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jednogłośne absolutorium dla wójta,
Pakiet Korzyści dla chcących się podłączyć do sieci kanalizacyjnej przedłużony do 31 października,
świętowali skarżyscy policjanci,
trwa letni konkurs dla krwiodawców,
obchody Dnia Matki i Ojca,
wydarzenia w szkołach przed wakacjami,
za nami festyny rodzinne w Lipowym Polu Plebańskim
i Majkowie.

Egzemplarz bezpłatny

73. rocznica pacyfikacji Michniowa

To była już IX edycja…
12 lipca w Michniowie odbyły się uroczystości upamiętniające
dokonany w dniach 12-13 lipca 1943 roku przez hitlerowców mord na
204. mieszkańcach tej miejscowości.
Wzięła w nich udział delegacja naszej gminy.
Czytaj na str. 3

Wizyta zagranicznych gości
…imprezy zatytułowanej Cudze chwalicie, swego nie znacie organizowanego przez Stowarzyszenie Romano.
Czytaj na str. 2

Waldemar Błach Sołtysem Roku

18 czerwca w naszej gminie przebywali goście z zaprzyjaźnionych gmin z Mołdawii, Rumunii i Słowenii. Zwiedzili m.in. Spichlerz
Regionalny Państwa Elżbiety i Władysława Jach.
Czytaj na str. 4

Gmina na II miejscu w województwie

Waldemar Błach, sołtys Skarżyska Kościelnego I, został sołtysem roku w naszej gminie w plebiscycie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej.
Czytaj na str. 4
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Podsumowano VIII
Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich i XXII
edycję Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2016.
Nasza gmina w swej kategorii zajęła II miejsce.
Czytaj na str. 4
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W y da r z e n i a

To była już IX edycja…
…imprezy zatytułowanej Cudze chwalicie, swego nie znacie
organizowanego przez Stowarzyszenie Romano.
Tuż przed rozpoczęciem gier i zabaw
naszych przodków wyjrzało słońce i w takiej
atmosferze
przybyłych gości, artystów
i mieszkańców gminy
powitała
Krystyna
Staszewska,
prezes
stowarzyszenia. –Celem wydarzenia jest
promocja twórczych pasji naszych mieszkańców. A mimo
naszej stateczności, chcemy
pokazać, że w każdym wieku można być aktywnym
– stwierdziła na początku
pani prezes.
Wśród gości byli: przewodnicząca rady gminy
Marzena Piętak, wójt Zdzisław Woźniak, radny powiatowy Paweł Wiatr, radni naszej rady
gminy: Włodzimierz Foch, Stefan
Kiełek, Sebastian Pik, Janusz Sieczka.
Podczas
tego
wydarzenia
artystycznego, które poprowadził DJ
Tomasz Gluza, najpierw wystąpił
zespół Romano, po czym gratulacje
za dotychczasowe osiągnięcia złożył
wójt Zdzisław Woźniak.
Później zagrał i zaśpiewał
Roman Gładyś i zespół Grzybowianki. Własne aranżacje solowe wykonywał również Czesław
Kaleta,
wystąpiły
Perły z lamusa (dwukrotny laureat tegorocznych Scyzoryków
w kategorii zespół
i solo – dla Anny
Tchórzewskiej)
ze
skarżyskiego MCK-u,
kabaret Grom oraz Darek Bernatek.
Nie zabrakło dawnych konkurencji i zabaw sportowych poprowadzonych
przez
Renatę Poddębniak,
Szymona Płusę i Kazimierza Przybycienia.
Swą twórczość prezentowali Elżbieta Jach
i Bogusław Jelonek.
Dzieci chętnie korzystały z przygotowanych dla nich atrakcji,
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z zainteresowaniem
oglądały policyjny radiowóz.
IX edycja wydarzenia pod nazwą Cudze
chwalicie, swego nie
znacie – Gry i zabawy
naszych przodków organizowana przez Stowarzyszenie
Kultury
Zespół Pieśni, Tańca
i Rozrywki Romano
współfinansowane było
przez Powiat Skarżyski
oraz Gminę Skarżysko
Kościelne w ramach
otwartego
konkursu
ofert na realizację zadań publicznych w za-

kresie kultury. Ponadto imprezę sponsorowali: Hotel Promień, Bank
Spółdzielczy w Wąchocku oraz MPWiK w Skarżysku-Kamiennej.
Jacenty Kita
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aktualności

73. rocznica pacyfikacji Michniowa
12 lipca w Michniowie odbyły się uroczystości upamiętniające dokonany w dniach 12-13 lipca 1943 roku przez hitlerowców mord na
204. mieszkańcach tej miejscowości.

Wzięła w nich udział delegacja naszej gminy: przewodnicząca rady
gminy Marzena Piętak, wójt Zdzisław Woźniak oraz poczet sztandarowy, który tworzyli: Renata Kępa, Sebastian Pik i Mariusz Szwanke.
- Niemcy skazali Michniów na śmierć i zapomnienie. Polacy pamiętają o 817 polskich wsiach spacyfikowanych w czasie drugiej wojny światowej. Tutaj w Michniowie modlimy się za nich każdego roku.
Przywołujemy tragiczne obrazy aby pamięć o bohaterach żyła. Od cudem ocalonych uczymy się siły i niezłomności - mówił Adam Jarubas,
marszałek województwa świętokrzyskiego.

Obecny na uroczystości sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury
Jarosław Sellin zadeklarował w imieniu rządu pomoc w dokończeniu trwającej od lat budowy Mauzoleum Walki i Męczeństwa. O zasługach obecnego samorządu województwa z marszałkiem Adamem
Jarubasem i poprzedniego
rządu przypomnieli poseł Marzena Okła-Drewnowicz oraz
prezes PSL Włodzimierz Kosiniak-Kamysz.
Przybyłych, w tym liczne
poczty sztandarowe, powitał
dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej, gospodarz obiektu Janusz
Karpiński. Pod Michniowską
Pietą zgromadzili się parlamentarzyści, była wojewoda Agata Wojtyszek, władze samorządowe, kombatanci, młodzież.
Wzruszający koncert dało trio w Filharmonii Świętokrzyskiej. Nabożeństwo w intencji pomordowanych odprawił ks. Stanisław Picheta, Ciszę zagrał Władysław Odelski z suchedniowskiej orkiestry dętej.
Na zakończenie delegacje złożyły kwiaty i odśpiewano Rotę.
Jacenty Kita

