipowe Pole - 944 pkt. 
4. OSP Bliżyn - 927 pkt. 

Rozwinięcie bojowe - chłopcy
1. OSP Sorbin - 932 pkt. 

To i owo na ludowo
Około 200. artystów, 

szesnaście zespołów lu-
dowych oraz kapel wzięło 
udział w VII Prezentacjach 
Zespołów i Kapel Ludo-
wych zorganizowane przez 
KGW Grzybowa Góra pod 
nazwą To i owo na ludo-
wo. Scena przed urzędem 
gminy przez kilka godzin 

rozbrzmiewała skocznymi rytmami muzyki ludowej, śpiewem i do-
skonałą zabawą. 

Na sam początek okolicznościowy list gratulacyjny na ręce pani 
kierownik zespołu Magdaleny Piętak wręczyły przewodnicząca rady 
gminy Marzena Piętak oraz sekretarz gminy Monika Mączyńska. 
Z czasem do bawiących dołączyli m.in. poseł Marzena Okła – Drew-
nowicz, wójt Zdzi-
sław Woźniak, 
radny powiatowy 
Paweł Wiatr, radni 
Jacek Bryzik, Se-
bastian Pik, Janusz 
Sieczka, a całość po-
prowadziła Monika 
Kocia, również na-
sza radna.

Najpierw wystąpili gospodarze – zespół Grzybowianki. Potem 
mogliśmy podziwiać następujące zespoły: Marcinkowianie z Mar-

cinkowa, Małyska 
Dolina z Małyszy-
na, Tychownianie 
z Tychowa Nowego, 
Kumosie z Gadki, 
Niedźwiadki z Kie-
rza Niedźwiedziego, 
kapelę Bliżej Serca 
z Bliżyna, Pawło-
wianki, Broniowian-
ki, Kumosie z Sadku, 
zespoły Sobótka, 
Kuźniczanki, zespół 

Romano oraz ponownie Grzybowianki. Śpiewał też solista Wacław Pe-
jas.

Wieczorem zabawę poprowadził Mateusz Jeziorski.
Jacenty Kita

Fotorelacja na str. 16
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2. OSP Grzybowa Góra - 915 pkt. 
3. OSP Bliżyn - 849 pkt. 
4. OSP Lipowe Pole - 815 pkt. 

Bieg sztafetowy na 400 metrów z przeszkodami - chłopcy
1. OSP Sorbin - 94 pkt. 
2. OSP Grzybowa Góra - 92 pkt. 
3. OSP Lipowe Pole - 77 pkt. 
4. OSP Bliżyn - 69 pkt. 

Klasyfikacja generalna chłopców
1. OSP Sorbin - 1026 pkt. 
2. OSP Grzybowa Góra - 1007 pkt. 
3. OSP Bliżyn - 918 pkt. 
4. OSP Lipowe Pole - 892 pkt. 
Seniorzy - Mężczyźni

Sztafeta pożarnicza 
1. OSP Sorbin - 63 pkt. 
2. OSP Skarżysko - Kamienna - 66 pkt. 
3. OSP Mroczków - 67 pkt. 
4. OSP Grzybowa Góra - 68 pkt. 
5. OSP Wołów - 69 pkt. 
6. OSP Łączna - 70 pkt. 
7. OSP Nowy Odrowążek - 71 pkt
8. OSP Kierz Niedźwiedzi - 81 pkt. 
9. OSP Bliżyn - 86 pkt. 

Ćwieczenia bojowe
1. OSP Sorbin - 53,91 pkt. 
2. OSP Mroczków - 56,72 pkt. 
3. OSP Kierz Niedźwiedzi - 57,15 pkt. 
4. OSP Nowy Odrowążek - 58,92 pkt. 
5. OSP Łączna - 60,47 pkt. 
6. OSP Grzybowa Góra - 61,89 pkt. 
7. OSP Skarżysko - Kamienna - 61,98 pkt. 
8. OSP Lipowe Pole - 63,19 pkt. 
9. OSP Wołów - 77,06 pkt. 
10. OSP Bliżyn - 93,88 pkt. 

