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WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

Rafał Lipka czytał przedszkolakom

Kolejny już raz przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego 
w Skarżysku Kościelnym spotkały się 24 kwietnia 2017r. z książka-
mi w Bibliotece Publicznej w Skarżysku Kościelnym w ramach akcji  
Cała Polska Czyta Dzieciom. 

Czytaj na str. 10

Festiwal  Piosenki  Przedszkolnej 
25 kwietnia od-

była  się druga już 
edycja Festiwalu Pio-
senki Przedszkolnej 
zatytułowana Śpie-
wające Brzdące. 

Czytaj na str. 11
Fotorelacja 

na str. 16

Medale i awanse na Dzień Strażaka
Za nami tego-

roczne obchody 
Dnia Strażaka. 
Najpierw straża-
cy z naszej gminy 
spotkali się na 
uroczystościach 
w Lipowym Polu, 
kilka dni później 
miały miejsce 
obchody powia-
towe, podczas 

których wręczono medale, odznaczenia i awanse.
Czytaj na str. 8-9

237. Mrówka otwarta w Grzybowej Górze
28 kwietnia 

Państwo Mario-
la i Rafał Kruk 
w Grzybowej Górze 
z udziałem znamie-
nitych gości otwarli 
sklep znanej sieci 
Mrówka. To 237. 
placówka w Polsce 
tej grupy.

Czytaj na str. 2

XXXV Koncert Młodych Pianistów Nad 
Kamienną

24 kwietnia w sali koncertowej PSM w Skarżysku odbył się XXXV 
Koncert Młodych 
Pianistów Nad Ka-
mienną. Wśród gości 
były m.in. przewod-
nicząca naszej rady 
gminy Marzena Pię-
tak i sekretarz gminy 
Monika Mączyńska, 
które wręczyły III 
nagrodę w katego-
rii młodszej.

Czytaj na str. 6
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237. Mrówka otwarta w Grzybowej Górze

28 kwietnia Państwo Mariola i Rafał Kruk w Grzybowej Górze 
z udziałem znamienitych gości otwarli sklep znanej sieci Mrówka. To 
237. placówka w Polsce tej grupy.

Na otwarcie, poza tłumami kupujących, przybyli wyjątkowi 
i znamienici goście: ks. proboszcz Marian Czajkowski (który od-
mówił modlitwę w intencji właścicieli, pracowników i klientów oraz 

poświęcił sklep), Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, obecny wójt 
Zdzisław Woźniak oraz jego poprzednik Zbigniew Celski (za cza-
sów którego w 2003 roku właściciele zakupili działkę po byłym kółku 
rolniczym), skarbnik gminy Danuta Barwicka, zastępca dyrektora 
Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Wojciech 
Płusa, dyrektor PUP Skarżysko-Kamienna Roman Białek oraz jego 
zastępca Bogusław Ciok, a także Agnieszka Skupień – członek za-
rządu grupy Polskie Składy Budowlane – właściciela marki. Dodaj-

my firmy tylko z kapitałem polskim, na co zwrócił uwagę Marszałek  
Jarubas stwierdzając, że jej siedziba mieści się w jego rodzimym, 
powiecie buskim. Na rolę lokalnych, kreatywnych przedsiębiorców 
w swym wystąpieniu uwagę zwrócił również wójt Zdzisław Woź-
niak.

PSB Mrówka to nowoczesne sklepy samoobsługowe sektora 
dom i ogród. Pierwsze sklepy powstały w 2002 roku, obecnie działa  

237 marketów PSB-Mrówka. Funkcjonują głównie w miastach po-
wiatowych, ale także 
w miejscowościach 
gminnych pod na-
zwą Mini-Mrówka. 
Obecnie działa 237 
marketów PSB-
-Mrówka. Co roku 
powstaje ok. 30 
nowych placówek. 
W 2015 r. przychody 
całej sieci detalicz-
nej (PSB-Mrówka), 
w wyniku wzrostu popytu oraz uruchamiania nowych placówek, 
wzrosły aż o 22%, osiągając poziom 1,3 mld zł.

Jacenty Kita
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Marszałek u strażaków w Grzybowej Górze
Będąc na otwarciu sklepu Mrówka sieci PSB w Grzybowej Górze 

marszałek Adam Jarubas odwiedził OSP w tej miejscowości, gdzie 
oglądał efekty wykonanych w latach 2016-107 prac remontowych.

W wizycie tej towarzyszył marszałkowi zastępca dyrektora De-
partamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego Wojciech Płusa, a na miejscu przyjęli gości prezes 
Marian Gładyś oraz Rafał Lipka. -Wyniosłem stąd przekonanie, że 
jak się chce, to można - podsumował swoją wizytę Adam Jarubas.

Dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Marszałka oraz 
Radę Gminy Skarżysko Kościelne, a także Łukasza Żuchowskiego, 
prezesa MPWiK w Skarżysku-Kamiennej -druhom-ochotnikom uda-
ło się zrealizować w 80% inwestycję polegającą na przebudowie bu-
dynku remizy od strony północnej oraz wykonać nowe zadaszenie 
z jednoczesnym ociepleniem. 

W przebudowanej 
ścianie frontowej na po-
ziomie garaży wmonto-
wano dwie nowoczesne 
uchylne do góry bramy 
firmy Hormann  spełnia-
jące normy europejskie. 
Na pierwszym piętrze sali 
socjalnej wmontowano 
trzy okna. W części po-

łudniowej zamontowano 9 okien uchylnych. W sumie powiększono 
kubaturę budynku o 102 m³, która obecnie wynosi 2510 m³. Wyko-
nano też elewację zewnętrzną polegającą na dociepleniu i położeniu 
struktury w kolorach pastelowych. Na ścianie frontowej umieszczono 
napis OSP GRZYBOWA GÓRA. Po wykonaniu elewacji i remontu re-
miza w chwili obecnej spełnia oczekiwania opinii społecznej (estety-
ka zewnętrzna) oraz wymogi bezpieczeństwa ppoż. (garaże), a także 
zapotrzebowania społecznego na salę socjalną, tak przez miejscową 
społeczność, jak też miejscową szkołę podstawową. 

Do całkowitej realizacji inwestycji pozostało jeszcze wykonanie 
zadaszenia nad pomieszczeniami kuchennymi, dokonanie utwardze-
nia placu, a w perspektywie wykonanie ogrzewania według potrzeb. 

(jaki)

Umowy podpisane
W dniu 10 maja 2017 roku została pod-

pisana umowa pomiędzy Wójtem Gminy 
Skarżysko Kościelne a przedstawicielami 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 
Umowa  dotyczy dofinansowania do Zie-
lonej szkoły uczniów Szkoły Podstawowej 
w Skarżysku Kościelnym.

Uczniowie będą uczestniczyli w dwóch 
wyjazdach na Zieloną szkołę. Pierwsza 
z nich rozpocznie się już w poniedziałek 15 maja a zakończy w pią-
tek 19 maja. Wczesnym rankiem uczniowie wyjechali w kierunku 
Międzybrodzia i tam mają zakwaterowanie (fotorelacja na www.ska-
rzysko.com.pl). Druga Zielona szkoła będzie trwała od 5 czerwca do 
8 czerwca i będzie realizowana na terenie województwa świętokrzy-
skiego.

Podczas wycieczki uczniowie będą brali udział w licznych wyjaz-
dach oraz warsztatach ekologicznych pozwalających poznać im tajniki 
przyrody jak również nabyć umiejętności lepszego dbania o nią. Na-
uczą się żyć w zgodzie z naturą.

