
Maj 2016 r. Rok X, Nr 5 (96) Egzemplarz bezpłatny

Nasza Gminam a j  2016 1

W numerze m.in.:
*  pomóżmy Adrianowi Kowalowi!
*  sukcesy na szczeblu wojewódzkim OTWP,
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*  medale i odznaczenia z okazji Dnia Strażaka,
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*  świętowali strażacy z Lipowego Pola Plebańskiego,
*  w bibliotece, przedszkolu i w szkołach.
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WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

Najlepsi Czytelnicy Roku 2015

Spośród około 300. najmłodszych czytelników naszej biblioteki 
wyłoniona została grupa 14. najlepszych, którzy w dniu 10 maja uho-
norowani zostali nagrodami.

Czytaj na str. 7

Dzień Dobrych Uczynków w Gimnazjum

Już po raz piąty członkowie Samorządu Uczniowskiego  
Publicznego Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym przeprowadzili 
akcję charytatywną z okazji Dnia Dobrych Uczynków (19 maja).

Czytaj na str. 11

60. lecie OSP Kierz Niedźwiedzi

Tegoroczne obchody Dnia Strażaka w naszej gminie połączone 
zostały z jubileuszem 60.lecia OSP Kierz Niedźwiedzi. Wydarzenie 
miało miejsce w dniu 21 maja.

Czytaj na str. 2-3
Fotorelacja na str. 16

V Memoriał im. T. Kubika
14 maja w Ze-

spole Szkół Publicz-
nych w Skarżysku  
Kościelnym z ini-
cjatywy Stowarzy-
szenia Brydża Spor-
towego Szlem odbył 
się V Memoriał im.  
Tadeusz Kubika 
w brydżu sporto-

wym. Rywalizowało aż 24 pary.
Czytaj na str. 15

Uhonorowanie naszych mieszkanek
Na sesji rady po-

wiatu skarżyskiego 
w dniu 23 maja dwie 
mieszkanki naszej 
gminy zostały w spo-
sób szczególny uho-
norowane. Danuta 
Banaczek, radna po-
wiatowa, właścicielka 
firmy Dana otrzy-
mała nadany przez 

Prezydenta RP Brązowy Krzyż Zasługi, z kolei nasza pisarka, poetka, 
propagatorka kultury lokalnej Elżbieta Jach została laureatem Po-
wiatowych Dębów w kategorii sztuka.

Obszerna relacja za miesiąc.
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60. lecie OSP Kierz Niedźwiedzi
Tegoroczne obchody Dnia Strażaka w naszej gminie połączone 

zostały z jubileuszem 60.lecia OSP Kierz Niedźwiedzi. Wydarzenie 
miało miejsce w dniu 21 maja.

Choć pogoda płatała figle, uroczystość udało się przeprowadzić, 
a poza druhami z Kierza Niedźwiedziego wzięli w niej udział rów-
nież strażacy z zaprzyjaźnionych jednostek, poczty sztandarowe, 
liczna grupa mieszkańców oraz gości.

Rozpoczęto od wprowadzenia na plac szkolny pocztów sztan-
darowych, następnie odprawiona została Msza święta koncelebro-
wana przez:  ks. prałata Jerzego Karbownika – kapelana strażaków  
powiatu skarżyskiego, ks. Mirosława Maciąga – kapelana straża-
ków Gminy Skarżysko Kościelne i proboszcza miejscowej parafii  
ks. Janusza Mroczka.

Po nabożeństwie dowódca uroczystości Henryk Pożoga na ręce 
prezesa powiatowego ZOSP Andrzeja Bętkowskiego złożył mel-

dunek o gotowości 
do rozpoczęcia uro-
czystości i… w tym 
momencie ze względu 
na intensywne opady 
deszczu uroczystości 
zostały przeniesione 
na szkolną salę gimna-
styczną. 

Rolę prowadzą-
cych przejęli Mirosław 
Sasal i Jan Ulewiński. 
Po odegraniu Mazurka 

Dąbrowskiego głos zabrał wójt gminy Zdzisław Woźniak, zarazem 
prezes gminny OSP, witając tak licznie przybyłych. Wśród gości zna-
leźli się: księża koncelebrujący nabożeństwo, wicewojewoda święto-
krzyski Andrzej Bętkowski, starosta Jerzy Żmijewski, radni powia-
towi Danuta Banaczek i Paweł Wiatr wraz z przewodniczącą rady 
powiatu Bożeną Bętkowską, niemal wszyscy nasi radni z przewod-
niczącą rady gminy Marzeną Piętak, wójt gminy Zdzisław Woźniak, 
sekretarz gminy Monika Mączyńska, skarbnik Danuta Barwicka, 
p.o. komendanta powiatowego Marcin Machowski, prezes MPWiK 
Łukasz Żuchowski, Ksawery Krupa zajmujący się w urzędzie gminy 
sprawami ppoż., przedstawiciele Nadleśnictwa Skarżysko-Kamien-
na, komendant gminny OSP Piotr Janiec, dyrektor szkoły Jacek 
Banaszczyk. Przybyli przyjaciele i osoby wspierające jednostkę: Bar-
bara i Bogusław Sieczka – firma Lider, Magdalena i Paweł Indyka 
– sklep ABC w Kierzu Niedźwiedzim, Stefania i Władysław Cieloch 
– właściciele sklepu spożywczego, Szymon Derlatka – tartak Maga 
Jagodne oraz Maria Arak – Firma Księgowa. Obecne były delegacje 

kilkunastu jedno-
stek OSP z terenu 
powiatu i gmin 
ościennych. 

Następnie wójt 
podkreślił zna-
czenie strażaków 
dla zapewnienia 
bezpieczeństwa 
gminy i jej miesz-
kańców. Przypo-
mniał, jaką drogę 
przeszła OSP Kierz 

Niedźwiedzi od mo-
mentu połączenia 
tej miejscowości 
z Gminą Skarżysko 
Kościelne. Obecnie 
staraniem strażaków, 
przy wsparciu gminy, 
jednostka jest jedną 
z najlepiej ocenia-
nych w powiecie. Peł-
ni nie tylko funkcje 
ratowniczo-gaśnicze, 
ale odnosi sukcesy 
na szczeblach woje-
wódzkim i powiato-
wym w turnieju Młodzież zapobiega pożarom, a także w rywaliza-
cji sportowej.

Następnie prezes Dariusz Sasal przybliżył historię jednost-
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Rys historyczny jednostki
OSP w Kierzu Niedźwiedzim została założona w roku 1956r.  

Założycielami jednostki byli: Stefan Kępa (naczelnik), Dominik  
Sadza, Tadeusz Łyżwa, Jan Łyżwa, Stefan Czarnecki i Kazimierz 
Czarnecki. Stan osobowy w dniu założenia liczył 12 osób. W począt-
kowym okresie funkcjonowania jednostki podstawowym środkiem 
lokomocji był wóz konny, dopiero w 1985 jednostka otrzymała pierw-
szy samochód marki Żuk. W roku 1960 oddano do użytku strażnicę 
drewnianą w okolicach Ludwika Sadzy. 