Klasyfikacja generalna
1.OSP Sorbin - 116,91 pkt. 
2.OSP Mroczków -123,72 pkt
3.OSP Skarżysko - Kamienna - 127,98 pkt. 
4.OSP Grzybowa Góra - 129,89 pkt. 
5.OSP Nowy Odrowążek - 129,92 pkt. 
6.OSP Łączna -130,47 pkt. 
7.OSP Lipowe Pole - 131,19 pkt. 
8.OSP Kierz Niedźwiedzi - 138,15 pkt. 
9.OSP Wołów - 146,06 pkt. 
10. OSP Bliżyn -179,88 pkt. 

Sędzią głównym za-
wodów był Zastępca Ko-
mendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Po-
żarnej w Skarżysku-Ka-
miennej bryg. Marcin 
Machowski, kierowni-
kiem zawodów był do-
wódca JRG bryg. Wie-
sław Ungier, natomiast 
sędziami poszczególnych 
konkurencji, funkcjona-
riusze Komendy Powia-

towej PSP w Skarżysku-Kamiennej.
Najlepszym drużynom wręczono okolicznościowe dyplomy oraz 

nagrody, których fundatorami było Nadleśnictwo Skarżysko-Kamien-
na, Nadleśnictwo Suchedniów, Biedronka oraz firma Unicomp Jaro-
sław Paryska.

Jacenty Kita

Pasmo sukcesów Rafała Lipki
W dniach 20-21 czerwca bieżącego roku w Kielcach rozegrano Pu-

char Polski Seniorów oraz Mistrzostwa Polski Weteranów w trójboju 
siłowym. W zawodach wystartowali Dominik Derlatka i Rafał Lipka, 
którzy reprezentowali barwy Wikinga Starachowice. 

Pierwszy na pomoście w gościnnej hali Tęczy-Społem w Kielcach 
zaprezentował się pochodzący 
z Grzybowej Góry Dominik 
Derlatka, który w pierwszej 
próbie przysiadów zaliczył 180 
kg, w drugiej spalił 190 kg, ale 
ciężar ten zaliczył w trzecim 
podejściu. W wyciskaniu leżąc 
zaczął spokojnie od zaliczenia 
120 kg w pierwszej i 130 kg 
w drugiej próbie. W trzecim 
podejściu pobił rekord życiowy 

zaliczając 137,5 kg. Również martwy ciąg Dominik zaczął bez szarżo-
wania podnosząc 200 kg. W drugiej próbie uporał się z ciężarem 215 
kg a w trzecim zaatakował 225 kg. Niestety nie udało mu się podnieść 
tego ciężaru, a cały trójbój zakończył z wynikiem 542,5 kg i ponad 341 
punktami Wilksa. Dało mu to ósme miejsce w kategorii do 93 kg Senio-
rów w Pucharze Polski. 

Drugi na pomoście w Kielcach walczył w kategorii Seniorów i We-
teranów niezdarty Rafał Lipka. Traktujący start jako przygotowanie do 
lipcowych Mistrzostw Europy Weteranów zaczął przysiady spokojnie 
zaliczając kolejno 250 kg, 260 kg i 270 kg. Znając wynik rywali zdecydo-
wał się kontrolować walkę o drugie miejsce w Seniorach, a także powal-
czyć o miejsce na podium w Open Weteranów próbując pobić rekordy 
Polski Mastersów grupy wiekowej 40 – 49 lat. Wyciskanie leżąc, które 
zepsuł podczas Pucharu Polski w wyciskaniu zaczął spokojnie wyciska-
jąc z rezerwą 220 kg. Drugie podejście było już atakiem na rekord Pol-
ski weteranów kat. +120 kg. Bez większych problemów Lipka uporał się 
z ciężarem 226 kg, a w trzecim 
podejściu podjął atak na 230 
kg. Mimo, że ciężar w koń-
cowej fazie stawił duży opór 
zawodnikowi to doświadcze-
nie wzięło górę i po szybkiej 
kontrze skarżyszczanin usta-
nowił nowy rekord kraju. 