Oferta dla chcących wykonać przyłącza
kanalizacyjne
Do końca października wydłużony został Pakiet Korzyści dla tych,
którzy chcą przyłączyć się do sieci kanalizacyjnej.
Taką informację przekazał na konferencji prasowej prezes MPWiK
Łukasz Żuchowski, a uczestniczyli w niej również wójt gminy Zdzisław Woźniak i wiceprezydent Skarżyska – Kamiennej Andrzej
Brzeziński.
Korzyści płynące z pakietu:
• rozłożenie spłaty kosztów wykonania przyłącza na raty (bez odsetek) - maksymalnie 10 rat,
• brak konieczności ponoszenia jednorazowego wydatku związanego z wykonaniem przyłącza,
• brak konieczności zaciągania wysokoprocentowej pożyczki lub
kredytu na wykonanie przyłącza,
• mniejsze koszty wynikające z grupowej realizacji oraz wyboru
wykonawcy z zachowaniem zasad konkurencji,
• realizacja procesu administracyjnego (warunki techniczne, mapa
zasadnicza, wykonawstwo, nadzór, odbiór, inwentaryzacja) przez
służby MPWiK Sp.z o.o,
• kontakt i uzgodnienia z projektantem po stronie MPWiK Sp.z o.o
• 30 minut prostych formalności celem rozpoczęcia realizacji procesu,
• oszczędność czasu wynikająca z mniejsze ilości wizyt w spółce,
jednostkach powiatowych, spotkań z wykonawcami.

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak, która jest
udziałowcem mniejszościowym w spółce MPWiK podkreślał, że Pakiet Korzyści został zorganizowany, aby wykorzystać i podać rękę osobom, które przespały termin i nie podłączyły się we właściwym czasie
do kanalizacji. Dziś problem ten dotyczy około 100 gospodarstw, gdzie
kanalizację wybudowano kosztem 3,8 mln złotych w ramach PROW
oraz 120 gospodarstw, gdzie sieć główna była budowana przy wsparciu
Funduszu Spójności.
Na terenie gminy Skarżysko Kościelne obowiązywać będą dwa
warianty oferty. Pierwszy dotyczy odbiorców, którzy znajdują się na
na nitkach kanalizacji sanitarnej wybudowanej ze środków Funduszu
Spójności, a drugi wariant podłączenia do kanalizacji będzie zakładał
dofinansowanie przez Gminę Skarżysko Kościelne (gdzie odbiorcy
zapłacą za przyłączenie od 10 do 15 %, pozostały koszt pokryje Gmina - dotyczy inwestycji zrealizowanej przez gminę w ramach PROF).
Na chwilę obecną zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie, pozostaje tylko kwestia spisania porozumienia pomiędzy MPWiK
oraz gminą i przystąpienia do realizacji zadania. Proces ten potrwa
około dwóch lat. Dzięki takim działaniom Gmina Skarżysko Kościelne – poza Kierzem Niedźwiedzim - będzie w 100% skanalizowana.
–Mam nadzieję, że tam inwestycję zrealizujemy do końca tej perspektywy unijnej, czyli do roku 2020 – dodaje wójt.
Jacenty Kita
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Wizyta zagranicznych gości

Waldemar Błach Sołtysem Roku

18 czerwca w naszej gminie przebywali goście z zaprzyjaźnionych
gmin z Mołdawii, Rumunii i Słowenii. Zwiedzili Spichlerze Regionalny
Państwa Jach, później grillowano w Świerczku.
W miejscu integracji gości z zagranicy z gminą Łączna – przewodniczącą rady gminy
Monikę Pająk i wójta Romualda Kowalińskiegopowitali przewodnicząca
naszej rady gminy Marzena Piętak oraz wójt Zdzisław Woźniak. W rolę
tłumacza wcielił się Grzegorz Świetlik ze Związku
Gmin Południowo – Zachodniego Mazowsza.
Wśród zebranych była

Waldemar Błach, sołtys Skarżyska Kościelnego I, został sołtysem roku
w naszej gminie w plebiscycie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Sołtysów
Ziemi Kieleckiej.
Statuetkę z rąk Marszałka
Województwa Adama Jarubasa
i Wojewody Świętokrzyskiego
Agaty Wojtyszek otrzymał, 25
czerwca, podczas rozpoczynającego się XXII Zjazdu Sołtysów
oraz XIX Krajowego Turnieju Sołtysów. Gratulacje złożyli mu również obecni na rozpoczęciu zjazdu

żartów, zabawy. Turniejowi
towarzyszył XXII Zjazd Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego, podczas którego
uhonorowano najaktywniejszych sołtysów regionu. Tytuł
Sołtysa Roku 2015, okazałą
statuetkę oraz nagrodę główną – 20 tys. złotych od Samorządu Województwa otrzymała Monika Wyrwał, sołtys Komornik w gminie Kluczewsko.
XXII Zjazd Sołtysów, który rozpoczął się w sobotę przed południem,
był rekordowy pod każdym względem – wzięło w nim udział ponad 450
osób, w tym aż 375 sołtysów!
Jedynym mankamentem zjazdu był potworny upał panujący tego dnia
i bardzo gorąco na hali sportowej.
Jacenty Kita

grupa naszych radnych
oraz sekretarz gminy
Monika Mączyńska.
W rolę gospodarzy
grillowania wcielili się
sołtys Świerczka Bożena
Jasek i rada sołecka, popołudnie umiliły występy Grzybowianek.
Dzień później goście

Gmina na II miejscu w województwie

z zagranicy oraz nasi samorządowcy brali udział w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych w Bliżynie, zwiedzili również Muzeum
Orła Białego, wieczorem bawili się na Przystani Bliżyn przy muzyce
Jacka Stachurskiego.
Jacenty Kita
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przewodnicząca rady gminy
Marzena Piętak i radny Andrzej Kwiatkowski.
W weekend, 25 i 26 czerwca, odbywał się XIX Krajowy
Turniej Sołtysów i podobnie
jak w latach ubiegłych nie
zabrakło
najdziwniejszych
konkurencji i niezwykle ciekawych zmagań sportowych,