Mimo braku odpowiedniego wyposażenia strażacy ochotnicy już 
od 1972r. zdobywali wysokie miejsca na zawodach pożarniczych. 

Od roku 1990 jednostka uczestniczyła wraz z  Komitetem Budowy 
Sklepu, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Szydłowcu, Związ-
kiem Młodzieży Wiejskiej, Radą Sołecką we wspólnym przedsięwzię-
ciu: budowie kompleksu sklep-strażnica (obecna lokalizacja OSP).

W 2004 roku zmiana przynależności administracyjnej Kierza 
Niedźwiedziego na województwo świętokrzyskie spowodowała wej-
ście OSP w Kierzu Niedźwiedzim w skład jednostek Gminy Skarżysko 
Kościelne. W tym samym roku strażacy z Kierza dostali swój pierwszy 
wóz bojowy GBAM 2/8+8 ochrzczony imieniem Karolinka, od tego 
momentu rozpoczęły się intensywne szkolenia druhów w celu nadro-
bienia zaległości. W 2006r. po 50. latach istnienia jednostka doczekała 
się sztandaru. W 2008 roku z OSP Lipowe Pole Plebańskie jednostka 
otrzymała samochód marki BERLIET 500KE GBA 2/2.

W 2011 roku nastąpiły zmiany w zarządzie, który utworzyli: pre-
zes - Dariusz Sasal, naczelnik - Piotr Janiec, I wiceprezes - Zbigniew 
Góźdź, II wiceprezes - Krzysztof Wiatr, sekretarz - Jan Ulewiński, 
skarbnik Norbert Bodo, gospodarz Marcin Góźdź. 

Cały czas kontynuowano prace remontowe i dziś świetlica wyglą-
da już bardzo dobrze. 

Główne zadanie  w bieżącym roku to starania o przejęcie gruntu 
na własność, remont wnętrza strażnicy z wymianą stolarki drzwiowej 
i okiennej. Przybywa też sprzętu. W 2013 roku jednostka zakupuje sa-
mochód Star 244 GBA, który po chrzcie otrzymuje imię Niedźwiadek. 

W tym samym roku powstaje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
dziewcząt, a w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych senio-
rzy zajmują 2 miejsce. W 2015 roku jednostka otrzymuje samochód 
Ford. MDP dziewcząt w powiatowych zawodach sportowo-pożarni-
czych zajmuje 1 miejsce. 12 czerwca 2016 r. będą reprezentowały po-
wiat skarżyski na zawodach wojewódzkich w Ożarowie.

Stowarzyszenie OSP Kierz Niedźwiedzi jest integralną częścią 
lokalnej społeczności, która obecnie stanowi zwartą grupę zdolną do 
podejmowania kolejnych wyzwań i realizacji zaplanowanych działań.

ki, później wręczo-
no medale i odzna-
czenia dla strażaków.  
Złotym medalem za 
zasługi dla pożarnic-
twa uhonorowano dh  
Mirosława Sasala. 
Srebrnymi medalami: dh 
Jana Ulewińskiego, dh 
Norberta Bodo, Jacka 

Banaszczyka i Michała Dziewita. Brązowe 
medale otrzymali: Marzena Piętak, ks. Ja-
nusz Mroczek i Rafał Maciejczak. Odznakę 
Wzorowy Strażak dostali druhowie: Mateusz 
Bodo, Łukasz Podgórski, Mateusz Ulewiń-
ski, Jarosław Wiśnios, Krzysztof Wiatr, 
Henryk Pożoga.

Następnie goście wbijali gwoździe oko-
licznościowe w tablicę upamiętniającą jubi-
leusz oraz skierowali gratulacje i kilka zdań 
do zebranych.

Po części oficjalnej wszyscy zebrani obej-
rzeli program artystyczny przygotowany 
przez dzieci z oddziału przedszkolnego oraz 
ze Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim i zespół Niedźwiadki. 

Następnie rozpoczęła się zabawa taneczna przy oprawie muzycz-
nej zespołu Forte New, a impreza przyjęła formę pikniku rodzinnego.

Jako, że Jubileusz był godny – prezes Dariusz Sasal miał zaszczyt 
pokroić tort.

Jacenty Kita
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Akcja dla chorego kolegi
23 kwietnia obchodzimy Między-

narodowy Dzień Świadomości Postępu-
jącego Kostniejącego Zapalenia Mięśni 
(FOP). Jeden z uczniów naszej szkoły cier-
pi na tą nieuleczalną chorobę. Uczniowie 
klasy IIIb zorganizowali prelekcję dla 
swoich kolegów, dzięki której każdy mógł 
bliżej poznać chorobę, z którą zmaga się 
Adrian Kowal. Uczniowie starają się po-
móc Adrianowi w uzbieraniu kwoty po-
trzebnej na zakup wózka, który umożliwi 
Mu kontakty z rówieśnikami i pozwoli 
opuścić mury pokoju. 

Jeżeli i Ty chcesz pomóc Adrianowi przyłącz się do zbiórki. Każda 
złotówka zbliży Go do spełnienia marzenia o nowym wózku. Link do 
zbiórki organizowanej przez Adriana https://zrzutka.pl/j6cgtr

Agnieszka Pakuła

Lawina dobrych serc – bądź na 5%!
Zbieramy pieniądze na wózek inwalidzki dla Adriana Kowala.
Adrian Kowal to szesnastoletni uczeń gimnazjum. Od 13 lat cier-

pi na nieuleczalną chorobę FOP – postępujące kostniejące zapalenie 
mięśni. Jego mięśnie ulegają skostnieniu, w tej chwili jest unierucho-
miony w jednej pozycji i zdany na pomoc najbliższych.

Choroba uniemożliwia mu kontakt z rówieśnikami. Adrian nie 
ma wózka, którym mógłby się poruszać. Nowy wózek musi być stero-
wany elektronicznie oraz specjalnie dostosowany i wyprofilowany do 
kształtu ciała Adriana. 

Taki wózek kosztuje 25.000 zł, co przekracza możliwości finanso-
we rodziny. 

Zasady Lawiny dobrych serc są następujące: Ty dajesz 5 zł i zbie-
rasz po 5 zł od: mamy, taty, babci, dziadka, cioci, wujka, sąsiada, są-
siadki, kolegi, koleżanki… Dla każdej z tych osób to będzie tylko 5 zł, 
a dla Adriana szansa na posiadanie wózka, dzięki któremu będzie miał 
kontakt ze światem.

Zebrane pieniądze prosimy wpłacać  na konto:
Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą

ul. Łomiańska 5 01-685 Warszawa
Bank BPH S.A.

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem:

24735 Kowal Adrian darowizna na wózek inwalidzki
http.//dzieciom.pl/podopieczni/24735

lub przynieść do szkoły, do której uczęszcza Adrian – Gimna-
zjum w Skarżysku Kościelnym, pieniądze zostaną wpłacone na konto  
Adriana

Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza
Na okoliczność Dnia  

Bibliotekarza pracownice na-
szej placówki bibliotecznej od-
wiedzili wójt gminy Zdzisław 
Woźniak wraz z sekretarz 
gminy Moniką Mączyńską, 
aby na ręce kierownik Teresy 
Banszczyk złożyć życzenia i wręczyć kwiaty.

