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W numerze m.in.:
* Memoriał im. Tadeusza Kubika,
* ul. Staffa do końca września,
* świętowali sołtysi,
* stypendia, nagrody i wyróżnienia dla naszych uczniów,
* Dzień Otwarty szkoły,
* naszym paniom,
* i po feriach…
* w szkołach i wydarzenia sportowe.

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. 
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa  
i w siłę człowieka.
Mieszkańcom Gminy Skarżysko Kościelne
życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, 
pokój oraz wzajemną życzliwość. 
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Przewodnicząca Rady Gminy

Marzena Piętak
Wójt Gminy

Zdzisław Woźniak

Podsumowanie Szachowego Grand Prix 2014

Kamil Kocia (Skarżysko – Kamienna, absolwent naszego gim-
nazjum), Jerzy Siek (Świerczek), Kazimierz Gorgon (Stąporków),  
Tomasz Szczepanowski (12 lat! – Ostrowiec Świętokrzyski) oraz 
nasz reprezentant - Zbigniew Górzyński - oto czołówka szachistów 
2014r.          Czytaj na str. 15

Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych OSP

Zakończył się cykl corocznych zebrań sprawozdawczych u straża-
ków, w trakcie których druhowie podsumowali mijający rok, kwitują 
działalność zarządu oraz określają plany na najbliższe 12 miesięcy.

Czytaj na str. 10-11

Powalczą na szczeblu powiatowym

18 marca poznaliśmy finalistów eliminacji gminnych Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. 
Zwycięzcy będą reprezentować naszą gminą podczas eliminacji po-
wiatowych w dniu 10 kwietnia.

Czytaj na str. 12-13

Ostatnie pożegnanie dh Krzysztofa Łyżwy

W minioną sobotę 21 marca piękna słoneczna pogoda towarzy-
szyła ostatniej drodze śp. dh. Krzysztofa Łyżwy, od 1991 roku wice-
prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze, strażaka 
ochotnika od 1974 roku.

Czytaj na str. 2
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Ostatnie pożegnanie dh. Krzysztofa Łyżwy
W minioną sobotę 21 marca piękna słoneczna pogoda towarzy-

szyła ostatniej drodze śp. dh. Krzysztofa Łyżwy, od 1991 roku wice-
prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze, strażaka 

ochotnika od 1974 roku. Za aktywną społeczną postawę był odzna-
czany odznaką Strażak Wzorowy, medalem brązowym, srebrnym 
i złotym Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Przed trumną zmarłego w wieku 57. lat druha zgromadziły się tłu-
my towarzysząc pogrążonej w żałobie rodzinie. Pochyliło się nad Jego 

trumną wiele pocztów sztandarowych jednostek strażackich z całego 
powiatu, kilkudziesięciu strażaków, liczni mieszkańcy i przyjaciele 

zmarłego. Obecni byli 
radni powiatowi Danuta 
Banaczek i Paweł Wiatr, 
przewod nicz ąca rady 
gminy Marzena Piętak, 
wójt Zdzisław Woźniak.

Mszę św. w intencji 
zmarłego odprawił ks. 
rekolekcjonista Stanisław 
z Zakonu Marianów. 

Po nabożeństwie ko-
lumna marszowa w to-

warzystwie strażackich wozów bojowych 
przeszła na miejscowy cmentarz parafial-
ny, gdzie zmarłego w imieniu strażackiej 
braci pożegnał prezes OSP w Grzybowej 
Górze Marian Gładyś mówiąc: Pogrążo-
na w żałobie rodzino, Druhowie, uczest-
nicy konduktu pogrzebowego. Żegnamy 
dziś na cmentarzu parafialnym w Skarży-
sku Kościelnym Druha Krzysztofa, który 
odchodzi od nas na wieczną wartę. Druh 
Krzysztof całe swoje dorosłe życie poświę-
cił służbie społeczeństwu. Nie patrząc na 
warunki atmosferyczne, w deszcz, spieko-

tę, mróz, zawieję - zawsze spieszył na ratunek, na pomoc, bo taki czuł 
zew, takie miał natchnienie, taką wolę. Brał udział w obchodach świąt 
państwowych, kościelnych, asy-
stach, kwestach, wszędzie był 
obecny. 

Druhu Krzysztofie!
W tej ostatniej drodze żegna-

ją krótkim słowem Cześć druho-
wie i koledzy z ochotniczych straż 
pożarnych: Bliżyn, Gadka, Kierz 
Niedźwiedzi, Lipowe Pole, Łączna, 
Nowki, Sorbin, Skarżysko Kamien-
na oraz Grzybowa Góra.

„Cześć Jego pamięci”.
Jacenty Kita
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Posiedzenie oddziału powiatowego ŚIR
W Skarżysku Kościelnym odbyło się, jedno z ostatnich w mijającej 

kadencji, posiedzenie po-
wiatowego oddziału Świę-
tokrzyskiej Izby Rolniczej. 
Przypomnijmy, że wybory 
do tego samorządu rolnicze-
go odbędą się 31 maja 2015 
roku, a uprawnieni będą 
mogli oddać głos w godzi-
nach od 8.00 do 18.00.

Zebranie otworzył 
i przewodniczył prezes od-
działu powiatowego Szymon Płusa, a wzięli w nim udział także za-
proszeni goście: wójt Zdzisław Woźniak, przedstawiciel zarządu ŚIR 
Krystyna Zdonek, Powiatowy Lekarz Weterynarii Krzysztof Bąk, 
przedstawiciele ARiMR, KRUS, ŚODR Modliszewice, kół łowieckich, 
sołtysi.

Omówione zostały zmiany w przepisach o ubezpieczeniu społecz-
nym rolników, harmonogram czynności wyborczych, ale tematyka 
skupiła się na zagrożeniu chorobą afrykańskiego pomoru świń (ASF) 
oraz zagrożeń ze strony prawdziwej plagi dzików. –Zagrożenie ASF 
rośnie i w najbliższych latach z Podlasia, gdzie dotychczas wystąpiło, 
może przesunąć się na centralne i zachodnie obszary Polski. To choro-

ba utrzymująca się latami, 
gdyż rezerwuarem wirusa 
są dziki – mówił Krzysztof 
Bąk. 

Przedstawiciele kół 
łowieckich – Ryszard  
Wiśniewski i Rafał Kruk 
– wskazywali na fakt, że 
roczne plany odstrzału  
(w przypadku naszej gminy 

na oba koła nieco ponad 60. dzików) muszą być uzgadniane z Lasami 
Państwowymi. –Szkód, za które płacą koła jest tak dużo, że musieli-
śmy podnieść składki o 100%. Poza tym myśliwi są niechętni odstrza-
łom, gdyż w przypadku zabicia chorego zwierzęcia koszty utylizacji 
spadają na myśliwych – mówił R. Wiśniewski. 

Na duże straty spowodowane przez dzikie zwierzęta wskazywał 
również wójt Zdzisław Woźniak, gdyż rolnicy z tym problemem 
zwracają się do gminy. –Nie mamy wpływu na plan odstrzału, gdyż 

otrzymujemy go tylko do wglądu. Na naszym terenie wystąpił też pro-
blem szkód czynionych przez bobry.

Szacuje się (to tylko szacunki, gdyż dziki to zwierzęta wędrowne), 
że na terenie gminy żyje ok. 300 dzików. Są stada liczące nawet 30. 
osobników. W powiecie były już przypadku (Jastrzębia, gm. Bliżyn), 
że dziki… weszły do domu!

Jacenty Kita

IV Memoriał im. Tadeusza Kubika
W sobotę 21 marca ro-

zegrany został IV Memo-
riał Brydżowy im. Tadeusza  
Kubika. Przed jego rozpo-
częciem wdowa po zmarłym  
Jadwiga wraz z wójtem  
Zdzisławem Woźniakiem na 
grobie zmarłego zapalili zni-
cze.

Turniej oficjalnie otwo-
rzył sędzia główny zawo-
dów Marek Jakólski, który 
podziękował władzom gmi-
ny za zainteresowanie roz-
grywkami i ufundowanie 
pucharów, wyrażając zara-
zem nadzieję na kontynu-
ację tych rozgrywek. Głos 

zabrali także wójt Zdzisław Woźniak oraz Jadwiga Kubik.
Do rozgrywek przystąpiło 

łącznie 14 par, a po czterech go-
dzinach zmagań ogłoszone zo-
stały wyniki:

I miejsce – Marek Jaskólski/
Leon Misiak

II miejsce – Marek Kozuch/
Władysław Pocheć 

III miejsce – Robert  
Długosz/Mirosław Prokop

Pucharami, ufundowanymi przez gminę, a wręczonymi w imie-
niu wójta przez radnego Andrzeja Kwiatkowskiego, prezesa Sto-
warzyszenia Brydżowego Szlem, uhonorowano także najlepszych 
zawodników ze Skarżyska Kościelnego Józefa Łyżwę i Ryszarda  
Stefańskiego.

