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Egzemplarz bezpłatny

Powiatowe Święto Plonów

* „Lider w samorządzie”,

Tradycje i obrzędy związane z ceremoniałem dożynkowym podczas tegorocznych Dożynek Gminno-Powiatowych w Łącznej wypełniły niedzielne popołudnie 2 września. Z różnych form przygotowanego repertuaru i oferty skorzystały setki mieszkańców powiatu.

* relacja z sesji rady gminy,
* policja w szkole z pogawędką,
* rozpoczął się nowy rok szkolny,
* wakacje w Grzybowej Górze i Lipowym Polu,
* LGD przyjmuje wnioski na dofinansowanie,
* sukces w sportowym turnieju oraz pozostałe aktualne
informacje z życia gminy.

Pamięci rozstrzelanych w Lipowym Polu
12 sierpnia 1943
roku hitlerowcy rozstrzelali grupę mieszkańców Lipowego Pola.
Uroczystości upamiętniające tamte tragiczne
wydarzenia połączone
z odsłonięciem tablicy
pamiątkowej odbyły się
1 września.
Czytaj na str. 10-11

Jesienny festyn rodzinny

Obecna i widoczna była również nasza gmina, oczywiście z tradycyjnym wieńcem dożynkowym, a także stoiskiem z regionalnym
potrawami. Prezentowali się także twórcy ludowi. Obecny był również wójt Zdzisław Woźniak oraz przewodniczący rady gminy
Paweł Wiatr.
Czytaj na str. 2-3

Dożynki parafialne w Majkowie

Pierwszego dnia jesieni w niedzielę 23 września b.r. Uczniowie,
Rodzice i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Grzybowej
Górze oraz Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej przygotowali festyn rodzinny pod hasłem „Na lądzie, na wodzie i w powietrzu…”.
Czytaj na str. 19-20

W niedzielę 9 września w parafii pw. Chrystusa Światłości Świata
w Majkowie, obejmującej swym zasięgiem Majków i Michałów, odbyły się Dożynki Parafialne.
Mszy
świętej
przewodniczył
miejscowy
proboszcz,
ks. Tadeusz Urbańczyk.
Czytaj na str. 9
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Powiatowe Święto Plonów
Tradycje i obrzędy związane z ceremoniałem dożynkowym podczas tegorocznych Dożynek Gminno-Powiatowych w Łącznej wypełniły niedzielne popołudnie 2 września. Z różnych form przygotowanego repertuaru i oferty skorzystały setki mieszkańców powiatu.
Obecna i widoczna była również nasza gmina, oczywiście z tradycyjnym wieńcem dożynkowym, a także stoiskiem z regionalny-

mi potrawami. Prezentowali się także twórcy ludowi. Obecny był
również wójt Zdzisław Woźniak oraz przewodniczący rady gminy
Paweł Wiatr.
Tuż przed godziną 14.00 przed kościołem pw. Świętego Szymona
i Judy Tadeusza zgromadziły się delegacje reprezentujące wszystkie
samorządy tworzące Powiat Skarżyski. Byli wśród nich parlamentarzyści, władze powiatowe, włodarze wszystkich gmin, a przede
wszystkim barwne grupy mieszkańców z wieńcami dożynkowymi,
chlebem z tegorocznych zbiorów, przedstawiciele instytucji z otoczenia rolnictwa.

Do wiernych wyszli ks. Jan Marczewski, proboszcz parafii
Łączna oraz kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej ks.
Jerzy Karbownik, którzy wokół świątyni poprowadzili procesję. Na
jej czele szła orkiestra z Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku
– Kamiennej śpiewająca prastarą polską pieśń dożynkową „Plon
niesiemy, plon, w gospodarza dom”. Mszę św. w intencji rolników
i wszystkich koncelebrowali wspomniani wyżej kapłani.
Po uroczystościach kościelnych ich uczestnicy w zwartej grupie,
śpiewając pieśni związane z tradycją dożynkową, przeszli na plac
przed Zespołem Szkół w Łącznej.
Na scenę weszli włodarze powiatu i gmin, a uczestników dożynek powitał gospodarz Łącznej wójt Romuald Kowaliński. Z rąk
starostów dożynek otrzymał chleb, a następnie samorządowcy podzielili się nim z zebranymi na placu.
W tym miejscu prowadzenie imprezy przejął Piotr Stefański ze
skarżyskiego MCK i rozpoczęła się część obrzędowo – artystyczna.
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Swe programy zaprezentowały następujące zespoły i wokaliści:
z gminy Bliżyn - Zespół Pieśni i Tańca „Sorbin” z Sorbina, zespół
śpiewaczy „Kuźniczanki” oraz zespół „Sobótka” z Sobótki wraz
z solistą Wacławem Pejsem. Gminę Łączną reprezentował zespół „Łącznianie”, gminę Skarżysko Kościelne – zespół śpiewaczy
„Grzybowianki” z Grzybowej Góry oraz chór „ROMANO”, gminę

Suchedniów zaprezentowali śpiewem i tańcem członkowie zespołu „Skokotliwi” z Mostek, a gminę Skarżysko-Kamienna – zespół
ludowy działający przy MCK „Skarżysko”. Wszystkie zespoły ludowe rywalizowały w konkursie o miano najlepszego wykonawcy. Ze

względu na wysoki i wyrównany poziom wszystkich występujących,
włodarze gmin powiatu skarżyskiego postanowili nagrodzić wszystkie zespoły nagrodami finansowymi ufundowanymi przez poszczególne samorządy.
W międzyczasie prezentowano wieńce dożynkowe i wybierano
najsmaczniejszą potrawę dożynkową.
W tym roku komisja pod przewodnictwem starosty skarżyskiego Michała Jędrysa w składzie: Eugeniusz Cichoń prze-

pa ździer nik 2012

Powiatowe Świę to Plo n ów

wodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego, Jolanta Krupa kierownik Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Krzysztof
Szczygieł dyrektor MCK w Skarżysku-Kamiennej uznała, wieniec reprezentujący gminę Łączna za najpiękniejszy. Wieniec przygotowały
panie z KGW Osełków. Nagrodę w wysokości 2 tys. zł w postaci sym-

bolicznego czeku wręczył laureatom wicestarosta skarżyski Waldemar
Mazur. Jury przy wyborze wieńców oceniało formę, technikę wykonania, jakość użytych materiałów, które muszą nawiązywać do tradycji
dawnych wieńców dożynkowych występujących na terenie województwa świętokrzyskiego.
„Rogaty Pieróg Koźlak”
przygotowany przez Koło
Gospodyń
Wiejskich
z Grzybowej Góry smakował najbardziej komisji
konkursowej powołanej do
wyboru „Najsmaczniejszej
potrawy
dożynkowej”.
Do
konkursu
gminy:
Bliżyn, Łączna, Skarżysko
Kościelne i Suchedniów
zgłosiły łącznie osiem potraw. Trzy nagrodzono
nagrodami
finansowymi, jedna potrawa została wyróżniona specjalną
nagrodą rzeczową ufundowaną przez sponsora tegorocznych dożynek Bank
PKO SA w SkarżyskuKamiennej.