Jak mówi pani kierownik, najlepszym prezentem dla nich oraz 
czytelników byłaby nowa placówka. –Jeszcze w tym roku przystępu-
jemy do opracowania dokumentacji na budowę nowego przedszkola 
przy ul. Kolonia na terenie byłego kółka rolniczego. Po zrealizowaniu 

Pożegnanie komendanta Sylwestra Hamery
Na ostatniej sesji rady 

powiatu samorządowcy 
z naszego terenu pożegnali 
Sylwestra Hamerę, byłego 
Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożar-
nej w Skarżysku-Kamiennej, 
który awansowany został 
na Komendanta Miejskie-
go PSP w Kielcach. Ko-

mendantowi dziękowali m.in. starosta skarżyski Jerzy  
Żmijewski, prezydent Skarżyska 
– Kamiennej Konrad Kronig, 
wójt Bliżyna Mariusza Walach-
nia, zastępca burmistrza Suche-
dniowa Dariusz Miernik, wójt 
Skarżyska Kościelnego Zdzisław 
Woźniak i Łącznej – Romu-
ald Kowaliński.

Sylwester Hamera podzięko-
wał za gratulacje i miłe pożegna-
nie. Podsumował również swoją 
26-letnią pracę w skarżyskiej straży. -Żal odchodzić, ale takie są koleje 
życia. Komendant Wojewódzki zaproponował mi objęcie stanowiska 
Komendanta Miejskiego w Kielcach, odebrałem to jako zaufanie do 
mojej osoby i formę awansu a Komendantowi Wojewódzkiemu się nie 
odmawia- dodał.

(jaki)

Sukces na szczeblu wojewódzkim OTWP

Bardzo dobrze zaprezentowa-
ły się trzy uczennice naszej gminy 
w przeprowadzonych w dniu 27 
kwietnia 2016 r. w siedzibie Komen-
dy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach, Wojewódzkich 
Eliminacjach Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej.

Uczennica gimnazjum w Skar-
żysku Kościelnym, Julia Sasal zajęła 

trzecie miejsce w grupie wiekowej szkół gimnazjalnych. Jej koleżanka 
ze szkoły podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim Zuzanna Lelonek za-
jęła czwarte miejsce w grupie wiekowej szkół podstawowych i tylko 
jeden punkt dzielił ją od zajęcia trzeciego miejsca. Natomiast trzecia 
nasza reprezentantka Wiktoria Kuźdub (także z Kierza Niedźwie-
dziego) z I LO w Skarżysku-Kamiennej uplasowała się w połowie staw-
ki swojej grupy wiekowej. Opiekunem grupy była Justyna Kuźdub, 
nauczycielka SP Kierz, mama Wiktorii.

(jaki)

tej inwestycji – mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji – do budynku 
obecnego przedszkola, po modernizacji, wykonaniu prac przystoso-
wawczych a być może i rozbudowy, znajdzie tam swą siedzibę bibliote-
ka – stwierdził wójt Zdzisław Woźniak.

(jaki)
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Z  Pr ac  r a dy  G m i n y

Za nami XIX sesja rady gminy
29 kwietnia odbyła się XIX w tej kadencji sesja rady gminy, obra-

dom której przewodniczyła Marzena Piętak.
Po przyjęciu porządku obrad, korzystając z obecności na sesji dy-

rekcji MPWiK z prezesem zarządu spółki Łukaszem Żuchowskim, 
skupiono się na sprawach związanych 
z funkcjonowaniem sieci wodociągo-
wej i kanalizacyjnej w gminie. 

Na początek prezes wyjaśnił za-
sady, na jakich do sieci kanalizacyj-
nej będą podłączani nowi klienci. 
W uzgodnieniu z wójtem Zdzisławem 
Woźniakiem powstał tzw. Pakiet ko-
rzyści, który od przyszłego tygodnia 
będzie rozsyłany do mieszkańców. Za 
wykonanie nowego przyłącza należ-
ność będzie można rozłożyć na 10 nieoprocentowanych rat miesięcz-
nych, spółka zajmie się całą kwestią dokumentacyjną i proceduralną 
– po podpisaniu umowy przez chętnych.

Jeszcze korzystniejszy będzie wariant dla tych chętnych, w przy-
padku których właścicielem sieci jest gmina. Dotyczy to mieszkańców 
ul. Spokojnej, Południowej, Polnej, Michałowa Rudka, Słonecznej, So-
snowej i św. Anny). Szczegóły podamy po podjęciu stosownej uchwały 
w tej kwestii przez radę gminy.

Do prezesa radni mieli wiele pytań. Stanisław Czubak pytał 
o to, kiedy poprawi się jakość wody w Kierzu Niedźwiedzim. Jacek  
Bryzik poinformował, że spółka podczas usuwania awarii wodociągo-
wej uszkodziła chodnik i mostek, do dziś nie naprawione. Sebastian 
Pik zwrócił uwagę na fakt, że na ul. Świętokrzyskiej w Grzybowej Gó-
rze nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość wykonać przyłącza ka-
nalizacyjne. Monika Kocia dociekała o to, kiedy ostatnio wymieniane 
było złoże filtracyjne na ujęciu wody. 

Wójt Zdzisław Woźniak wyjaśnił, że w Grzybowej Górze są pro-
blemy z pozyskaniem gruntu na wykonanie przepompowni, stąd 
nie wszyscy mogą podłączyć się do sieci. Prezes obiecał naprawę po-
wstałych urządzeń, zastępca prezesa Janusz Jóźwik wyjaśnił kwestię 

czystości wody. Stwierdził on, że od stycznia było kilka interwencji 
w sprawie jej czystości. W związku z tym przeprowadzone zosta-
ło płukanie sieci. Aktualne wyniki badań Sanepidu potwierdzają jej 
zdatność do użytku. Filtry są wymieniane raz na tydzień. 

W dalszej części sesji sprawozdanie ze swej pracy między sesjami 
złożył wójt Zdzisław Woźniak. Poinformował o dużych sukcesach 
naszych uczniów na wszystkich szczeblach OTWP Młodzież zapobie-
ga pożarom i pogratulował opiekunom uczniów – Justynie Kuźdub 
i Grzegorzowi Niewczasowi. Aby rozwiązać sprawę zatoki autobu-
sowej w Majkowie gmina przekaże na rzecz powiatu 5,5 tys. zł. Wójt 
poinformował również o niepokojących sygnałach, jakie napływają ze 
strony rządu dotyczących oświaty, o których samorządowcy z woje-
wództwa dowiedzieli się podczas odbytej 25 kwietnia debaty oświa-

towej. –Narasta problem z finansowaniem zadań oświatowych, dzieci 
ubywa. A tymczasem rząd nie będzie ułatwiał likwidacji małych szkół. 
Wzmocniona została pozycja kuratora oświaty, który takichzmian te-
raz nie będzie opiniował, ale jego decyzja będzie wiążąca.

