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Egzemplarz bezpłatny

155. rocznica walk powstańczych w Grzybowej Górze

W numerze m.in.:

Uroczystości upamiętniające 155. rocznicę bitwy pod Grzybową
Górą odbyły się 20 kwietnia. Uczestniczyli w niej członkowie rodziny
poległego 19 kwietnia 1863 roku powstańca Adama Spadło.

* dobre wyniki MPWiK,
* porozumienie na zakup energii podpisane,
* inwestycje w gminie,
* koncert w szkole muzycznej,
* sukcesy naszych uczniów i przedszkolaków,
* kolejna akacja wolontariuszy,
* w bibliotece i w szkołach.

„Miłości, sprawności i gotowości”
Tego strażakom z naszej gminy życzyli członkowie MDP
z Lipowego Pola Plebańskiego podczas obchodów Dnia Strażaka.
Wydarzenie miało miejsce w dniu 4 maja.

Czytaj na str. 2-3, fotorelacja na str. 16

Promocja KGW Skarżysko Kościelne
Choć Koło Gospodyń Wiejskich w Skarżysku Kościelnym powstało zaledwie 2 lata temu, ma już na swoim koncie liczne sukcesy
i podejmuje ciekawe działania.

Czytaj na str. 15

VII Memoriał Tadeusza Kubika w brydżu
sportowym
W dniu 12 maja w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku
Kościelnym odbył się VII Memoriał im. Tadeusza Kubika w brydżu
sportowym.

Czytaj na str. 8-9

I miejsce przedszkolaków
Nasi przedszkolacy zajęli I miejsce w konkursie W zdrowym ciele,
zdrowy duch zorganizowanym przez Oddział Rejonowy PCK. Konkurs rozstrzygnięto 15 maja.

Czytaj na str. 14
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155. rocznica walk powstańczych
w Grzybowej Górze
Uroczystości upamiętniające 155. rocznicę bitwy pod Grzybową
Górą odbyły się 20 kwietnia.
Najpierw pod wzniesioną przez Antoniego Płusę i jego syna
Jacentego w 1935 roku kapliczkę powstańczą złożono
wiązanki i zapalono znicze,
a strażacy z OSP Grzybowa
Góra oddali trzykrotny salut
armatni. Hołd bohaterom walk
w 1863 roku oddały poczty
sztandarowe Gminy Skarżysko Kościelne, SP Grzybowa
Góra, kolejarzy ze Skarżyska
Kościelnego, XIII Korpusu
Polskich Drużyn Strzeleckich,
naszych jednostek OSP oraz
grupy rekonstrukcyjnej w historycznych strojach. Wiązanki kwiatów oraz znicze zapaliły delegacje rodziny Adama Spadło, poległego 19 kwietnia 1863 roku podczas
bitwy pod Grzybową Górą, służb mundurowych, władz powiatowych
i gminnych, Grzybowianek, miejscowej szkoły, rady sołeckiej oraz
Anna Płusa, żona Jacentego wraz z córką.

Uroczystości kontynuowano w remizie OSP, gdzie ponad sto
osób obecnych na obchodach rocznicowych w imieniu komitetu organizacyjnego powitali Marian Gładyś i Magdalena Piętak,
a w skład komitetu wchodzili również Małgorzata Strzelec i Waldemar Dwojak. Szczególnie ciepło powitano odnalezioną (dzięki
staraniom Mariana Gładysia, sekretarz gminy Moniki Mączyńskiej
i Rafała Lipki) rodzinę Antoniego Spadło, który wyruszył do walki
mając 41 lat. Poległ on 19 kwietnia 1863 roku pozostawiając żonę oraz

na Pika wraz z rodzinami. Słowa powitania skierowano również
do przedstawicieli władz powiatowych – Anny Leżańskiej i Jacka
Krzepkowskiego, radnego powiatowego Pawła Wiatra, władz gminnych: przewodniczącej rady gminy Marzeny Piętak, wójta gminy
Zdzisława Woźniaka, skarbnik gminy Danuty Barwickiej i sekretarz gminy Moniki Mączyńskiej. Obecni byli przedstawiciele służb mundurowych
– komendant powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. Marcin Machowski i zastępca komendanta
powiatowego Policji podinspektor Piotr Piłatowski.
Radę gminy reprezentowali
Renata Kępa, Zbigniew Piętak, Mariusz Szwanke, Sebastian Pik.
Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego rys historyczny wydarzeń
sprzed 155. lat przedstawił Marian Gładyś. Następnie piękny, oko-

licznościowy program artystyczny zaprezentowali uczniowie szkoły
przygotowani przez: Magdalenę Chmolowską-Becla (dekoracja),
Ewelinę Hamerę (oprawa muzyczna), Katarzynę Kowalik (taniec),

dziewięcioro dzieci, z których najmłodsze miało zaledwie roczek. Do
Grzybowej Góry przybyli: Adolf Spadło, Józef Spadło, Stanisław
Spadło, Bożena Grzelka oraz Wioletta Sobieraj. W równie ciepłych
słowach powitano Annę Płusę, Barbarę Pik, Jacka Pika i Sebastia-

2

Nasza Gmina

M A J 2018

W y da r z e n i a
Małgorzatę Strzelec i Rafała Lipkę. Szczególny podziw zebranych
wzbudził zatańczony, w pięknych strojach, Polonez. Chór szkolny,

Na zakończenie organizatorom i wszystkim przybyłym podziękował wójt gminy Zdzisław Woźniak.

którego członkowie śpiewali pieśni patriotyczne i recytowali wiersze,
tworzyli: Nikola Klimorowska, Zofia Materek, Klaudia Kocia, Kamila Fijałkowska, Pola Pik, Zuzanna Materek, Julia Zając, Anna
Strzelec, Lena Sykuła, Filip Jaworski, Dawid Walczyński, Mateusz
Pacek, Norbert Wiatr, Kacper Płusa, Daniel Gładyś, Mateusz Janiec
i Bartosz Strzelec.