Umowy opiewają na 8334,40 (80% wartości zadania) oraz 3743,40 
(60%).

Agnieszka Pakuła

VI Memoriał im. T. Kubika

W dniu 13 maja w Zespole  Szkół  Publicznych w Skarżysku-
-Kościelnym odbył się VI Memoriał im. Tadeusza Kubika w brydżu 
sportowym. Przed rozpoczęciem turnieju Rodzina Tadeusza Kubika, 
władze samorządowe gminy oraz delegacja uczestników turnieju na 
grobie zmarłego złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.

W tym roku  udział wzięło 22 pary. Zwyciężyła para Kamil Wal-
czyk- Andrzej Iwański. Duży sukces odniosła para miejscowej dru-
żyny Szlem Skarżysko-Kościelne Andrzej Kwiatkowski - Andrzej 

Wiśniewski  zajmując drugie miejsce. Najlepszą  parą ze Skarżyska 
–Kościelnego okazała się para Kazimierz Gołąbek - Ryszard Stefań-
ski.  

Patronat nad turniejem objął  wójt gminy Zdzisław Woźniak, 
a wsparcia finansowego udzieliła gmina Skarżysko-Kościelne. Wrę-
czenia pucharów dla najlepszych dokonała przewodnicząca rady gmi-
ny Marzena Piętak.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje dyrektorowi szkoły 
Witoldowi Woźniakowi za umożliwienie przeprowadzenia zawodów 
w sali gimnastycznej miejscowej szkoły.

Pełne wyniki dostępne są na stronie www.skarzycko.com.pl
(jaki)
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Za nami XXVIII sesja rady gminy
Rada Gminy Skarżysko Kościelne w dniu 17 maja zebrała się na 

XXVIII w tej kadencji sesji. Obradom przewodniczyła Marzena Pię-
tak, przewodnicząca rady, która na początek powitała wszystkich 
przybyłych  na obrady, w tym członka zarządu powiatu Annę Leżań-
ska, dyrektora Powiatowe-
go Zarządu Dróg Marka 
Czyża, pracownika biura 
LGD Razem na Piaskowcu 
Dorotę Sykulską. 

Po uzupełnieniu po-
rządku obrad i jego przy-
jęciu informację na temat 
swej pracy oraz podległego 
mu urzędu złożył wójt gmi-
ny Zdzisław Woźniak. 
Informacja wójta

W tym czasie  m.in. wójt podpisał umowy na montaż monitoringu 
przy placach zabaw w Grzybowej Górze i Lipowym Polu Plebańskim, 
w wyniku rozmów z powiatem uzgodniono dofinansowanie ze strony 
naszego samorządu kwotą 100.000 zł budowy ul. Spokojnej w Grzy-
bowej Górze. Wójt dodał, że tylko 40 osób z naszej gminy zgłosiło de-
klarację w sprawie budowy instalacji OZE, w związku z czym prowa-
dzone będą rozmowy z gminami Bliżyn i Łączna w celu ewentualnie 
złożenia wspólnego wniosku.

Co w LGD?
W dalszej części obrad Dorota Sykulska przedłożyła informa-

cję na temat najbliższych terminów składania wniosków do LGD. 
W czerwcu br. odbędą się 3 nabory m.in. na rozwój infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej (typu np. świetlice wiejskie czy 
też siłownie zewnętrzne), wydawnictwa promocyjne (albumy, foldery, 
publikacje) oraz budowę i rozbudowę małej infrastruktury sportowo 
- rekreacyjnej. Dodała, że na zakończone już 2 nabory z naszej gminy 
wpłynęły 3 wnioski, które aktualnie podlegają ocenie merytorycznej.
Lawina pytań do przedstawicieli powiatu

Korzystając z obecności przedstawicieli powiatu skierowano do 
nich wiele zapytań i wniosków. Sebastian Pik pytał o budowę ul. 
Spokojnej, remont chodnika na ul. Świętokrzyskiej, który jest w kry-
tycznym stanie oraz malowanie oznakowania na drogach. Stanisław 
Czubak zgłosił konieczność napraw pęknięć na drodze w Kierzu 
Niedźwiedzim, oznakowania dojazdu do tej miejscowości od strony 
Zbijowa i Szydłowca oraz pozimowego usunięcia piasku z dróg (ten 
postulat zgłaszali również inni radni). Zbigniew Piętak pytał o ter-
min koszenia traw przy drogach, Jacek Bryzik zgłosił konieczność 
naprawy chodnika na ul. Iłżeckiej. Renata Kępa ponowiła pytanie 
o budowę chodnika w Lipowym Polu Plebańskim oraz pytała o ter-
min niwelacji poboczy. Andrzej Kwiatkowski zgłosił konieczność 
naprawy chodnika przy ul. Kościelnej w okolicy świątyni, Włodzi-

mierz Foch pytał o termin naprawy drogi obok szkoły w Lipowym 
Polu Skarbowym oraz malowania pasów na drogach. Stefan Kiełek 
zgłosił postulat wykonania przejścia dla pieszych w okolicach Deli-
katesów Centrum oraz o termin nasadzeń krzewów i kwiatów na ron-
dzie. Zdzisław Rymarczyk zgłosił konieczność ponownego uzupeł-
nienia ubytków w drodze w Michałowie oraz pytał o realną możliwość 
wykonania projektu przebudowy i modernizacji tej drogi. Marzena 
Piętak na koniec zgłosiła potrzebę wykonania przejścia dla pieszych 

w Świerczku w miejscu zatrzymywania się gimbusa.
Odpowiedzi udzielali oboje przedstawiciele powiatu. Na począ-

tek generalna, niestety zła wiadomość jest taka, że powiat nie ma 
pieniędzy na większe inwestycje na drogach czy chodnikach. Nie ma 
ich nawet na… upiększenie ronda czy remonty chodników. Przyczy-
na – duże kredyty obciążające powiat zaciągnięte przez władze po-
przedniej kadencji (od tego roku na ich spłatę powiat przeznacza 5 
mln rocznie) oraz to, że na ogłaszane przetargi na inwestycje drogo-
we wpływają oferty, przewyższające środki ujęte w budżecie powia-
tu. Opiewają one nawet na 90% wartości kosztorysowej, podczas gdy 
w poprzednich latach było to 40-50%. Przyczyną tego stanu rzeczy jest 
przede wszystkim fakt, że po okresie zastoju w całej Polsce rozkręca-
ją się inwestycje współfinansowane ze środków unijnych i firmy mają 
w czym wybierać. Tak było w przypadku przetargu na ul. Spokojną 
w Grzybowej Górze. Złożone oferty opiewały na ponad 400.000 zł, a w 
budżecie powiatu jest zabezpieczone 200.000 zł i przetarg trzeba było 
unieważnić. Na tej sesji rada gminy zdecydowała o dołożeniu 100.000 
zł z naszego budżetu, ale i tak – jak wyjaśnił Marek Czyż – zadanie 
trzeba będzie prawdopodobnie ograniczyć. Może zabraknąć też pie-
niędzy na remont mostu w Majkowie (kosztorys 400.000 zł, w budże-
cie powiatu jest 100.000 zł, ministerstwo ma dołożyć 80.000 zł).