Potrawy oceniała komisja
konkursowa pod przewodnictwem wicestarosty skarżyskiego Waldemara Mazura,
a w jej składzie pracował również wójt Zdzisław Woźniak.
O miano najsmaczniejszej potrawy podczas tegorocznych Dożynek GminnoPowiatowych
w
Łącznej
rywalizowały potrawy takie
jak: „Bimboły” przygotowane
przez KGW z Gózdu gmina
Łączna, „Pazibroda”, „Kotlety
pożarskie” i „Pączki z zagrody” przyrządzone przez KGW
z Skarżyska Kościelnego,
„Rogaty
Pieróg
Koźlak”
przygotowany przez Koło
Gospodyń Wiejskich z Grzybowej Góry, „Kluski Kładzioki” zrobione
przez KGW z Mostek gmina Suchedniów, „Bigoły” przyrządzone przez
„Kuźniczanki” oraz „Obcinkowe pączusie” przygotowane przez Janinę
Kołek z gminy Bliżyn.
I tak: I miejsce otrzymała potrawa Rogaty
Pieróg Koźlak przygotowany przez Koło
Gospodyń
Wiejskich
z Grzybowej Góry, II
miejsce - „Bimboły” przygotowane przez KGW
z Gózdu gmina Łączna,
III miejsce - „Kluski
Kładzioki”
zrobione
przez KGW z Mostek gmina Suchedniów. Natomiast nagrodę specjalną ufundowaną przez Bank PKO SA w Skarżysku-Kamiennej przyznano potrawie o zaskakującej nazwie „Obcinkowe pączusie” przygotowane przez Janinę Kołek z gminy Bliżyn.
W części rozrywkowej licznie zgromadzeni mieszkańcy bawili się
przy muzyce zespołu Dance Projekt, Bartnicki oraz gwiazdy wieczoru
zespołu Romanca.

Na odwiedzających imprezę czekały liczne atrakcje, degustacje
potraw, kramy rękodzielników.
Uroczystość „Święta Plonów” to polska tradycja, szczególny dzień
zamykający całoroczny trud pracy rolnika i jego rodziny. Dożynki to
wspaniała okazja do przypominania zwyczajów i tradycji związanych
ze świętowaniem końca okresu żniw.
Jacenty Kita
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„Lider w samorządzie” – spotkanie
informacyjne
We wtorek 28 sierpnia w hotelu „Promień” w Skarżysku Kamiennej zorganizowano spotkanie informacyjne dotyczące projektu pn. „LIDER w samorządzie” realizowanego przez Akademię
Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ze Starachowic w partnerstwie z gminami
Bliżyn, Mniów, Nagłowice, Skarżysko Kościelne i Waśniów w ramach
Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Będzie on
w praktyce realizowany do 30 czerwca 2014 roku

2006 będą wspierane poprzez realizację poniższych form wsparcia:
-

-

-

W spotkaniu udział wzięli ze strony naszej gminy wójt Zdzisław
Woźniak, przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr, sekretarz gminy
Monika Mączyńska, skarbnik gminy Danuta Barwicka oraz gminny
koordynator projektu Marzanna Boczek.
- Celem głównym projektu jest poprawa standardów zarządzania
oraz dostępności usług publicznych świadczonych przez 5 urzędów
gmin i podstawie wyników samooceny metodą CAF 2006 – powiedziała na wstępie Sylwia Pawłoś z Akademii, kierownik projektu.
Z kolei prezes firmy Michał Zatorski omówił cele szczegółowe,
którymi będą m.in.: podniesienie jakości, zwiększenie dostępności usług publicznych świadczonych przez urzędy gmin, wdrożenie
usprawnień zarządczych na poziomie całej organizacji, w tym w zakresie zarządzania jakością oraz w wybranych aspektach jej funkcjonowania, promowanie i wdrożenie zasad, mechanizmów oraz procedur wzmacniających przejrzystość w administracji samorządowej,
wzmocnienie zdolności urzędów gmin w zakresie stanowienia aktów
prawa miejscowego oraz aktów administracyjnych i wzmocnienie
zdolności urzędów w zakresie opracowywania i wdrażania polityk
i strategii o zasięgu lokalnym.

-

sfinansowanie studiów podyplomowych z zakresu administracji samorządowej, kontroli zarządczej, zamówień publicznych, gospodarki nieruchomościami, gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, ochrony informacji niejawnych (dla
14 osób, program studiów realizowany zgodnie z wymaganiami programowymi w danym kierunku),
zorganizowanie kursu komputerowego (dla 20 urzędników),
zorganizowanie szkoleń wyjazdowych: „Profesjonalna obsługa klienta”, „Strategia rozwoju gminy”, „Protokół i etykieta
w administracji samorządowej”, „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych”, „Świadczenie usług
drogą elektroniczną - BIP I ePUAP”, „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych”, „Kodeks Postępowania
Administracyjnego i zasady tworzenia prawa w JST”, „Budżet
zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego”,
„Efektywne wykorzystanie metody samooceny CAF w usprawnieniu funkcjonowania JST i podniesieniu jakości usług - dobre praktyki”,
zorganizowanie szkoleń stacjonarnych: „Kontrola zarządcza
w jednostkach samorządu terytorialnego”,„Skuteczna komunikacja w urzędzie”, „Edytor aktów prawnych”,
zorganizowanie kursu języka migowego,
zorganizowanie doradztwa eksperckiego w 5 obszarach.

Rezultatem realizacji powyższych działań w 5 urzędach ma być
m.in. aktualizacja dokumentacji kontroli zarządczej, wdrożenie
Systemów Zarządzania Ryzykiem, opracowanie Projektów Strategii
Rozwoju Gminy, wdrożenie Systemów Komunikacji Wewnętrznej,
wdrożenie Systemów Monitorowania Jakości Stanowionego Prawa
i Wydawanych Decyzji Administracyjnych, aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych w urzędzie, wdrożenie Systemów
Udostępniania Informacji Publicznej, udostępnienie kart usług
w Biuletynie Informacji Publicznej /5 kart usług w każdym urzędzie gminy/, uruchomienie nowych usług świadczonych za pomocą
platformy ePUAP /2 usługi w każdym urzędzie gminy/, wdrożenie
3 Systemów Jednolitej Identyfikacji Wizualnej, utworzenie Biura
Obsługi Klienta i utworzenie 2 Punktów Podawczych.
(jaki)

Drodzynauczyciele,wychowawcyiwszyscypracownicyszkół
z naszej gminy.
WdniuWaszegoświętawimieniusamorządugminyskładamy
najserdeczniejszeżyczenia:zdrowia,życzliwości,radości,cierpliwościna
co dzień oraz satysfakcji z wykonywanej pracy.
Abyście starali się być zawsze wzorem do naśladowania
dla naszych dzieci.
Dziękujemy,ajednocześnieośmielamysięprosić,abyściewpajając
wnaszedzieciwiedzę,pomagalinamrównieżwychowywaćnaszepociechy,abyWaszwysiłekprzyczyniłsiędotego,żetomłodepokolenie
wyrośnie na ludzi mądrych, szlachetnych i pełnych miłości
do drugiego człowieka.