Martwy ciąg to koronna 
konkurencja zawodników tre-
nujących pod okiem Włodzimierza Żmijewskiego, który podczas te-
gorocznego Pucharu ustalał wraz z Arkadiuszem Staszewskim taktykę 
zawodnikom. Pierwszym podejściem na 280 kg Lipka zapewnił sobie 
drugie miejsce w rywalizacji Seniorów. Teraz przyszła pora na walkę 
w Weteranach. Drugie podejście na ciężarze 300 kg Lipka wykonał rów-
nie lekko jak pierwsze, co zapowiadało obiecany atak na rekord Polski! 
W tym momencie zawodnik triumfował w kategorii Weteranów +120 
kg, jak również zajął drugie miejsce w Open ustępując tylko multime-
daliście Mistrzostw Świata i Europy Janowi Wegierze (też z Wikinga). 
Ostatnie podejście Lipki było jednocześnie ostatnim podejściem zawo-
dów, gdyż tego dnia nikt nawet nie zbliżył się do jego wyniku w mar-
twym ciągu. Na sztangę powędrowało 308 kg! Skarżyszczanin mocno 
skoncentrowany i głośno dopingowany przez publiczność zgromadzoną 
w kieleckiej hali bez wahania oderwał sztangę od pomostu wciągając ją 
po udach, aż do wyprostowania sylwetki. I znów rekord Polski znalazł 
się w rękach naszego zawodnika. Ostatecznie Lipka zgromadził 808 kg 
i ponad 461 pkt. Wilksa. Nasi siłacze punktowali dla Wikinga Staracho-
wice, który dzięki ich pomocy zajął drugie miejsce drużynowo podczas 
Pucharu Polski w trójboju siłowym.

    Gratulacje!
(jaki)
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radosny dzień dziecka

Wakacje, nadeszły wakacje…
Za nami kolejny rok szkolny, pracowity dla nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi. Zanim nadeszły, w szkołach odbyły się uroczyste aka-

demie związane z jego zakończeniem. Żegnaliśmy absolwentów, najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z paskiem, nagrody upominki… Za swój 
trud poza kwiatami nauczyciele otrzymali wyrazy wdzięczności i uznania, za każdy dzień poświęcony na nauczanie i wychowanie młodego poko-
lenia.

Przed nami jeszcze ponad miesiąc wakacji, które mamy nadzieję, dla wszystkich będą bardzo udane.
A 1 września znów zabrzmi pierwszy dzwonek i szkoły znów zatętnią życiem.
Poniżej fotorelacja z zakończenia roku szkolnego w naszych szkołach. (jaki)
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W role aktorów wcie-
lili się: Marek i Katarzyna 
Kumalscy, Monika Ko-
cia, Iwona Skorek, Ber-
nadetta Wiatr, Robert 
Gładyś, Marcin Kuliński 
i Artur Szumiał. Reżyse-
rem przedstawienia była 
Monika Sławińska, wspomagana przez Anetę Działak.

Później dzieci z obu grup wiekowych zaprezentowały swe umiejęt-
ności wokalno – muzyczne dedykowane Mamom i Tatom, a na koniec 
dyrektor przedszkola Barbara Kocia zaprosiła na wspólne, rodzin-
ne grillowanie.

Jacenty Kita

W  pr z e d sz ko lu

Teatr Rodzica znów pokazał klasę

W gościnnej sali 
gimnastycznej ZSP 
w Skarżysku Kościel-
nym 20 czerwca dla 
najmłodszych miesz-
kańców naszej gminy 
wystąpił Teatr Rodzi-
ca z bajką Jaś i Mał-
gosia. Nie zabrakło 
też występów samych 
przedszkolaków oraz 

wspólnego, rodzinnego grillowania.
Za zaproszenia organizatorów, w imieniu których witała dyrektor 

przedszkola Barbara 
Kocia, licznie skorzy-
stali rodzice, babcie 
i dziadkowie oraz go-
ście: przewodnicząca 
rady gminy Marzena 
Piętak, wójt Zdzi-
sław Woźniak, sekre-
tarz gminy Monika  
Mączyńska, radny po-
wiatowy Paweł Wiatr, radna Monika Kocia (także w roli aktora) oraz 
radny Jacek Bryzik.