Do połowy czerwca mają zakończyć się remonty cząstkowe dróg, 
malowanie oznakowania poziomego opóźniła deszczowa pogoda. Nie 
ma szans na remont chodnika przy ul. Iłżeckiej i Świętokrzyskiej, tym 
bardziej, że ¾ położone jest na gruntach prywatnych. Aby wykonać 
przejścia dla pieszych w Świerczku i koło Delikatesów konieczne jest 
przygotowanie projektu organizacji ruchu, za który najlepiej by było, 
aby… zapłaciła gmina, choć to droga powiatowa. M. Czyż nie widzi 
też konieczności naprawy drogi w Kierzu.

Zarząd powiatu projekt drogi w Michałowie wcześniej obiecał wy-
konać z uzyskanych na przetargach oszczędności (a tych jak wiemy nie 
ma) oraz ze sprzedaży działek (miało to dać 1 mln zł), a tej nie udało 
się sprzedać, choć był inwestor chcący wybudować spalarnię odpadów, 
ale po protestach mieszkańców wycofał swą ofertę.

Reasumując – inwestycje a nawet drobne remonty przy drogach 
powiatowych stoją pod dużym znakiem zapytania.
Z SP ZOZ chcieli wynieść nawet… sedes!

Na sesji radni przyjmowali sprawozdanie finansowe i z działalno-
ści SP ZOZ w Skarżysku Kościelnym za 2016 roku oraz dokonywali 
zmian w Statucie placówki. W związku z tym na sesji obecne były dy-
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rektor zakładu Marzenna Dyzner-Urbańska oraz główna księgowa 
Iwona Wojciechowska. Za 2016 rok zakład osiągnął zysk ponad 83 
tys. zł i zostanie on przeznaczony – zgodnie z umową dzierżawy – na 
cele statutowe. W 2016 roku udzielono 25.092 porad lekarskich oraz 

20.930 porad fizjotereutycz-
nych.

Korzystając z okazji  
Jacek Bryzik pytał o to, dla-
czego zamknięte na klucz są 
sanitariaty na parterze dla 
pacjentów, Janusz Sieczka 
zgłosił potrzebę odnowienia 
elewacji a Stanisław Czubak 
poinformował, że dochodzą 
go głosy, że lekarze wycho-
dzą wcześniej z pracy, aniżeli 

mają wyznaczone godziny.
Korzystając z okazji dyrektor szerzej zajęła się problemem postę-

powania pacjentów, towarzyszących ich osób, a nawet osób z zewnątrz. 
Kradzione są z łazienek elementy wyposażenia, do wyniesienia przy-
gotowany był nawet sedes, giną np. zawory, co spowodowało zalanie 
pomieszczenia. Giną obrazy i zegary ze ścian, kwiaty z parapetów. Do 
sanitariatów przychodziły nawet osoby z zewnątrz, aby… wziąć ką-
piel! Zniszczono skrzynkę przeciwpożarową. 

Pani dyrektor dodała, że przy odnowieniu elewacji liczy na pomoc 
samorządu, a lekarzy zobliguje do solidności i przestrzegania godzin 
dyżurów. Na koniec podziękowała całemu zespołowi placówki za so-
lidną pracę.
Interpelacje radnych…

Także do wójta radni zgłosili wiele pytań i interpelacji. Włodzi-
mierz Foch zgłosił potrzebę niwelacji poboczy przy ul. Skarbowej oraz 
pytał o termin położenia nakładki asfaltowej koło młyna. Sebastian 
Pik prosił o naprawę ul. Podlesie i jej odwodnienie oraz montaż dodat-
kowego przystanku. Stanisław Czubak stwierdził, że dotarły do niego 
bulwersujące informacje, że w Studium zagospodarowania dotyczą-
cym terenu wokół cmentarza i ul. Bocznej nie przewiduje się zabudowy 
terenów po prawej stronie. Jak później wyjaśnił Andrzej Skrzypczak 
że o ile w tej chwili nie ma tam możliwości zabudowy, to w przyszłości 
będzie to jednak do-
puszczalne.

Zbigniew Pię-
tak pytał o termin 
montażu siłowni ze-
wnętrznej przy szko-
le, zbioru eternitu 
oraz rozpoczęcia 
budowy przyłączy 
kanalizacyjnych. 
Tomasz Winiar-
ski chciał wiedzieć, na jakim etapie jest termomodernizacja szkoły 
w Kierzu Niedźwiedzim. Jacek Bryzik pytał o termin budowy oświe-
tlenia na ul. Polnej oraz postęp pracy przy przyszłym przedszkolu. 
Mieczysława Miernik wnioskowała o zdjęcia witaczy przy wjeździe 
w Majkowa ze względu na estetykę (są zniszczone napisami grafitti). 
Zdzisław Rymarczyk pytał o postęp prac przy miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego, który na dziś z uwagi na planowaną 
od… 50 lat budowę zalewu w Majkowie blokuje tereny pod zabudowę. 
Marzena Piętak ponowiła wniosek o poszerzenie drogi od Świerczka 
w kierunku przejazdu kolejowego koło kapliczki.
…i odpowiedzi wójta

Odnosząc się do powyższego wójt Zdzisław Woźniak poinformo-
wał, że: 

- remont ul. Podlesie opóźniają warunki pogodowe (ale będzie 

wykonany), natomiast poważny problem z jej odwonieniem polega na 
tym, że po pierwsze grunt jest skalisty, brak jest zjazdów, ale przede 
wszystkim tej wody nie ma gdzie odprowadzić,

- z uwagi na małą odległość (ok. 1 km) między przystankami 
w Grzybowej Górze – montaż dodatkowego wydaje się bezcelowy, 
poza tym potrzebna jest cała procedura administracyjna związana 
z jego usytuowaniem, 

- szerszą informację na temat mpzp wójt przygotuje na następ-
ną sesję,

- siłownia w Grzybowej Górze będzie zamontowana do koń-
ca czerwca,

- budowa przyłączy kanalizacyjnych rozpoczęła się w Rudce i Maj-
kowie, a dalej będzie realizowana zgodnie z harmonogramem,

- ul. Polna zostanie oświetlona do końca lipca,
- w sprawie przedszkola trwa wycena działek, jest przygotowywa-

ny plan zagospodarowania oraz akt notarialny,
- za chodniki przy drogach powiatowych powinien odpowia-

dać powiat,
- z chwilą unormowania warunków atmosferycznych rozpoczną 

się prace przy drogach gminnych,
- w sprawie SP Kierz gmina czeka na ostateczną decyzję Urzędu 

Marszałkowskiego i podpisanie umowy,
- być może w br. rozpocznie się wymiana witaczy w gminie,
- droga do przejazdu w Świerczku będzie poszerzona.
Wójt dodał, że gmina prowadzi rozmowy z Nadleśnictwem w celu 

nabycia terenu pod plac zabaw w Majkowie.
Na koniec tej części sesji Grzegorz Pypeć poinformował, że pod 

koniec maja będzie przeprowadzona kolejna zbiórka eternitu (do koń-
ca września ma być odebrane 100 ton), problem jednak w tym, że – jak 
na razie – więcej jest go na dachu, aniżeli przygotowanego do wywie-
zienia. 