Jacenty Kita
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inwestycje

Niwelują pobocza
Powiatowy Zarząd Dróg wraz z nastaniem niemal wiosennych dni 

już w lutym rozpoczął – zgłaszane wielokrotnie na sesjach rady gmi-
ny – prace związane z niwelowaniem zbyt wysokich poboczy, które 
uniemożliwiają prawidłowe odprowadzanie wody i przyczyniają się 

do niszczenia nawierzchni dróg. W ostatnim czasie prace wykony-
wane były na drodze od przejazdu kolejowego w Lipowym Polu Ple-
bańskim w kierunku Świerczka. Jak zapowiada dyrektor PZD Marek 
Czyż w następnych tygodniach prace będą prowadzone również m.in. 
na drodze do Kierza Niedźwiedziego, na ul. Iłżeckiej w Skarżysku Ko-
ścielnym oraz w Grzybowej Górze.

(jaki)

Ul. Staffa do końca września
W dniu 17 marca Zarząd Dróg Powiatowych w Skarżysku-Ka-

miennej wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę ul. 
Staffa w Majkowie. Przetarg na realizację zadania o pełnej nazwie 
Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, 
gmina Skarżysko Kościelne, powiat skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska 

w m. Parszów, gmina Wąchock, powiat starachowicki), które realizo-
wane będzie przy wsparciu finansowym ze środków Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bezpieczeństwo - Dostęp-
ność – Rozwój wygrała starachowicka firma Budromost.

- Wspomnianą drogę  firma rozbuduje, a w praktyce wybuduje od 
nowa za kwotę 2,54 mln zł, choć kosztorys inwestorski opiewał na 3,7 
mln złotych. Połowę środków na budowę ul. Staffa pochodzić będzie 
z tzw. schetynówek, zaś dru-
gą połowę pokryją powiaty 
skarżyski i starachowicki 
oraz gminy Skarżysko Ko-
ścielne i Wąchock – mówi 
wójt gminy Zdzisław  
Woźniak.

Tak więc drogę uda się 
rozbudować za znacznie 
niższą kwotę od pierwot-
nie planowanej. Zwycięzca 
przetargu zaoferował aż  
8 lat gwarancji na wykona-
ne roboty - było to jedno 
z kryteriów oceny ofert. 

W ramach realizowa-
nego zadania wykonane 
zostaną roboty budowlane polegające na rozbudowie ciągu dróg po-
wiatowych nr 0575T od km 0 + 000,00 do km 1 + 596,00 (ul. Staffa 
w miejscowości Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat skar-
żyski) i nr 0575T od km 1 + 596,00 do km 2 + 094,07 i od km 2 + 
209,52 do km 2 + 370,65 (ul. Młyńska w miejscowości Parszów, gmina 
Wąchock, powiat starachowicki). Zakres rzeczowy zadania obejmuje 
m.in.: poszerzenie jezdni; wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicz-
nej; wzmocnienie istniejącej podbudowy nawierzchni jezdni; budowę 
chodnika; przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych oraz pu-
blicznych; przebudowę i budowę skrzyżowań z istniejącymi drogami 
gminnymi wraz z korektami łuków; wykonanie odwodnienia drogi, 
wykonanie stałego oznakowania poziomego oraz pionowego; wycinkę 
drzew, usunięcie kolizji infrastruktury technicznej i regulację urzą-
dzeń podziemnych. 

Planowany termin wykonania inwestycji to 30.09.2015 r.
Jacenty Kita

Dzieciom wraz z Rodzinami
Wyrazy najserdeczniejszego żalu i współczucia

z powodu śmierci
Ś.P. Bożenny Sykuła

- byłej pracownicy Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym –
składają 

Wójt Gminy, Rada Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy,  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki Publicznej 

w Skarżysku Kościelnym.

Pani 
Annie Minda

szczere wyrazy żalu i współczucia
z powodu śmierci

Mamy
składają 

Wójt Gminy i pracownicy Urzędu Gminy
w Skarżysku Kościelnym.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dh. Krzysztofa Łyżwy

wiceprezesa OSP Grzybowa Góra
Rodzinie zmarłego

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
składają 

Wójt Gminy, Rada Gminy, pracownicy Urzędu Gminy  
oraz strażacy z terenu Gminy Skarżysko Kościelne.
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Apel Komendy Powiatowej Policji 
w Skarżysku – Kamiennej

W ostatnim czasie na terenie kraju, w tym 
woj. świętokrzyskiego, zauważono wzrost oszustw 
metodą na policjanta. Ofiarami przestępców pa-
dały głównie osoby starsze. Sprawcy bez żadnych 
skrupułów wykorzystali ich ufność, okradając 
z oszczędności życia.

Na czym polega metoda?
Oszust wykonuje telefon podając się za członka rodziny (najczę-

ściej wnuczka). Prosi o pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Zazwyczaj 
pieniądze mają zostać wykorzystane w celu pokrycia szkód po wypad-
ku drogowym, na ważną operację, na zakup samochodu albo wakacji 
w promocyjnej cenie. Chwilę po zakończeniu pierwszej rozmowy do 
ofiary dzwoni kolejna – podając się za policjanta. Mówi, że poprzednia 
rozmowa telefoniczna była próbą wyłudzenia pieniędzy. Informuje, że 
oszust został namierzony. Nalega, aby osoba pokrzywdzona wypła-
ciła określoną sumę pieniędzy z banku i przekazała ją wyznaczonej 
osobie. Fałszywy policjant przekonuje osobę, że jej pieniądze pomogą 
w schwytaniu sprawcy.

Pamiętajmy!
1. Jeśli dzwoniąca osoba podaje się za policjanta bądź funkcjonariu-

sza CBŚ i prosi o przekazanie pieniędzy na pewno jest oszustem. 
Należy natychmiast zadzwonić na numer 997.

2. Jeżeli dzwoniący przedstawia się za wnuczka lub innego członka 
rodziny i potrzebuje naszej pomocy, należy niezwłocznie spraw-
dzić dzwoniąc do kogoś z rodziny.

3. Nie działajmy pochopnie lub pod presją czasu.
4. Nigdy nie przekazujmy pieniędzy nieznanym osobom.

Życzenia dla sołtysów
11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. To wyjątkowy urząd, bo 

bez wyznaczonych stałych godzin pracy i bez biurka, za to najbliżej 
ludzkich spraw. W świętokrzyskim funkcję tę piastuje 2.226 osób, 

w tym 9 w naszej gminie. Z okazji ich święta w dniu 12 marca życze-
nia sołtysom w imieniu własnym oraz przewodniczącej rady gminy 
Marzeny Piętak złożyli wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz sekretarz 
gminy Monika Mączyńska. –Sołtysi to ludzie zaangażowani w spra-

wy społeczności lokalnej, niekwestionowani liderzy naszych małych 
Ojczyzn, dzięki którym wieś zmienia swoje oblicze. Z okazji święta, 
sołtysom składamy życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukce-
sów w działalności sołeckiej i uznania społecznego – mówił w trakcie 
spotkania wójt.

W ostatnich latach Dzień Sołtysa staje się coraz popularniejszy 
w gminach. Święto ma na celu wyrażenie uznania wszystkim sołty-
som za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społeczeń-
stwa na rolę sołtysa w polskiej wsi.

Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez 

feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie 
czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę 
wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo 
ograniczona. W latach 1954-1972 sołtys był pośrednikiem między 
mieszkańcami wsi, a gromadzką radą narodową, po 1973 między 
mieszkańcami, a gminną radą narodową oraz naczelnikiem gminy. 
Obecnie sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zostaje nim 
osoba z miejscowej społeczności budząca największe zaufanie i sza-
cunek. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowa-
nia sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, 
realizowanie uchwał rady gminy czy też pobieranie podatku rolnego 
i leśnego.

W Polsce jest około 40 tysięcy sołtysów. Jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu sołtysami byli praktycznie wyłącznie mężczyźni, dziś panie - 
sołtyski - stanowią prawie jedną trzecią tej grupy.

Jacenty Kita
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II miejsce Magdaleny Niziołek 
W Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku - Kamiennej odbył 

się finał XIII Powiatowego Konkursu Ekologicznego Wiedzy o lesie.
W finale wzięło udział 20. uczniów z całego powiatu. Miło nam 

poinformować, że Magda Niziołek przygotowana do konkursu przez 
Edytę Bartosiewicz zajęła II miejsce. 