Występ rodziców wzbudził aplauz zebranych. Estetyczna i piękna 
scenografia, realistyczne elementy, jak chociażby ryk piły motorowej 

czy też efekty dymne 
w wykonaniu cza-
rownicy, ale także 
wyjątkowo wesoły 
wilk jeżdżący na hu-
lajnodze. Na koniec 
zaś Jaś rzucił w kie-
runku publiczności 
cukierki, na które 
rzuciły się dzieciaki.

Dzień Otwarty w przedszkolu

Przekroczenie progu przedszkola dla wielu dzieci staje się poważ-
nym przeżyciem. Te trudne początki na równi z maluchami przeży-
wają rodzice i dziadkowie. 

Trzeba pamiętać, że wrażliwa psychika dziecięca wymaga wie-
le taktu i delikatności, odpowiedzialnych i przemyślanych działań. 
Aby proces adaptacji dziecka w przedszkolu był miłym przeżyciem, 
w naszym przedszkolu jak co roku zorganizowałyśmy Dzień Otwar-
ty. Przybyli goście mieli okazję zwiedzić przedszkole, poznać bliżej 
ofertę edukacyjną, porozmawiać z nauczycielami oraz przekonać się, 
jak wygląda dzień w przedszkolu. Dzieci uczestniczyły w ciekawych 
zabawach integracyjnych, muzycznych, ruchowych, zabawach z kolo-
rową chustą animacyjną. Dodatkową atrakcją było malowanie twarzy 
i włosów. Było kolorowo i radośnie, a czas płynął szybko.

Podczas swobodnych zabaw, maluchy miały okazję zapoznać się 
ze swoimi rówieśnikami, mogły również oswoić się z nowym miej-
scem, aby we wrześniu chętnie i bez obaw do niego wrócić.

Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Mamy na-
dzieję, że dla każdego z naszych gości – dzieci oraz ich rodziców – był 
to mile spędzony czas.

Monika Sławińska
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W szkołach

Festyn rodzinny w Kierzu Niedźwiedzim

20 czerwca 2015 roku w Kie-
rzu Niedźwiedzim odbył się fe-
styn rodzinny. 

Impreza rozpoczęła się wy-
stępem artystycznym dzieci 
przygotowanym przez Justynę 
Duklas i Katarzynę Woźniak. 
Podczas występu dzieci, publicz-
ność reagowała bardzo żywioło-
wo, szczególnie kiedy na scenie 
przebywały przedszkolaki. Mimo 
niezbyt sprzyjającej pogody, fe-
styn cieszył się dużym zaintere-

sowaniem, dzieci korzystały ze specjalnie przygotowanych dla nich 
atrakcji, dorośli doskonale bawili się przy akompaniamencie zespołu 
Happy Art, który bawił nas do późnych godzin wieczornych.

Dużą atrakcją był występ naszych Niedźwiadków, które jak zwykle 
swym występem po-
rwały publiczność. 

W organizację fe-
stynu oprócz Grona 
Pedagogicznego włą-
czyły się: Rada Rodzi-
ców, Rada Sołecka, 
przedstawiciele OSP 
w Kierzu Niedźwie-
dzim, którym w imie-
niu Dyrektora i pra-
cowników naszej szkoły serdecznie dziękujemy.

Festyn miał m.in. na 
celu promowanie szkoły 
w związku z tym, w czasie 
jego trwania każdy mógł 
poznać bliżej naszą pla-
cówkę, zobaczyć jak dobrze 
wyposażona jest każda 
sala, a także obejrzeć prace 
naszych dzieci. 