Działaniami w ramach realizacji projektu objętych zostanie 103.
pracowników wspomnianych wcześniej urzędów zatrudnionych
zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych i 25. kierowników
jednostek podległych ww. urzędom.
Działania doskonalące zaplanowane w projekcie, zgodnie z wynikami przeprowadzonej w 5 urzędach gmin samooceny Metodą CAF
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Wójt Gminy

Zdzisław Woźniak
Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Wiatr

Ak t ualn ości

II miejsce w IV edycji Europejskiego
Tygodnia Sportu dla Wszystkich 2012 –
XVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin
W dniach 14 – 15 września 2012 r. odbyło się ogólnopolskie podsumowanie XVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2012 w ramach
IV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.
Turniej został przeprowadzony w różnych miastach na terenie
kraju w dniach 26 maja – 1 czerwca.

która przyznała: Gminie Skarżysko Kościelne II miejsce w grupie
gmin od 5 tyś. – 7.5 tys. mieszkańców w woj. świętokrzyskim.
W klasyfikacji krajowej nasza gmina zajęła IV miejsce w swojej
grupie otrzymując nagrodę w wysokości 4 tysięcy złotych. Kwota ta
została przeznaczona na zakup sprzętu sportowego dla uczestników
turnieju.
Sukces ten nie byłby możliwy bez zaangażowania wielu osób
które przyczyniły się do organizacji zabaw, turniejów i imprez sportowych na naszym terenie. Pod patronatem Wójta Gminy Skarżysko
Kościelne Zdzisława Woźniaka udział w XVIII Sportowym Turnieju
Miast i Gmin z naszego terenu udział wzięły:
-

Głównym celem tej ogólnopolskiej imprezy było promowanie aktywności ruchowej oraz zdrowego stylu życia wśród jak największej
liczby obywateli, szczególnie tych, którzy dotychczas nie interesowali
się rekreacją fizyczną.
W XVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin uczestniczyło 381
sklasyfikowanych miast i gmin w 6 kategoriach wynikających z ilości
mieszkańców.
Z naszego województwa udział wzięło ponad 178 tysięcy osób z 25
świętokrzyskich gmin.
W sumie wystartowało ponad 1 milion 700 tysięcy uczestników.

Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych LZS
w Skarżysku Kościelnym,
Koło Gospodyń Wiejskich w Grzybowej Górze,
Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowym Polu,
ORLIK w Skarżysku Kościelnym,
Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym,
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Skarżysko
Kościelne GROM,
Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze,
Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu,
Szkoła Podstawowa w Kierzu Niedźwiedzim,
Szkoła Podstawowa w Majkowie,
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym.

- Wszystkim aktywnie zaangażowanym w organizację zabaw, turniejów i imprez sportowych na naszym terenie, jak również wszystkim
biorącym udział w IV Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich
– XVIII Sportowym Turnieju Miast i Gmin składamy serdeczne podziękowania i zapraszamy na kolejną edycję już za rok!
Ze sportowym pozdrowieniem
Dagmara Błach

Odsłonięcie tablicy w Majkowie
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne – Patron Honorowy, Radni,
Sołtys i Rada Sołecka Majkowa, Radny, Sołtys i Rada Sołecka
Michałowa, Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej
w Majkowie zapraszają w dniu 14 października 2012 roku na uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej pomordowanych przez
okupanta hitlerowskiego nauczycieli Szkoły Podstawowej w Majkowie
Program uroczystości:
- 12.00 – Msza św. w Kościele Parafialnym w Majkowie
- 13.00 – przejście do Szkoły Podstawowej w Majkowie:
* powitanie uczestników uroczystości
* odsłonięcie tablicy pamiątkowej
* złożenie wiązanek okolicznościowych
* rys historyczny
* wystąpienia zaproszonych gości
* montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły
* występ zespołu „Echa Leśne”
* wystawa okolicznościowa

Podsumowanie Turnieju, które przebiegało pod hasłem „Ruch
rzeźbi umysł, serce i ciało” miało miejsce po raz pierwszy na ziemi
świętokrzyskiej w gminie Sitkówce Nowiny. Podczas uroczystego
podsumowania wręczone zostały laureatom nagrody i wyróżnienia.
Miło nam poinformować, iż w tak prestiżowym gronie miast
i gmin nagrodzonych w IV edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla
Wszystkich znalazła się również Gmina Skarżysko Kościelne. Wysiłki
nasze zostały zauważone i docenione przez Krajową Federację Sportu,

Panu
Januszowi Ulewińskiemu
- radnemu Rady Gminy Skarżysko Kościelne –
wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci
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składają
Wójt Gminy, Rada Gminy
oraz pracownicy jednostek organizacyjnych
Gminy Skarżysko Kościelne.
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Kanalizacja i drogi wiodącym tematem
sesji
Te dwie kwestie zdominowały sesję Rady Gminy w Skarżysku
Kościelnym, która odbyła się 28 września. Jej otwarcia dokonał przewodniczący rady Paweł Wiatr witający wszystkich obecnych, w tym
gości: członka zarządu powiatu Stanisława Dymarczyka, radnego powiatowego Stanisława Czubaka, dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych Marka Czyża, prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Jana Stojka oraz dzielnicowego
Ireneusza Borowca.
Po przyjęciu uzupełnionego porządku obrad, rada wysłuchała
sprawozdania z działalności wójta w okresie między sesjami, które tym razem, ze względu na urlop wspólnie złożyli wójt Zdzisław
Woźniak i sekretarz gminy Monika Mączyńska.

-Moje uwagi dotyczą przede wszystkim niestaranności wykonawcy – stwierdził przewodniczący i wyliczył zarzuty: wadliwe wykonywanie przepustów (są wymulane, nie mają obrzeży), niszczenie przez
ciężki sprzęt obrzeży drogi, wadliwe utwardzanie poboczy.
Wówczas posypała się prawdziwa lawina uwag ze strony obecnych na obradach. Marzena Piętak zgłosiła niszczenie chodników,
Zdzisław Rymarczyk pytał o to, na jaką pomoc mogą liczyć mieszkańcy Michałowa w wykonywaniu przyłączy do domów. Alicja Pasis
chciała się dowiedzieć, kiedy przyłącza będą wykonywane w Majkowie
i wróciła do stanu technicznego ulicy Staffa. –Ile było robót naprawczych, kiedy je wykonywano, gdyż – choć w piśmie państwo piszą,
że są one wykonywane na bieżąco – to mieszkańcy tych efektów nie
widzą - pytała radna Renata Kępa i Włodzimierz Foch pytali, kiedy zakończy się budowana kanalizacji w Lipowym Polu i rozpocznie
wykonywanie przyłączy. W. Foch pytał jeszcze o termin wykonania
przepustu koło „młyna”. Krzysztof Kasprzycki poruszył kwestię niesprawnych hydrantów, a Zygmunt Kocia uważa, że rury osłonowe pod
jezdnią są za krótkie. Michał Rymarczyk z kolei pytał o to, czy zainteresowani mieszkańcy we własnym zakresie, nie czekając na dofinansowanie, sami mogą te przyłącza wykonywać. Tadeusz Chyb z kolei
dociekał o termin przesunięcia z chodnika hydrantu, który blokuje
dalszą jego budowę. Gabriel Szewczyk zwrócił uwagę na wymywanie
rowów i poboczy, a tym samym zamulanie przepustów.