Konkurs wiedzy został zorganizowany już po raz trzynasty.
Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy to test sprawdza-

jący wiedzę teoretyczną o lesie, drugi to zadania praktyczne, które 
sprawdzają umiejętności uczniów. Finaliści musieli rozpoznać krąż-
ki drzewa, rozwiązać krzyżówkę, rozpoznać na fotografiach rośliny 
występujące w lasach, owady leśne oraz ich gatunki, rozpoznać na-

zwy gatunkowe drzew 
i krzewów.

Najlepszą wiedzą 
o lesie  popisał się Ka-
rol Kowalik z SP 7, 
drugie miejsce zajęła 
Magdalena Niziołek  
ze Szkoły Podstawo-
wej w Skarżysku Ko-
ścielnym, trzecie Mał-
gorzata Kałka z SP 2, 
czwarte - Kamila Je-

dlińska SP 7, piąte - Dariusz Domagała - SP Sorbin. Pozostali finaliści 
zostali wyróżnieni i otrzymali książki Puszcze i lasy Polski.

Wszyscy uczestnicy finału otrzymali pamiątkowe dyplomy i na-
grody  ufundowane przez Nadleśnictwo Skarżysko oraz Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska (laptop, tablety, aparaty fotograficzne). 
Trzy najlepsze szkoły (SP 7, SP Skarżysko Kościelne i SP 2) otrzymały 
również nagrody w postaci projektorów Acer.

Agnieszka Pakuła

„Niedźwiadki” na podium
Młodzieżowy zespół ludowy Niedźwiadki z Kierza Niedźwiedzie-

go pod kierunkiem Jacka Banaszczyka i Janusza Ulewińskiego zajął 
III miejsce w kategorii zespoły śpiewacze podczas Dziecięcej Estrady 
Folkloru, która 15 marca odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury 
w Kielcach.

Zdecydowała o tym pięcioosobowa Rada Artystyczna  po ocenie-
niu 28. prezentacji konkursowych.

Fundatorami nagród było Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz 
Kuratorium Oświaty w Kielcach, a transport zespołu na konkurs 
sponsorowała gmina Skarżysko Kościelne.

(jaki)

Nasi stypendyści
13. uczniów z Zespołu 

Szkół Transportowo-Me-
chatronicznych w Skar-
żysku-Kamiennej, w tym 
4. mieszkańców naszej 
gminy, podpisało umowy 
o stypendium ufundo-
wane przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. 
Są to uczniowie kla-
sy I kształcącej się 
w zawodzie technik 
transportu kolejo-
wego: Jakub Stąpór, 
Maciej Ulewiński, 
Damian Warwas 
i Piotr Woźniak.

Stypendia to realizacja wdrożonego w 2010 r. autorskiego progra-
mu stypendialnego spółki, skierowanego do najlepszych uczniów ko-
lejowych kierunków w 15. szkołach w całej Polsce.

Uczniowie otrzymują stypendium miesięczne w następującej wy-
sokości:  w pierwszym roku drugi semestr 300 zł, drugim roku 350 zł, 
w trzecim roku 400 zł , w czwartym roku 500 zł miesięcznie.

(jaki)
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Konkurs „Podwórko Nivea”
Gmina Skarżysko Kościelne poprzez odpowiednie wypełnienie 

formularza zgłoszeniowego przystąpiła do konkursu Podwórko Nivea. 

O ile na nasz projekt zagłosuje odpowiednia liczba osób, jest szansa 
że o takie miejsce integracyjno – rodzinne wzbogaci się Lipowe Pole 
Skarbowe (plac przyszkolny), o co zabiegała dyrektor szkoły Iwo-
na Maj.

NIVEA Polska 
od kilku już lat or-
ganizuje konkurs 
Podwórko NIVEA, 
w którym mogą brać 
udział gminy i spół-
dzielnie mieszkanio-
we. W 40. gminach 
i spółdzielniach, któ-
re zbiorą największą 
liczbę głosów powstaną niepowtarzalne Rodzinne Miejsca Zabaw. 

Głosować można już od 1 kwietnia, a szczegóły dostępne są na 
stronie internetowej www.nivea.pl/podworko. Będzie można oddać 
drogą internetową każdego dnia jeden głos.

(jaki)

Wandal złapany
Skarżyscy policjanci zatrzy-

mali 21-letniego mieszkańca 
Skarżyska-Kamiennej podejrze-
wanego o zdemolowanie przy-
stanku autobusowego na terenie 
gminy Skarżysko Kościelne. Za 
to przestępstwo kodeks karny 
przewiduje karę do 5 lat więzie-
nia.

Do tego zdarzenia doszło 
w lutową noc. Po północy dyżurny skarżyskiej komendy otrzymał 
zgłoszenie dotyczące mężczyzny demolującego wiatę przystanku au-
tobusowego. We wskazane miejsce natychmiast skierowano policyj-
ny patrol. Funkcjonariusze w rejonie przystanku zauważyli mężczy-
znę, który na ich widok zaczął uciekać. Mundurowi ruszyli w pościg. 
Chwilę po tym sprawca był już w ich rękach. Okazał się nim 21-latek 
ze Skarżyska-Kamiennej. Mężczyzna był pijany. Badanie wykazało 2,5 
promila alkoholu w organizmie.

Policjanci z grupy opracyjno-dochodzeniowej przeprowadzili 
oględziny miejsca zdarzenia. Jak ustalono, 21-latek wybił trzy szy-
by w wiacie przystanku. Straty zostały oszacowane na kwotę 800 zł. 
Sprawca trafił do policyjnego aresztu. Może mu grozić do 5 lat wię-
zienia.

D.Sz.

„Dni Otwarte Stacji Uzdatniania Wody” 
Jesienią 2014 roku zakończyły się prace modernizacyjne stacji 

uzdatniania wody w Skarżysku – Kamiennej, z której zasilana jest 
także sieć w naszej gmi-
nie. Oficjalne jej oddanie 
do użytku miało miejsce 
w listopadzie, a w marcu 
tego roku podczas Dni 
Otwartych każdy z chęt-
nych mógł się zapoznać 
z efektami.

Stacja Uzdatniania 
Wody przy ul. Cichej 17  w Skarżysku- Kamiennej została  rozbu-
dowana i zmodernizowana w okresie od 30.04.2013r do 30.09.2014r 
jako jedno z zadań  Projektu pn. Budowa i modernizacja kanalizacji 
sanitarnej w Skarżysku - Kamiennej i Skarżysku Kościelnym współfi-
nansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  
w  ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Prace budowlane 
obejmowały między innymi budowę zbiorników wody czystej i wody 
surowej, budowę budynku pompowni sieciowej oraz modernizację 
hali filtrów.    

Podczas Dni Otwartych Stacji Uzdatniania Wody można było za-
poznać się z jej  obiektami, funkcjonowaniem, oraz  procesem uzdat-
niania wody.

(jaki)

To były Walentynki!

Rady sołeckie Skar-
żysko Kościelne I i II 
zorganizowały Wieczor-

nicę Walentynkową w dniu 14 lutego, którą prowadzili Bogusława  
Kowalik i Szymon Płusa. 

Atrakcji i konkursów nie brakowało. W sumie wręczono 4 pucha-
ry i ponad 70 dyplomów w konkursach tańca towarzyskiego, gaszenia 
miłosnych uczuć, piosenki karaoke. 

Na pamiątkę spotkania każdy z uczestników wpisał się na płót-
nie przygotowanym na tę uroczystość przez Marka Adamczyka  
i Jadwigę Chyb.

(jaki)
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cyjnego: Annę Dobrucką, Anastazję Górzyńską, Martę Kocia,  
Małgorzatę Lisowską, Katarzynę Malik, Beatę Pastuszka oraz  
Renatę Wolską. Później zapoznał przede wszystkim rodziców 
z potencjałem edukacyjnym, sporto-
wym, a nawet żywieniowym szkoły. –Za-
pewne utworzone zostaną dwie klasy I, 
nauczanie będzie się odbywać na jedną 
zmianę – mówił W. Woźniak.

Później zebrani zapoznawali się 
z pozaedukacyjnym potencjałem szkoły. 
Oglądaliśmy pokazy taneczne Patrycji 
Michalskiej i Wojtka Woźniaka (walc, 
cha-cha, sambę), występy wokalne i ta-
neczne. Bardzo szybko do zabawy włą-
czyli się przedszkolacy, a szczególnym 
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia 
sportowe dzieci wraz z rodzicami popro-

wadzone przez Waldemara Piastę, który już dziś zachęcał przedszko-
laków do zainteresowania się piłką nożną. –W trzech grupach wieko-
wych od września aktualnie trenuje ok. 50. młodych piłkarzy, w tym 

jedna, ale bardzo utalentowana dziewczynka. Dotychczas w prowa-
dzonej lidze jesteśmy li-
derami klasyfikacji. Ro-
zegraliśmy 30 meczów, 
z których tylko 3 to remi-
sy, reszta to zwycięstwa – 
mówił W. Piasta.