Wójt przedstawił także szczegółowe dane dotyczące tego, ile dzieci 
jest w ewidencji danego obwodu szkolnego a ile faktycznie uczęszcza 
do danej szkoły.

Szkoła Liczba dzieci 
w ewidencji

Liczba faktycznie 
uczęszczających do 

szkoły
SP Skarżysko Kościelne 177 130
SP Majków 87 58
SP Kierz Niedźwiedzi 63 45
SP Lipowe Pole 45 12
SP Grzybowa Góra 74 44
Gimnazjum 164 139

Następnie radni składali interpelacje i zapytania.
Jacek Bryzik ponowił prośbę o spotkanie z przewoźnikami świad-

czącymi usługi przewozu osób na terenie gminy. Do władz powia-
towych wnioskował o remont chodnika na ul. Iłżeckiej, o naprawę 
przepustu. Poruszył również kwestię wysokości  opłat pobieranych 
przez GOPS za opiekę nad chorymi. –Choć jest to tylko 4 zł za 1h, 
to jednak dotyczy to na ogół ludzi ubogich – argumentował. Pytał 
również o oświetlenie ul. Polnej. Renata Kępa pytała zarząd dróg po-
wiatowych o termin rozpoczęcia budowy chodnika w Lipowym Polu  
Plebańskim, wnioskowała o naprawę drogi od kościoła w stronę lasu 
oraz podziękowała wójtowi za usunięcie dzikiego wysypiska śmieci. 
Janusz Sieczka prosił o systematyczne naprawy dróg gruntowych, 
o wymianę tablicy ogłoszeniowej obok świetlicy na ul. Kolonia oraz 
o odnowienie napisów na figurce przy rondzie. Sebastian Pik zgło-
sił potrzebę naprawy dróg dojazdowych do pól, naprawy chodni-
ka, oznakowania ul. Podlesie oraz naprawę barierki obok szkoły.  
Zbigniew Piętak zgłosił konieczność remontu chodnika na ul. 
Świętokrzyskiej, pytał o termin rozpoczęcia budowy chodnika na  
ul. Spokojnej, zaś do powiatu wniosek o opracowanie projektu kom-
pleksowej modernizacji drogi z Grzybowej Góry aż do ronda w Skar-
żysku Kościelnym. Tomasz Winiarski ponowił wniosek o nama-
lowanie pasów na skrzyżowaniu w Kierzu oraz o montaż szyby na 
przystanku przy ul. Bocznej.

Na powyższe w dalszej części obrad odpowiedzi – w sprawach do-
tyczących gminy – udzielił wójt wraz z podległymi mu pracownikami. 

Rada przyjęła Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla 
Gminy Skarżysko Kościelne oraz sprawozdanie z realizacji programów 
współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015r.

Podjęła również uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy  
Skarżysko Kościelne  na 2016,  zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016 do 2028, udzielenia po-
mocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu oraz dokonała zmiany do 
Uchwały Nr XXV/157/12 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 
30 października 2012r w sprawie  wprowadzenia zwolnień z podatku 
od nieruchomości na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.

Jacenty Kita



Nasza Gmina6 m a j  2016Nasza Gmina m a j  20166

Z a Pr o sZ e n i e



Nasza Gmina 7m a j  2016 Nasza Gminam a j  2016 7

k u lt u r a

Najlepsi Czytelnicy Roku 2015
Młodzi czy-

telnicy Gminnej 
Biblioteki Publicz-
nej rywalizowali 
o tytuł Najlepsze-
go Czytelnika 2015 
roku. Aby zdobyć 
ten zaszczytny ty-
tuł, należało sys-
tematycznie wy-
pożyczać i czytać 
książki oraz zachę-

cać swoich rówieśników do czytania, ale głównym kryterium dla Jury 
była ilość przeczytanych książek przez uczestników konkursu w ciągu 
2015 roku. 

Jury w składzie: Teresa Banaszczyk – Kierownik GBP – prze-
wodnicząca, Barbara Kocia – dyrektor przedszkola, Wioletta Ludew 
– pracownik biblioteki oraz Dagmara Błach – pracownik Urzędu 

Gminy spośród około 300. czytelników w wieku do 16 lat wyłoniło 
zwycięzców w trzech kategoriach. W grupie wiekowej od 5 lat do 6 
lat I miejsce zajęła Ola Drabik, II – Wiktoria Pacek a III – Mateusz 
Gonciarz. Wśród dzieci od 7 lat do 9 lat I miejsce przypadło Zosi  
Materek, II – Adamowi Kumalskiemu, III – Paulinie Karpeta. Kolej-
ne miejsca zajęli: Igor Jakubiec, Jan Jabłoński, Ola Derlatka i Jakub 
Jaros. Natomiast w kategorii czytelników od 10 lat do 12 lat zwycię-
żyła Zuzanna Materek przed Alicją Derlatką, Patrykiem Paziem  
i Natalią Skowron.

Konkurs podsumowała Teresa Banaszczyk, nagrody wręczy-
li wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz sekretarz gminy Monika  
Mączyńska.

Jacenty Kita

Kolejna wystawa obrazów Mariana Gładysia
W Gminnej Bibliote-

ce Publicznej w Skarży-
sku Kościelnym można 
oglądać kolejną wystawę 
obrazów naszego lokal-
nego malarza Mariana  
Gładysia. Tym razem jej 
tematyką są pejzaże.

(jaki)

Sukces wychowanków Tomasza Gluzy

W dniach 9 i 10 maja 2016 roku w Radomiu odbył się Ogólnopolski 
Integracyjny Konkurs Piosenki Śpiewajmy razem. W Festiwalu wzięło 
udział ponad 230. osób, w tym dwóch podopiecznych Tomasza Gluzy 
z Koła Muzycznego discoRap z Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – 
Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. 

Udanie zaprezentował się Jakub Gajewski, który swoją autorską 
piosenką Jestem tylko człowiekiem wyśpiewał trzecie miejsce w kon-
kursie. Dobry występ zanotował również drugi wychowanek Kacper 
Wrzesień, który otrzymał wyróżnienie. 

Jak mówi Tomasz Gluza- dzięki wytrwałości i swojemu zdeter-
minowaniu wokaliści z Koła Muzycznego discoRap zajmują czołowe 
lokaty na ogólnopolskich festiwalach.

Źródło: skarzysko24.pl
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świętowali strażacy

„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”

4 maja w Lipowym Polu Plebańskim uroczyście świętowali stra-
żacy z okazji Dnia Strażaka, w dniu wspomnienia Świętego Floriana, 
ich patrona.

Rozpoczęto Mszą św., którą w odprawił ks. proboszcz i kapelan 
gminny strażaków Mirosław Maciąg. Wzięły w niej udział pocz-
ty sztandarowe ze wszystkich naszych jednostek, wicewojewoda  

Andrzej Bętkowski, prezes powiatowy ZOSP RP, przewodnicząca 
rady gminy Marzena Piętak, wójt gminy Zdzisław Woźniak, radny 
powiatowy Paweł Wiatr, radni Renata Kępa i Włodzimierz Foch, p.o. 
komendanta powiatowego KP PSP Marcin Machowski oraz naczelnik 
Michał Ślusarczyk, komendant gminny OSP Piotr Janiec, a także dy-
rektor szkoły Iwona Maj.