Sprawozdanie złożyli wójt i sekretarz gminy

W tym czasie gmina podpisała trzy umowy z Urzędem
Marszałkowskim na realizację projektów związanych z odnowieniem kapliczki w Lipowym Polu Skarbowym, odnowienie pomnika
ofiar II wojny światowej na wysokości „Naftobazy” oraz na zakup instrumentów muzycznych dla zespołu funkcjonującego przy Zespole
Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym. Podpisane zostały także
umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie grupy interwencyjnej. Gmina rozstrzygnęła dwa przetargi „edukacyjne”: na zakup pomocy dydaktycznych oraz na organizację dodatkowych zajęć
edukacyjnych w szkołach.
Skład zaproszonych gości zdominował dalszą tematykę obrad.
Tytułem wstępu głos zabrał przewodniczący rady gminy Paweł
Wiatr przedstawiając katalog zastrzeżeń do sposobu budowania kanalizacji w gminie przez firmę „Skanska”.

Wstępem do dyskusji było wystąpienie Pawła Wiatra
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Radni zgłosili masę uwag do budowanej kanalizacji

-Z przepustami faktycznie jest problem, ale wykonawca przed wejściem na budowę na bieżąco dokumentuje fotograficznie stan zastany
i po wykonaniu pracy. Będzie to zatem konfrontować. W przypadku
poboczy i obrzeży drogi to sprawa wygląda tak, że to Zarząd Dróg
Powiatowych udziela zgody na czasowe zajęcie drogi, bierze za to pieniądze, potem odbiera stan po
wykonaniu inwestycji. Ale apeluję do Państwa o cierpliwość, choć
wiem, że to slogan. Budowa cały
czas trwa – mówił Jan Stojek,
prezes MPWiK.
W dalszej części prezes powiedział, że na wykonanie przyłączy w Majkowie i Lipowym
Polu jest już rozstrzygnięty przetarg i wyłoniony wykonawca.
Prace potrwają do połowy przyszłego roku. O ile mieszkańcy
Michałowa i części Jana Pawła
II sami chcą wykonywać przyłącza, to wystarczy to zgłosić do
Jan Stojek musiał odpowiadać na wiele
MPWiK, natomiast firma będzie
pytań
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to robić po pozyskaniu dofinansowania z funduszu ochrony środowiska. Wówczas mieszkańcy zapłacą tylko 15% ceny. Hydranty będą
sukcesywnie wymieniane, ale to wiąże się z dużymi kosztami.
Dalej odniósł się do ul. Staffa: -My jako zamawiający nie czujemy
się odpowiedzialni za jej stan. Wykonawca rozlicza się z Zarządem
Dróg Powiatowych. Inwestycja ma 2 lata gwarancji i naprawy powinny być robione w jej ramach.
Tym samym rozpoczęła się dyskusja na temat stanu dróg w gminie. Zbigniew Górzyński pytał o termin wykonania przejścia dla pieszych obok ośrodka zdrowia. Alicja Pasis zwróciła uwagę na wadliwe utwardzenie poboczy na nowym odcinku drogi za zakrętem przy
szkole w Majkowie w kierunku Parszowa. Pytała także, jak wygląda
sytuacja z uzyskaniem pozwolenia na modernizację ul. Staffa i czy jest
szansa na złożenie w tym roku wniosku w ramach „schetynówek”. –
Proszę jasno powiedzieć: zrobicie tę drogę czy nie. Odpowiedzi oczekuję od gminy i powiatu. Czy mamy wypisać się z tej gminy? – pytała radna.
Andrzej Skrzypczak w imieniu wójta gminy krok po kroku
przedstawił szczegółowo podejmowane w tym kierunku kroki.

-Stąd realne szanse na uzyskanie pozwolenia na budowę to 2013
rok, złożenie wniosku do programu rządowego w tymże roku i rozpoczęcia prac w roku 2014. Pod warunkiem, że znajdziemy w budżecie
gminy i powiatu pieniądze – powiedział Stanisław Dymarczyk.
Radni mieli także inne pytanie odnośnie dróg. Marzena Piętak
nadal drążyła kwestię wiat przystankowych oraz zmiany lokalizacji
przejścia dla pieszych. Włodzimierz Foch dziękując za udrażnianie
rowów na ul. Wesołej pytał o kwestię własności mostu leżącego na
granicy gminy. Renata Kępa ponownie poruszyła sprawę zbierającej
się wody na „pętli” przy torach, a Janusz Ulewiński chciał się dowiedzieć, czy ustalono już lokalizację przystanków w Kierzu. Postulował
także wymalowanie pasów na przejściu do szkoły. Gabriel Szewczyk
ponowił prośbę o wytyczenie chodnika na ul. Spokojnej, Zdzisław
Rymarczyk zwrócił uwagę na wymyte pobocze oraz wodę zbierającą
się po opadach od pętli w dół.
Marek Czyż starał się odpowiedzieć na te wnioski, ale tak naprawdę konkretnych odpowiedzi zabrakło.
Stąd można przypuszczać, że będą one powracać na sesjach do
momentu, aż zostaną załatwione po myśli mieszkańców.
Po przerwie radni podjęli kilka uchwał dotyczących naszego samorządu związanych m.in. ze zmianami w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej, podziału gminy na okręgi wyborcze, przekazania
punktów przedszkolnych oraz ustalenia zasad i trybu przyznawania
nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej.
Jacenty Kita

Pan Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak
Rada Gminy
Rady Sołeckie
oraz sołtysi gminy
w Skarżysku Kościelnym
Konsultacje wójta i Andrzeja Skrzypczaka

Choć dokumentacja na Staffa jest praktycznie gotowa, to brakuje jednego ważnego dokumentu, czyli decyzji środowiskowej. Biuro
projektowe musi uzupełniać dokumentację, gdyż na trasie planowanej
inwestycji są siedliska roślin chronionych.
Na marginesie warto zauważyć, że problem ten jest szerszy i dotyczy wielu inwestycji drogowych w Polsce. Ostre wymogi ustawy powodują, że rośliny i zwierzęta są ważniejsze od ludzi. Często inwestor
musi wykonywać specjalne przejścia dla zwierząt np. żab, co podraża inwestycje.