Katarzyna Woźniak

Zakończenie roku szkolnego w przedszkolu
Podobno wszystko dobre, co się dobrze kończy. Dlatego warto było 

uczcić zakończenie dobrego, ale i pełnego pracy roku szkolnego. 
Nie ma co ukry-

wać, ciężki jest żywot 
przedszkolaka, jeśli 
się weźmie pod uwa-
gę, że tyle jest jeszcze 
do nauczenia się. Ale 
trudny proces stawa-
nia się z trzylatka czte-
rolatkiem, a z cztero, 
pięciolatkiem, nasze 
maluchy, nie wiado-
mo kiedy, opanowały 
do perfekcji!

W naszym przedszkolu uroczyste zakończenie roku szkolnego 
2014/2015 oraz pożegnanie dzieci idących do szkoły odbyło się 26 

czerwca o godz. 10:00. Szczególnymi gośćmi tego dnia byli rodzice. 
Pani dyrektor Barbara Kocia dokonała otwarcia uroczystości dzię-

kując za miniony rok 
oraz zaangażowanie 
rodziców w funkcjo-
nowanie naszej pla-
cówki. 

Punktem ku l-
minacy jny m było 
rozdanie dyplomów 
oraz nagród książ-
kowych wszystkim 
wychowankom 
Przedszkola Samo-

rządowego w Skarżysku 
Kościelnym. Przedszko-
laki otrzymały także 
słodkie upominki. Ro-
dzice, którzy wyróżnili 
się dużą aktywnością na 
rzecz przedszkola otrzy-
mali dyplomy.

Przedszkolakom, 
którzy od 1 września za-
siądą w szkolnych ławach 
życzymy wielu sukcesów 
w nauce i radości z odkrywania tego co nowe. 

Grono Pedagogiczne
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r oz m a i to ś c i

Koleje spotkanie DKK
Dyskusyjny Klub 

Książki spotkał się 
w bibliotece, aby po-
rozmawiać o książce 
Małgorzaty Kaliciń-
skiej Lilka.

Pisarka przedstawia 
nam Mariannę Rosz-
kowską, dziennikarkę 

jednego z kolorowych magazynów, kobietę w wieku, dla którego mod-
ne jest w ostatnich latach określenie 50+. Spotykamy ją w niezwykle 
trudnym dla niej momencie życia, kiedy po latach małżeństwa dowia-
duje się, że jej związek praktycznie nie istnieje. Jednak choroba sio-
stry Lilki, która wraz z każdym dniem przybliżającym ją do śmierci, 
staje się bliższa Mariannie, jest głównym wątkiem i to właśnie na nim 
opiera się cała kanwa fabularna. Historia Marianny to tak naprawdę 
historia, jakich wiele i jaka może stać się również naszym udziałem.

Teresa Banaszczyk

Bezpieczne wakacje w Grzybowej Górze
Ochotnicza Straż 

Pożarna w Grzybowej 
Górze realizuje pro-
jekt Bezpieczne waka-
cje finansowany przez 
Gminę Skarżysko 
Kościelne w ramach 
współpracy z organi-
zacjami pozarządo-
wymi. 

W ramach projektu druhowie OSP i wolontariusze zapewniają 
opiekę dzieciom oraz umożliwiają im bezpieczne spędzanie wolne-

go czasu. Korzystając 
ze sprzyjającej pogody 
uczestnicy spacerują 
po okolicy ciesząc się 
promieniami lipcowe-
go słońca. Na początku 
lipca odbył się wyjazd na 
basen w Starachowicach, 
w którym udział wzię-
ło 40 osób. Był to strzał 
w dziesiątkę! Chłodna 
woda dodała dzieciom 

energii, którą spożytkują na zajęciach plastycznych, artystycznych, 
a także w czasie konkursów.

(rl)

Po sześćdziesiątce jeszcze można….. 
być sprawnym

W nowo wyremontowanej 
świetlicy wiejskiej w Lipowym 
Polu Skarbowym, Stowarzysze-
nie Wiedza i Rozwój rozpoczęło 
realizację projektu Wychowanie 
do starości mającego na celu ak-
tywizację osób starszych z tere-
nu Lipowego Pola Skarbowego 
i Lipowego Pola Plebańskiego.