Podsumowanie VIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich –
XXII edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2016 gmin z województwa
świętokrzyskiego odbyło się 23 czerwca 2016 r. w świetlicy Samorządowego
Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie. Gminę Skarżysko Kościelne reprezentowali wójt Zdzisław Woźniak oraz koordynująca przebieg wydarzenia w naszej gminie Dagmara Błach.
W tym roku w naszym regionie do Turnieju przystąpiły 54
jednostki samorządu, w których
brało udział ponad 150 tysięcy
osób startujących w 1690 przeróżnych imprezach sportowych
i rekreacyjnych. Miasta i gminy
rywalizowały w sześciu grupach.
W swojej grupie tj. grupie II
(od 5 do 7,5 tysiąca mieszkańców)
– Gmina Skarżysko Kościelne zajęła II miejsce w województwie, w klasyfikacji krajowej uplasowaliśmy się na ósmej pozycji zdobywając cztery tysiące
złotych na zakup sprzętu sportowego.
Sportowy Turniej Miast i Gmin w województwie świętokrzyskim rozgrywany jest od 1995 r., a jego celem jest upowszechnianie kultury fizycznej
w społeczeństwie.
(jaki)
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Mamy nowy zarząd gminny OSP
Zdzisławowi Woźniakowi, wójtowi gminy, ponownie powierzone
zostało stanowisko komendanta gminnego OSP. Stało się to 25 czerwca podczas zjazdu gminnego strażaków.
Wśród gości byli m.in.
ks. proboszcz Mirosław
Maciąg, kapelan gminny
strażaków, wicewojewoda
Andrzej Bętkowski, przewodnicząca rady gminy
Marzena Piętak i komendant powiatowy PSP mł.
bryg. Marcin Machowski,
czący - Grzegorz Kocia, wiceprzewodniczący - Jan Ulewiński oraz
sekretarz - Jerzy Bernat. Delegatami na zjazd powiatowy, który odbędzie się jesienią tego roku (zjazd wojewódzki dopiero w roku 2017) zostali: Tadeusz Chyb, Stanisław Niziołek, Mariusz Kamiński, Marian
Gładyś, Marek Grzyb, Sebastian Strzelec, Dariusz Sasal i Piotr Janiec.
Nowo wybranym władzom gratulacje złożyli obecni na zjeździe goście.
Jacenty Kita

Uroczystości na Brzasku w strugach
deszczu

Ksawery Krupa odpowiedzialny w Urzędzie
Gminy m.in. za sprawy przeciwpożarowe.
Zjazd otworzył wójt
Zdzisław Woźniak, po
czym delegaci wybrani
wcześniej na zebraniach
w poszczególnych jednostkach, prowadzenie
obrad powierzyli prezesowi OSP Lipowe Pole
Plebańskie Tadeuszowi Chybowi.
Zebrani
przyjęli
przedłożone sprawozdanie zarządu za mijającą
kadencję, zaś najważniejszym punktem zebrania
był wybór nowego zarządu gminnego. W jego
skład weszli: prezes Zdzisław Woźniak, wiceprezes - Tadeusz Chyb,
wiceprezes - Marian Gładyś, wiceprezes - Dariusz

Sasal, komendant gminny
- Piotr Janiec, sekretarz
- Marek Grzyb, skarbnik - Stanisław Niziołek,
szłonek - Henryk Pożoga,
członek - Sebastian Strzelec, członek - Mariusz
Kamiński. Komisję rewizyjną na najbliższe pięć lat
tworzyć będą: przewodni-

Burze i gwałtowne
opady deszczu zdezorganizowały uroczystości patriotyczne na
Brzasku, które odbyły
się 26 czerwca.
W miejscu upamiętniającym tragiczne wydarzenia z czerwca 1940 roku, w wyniku
których śmierć poniosło ok. 760 osób, odbyły się uroczystości 76.
rocznicy tych wydarzeń.
Mszę św. odprawił
proboszcz Parafii pw.
św. Ludwika w Bliżynie
ks. Stanisław Wlazło,
potem złożono wiązanki kwiatów w hołdzie zamordowanym.
Gminę Skarżysko
Kościelne reprezentowali: przewodnicząca
rady gminy Marzena
Piętak, wójt Zdzisław
Woźniak oraz poczet
sztandarowy,
który
tworzyli: Renata Kępa, Sebastian Pik i Janusz Sieczka.
(jaki)
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Jednogłośne absolutorium dla wójta
Radni na sesji Rady Gminy odbytej 22 czerwca jednogłośnie
udzielili absolutorium wójtowi gminy Zdzisławowi Woźniakowi
z wykonania budżetu za 2015 rok. Mimo emocjonującej chwilami
dyskusji – konsensus został osiągnięty, co pokazały wyniki głosowania.
Przybyłych na sesję powitała przewodnicząca rady Marzena
Piętak. Wśród gości byli m.in. starosta skarżyski Jerzy Żmijewski
oraz radna powiatowa Danuta Banaczek. Po raz pierwszy obecna
była także nowa sołtys Świerczka Bożena Jasek.
Po przyjęciu uzupełnionego porządku obrad krótkie sprawozdanie ze swej pracy między sesjami złożył wójt Zdzisław Woźniak, po
czym głos zabrał Piotr Bochenek, przedstawiciel firmy, która pracuje nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla naszego samorządu.
Później głos zabrał starosta skarżyski Jerzy Żmijewski, a korzystając z jego obecności na sesji radni
skierowali do niego
szereg pytań.
Renata
Kępa
zwyczajowo
pytała o termin dokończenia
chodnika
w Lipowym Polu
Plebańskim, z kolei
Włodzimierz Foch
ponowił
pytanie
o ustalenie właściciela drogi od mostu do krzyżówek. Stanisław Czubak pytał o nową
organizację ruchu na krzyżówce w Kierzu Niedźwiedzim, a Sebastian Pik o budowę chodników przy ul Spokojnej i Świętokrzyskiej
w Grzybowej Górze.
Starosta odpowiedział, że jest problem z ustawieniem znaku Stop
w Kierzu, projekt chodnika na ul. Spokojnej jest gotowy, ale na ten
moment powiat nie ma pieniędzy na inwestycje drogowe. Radny
Jacek Bryzik wyraził satysfakcję, że wpłynął wniosek od radnej powiatu Danuty Banaczek o poszerzenie ulicy Iłżeckiej
Zwyczajowo radni składali szereg interpelacji, wniosków i zapytań również do wójta.
Mariusz Szwanke zgłosił zawyżony krawężnik przy pasach na
skrzyżowaniu od strony ul. Żeromskiego do kościoła w Majkowie,
prosił o odnowienie pasów poziomych na ul. Św. Anny, uporządkowanie odpływu wody na ul. Staffa oraz konieczność odtworzenia
rowu melioracyjnego między ul. Staffa a Św. Anny. Zbigniew Piętak
postuluje o uporządkowanie drogi gminnej od remizy do torów kolejowych oraz pytał o niewykorzystany fundusz sołecki za rok 2015.
Stefan Kiełek prosił o uzupełnienie szyb na przystankach, pytał
o podjęte działania w sprawie kradzieży dwóch lamp oraz zgłosił fakt
powstawania nieprzyjemnego zapachu z przepompowni ścieków na
ul. Dworskiej. Janusz Sieczka zgłosił do powiatu konieczność naprawy jezdni koło przepustu od ul. Spacerowej oraz konieczność
wycinki drzew obok szkoły. Renata Kępa mówiła o konieczności
naprawy chodników oraz odmulenia przepustów i pogłębieniu rowów. Włodzimierz Foch zaproponował przeniesienie przystanku
autobusowego na ul. Główną, pytał też o termin koszenia trawy
na poboczach przy drogach powiatowych. Sebastian Pik ponowił
prośbę o ustawienie znaku informującego o wjeździe do Grzybowej
Góry od strony Jagodnego oraz wnioskował o zwiększenie o jeden
kurs linii przewozu osób. Monika Kocia zgłosiła konieczność niwelacji poboczy przy ul. Iłżeckiej oraz pytała o to, na jakim etapie są
zaawansowane prace przy realizacji inwestycji: budowa ul. Brzozo-
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wej, siłowni, doświetlenia ul. Polnej oraz – w przyszłości – budowa
przedszkola. Stanisław Czubak pytał o termin instalacji elementów
siłowni zewnętrznej oraz wnioskował o opracowanie harmonogramu wykaszania traw przy drogach powiatowych. Jacek Bryzik pytał
od kiedy przewoźnicy będą stosować ulgi dla osób starszych oraz
zgłosił wniosek o to, aby po wakacjach rada podjęła uchwałę w sprawie opieki nad osobami chorymi i starszymi. Andrzej Kwiatkowski
zgłosił konieczność podcinki drzew przy ul. Szkolnej i ul. Kolonia,
naprawy chodnika przy szkole oraz pytał o postęp prac w sprawie
ul. Brzozowej. Na koniec Tomasz Winiarski zapytał o to, na jakim
etapie jest budowa kanalizacji w Kierzu Niedźwiedzim.
W dalszej części sesji przewodnicząca rady nawiązała do wniosku zgłoszonego na piśmie przez radnego Stanisława Czubaka
w sprawie wprowadzenia do porządku obrad na najbliższe posiedzenie sesji punktu dotyczącego funkcjonowania oświaty w gminie.
Informację przedstawił wójt Zdzisław Woźniak. Wynika z niej,
że w 2015 roku dotacja przekazana SP Grzybowa Góra to 557.868,57
zł (plan 560.698,05 zł; liczba dzieci w ewidencji – 74, uczęszcza do
szkoły – 44, uczęszcza do szkoły poza obwodem szkolnym 30), SP Lipowe Pole dotacja przekazana to 189.553,23 zł (plan 189.606,30; dzieci 45-12-33), SP Kierz Niedźwiedzi dotacja przekazana to 643.607,86
(plan 647.302,85; dzieci: 63-45-28), SP Majków dotacja przekazana
to 925.357,65 (plan 942.300,69: dzieci 87-58-29).