Śpiewała też wo-
kalistka Oliwia Kocia, 
Renata Wolska popro-
wadziła wspólne zajęcia 
muzyczne, zaś na koniec 

wszyscy zebrani mieli możliwość obejrzeć klasy, w których od wrze-
śnia zasiądą pierwszoklasiści.

Zapraszamy do naszej szkoły!!!
Jacenty Kita

„Szkoła uczy i bawi”

Pod tym tytułem 18 marca w SP w Skar-
żysku Kościelnym odbyły się Dni Otwarte 
szkoły adresowane dla przedszkolaków i ich 
rodziców. To było naprawdę fajne spotkanie, 
umiejętnie poprowadzone przez nauczycieli 
klas I-III, którzy już na kilka miesięcy przed  
1 września 2015 roku potrafili zintegrować 
środowisko przedszkolaków z nowym wy-
zwaniem, jakim będzie rozpoczęcie nauki 
(ale z elementami zabawy) szkolnej.

Rodzice nie zawiedli, całość wydarzenia 
poprowadzi ła Anastazja Górzyńska, 
obecnych powitał dyrektor Witold  

Woźniak, a kilka słów do zebranych skierowała sekretarz gminy  
Monika Mączyńska.

Dyrektor najpierw przedstawił nauczycieli nauczania integra-
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Pamiętali o Strażackich Druhenkach

Strażacy z Lipowego Pola Plebańskiego pamiętali o Strażackich 
Druhenkach i z okazji Dnia Kobiet zorganizowali dla nich spotkanie 

okolicznościowe. Były nie tylko życzenia, kwiaty, poczęstunek serwo-
wany przez panów, ale na tę okoliczność powstał też wiersz Strażac-
ka myśl:

Tego roku, w dzień marcowy
Przyszła komuś myśl do głowy,
By zgromadzić wszystkie Panie
Przy strażackim Kapelanie.
 Przyszły rano do kościoła,
 A Kapelan tak zawołał: 
 Dziś z intencji naszej straży
 Bóg Was wszystkie mszą obdarzył!
Ucieszyły się, modliły…
I do straży pospieszyły,
Bo Ksiądz Proboszcz Im ogłosił,
Że Je Prezes tam zaprosił.
 No i były zaskoczone, 
 Że tam stoły zastawione, 
 Że herbatka i ciasteczka… 
 Że talerzyk i łyżeczka… J
A na tacy dla druhenek, 
Dla mężatek i panienek,
Prócz cukierków i słodkości
Podziw był i znak wdzięczności.
 Nagle wyszli Dwaj Wspaniali
 Co życzenia Im składali, 
 Całowali je po rączkach, 
 Po pierścionkach, po obrączkach J
Każdej różę też wręczyli,
Potem ciasto nałożyli…
Więc myślały: „Żal, niestety,
Że raz w roku Dzień Kobiety”…
 „Postarali się druhowie…
 - Każda z dumą dzisiaj powie-
 Omodlili, zaskoczyli,
 Serca znowu nam podbili!”.
Dzisiaj wspólnie wszystkie Panie 
Mówią Druhom jedno zdanie:
„Dziękujemy… Pamiętamy…
Dobrze, że WAS tutaj mamy!

Dzień Kobiet w Lipowym Polu Skarbowym
Sołtys a zarazem radny Włodzimierz Foch wraz z radą sołecką 

Lipowego Pola Skarbowego dla mieszkanek sołectwa zorganizowali 
spotkanie z okazji Dnia Kobiet.

Przybyłe panie powitał W. Foch, po czym zebrani wysłuchali 
programu w wykonaniu podopiecznych świetlicy wiejskich przygoto-

wanych przez Agnieszkę Sadzę. W rolę aktorów wcielili się: Kinga 
Nowak, Karolina Minda, Ola Bilska, Inga Bilska, Julia Glijer, Domi-
nika Sadza, Kacper Niziołek i Aleks Kiełbasa. Nie zabrakło życzeń 

i tradycyjnych 
goździków oraz 
słodkiego po-
częstunku.

W przygoto-
wanie spotkania 
aktywnie włą-
czyli się panowie 
z rady sołeckiej.

(jaki)
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Zakończył się cykl zebrań 
sprawozdawczych OSP

22 lutego rozpoczął się cykl corocznych zebrań sprawozdawczych 
u strażaków, w trakcie których druhowie podsumowują mijający rok, 
kwitują działalność zarządu oraz określają plany na najbliższe 12 mie-
sięcy. Na każdym z zebrań w dyskusjach przewijały się dwa podstawo-
we zagadnienia: przesuwanie na koszt gmin coraz większych zadań 
związanych z funkcjonowaniem systemu ratowniczo – gaśniczego 
oraz coraz mniejsze zainteresowanie ze strony młodzieży wstępowa-
niem do OSP. Ale każde zebranie było inne.
Kierz Niedźwiedzi

Jako pierwsi zebra-
li się druhowie z Kierza 
Niedźwiedziego. Zebranie 
otworzył prezes jednostki 
Dariusz Sasal, po czym 
prowadzenie zebrani po-
wierzyli Mirosławowi  
Sasal. Dopisali goście: 
poseł Andrzej Bętkow-
ski, prezes powiatowy 

OSP, Ireneusz Żak – wiceprezes ZW ZOSP w Kielcach, wójt gminy  
Zdzisław Woźniak, radny powiatowy Paweł Wiatr, radni rady gmi-
ny Stanisław Czubak 
i Tomasz Winiar-
ski, przedstawiciel 
KP PSP mł. bryg. 
Michał Ślusarczyk, 
zajmujący się spra-
wami ppoż. w urzę-
dzie gminy Ksawery 
Krupa, delegacje 
jednostek z Grzybo-
wej Góry i Lipowego 

Pola Plebańskiego.
Ze sprawozdania 

przedłożonego przez 
prezesa wynika, że miej-
scowa jednostka w 2014 
roku uczestniczyła w 14. 
akcjach, w tym 11. po-
żarach i 3. miejscowych 
zagrożeniach. Na pod-
kreślenie zasługuje bar-

dzo dobra praca z młodzieżą, o czym świadczą wyniki osiągane przez 
młodzież z Kierza na OTWP Młodzież zapobiega pożarom nie tylko 
na szczeblu powiatowym, ale i wojewódzkim (co jak na razie potwier-

dzają tegoroczne eliminacje gminne). Sprawozdanie finansowe przed-
stawił Norbert Bodo, a komisji rewizyjnej wraz z wnioskiem o ab-
solutorium Mirosław Sasal. Czterem druhom wręczono świadectwa 
ukończenia kursów kwalifikacyjnych. W tym roku strażacy z Kierza 
w dalszym ciągu planują remont strażnicy.

Wykonane w ostatnich latach prace remontowe, od czasu odej-
ścia od niewoli szydłowieckiej, podkreślił prezes zarządu powiatowe-
go dh. poseł Andrzej Bętkowski. Dane statystyczne z działalności 
ratowniczo – gaśniczej w odniesieniu do całego powiatu przedstawił 
przedstawiciel KP PSP Michał Ślusarczyk, wójt Zdzisław Woźniak 
podkreślił społeczne zaangażowanie druhów m.in. przy dystrybucji 
warzyw i owoców z Banku Żywności. Radny powiatowy Paweł Wiatr 
w sposób szczególny podkreślił działalność Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej, zaś o mającej się odbyć za rok kampanii sprawozdawczo 
– wyborczej OSP mówił wiceprezes ZW ZOSP Ireneusz Żak.
Grzybowa Góra

Pierwszego mar-
ca swe zebranie mieli 
strażacy z Grzybowej 
Góry. Prezes Marian 
Gładyś powitał go-
ści: posła Andrzeja  
Bętkowskiego, prze-
wodniczącą rady 
gminy Marzenę Pię-
tak, wójta Zdzisława  

Woźniaka, radnego Sebastiana Pika, przedstawiciela KP PSP Wie-
sława Ungiera, dyrek-
tor szkoły Małgorzatę 
Strzelec, sołtys Mag-
dalenę Piętak, prze-
wodniczącego rady 
sołeckiej Waldemara 
Dwojaka, komendan-
ta gminnego Piotra 
Jańca, strażaków z po-
zostałych jednostek. 
Minutą ciszy uczczoną 
pamięć zmarłego druha Kazimierza Grzmila, członka OSP od 1945 

roku. 
Ze sprawozdania 

złożonego przez preze-
sa wynika, że aktual-
nie w jednostce działa 
41. strażaków. Minio-
ny rok był szczególny 
w związku z obchodami 
80. rocznicy powstania 
jednostki. Naczelnik  
Marek Grzyb przed-



Nasza Gmina 11M a r z e c  2015 Nasza GminaM a r z e c  2015 11

u  s t r a ż a kó w

stawił działalność ra-
towniczo – gaśniczą, 
na którą w 2014 roku 
złożyło się 35 wyjaz-
dów – 23 do pożarów, 
10 do miejscowych 
zagrożeń, a dwa to 
alarmy fałszywe. In-
formację o działal-
ności organizacyjnej 

przedstawiła Małgorza-
ta Strzelec, prowadząca 
jednocześnie wzorowo 
kronikę jednostki, wy-
różnianą na szczeblu kra-
jowym. 