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie m.in.: zmian budżetu  
Gminy Skarżysko Kościelne na 2017 r., zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2017 do 2028, udziele-
nie pomocy finansowej powiatowi skarżyskiemu, zatwierdzenie  spra-
wozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2016  r., zatwierdzenie  spra-
wozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku 
Kościelnym – Samorządowej Instytucji Kultury za 2016r.,  szczegó-
łowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty 
lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, przypadających Gminie Skarżysko Kościelne lub 
jej jednostkom podległym, wyrażenia zgody na dokonywanie wpłat 
składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Razem na Piaskowcu oraz wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez 
Gminę Skarżysko Kościelne,  na własność w poczet gminnego zasobu 
nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Grzybowa 
Góra, niezbędnych na potrzeby przebudowy ul. Słonecznej.

Jacenty Kita
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XXXV Koncert Młodych Pianistów Nad 
Kamienną

24 kwietnia w sali koncertowej PSM w Skarżysku odbył się XXXV 
Koncert Młodych Pianistów Nad Kamienną. Fundatorem jednej z na-
gród była Gmina Skarżysko Kościelne.

Przybyłych młodych mu-
zyków, ich opiekunów oraz 
gości powitała dyrektor szkoły 
muzycznej Ewa Krakowiak. 
Wśród gości były m.in. prze-
wodnicząca naszej rady gminy 
Marzena Piętak i sekretarz 
gminy Monika Mączyńska, 
które wręczyły III nagrodę 
w kategorii młodszej.

W tym roku w kon-
kursie wystąpiło 17. mło-
dych pianistów ze szkół 
muzycznych I stopnia. 
Ich występy oceniało jury 
w składzie: przewodni-
czący – prof. Jacek Tosik-
-Warszawiak (Akademia 
Muzyczna Kraków), Ewa 
Grubich (PSM II stopnia 
Kraków), Maria Grze-
balska (ZPSM Warszawa) 

oraz Anna Jędrych (PSM Skarżysko-Kamienna).

W grupie młodszej nagrody zdobyli: I – nie przyznano, II – 
Agnieszka Kubaszewska (Nysa), III – Maria Durnaś (Kielce), wyróż-
nienia – Wiktor Alisz (Żywiec) i Ewa Gałniaczek (Końskie). W grupie 
starszej I nagrodę zdobyła Alisa Buriakowskaja (Lublin), II – Alicja 
Szczęsna (Dąbrowa Górnicza), III – Adrianna Stefan (Krzeszowice) 
i Michał Wieczorek (Łódź).

Po ceremonii wręczania nagród odbył się koncert laureatów. 
Jacenty Kita

W pogoni za książką 
11 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym 

wzięli udział w I Powiatowej Grze Terenowej – W pogoni za książką. 
Organizatorami imprezy były Powiatowe Centrum Rozwoju Edu-

kacji i Poniatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku - Kamiennej, 
natomiast patronat honorowy nad wydarzeniem objął starosta skarży-
ski Jerzy Żmijewski.

W ten nietypowy sposób promowano czytelnictwo wśród uczniów. 
Gra dotyczyła znajomości wybranych lektur, popularnych książek 

Sukces naszej absolwentki 
Monika Wiatr, absolwentka naszego 

gimnazjum, aktualnie uczennica I Liceum 
Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej 
zajęła ex aequo I miejsce w kat. szkół ponad-
gimnazjalnych podczas przeprowadzonego 
w dniu 26 kwietnia IX Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej 
Pro Patria. 

W konkursie wzięli udział uczniowie ze 
skarżyskich szkół gimnazjalnych  i ponad-
gimnazjalnych, w sumie 19 osób.  Rywaliza-

cje konkursu oceniało jury, któremu przewodniczyła Monika Kowal-
czyk-Kogut, dyrektor Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku.

W kat. szkół ponadgimnazjalnych I miejsce (ex aequo) zajęły  
Patrycja Skrocka – Zespół Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Ka-
miennej i Monika Wiatr – I Liceum Ogólnokształcące.

(jaki) 

i filmów. 14 trzyosobo-
wych drużyn z klas 4 - 6 
z powiatu skarżyskiego 
najpierw wylosowało 
jedną z trzech tras. Na 
każdej z nich rozloko-
wano specjalne punkty 
kontrolne, na których 
czekały na uczestników 
różne konkurencje. 
Były to np. kalambury, 

krzyżówki czy test Harry’ego Pottera.
Naszą szkołę reprezentowali: Alicja Derlatka, Aleksandra Gła-

dyś, Inga Bilska, Gabriela Walczak, Patryk Paź i Patyk Jędrzejczyk 
pod opieką Moniki Walachni – Zawadzkiej i Magdy Mamcarz.

Uczniowie, choć zmęczeni wysiłkiem fizycznym i intelektualnym 
wrócili do szkoły w doskonałych humorach. Czekamy na kolejną edy-
cję.

Magda Mamcarz
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Nasi na Gali Finałowej „Florianów”
Na początku 2017 roku Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczpospolitej Polskiej z inicjatywy Doroty Pardeckiej, redaktor 
naczelnej miesięcznika Strażak, ogłosił Ogólnopolski Konkurs na 
Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP 

i Samorządów. Celem konkursu było prezentowanie i promowanie 
prospołecznych inicjatyw (projektów) oraz nagradzanie najlepszych 
z nich przez Kapitułę 
Konkursu, którą tworzy-
li wybitni przedstawiciele 
dziedzin i środowisk zwią-
zanych z 12 obszarami 
działań, do których nawią-
zywały kategorie konkur-
sowe. 

Na Konkurs Floriany 
wpłynęło 375 zgłoszeń ze 
wszystkich województw, 

w tym projekty realizowane 
przez Ochotniczą Straż Po-
żarną w Grzybowej Górze we 
współpracy ze Starostwem 
Powiatowym w Skarżysku-
-Kamiennej i Szkołą Podsta-
wową w Grzybowej Górze. 
Kapituła Konkursowa nomi-
nowała do elitarnego grona 
półfinalistów 54. prospołecz-
ne inicjatywy oraz 3 zgłoszo-
nych przez OSP wyjątkowych 
pracodawców. 

W gronie nominowanych do wielkiego finału, jako jedyna na 14 
zgłoszeń z województwa świętokrzyskiego, znalazła się OSP Grzy-
bowa Góra. W Gali Finałowej Konkursu Floriany, która odbyła się 4 
maja br. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca  
Mazowsze.

W wyjeździe na Galę udział 
wzięli: Starosta Powiatu Skarży-
skiego Jerzy Żmijewski, prezes 
OSP Marian Gładyś oraz dyrek-
tor szkoły Małgorzata Strzelec. 

Uroczystości rozpoczęła 
Msza Święta koncelebrowana 
przez J. E. Ks. Kard. Kazimie-
rza Nycza odprawiona w intencji 
strażaków z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Strażaka obcho-

dzonego 4 maja w dniu św. Floriana. Po Mszy Św. odbyła się Gala Fina-
łowa, którą uświetniły występy Orkiestry OSP Nadarzyn prowadzonej 
przez tambourmajora Mirosława Chilmanowicza.

Projekt realizowany przez OSP Grzybową Górę we współpracy 
ze Starostwem Powiatowym rywalizował w kategorii Rozwój sportu 
i rekreacji oraz turystyki przedsięwzięć podejmowanych w partner-

stwie. Kapituła Konkursowa, 
w której zasiadali między in-
nymi Waldemar Pawlak, gen. 
brygadier Wiesław Leśnia-
kiewicz, Czesław Lang zde-
cydowała nagrodzić statuetką 
Floriana działania zrealizo-
wane w minionym roku przez 
OSP Dymitrów Mały z woje-
wództwa podkarpackiego. 