W dalszej części delegacjom pocztów sztandarowych, rodzinie
Powstańców, zaproszonym gościom organizatorzy wręczyli okolicznościowe statuetki i listy z podziękowaniem za wspieranie i kultywowanie tradycji patriotycznych.
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Porozumienie na zakup energii podpisane

Finał konkursu pianistycznego

Przedstawiciele 12 gmin podpisali 15 maja w Urzędzie Miasta
Skarżyska-Kamiennej porozumienie w sprawie utworzenia Grupy
Zakupowej, która zajmie się wspólnym zakupem energii elektrycznej.
To kolejne takie porozumienie, które pozwala na oszczędności.
Gmina Skarżysko-Kamienna po raz kolejny została liderem grupy,
a wśród samorządu jest również Gmina Skarżysko Kościelne, w imieniu której porozumienie podpisał wójt gminy Zdzisław Woźniak.
Stworzenie Grupy Zakupowej ma wpływ na cenę. Dzięki takiemu
porozumieniu sąsiadujące ze sobą gminy mogą zoptymalizować wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej.
Poprzednio Grupę Zakupową, której liderem również było Skarżysko, stworzyło pięć gmin. Obecnie porozumienie podpisali włodarze 12 gmin: Skarżyska-Kamiennej, Skarżyska Kościelnego, Bliżyna,
Suchedniowa, Wąchocka, Łącznej, Mirca, Mirowa, Chlewisk, Jastrzębia, Borkowic, Orońska.

23 kwietnia w Państwowej Szkole Muzycznej im. Z. Noskowskiego
odbył się finał XXXVI Konkursu Młodych Pianistów Nad Kamienną.
Jedną w głównych nagród w imieniu Samorządu Gminy Skarży-

sko Kościelne wręczyła sekretarz gminy Monika Mączyńska, w koncercie finałowym uczestniczyła również przewodnicząca rady gminy
Marzena Piętak oraz radna Monika Kocia.
Nazwę konkursu zapożyczono od przepływającej przez województwo świętokrzyskie rzeki Kamiennej, nad którą leżą trzy miasta,

fot. Izabela Szwagierek

Walne Zebranie MPWiK
1.250.000 zł to zysk MPWiK za rok 2017. 11 maja odbyło się Walne
Zebranie, na którym podsumowano miniony rok.
Uczestniczący w spotkaniu wójt Zdzisław Woźniak podkreślił
dobrą współpracę naszej gminy z miastem oraz spółką m.in. w realizacji kolejnych przyłączy kanalizacyjnych. Wójt zwrócił również uwagę
na fakt, że MPWiK wspiera wiele organizacji pozarządowych działających na obszarze naszej gminy. Z kolei nasza gmina w roku ubiegłym
dokapitalizowała spółkę kwotą 420.000 zł na realizację przyłączy
dla mieszkańców.

Nasza gmina do spółki należy od 2007 roku. Jej kapitał zakładowy spółki wynosi 65.744.000 zł, z czego Miasto Skarżysko-Kamienna
posiada w spółce 117.348 udziałów, co stanowi 89,2% kapitału zakładowego, zaś Gmina Skarżysko Kościelne posiada 14.140 udziałów, co
stanowi 10,8% kapitału zakładowego.
(jaki)
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z myślą o których 36 lat temu stworzony został konkurs. Jego inicjatorem był ówczesny dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Skarżysku-Kamiennej - Dariusz Gregorek.
Konkurs miał do tej pory 35 edycji, nagrodzono i wyróżniono ponad 300 uczestników.
Od 2008 roku konkurs pianistyczny Nad Kamienną został wpisany do kalendarza
imprez ogólnopolskich
wydanego przez Centrum Edukacji Artystycznej.
W
zmaganiach
konkursowych wzięło udział 44 pianistów
z ponad 20 Szkół Muzycznych I stopnia z:
Buska – Zdroju, Dąbrowy Górniczej, Kielc,
Kozienic, Krakowa, Krzeszowic, Kutna, Olesna, Ostrowca Świętokrzyskiego, Radomia, Skarżyska – Kamiennej, Tuchowa, Wadowic,
Warszawy, Wisły, Wodzisławia Śląskiego, Żywca oraz Winnicy i Żmerynki (Ukraina)
Jacenty Kita
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Trwają inwestycje na terenie gminy
W szybkim tempie postępują inwestycje realizowane na obszarze gminy.
Zakończyła się już inwestycja związana z budową oświetlenia przy
tzw. oczku wodnym. Za kwotę nieco ponad 42.000 złotych wykonywała je firma Andrzej Mydlarz, Zbigniew Ścislowicz. Wzdłuż trasy
spacerowej wokół zbiornika wodnego zamontowanych zostało kilka
lamp oświetleniowych.

Na placu integracyjnym w Świerczku stoją już mury świetlicy
wiejskiej, która budowana jest za kwotę 218.000 złotych przez firmę
Freedom Hubert Olejarz. Na inwestycje, której zakończenie planowane jest na koniec czerwca Stowarzyszenie Nasz Świerczek pozyskało
195.000 złotych z LGD Razem na Piaskowcu w ramach Regionalnego
Programu Obszarów Wiejskich.
Równie szybko
postępują
roboty
budowlane na ul.
Spacerowej w Skarżysku Kościelnym.
Na
zadanie
to
gmina
pozyskała dofinansowanie
w ramach rządowego programu budowy dróg lokalnych.
Wykonuje je Zakład
Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski ze Skarżyska-Kamiennej,
a wartość prac to 699.732,24 zł.
Powstaje droga o długości 276,20 m zaprojektowano w istniejącym
śladzie z dokonaniem obustronnego poszerzenia istniejącego pasa.
Powstaną zjazdy na posesje, chodnik, wykonane zostanie odwodnienie, przebudowano część sieci energetycznej,
Również powiat rozpoczął inwestycję o wartości ponad 3 mln 750
tys. zł realizowaną przy współudziale środków Gminy Skarżysko Kościelne oraz w ramach dofinansowania z Programu rozwoju gminnej

i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019
na ul. Iłżeckiej w Skarżysku
Kościelnym. To pierwsze
etap przebudowy tej drogi
w kierunku Mirca, w dalszej
kolejności budowana będzie
ona aż do Grzybowej Góry.
Inwestycja obejmująca
1,5 km drogi będzie polegała
na kompleksowej przebudowie półtorakilometrowego
odcinka drogi wraz z poszerzeniem jezdni, wykonaniem
pobocza i budową chodni-

ka z betonowej kostki
brukowej. W ramach
przedsięwzięcia przebudowane
zostaną
także
skrzyżowanie
z drogami publicznymi
oraz zjazdy do posesji
których jest w sumie
179. Ponadto wykonany zostanie system odwodnienia, regulacja
urządzeń infrastruktury podziemnej, oznakowanie pionowe i poziome oraz obsiew trawą.
Jacenty Kita