Zebrani podjęli 
uchwałę w sprawie nada-
nia honorowego człon-
kostwa dh Tadeuszowi 

Płusa. W dyskusji głos zabrali zaproszeni goście, a tematyka związana 
była ze sprawami bieżącymi strażaków.
Lipowe Pole Plebańskie

Nietypowo zaczę-
ło się zebranie OSP 
w Lipowym Polu Ple-
bańskim. Ledwie co 
druhowie powrócili 
z pogrzebu dh. Krzysz-
tofa Łyżwy i szykowali 
się do obrad, zawyła 
syrena wzywająca do 
akcji. Jeden zastęp po-

jechał do ogromnego pożaru fabryki mebli w Suchedniowie, drugi do 
gaszenia pożaru łąk. 

Zebranie otworzył i przewodniczył Tadeusz Chyb, a wśród go-
ści byli: poseł Andrzej Bętkowski, Ryszard Januszek – dyrektor 
biura ZW ZOSP w Kielcach, przewodnicząca rady Marzena Pię-
tak, wójt Zdzisław Woźniak, radny powiatowy Paweł Wiatr, radny  

Włodzimierz Foch, koledzy 
strażacy z Kierza (z Grzybowej 
Góry również pojechali do Su-
chedniowa).

Sprawozdanie za 2014 rok 
złożył prezes Tadeusz Chyb, 
o finansach mówił dh Ludwik 
Niziołek, a sprawozdanie z dzia-
łalności komisji rewizyjnej wraz 
z wnioskiem o absolutorium dh 
Jerzy Korycki. Prezes przedsta-

wił plan pracy i plan finansowy na ten rok, po czym zebrani jednogło-
śnie udzielili zarządowi skwitowanie za 2014 rok.

Później poseł Bętkowski mówił o działalności organizacyjnej OSP 
w skali powiatu i województwa. Ryszard Januszek podkreślił, że był 
już w tym roku na 8. zebraniach, ale to jest pierwsze, gdzie wzrosła 
liczba członków. –Na południu województwa są jednostki, które mają 
nawet trzy nowe samochody, a nie ma kto wyjechać do pożaru - dodał.

Jacenty Kita
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Powalczą na szczeblu powiatowym
18 marca poznaliśmy finalistów eliminacji gminnych Ogólnopol-

skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom.

Do rywalizacji na poziomie gminnym przystąpiło łącznie 12. 
uczniów szkół podstawowych oraz 5. uczniów gimnazjum wyłonio-
nych wcześniej w eliminacjach szkolnych (o czym na stronie obok). 

Uczniowie w ciągu pół godziny do rozwiązania mieli 20 pytań te-
stowych a o zasadach punktacji i oceniania przypomnieli przedstawi-
ciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ze Skarżyska 

– Kamiennej Michał Ślusarczyk i Marcin Kuźdub. Niektórzy ucznio-
wie z sali wyszli już po kilku minutach, a przy tym wyniki okazały się 
bardzo dobre.

Ostatecznie w kat. gimnazjów zwyciężyła Julia Sasal – 20 pkt. 
– maksymalna ilość (Kierz Niedźwiedzi) przed Weroniką Pożogą 

(Kierz), zaś po dogrywce III miejsce zajął Kacper Gładyś pokonując 
swego kolegę z Grzybowej Góry Wojtka Strzelca. Z kolei w kat. szkół 
podstawowych na I miejscu uplasowała się Julia Lelonek – 20 pkt. – 
maksymalna ilość – (Kierz), II był Wiktor Winiarski (Kierz), zaś III 
Jowita Wiatr (Grzybowa Góra).

Nagrody najlepszym, a dyplomy wszystkim uczestnikom wręczy-
li: wójt Zdzisław Woźniak, przedstawiciele KP PSP Michał Ślusar-

czyk i Marcin Kuźdub, komendant gminny OSP Piotr Janiec, prezesi 
poszczególnych jednostek Dariusz Sasal, Marian Gładyś i Tadeusz 
Chyb oraz Ksawery Krupa z urzędu gminy.

Nagrody zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Skarży-
sku Kościelnym.

Eliminacje powiatowe odbędą się 10 kwietnia, a naszych zawodni-
kom życzymy awansu do finału wojewódzkiego.

Turniej (XXXVIII edycja na szczeblu krajowym) ma na celu po-
pularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie 
ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 
W szczególności zaś służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzie-
ży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania 

na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się 
podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożar-
niczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji 
ruchu strażackiego.

Jacenty Kita
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Strażacy w szkołach
Strażacy z OSP Lipowe Pole Plebańskie 3 lutego odwiedzili 

uczniów Szkoły Podstawowej w Majkowie i w Lipowym Polu Skarbo-
wym, którym zapre-
zentowano wóz bojo-
wy typu MAN. 

Dzieci z zaintere-
sowaniem przymie-
rzały stroje strażackie, 
kierowały ruchem 
drogowym oraz mo-
gły wczuć się w rolę 
prawdziwych stra-
żaków zasiadając za 

kierownicą wozu ga-
śniczego.

Uzyskany sprzęt 
sportowy od darczyń-
ców został przekazany 
dzieciom w obu szko-
łach.

Zarząd Stowarzy-
szenia OSP w Lipo-
wym Polu Plebańskim 

serdecznie dziękuje 
Sponsorom za nagro-
dy, a Dyrekcjom szkół 
za możliwość przepro-
wadzenia eliminacji 
oraz uwrażliwianie 
najmłodszego pokole-
nia na sprawy bezpie-
czeństwa.

Tadeusz Chyb

należało dwukrotnie przepro-
wadzić dogrywkę. W rezulta-
cie, w wyniku przeprowadzo-
nych eliminacji, finalistami 
zostali: Dominika Piasec-
ka – I miejsce, Piotr Zuba 
– II miejsce oraz Patrycja  
Wożyńska – III miejsce. 
Sponsorami nagród dla 
uczestników byli: Andrzej Bętkowski – poseł na Sejm R.P., Bartosz 
Bętkowski – radny powiatu skarżyskiego, Grzegorz i Kamil Paź – 
Zakład Usług Motoryzacyjnych z Majkowa. Stowarzyszenie OSP  
w Lipowym Polu Plebańskim jest fundatorem głównej nagrody – wy-
jazdu zwycięzcy na letni obóz strażacki w Jarosławcu, nad morzem.
Kierz Niedźwiedzi

Również w Publicz-
nej Szkole Podstawowej 
w Kierzu Niedźwiedzim 
odbyły się eliminacje 
szkolne. Konkurs zorga-
nizowali przedstawiciele 
Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kierzu. Wiedzę 
swą sprawdzało 9. uczest-
ników z klas V-VI. W celu 

wyłonienia zwycięzców nale-
żało przeprowadzić dogrywkę 
o trzecie miejsce. W wyniku 
przeprowadzonych eliminacji 
finalistami zostali: I miejsce 
– Zuzanna Lelonek, II miej-
sce – Mateusz Ulewiński,  III 
miejsce – Wiktor Winiarski 
Zwycięzcy otrzymali w na-
grodę piłki do gry, natomiast 
wszyscy uczestnicy pamiątko-
we dyplomy ufundowane przez miejscowych strażaków.
Grzybowa Góra

W Szkole Podstawowej 
w Grzybowej Górze nadzór 
na eliminacjami szkolnymi 
sprawowało OSP Grzybowa 
Góra. Pod czujnym okiem 
prezesa Mariana Gładysia 
uczniowie i uczennice klasy  
V i VI rozwiązywali test 
wiedzy zawierający pytania 

z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej. Najlepszą 
znajomością zagadnień 
wykazała się Jowita Wiatr 
z kl. V, która wygrała 
dwutygodniowy pobyt na 
obozie strażackim nad Mo-
rzem Bałtyckim w miej-
scowości Jarosławiec. Dru-
gie miejsce zajął Konrad  
Mularski z kl. VI, natomiast trzecie miejsce wywalczyła Julia Pik z kl. 
V. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki ufundo-
wane przez OSP Grzybowa Góra. 