Przedstawiciele stra-
żaków-ochotników i władz 
samorządowych czuli się za-

szczyceni udziałem w Gali 
Finałowej  oraz faktem, 
że współpraca pomiędzy 
Starostwem Powiatowym 
a OSP Grzybowa Góra 
została zauważona i doce-
niona przez organizatorów 
konkursu Floriany. 

Na zakończenie Gali 
odbył się koncert zespołu 
Mazowsze, który dostar-
czył niezapomnianych 
przeżyć kulturalnych i artystycznych wszystkim widzom zgromadzo-
nym w sali widowiskowo-edukacyjnej w Karolinie. 

Rafał Lipka
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Obchody Dnia Strażaka
4 maja, w dniu męczeńskiej śmierci św. Floriana w roku 304,  

w całej Polsce obchodzony jest Dzień Strażaka.

Tradycyjnie już w naszej gminie odbyły się one w Lipowym Polu. 
Przed nabożeństwem do pocztów sztandarowych zgromadzonych 
przez kościołem wyszedł ks. proboszcz Mirosław Maciąg, gminny ka-
pelan strażaków, i zaprosił ich do wspólnej modlitwy w intencji stra-

żaków i ich rodzin. 
We Mszy św. uczest-
niczyli m.in. poseł 
Krzysztof Lipiec, wi-
cewojewoda Andrzej 
Bętkowski, prezes 
powiatowy ZOSP RP, 
przewodnicząca rady 
gminy Marzena Pię-
tak, sekretarz gminy 

Monika Mączyńska, skarbnik Danuta Barwicka, radni Renata Kępa 
i Włodzimierz Foch, zastępca komendanta KP PSP Andrzej Pyzik, 
komendant gminny Piotr Janiec oraz delegacje strażaków z Lipowego 
Pola Plebańskiego, Grzybowej Góry i Kierza Niedźwiedziego, jak rów-
nież Strażackie Druhenki, członkowie MDP, mieszkańcy obu sołectw.

Później uroczysto-
ści przeniosły się do 
siedziby Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lipo-
wym Polu Plebańskim. 
Tę część poprowadził 
prezes Tadeusz Chyb.

Najpierw w części 
artystycznej wystąpi-
ła młodzież  przygotowana przez Agatę Niziołek. Tym razem w rolę 
aktorów wcielili się: Aleksandra Kowalik, Kacper Kowalik, Kinga 
Jaworska, Mateusz, Natalia, Elżbieta, Karolina Chyb.

Następnie wręczono 
medale i odznaczenia 
dla strażaków. Srebr-
nymi medalami za za-
sługi dla pożarnictwa 
uhonorowano: Łukasza 
Nowaka, Mirosława 
Maciąga, Krzysztofa 
Pisarka i Łukasza Chy-
ba, Brązowe medale za 

zasługi dla pożarnictwa otrzymały: Zofia Parkita, Anna Korycka 
oraz Ryszarda Dziopa. Wręczono również podziękowania dla osób 
wspierających działanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym 
Polu Plebańskim.

Nie zabrakło okolicznościowych wystąpień, a na zakończenie uro-
czystości przygotowano dla wszystkich zaproszonych gości strażac-
ki poczęstunek.

Jacenty Kita
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Medale w Dniu Strażaka
11 maja 2017 r. skarżyscy strażacy świętowali z okazji Powiatowe-

go Dnia Strażaka. Uroczystości rozpoczęto o godz. 12:00 uroczystym 

apelem na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Skarżysku-Kamiennej. Po wciągnięciu flagi na maszt przy taktach 
hymnu narodowego przystąpiono do dalszej części uroczystości zwią-
zanej z uhonorowaniem wyróżniających się strażaków medalami oraz 
nominacjami na wyższe stopnie służbowe. 

Uroczystości zaszczycili swoją obecnością dostojni goście na czele 
z zastępcą świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Kielcach – st. bryg. Robertem Sabatem, wicemar-
szałkiem województwa świętokrzyskiego, przedstawicieli lokalnej 
władzy samorządowej miasta i powiatu, instytucji publicznych, księ-
dza kapelana strażaków powiatu skarżyskiego oraz zaprzyjaźnionych 

służb policji, i leśników. Naszą gminę reprezentował wójt gminy Zdzi-
sław Woźniak oraz delegacje poszczególnych jednostek OSP.

Na uroczystości przybyły również poczty sztandarowe, preze-
si i naczelnicy wraz z druhnami i druhami jednostek OSP powiatu 
skarżyskiego, byli funkcjonariusze komendy powiatowej PSP w Skar-
żysku-Kamiennej oraz sympatycy pożarnictwa. 

Zwyczajowo Dzień Strażaka to czas wręczania medali, oznaczeń 
oraz awansów. W tym roku w tym zaszczytnym gronie znaleźli się 
również przedstawiciele naszej gminy. Złote medale Za Zasługi Dla 
Pożarnictwa otrzymali wójt gminy, dh Zdzisław Woźniak oraz dh 
Piotr Piwowarczyk, srebrny dh Wojciech Płusa.

Na zakończenie głos zabrał gospodarz uroczystości Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej st. 
bryg. Marcin Machowski dziękując wszystkim gościom za obecność 
oraz zapraszając na poczęstunek tradycyjną strażacką grochówką. 

Jacenty Kita

o b c h o dy  d n i A  S t r A ż A k A
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Rafał Lipka czytał przedszkolakom
Kolejny już raz przedszkola-

ki z Przedszkola Samorządowego 
w Skarżysku Kościelnym spotkały 
się 24.kwietnia 2017r. z książkami 
w Bibliotece Publicznej w Skarżysku 
Kościelnym w ramach akcji  Cała 
Polska Czyta Dzieciom. 

Tym razem zaproszenie kie-
rownik biblioteki Teresy Banasz-
czyk z dziećmi przyjął Rafał Lip-
ka - sportowiec i nauczyciel języka 
polskiego, pracujący w Szkole Pod-
stawowej w Grzybowej Górze. Pan 
Rafał przeczytał dzieciom książkę 
Agnieszki Urbańskiej Zwierzaczki 

z dzikiej paczki. Dzieci uważnie słuchały ciekawie zinterpretowanego 
przez nauczyciela opowiadania, o czym świadczyły odpowiedzi na za-
dawane pytania przez czytającego. 

Pan Rafał to również najbardziej utytułowany sportowiec w na-
szym powiecie i w naszej 
gminie. Ostatnio wal-
czył zarówno w Pucharze 
Polski, jak i w Otwartych 
Mistrzostwach Śląska, 
w kategorii Seniorów i We-
teranów, gdzie zdobył I, II 
i III miejsce. O tym wszyst-
kim opowiedział małym 
przedszkolakom, być może 
wśród nich będzie miał swojego następcę. Opowiadał im też na czym 
polegają Jego ćwiczenia, odpowiednie odżywianie się oraz jak przygo-
towuje się do występów. Pokazał dzieciom strój, w którym występuje 
(Kuba mógł się przekonać jak wygląda w takim stroju sportowca). Po-
kazał również przyniesione ze sobą medale, które zdobył na różnych 
turniejach i mistrzostwach. W sumie ma ich 120. 

Dla dzieci wybrał te o ciekawym kształcie i szacie graficznej. Dla 
sześciolatków była to ciekawa lekcja. Dziękujemy i  gratulujemy panu 
Rafałowi oraz życzymy dalszych sukcesów.