Następnie radni dokonali zmian w budżecie gminy na rok 2016
oraz w WPF na lata 2016-2028. Później zatwierdzili sprawozdanie
z działalności SP ZOZ w Skarżysku Kościelnym oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.
W dalszej części radni przeszli do najważniejszego punktu obrad
tego dnia, to jest udzielenia absolutorium wójtowi gminy z wykonania budżetu za rok 2015.
Opinię RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za
2015 rok przedstawił wójt Zdzisław Woźniak.
-Zaplanowane dochody w wysokości 17.303.891 złotych zrealizowano w wysokości 17.255.180 zł tj. 99,71%. Z kolei wydatki gminy
zaplanowane w kwocie 16.949.127 złotych wykonano w wysokości
95,35%. To bardzo dobre wskaźniki, tym bardziej, że na inwestycje gmina wydała ponad 2,2 mln zł. Wydatki majątkowe stanowiły
13,2% wydatków ogółem – mówił wójt.
Wójt skupił się w swym wystąpieniu przede wszystkim na wydatkach majątkowych, które są najważniejsze w punktu widzenia
mieszkańców gminy i warunków ich życia. Wymieńmy najważniejsze, zrealizowane w roku 2015:
- budowa kanalizacji na ul. Św. Anny w Majkowie – 970.878 zł,
- współfinansowanie budowy ul. Staffa w Majkowie – 550.000 zł,
- budowa parkingu w przy SP w Majkowie – 117.000 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego na ul. Południowej – 79.000 zł,
- budowa drogi dojazdowej do pól w Lipowym Polu Plebańskim –
52.000 zł,
- budowa wiat przystankowych – 11.000 zł,
- przebudowa kotłowni przy SP Lipowe Pole Skarbowe – 13.899 zł,
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adaptacja dachu, naprawa pomieszczeń
i budowa grilla przy
SP Lipowe Pole Skarbowe – 110.200 zł.
- projekt e-świętokrzyskie – System Informacji Przestrzennej
– 35.200 zł,
- projekt RPO Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – 39.200 zł,
- budowa oświetlenia przy miejscu integracji w Michałowie –
27.185 zł,
- wniesienie wkładów do MPWiK – 123.800 zł.
Ponadto – z udziałem funduszy sołeckich – wykonywane były na
przykład modernizacje dróg gminnych.
Pozytywną opinię komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok przedstawiła Renata Kępa, podobnie jak wniosek
o absolutorium.
W głosowaniu wójt jednogłośnie uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok.
Po głosowaniu wójt podziękował radnym za udzielone wotum
zaufania, zaś swym najbliższym współpracowniczkom – skarbnik
Danucie Barwickiej, sekretarz gminy Monice Mączyńskiej oraz
przewodniczącej rady gminy Marzenie Piętak jako wyraz wdzięcz-

na przebudowę drogi,
ale również wykonanie przepustów i odwodnienia. Na budowę
chodnika na ul. Świętokrzyskiej ani powiat,
ani gmina na ten moment nie ma środków
i trzeba ich poszukiwać z programów
unijnych. Trzy drzewa
przy szkole zostaną wycięte, ale dopiero po 15 października (obecnie jest zakaz wycinki). Zapadnięty przepust zostanie naprawiony,
chodnik w Lipowym Polu Plebańskim - musi mieć dokumentację.
Znak w Grzybowej Górze zostanie postawiony.
Na kolejne pytania odpowiadał wójt. Rowy melioracyjne będą
wykonane po zabezpieczeniu na ten cel środków finansowych. Szyby
do wiat przystankowych są już zamówione. Nieprzyjemne zapachy
na ul. Dworskiej gmina zgłosi do MPWiK. Temat opieki nad osobami starszymi zostanie przygotowany na sesję powakacyjną.
Ksawery Krupa, pracownik urzędu, uzupełnił, że na budowę
ul. Brzozowej jest opracowany projekt, kosztorys, następnie zgłoszenie robót budowlanych. Na doświetlenie ulic zlecone zostały prace
projektowe. W przypadku ul. Leśnej i Spacerowej będą one budowane ze spec ustawy, projekty są w trakcie w realizacji. Wykonano już
doświetlenie terenów wokół tzw. oczka.
Na koniec Robert Gładyś dodał, że obecnie trwa wybór ofert na
siłownie zewnętrzne.
Jacenty Kita