M A J 2018

Nasza Gmina

5

Na s z e Su kc e s y

Kolejny „Pojedynek na głosy” za nami

I miejsce przedszkolaków

Już po raz piąty uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej
w Skarżysku Kościelnym wzięli udział w konkursie wokalnym Pojedynek na głosy, który organizuje WDK w Kielcach
wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 31.
12 kwietnia zespoły zaprezentowały się
w dwóch utworach.
Grupa ze Szkoły Podstawowej w składzie: Oliwia Kocia, Wiktoria Potrzeszcz, Julia Sikora, Maria Obwarzanek,
Gabriela Walas, Julia Sadza, Magdalena Kobierska i Magdalena

Nasi przedszkolacy zajęli I miejsce w konkursie W zdrowym ciele,
zdrowy duch zorganizowany przez Oddział Rejonowy PCK. Konkurs rozstrzygnięto 15 maja.
Ogółem do konkursu
przystąpiło 51. przedszkolaków z Powiatu Skarżyskiego.
Przedszkolaki
prezentowały przygotowane
scenki rodzajowe, tańczyły, śpiewały piosenki. Opiekunki zadbały o odpowiednią oprawę muzyczną, znakomite przebrania oraz odpowiednie rekwizyty.
Komisja konkursowa
w składzie: Katarzyna
Piwnik – animator kulturalny MCK, Beata Rybarczyk-Czajkowska - animator kulturalny MCK,
Małgorzata Jędrzejczyk
– pielęgniarka szpitala
powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przyznała: I miejsce dla Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym. Opiekunką grupy była Zofia Sieczka.
Każde dziecko biorące udział w konkursie otrzymało dyplom
i upominek, zaś opiekunowie i placówki przedszkolne otrzymały
dyplomy i podziękowania.
(jaki)

Niziołek zaśpiewała Modlitwę Armii Krajowej i Ale jestem. Zespół absolwentów szkoły w składzie: Aleksandra Pająk, Paulina Ulewińska,
Aleksandra Tołwińska, Julia Sasal, Aleksandra Walas,
Blanka Figarska, Karolina
Róg i Tomasz Głuch zaśpiewał
Moja ojczyzna i Marsz stojących w kolejce. Zespoły przygotowała Renata Wolska.
Wykonawcy byli poddani
bardzo surowej ocenie, gdyż
jurorami byli profesjonalni
muzycy: Marcin Korbacz z De
Mono, Tomasz Bracichowicz z Mafii oraz Bogusław Polak, właściciel
studia nagrań Koliber.
Jak co roku zespoły zajęły czołowe miejsca. W kategorii szkoły
podstawowe i gimnazjum – II miejsce, a w kategorii szkoły ponadgimnazjalne - I miejsce w województwie. Oprócz dyplomów i nagród

II miejsce Oliwii Kocia
29 kwietnia 2018r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się koncert finałowy VII
Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki
Żołnierskiej i Patriotycznej.
W konkursie udział wzięło 136.
uczestników z całej Polski. Miło
nam poinformować, że laureatką i zdobywczynią II miejsca jest
Oliwia Kocia, uczennica Szkoły
Podstawowej w Skarżysku Kościelnym. Trenerem wokalnym Oliwii
jest wspaniały pedagog skarżyskiej
szkoły Renata Wolska.
Jest to sukces ucznia i nauczyciela. Gratulujemy!

rzeczowych zdobywcy I miejsca zostali uhonorowani 5.dniową wycieczką do Brukseli.
Gratulujemy. Do następnego konkursu…
Magda Mamcarz
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Finał akcji Pola Nadziei
17 kwietnia #EsKaWu zorganizował happening w ramach finału
akcji Pola Nadziei. Zebraliśmy 536,18 zł.
Akcja rozpoczęła się
ponad pół roku temu,
kiedy uczniowie klasy
II a i członkowie #EsKaWu zasadzili w szkolnym ogródku cebulki
żonkili. Od tego momentu
opiekowaliśmy się szkolnym poletkiem, gdzie już na
początku kwietnia zakwitły
nam Pola Nadziei.
Dziś urządziliśmy finał
naszej akcji. Przygotowaliśmy balony, żonkile i naklejki
z żonkilami i przeprowadziliśmy kwestę na terenie naszej szkoły. Dzięki uprzejmości sekretarz gminy Moniki
Mączyńskiej, mogliśmy przeprowadzić zbiórkę podczas
sesji Rady Gminy i w budynku
Urzędu Gminy. Odwiedziliśmy też bibliotekę gminną i ośrodek zdrowia.
Uczniowie mogli obejrzeć wystawę zdjęć oraz filmy na temat akcji
Pola Nadziei w naszej szkole w tym roku i w latach ubiegłych.
Na koniec udaliśmy się z żonkilami do naszych Przyjaciół z Domu
Opieki Anna. Przekazaliśmy im również prace plastyczne wykonane
przez naszych uczniów.
Celem akcji Pola Nadziei było nie tylko pozyskiwanie pieniędzy

na rzecz skarżyskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych, ale także
propagowanie bezinteresownej pomocy wśród
młodzieży gimnazjalnej
i lokalnej społeczności.
Co to są Pola Nadziei?
Celem akcji Pola Nadziei jest pozyskiwanie
funduszy na potrzeby
hospicjów oraz propagowanie idei opieki hospicyjnej w społeczeństwie.

Akcja przywędrowała ze Szkocji, gdzie rozpoczęła ją Fundacja
Marie Curie Cancer Care. W Polsce,
jako pierwsze zorganizowało ją w 1998
roku Hospicjum Św.
Łazarza z Krakowa.
Obecnie Pola Nadziei
odbywają się w ponad
40 polskich miastach.
Akcja ma przypominać o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki
w ostatnim okresie życia. Co
roku na początku października
w okolicach Międzynarodowego
Dnia Opieki Paliatywno-Hospicyjnej ludzie na całym świecie
sadzą żonkile przed szkołami,
szpitalami, urzędami, w parkach
i na skwerach.
Wiosną, kiedy żonkile kwitną, tysiące wolontariuszy wychodzi na ulice, do centrów
handlowych, parków i gdzie się
da i kwestuje na rzecz chorych.
Ofiarodawcy otrzymują za przekazany datek kwiat żonkila lub
jego symbol - symbol nadziei na
nowe życie - odrodzenia.
Zebraliśmy 536,18 zł. Pieniądze zostaną przekazane na rzecz
skarżyskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych.
Dziękujemy za wsparcie naszej akcji.
Anna Rokita
Zdjęcia: Anna Rokita,
Jacenty Kita
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Promocja KGW Skarżysko Kościelne
Mamy w Kościelnym Koło Gospodyń
Nie wszyscy może go znają
Panie w tym kole pieką, gotują
Piosenki również śpiewają