Teresa Banaszczyk 
Monika Sławińska

Uczniowie uczestnicząc w spotkaniu mieli okazję poznać tajem-
nice związane z twórczością i życiem prywatnym pani Anny. Pisarka 
odwiedziła bibliotekę na zaproszenie Dyskusyjnych Klubów Książki. 

Spotkaniom DKK partnerują Instytut Książki, Wojewódzka Bi-
blioteka Publiczna w Kielcach oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.

Teresa Banaszczyk

Przedszkolaki pamiętali o Dniu Bibliotekarza
8 maja jest Dniem 

Bibliotekarza i rozpo-
czyna Tydzień Biblio-
tek. O istocie dzia-
łalności Biblioteki 
Publicznej w Skarży-
sku Kościelnym, jej 
funkcji kulturotwór-
czej naszym przed-
szkolakom nie trzeba 
dużo tłumaczyć, gdyż 
biblioteka jest to jedna 
z instytucji, z którą na-

sze przedszkole bardzo owocnie współpracuje.
Z tej to okazji, właśnie 8 maja, w przedszkolu zostało przeprowa-

dzone zajęcie tłumaczące naszym przedszkolakom istotę istnienia 
bibliotek, dlaczego trzeba czytać książki, jak należy się zachowywać 
wśród książek. 

Potem wybrali-
śmy się do biblioteki. 
Przedszkolaki złożyły 
Teresie Banaszczyk - 
kierownikowi bibliote-
ki życzenia i wręczyły  
podziękowanie za co-
miesięczne spotkania 
z książką i ciekawymi 
ludźmi z naszej miej-
scowości.

Pani przybliżyła 
dzieciom specyfikę swojej pracy, zapoznała ich z zawodem biblioteka-
rza, zachęcała do wypożyczania i czytania bajek i przypomniała w jaki 
sposób należy dbać o książki. Na koniec zadawała dzieciom zagadki 
z  wybranych bajek. Pokazała, gdzie można znaleźć książki dla dzieci 
i jakie rodzaje książek są w bibliotece. Pani Teresa wręczyła dzieciom 
cukierki dla wszystkich grup. To była bardzo miła wizyta. 

Dziękujemy pani Teresie za gościnę i życzliwość i życzymy dalszej 
owocnej pracy oraz wielu czytelników. 

Monika Sławińska
Magdalena Kolasa

Spotkanie z pisarką
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarżysku Kościelnym odbyło 

się spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel – autorką ponad 
dwudziestu książek dla dzieci i młodzieży, twórczynią serii biogra-
ficznych opowieści o wielkich Polakach, laureatką wielu prestiżowych 
nagród. 
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Festiwal  Piosenki  Przedszkolnej 
25 kwietnia odbyła  się druga już edycja Festiwalu Piosenki Przed-

szkolnej zatytułowana Śpiewające Brzdące. 
Nad przebiegiem muzycznej 

realizacji czuwała prowadzą-
ca tegoroczny przegląd Zofia 
Sieczka. Zgromadzone grupy, 
gości, rodziców oraz zaproszone 
Jury powitała dyrektor Barbara 
Kocia. W szanownym gremium 
konkursowym znaleźli się: sekre-
tarz gminy Monika Mączyńska, 
dyrektor GOPS Agata Gula oraz 
pracownik UG ds. promocji i roz-
woju Dagmara Błach. 

Do udziału w przeglądzie zgłosiło się 9 grup przedszkolnych z te-
renu Gminy Skarżysko Kościelne:

- oddział 0 z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwie-
dzi w składzie: Kaja Duklas, Maja Kowal, Wojciech Potrzeszcz pod 
opieką Andżeliki Kocia z piosenką pt.: Żabie kroki.

- czterolatki z Punktu Przedszkolnego z PSP w Kierzu Niedźwie-

dzim w składzie: Lena Berus, Allan Kępa, Kaja Dziubek, Amelia Saj-
nóg, Karolina Duklas z opiekunem Kornelią Piskorz w piosence pt.: 
Poleczka.

- czterolatki z Punktu Przedszkolnego w Grzybowej Górze w skła-
dzie: Pola Raczyńska, Julia Kaluga, Vanessa Cenda, Natalia Żak, 
Aleksandra Malik pod kierunkiem Joanny Bernackiej z utworem pt.: 
Hyc, tup, kla.

- sześciolatki z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Ko-
ścielnym w składzie: Maja Mąkosa, Magda Markiewicz, Róża Kocia 
z prowadzącą Moniką Sławińską z piosenką pt.: Kolorowy deszcz.

- oddział 0 ze Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze w skła-
dzie: Alicja Stefaniak, Aleksandra Stefaniak, Aleksandra Makow-
ska, Maria Pacek, Wiktoria Zając pod opieką Anety Makowskiej  

i Magdaleny Becla w utworze pt.: Żabie kroki.
- Punkt Przedszkolny w Lipowym Polu w składzie: Oliwia Róg, 

Agata Rokicka, Zuzanna Sieczka, Amelia Blajerska, Zuzanna Szym-
czyk pod kierunkiem Magdaleny Kozłowskiej i Marii Wojteczek 
z piosenką pt.: Indiański taniec.

- oddział 0 ze Szkoły Podstawowej w Majkowie w składzie: Mał-
gorzata Jaworska, Filip Gieliniewski, Oskar Wąsowski z opiekunką 
Danutą Mazur w utworze pt.: Obcy.

- maluszki z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościel-

nym w składzie: Krzysztof Nowek, Milan Półtorak, Alan Gonciarz, 
Antek Jabłoński, Marcel Tarabasz z prowadzącymi Zofią Sieczka 
i Anetą Działak z piosenką pt.: Silny jak lew.

- pięciolatki z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościel-
nym w składzie: Wiktoria Pacek, Julia Małecka, Bartosz Walas, 
Filip Jakubiak, Bartosz Bryzik pod kierunkiem Magdaleny Kolasy 
w utworze pt.: Pięć zmysłów.

Wysoki poziom przygotowania muzycznego grup, barwne i po-
mysłowe stroje oraz ciekawe rekwizyty sprawiły, że zespól sędziowski 
miał trudne zadanie. Jury po burzliwym głosowaniu wyłoniło laure-
atów:

I miejsce: oddział 0 z Kierza Niedźwiedziego
II miejsce: sześciolatki z Przedszkola Samorządowego w Skarży-

sku Kościelnym 
III miejsce: sześciolatki z Grzybowej Góry
Dwie równorzędne Nagrody Wójta przyznano: przedszkolakom 

z Lipowego Pola oraz  sześciolatkom z Majkowa.
Wyróżnienia  Wójta otrzymały:
- 3-4. latki z Kierza Niedźwiedziego,
- 3-4. latki z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościel-

nym 
Puchary za udział wręczono: grupie 4.latków z Grzybowej Góry, 

grupie 5.latków z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościel-
nym oraz przedszkolakom z Lipowego Pola, Majkowa i 3-4.latkom 
z Kierza. 

Barbara Kocia
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Nakręć S.I.E. na POMAGANIE
Plastikowe nakrętki… Codziennie odkręcamy ich tysiące. 

W domu, w szkole, w pracy. 
A potem zwykle razem z butelkami wyrzucamy je po prostu do 

kosza.  A wystarczy, że każdy z nas zbierałby nakrętki.

Po co? 
Zbieranie nakrętek to jedna z najpopularniejszych akcji charyta-

tywno – ekologicznych, polegająca na łączeniu przyjemnego z poży-
tecznym.