ności za bardzo dobrą współpracę wręczył kwiaty.
Następnie radni podjęli uchwały w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Skarżysko Kościelne, przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Skarżysko Kościelne na lata 2016-2018, ustalenia bezpłatnych przejazdów dla Honorowych Dawców
Krwi z terenu Gminy Skarżysko Kościelne, ustanowienie tytułu Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne.
Na koniec radni słuchali odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty.
Najpierw głos zabrał Marek Czyż – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.
Aby woda na ul. Staffa
była prawidłowo odprowadzana konieczne jest wykonanie
rowu melioracyjnego. Wniosek
Danuty Banaczek w sprawie
przebudowy ul. Iłżeckiej komisja rady powiatu przegłosowała pozytywnie. Teraz powiat
musi szukać środków nie tylko
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Rodzinny piknik w przedszkolu z okazji
Dnia Matki i Ojca

Mnóstwo życzeń i słodkich słów usłyszeli rodzice naszych
przedszkolaków podczas rodzinnego pikniku poprzedzającego zakończenie roku szkolnego. Okazją ku temu była krótka
akademia, którą przygotowały wszystkie trzy grupy przed-

Aneta Działak, Monika Sławińska, Zofia Sieczka oraz Magdalena Kolasa.
Piknik odbył
się 18 czerwca.
Najpierw na scenie przed Urzędem
Gminy podziwialiśmy umiejętności,
jakie dotychczas
zdobyli przedszkolacy. Nie zabrakło
elementów sporto-

szkolaków z okazji
Dnia Matki i Dnia
Ojca. Dużą pracę
z dziećmi nad prezentowanym programem wykonały
opiekunki naszych
najmłodszych
mieszkańców:
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wych (wszak to czas Euro 2016), dzieci śpiewały również po angielsku, a tę część przygotowała z nimi Katarzyna Woźniak. Po
programie dzieciaki zbiegły ze sceny wręczając uradowanym
rodzicom własnoręcznie wykonane laurki z życzeniami.
Jacenty Kita
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Dla Ciebie Mamo, dla Ciebie Tato...
Obserwując Rodziców, patrzących na występy swych dzieci - poza
przeszkadzającymi kamerami i telefonami nagrywającymi to wydarzenie - widać było Ich satysfakcję ze swych następców. Wrażenia nie
krył dyrektor szkoły Jacek Banaszczyk, który - wcześniej powitawszy przybyłych - występy dzieci oglądał z... wysokości, a mianowicie
z drabinki do ćwiczeń w-f.

Mowa o akademii
z okazji Dnia Matki i Dnia
Ojca, która 15 czerwca
odbyła się w Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim. Po przywitaniu
przybyłych przez dyrektora szkoły, prowadzenie
akademii przejęli Maja
Sadza i Antek Krakowiak. Sprawy techniczne, czyli obsługa
nagłośnienia to zasługa Macieja Mroza.
Uczniowie przen ie ś l i
ro d z ic ów
w muzyczny świat.
Śpiewali Amelka
Parszewska i Mate-

usz Woźniak, później Julia Sadza, śpiewali i tańczyli także uczniowie
wszystkich klas. Czaczę zatańczyli Weronika Winiarska i Aleks Duklas. Tańczyli też Wiktor Winiarski oraz Zuzia Lelonek. Piosenkę po
angielsku śpiewały Marysia Ulewińska i Natalia Wiśnios. W świat

kabaretu i humoru przenieśli
nas Mateusz Ulewiński, Konrad
Sieczka i Kordian Król. Nie sposób wymienić wszystkich występujących uczniów, ale nie można
pominąć niemal zawodowego
już kabaretu w składzie Konrad
Sieczka i Wiktor Winiarski.
Na koniec uczniowie do życzeń dołączyli piosenkę w języku
włoskim zaśpiewaną przez Olę Azzarello.
Redagujący składa gratulacje paniom, które przygotowały spotkanie - Katarzynie Woźniak
i Justynie Duklas.
Z kolei 20 czerwca 2016
roku dzieci z punktu przedszkolnego i klasy 0 wzięły
udział w uroczystej akademii
z okazji Dnia Mamy i Taty.
Dzieci, przygotowane przez
Kornelię Piskorz recytowa-

ły wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Na koniec
maluchy zaśpiewały swoim
rodzicom Sto lat, po czym
podarowały własnoręcznie
wykonane prezenty. Po
akademii wszyscy udali się
na słodki poczęstunek.
Jacenty Kita
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Święto skarżyskich policjantów
12 lipca skarżyscy policjanci uroczyście obchodzili swoje święto.
W ceremonii, która odbyła się w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej wziął udział m.in. wójt gminy
Zdzisław Woźniak.
Uroczystości Święta Policji w Skarżysku- Kamiennej rozpoczęły
się Mszą Świętą w Kościele p.w. św. Rocha w Mroczkowie, której prze-

Kamiennej mł. insp. Dariusz Dębowski osobiście wręczyli akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.
W ramach obchodów Święta Policji łącznie awansowanych zostało
53 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku- Kamiennej, natomiast jednemu policjantowi Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nadano srebrny medal za długoletnią
służbę.
wodniczył powiatowy kapelan policjantów ks. Krzysztof Sieczka.
Po Mszy Świętej policjanci i wszyscy zaproszeni goście zgromadzili się w sali konferencyjnej komendy. Po złożeniu meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Arturowi Bednarkowi

i wprowadzeniu sztandaru jednostki, głos zabrał p.o. Komendanta
Powiatowego Policji w Skarżysku- Kamiennej mł. insp. Dariusz Dębowski. Przywitał on zgromadzonych gości oraz podziękował policjantom za ich wzorowo pełnioną służbę. Głównym punktem uroczy-

Wśród awansowanych znalazł się Ireneusz Borowiec – kończący
służbę dzielnicowego w naszej gminie. Ponadto dwóch mieszkańców
naszej gminy pracujących w policji – Artur Szumiał i Mateusz Rusek
– również zostało tego dnia awansowanych.
W trakcie uroczystości 3. funkcjonariuszy zostało wyróżnionych
nagrodą pieniężną Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach za
wykazany profesjonalizm, rzetelność oraz szczególne zaangażowanie
w realizację obowiązków służbowych.
(jaki)