- To początek naszej przyśpiewki. Prezentujemy je zawsze, gdy
jesteśmy poza Kościelnym, bo piosenka kończy się strofą o gminie
i naszym świętokrzyskim województwie - mówi Irena Sykulska, przewodnicząca Koła.
Koło w Skarżysku Kościelnym zarejestrowane zostało w lipcu
2016 roku. Jak na tak młode koło, może pochwalić się pokaźną liczbą udziałów w konkursach, imprezach plenerowych, spotkaniach. Można powiedzieć, że się reaktywowaliśmy i mamy z czego czerpać
dobre wzorce. Koło działało już prężnie w PRL. Prowadziła je wtedy
Wiktoria Adamczyk. Były kursy gotowania, pieczenia. Istniała wypożyczalnia zastawy stołowej. Organizowano kuligi, ogniska, pieczenie
ziemniaka - wspomina przewodnicząca.
Agnieszka Śledź od młodych lat uwielbiała robótki ręczne. Na nasze spotkanie przyniosła te kolorowe cudeńka. Wyszywane ręcznie lub
robione na drutach, czy szydełku serwetki, kwiaty z bibuły, plecione
koszyczki. - Zawsze lubiłam mieć zajęte ręce. Teraz mam więcej czasu,
więc wróciłam z radością do swojego hobby. Niektórzy chcą siedzieć
przed ekranem telewizora, a ja wolę robić takie niewielkie ozdoby mówi skromnie pani Agnieszka pokazując stół uginający się od prac
wykonanych ręcznie.
- Swoje wyroby wystawia także na dożynkach, imprezach ludowych. Robi ozdoby świąteczne. Wszystkim się bardzo te prace podobają - chwali swoja koleżankę Szymon Płusa, sekretarz Koła.
Sekretarza chwalą z kolei wszystkie panie, które przyjechały do
świetlicy w Skarżysku Kościelnym, aby się ze mną spotkać.
-To jest nasza podpora. Zawsze w dobrym humorze, wesoły, skory do
pomocy. Śpiewa, prowadzi
kabaret - pani Bogusława
Kowalik, podchodzi do
sekretarza i szybko intonują piosenkę ludową.
Dołączają pozostałe panie.
Jolanta Kapusta przekonuje, że występy, tak jak
wcześniej przygotowania do nich, to dobra zabawa. - My po prostu lubimy śpiewać, spotykać się. Widzi pani te ozdoby na ścianach, balony,
kwiaty, łańcuchy? To pozostałość po zabawie sylwestrowej. Wszystko
przygotowałyśmy sami. Jaka satysfakcja! Siedemdziesiąt osób siedziałoby w domu, a tak, bawili się na prawdziwym balu - opowiada
pani Jolanta.
- To powiedz jeszcze, że pięćdziesiąt osób odeszło z kwitkiem, bo
gdzie można by ich posadzić? Wszystko przygotowałyśmy w domu.
Tu nie ma gdzie. Co najwyżej herbatę można zrobić - uzupełnia
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Maria Pająk.
Najlepsza kucharką wśród trzynastu pań z KGW jest Jolanta
Kapusta.
- Z krwi i kości kuchareczka - mówi Urszula Fijałkowska. - Nawet piosenka dla niej ułożona jest specjalnie - dodaje i intonuje:
jest kuchareczka, kobitka miła/
która potrawy przyrządza/
dziewczynki chętnie jej pomagają/
a ona nimi zarządza
- to o naszej Joli piosenka - kończy pani Urszula.
Na spotkanie przyszła również Halina Skóra. - Nie mam właściwie wiele do powiedzenia, bo nowa jestem. Bardzo się cieszę, że się
zdecydowałam, ale na razie się przyglądam. Chciałam z domu wyjść,
robić coś pożytecznego. Wiem czym zajmują się koleżanki i koledzy
z koła i bardzo podoba mi się to co robią. Tradycje podtrzymują, wracają do dawnych zwyczajów, do tego, co człowiek pamięta z dzieciństwa. Pozazdrościłam i jestem.
Milczący do tej pory panowie, którzy zasiedli po prawej stronie
rozłożonych na środku świetlicy stołów, włączają się do rozmowy.
Mieczysław Szwed i Wojciech Drzewiecki, obok Szymona Płusy stanowią mniejszą, męską część Koła. - Nasze koleżanki tak nas wciągnęły w to koło. Ale dobrze. Taka tradycja zawsze na wsi była. Dawniej
wszyscy przychodzili na zabawy wiejskie, na spotkania. Trzymali się
razem. Teraz wszystko wygląda inaczej. Dlatego warto działać, organizować imprezy, krzewić kulturę wiejską, integrować mieszkańców
- mówi z przekonaniem pan Mieczysław.
- Zorganizowaliśmy już bardzo dużo integracyjnych spotkań.
Żeby trochę rozruszać mieszkańców. Były andrzejki, ostatki, Dzień
Kobiet, kuligi letnie, ogniska i turnieje. Prezentowaliśmy się na Wy-