Grzybowa Góra, 27.09.2012

Pogorzelcy Stefan Błach i Mirosława Gwóźdź zamieszkali w Grzybowej Górze przy ul. Polesie bardzo serdecznie dziękują Panu Wójtowi Zdzisławowi Woźniakowi, całej Radzie Gminy,
radom sołeckim, sołtysom oraz wszystkim ludziom dobrego serca,
którzy wsparli nas duchowo, a przede wszystkim pieniężnie po pożarze w dniu 19 czerwca 2012 roku naszych budynków gospodarczych.
Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc pieniężną mieszkańcom Lipowego Pola Skarbowego i Świerczku, Grzybowej Góry oraz
za trud przy zbiórce pieniędzy. Szczególne podziękowania składamy panu Włodzimierzowi Fochowi i radzie sołeckiej z Lipowego
Pola, pani radnej Marzenie Piętak i sołtysowi Tomaszowi
Bilskiemu ze Świerczku, panu sołtysowi Gabrielowi Szewczykowi
z Grzybowej Góry i radzie sołeckiej w osobach: Sebastian Pik,
Radosław Bułka, Magdalena Piętak, Małgorzata Król, Edyta
Kocia, Waldemar Dwojak.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za zorganizowanie ludzi do pracy
przy usuwaniu zgliszczy po pożarze i rozbiórce opalonych murów.
Za to bardzo serdecznie dziękujemy panu Wójtowi Zdzisławowi
Woźniakowi, radnemu z Grzybowej Góry Wojciechowi Płusie,
panu Ksaweremu Krupie, strażakom z Grzybowej Góry oraz panom z grupy interwencyjnej.
Dziękujemy również za szybki przyjazd do pożaru i sprawne
gaszenie: Państwowej Straży Pożarnej ze Skarżyska – Kamiennej,
Ochotniczej Straży Pożarnej z Lipowego Pola i Grzybowej Góry.
Z poważaniem
Stefan Błach
Mirosława Gwóźdź

Od prawej Stanisław Dymarczyk, Marek Czyż, Jan Stojek
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„Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”
W dniu 26 września funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji
w Skarżysku-Kam., tj. sierż. szt. Anna Terlecka, asp. Marlena Ziomek
i st. sierż. Ireneusz Borowiec przeprowadzili spotkanie z uczniami

klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku
Kościelnym.

na” oraz „Jak bezpiecznie i zgodnie z prawem korzystać z Internetu”,
w których poruszyli bardzo ważne tematy związane z cyberprzemocą,
cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich.
Poprzez swoje wystąpienie uświadomili uczniom, jakie zagrożenia
płyną z niewłaściwego korzystania z Internetu, jak również zwrócili uwagę na fakt, iż poprzez używanie nielegalnego oprogramowania
i ściągania plików z Internetu łamiemy ustawę o prawie autorskim,
a co za tym idzie popełniamy przestępstwo komputerowe, które podlega karze.
Dzielnicowy st. sierżant Ireneusz Borowiec zwrócił uwagę
uczniom na to, aby nie nawiązywali kontaktów z osobami nieznajomymi, nie podawali im swych danych osobowych jak również adresu
czy numeru telefonu.
Prelekcja funkcjonariuszy policji była profesjonalnie przygotowana i spotkała się z wysoką oceną kadry dydaktycznej placówki,
a przede wszystkim z uznaniem i zrozumieniem adresatów prezentacji
tj. uczniów klas szóstych.
Agnieszka Pakuła

Aktywny nowy dzielnicowy
Spotkanie to odbyło się w ramach projektu edukacyjnego „Szybuj
bezpiecznie w internetowej chmurze” mającego na celu upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania
z Internetu. Patronat nad projektem objęli: Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski oraz Kuratorium Oświaty
w Kielcach.
W ramach tego przedsięwzięcia funkcjonariusze policji przedstawili prezentacje multimedialne na temat: „Moja szkoła jest bezpiecz-

8

Nasza Gmina

Ireneusz Borowiec od kilku tygodni pełni funkcję dzielnicowego
na terenie naszej gminy.
I już swą aktywnością zdobył sobie uznanie. –Faktem jest, że nowy
dzielnicowy jest widoczny.
Czasami ludzie wręcz pytają się
o to, co się dzieje, że tak często
bywa u nas policja – mówiła
na ostatniej sesji radna Alicja
Pasis z Majkowa.
Również sam dzielnicowy
poinformował, iż od czasu objęcia funkcji tj. od 3 września
odwiedził już sześciu sołtysów,
trzy szkoły, odbył kilkanaście
wizyt posesyjnych oraz brał
udział w trzech zebraniach
wiejskich. Poza tym poustalał
pustostany, miejsca zagrożone
i gromadzenia się młodzieży.
Podczas sesji I. Borowiec
uczulał mieszkańców szczególnie na dwie kwestie: nieuczciwych
domokrążców
(pojawili się np. w Kierzu i Świerczku) oraz kradzieże rowerów (w
Skarżysku Kościelnym).
Jacenty Kita
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Dożynki Parafialne w Majkowie
W niedzielę 9 września w parafii pw. Chrystusa Światłości Świata
w Majkowie, obejmującej swym zasięgiem Majków i Michałów, odbyły
się Dożynki Parafialne.

Mszy świętej przewodniczył miejscowy proboszcz, ks.
Tadeusz Urbańczyk. Podczas
mszy zostały poświęcone wieńce
dożynkowe przyniesione przez
parafian z poszczególnych ulic.
Tradycyjnie już w uroczystości
udział wziął wieniec od sołectwa
Michałów i kosz dożynkowy od
sołectwa Majków, które uczestniczyły w niedawnych Dożynkach
Gminnych
w
Skarżysku
Kościelnym. W przyniesionych
przez parafian kompozycjach,
z racji tego, że na terenie parafii
rolnictwo występuje śladowo, dominowały kwiaty, owoce i warzywa.
Po zakończonej mszy poświęconym chlebem poczęstowani zostali

wszyscy wierni uczestniczący w liturgii. Z tego miejsca samorządowcy Majkowa składają serdeczne podziękowania za bezinteresowny wypiek smacznego chleba dożynkowego piekarskiej rodzinie Szczygłów
z Parszowa.
Krzysztof Kasprzycki