Trwa letnia akcja dla krwiodawców

stości było wręczenie aktów nominacji na wyższe stopnie policyjne.
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur
Bednarek oraz p. o. Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-
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Ruszyła kolejna - dziewiąta - edycja konkursu dla osób oddających
dobrowolnie i bezpłatnie krew dla chorych w lokalu Oddziału Terenowego Skarżysko-Kamienna.
Ma ona zachęcać mieszkańców powiatu skarżyskiego i okolic do
honorowego oddawania krwi, ma także pomóc w zapewnieniu dostatecznej ilości leków krwiopochodnych dla leczenia chorych w szpitalach województwa świętokrzyskiego.
Do grona organizatorów i fundatorów nagród należy również już
kolejny raz wójt gminy Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak.
Osoby, które od 1 lipca do 30 września oddadzą krew w skarżyskim oddziale terenowym RCKiK, mieszczącym się przy ulicy Szpitalnej 1, będą brały udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.
(jaki)
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Pożegnalna wycieczka gimnazjalistów
14 czerwca uczniowie z klas IIIb i III c Publicznego Gimnazjum
w Skarżysku Kościelnym wraz z wychowawcami (Agnieszką Pakułą
i Małgorzatą Paź) wybrali się na wycieczkę do pełnego uroku nadwiślańskiego miasteczka - Kazimierza Dolnego.
Przygodę z renesansowym Kazimierzem rozpoczęli rejsem po Wiśle. Pobyt
na statku i obserwację piękna krajobrazu nadbrzeżnego
umilały wszystkim liczne
mewy fruwające nad głowami. Niektóre były bardzo odważne i wyrywały dzieciom
jedzenie z rąk. Jednak uczniowie byli sprytniejsi. Kolejnym
punktem wycieczki był spacer i zwiedzanie Zespołu Zamkowego, którego początki sięgają XIV
wieku i wiążą się z panowaniem Władysława Łokietka. Po wizycie na zamku
uczniowie, pomimo mało
sprzyjającej aury, udali się
na Wzgórze Trzech Krzyży,
a następnie do dzwonnicy
z XVIII wieku. W centrum
Rynku każdy mógł zobaczyć
zabytkową studnię, która
niegdyś była zdrojem ulicznym i zapewniała dostęp do
wody mieszkańcom. Końco-

„Starszy też może być sprawny”
– zapraszamy!
Projekt Stowarzyszenia Wiedza i Rozwój, dedykowany mieszkańcom 50+ z Lipowego Pola, pod nazwą Starszy też może być sprawny,
dofinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w 2016 r.

Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój, prowadzące Szkołę w Lipowym
Polu Skarbowym, zaprasza mieszkańców z Lipowego Pola Skarbowego i Lipowego Pola Plebańskiego, na bezpłatne zajęcia usprawniającej
- pilates, prowadzone przez profesjonalną instruktorkę fitness, panią
Katarzynę Kotte.
Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu ul.
Wesoła 2, w okresie wakacji, w każdy wtorek od godziny 18:00 – 19:00.
Deklaracje udziału do pobrania w sekretariacie szkoły przed zajęciami. Za nami pierwsze spotkanie, podczas którego dokonane zostały
pomiary wskaźnika masy ciała - BMI (wagi, tłuszczu , nawodnienia
organizmu) uczestniczek. Badanie takie zostanie powtórzone na koniec zajęć, aby sprawdzić jakie będą efekty końcowe treningu.
Serdecznie zapraszamy chętne osoby.
Małgorzata Pączek

Latem też można zrobić… kulig
9 lipca działające od czerwca Koło Gospodyń Wiejskich w Skarżysku Kościelnym zarejestrowane w Świętokrzyskim Związku Rolników
Kółek i Organizacji Rolniczych zorganizowało imprezę plenerową, na
którą złożyły się kulig letni, ognisko, pieczenie ziemniaka, plenerowy
konkurs tańca oraz występy artystyczne.
Wszyscy przypomnieli sobie, jak smakują ziemniaki z ogniska.
Uczestnicy stwierdzili zgodnie - były to niezapomniane chwile.
wą atrakcją wycieczki był przepiękny, bajkowy wąwóz - Korzeniowy
Dół, który słynie z poskręcanych fantastycznie korzenie drzew rosnących na skarpach.
Okolica
Kazimierza łączy w sobie
wszystko za czym
tęskni natura ludzka: położenie nad
brzegiem rzeki wśród
wzgórz z zachowaniem pięknej architektury. Miasteczko
to ma swój charakter
i klimat, który sprawia, że chce się tam
powracać i szukać nowych ciekawych zakątków.
Agnieszka Pakuła

Przewodniczącą nowego KGW jest Irena Sykulska. Koło Gospodyń zgłosiło się do konkursu organizowanego przez redakcję Echa
Dnia na najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy Wiejskich.
Szymon Płusa
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Koniec roku szkolnego w Grzybowej Górze…
Gościnne pomieszczenia remizy OSP w Grzybowej Górze zgromadziły w ostatni piątek czerwca liczne grono Uczniów, Rodziców
i Nauczycieli, którzy wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku
szkolnego 2015/2016.
Uroczystość rozpoczęło wystąpienie dyrektor szkoły Małgorzaty Strzelec, która odczytała list Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
Kazimierza Mądzika, a następnie wręczyła nagrody książkowe najlepszym uczniom i listy gratulacyjne ich rodzicom.

…w Kierzu Niedźwiedzim…
Dnia 23 czerwca 2016 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim pożegnali się ze szkołą na okres wakacji.
Uroczystość rozpoczęła się programem artystycznym przygoto-

wanym przez uczniów klasy piątej i szóstej. Po występie pan dyrektor
Jacek Banaszczyk wręczył świadectwa uczniom klasy szóstej oraz nagrody książkowe dla najlepszych uczniów.
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Katarzyna Woźniak
Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru
przez uczennice klasy VI nowemu pocztowi sztandarowemu złożonemu z uczniów klasy V. Później dyrektor z pomocą Eweliny Hamery
i Sylwii Stanisławek wręczyła nagrody i dyplomy za konkursy przeprowadzone w bieżącym roku szkolnym.