borach Chłopa Roku w Racławicach - mówi Wojciech Drzewiecki.
- Gmina o nas dba. Trzeba pochwalić wójta Zdzisława Woźniaka.
Nie ma problemu, jak potrzebujemy salę, na przykład na zorganizowanie imprezy ostatkowej. Idzie się do wójta, we wszystkim można
się dogadać. Podobnie z sekretarz gminy Moniką Mączyńską. Jestem
prezesem Klubu Sportowego, jak potrzebne nam są dyplomy, nagrody, to nawet nie zawsze musimy się spotkać w gminie. Przez telefon,
sms ustalamy co i jak. Sekretarz gminy zawsze nas wesprze - mówi
Szymon Płusa.
Pani Bogumiła Kowalik nie dziwi się, że pieniędzy w gminie na
wszystkie działania nie wystarczy, ale gdyby tak gmina wyposażyła
kuchnię w świetlicy, żeby można było w niej gotować, nic przeciw by
nie miała. Podobnie myśli Urszula Fijałkowska, choć rozumie, że
to nie jest takie proste, bo musiałby ktoś odpowiadać za taki sprzęt
w kuchni. A przecież nikt nie siedzi w świetlicy całymi dniami.
Przewodnicząca Rady Gminy Marzena Piętak, potwierdza, że
KGW uświetnia swoimi występami wiele gminnych uroczystości.
- W tym KGW, podobnie jak w innych organizacjach, stowarzyszeniach, zespołach, klubach w gminie, działają najbardziej aktywni
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P r o m o c ja
mieszkańcy, tacy, którym zależy na dobru gminy. Zawsze więc ich
wspieramy. To nasza chluba. Ale na przykład wyposażenie kuchni,
rzeczywiście łączy się z odpowiedzialnością za sprzęt. Świetlica służy
każdemu, nie tylko wybranemu kołu, więc nikt tego nie chce wziąć na
siebie. Ale panie sobie świetnie radzą. Świadczą o tym nagrody i wyróżnienia, które przywożą do gminy - mówi przewodnicząca Rady
Gminy Skarżysko Kościelne Marzena Piętak.
W finale Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regio-

nu panie otrzymały nagrodę za Bulwę Skarżyską, czyli zapomniany
topinambur na surowo, jako pasztet i jako chipsy. Teraz wyjaśniają,
że bulwy są bardzo odżywcze, smaczne i posiadają właściwości zdrowotne. Mogą być na przykład wykorzystywane w diecie cukrzycowej.
Do sukcesów KGW w Skarżysku Kościelnym trzeba zaliczyć także
wyróżnienie w wojewódzkim konkursie na potrawę z gęsi kieleckiej Smaki Gęsiny. W Rakowie panie prezentowały cały powiat skarżyski,
przygotowując gęś w miodzie z cebulą. Również w I Suchedniowskim
Święcie Kaszy, zaskoczyły jurorów różyczkami z mąki jaglanej i zdobyły wyróżnienie. Ich przepis na różyczki i kotlety jaglanki, został
umieszczony w okolicznościowej książeczce kucharskiej.
Marzena Sobala

Wybory „Chłopa Roku ‘2018”
29
kwietnia
w Racławicach już po raz
24. odbyły się wybory
Chłopa Roku. Został nim
Przemysław Szota z Krężołów w powiecie jędrzejowskim, a jednym z kandydatów był Szymon Płusa.
Kandydat musiał być
wygadany, umieć zaśpiewać,
zatańczyć,
wydoić krowę, znać
tradycje swojego regionu, mieć krzepę i kondycję. O tytuł ubiegało
się pięciu kandydatów.
Nasz kandydat zajął III
miejsce, a dopingowali
go m.in. przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, zespół Romano oraz KGW Skarżysko Kościelne.
Uczestnicy wyjazdu pragnią podziękować Przewodniczącej Rady
Gminy Skarżysko Kościelne Marzenie Piętak za udział oraz Wójtowi
Gminy Zdzisławowi Woźniakowi za pomoc w zorganizowaniu środka transportu.
(jk)

KGW Skarżysko Kościelne na targach

KGW Skarżysko Kościelne w ramach LGD Razem na Piaskowcu
uczestniczyło w Targach Agrotravel w Kielcach.
W ramach promocji realizacji projektu własnego pn. Promocja produktu tradycyjnego
i lokalnego z obszaru LGD
Razem na Piaskowcu prezentowały swoje potrawy: Irena
Zakrzewska z gm. Mirzec
(kapusta z ziemniaków) oraz
Irena Sykulska z gm. Skarżysko Kościelne (kotlety jaglanki i różyczki).
(jaki)

M A J 2018

Nasza Gmina

9

W Bibliotece

Pasowanie na czytelnika

Najlepszy Czytelnik ‘2017

Przedszkolaki ze Skarżyska Kościelnego dnia 10 maja 2018r.
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarżysku Kościelnym zostali
pasowani na czytelników.

Konkurs trwał przez cały rok. Młodzi czytelnicy Gminnej
Biblioteki Publicznej walczyli o tytuł Najlepszego Czytelnika 2017
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
2017 roku.
Jury w składzie: Teresa
Banaszczyk – Kierownik
GBP – przewodnicząca,
Wioletta Ludew – pracownik biblioteki oraz Agata Gula – kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyłoniło zwycięzców: kategoria I - czytelnicy od 3 lat do 6 lat: 1. Antoni Karpeta; kategoria II
- czytelnicy od 7 lat do 9 lat: 1. Aleksandra Drabik, 2. Miłosz Drabik,
3. Julia Małecka, 4. Aleksandra Derlatka, 5. Jakub Maciński, 6. Mateusz Gonciarz, 7. Patrycja Paź, 8. Maja Mąkosa, 9. Mateusz Gładyś;
kategoria III - czytelnicy od 10 lat do 15 lat: 1. Paulina Karpeta, 2. Igor

Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych dzieci do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.
Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona
czytelników biblioteki. Przed złożeniem przyrzeczenia dzieci obejrzały inscenizację pt. Baśniowy świat przygotowaną specjalnie na tę uro-

czystość przez kl. III ze Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym.
Pod okiem wychowawczyni Beaty Pastuszki dzieci dały wspaniały
popis swoich umiejętności aktorskich.
Następnie przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że
zawsze będą szanować książki, po czym kierownik biblioteki dokonała wręczenia każdemu przedszkolakowi pamiątkowej przypinki.

Jakubiec, 3. Alicja Derlatka, 4. Adam Kumalski, 5. Patryk Paź.
Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród
laureatom odbyło się 8 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Skarżysku Kościelnym.
Teresa Banaszczyk