Wiek podeszły nie musi 
oznaczać bierności, choroby, 
samotności, wręcz przeciwnie, 
dzięki wydłużaniu się ludzkiego 
życia i stałej poprawie jego jako-
ści, w tym także stanu zdrowia, 
może być to czas aktywnej reali-
zacji własnych pasji i marzeń.

Celem naszych działań jest podniesienie poziomu aktywności 
społecznej, sprawności fizycznej osób starszych z Lipowego Pola Skar-
bowego i Lipowego Pola Plebańskiego przez zwiększenie dostępu do 
atrakcyjnej oferty zagospodarowania czasu wolnego.

Aktywność seniora jest jednym z czynników o podstawowym zna-
czeniu dla udanej, zdrowej i szczęśliwej starości. Społeczeństwo, które 
sprzyja aktywnemu stylowi życia osób starszych może czerpać więcej 
korzyści z bogactwa doświadczeń i wiedzy posiadanej przez starszych 
członków społeczeństwa. Dlatego aktywizacja seniorów, wychowanie 
ku pozytywnej starości pozwala zredukować skutki starzenia się i cie-
szyć się pełnią życia przez coraz dłuższy czas.

Spotkania w każdy wtorek o godz.18.00, zapraszamy wszyst-
kich chętnych.

W SP Lipowe Pole Skarbowe
Dzień Mamy i Taty w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skar-

bowym odbył 
się w dzień za-
kończenia roku 
szkolnego. Na 
tę uroczystość 
przybyli zapro-
szeni goście: 
ksiądz Miro-
sław Maciąg , 

radni Rena Kępa oraz Włodzimierz Foch. Po uroczystym przemó-
wieniu dyrektor szkoły Iwony Maj dzieci zaprezentowały przygoto-
wany na tę okazję występ. Uroczystość Dnia Mamy i Taty to szcze-
gólna okazja, której towarzyszą niesamowite emocje. Przedszkolaki, 
uczniowie klasy 0 oraz klasy 1 na tę okoliczność przygotowały część 
artystyczną . 

W zaaranżowanym lesie dzieci zmieniły się w postacie z bajek – 
recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Rytmicznym kro-
kiem na parkiet wkroczyli uczniowie klasy 1. 

Z gracją i szykiem prezentowali się w strojach wykonanych przez 
firmę DANA. Taniec uczniów zachwycił wszystkich przybyłych. 
Wspaniale przygotowana akademia zachwyciła widzów. Dzieci wło-
żyły ogromny trud i zaangażowanie w pełen emocji i wzruszeń wy-
stęp. Była to okazja do 
wspólnego spotkania, 
które zostanie na długo 
w pamięci zarówno ro-
dziców jak i dzieci. 

Uwiecznieniem 
wspaniałej uroczystości 
było wręczenie świa-
dectw, dyplomów oraz 
nagród książkowych 
ufundowanych przez Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój. Wyróżnieni 
zostali także rodzice za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. 

Wakacje to wspaniały okres w życiu każdego ucznia. Wspaniałą 
nagrodą za pracowity rok szkolny będą półkolonie zorganizowane 
przez Organ przechodzący szkołę. Mamy nadzieję, że czas spędzony 
na wyjazdach będzie wspaniałą przygodą dla każdego dziecka. 

Katarzyna Żmijewska
Ilona Wątła
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zabrakło także po-
jazdów do polowań 
i przejażdżek rekre-
acyjnych. Na ko-
niec odwiedziliśmy 
oranżerię, a także 
storczykarnię z pięk-
nymi kwiatami i tro-
pikalną atmosferą 
wytwarzaną przez 
odpowiednie sys-
temy nawadniania. 

Wizyta w Łańcucie była wielkim przeżyciem estetycznym i kultu-
ralnym dla wszystkich uczestników. 