Michałów
Gmina Skarżysko Kościelne 2012

Przedsięwzięcie dofinansowane w ramach programu oś 3 „Jakość
życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”,
działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata
2007-2013 pn.: „Nad Żarnówką” budowa i przystosowanie infrastruktury na potrzeby agroturystyki w Michałowie, gm. Skarżysko
Kościelne
Budowy Stanicy w Michałowie
Trwają prace ziemne w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.:
„Nad Żarnówką” budowa i przystosowanie infrastruktury na potrzeby
agroturystyki w Michałowie, gm. Skarżysko Kościelne.
Ułożone są już krawężniki wokół
wydzielonego placu pod stojaki dla
rowerów, krawężniki ciągów komunikacyjnych i chodników. Wykonawca –
F.U. TOMBUD dokonała już niwelacji
terenu oraz wyprofilowania głównych
elementów wchodzących w zakres zagospodarowania terenu Stanicy. W ramach robót konstrukcyjnych wykonano betonowe fundamenty pod ścianki
cylindrycznego labiryntu.
Nad prawidłowością realizacji całości robót budowlanych sprawuje nadzór
z ramienia Inwestora Tadeusz Serafin,
zaś robotami ziemnymi z ramienia
Wykonawcy kieruje Paweł Sieczka.
Sprzyjające warunki atmosferyczne
pozwalają na szybki postęp prac budowlanych i właściwe wykonanie robót ziemnych.
Prezentowany szkic zagospodarowania terenu Stanicy w Michałowie
obrazuje złożoność wykonania całości
prac w terenie znacznie nachylonym.
Najistotniejsze jest właściwe zagęszczenie podłoża gruntowego i profilowanie spadków nasypów dla poszczególnych cylindrycznie wydzielonych placów. Dochowanie staranności tych prac pozwoli na bezpieczne rozmieszczenie i montaż przyrządów rekreacyjnych.
Na bieżąco odbywają się spotkania rady budowy, na których strony
w/w przedsięwzięcia podejmują wiążące decyzje i ustalenia. Wymagany
w ramach udzielonego zamówienia
publicznego termin realizacji całości
prac przewidziano na dzień 31-102012r. Główne elementy placu zabaw
to: drewniana zjeżdżalnia terenowa,
huśtawki sprężynowe /kiwaki/, karuzela tarczowa z siedziskami, huśtawka
podwójna wahadłowa, huśtawka ważka podwójna, piaskownica, labirynt,
natomiast elementy wyposażenia to:
kosze na śmieci, stojaki na rowery, stół
drewniany, ławki drewniane, utwardzone miejsca postojowe, palenisko,
murki z kamienia.
Robert Gładyś
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Pamięci pomordowanych mieszkańców
Lipowego Pola
***
Nie ma ich już tyle lat, a czy wiedział o tym świat?
Czy mówiły o nich usta, czy mogiła była pusta?
Czy historię powtarzali, tak, by młodzi pamiętali?
Czy zamilkli, tak jak śpiew, czy ogarnął ich lęk? Gniew?
Mów historio, mów otwarcie
O tych, co na tamtej warcie
Wioski naszej strzegli granic,
Którzy wroga mieli za nic.
Którzy nocą przychodzili,
Żywność, odzież przynosili
O tych, co stracili życie,
Byśmy żyli w dobrobycie.
Powiedz lesie, mówcie pola,
Jaka była ta ich rola?
Stawie, świadku, przemów śmiało
– Co się wtedy tutaj działo?

stwierdził m.in. –Wspominamy ogrom cierpienia narodu polskiego
i modlimy się o pokój dla wszystkich narodów świata. O to, aby dominowało pojednanie, przebaczenie i pokój. Wolność i niepodległość
to niewyobrażalny dar, za które w naszej historii życie oddało miliony Polaków.

***
1 września w Lipowym Polu odbyła się patriotyczna uroczystość
związana z odsłonięciem i poświęceniem tablicy pamiątkowej poświęconej mieszkańcom tej miejscowości zamordowanym przez Niemców
12 sierpnia 1943 roku.

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy uroczystości przemieścili się przed strażacką remizę.
Przed obeliskiem karnie stanęły poczty sztandarowe Gminy
Skarżysko Kościelne, strażackie, kolejarskie i szkolne.
Mieszkańców Lipowego Pola i zaproszonych gości powitał pre-

Mszę św. w intencji pomordowanych w kościele parafialnym odprawił ks. proboszcz Mirosław Maciąg. Odnosząc się w homilii do
tragicznych wydarzeń lat II wojny światowej na terenie Lipowego Pola
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zes OSP Tadeusz Chyb. Wśród tych ostatnich byli parlamentarzyści:
Marzena Okła – Drewnowicz, Maria Zuba i Andrzej Bętkowski,
władze powiatowe ze starostą Michałem Jędrysem i przewodniczącym rady Eugeniuszem Cichoniem, nasi samorządowcy z wójtem
Zdzisławem Woźniakiem i przewodniczącym rady gminy Pawłem
Wiatrem wraz z grupą radnych.

Po odegraniu „Mazurka Dąbrowskiego” nastąpiło odsłonięcie obelisku, czego dokonali członkowie rodzin pomordowanych: Jadwiga
Zalewska – córka Wacława Ludew, Łucja Kalwat – wnuczka Państwa
Sieczków oraz Marian Skowron – brat Bogusława.
Po poświęceniu obelisku strażacy z Grzybowej Góry na komendę
Mariana Gładysia oddali trzykrotny salut armatni, po czym rys historyczny owego tragicznego dnia zaprezentowała s. Klara Niziołek
(czytaj na str. 12).

Następnie montaż słowno – muzyczny w oparciu o scenariusz napisany przez s. Klarę zaprezentowali wychowankowie świetlicy środowiskowej, po czym delegacje i przedstawiciele mieszkańców złożyli
wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
Bardzo chcę wiedzieć, kim ci ludzie byli
i czemu na śmierć sobie zasłużyli.
Powiedz mi dziadku, powiedz babciu miła,
Dlaczego rodzina Sieczków nie przeżyła?
Dlaczego Wacław i Bogusław drogi
Musieli opuszczać swe rodzinne progi?
Po lasach się kryć, bez jedzenia żyć?
Dlaczego tak musiało wtedy być?
Straszna ta historia, krwawy wojny czas,
Od kolejnej wojny – Boże, obroń nas!
Był na Lipowym mały chłopiec – Rysio
Miał dwanaście lat, więc tyle, co ja dzisiaj.

Zginął ze swą siostrą, lat dwadzieścia jeden,
Lecz dlaczego zginął? Do dziś tego nie wiem.
Kiedy myślę sobie, co by teraz było,
Gdyby mnie dzisiaj Gestapo zabiło,

To na samą myśl, strasznie smutno mi,
Gdyby mnie zabili w końcu naszej wsi.
Więc Kochany Rysiu, zostań mym patronem,
Dodaj mi odwagi i weź mnie w obronę
I szepnij mi do ucha, co to jest za rola
- zostać bohaterem z Lipowego Pola.
Gdzie tak pędzisz Zosiu? Olka nie uchronisz,
On szybszy niż wiatr, już go nie dogonisz.
Biegniesz, aby ostrzec przed Niemcami swoich
Ale to dla ciebie Niemiec już się zbroi.
Nie pyta, nie rozmawia, lecz strzela do Ciebie,
Zosiu, Zosiu nasza – śpij szczęśliwie w niebie.