Zajęcia w bibliotece

Na zakończenie uroczystego spotkania przedszkolaki otrzymały
również zakładki do książek oraz pisaki, które będą im przypominały
o tym uroczystym wydarzeniu. Nagrody książkowe za sumienne wypożyczanie książek w ciągu całego roku szkolnego otrzymali: Miłosz
Drabik, Jakub Maciński, Mateusz Gładyś, Julia Małecka, Jakub Sulima, Jakub Piętak, Daria Kocia.
Teresa Banaszczyk
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Gminną Bibliotekę Publiczną w Skarżysku Kościelnym
odwiedziła klasa I z wychowawczynią Anastazją Górzyńską.
Zajęcia w bibliotece zainspirowane zostały czasopismem dla dzieci. Z dużym
zapałem i zaangażowaniem
rozwiązywano rebusy, krzyżówki, zagadki matematyczne.
Dzieciaki zobaczyły jak świetnie można się bawić korzystając
z czasopism dziecięcych.
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Teresa Banaszczyk

rozmaitości

Przedszkolny festiwal piosenki

Zajęcia w bibliotece

25 kwietnia 2018r. w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku
Kościelnym odbył się II Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej przebiegający pod hasłem Piosenka przedszkolna naszych rodziców.
Do udziału zgłosiły się 4 placówki: Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze, którą reprezentował duet: Pola Raczyńska i Julia Kaluga
wraz z opiekunem Małgorzatą Więcław, Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu
- i duet: Amelia Blajewska
i Zuzanna Szymczyk, które
zostały przygotowane przez
Magdalenę Pisarek, Sylwię Potrzeszcz i Magdalenę
Cabaj, Szkoła Podstawowa
w Kierzu Niedźwiedzim,
którą reprezentowali: soliści
- Oliwia Gwóźdź przygotowana przez Andżelikę Kocia oraz Kalina
Duklas przez Agnieszkę Grzebuła. Gospodarzy, czyli Przedszkole
Samorządowe w Skarżysku Kościelnym, prezentowały dzieci z wszystkich grup wiekowych. Dzieci sześcioletnie reprezentował duet w składzie: Patrycja Kapusta i Wiktoria Pacek - dzieci te przygotowywała Magdalena Kolasa oraz duet sześciolatków: Daria Kocia i Jakub
Piętak wraz z opiekunką Zofią Sieczka. Natomiast grupę dzieci 5.
letnich, którą przygotowywała Aneta Działak reprezentowały: Maja
Salamaga i Nikola Bodo. Najmłodsze przedszkolaki, czyli Zosia
Rokita i Ola Antoniak, przygotowane zostały pod okiem Moniki
Sławińskiej i Anety Makowskiej.
Występy uczestników festiwalu oceniało jury w składzie: przewodnicząca - sekretarz gminy Monika Mączyńska oraz Monika
Kocia, radna gminy, Agata Gula, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wioletta Ludew, pracownik Biblioteki Gminnej
w Skarżysku Kościelnym.
Wszystkie występy dzieci były wspaniale przygotowane i dopracowane, także pod względem kryteriów według których uczestnicy
byli oceniani. Dlatego też na zakończenie konkursu wszystkie dzieci
otrzymały wyróżnienia za udział w festiwalu, a na pamiątkę udekoro-

W dniach 16-20 kwietnia 2018r. uczniowie klasy II i klas III Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym uczestniczyli w wyjazdowych zajęciach w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. prof. W. Sedlaka
w Skarżysku – Kamiennej.
Tematem przewodnim było życie i twórczość H. CH. Andersena,
a więc to co bliskie dzieciom od najmłodszych lat. Po krótkim przedstawieniu życia duńskiego baśniopisarza uczniowie rozwiązywali krzyżówki, układali tytuły baśni z rozsypanek wyrazowych oraz
kojarzyli czytany fragment baśni z jej tytułem. Wykazywali świetną
orientację w temacie.

wano je pięknymi orderami, wręczono dyplomy i książeczki do kolorowania. Każda placówka otrzymała również pamiątkowy puchar.
Szczególne wyróżnienie otrzymały: solistka Oliwia Gwóźdź za
piosenkę pt. Puszek Okruszek ze Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim (opiekunka Andżelika Kocia) oraz duet Patrycja Kapusta
i Wiktoria Pacek, które wykonały piosenką pt. Kaczka Dziwaczka
(opiekunem grupy była Magdalena Kolasa).
Organizatorzy dziękują wszystkim wykonawcom i gratulują laureatom. Dziękują również wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu.
Zofia Sieczka

W drugiej części zajęć uczniowie zostali zaproszeni do obejrzenia
Izby Pamięci prof. W. Sedlaka, w której podziwiali przedmioty związane z życiem i pracą patrona biblioteki. Uczniowie wraz z wychowawczyniami Martą Kocią, Marzanną Dręgą i Beatą Pastuszką składają serdeczne podziękowania Annie Herman i Annie Czajkowskiej
za kolejne już zaproszenie na zajęcia w ramach współpracy.
Marta Kocia

Koparka uszkodziła nitkę gazową
W piątek 20 kwietnia ok. 17.30 koparka uszkodziła nitkę gazową
średniego ciśnienia w Majkowie – Pleśniówce.

Przybyłe na miejsce służby ewakuowały 10 osób z czterech domów,
a Pogotowie Gazowe zabezpieczyło uszkodzoną instalację. Na miejscu
pracowało 5 jednostek straży pożarnej oraz Policja. Na miejscu były
dwie nasze jednostki OSP – Grzybowa Góra i Lipowe Pole Plebańskie.
(jk)
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Minął miesiąc w SP Grzybowa Góra

Wizyta w strażnicy w Dniu Strażaka

Mućka w szkole
W poniedziałek 30 kwietnia uczniów Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze odwiedziła ... Mućka. Nieoczekiwany gość przyniósł
w sobie mnóstwo mleka, do którego dzieci (z pomocą dorosłych) próbowały się dostać. Zadanie okazało się niełatwe, gdyż sztuka dojenia
krasuli z użyciem tylko własnych rąk powoli zamiera. Na szczęście
w Grzybowej Górze tradycja jest szeroko kultywowana, a umiejętności praktyczne są wysoko cenione.

Po kilku godzinach zmagań z Mućką uczniowie w końcu zdobyli
upragnione mleko, natomiast poczciwa krówka wróciła do właściciela
- firmy Junior Mleko Jacka Prokopczyka.
Święto Majowej Konstytucji
W piątek 4 maja br. w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze
odbyła się uroczysta akademia z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel przygotowali uczniowie klas IV-VII pod opieką
Rafała Lipki i Eweliny Hamery.