Zebrał: (jaki)

Oto laureaci eliminacji szkolnych
W pierwszej połowie marca we wszystkich szkołach przeprowa-

dzone zostały eliminacje szkolne kolejnej edycji Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom.
Lipowe Pole Plebańskie

3 marca 2015 r. druhowie ze Stowarzyszenia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim w składzie: Wojciech Chyb, 
Mariusz Kamiński i prezes Tadeusz Chyb przeprowadzili elimina-
cje Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu szkół podstawowych 
w Majkowie. Do konkursu przystąpiło 11. uczniów z klas V i VI, re-
prezentujących wysoki poziom wiedzy, co świadczy o bardzo dobrym 
przygotowaniu, zainteresowaniu dziedziną pożarnicza, a także kon-
kurencyjnością. Nadmienić trzeba, że w celu wyłonienia zwycięzców 
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atrakcyjne nagrody. Dzie-
ci pląsały w rytm lambady 
oraz wykonywały kolejne 
elementy znanego i lubia-
nego przez wszystkich tańca 
Kaczuszki. Po słodkim po-
częstunku przyszedł czas na 
spalenie kalorii i naładowa-
nie się pozytywną energia. 
Całą  imprezę uatrakcyjniła 
ukochana już przez wszyst-
kich zumba, którą poprowadził instruktor Artur Cieślik. Pobudza-
jąca do życia muzyka doskonale poprawiła nastrój wszystkich zebra-
nych. Była to świetna zabawa, do której dołączyli także rodzice dzieci 
oraz kadra pedagogiczna. 

Jak na każdym balu nie mogło zabraknąć wyboru króla i królowej. 
Oklaskami zebrani zdecydowali, że najpiękniej prezentują się Maja 

Rutkowska oraz Kacper 
Magdziarz – dzieci z naj-
młodszej grupy przed-
szkolaków. Na ich cześć 
został odtańczony uro-
czysty taniec. Uwieńcze-
niem wspaniałego balu 
było otrzymanie przez 
dzieci paczek ze słody-
czami, które ufundowa-
ne były przez firmę Fit-
ness–Giełda prowadzoną 

przez Małgorzatę i Andrzeja Jęcek.
Dzieci odwiedziły także Nadleśnictwo w Skarżysku – Kamiennej. 

Była to niesamowita lekcja przyrody, w której czynnie brały udział. 
W szkole odbyły się także zajęcia Matmalandii, podczas których 

uczestnicy zimowiska gra-
li w gry matematyczne 
i uczestniczyli  w różno-
rodnych zabawach. Zor-
ganizowano także zajęcia 
plastyczne – malowanie 
palcami, zabawy z gro-
chem, kaszą i ryżem. Kolej-
ną atrakcją zimowiska był 
wyjazd do Teatru Kubuś 
w Kielcach na przedstawie-
nie Przygody Koziołka Ma-
tołka. Po obejrzeniu spek-
taklu odbyło się spotkanie z aktorem. 

Był także pokaz magii, którym wszyscy byli oczarowani. Dzieci 
pojechały również do Bawialni Pana Kota w Skarżysku- Kamiennej. 
Tam miło spędziły czas na wspólnej zabawie.

Hubert Szlęzak

i  P O  fe r i ac h . . .

Zimowisko w Lipowym Polu Skarbowym
16 lutego w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym 

prowadzonej przez Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój na rozpoczęcie 

zimowiska odbył się Zimo-
wy bal karnawałowy. 

Szkoła przygotowała 
paletę różnych atrakcji dla 
swoich uczniów, aby nie 
nudzili się w domach pod-
czas ferii. 

Podczas balu na par-
kiecie nie zabrakło: księż-
niczek, strażaków, wróżek, 
biedronek i czarodziejek. 
Prowadzące – Karolina 

Bąk i Ilona Wątła zapewniły najmłodszym wiele ciekawych atrakcji. 
Były to  zabawy z ki-
sielem, balonami, czy 
konkurs Kopciuszek 
polegający na wybra-
niu grochu spośród 
innych produktów, 
oraz mistrzowska za-
bawa na czas: robimy 
mumie. Podczas balu 
zostały rozstrzygnięte 
dwa konkursy – pla-
styczny zatytułowa-
ny Zimowy pejzaż oraz wokalny Śpiewać każdy może. W pierwszym 
z nich zwyciężył Kacper Karwiński, drugie miejsce zajęła Zuzanna 
Płusa, a trzecie Hubert Szymczyk. 

W konkursie wokalnym natomiast pierwsze miejsce zajął Ja-
kub Mendak, drugie Natalia Blajerska, a trzecie miejsce przypadło  
Amelii Blajerskiej. Zwycięzcy obu konkursów otrzymali bardzo 
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i  P O  fe r i ac h . . .

I po feriach…
W okresie ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 w Szkole 

Podstawowej w Grzybowej Górze zostały zorganizowane zajęcia opie-
kuńczo-wychowawcze 
dla dzieci i młodzie-
ży. Od 16 do 26 lutego 
w godzinach od 8.00 
do 16.00 chętni mo-
gli skorzystać z oferty 
zajęć i atrakcji przy-
gotowanych przez na-
uczycieli miejscowej 
szkoły. 

W trakcie ferii 
dzieci oglądały filmy 
familijne i animowane, brały udział w zajęciach plastycznych i tech-
nicznych, grały w gry planszowe, a także bawiły się, dokazywały 
i odpoczywały od nauki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zaję-
cia kulinarne podczas których uczniowie samodzielnie przygotowy-

wali słodkości: dzieci starsze 
pod okiem Pani Kingi Gaw-
ron upiekły faworki, a dzieci 
młodsze razem z Panią Joanną  
Bernacką lepiły słodkie szyszki 
– PYCHOTAAA! :) 

Również turniej tenisa sto-
łowego zgromadził sporą grupę 
dzieci, które pod okiem Rafała 
Lipki rywalizowali o Puchar 
Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Grzybowej Górze w dwóch 
grupach wiekowych: ucznio-
wie i uczennice klas I-III oraz 
uczniowie klas IV-VI. Roz-
grywki zostały rozegrane syste-
mem każdy z każdym, a walka 

toczyła się o każdy punkt. Nieoczekiwanie w grupie młodszej triumfo-
wała Anna Strzelec z klasy II, która nie dała szans przeciwnikom wy-
grywając wszystkie mecze. Drugie miejsce zajął Daniel Gładyś z kl. 
III, a trzecia była 
Paulina Karpeta 
z kl. I. W grupie 
starszej chłopcy 
stoczyli kilkana-
ście zaciętych po-
jedynków, a całe 
podium przypadło 
uczniom z klasy 
VI. Bezapelacyjnie 
najlepszy okazał 
się Konrad Mu-
larski triumfując 
bez straconego 
seta! Drugie miej-
sce przypadło Piotrowi Gąsce, a trzecie wywalczył Kamil Zawada. 
Wszyscy medaliści otrzymali z rąk dyrektor Małgorzaty Strzelec pa-
miątkowe puchary, a przegrani pamiątkowe dyplomy. 

Niestety tegoroczna aura tak nas rozpieściła, że nie pozwoliła 
zorganizować kuligu, czego bardzo żałują i dzieci, i dorośli. Następ-
na okazja dopiero za rok... Całe ferie zimowe upłynęły w atmosferze 
relaksu i wypoczynku, aż ciężko było wrócić do nauki na początku 
marca. 

Rafał Lipka

„Biała szkoła” i obóz językowy w Krynicy 
Zdroju

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwie-
dzim wyjechali na kolejną wycieczkę w ramach projektu Klucz do 
przyszłości. Tym razem był to tygodniowy obóz językowy w Krynicy 
Zdrój zorganizowany w dniach od 8 do 14 marca.

Na dzieci czekało tam mnóstwo atrakcji m.in. zwiedzanie cieka-
wych miejsc z przewodnikiem, wjazd kolejką na Górę Parkową, zjazdy 
trasą saneczkową, jazda na łyżwach, basen.

Uczniowie mieli możliwość wejścia do Pijalni Wód i spożywania 
tam zdrowej, leczniczej wody. Organizowane były również wycieczki 

m.in. do pasieki miodu w Kamiannej, gdzie dzieci spróbowały miodu 
oraz wykonały własnoręcznie woskową świeczkę oraz do Jaworzyny 
Krynickiej, gdzie dzieci przejechały się koleją gondolową. 

Największą atrakcją okazał się trzydniowy kurs nauki jazdy na 
nartach, prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów. Po 
skończonym kursie dzieciom zostały wręczone dyplomy. 

Oprócz wielu atrakcji i zabaw dzieci codziennie miały zorganizo-
wane lekcję języka angielskiego, które odbywały się w pensjonacie lub 
w terenie.