Młodego Mariana kula łapie w locie,
zawisł tuż przy domu, na drewnianym płocie
Przyczyną zaś była niemiecka obława
Każdy to rozumie: wojna – nie zabawa.
Zginąłeś za młodo, szczerze powiem ci
Lecz zwycięstwo nasze w kropli twojej krwi!
Bogusiu kochany, Ty mój bracie drogi,
pamiętam jak przyszedłeś, aby obuć nogi
Po akcji z Niemcami straciłeś obuwie,
A noce wtedy były zimne no i długie.
Stałeś tuż za oknem, w niemieckim mundurze
wszystko było cienkie, no i też za duże
Ja za Tobą z torbami biegłem cały czas
lecz kul z tyłu pleców, już nie zatrze czas.
Pamiętam cię jeszcze z ranami na brzuchu.
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His to r ia
Matka mdlała z boleści, ja stałem bez ruchu.
Byłeś taki blady, a ja - przerażony
Zginąłeś niepotrzebnie, z rozkazu przełożonych.
Serce mi się kroi, słów złożyć nie umiem
Twojej śmierci, mój Bracie, do dziś nie rozumiem.
Franciszku, Marianno, drodzy małżonkowie,
Niech o waszej śmierci cała wieś się dowie!

Co się wydarzyło 12 sierpnia 1943 roku?

Heleno, Ryszardzie, siostrzyczko i bracie
Nigdy nie zapomnę, co Wy w sobie macie!
Zosiu, Marianie w biegu rozstrzelani,
Dla Was także dzisiaj - wieniec składam w dani!
Wacławie, Bogusiu chłopcy z lasu tego

Jesteście bohaterami z naszego Lipowego!
***
12 sierpnia hitlerowcy rozstrzelali następujących mieszkańców
Lipowego Pola:
Franciszek Sieczka – lat 60
Anna Sieczka – lat 55
Helena Sieczka – lat 21
Ryszard Sieczka – lat 12
Zofia Stefańska – lat 30
Marian Sieczka – lat 28
Wacław Ludew – lat 30
Bogusław Skowron – lat 22
Cześć ich pamięci!

Jacenty Kita
PS
W tekście wykorzystano fragmenty scenariusza montażu słowno
– muzycznego opracowanego na uroczystość przez s. Klarę Niziołek,
za którego udostępnienie dziękujemy.
(jaki)
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Wczesnym rankiem dnia 12.08.1943 r. przyjechała do Lipowego
Pola grupa Niemców w poszukiwaniu partyzantów, jako że było podejrzenie, iż mieszkańcy przetrzymują i pomagają partyzantom,
którzy dokonywali napadów na pociągi niemieckie jadące na front.
Po przybyciu na miejsce, Niemcy podzielili się na trzy grupy, jedna
obstawiła wioskę od strony torów kolejowych, druga od strony zachodniej, czyli
od strony lasu, natomiast trzecia udała
się na wieś w poszukiwaniu partyzantów.
Poszukiwania przebiegały spokojnie, aż
do momentu, gdy Niemcy dotarli do posesji rodziny Sieczków mieszkającej na
początku wsi, od strony pastwiska. Na tej
posesji , w piwnicy, przebywało dwóch
partyzantów: Wacław Ludew, pseudonim
„Gwiazda” i Bolesław Hernik pseudonim
„Słoń”. Po zauważeniu żołnierza niemieckiego podjęli decyzję o ucieczce. Oddali
strzały w jego kierunku, uciekając w stronę lasu. Widząc to, pozostali żołnierze niemieccy otworzyli ogień do
uciekających partyzantów, raniąc Wacława Ludwa. Bolesław Hernik
próbował ratować rannego kolegę, wynosząc go w bezpieczne miejsce,
do lasu. Wycieńczony i mocno krwawiący Wacław Ludew prosił go
o pozostawienie na drodze w tzw. „kamieniach ” i dobicie z własnej
broni, którą mu oddał, gdyż nie chciał oddać się w ręce hitlerowskiego okupanta. Bolesław Hernik prośbę kolegi spełnił, sam uciekając do
lasu, ratując tym samym swoje życie. Według innej relacji Bolesław
Hernik zostawił rannego kolegę, sam uciekając do lasu. Jednakże po
chwilowym zaprzestaniu ostrzeliwania, wrócił do niego ponownie
i wtedy okazało się, że nie żyje.
Rannego Niemca odwieziono do szpitala, gdzie wkrótce zmarł.
W odwecie za śmierć żołnierza Niemcy początkowo planowali spalić
całą wieś i zrównać ją z ziemią. Jednakże odstąpili od tego zamiaru na
rzecz masowej egzekucji. W wyniku tej decyzji rozstrzelali małżeństwo Franciszka i Mariannę Sieczka, rodzeństwo Helenę i Ryszarda
Sieczka, Stefańską Zofię, która biegła drogą, by ostrzec przed obławą
niemiecką swojego Olka oraz próbującego uciekać z zagrożonego terenu Mariana Sieczka. Kule wroga dosięgły go w momencie przeskakiwania przez płot. Wszystko to działo się około godziny 14-tej.
Pod wieczór, około godziny osiemnastej pojawiło się dwóch partyzantów, tj. Bogusław Skowron pseudonim „Skowronek” i Kazimierz
Sieczka, aby zabrać ciało zabitego Wacława Ludwa. Kazimierz Sieczka
poszedł do jednego z domów, by zabrać potrzebne materiały do przeniesienia zmarłego kolegi, ale widząc śledzących go w cywilu Niemców,
skoczył na strych i wyrywając wykroty z dachu uciekł w nieznanym
kierunku. Zaniepokojony długą nieobecnością kolegi Bogusław
Skowron zdecydował się pójść za nim. Wtedy jego brzuch został przeszyty serią z karabinów trzech zaczajonych na niego Niemców.
Następnego dnia ciała pomordowanych zostały pochowane za
stodołą Sieczków. Według relacji naocznych świadków ciała małżonków Franciszka i Marianny zostały pochowane w drewnianych
trumnach, zaś pozostałe ciała owinięte były jedynie w chodniki, tzw.
„pasiaki”. Po upływie dwóch tygodni grupa partyzantów zabrała
ciała swoich kolegów, tj. Wacława Ludwa i Bogusława Skowrona do
wspólnej mogiły w Skarżysku Książęcym, na tzw. „Ósemce”, natomiast pozostałe osoby zostały pochowane na cmentarzu parafialnym
w Skarżysku Kościelnym.
Relację tą, odczytaną przez s. Klarę przygotowano na podstawie
wywiadów i rozmów z przedstawicielami rodzin pomordowanych,
i innymi żyjącymi świadkami tamtych dni oraz na podstawie książki
Józefa Rella pt. „Podobwód Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej
„Morwa” Skarżysko Kamienna.
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Ognisko integracyjne w ramach projektu
„Bezpieczne Wakacje z Nami Strażakami”
W piątek 24 sierpnia odbyło się ognisko integracyjne
dla dzieci i młodzieży biorącej
udział w projekcie „Bezpieczne
Wakacje z Nami Strażakami”
przygotowane przez druhów
OSP Grzybowa Góra.
Na miejsce dotarliśmy pieszo wędrując przez polne drogi
i leśne ścieżki. Krótki spacer
zaostrzył nasze apetyty, więc
po rozpaleniu ogniska usmażyliśmy kiełbaski i dopiero po ich
zjedzeniu ruszyliśmy do lasu
szukać grzybów. Najlepszym
zbieraczem został Bartosz Strzelec,
który wyprzedził Kamila Zawadę
i Piotra Cieślakowskiego.
W międzyczasie nad ogniskiem
zawieszony został kocioł, aby gotować w nim zupę „nawinie”. Jej głównymi składnikami było co się nawinie pod rękę kucharzowi, w tym
kiełbaska, kurki, bukiet warzyw.
Po powrocie do ogniska wszyscy
chętni mogli skosztować tego specjału, który okazał się przepyszny.