Później nastąpiło poświęcenie nowo wybudowanej szatni i zaple-
cza technicznego oraz odnowionego garażu, które następnie można 
było oglądać.

Część oficjalną otworzył prezes Tadeusz Chyb, później wręczo-
no medale i odznaczenia. Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa 
uhonorowano dh Mirosława Czubaka, srebrnymi druhów Ludwika 
Niziołka, Jerzego Kwiatkowskiego, Jacka Kowalika, Łukasza Szym-
czyka i Michała Dziewit, brązowymi dh Mateusza Bernata i dh Zbi-

gniewa Góreckiego. Odznakę Strażak 
Wzorowy otrzymał dh Zbigniew Drabik. 
Wręczono również odznaki za wysługę 
dla: Mariusza Wietacha (30 lat), Jerzego 
Koryckiego (15), Krzysztofa Pisarka (10) 
oraz Zbigniewa Góreckiego i Dawida  
Ruska (5).

Następnie zebrani obejrzeli program 
artystycznych przygotowany z młodzieżą 
przez Agatę Nizołek. Wystąpili: Mateusz 
Kowalik, Agnieszka Kowalik, Kacper 
Kowalik, Daria Rusek, Karolina Chyb, 
Elżbieta Chyb, Natalia Chyb, Mateusz 
Chyb, Jakub Mendak, a na gitarze akom-
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paniował Adam Niziołek.
Wysłuchano również okolicznościowych wystąpień wicewojewo-

dy Bętkowskiego, przewodniczącej Marzeny Piętak, wójta Zdzisława 
Woźniaka, Marcina Machowskiego oraz Agaty Niziołek.

Na koniec wręczono okolicznościowe podziękowania, odbyło się 
również koleżeńskie spotkanie. 

Jacenty Kita

świętowali strażacy

Powiatowe obchody Dnia Strażaka
Za nami powia-

towe obchody Dnia 
Strażaka, które 17 
maja odbyły się na 
placu przed KP Pań-
stwowej Straży Po-
żarnej w Skarżysku-
-Kamiennej. 

W uroczysto-
ściach udział wzięli 
m.in. Świętokrzyski 
Zastępca Święto-

krzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 
st. bryg. Stanisław Woś, prezes ZW ZOSP Mirosław Pawlak, wice-
wojewoda święto-
krzyski Andrzej 
Bętkowski, sta-
rosta Jerzy Żmi-
jewski, członek 
zarządu powiatu 
Anna Leżańska,  
radna powiatowa 
Danuta Banaczek 
wójt naszej gminy 
Zdzisław Woź-
niak, Obecny był komendant gminny OSP Piotr Janiec, prezesi po-
szczególnych jednostek, delegacje z pocztami sztandarowymi.

Po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu Mazurka Dąbrow-

skiego odczytano nazwiska osób, którym wręczono odznaczenia,  me-
dale oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Wśród nich byli miesz-

kańcy naszej gminy. Złoty 
medal Za zasługi dla pożar-
nictwa otrzymał Grzegorz 
Niewczas, srebrny Grzegorz 
Kwiatkowski i Rafał Lipka, 
brązowy Agnieszka Pakuła.

Jacenty Kita
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Promocja czytelnictwa

Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym przygotowała cykl 
spotkań dla dzieci młodszych i starszych, popularyzujących w atrak-
cyjny sposób książkę i czytelnictwo a przede wszystkim ukazujących 
bibliotekę, jako miejsce dobrej zabawy oraz alternatywę dla bierne-
go siedzenia przed ekranem telewizora czy komputera. Na kwiet-
niowym spotkaniu wykorzystane zostały pomysły z książki Anny  
Plomer-Tektura. 

Dzieci poznały nowe możliwości i mogły wyczarować coś całkiem 
nowego np. papierowe zabawki. Zajęcia te gwarantowały wiele zaba-
wy, rozwijały wyobraźnię dzieci a także można było ćwiczyć spraw-
ność manualną. 

Teresa Banaszczyk

Kolejne spotkanie DKK
W kwietniu odbyło się kolej-

ne spotkanie DKK działającego 
przy bibliotece publicznej. Po-
dzieliłyśmy się swoimi opiniami 
na temat dwóch książek: Andrew 
Mortona pt. Diana. Moja histo-
ria oraz Służąca autorstwa Tery 
Conklin. 

Diana została wydana po raz 
pierwszy w 1997 roku, a obec-
nie wzbogacona o własne słowa 
księżnej, stała się bestsellerem. 
Uczestniczki spotkania zastana-
wiały się nad tym, jak potoczyło-
by się jej życie, gdyby nie stała się 
częścią rodziny królewskiej. Dia-
na, mimo swojego wysokiego rodowodu, była przez nią traktowana 
jak osoba z pospólstwa. Jako młoda dziewczyna wiodła beztroskie ży-
cie, przyzwyczajona do swobody i spotkań w gronie przyjaciół. Dzień, 
w którym poślubiła księcia Karola zmienił jej egzystencję na zawsze. 
Księżna prawie całą dorosłość zmagała się z bulimią, depresją i nie-
opanowaną zazdrością o Camillę Parker-Bowles. Miała też za sobą 
kilka prób samobójczych, którymi – bezskutecznie – chciała zwrócić 
na siebie uwagę zimnego i nieczułego księcia Karola. Z drugiej strony 
pojawiły się głosy, że Diana umiejętnie manipulowała mediami i wie-
działa, jak pozować do zdjęć, żeby – w zależności od sytuacji i nastroju 
– była traktowana jak gwiazda lub ofiara. 

Służąca Tery Conklin to interesująca powieść, której akcja biegnie 
dwutorowo, raz jest to historia Josephiny, a z drugiej czasy współcze-
sne i losy prawniczki Liny. Podczas zbierania materiału Lina poznaje 
historię swojego pochodzenia. Autorka w świetny sposób przedstawiła 
problem niewolnictwa i ucieczki z farm w XIX w. Cała powieść oka-
zała się bardzo dobra.

Spotkanie odbyło się w ramach programu Dyskusyjne Kluby 
Książki realizowanego we współpracy z Instytutem Książki. 

Teresa Banaszczyk

Tydzień Bibliotek za nami

W tym roku w dniach 8-15 maja 2016 r. odbyła się XIII edycja pro-
gramu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli 
czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększe-
nie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich 
kręgów społeczeństwa. Hasłem Tygodnia Bibliotek 2016 jest Bibliote-
ka inspiruje.

W tych dniach chętnie odwiedzają nas dzieci z przedszkoli i szkół 
z terenu naszej gminy. 

W Tygodniu Bibliotek odwiedziły nas dzieci z Przedszkola  
w Skarżysku Kościelnym oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kierzu 
Niedźwiedzim wraz z opiekunami. Było twórczo i na pewno wesoło, 
a czas szybko minął w miłej i sympatycznej atmosferze.