Dlaczego?
Zbieranie nakrętek uczy nas segregowania odpadów. Butelka  

i nakrętka są wykonane z innego rodzaju plastiku. Osobno i butelka 
i nakrętka mogą być poddane procesowi recyklingu. Zebrane odpady 
zostaną wtedy przetworzone na nowe zakrętki, opakowania, a nawet 
obudowy komputerów. Kiedy wyrzucamy zakręconą butelkę, proces 
ten jest niemożliwy.

Ale to nie wszystko. Zbieranie nakrętek to też wspieranie osób 
niepełnosprawnych, zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. 
Zbiórka nakrętek nie jest łatwa – żeby zebrane surowce zarobiły na 
sprzęt rehabilitacyjny potrzeba nawet kilku ton nakrętek. 1 kg to około 
500 nakrętek. Za 1 kg skup plastiku w ramach akcji płaci średnio 1 zł. 
Dlatego tak ważne jest, by jak najwięcej osób włączyło się w zbiórkę. 
Czy warto?

Oczywiście, że warto. Nas to nic nie kosztuje. Wystarczy, że wyro-
bimy sobie nawyk składania nakrętek, a potem wystarczy je zanieść do 
punktu zbiórki (szkoła, przedszkole, supermarket). 

Nasza akcja
W Zespole Szkół Publicznych i Przedszkolu Samorządowym 

w Skarżysku Kościelnym uczniowie od wielu lat zbierają nakrętki. 
Zbieraliśmy na wózek dla chorej dziewczynki, na zakup sprzętu re-
habilitacyjnego dla warsztatów terapii zajęciowej. W ciągu kilku lat 
zebraliśmy kilkaset kilogramów nakrętek. W tym roku przyłączyli-
śmy się do akcji, którą wspiera Studium Instrumentów Etnicznych 
i zbieramy nakrętki dla Mateusza – 17 latka ze Skarżyska-Kamiennej. 
Zebraliśmy wspólnie 10 worków – to ponad 50 kg nakrętek. I spotkała 
nas ogromna niespodzianka. Zostaliśmy zaproszeni na warsztaty bęb-
niarskie do szkółki S.I.E. Było naprawdę fantastycznie.

W Miejskim Centrum Kultury w sali ćwiczeń S.I.E. stoi wielka 
beczka. Masz nakrętki? Przynieś je tam. Na najbardziej aktywnych 
zbieraczy czekają niespodziankowe warsztaty. 

Anna Rokita i SU Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym

Rozśpiewana przerwa 
9 maja w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym od-

była się kolejna edycja Rozśpiewanej Przerwy Patriotycznej. 
Celem przedsięwzięcia było popularyzowanie tradycji śpiewania 

pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży ze wszystkimi aspek-
tami edukacyjnymi i wychowawczymi, propagowanie wartości pa-
triotycznych i pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego. 
Akcja polega na spontanicznym wykonywaniu pieśni patriotycznych 

przez uczniów podczas dłu-
giej przerwy. Uczniowie i na-
uczyciele uczcili w ten sposób 
majowe święta narodowe. 
Przez wspólne śpiewanie po-
kazali, że patriotyzm to nie 
jest slogan, który w obecnych 
czasach mało znaczy. W sło-
wach i nutach śpiewanych pie-
śni ukryta jest opowieść o oj-
czyźnie, o bohaterach, którzy 
poświęcili się, abyśmy mogli 
żyć w wolnym kraju.

W tym roku śpiewającym 
akompaniował zespół wo-
kalny z klasy V w składzie: 
skrzypce – Oliwia Kocia, 
keyboard – Gabriela Karpeta 
i gitara – Michał Węgrzyn. 

O oprawę literacka zadbały uczennice – Wiktoria Potrzeszcz, Julia 
Sadza i Magdalena Niziołek.

Magda Mamcarz
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W PrzedSzkolu i W SzkołAch

Akademia majowa

W dniu 5 maja w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze odbyła 
się uroczysta akademia z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. 

Apel przygotowa-
li uczniowie klas IV-VI 
pod kierunkiem Eweliny 
Hamery i Rafała Lipki, 
którzy czuwali nad cało-
ścią występu. Akademię 
rozpoczęło wprowadze-
nie pocztu sztandarowego 
szkoły oraz odśpiewanie 
hymnu państwowego. Na-
stępnie uczniowie dekla-

mowali wiersze oraz śpiewali pieśni patriotyczne, aby uczcić pamięć 
Polaków, którzy w 1791 roku podjęli próbę naprawy Rzeczpospolitej 
poprzez uchwalenie konstytucji, czyli najważniejszego aktu prawnego 
w państwie. 

Widzowie zgromadzeni w szkole z uwagą wysłuchali apelu, a na 
koniec nagrodzili artystów gromkimi brawami. 

rl

Śladami tradycji i historii

W dniu 6 maja br. OSP w Grzybowej Górze zrealizowała pierwszy 
etap projektu pt.: Śladami tradycji i historii w formie wyjazdu inte-
gracyjnego na terenie województwa świętokrzyskiego. Uczestnicy 
zwiedzili Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, gdzie podziwiali odtwo-
rzony układ osadniczy wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: 
Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny 
Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej. Dzieci, młodzież i dorośli z za-
ciekawieniem obejrzeli stare młyny, chaty kryte strzechą, masztalnię, 
stodoły i spichlerze oraz zabudowania małomiasteczkowe, dom leka-
rza, aptekę, kościół i inne zgromadzone w skansenie zabytki ludowej 
architektury drewnianej. Wizyta w Tokarni była okazją do rozmowy 
i dyskusji o ginących zawodach i zmieniającym się współczesnym 
świecie wymagającym innych umiejętności niż te opanowane przez 
naszych dziadków i pradziadków. 

Kolejnym punktem 
na trasie wyjazdu były 
ruiny Zamku Królew-
skiego w Chęcinach, 
jeden z najczęściej od-
wiedzanych zabytków 
tego typu w Polsce. 
Niesprzyjająca pogoda 
sprawiła, że sobotnie 
podejście na skaliste 
wzgórze o wysokości 
367 m. npm. kosztowało wszystkich wiele sił. Na szczęście już w zam-
ku można było spokojnie odpocząć i z wież zamkowych podziwiać 
piękno świętokrzyskiego krajobrazu,  choć tego dnia przysłonięte 
chmurami i mgłami. Na miejscu uczestnicy poznali historię Zamku, 
wzięli udział w średniowiecznym tańcu dworskim, a także podziwia-
li elementy średniowiecznego i renesansowego uzbrojenia. Spotkanie 
z żywą historią odgrywaną przez pracowników Zamku Królewskiego 
na długo pozostanie w pamięci wszystkich zwiedzających. 

Ostatnim punktem na trasie wyjazdu była wizyta w Muzeum Na-
rodowym w Kielcach umiejscowionym w dawnym Pałacu Biskupów 
Krakowskich. Pani Przewodnik oprowadzająca po zabytkowych wnę-
trzach w interesujący sposób przybliżyła wszystkim zwiedzającym 
historię Pałacu, a liczne ciekawostki urozmaiciły wizytę. W Muzeum 
podziwiano zebrane tam zbiory malarstwa polskiego z różnych epok, 
zabytkowe stoły, kredensy, szafy oraz przedmioty codziennego użytku 
zgromadzone w muzealnych gablotach, w tym ceramikę ćmielowską, 
której największy zbiór w Polsce znajduje się właśnie w Kielcach. So-
botni wyjazd został zrealizowany w ramach umowy o wsparcie Gminy 
Skarżysko Kościelne z organizacjami pozarządowymi działającymi na 
jej terenie, w tym przypadku – OSP Grzybowa Góra.