Wyjazd należał do bardzo udanych i z pewnością długo pozosta-
nie w pamięci.

Więcej zdjęć na pspkierz.szkolna.net
Katarzyna Woźniak
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Zimowy bal karnawałowy
16 lutego w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym 

prowadzonej przez Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój na rozpoczęcie 
zimowiska odbył się Zimowy bal karnawałowy. 

Sala gimnastycz-
na na kilka godzin 
zamieniła się w salę 
balową pełną ba-
lonów, serpentyn 
i postaci z bajkowych  
światów. Na parkiecie 
nie zabrakło: księż-
niczek, strażaków, 
wróżek, biedronek 
i czarodziejek. Prowa-
dzące – Karolina Bąk  
i Ilona Wątła zapewniły najmłodszym wiele ciekawych atrakcji. Były 
to  zabawy z kisielem, balonami, konkurs pt. Kopciuszek polegający na 
wybraniu grochu spośród innych  produktów, oraz mistrzowska zaba-
wa na czas: robimy mumie . Podczas balu zostały rozstrzygnięte dwa 
konkursy – plastyczny zatytułowany „Zimowy pejzaż” oraz wokalny 
Śpiewać każdy może. W pierwszym z nich zwyciężył Kacper Karwiń-
ski, drugie miejsce zajęła Zuzanna Płusa, a trzecie Hubert Szym-
czyk. W konkursie wokalnym natomiast pierwsze miejsce zajął Jakub  
Mendak, drugie Natalia Blajerska, a trzecie miejsce przypadło 

Amelii Blajerskiej. 
Zwycięzcy obu kon-
kursów otrzymali 
bardzo atrakcyjne 
nagrody. Dzieci plą-
sały w rytm lambady 
oraz wykonywały 
kolejne  elementy 
znanego i lubiane-
go przez wszystkich 
tańca Kaczuszki. 

Po słodkim poczęstunku przyszedł czas na spalenie kalorii i na-
ładowanie się pozytywną energią. 
Całą  imprezę uatrakcyjniła uko-
chana już przez wszystkich zumba, 
którą poprowadził instruktor Artur 
Cieślik. Pobudzająca do życia mu-
zyka naprzemiennie o różnej inten-
sywności doskonale poprawiła na-
strój wszystkich zebranych. 

Była to świetna zabawa, do któ-
rej dołączyli także rodzice dzieci 
oraz kadra pedagogiczna. Jak na każdym balu nie mogło zabraknąć 
wyboru króla i królowej balu. Oklaskami zebrani zdecydowali, że naj-

piękniej prezentują się Maja 
Rutkowska oraz Kacper 
Magdziarz – dzieci z naj-
młodszej grupy przedszko-
laków. Na ich cześć został 
odtańczony uroczysty ta-
niec. Uwieńczeniem wspa-
niałego balu było otrzyma-
nie przez dzieci paczek ze 
słodyczami, które ufundo-

wane były przez firmę Fitness–Giełda prowadzoną przez Małgorzatę 
i Andrzeja Jęcek. Serdecznie dziękujemy sponsorom ! Kolejny bal już 
za rok... 

Ilona Wątła

Bal karnawałowy w przedszkolu
Bal karnawałowy 

dla  przedszkolaków 
to dzień niezwykły, 
często wyczekiwany 
przez wiele tygodni. 
Jest atrakcją bar-
dzo lubianą przez 
najmłodszych, do-
starczającą im wielu 
przeżyć i radości. 

Tak też było w naszym przed-
szkolu.  U nas bal karnawało-
wy poprowadzony został przez  
DJ Tomasza Gluzę. Tematyka 
naszego balu odwoływała się do 
polskiej tradycji ludowej. Dzie-
ci przybyły w niezwykle koloro-
wych, barwnych strojach ludo-
wych, charakterystycznych dla 
naszego regionu, które podziwia-
liśmy z zachwytem. Nie zabrakło 
również konkursów, w których 
bardzo chętnie wszyscy uczestni-
czyli. W trakcie karnawałowych 
szaleństw można było posilić się 

słodką przekąską i napić soczku. Na buziach małych tancerek i tance-
rzy malował się uśmiech, który nie znikał, mimo chwilowego zmęcze-

nia. Było bardzo 
wesoło. 

A kiedy czas 
zabaw dobiegł koń-
ca dzieci z żalem 
opuszczały balową 
salę. Przedszkolaki 
mile wspominały 
czas spędzony na 
wspólnej zabawie. 

Dziękujemy 
dzieciom i rodzi-
com za zaangażo-
wanie w przygo-

towanie pięknych  strojów ludowych. Kolejny bal karnawałowy już 
za rok.

Monika Sławińska
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Dzień Kobiet w Zakładzie Krawieckim DANA
Marzec wyjął grosik srebrny, 
Teraz będzie mu potrzebny. 
Do kwiaciarni marzec pobiegł, 
Kupić bukiet na Święto Kobiet.

 Z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Kobiet 
16 marca dzieci z Przed-
szkola Samorządowego 
w Skarżysku Kościel-
nym  zaprezentowa-
ły wszystkim paniom 
z Zakładu Krawieckie-
go DANA w Skarżysku 
Kościelnym wiązankę 
słowno - muzyczną pt. 
Wszystkiego Najlepsze-
go. 

W tym dniu chłopcy okazali się prawdziwymi dżentelmenami. 
Zadbali o spodnie na kant 
i elegancką koszulę. Wier-
szowane życzenia sprawiły 
wiele radości słuchaczkom. 
Deklamowane wiersze 
podkreślały także trudną 
i odpowiedzialną prace 
wykonywaną przez kobie-
ty w różnych zawodach. 

Na zakończenie wystę-
pu dzieci wręczyły na ręce 

pani Danuty Banaczek kosz pełen niespodzianek. Po zakończonym 
występie na przedszkolaki czekał słodki upominek.  

Monika Sławińska

Świąteczna dyskusja o książce
Spotkanie Dysku-

syjnego Klubu Książki 
w dniu 19 marca miało 
wyjątkowy charakter 
w związku ze zbliżają-
cymi się Świętami Wiel-
kiej Nocy

Na początek klu-
bowiczkom życzenia 
złożyli wójt Zdzisław 

Woźniak i sekretarz gminy Monika Mączyńska. Przy świątecznym 
stole dyskutowano o dwóch książkach: Tajemnica Magdaleny Kata-
rzyny Zychli oraz Podarunek Cecylii Ahem.

(jaki)

Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczne 
zabawy zimą”

Konkurs profi-
laktyczno – plastycz-
ny Bezpieczne zaba-
wy zimą ogłoszony 
przez wychowawcę 
klasy Ib M. Lisowską 
i pedagog R. Wiatr 
został rozstrzygnię-
ty. 

Do organizato-
rów złożono 20 prac. 

Uczestnikom konkursu dziękujemy za aktywność i wykonane prace.
W klasach młodszych (I-III) I miejsce zajął Adam Kapusta – kla-

sa Ia i  Natalia Sołsa 
- klasa III,  II miej-
sce -  Oliwia Ogar - 
klasa Ib i  Wiktoria 
Stefańska- klasa IIa, 
zaś III miejsce Julia 
Solarz – klasa IIb. 
Wyróżnienie jury 
przyznało Amelii 
Rosińska - klasa Ib.

Spośród uczniów 
klas IV-VI najlepszy 
okazał się Patryk Jędrzejczyk – klasa IV,  II miejsce zajęła Karolina 
Sieczka – klasa IV, a  III miejsce - Igor Dąbrowa – klasa IV.

Renata Wiatr
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Nasi gromią rywali
Akademia Piłkarska Legii Warszawa jest wyjątkowym projektem 

w skali kraju, który ma na celu kompleksowe wyszkolenie przyszłego 
pokolenia piłkarzy – lepszych, ambitniejszych i bardziej świadomych 
wyzwań jakie niesie za sobą kariera profesjonalnego zawodnika. U nas 

wystartowała we wrześniu 2014 roku. Jak mówi trener Waldemar  
Piasta obecnie w trzech grupach wiekowych trenuje około 50. zawod-
ników i… 1 dziewczynka, która zresztą radzi sobie doskonale.
Rocznik 2008 i mł.