…i w Przedszkolu Samorządowym

Po nagrodzonych dzieciach, przyszła kolej na Rodziców - Przyjaciół Szkoły uhonorowanych pamiątkowymi listami lub statuetkami. Na koniec części oficjalnej pani dyrektor wręczyła puchary, medale i dyplomy najlepszym sportowcom roku szkolnego 2015/2016.
Uczniom z najwyższą średnią nagrody książkowe w imieniu Zespołu
Grzybowianki wręczyły Magdalena Piętak i Małgorzata Król. W części artystycznej wystąpili uczniowie klasy V, którzy pożegnali odchodzącą klasę VI, a następnie klasa VI zaśpiewała piosenkę, którą pożegnała się z Szkołą Podstawową w Grzybowej Górze.
Na koniec dyrektor Małgorzata Strzelec po raz ostatni w tym
roku szkolnym zadzwoniła dzwonkiem ogłaszając WAKACJE!
(rl)
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W naszym przedszkolu uroczyste zakończenie roku szkolnego
2015/2016 oraz pożegnanie dzieci idących do szkoły odbyło się 24
czerwca o godz. 10:00.
Szczególnymi gośćmi tego dnia byli rodzice. Dyrektor Barbara
Kocia dokonała otwarcia uroczystości dziękując za miniony rok oraz
zaangażowanie rodziców w funkcjonowanie naszej placówki. Wręczyła dyplomy uznania rodzicom, którzy wyróżnili się dużą aktywnością
na rzecz przedszkola.
Punktem kulminacyjnym było rozdanie pamiątkowych książek
wszystkim wychowankom Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym. Przedszkolaki otrzymały także słodkie upominki.
Przedszkolakom, którzy od 1 września zasiądą w szkolnych ławach życzymy wielu sukcesów w nauce i radości z odkrywania tego co nowe.
Pod czujnym okiem swoich wychowawczyń Anety Działak oraz
Zofii Sieczka dzieci z grupy Maluszków wzbogaciły ten dzień występem artystycznym dziękując za wspaniały czas spędzony w przedszkolu.
Monika Sławińska
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Wizyta na Zamku
i w Centrum Nauki

w

Chęcinach

Tuż przez zakończeniem roku szkolnego dzieci z SP Lipowe Pole
Skarbowe odwiedzili Zamek w Chęcinach i Centrum Nauki Leonardo da Vinci.
Chęciński
zamek
z przełomu XIII i XIV
wieku, dzięki niezwykle
ciekawym opowieściom
przewodnika - Pana Dominika
Kowalskiego
odsłonił przed dziećmi
swoje tajemnice... Była to
wspaniała lekcja historii
dla najmłodszych a także intensywna lekcja wf.
Droga pod górę, zdobycie
czworobocznej baszty północno-zachodniej, z której roztaczał się
wspaniały widok na okolicę, było nie lada wyzwaniem dla uczestników wycieczki w wieku od 4 do 8 lat. Później rzut okiem na studnię zamkową, wizyta
u dawnych mieszkańców, w budynkach gospodarczych i mijając
zachodnią wieżę strażnicy zamku górnego
(miejsca akcji serialu
Ojciec Mateusz), rzut
oka na skarbiec, gdzie
wrzucony grosik miał
pomóc w powtórnej
wizycie w chęcińskiej
twierdzy.
Uciekając
przed burzą i Białą Damą ;) uczestnicy wycieczki znaleźli schronienie w zabytkowej kamienicy w rynku, gdzie obejrzeli prezentację jak
zamek chęciński wyglądał w czasach swej świetności.
Dzieci poznając historię starej twierdzy dowiedziały się także,
że przewodnik oprócz rozległej wiedzy historycznej, umiejętności
interpersonalnych, musi m.in. posiadać dar krasomówczy i dobrą
kondycję fizyczną.
Nie sposób być
w Chęcinach i nie zajrzeć do Podzamcza,
do Centrum Nauki
Leonardo da Vinci.
Uczniowie z Lipowego Pola nie przegapili
tej okazji.
Wystawa Człowiek-niezwykła
maszyna,
uświadomiła dzieciom,
jak złożony i wymagający jest organizm ludzki. Na wielu stanowiskach multimedialnych i mechatronicznych, młodzi odkrywcy zapoznawali się z pięcioma czynnościami życiowymi człowieka (oddychaniem, biciem serca, reakcją na bodźce, utrzymaniem postawy
pionowej ciała oraz odżywianiem), które utrzymują organizm w stanie biologicznej równowagi. Jednocześnie poznawali czynniki, które
najczęściej ją zakłócają i powodują osłabienie ciała.
Forma zwiedzania bardzo odpowiadała dzieciom. Następnym
razem, kierunek: Centrum Nauki Kopernik.
Małgorzata Pączek

Wizyta Strażaków
Samorządowym

w

Przedszkolu

Wizyta strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Lipowego Pola
w naszym przedszkolu wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci z ciekawostkami
związanymi z ich pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku, dzieci

dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą
pożary, ale również są wzywani do
wypadków samochodowych.
Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki,
którym przyjechali strażacy. Dzieci
z bliska miały możliwość podziwiać
wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy. Przedszkolaki
wykazały ogromne zainteresowanie
spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę. Duża część przedszkolaków, szczególnie chłopcy,
postanowili w przyszłości zostać strażakiem.

Dzięki takim spotkaniom dzieci: poznają ciężką i odpowiedzialną pracę strażaka; wiedza jak dbać o własne i innych bezpieczeństwo;
szanują trudną pracę strażaka; kształtują odpowiednie zachowania
w trudnych sytuacjach; zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych.
Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały strażakom i życzyły wytrwałości w codziennych zmaganiach z przeciwieństwami losu.
Monika Sławińska
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W małej szkole wiele się działo przed wakacjami
Zajęcia karate zakończone
9 czerwca dobiegły końca zajęcia karate w Szkole Podstawowej
w Lipowym Polu Skarbowym. Jesteśmy bardzo dumni z rozwoju i postępów naszych małych deshi, w tej trudnej i wymagającej sztuce.
Doomo arigato trenerowi Piotrowi Szlęzakowi za cały rok wspaniałej pracy, która przyniosła fantastyczne efekty.
Ponowny start w treningach, już we wrześniu :)
Osu!
Obszerna
fotorelacja
i filmy na stronie FB szkoły:
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu Skarbowym.