Natomiast 7 maja uczniowie klas I-III z okazji Dnia Strażaka odwiedzili wraz z opiekunami
Remizę Ochotniczej Straży
Pożarnej w Grzybowej Górze.
Najmłodsi uczniowie i uczennice wysłuchali prelekcji
Prezesa OSP Pana Mariana
Gładysia, który opowiedział
dzieciom o trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaka.
Po prelekcji nastąpił pokaz wozów bojowych będących na wyposażeniu OSP, a także sprzętu gaśniczego i ratowniczego, które przeprowadzili druhowie OSP
Grzybowa Góra. Po pokazie uczniowie zwiedzili cały budynek remizy, która w ostatnich latach
przeszła remont i zyskała
nowoczesny, funkcjonalny
wygląd. W remizie Prezes
OSP pochwalił się osiągnięciami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zrzeszającej
młodziutkich kandydatów
na strażaków (czołowe miejsca w zawodach pożarniczo-gaśniczych na terenie powiatu skarżyskiego) oraz zachęcał do podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa własnego i najbliższego otoczenia.
Na zakończenie uczniowie złożyli życzenia wszelkiej pomyślności,
a także bezpiecznych akcji gaśniczych oraz wręczyli na ręce Pana Prezesa pamiątkowego Strażackiego misia.
Rafał Lipka

Electric Duo w szkole

Występ rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego
szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie dzieci recytowały wiersze, a także nastąpiło odśpiewanie pieśni patriotycznych

w wykonaniu szkolnego chóru. Młodsze dzieci w skupieniu wysłuchały starszych kolegów i koleżanek, którzy przybliżyli im znaczenie dla
Polaków uchwalonej w 1791 roku drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Za swój występ artyści otrzymali gromkie brawa.
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Uczniowie szkoły w Skarżysku Kościelnym mieli okazję gościć
w murach swojej szkoły zespół muzyczny Electric duo.
Muzycy z Krakowa w składzie: Kamil Skicki – wirtuoz skrzypiec i Krzysztof Orzechowski
– wiolonczelista, przedstawili
narratorski koncert. Grali nie
tylko na instrumentach tradycyjnych ale wykorzystali też
brzmienie instrumentów elektrycznych. Artyści zaprezentowali oryginalny styl gry, łamiąc granice między różnymi
gatunkami muzyki – od klasycznej i filmowej do popu, jazu i rocka.
Wirtuozeria, wyjątkowe brzmienie i aranżacje oraz ciekawy i z
wyczuciem dobrany program, a przede wszystkim gorąca atmosfera

wytworzona przez muzyków długo pozostanie w pamięci słuchaczy.
Renata Wolska
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W Szkołach

Niesamowite przeżycia z Iluzji i rozrywki
Za godne reprezentowanie Gminy Skarżysko Kościelne na zawodach sportowo-pożarniczych szczebla powiatowego druhowie z OSP
Grzybowa Góra (wystawiła 4 drużyny, które liczyły łącznie 40 osób)
otrzymali przyznane im przez
Przewodniczącą Rady Gminy
Marzenę Piętak oraz Wójta
Gminy Zdzisława Woźniaka
nagrodę finansową w kwocie
2000,00 zł.
Zarząd OSP postanowił,
by przyznaną nagrodę przeznaczyć na wycieczkę dla
zawodników i ich opiekunów. Wybrano Park Edukacji i Rozrywki
Farma Iluzji w miejscowości Mościska w Gminie Trojanów. Należy
dodać, że tematyka zajęć edukacyjnych dostępnych na Farmie Iluzji
obejmuje treści zawarte
w podstawie programowej zarówno wychowania przedszkolnego jak
i kształcenia dla szkół
podstawowych i szkół
gimnazjalnych, stanowiące zarazem ich poszerzenie.
Sama Farma Iluzji to
wyjątkowa kompozycja
atrakcji dla dzieci i dorosłych, edukacji podanej w przyjaznej formie oraz wyjątkowego miejsca zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu. Zwiedzanie farmy
z udziałem przewodnika
rozpoczęło się od odgadnięcia rebusowych zagadek
w labiryncie wiklinowym.
Następnym obiektem była
wyprawa w głąb ziemi celem odkrycia tajemnicy
opuszczonej kopalni złota.
W kopalni uczestnicy wycieczki zgrzytającą, nagle
przyspieszającą windą wjechali do kopalni, gdzie spotkali się z duchem Elvisa Presleya. Z kopalni przewodniczka poprowadziła grupę wycieczkową do zakręconego
domku, gdzie świat jest do góry nogami. Później było zwiedzanie lu-

szlaku trapera.
Po przeżyciach na Farmie Iluzji, w drodze powrotnej, zadowoleni
i mocno zmęczeni uczestnicy wycieczki, obowiązkowo zatrzymali się
przy Mac Donaldzie, by uzupełnić utracone kalorie. Była już godzina
19.00, gdy uczestnicy wycieczki powrócili pod remizę.
Zarząd OSP w imieniu uczestników oraz organizatorów wycieczki
serdecznie dziękuje Marzenie Piętak i Zdzisławowi Woźniakowi za
przekazane środki na organizację wycieczki
Prezes OSP
Marian Gładyś

Dzień Ziemi w Kierzu Niedźwiedzim
22 kwietnia to Dzień Ziemi.
Uczniowie naszej szkoły przygotowywali się do tego ekologicznego święta zbierając baterie, wykonując prace plastyczne
pt. Dobre rady na odpady.
20 kwietnia w piątek, młodsze klasy uczestniczyły w akcji
sprzątania świata, natomiast
uczniowie z klasy VI i VII przygotowali inscenizację bajki ekologicznej Zielony Kapturek. Był Ekodziadek i Ekobabcia, kapturek,
leśniczy, sarenka, żabka, drzewo mądrości, narrator oraz dwa
gagatki. Talent aktorski uczniów
i morał ekologiczny bajki był

powodem dużego zainteresowania przedstawieniem.
Od dziś jesteśmy bardziej
ekologiczni, wiemy jak dbać
o przyrodę i chronić Ziemię.