Wtorkowym popołudniem ruszyliśmy w podróż do Roztok 
Górnych, gdzie mieliśmy zorganizowany nocleg. Kręte bieszczadz-
kie drogi, wzgórza i góry Wetliny spowodowały, że dopiero około 

godziny 21 znaleźli-
śmy się w pensjona-
cie ulokowanym tuż 
pod słowacką grani-
cą. W środę rano po 
szybkim śniadaniu 
około 9.00 wyjecha-
liśmy, aby zdobyć 
najwyżej w Biesz-
czadach położone 
schronisko na Po-
łoninie Wetlińskiej 
(1232 m), zwane po-

pularnie Chatką lub Tawerną. Ostre podejście w piekącym słońcu 
dało niektórym z nas nieźle w kość, 
ale widoki, które rozciągały się ze 
szczytu były przecudne! Tego dnia 
nieba nie przesłaniały chmurki, więc 
widać było Tarnicę i słowacką stronę. 
W drodze powrotnej okazało się, że 
wejście było niczym w porównaniu 
z zejściem, podczas którego niektórzy 
pokonywali trasę na pupie. Zmordo-
wani dotarliśmy do autokaru ocze-
kującego na nas w Brzegach Górnych 
skąd wyruszyliśmy w drogę powrotną 
do Grzybowej Góry. Po krótkim po-
stoju w Sanoku, gdzie pożywiliśmy się 
szybko, bez żadnych przygód wrócili-
śmy do domu. 

Pomimo odczuwanego w czwartek zmęczenia dzieci stwierdzi-
ły, że wycieczka była ze wszech miar udana!!!

Rafał Lipka

W bieszczadach

Wycieczka w Bieszczady
W dniach 9-10 czerwca br. uczniowie klas I-VI Szkoły Podsta-

wowej w Grzybowej 
Górze wzięli udział 
w dwudniowej wy-
c ie c z c e  s z ko l ne j 
w Bieszczady. 

Wyjazd nastąpił 
burzowego poran-
ka we wtorek około 
godziny 4.00. Mimo 
tak wczesnej pory 
wszystkim dzieciom 
i opiekunom dopisy-

wały humory, których nie psuł nawet deszcz i ciemne chmury prze-
słaniające niebo. 

Pierwszym po-
ważnym przystan-
kiem na naszej trasie 
było Muzeum Kul-
tury Ludowej w Kol-
buszowej, na którego 
terenie znajduje się 
skansen i park etno-
graficzny. Dzieci za-
poznały się z kulturą 
ludową Lasowiaków 
i  R z e s z o w i a k ó w , 
a po zwiedzeniu chat 
umieszczonych w skansenie wzięły udział w praktycznej lekcji garn-
carstwa. Każde dziecko samodzielnie wykonywało w glinie dowol-
ną rzeźbę, a następnie pod opieką instruktora na kole garncarskim 

wytoczyło śliczną lu-
dową miseczkę. Przy 
okazji poznali brudną 
stronę pracy garnca-
rza, ale odrobina bru-
du nikomu nie zepsu-
ła nastroju. 

Po uporządkowa-
niu strojów i zabez-
pieczeniu glinianych 
wyrobów w autokarze 

ruszyliśmy w dalszą trasę, która zaprowadziła nas do zamku w Łań-
cucie. Tutaj wycieczka podzieliła się na dwie grupy: dzieci młodsze 
i dzieci starsze, po czym pod opieką przewodników wyruszyliśmy 
zwiedzać. Panie przewodniczki w atrakcyjny sposób przybliżyły 
uczniom historię jednej z najpiękniejszych rezydencji arystokra-
tycznych w Polsce. 
Wędrówka po pięknie 
odrestaurowanych wnę-
trzach pozostawiła na 
wszystkich niezwykłe 
wrażenie. Zwiedziliśmy 
także stajnię i wozow-
nię, gdzie zgromadzono 
pojazdy, którymi po-
ruszali się właściciele 
zamku. Praktycznie na 
każdą okazję mieli inny 
pojazd! Inny do wyjaz-
du na dworzec, inny do wyjazdu do miasta, jeszcze inny służył do 
wyjazdu na wieś, a jeszcze innym podróżowano po Europie, nie 
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