Przedwakacyjna wycieczka
W dniu 22 czerwca br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Centrum Nauki
Leonardo da Vinci, Jaskini Raj i ruin zamku w Chęcinach.
Pierwszym punktem wyprawy były warsztaty praktyczne w Centrum Nauki podczas których młodsi samodzielnie sporządzali mieszankę pieprz ziołowy (podobno bardzo smaczna :) ), natomiast starsi uczniowie wcielili się w rolę farmaceutów i przygotowali krem na
... wszystko. Zajęcia sprawiły dzieciom mnóstwo radości, a po nich
uczniowie zwiedzili multimedialną prezentację w CN przybliżającą działanie ludzkiego organizmu. Drugim punktem wycieczki było
zwiedzenie Jaskini Raj, w której pobyt pozostawił niezwykłe wrażenia, chociażby bliskiego spotkania z nietoperzami. Przyjemny chłód
jaskini pozwolił odpocząć od środowego żaru i nabrać sił przed ostatnim punktem wyjazdu. Na koniec nasza wyprawa zwiedziła ruiny
zamku w Chęcinach poznając jego burzliwą historię, a także podziwiając z zamkowych wież panoramę województwa świętokrzyskiego.
Zadowoleni, choć zmęczeni, uczniowie i opiekunowie bezpiecznie
wrócili do Grzybowej Góry, aby przygotować się do uroczystości zakończenia roku szkolnego.
(rl)

Dzień pełen wrażeń

„Z tej mąki będzie chleb”
Kózki, kucyki, kurki cóż to za atrakcja dla dzieci wiejskich?
A jednak! Takiej wsi sielskiej anielskiej, dzieci ze Szkoły Podstawowej
i Punktu Przedszkolnego nie znały, dopóki nie odwiedziły w środę,
Zagrody Edukacyjnej
Wieś.Co. w Skarżysku -Kamiennej.
Miło spędzony czas
na świeżym powietrzu,
warsztaty pn. Z tej mąki
będzie chleb, poszerzyły
wiedzę dzieci na temat
jak powstaje chleb, a pizza upieczona podczas
tych warsztatów była
wyśmienita.

14 czerwca 2016 dla naszych dzieci był dniem pełnym wrażeń w SP
Kierz Niedźwiedzi. Dzieciaki przekonały się, jak fajnie jest mieć takich przyjaciół.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim i Ochotnicza Straż Pożarna od lat żyją w przyjacielskich stosunkach i dlatego
strażacy kolejny raz umilili czas naszym dzieciom. Panowie Henryk
Pożoga i Piotr Janiec podjechali na plac szkolny nowym wozem strażackim i oddali go w ręce dzieci. Uciechy było co nie miara. Dzieci
oglądały, dotykały różnych przyrządów, przebierały się w stroje strażackie, włączały różne sygnały dźwiękowe, polewały się wodą z węży
strażackich.

„Tydzień z zwodami” za nami
Już drugi rok z rzędu, w czerwcu, uczniowie Szkoły Podstawowej
w Lipowym Polu Skarbowym oraz
Punktu Przedszkolnego udają się
w różne ciekawe miejsca, gdzie poznają interesujące zawody.
14 czerwca odwiedzili Miejską Komunikację Samochodową,
gdzie poznali specyfikę zawodu
kierowcy oraz mechanika samochodowego.
Dziękujemy za możliwość udziału w lekcji pokazowej, ciekawe
informacje oraz cierpliwość w odpowiadaniu na szereg pytań dzieci.
Szersze fotorelacje na FB szkoły: Szkoła Podstawowa w Lipowym
Polu Skarbowym.
Małgorzata Pączek
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Kolejną atrakcję zafundował dzieciom pan Janiec, który swoją
ładną bryczką woził wszystkich po okolicznych lasach. Wszyscy odwiedzili grób powstańców i uporządkowali go. Największą frajdę miały przedszkolaki, bo pierwszy raz uczestniczyły w takiej wycieczce.
Na koniec dnia były kiełbaski z ogniska i dzieci śpiewały piosenki,
o mamie i tacie, bo akademia tuż ,tuż.
Był to fajnie i pożytecznie spędzony dzień. Bardzo dziękujemy
strażakom za tyle atrakcji.
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Jolanta Woźniak
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Festyn w Lipowym Polu

Powitanie lata z Daggerrsami
Klub motocyklowy Daggerrs
MC Poland ze Skarżyska-Kamiennej był jedną z atrakcji Festynu Rodzinnego w Lipowym Polu
Plebańskim pod nazwą Powitanie Lata.
To już cykliczna impreza na
początek wakacji organizowana
przez Stowarzyszenie Ochotni-

czej Straży Pożarnej w tej miejscowości. Początek był mocny – na
plac przed remizą z rykiem potężnych silników wjechali członko-

wie skarżyskiego klubu
motocyklowego
Daggerrs MC Poland
wzbudzając niemałą
sensację i zainteresowanie.
Wkrótce potem
przybyłych powitał
prezes Tadeusz Chyb,
po czym blok imprez
dla dzieci poprowadziła Agnieszka Szmuc.
Dzieciaki chętnie i licznie brały w nich udział.
Najmłodsi rzucali ringo
do celu, starsi chodzili
po linie z zawiązanymi
oczami. Nie zabrakło
konkurencji piłkarskich

i chodzenia na szczudłach.
Dzieciaki chętnie oglądały
i zasiadały w samochodzie
pożarniczym, z zapałem
zmagali się z wężem strażackim.
Można było wziąć udział
w loterii fantowej. Strażackie Druhenki serwowały domowe wypieki z owoców
z tegorocznych zbiorów.
Druhowie z miejscowej
OSP obsługiwali grilla.
Festyn umilał zespół
Protex z Mirowa, wieczorem zagrał do zabawy tanecznej.
Jacenty Kita
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Fes t y n w M a j ko wie

Festyn rodzinny w Majkowie
Na placu szkolnym w Majkowie
w niedzielę 26 czerwca odbył się tradycyjny festyn rodzinny na rozpoczęcie wakacji.
W imieniu organizatorów przybyłych powitała dyrektor szkoły
Danuta Jasiewska i przewodnicząca
rady sołeckiej Anna Małecka.

walik, Wiktoria Połeć,
Alicja Piasecka, Laura
Żmijewska oraz klasa I,
która zatańczyła taniec
do piosenki La Bamba.
Oprócz tego została
przeprowadzona zabawa
Jaka to melodia? Rodzice
kontra Dzieci.
Na najmłodszych czekały liczne atrakcje m.in. malowanie włosów i twarzy. Można było skosztować domowych wypieków, na chętnych czekała kiełbaska z grilla i pyszny żurek. Oprawę muzyczną
zapewnił DJ Tomasz
Gluza, a wśród uczestników pikniku dostrzegliśmy m.in. przewodniczącą rady gminy Marzenę
Piętak, wójta Zdzisława
Woźniaka i grupę radnych: Renatę Kępa,

Później blok występów artystycznych zaprezentowali uczniowie
szkoły przygotowani przez Ilonę Szwed. Wystąpili więc: oddział
przedszkolny, Małgorzata Jaworska, Oskar Wąsowski, Maja Ko-

Mieczysławę
Miernik, Sebastiana Pika,
Janusza Sieczkę i Mariusza Szwanke.
W budynku szkoły można było obejrzeć
wystawę fotografii dokumentującą jej historię.
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