W tej kategorii nasi 
zawodnicy zajmują 
I miejsce, a dotychczas 
padły następujące wy-
niki:

Skarżysko Kościel-
ne - Mirzec 4:0

Skarżysko Kościel-
ne - Suchedniów 4:0

Skarżysko Kościel-
ne - Mirzec 3:0

Skarżysko Kościelne - Opatów 1:1
Skarżysko Kościelne - Bieliny 1:0
Skarżysko Kościelne - Suchedniów 5:0

Rocznik 2005-2007
W tej kategorii nasi zawodnicy zajmują I miejsce, a dotychczas pa-

dły następujące wyniki:
Skarżysko Kościelne - Pawłów 4:3
Skarżysko Kościelne - Parszów 5:1
Skarżysko Kościelne - Bodzentyn 4:1
Skarżysko Kościelne - Wzdół 6:0
Skarżysko Kościelne - Raków 3:0
Skarżysko Kościelne - Parszów 2:1
Skarżysko Kościelne - Bodzentyn 3:0
Skarżysko Kościelne - Pawłów 7:0
Skarżysko Kościelne - Łopuszno 5:1

Rocznik 2004 i mł.
W tej kategorii nasi zawodnicy zajmują II miejsce (ale mają roze-

grane o 2 mecze mniej niż lider), a dotychczas padły następujące wy-
niki:

Skarżysko Kościelne - Pawłów 4:1
Skarżysko Kościelne - Bieliny 1:1
Skarżysko Kościelne - Łopuszno 3:1
Skarżysko Kościelne - Wachock 8:0
Skarżysko Kościelne - Parszów 7:0
Skarżysko Kościelne - Wzdół 2:1
Skarżysko Kościelne - Wachock 2:0
Skarżysko Kościelne - Pawłów 1:1
Skarżysko Kościelne - Łopuszno 1:0

(jaki)

Rozpoczęły się rozgrywki Szachowego 
Grand Prix’ 2015

Z udziałem 20. zawodników 28 lutego rozpoczęły się tegoroczne 
rozgrywki szachowe. Startują szachiści m.in. ze Skarżyska Kościel-
nego, Skarżyska – Kamiennej, Batłowa, Majkowa, Jastrzębia, Mokrej, 
Stąporkowa, Szydłowca, Ostrowca Świętokrzyskiego.

Wyniki I turnieju są następujące:
  1 . Kocia Kamil  - Skarżysko - Kamienna 7 
  2. Szczepanowski Tomasz  - Ostrowiec 5,5 
  3. Siek Jerzy  - Świerczek 4,5 
  4. Cichocki Mariusz  - Skarżysko - Kamienna 4,5 
  5. Gorgoń Kazimierz  - Stąporków 4,5
  6. Górzyński Zbigniew  - Skarżysko Kościelne 4 
  7 . Romańczuk Kamil  - Skarżysko - Kamienna 4 
  8. Gładyś Grzegorz - Skarżysko Kościelne 4
  9. Kabała Krzysztof  - Majków 4 
10. Lisicki Tadeusz  - Mokra  3,5
11. Frąk Marian  - Szydłowiec  3,5 
12. Bednarczyk Wojciech  - Jastrząb  3
13. Dąbrowski Zygfryd  - Stąporków 3 
14. Socha Zdzisław  - Stąporków 3 
15. Dudek Zdzisław  - Skarżysko-Kamienna 2,5 
16. Jędras Tomasz - Skarżysko Kościelne 2,5
17. Słoka Andrzej  - Stąporków 2 
18. Czubak Zbigniew  - Skarżysko Kościelne 2
19. Wojton Zenon  - Skarżysko Kościelne 1,5
20. Grudniewski Jakub  - Bałtów 1,5

(jaki)
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Podsumowanie Szachowego Grand Prix 2014

K a m i l  K o c i a 
(Skarżysko – Kamien-
na, absolwent naszego 
gimnazjum), Jerzy Siek 
(Świerczek), Kazimierz 
Gorgon (Stąporków), 
Tomasz Szczepanow-
ski (12 lat! – Ostro-
wiec Świętokrzyski) 
oraz nasz reprezentant 

- Zbigniew Górzyński 
- oto czołówka szachi-
stów 2014r.

Podsumowanie roz-
grywek, w których łącz-
nie sklasyfikowano 17. 
zawodników (a więc 
tych, którzy uczestniczyli 
w minimum pięciu tur-
niejach), miało miejsce 28 
lutego w świetlicy wiejskiej. –Choć minęło już 10. lat od rozpoczęcia 

Kolejne sukcesy Rafała Lipki

Tegoroczny marzec jest niezwykle udany dla Rafała Lipki, na-
uczyciela z Grzybowej Góry, który startował na Mistrzostwach Ślą-
ska i Mistrzostwach Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. 

Lipka reprezentujący barwy Wikinga Starachowice walczył w ka-
tegorii seniorów i weteranów. Zawody 
na Śląsku rozgrywane 1 marca zaczął 
od wyciśnięcia 225 kg co zapewniło 
mu triumf wśród seniorów. W grupie 
weteranach walczył na punkty w gru-
pie wagowej zawodników powyżej 
93 kg. Lipka atakował w trzecim po-
dejściu 252,5 kg aby wygrać, ale było 
to jednak tego dnia za dużo i musiał 
uznać wyższość Jacka Steinera z Cho-
rzowa, który specjalizuje się w wyci-
skaniu sztangi leżąc. 

W połowie marca Rafał Lipka 
wystartował w Mistrzostwach Polski 
w wyciskaniu sztangi leżąc rozgrywanych równolegle z Mistrzostwa-
mi Polski Weteranów. Ponownie polonista z Grzybowej Góry rywali-
zował w seniorach i weteranach w kategorii wagowej powyżej 120 kg. 
Zawody rozpoczął bardzo spokojnie zaliczając 215 kg, gdyż Wiking 
Starachowice celował w zwycięstwo drużynowe. Lipka podejście wy-
konał bezbłędnie dysponując w drugiej próbie 230 kg. Niestety spalił 
podejście popełniając błędy techniczne uniemożliwiające wyciśnię-
cie sztangi. W trzeciej próbie ponownie spróbował wycisnąć 230 kg 
i tym razem próba była udana! Lipka zajął III miejsce w rywalizacji 
seniorów, a także wygrał rywalizację seniorów 40-49 lat kategorii 
+120 kg. 

W klasyfikacji drużynowej Wiking Starachowice został najlepszą 
drużyną w Polsce, a nasz zawodnik miał swój wkład w ten sukces. 

Życzymy dalszych triumfów! 
Jacenty Kita

rozgrywek, to wydaje się, że było to dopiero wczoraj – mówił wójt 
gminy Zdzisław Woźniak, który od początku towarzyszy rozgryw-
kom. 

Wręczenia pucharów i dyplomów, ufundowanych przez klub 
Grom, dokonali wójt Zdzisław Woźniak, prezes GLKS Grom Szy-
mon Płusa oraz sędzia główny zawodów Zbigniew Górzyński.

Spotkanie ubarwione zostało występem kabaretu Grom oraz grą 
na gitarze w wykonaniu Romana Gładysia, który grę na instrumen-
cie porównał do… gry w szachy. Sam zresztą w latach 50. uprawiał 
królewski sport zostając wicemistrzem uczelni, na której studiował.

Obchody jubileuszu 10.lecia rozgrywek szachowych zaplanowa-
ne są na kwiecień tego roku.

Jacenty Kita
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Akademia z okazji Dnia Kobiet
Z okazji Dnia 

Kobiet 8 mar-
ca br. w remizie 
OSP w Grzybowej 
Górze odbył się 
koncert zatytu-
łowany Klasycz-
nie, romantycz-
nie, satyrycznie, 
w którym wy-
stąpili: Andrzej 
Zagdański – ba-
ryton Opery Na-

rodowej w Warszawie oraz Aleksandra Wolf – piosenkarka nieza-
leżna z Kielc.

Wśród gości byli między innymi: Danuta Banaczek – rad-
na powiatowa, Marzenia Piętak – przewodnicząca rady gminy,  
Zdzisław Woźniak – wójt gminy, radni: Renata Kępa, Monika Kocia  
i Sebastian Pik, Magdalena Piętak - sołtys Grzybowej Góry,  
Waldemar Dwojak -  przewodniczący Rady Sołeckiej Grzybowej 
Góry, Członkowie Zarządu OSP Kierz Niedźwiedzi.

Przez półtorej godziny artyści wykonywali znane arie operowe, 
przeboje muzyki popularnej, szlagiery sprzed lat, a we wszystkich 
utworach motywem przewodnim była Kobieta. Pan Zagdański ba-

wił publiczność 
anegdotami i żar-
tami. Po koncercie 
nie zabrakło życzeń 
dla pań oraz kwia-
tów.

Prezes OSP 
Marian G ładyś 
pragnie serdecznie 
podziękować na-

stępującym osobom: europosłowi Czesławowi Siekierskiemu oraz 
prezesowi zarządu powiatowego PSL Wojciechowi Płusie. Oprawę 

muzyczną  zapewnił Tomasz Gluza, salę udekorowali pracowni-
cy szkoły.

Jacenty Kita