W dniu ekologicznego święta rozstrzygnięto konkurs plastyczny
i wręczono nagrody.
W kategorii klas młodszych:
I miejsce – Ewa Indyka
II miejsce – Maciej Woźniak
III miejsce – Jaś Zdziech
Wyróżnienie: Olaf Duklas i Lena Białas
strzanego labiryntu, latającej chaty tajemnic.
W czasie wolnym od przewodnika można było korzystać z szeregu
atrakcji: karuzeli łańcuchowej, karuzeli podłogowej, zaczarowanego
pociągu, kolejek: dziki zachód, wesołe kaczuszki, górskiej Dragon,
miasteczka łowców, i pospacerować po wiosce magicznych stworzeń,
bądź przeprawić się tratwa przez zaklęty staw lub przeżyć przygody na

W kategorii dzieci starszych:
I miejsce – Natalia Wiśnios
II miejsce – Laura Białas
III miejsce – Karol Sadza
Wyróżnienie: Weronika Winiarska
Nad całością czuwała Grażyna Pasek.
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Sp o r t - R e k r e ac ja

VII Memoriał Tadeusza Kubika w brydżu
sportowym
W dniu 12 maja w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku-Kościelnym odbył się VII
Memoriał im. Tadeusza Kubika w brydżu
sportowym.
Przed jego rozpoczęciem delegacja
w składzie: Jadwiga
Kubik, wójt Zdzisław
Woźniak, prezes Stowarzyszenia Sportowego Szlem Andrzej Kwiatkowski oraz Zbigniew Górzyński i Grzegorz
Kocia na grobie T. Kubika
zapalili znicze.
Później na sali szkoły oficjalnego otwarcia
turnieju dokonali prezes
Andrzej
Kwiatkowski
i wójt Zdzisław Woźniak.
W tym roku udział
wzięło 25 par (w pierwszym było ich ledwie 8). Zwyciężyła para miejscowej drużyny Szlem
Skarżysko-Kościelne Mirosław Prokop - Władysław Pocheć, drugie miejsce zajęła para drużyny GEOBEJUR Radom Jacek Kowalski
- Roman Urbańczyk, trzecie
miejsce zajęła para Robert
Łataś - Artur Więckowski
z drużyny GEOBEJUR Radom i Szlem Skarżysko-Kościelne. Najlepszą parą ze
Skarżyska – Kościelnego okazała się para Marek Jaskólski
- Lech Kubik. Wśród kobiet najlepsze okazały się Małgorzata Golec
- Teresa Piasecka z zespołu Dream Team Kielce, a pary mikstowe wygrała para Tatiana Verkhos - Marek Kozdrach. Zawody sędziował
Jacek Adamczyk.

Patronat nad turniejem objął wójt gminy Zdzisław Woźniak,
a wsparcia finansowego
udzieliła gmina Skarżysko-Kościelne.
Zarząd
stowarzyszenia serdecznie dziękuje dyrektorowi szkoły
Witoldowi Woźniakowi za umożliwienie przeprowadzenia zawodów
w sali gimnastycznej miejscowej szkoły oraz Sebastianowi Pikowi,
który zasponsorował napoje.
(jaki)
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Uczą się pływać
Szkoła Podstawowa w Skarżysku Kościelnym przystąpiła do realizacji rządowego programu powszechnej nauki pływania Umiem pływać, którego Operatorem jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
w Kielcach. Projekt zakłada systematyczny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.
Projektem zostało objętych 26 uczniów klas III Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym i 4 uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu, stanowiących grupę 30 osób podzielonych na
2 grupy każda po 15 osób. Uczniowie zgłoszeni do projektu Umiem pływać systematycznie w okresie od 04.04.2018r. do 22.06.2018r., 2 razy
w tygodniu, wyjeżdżają na lekcje nauki pływania, które pod opieką instruktorów odbywają się na krytej pływalni w Starachowicach. Łącznie wezmą udział
w 20 lekcjach
nauki pływania ,
które zakończą się
sprawdzianem nabytych umiejętności oraz otrzymaniem certyfikatu.
Zajęcia są całkowicie bezpłatne
dla dzieci, finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Dowóz dzieci na zajęcia
i opiekę wychowawcy zapewnia Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym.
Rolę wychowawców pełnią nauczyciele SP w Skarżysku Kościelnym - Marta Kocia i Beata Pastuszka. Koordynatorem projektu jest
Marta Kocia.
Marta Kocia
Beata Pastuszka

Kolejne sukcesy naszych uczniów
W dniu 15 maja
Zespół Szkół Ekonomicznych
im.
Mikołaja
Kopernika w Skarżysku
– Kamiennej gościł
uczestników II Regionalnego
Konkursu Fotograficznego pt: Przyroda
wokół nas oraz XVI
Regionalnego Kon-

kursu Informatycznego dla Uczniów
Szkół Gimnazjalnych. W pierwszym
z nich I miejsce
zajęła
Wiktoria
Czarnota z SP Skarżyysko Kościelne,
a wyróżnienia zdobyli Amelia Skorek
i Gabriela Walas.
Natomiast w konkursie informatycznym wyróżnienie zdobyła Magda Niziołek.
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(jaki)

Dzień Strażaka

„Miłości, sprawności i gotowości”
Tego strażakom z naszej gminy życzyli członkowie MDP z Lipowego Pola Plebańskiego podczas obchodów Dnia Strażaka.
Tradycyjne obchody rozpoczęły się Mszą św. w miejscowym kościele parafialnym, którą odprawił ks. proboszcz Mirosław Maciąg,
gminny kapelan strażaków. Uczestniczyły w nim poczty sztandarowe OSP Lipowe Pole Plebańskie, Kierz Niedźwiedzi i Skarżysko-Kamienna, strażacy wraz ze swymi rodzinami oraz goście: Honorowy

usz Chyb, Hubert i Zuzia
Szymczyk, Kacper Kowalik, Daria Rusek i Bartosz Czarnota.
Święto Strażaka to czas
wręczania medali. Tym razem medalami Za zasługi
dla pożarnictwa uhonorowani zostali: złotym – Michał Korycki, srebrnym –
Katarzyna Pisarek, a brązowym – Piotr Chyb i Mariusz Kamiński.

Obywatel Gminy Zbigniew Celski, przewodnicząca rady gminy
Marzena Piętak, miejscowi radni Renata Kępa i Włodzimierz Foch,
zastępca komendanta powiatowego PSP Andrzej Pyzik i komendant
gminny Piotr Janiec.

Uroczystości kontynuowano w remizie, gdzie obecnych powitał
prezes Tadeusz Chyb. Do wcześniej wymienionych gości dołączyli:
członek zarządu powiatu Anna Leżańska oraz inspektor ds. obronnych w starostwie powiatowym Jacek Krzepkowski, przedstawicielka firmy Budimex Paulina Oller, druh senior Józef Szymańczyk.

W dalszej części z programem zatytułowanym Sprawny i zdrowy, strażak wzorowy wystąpili członkowie MDP przygotowani przez
Agatę Niziołek. W rolę aktorów wcielili się: Elżbieta, Natalia i Mate-

Na koniec wręczono podziękowania za współpracę z jednostką,
głos zabrali też zaproszeni goście.
W trakcie spotkania zbierano datki na siłownię, która powstaje
w jednym z pomieszczeń strażnicy.
Jacenty Kita
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