Teresa Banaszczyk

Zapraszamy do Grzybowej Góry
Stowarzyszenie Ochotni-

cza Straż w Grzybowej Górze 
zaprasza mieszkańców po-
wiatu do udziału w biegach 
przełajowych w dniu 5 czerw-
ca w godzinach od 12.00 do 
16.00. Zbiórka na placu przed 
remizą OSP – zapisy w godz. 
10.30-12.00. Mogą zgłaszać się 
wszystkie kategorie wiekowe – 

od przedszkolaków do seniorów. Dla najlepszych przewidziane są 
puchary, dla wszystkich dyplomy i poczęstunek.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Starostwa Powia-
towego realizowane w ramach wsparcia realizacji zadania pu-
blicznego w zakresie sportu.

Następnie w godz. od 16.00 do 22.00 odbędzie się Festyn Ro-
dzinny Regiony Polski, w którym obejrzymy występy uczniów 
miejscowej szkoły, pokaz tańca zumba, konkursy z nagrodami, 
loteria. O godz. 19.00 zaśpiewa Karolina Lis, o 19.30 Katarzy-
na Połeć.

Oprawa muzyczna DJ WAH
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w ZesPole sZkół PuBlicZnych

Dzień Dobrych Uczynków w Gimnazjum

Już po raz piąty człon-
kowie Samorządu Uczniow-
skiego Publicznego Gim-
nazjum w Skarżysku 
Kościelnym przeprowadzili 
akcję charytatywną z okazji 
Dnia Dobrych Uczynków 
(19 maja). 

Tym razem zorganizo-
wano zbiórkę artykułów pa-

pierniczych, które przedstawiciele SU przekazali do świetlicy Oddzia-
łu Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

Po krótkiej wizycie u małych pacjentów w szpitalu, członkowie 
SU wrócili do szkoły, gdzie rozdali nauczycielom cukierki i karteczki 
z dobrym uczynkiem do wykonania. 

Anna Rokita

„Żywa lekcja historii”
Jak mawia stare przy-

słowie: Jeśli Ci powiem 
– zapomnisz, jeśli pokażę 
– zapamiętasz, jeśli wytłu-
maczę – zrozumiesz. Dlate-
go też aby lekcja historii nie 
zamykała się w szkolnych 
murach i nie zabijała nudą, 
uczniowie szkoły podstawo-
wej klasy IV i V wzięli udział 
w projekcie  pt. Żywe lekcje 
historii.  

Zadaniem uczniów było zgromadzenie jak najwięcej informacji 
na temat danej postaci  historycznej z dostępnych źródeł, dokonanie 

analizy i selekcji tych informacji oraz przedstawienie ich w ciekawej 
formie pozostałym uczniom w klasie. Uczniowie uruchomili swoją 
wyobraźnię i inwencję twórczą  w samodzielne przygotowanie strojów 
i  prezentację wybranej postaci.

Uczniowie klasy IV przedstawili  projekt, pt: Uczta na Olimpie, 
w ramach którego zaprezentowano poszczególnych bogów greckich. 
Zadaniem pozostałych uczniów w klasie było odgadnięcie na podsta-
wie wypowiedzi , przygotowanego stroju i zgromadzonych atrybutów 
o jakiego greckiego  boga chodziło.

Uczniowie Klasy V w ramach lekcji powtórzeniowej przygotowali 
projekt, pt: Zwyczaje i tradycje szlachty polskiej. Uczniowie przedsta-
wili stroje, omówili zwyczaje i  ciekawostki związane z poszczególny-
mi grupami szlachty polskiej. Ciekawym elementem prezentacji było 
również zaprezentowanie samodzielnie wykonanej zbroi husarii.

Jagoda Płusa

Profilaktyka dla najmłodszych
12 maja 2016r. w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym 

pedagog szkolny Renata Wiatr we współpracy z Gminną Komisją ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zorganizo-
wała program profilaktyczny skierowany do uczniów klas I – IV pt.: 
Z miłości do serduszka. 

W zabawny sposób uczniom przekazano wiedzę o zdrowiu i dobrej 
kondycji fizyczno- psychicznej. Najmłodsi widzowie poznali tajniki 

zachowania diety, wpły-
wu zajęć ruchowo- spor-
towych na stan zdrowia, 
niepożądanych skutków 
wszelkich szkodliwych 
dla człowieka uzależ-
nień. Był to również 
zestaw praktycznych 

wskazówek o korzystaniu z mediów elektronicznych, o pozytywach 
płynących z systematyczności nauki i pracy. 

Renata Wiatr
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Dzień Ziemi w Lipowym Polu
Ponieważ Ziemia opiekuje się nami,
zaopiekujmy się Ziemią.
Odwzajemniajmy miłość jaką nas obdarza,
utrzymując ją w czystości i szczęściu 
Do Dnia Ziemi przygotowywaliśmy się w Szkole w Lipowym Polu 

Skarbowym cały tydzień. 
Zaczęliśmy od 

wspólnego czytania 
tekstu, który nauczył 
nas szacunku do in-
nych stworzeń żyją-
cych na naszej plane-
cie, cytując fragment 
usłyszeliśmy: Świat 
jest pełen dziwnych 

stworzeń, ale każdy żyć tu może.
Następnie próbowaliśmy dowiedzieć się jakie są źródła energii. 

Spodobała nam się forma elektrowni wiatrowych, więc zrobiliśmy 
nasze mini wiatraki - teraz już wiemy na jakiej zasadzie one działają.

Próbowaliśmy ustalić jak bardzo ważne jest szanowanie naszej 
planety, dbanie o jej czystość. Zrobiliśmy plakaty ostrzegające o tym 
jak długo rozkłada się plastikowa butelka, zachęcaliśmy do powtórne-
go wykorzystania odpadów. Dowiedzieliśmy się co to RECYKLING. 

W związku z próbami ustalenia co można zrobić ze śmieci, my stwo-
rzyliśmy kompozycje kwiatowe z plastikowych nakrętek.

Nareszcie doczekaliśmy się święta - Dnia Ziemi, który wypada 22 
kwietnia. Uczciliśmy naszą planetę wspólną pracą plastyczną oraz spa-
cerem, na którym stwierdziliśmy, że nasza miejscowość, Lipowe Pole 
jest bardzo czystym zakątkiem, przykładamy się do dbania o Ziemię.

Ewa Cedro

Ekologicznie i kolorowo w Majkowie
Kolorowo i ekologicznie zrobiło się w Szkole Podstawowej  

w Majkowie 22  kwietnia w Dzień Ziemi. 
W ramach propagowania ekologicznych zachowań, uczniowie 

kl. IV-VI zaprezentowali spektakl, którego temat wiodący stanowiła 
woda. Zaraz potem szkolny hol zamienił się w wybieg dla modeli i mo-
delek prezentujących stroje wykonane z surowców przeznaczonych 

do recyklingu. 
Projekty dowo-
dziły niezwykłej 
inwencji twórczej 
kreatorów mody 
ekologicznej. Zna-
lazło się też coś dla 
amatorów kon-
struowania czegoś 
z niczego. Niesa-
mowitą atrakcją 

stał się pokaz pt. Cuda z odpadów, na którym pomysłowi twórcy za-
prezentowali przedmioty różnego przeznaczenia zrobione z odpadów 

typu: folia, papier, butelki itp. Chętni 
uczniowie wykonali również prace 
plastyczne o tematyce ekologicznej.