Rafał Lipka

Minął miesiąc w małej szkole
Vivat 3 maja! Vivat wszystkie stany!

Tuż przed długim 
weekendem  w Szkole Pod-
stawowej w Lipowym Polu 
Skarbowym, w piątek 28 
kwietnia odbyła się uro-
czysta akademia z okazji 
rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. 

Uczniowie klasy 3 

przedstawili krótką historię 
tego doniosłego wydarzenia, 
wyreżyserowaną przez wycho-
wawczynię, Ewę Cedro. Kon-
stytucja 3 Maja z 1791 roku 
była jedną z najważniejszych 
ustaw w Polsce, mającą na celu 
uzdrowienie państwa. Była ona 
drugą konstytucją w świecie - 
po Konstytucji Stanów Zjed-
noczonych z 1787 r. spisaną ustawą tego typu. 

Uczniowie szkoły oraz Punktu Przedszkolnego z zainteresowa-
niem obejrzeli przedstawienie, będące piękną lekcją historii i patrio-
tycznym świętem szkoły.

Małgorzata Pączek
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Nasi reprezentanci na wyborach 
„Chłopa Roku ‘2017”

23 kwietnia roku 
w Racławicach u pod-
nóża pomnika Bartosza 
Głowackiego odbyły się 
XXIII wybory Chłopa 
Roku. 

Po raz pierwszy re-
prezentację mogło wy-
stawić Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Skarżyska 

Kościelnego, które reprezentowało naszą gminę i powiat. Jest ono za-
rejestrowane  w Świętokrzyskim Związku Rolników Kółek i Organi-
zacji Rolniczych. Nasza delegacja spotkała się m.in. z prezesem PSL, 
byłym ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosinia-
kiem-Kamyszem.

Rywalizujący musieli pokazać strój i taniec z przyśpiewką charak-
terystyczne dla regionu, z którego przyjadą czy też zmierzyć również 
w sztafecie z przemieszczaniem balotów słomy lub siana czy w prze-
ciąganiu liny. 

(jaki)

Derlatka pokazał moc
Znakomite dźwiganie zafundował swoim kibicom i kolegom z Po-

litechniki Świętokrzyskiej student Dominik Derlatka, który walczył 
na początku maja (5-7.05) w Katowicach na Akademickich Mistrzo-
stwach Polski w Trójboju Siłowym Klasycznym. 

Dominik wystartował w mocno obsadzonej kategorii do 105 kg, 
gdzie zmierzył się z doświadczonymi rywalami, reprezentantami Pol-
ski i zawodnikami kadry narodowej. Przysiady nasz zawodnik zaczął 
od spokojnego zaliczenia 190 kg i 205 kg, aby w trzecim podejściu 
ustanowić nowy rekord życiowy na ciężarze 215 kg. Podobnie rozegrał 
wyciskanie sztangi leżąc, gdzie po wyciśnięciu kolejno 130 kg i 137,5 
kg skutecznie zaatakował 142,5 kg, również ustanawiając życiówkę. 
Idąc za ciosem i radami trenera z Politechniki Świętokrzyskiej Der-
latka zaliczył w martwym ciągu 200 kg i 215 kg. W trzeciej próbie 
poszedł na przebój i podniósł 230 kg(!), także nowy rekord życiowy. 
Łącznie zawodnik zgromadził 587,5 kg, oczywiście nowa życiówka, co 
dało mu 7 miejsce w klasyfikacji studentów z uczelni technicznych. 
Dominik Derlatka był również najlepiej punktującym zawodnikiem 
z drużyny Politechniki Świętokrzyskiej, która zajęła 8 miejsce w rywa-
lizacji uczelni technicznych. 

Rafał Lipka

Konkurs ekologiczny
W ramach realizacji progra-

mu ekologicznego w kwietniu 
bieżącego roku w Szkole Podsta-
wowej w Grzybowej Górze prze-
prowadzono konkurs plastyczny/
inspiracji twórczej pod hasłem 
Dbam o planetę Ziemia, którego 
celem było zwrócenie uwagi na 
problem zanieczyszczenia środo-
wiska naturalnego na Ziemi. 

Prace plastyczne przygotowa-
ne przez dzieci dotyczyły tematyki 
segregowania surowców wtórnych 
oraz wpływu śmieci na nasze ży-
cie. Uczniowie wykorzystując 
różnorodne techniki plastyczne 
przygotowali ciekawe prace, któ-
re oceniała Komisja Konkursowa. 
Czołowe miejsca w konkursie za-
jęli: Bartosz i Anna Strzelec, Na-

talia Parkita i Paulina Karpeta, Marcel Parkita i Antoni Karpeta 
oraz Amelia Surma. 

Wystawa pokonkursowa prac dzieci odbyła się na początku maja 
w budynku szkoły. 

rl

To były wypieki

5 maja zgodnie z treścią tematyki zajęć Pieczemy ciasteczka dzieci 
z oddziału przedszkolnego w Kierzu Niedźwiedzim uczyły się wspólnie 
przygotowywać ciasteczka. Przed przystąpieniem do pracy, dzieci po-
znały zasady higieny oraz produkty i proporcje niezbędne do wykonania 
ciastek. Następnie wspólnie przygotowywały ciasto i wykrawały różne 
kształty ciasteczek. Na koniec z uśmiechem na twarzy kosztowały słod-
kich specjałów. Był to ciekawy i radosny dzień.

Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Andżelika Kocia



Nasza Gmina 15M A J  2017

SPort - rekreAcJA

Najlepsi Czytelnicy roku 2016
18 maja w gminnej bibliotece wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz kie-

rownik biblioteki Teresa Banaszczyk wręczyli nagrody Najlepszym Czytel-
nikom 2016 roku.

Konkurs trwał przez cały rok. Młodzi czytelnicy Gminnej Biblioteki 
Publicznej walczyli o tytuł Najlepszego Czytelnika 2016 roku. Aby zdobyć 
ten zaszczytny tytuł należało systematycznie wypożyczać i czytać książki 
oraz zachęcać swoich rówieśników do czytania, ale głównym kryterium dla 
Jury była ilość przeczytanych książek przez uczestników konkursu w ciągu 
2016 roku. 

Jury w składzie: Teresa Banaszczyk – Kierownik GBP – Przewodniczą-
ca, Barbara Kocia – Dyrektor Przedszkola oraz Agata Gula – Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyłoniło zwycięzców:

Kategoria I 
- czytelnicy od 3 lat do 6 lat
1. Drabik Miłosz
2. Pacek Wiktoria
3. Błach Kacper
Kategoria II 
- czytelnicy od 7 lat do 9 lat
1. Ciok Nikodem
2. Drabik Aleksandra
3. Gonciarz Mateusz
4. Iwanicka Maja
5. Mąkosa Maja
6. Paź Patrycja
7. Jaros Jakub
8. Kowalik Jan
Kategoria III
- czytelnicy od 10 lat do 13 lat
1. Derlatka Aleksandra
2. Kumalski Adam
3. Materek Zofia
4.Derlatka Alicja
5. Jakubiec Igor 
6. Karpeta Paulina
7. Materek Zuzanna 
8. Paź Patryk

(jaki)
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