Justyna Dziumowicz- Dziura

Teatrzyki w przedszkolu
Ostatnio w przedszkolu 

odwiedzili nas mili goście – 
aktorzy, którzy przedstawili 
dzieciom spektakl pt. Maniery 
biedronki Lucynki. Bohatero-
wie utrwalili przedszkolakom 
wiadomości na temat dobrego 
wychowania; przypomnieli 
również zasady kulturalne-
go zachowania się w różnych sytuacjach, jak i stosowania zwrotów 
grzecznościowych oraz magicznych słów, takich jak przepraszam, 
dziękuję, proszę...

Z kolei 14 kwietnia nasi wychowankowie obejrzeli teatrzyk na pod-
stawie powieści Kornela Makuszyńskiego O dwóch takich, co ukradli 
księżyc. Aktorzy krakowskiego Teatru ART-RE przedstawili adaptacje 

bajki w bardzo humorystyczny sposób, zapoznali widzów z burzliwy-
mi przygodami tytułowych bohaterów, czyli Jacka i Placka. Aktorzy 
przenieśli dzieci, w piękny bajkowy świat. Przedstawienie było peł-
ne niespodzianek i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dzieci również 
w aktywny sposób uczestniczyły w przedstawieniu, które nauczyło 
młodych widzów, że pomoc rodzicom jest bardzo ważna oraz poznały 
znaczenie słynnego przysłowia: Bez pracy nie ma kołaczy. Mimo tego, 
że tak dawno wymyślone przysłowie, to bez wątpienia nadal jest ono 
aktualne. Gdy na coś nie zapracujemy - po prostu tego nie otrzymamy.  

Dzień później odwiedzili nas 
aktorzy z Teatru Patigo, którzy 
przedstawili bajkę pt. Króliczek wę-
drowniczek. Jest to opowieść, w któ-
rej główny bohater wyrusza w świat 
nawiązując wiele nowych przyjaźni. 
Z każdej znajomości płynie do na-
szych przedszkolaków przesłanie 

o treści profilaktyczno – edukacyjnej. Widowisko wyreżyserowane 
zostało w taki sposób, aby uaktywnić w jego trakcie wszystkie dzieci 
poprzez ruch, śpiew, ćwiczenie umysłu, … Przedstawienia te dostar-
czyły wszystkim niezapomnianych wrażeń.

Monika Sławińska
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Duża aktywność małej szkoły
Za nami kolejny miesiąc obfitujący w ciekawe wydarzenia odby-

wające się w SP Lipowe Pole Skarbowe.

Młodzi adepci karate
Młodzi adepci karate ze SP w Lipowym Polu,  razem z 51. innymi 

osobami  w wieku od 5-14 lat, 16 kwietnia przystąpili do sprawdzianu 
pod kątem technik, sprawności, wytrzymałości i wydolności organi-
zmu. 

Dzieci i młodzież przystępowała do stopni od (10-8 KYU).  Spraw-
dzian (oprócz treningów 2 razy w tygodniu w szkole),  poprzedzony 
był dodatkowo treningami sobotnimi dla wszystkich grup prowa-
dzonych przez trenera Piotra Szlęzaka w Akademii Holistycznej  
w Skarżysku-Kamiennej. 

Zdobywanie kolejnych stopni przez naszych małych karateków, 
możliwe jest dzięki temu, iż niedawno powstała filia Świętokrzyskiego 
Klubu Karate Kyokushin Skarżysku-Kamiennej.

25 kwietnia nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów. Nasi mło-
dzi karatecy pod okiem trenera Piotra Szlęzaka awansowali na kolej-
ny stopień w swojej drodze wojownika. Gratulujemy i bardzo cieszy-
my się z ich rozwoju. 

Osu!
„Od najmłodszych lat z teatrem za pan brat...”

Kolejną transmisję, tym razem z Teatru Andersena w Lublinie, 
obejrzeli uczniowie Szkoły Podstawowej i Punktu Przedszkolnego 
w Lipowym Polu Skarbowym, 27 kwietnia o godz. 9:30. Tym razem 
była to przepiękna i pouczająca Baśń o zaklętym kaczorze, Marii Kann. 

Weronka, ratuje umierającego ojca, podając mu wodę z zacza-

rowanej studni. Żeby zdobyć 
cenne lekarstwo musi złożyć 
obietnicę, że odda rękę (i serce!) 
Złotnikowi zaklętemu w kaczo-
ra. Aby odczarować ukochane-
go Weronka w żelaznych trze-
wiczkach musi pokonać trudny 
szlak do zamku złej wiedźmy. 

Razem z  dziewczyną, dla której  …dane słowo cenniejsze niż złoto…, 
wyruszamy w podróż na koniec świata. Z pomocą Weronce przycho-
dzą Księżyc, Słońce, Wiatr.  Baśń bardzo podobała się dzieciom, co 
wyraziły gromkimi oklaskami. 

Po spektaklu długo i z przejęciem  dyskutowały nad przesłaniem 
baśni, dotyczącym dotrzymywania słowa i wytrwałości w dążeniu do 
celu mimo napotykanych trudności i przeciwności losu.

Roman Gładyś i jego pasje
Twórca Szachmatów Roman Gładyś 11 maja gościł na zajęciach 

szachowych w klasach I i II, prowadzonych w formie innowacji peda-
gogicznej w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym. 

Gość swoją przygodę z szachami zaczął nieco później niż dzieci 
z Lipowego Pola, bo w wieku 12 lat, ale jest przekonany, iż gra w szachy 
od najmłodszych lat oraz uprawianie muzyki sprawia, że nauka mate-
matyki przychodzi łatwiej. 

Z połączenia pasji do muzyki Pana Romana, jego umiejętności 
szachowych i … smykałki do stosowania nowatorskich rozwiązań, po-
wstała szachownica muzyczna, jego największy wynalazek, który gość 
z dumą zaprezentował dzieciom.

Podczas spotkania uczniowie usłyszeli opowieść o barwnym życiu 
Pana Romana, jego pasji do muzyki, tworzenia tekstów oraz wynalaz-
ków (pianinie tercjowym i dzwonkach tercjowych, podwójnie brzmią-
cych). 

Na koniec spotkania zaśpiewał i zagrał kilka utworów, które zo-
stały bardzo ciepło  przyjęte przez dzieci i nagrodzone gromkimi 
oklaskami. 

Więcej zdjęć i filmów do obejrzenia na FB szkoły: Szkoła Podsta-
wowa w Lipowym Polu Skarbowym.

Małgorzata Pączek
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Minął miesiąc w SP Grzybowa Góra

Z wizytą u strażaków
Czwartego maja z okazji obchodzonego uroczyście w całej  

Polsce Międzynarodowego Dnia Strażaka dzieci z Szkoły Podstawo-
wej w Grzybowej Górze tłumnie odwiedziły miejscową remizę Ochot-
niczej Straży Pożarnej. 

W Dniu Świętego Floriana Prezes OSP Marian Gładyś wygłosił 
pogadankę na temat pracy strażaków-ochotników, a następnie odbyła 
się krótka prezentacja sprzętu bojowego używanego podczas akcji po-
żarniczych. Dzieci miały okazję założyć strój strażacki, wejść do wozu 
strażackiego; zwiedziły również remizę OSP, w której Pan Prezes opo-
wiedział dzieciom o historii OSP w Grzybowej Górze. Na koniec nie 
zabrakło pokazu kurtyny wodnej, która tego gorącego dnia podobała 
się dzieciom najbardziej!
Pamiętają o Konstytucji 3 Maja

W Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze odbył się uroczysty 
apel z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Akademię przygotowali uczniowie i uczennice klas IV-VI pod kie-

runkiem Eweliny Hamery i Rafał Lipki. Artyści w wierszach i piosen-
kach przekazali kolegom i koleżankom podstawowe informacje oraz 
burzę emocji związanych z uchwaleniem pierwszej w Europie i drugiej 
na świecie demokratycznej ustawy zasadniczej. Za swój występ artyści 
otrzymali gromkie brawa.

Rafał Lipka

Z życia SP w Kierzu Niedźwiedzim
W kuchennym królestwie

Kuchnia dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu 
Niedźwiedzim to królestwo. Bardzo chętnie eksperymentują różne 
przepisy wyszukane w Internecie lub w książkach kucharskich. Pod 
czujnym okiem Jolanty Woźniak przygotowują różne potrawy. 

Tym razem rywalizowały 
po raz pierwszy dwie klasy V 
i VI. Klasa V przygotowy-
wała ziemniaczane chipsy 
z sosem czosnkowym, nato-
miast klasa VI tortille z kur-
czakiem i kapustą pekińską. 
Obie potrawy bardzo wszyst-
kim smakowały. Uczniowie 
coraz lepiej ze sobą współpracują i sprzątają po skończonej pracy, 
a później w kulturalny sposób wspólnie spożywają przygotowane sa-
modzielnie potrawy. 
Na szkolnym spacerze

Z kolei 11 kwietnia 
uczniowie Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Kierzu 
Niedźwiedzim wybrali się 
na spacer. Klasa I pod okiem 
starszych kolegów i koleża-
nek szukała wiosny i pozna-
wała miejsce życia bobrów. 

Z wielkim zaciekawie-
niem uczniowie klasy I słuchali opowieści o życiu i budowie żeremi 
(domów) bobrów. Uczniowie klasy V i VI z ciekawością podążyli do 
żeremi, oglądali i dotykali je z bliska. Niektórzy uczniowie na pamiąt-
kę dźwigali do szkoły kije ścięte przez bobry.
W Kierzu szanują ziemię

Szanuj ziemię! - pod takim hasłem uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Kierzu 
Niedźwiedzim święto-
wali Dzień Ziemi. 

Klasy I i II zapre-
zentowały krótki pro-
gram artystyczny, na-
stępnie rozstrzygnięto 
konkurs na Ekoludka 
wykonanego z odpa-

dów. Wybór był bardzo trud-
ny, gdyż wszystkie prace były 
bardzo pomysłowe i ciekawe. 
Wyróżniono następujące 
osoby: Nikola Lelonek (kl. I), 
Patrycja Sieczka (kl. I), Ga-
brysia Sodel (kl. I), Marysia 
Indyka (kl. I), Julia Maciej-
czak (kl.II), Miłosz Góźdź 

(kl. II) oraz Karol Sadza (kl. III). 
Pozostali uczestnicy także otrzy-
mali nagrody. 

Następnie wszyscy udali się 
sprzątać okolice szkoły.

Jolanta Woźniak
Katarzyna Woźniak
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Awansowały do III etapu
We wtorek 26 kwietnia, na Orliku w Skarżysku-Kamiennej roze-

grano mecze grupowe drugiego etapu turnieju Coca Cola Cup 2016 
(rozgrywki żeńskie). 

Drużyny rywalizowały w grupie systemem każdy z każdym, 
dwie najlepsze drużyny awansowały do kolejnego etapu rozgrywek  
– regionalnego.

Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja Publicznego  
Gimnazjum ze Skarżyska Kościelnego, która pokonała wszystkich 
rywali. W pierwszym spotkaniu pokonała Gimnazjum Krynki 3:0, 
w drugim meczu okazała się lepsza od Gimnazjum nr 2 ze Skarży-
ska - Kamiennej 2:1, w ostatnim spotkaniu wygrała z Bliżynem 1:0.  
Drugie miejsce i awans do trzeciego etapu uzyskała drużyna Gimna-
zjum nr 2 ze Skarżyska.

(jaki)

V Memoriał im. T. Kubika
14 maja w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym 

z inicjatywy Stowarzyszenia Brydża Sportowego Szlem odbył się  
V Memoriał im. Tadeusza Kubika w brydżu sportowym.

Przed rozpoczęciem turnieju delegacja zawodników oraz wójt 
gminy Zdzisław Woźniak na grobie zmarłego 5 lat temu Tadeusz 

Kubika zapalili znicze.
Turniej otworzył wójt 

Zdzisław Woźniak, pre-
zes Andrzej Kwiatkowski,  
Marek Jaskólski oraz Wie-
sław Derlatka, który przy-
pomniał sylwetkę patro-
na turnieju.

W tym roku do rywa-
lizacji zgłosiła się rekordo-
wa liczba 24. par.  Pierwsze 
miejsce w zawodach zdo-

była para Kamil Wal-
czyk/Sławomir Kutyła 
z wynikiem 71,24%, na 
drugim miejscu upla-
sowała się para Marek 
Kozdrach/Aleksan-
der Knawa (56,66%) 
a trzecie miejsce zdo-
była para Grzegorz 
Wieczorkiewicz/Ar-

kadiusz Woźniak (56,17%). Wy-
różniona została również para ze 
Skarżyska Kościelnego Józef Łyż-
wa/Jerzy Poddębniak. 

Patronat nad tym turnie-
jem jak co roku objął wójt gminy  
Zdzisław Woźniak, który ufun-
dował również puchary dla zwy-
cięzców i wręczył je uroczyście 
wraz z prezesem stowarzyszenia  
Andrzejem Kwiatkowskim.

Zarząd Stowarzyszenia bardzo 
serdecznie dziękuje wszystkim 
uczestnikom i już teraz zaprasza-
my na kolejny memoriał za rok. 
Stowarzyszenie Brydża Sportowe-
go pragnie podziękować dyrekto-
rowi szkoły Witoldowi Woźniakowi za umożliwienie przeprowa-
dzenia zawodów w sali gimnastycznej tutejszej szkoły.

(jaki)
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