Głodomory mogły dalej
smażyć kiełbaskę, gdyż
pogoda tego dnia nie rozpieszczała gorącem, wręcz
zapowiadał się deszcz.
Gdy wszyscy już się najedli rozegraliśmy dwa konkursy. W pierwszym bawiliśmy się w Robin Hooda,
czyli strzelaliśmy z łuku
do tarczy. Najlepsze oko
miał Wojtek Strzelec, który wyprzedził Krzysztofa
Krzeszowskiego i Patrycję
Pająk. Następnie zabawiliśmy się w „dzikusów” rzucając dzidą do celu.
Tutaj najsprawniejszy okazał
się Kacper Gładyś, a drugie
miejsce zajęli Patryk Słomka
i Krzysztof Krzeszowski. Po
wszystkim zespoły dziewczyn
i chłopców budowały z szyszek
„niebosiężne” wieże, a lepsi okazali się chłopcy. Po zakończeniu ogniska i zabezpieczeniu
terenu ruszyliśmy na rajd pieszy w stronę Grzybowej Góry.
Trasę pokonaliśmy bez najmniejszego kłopotu potwierdzając, że w wakacje nie straciliśmy kondycji.
Rafał Lipka

Wakacje w Lipowym Polu
Sierpień w świetlicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lipowym
Polu Plebańskim minął spokojnie. Oprócz
codziennych zajęć dla
dzieci organizowaliśmy oczywiście wyjazdy poza naszą miejscowość.
7 sierpnia wybraliśmy się do Radomia, do kina „Helios” na film „Madagaskar 3” w 3D,
a następnie na pływalnię „Neptun”, co stanowiło dla dzieci szczególną
radość, gdyż już
od początku wakacji pytały, kiedy
tam pojedziemy!
Na zakończenie
świetlicowych
zajęć, czyli 28
sierpnia, również
wybraliśmy się na
pływalnię, ale tym
razem do niedalekich Starachowic,
gdzie dzieci były
już kilkakrotnie w ciągu tegorocznych wakacji.
Mieliśmy też przyjemność gościć w naszej świetlicy Macieja
Miernika i Annę Terlecką z Wydziału Prewencji Powiatowej Komendy
Policji w Skarżysku-Kamiennej, którzy opowiedzieli dzieciom nie

tylko o zasadach bezpieczeństwa, jakie należy zachowywać podczas
wakacji, na przykład na kąpieliskach, ale także o bezpiecznej drodze
do szkoły. Dzieci otrzymały upominki w postaci książeczek i odblaskowych breloczków
do plecaków, z czego
bardzo się ucieszyły
nie tylko one, ale również obecni z nimi rodzice!
Wszystkim nam
żal było rozstawać
się ze świetlicą, ale
cóż – szkoła już się
rozpoczęła, a my…
czekamy na następne wakacje!
Anna Szostek
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Narodowe Czytanie „Pana Tadeusza”
Mija właśnie 200 lat od momentu, w którym toczy się akcja najważniejszej polskiej epopei narodowej – „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza. Z tej okazji zorganizowano ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie „Pana Tadeusza”. W tym samym momencie, w ponad 30 miastach w Polsce, rozpocznie się czytanie poematu
Mickiewicza.

ten poemat na pamięć. Znajomość najwybitniejszych dzieł narodowej
literatury nie powinna ograniczać się do nauczania szkolnego, ale być
również obecna w życiu nas wszystkich. W tym kontekście epopeja
jest nie tylko świadectwem piękna języka polskiego, obyczajów czy
charakteru Polaków, ale i dumy narodowej będącej źródłem patriotyzmu.
Małgorzata Paź

W Warszawie poszczególne księgi przeczytane zostaną przez
wybitnych aktorów (m.in. Andrzeja Seweryna, Andrzeja Chyrę,
Krystynę Jandę) przy akompaniamencie znakomitych pianistów,
grających utwory Fryderyka Chopina (m.in. Janusza Olejniczaka
i Andrzeja Jagodzińskiego).

W Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym akcję tę
dnia 7.09.2012 roku podjęli nauczyciele poloniści: Małgorzata Paź,
Urszula Mendak, Paweł Rokita, Lidia Mirkowska – czytając fragmenty uczniom. Poemat „Pan Tadeusz” to nieodłączna część polskiego kanonu kulturowego, który czyni nas wspólnotą. Łączy nas też pokoleniowo, z naszymi prababkami i pradziadkami, którzy często znali

Problem z lokalizacją przystanków
w Kierzu

Modernizacja drogi powiatowej, współfinansowanej z budżetu
Gminy Skarżysko Kościelne, jest już na ukończeniu. Wykonawcy pozostały do zrobienia tylko drobne prace wykończeniowe.
Pojawił się jednak problem z lokalizacją dwóch przystanków wraz
z zatoczkami, gdyż właściciele sąsiadujących z nimi posesji nie wyrażają na to zgody. Jak stwierdza Marek Czyż, dyrektor Zarządu Dróg

Powiatowych, o ile gmina nie wskaże nowych lokalizacji (czyli po
uzgodnieniu z potencjalnym właścicielem posesji) – wówczas w miejscu starych postawione będą tylko słupy przystankowe.
(jaki)
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Targi AGRO SHOW w Bednarach
W dniach 19- 21 września 2012 r. Świętokrzyska Izba Rolnicza zorganizowała wyjazd studyjny na Międzynarodową Wystawę Rolniczą
AGRO SHOW do Bednar k/ Poznania. Krajowa Rada Izb Rolniczych
miała swoją piękną wystawę, przed którą miał przyjemność wystąpić
kabaret „Grom” ze Skarżyska Kościelnego. Towarzyszyli nam członek

Rolnictwa i Rozwoju
Wsi odznakę honorową „Zasłużony dla
rolnictwa”.
Szymon Płusa,
plantator
wierzby
energetycznej Salix
Wiminialis, ekologicznego odnawialnego źródła energii,
od 1998 r. konsultant firmy Jerro do
spraw zielonego węgla, uczestnik Mistrzostw Polski Konsultantów
i Plantatorów ZW. Inwestycje w wierzbę energetyczną, to szansa dla
lokalnego rolnictwa i nowe miejsca pracy.
(jk)

Występ „Gromu” w Warszawie
zarządu powiatu skarżyskiego Zenon Nowakowski, dyrektor biura
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz delegaci Izb
Rolniczych woj. świętokrzyskiego.

W dniu 7 września 2012r w Warszawie w siedzibie Ministerstwa
Obrony Narodowej odbyła się uroczystość nadania imienia gen
Franciszka Gągora Związkowi Weteranów i Rezerwistów Wojska
Polskiego.

Wystąpiliśmy jeszcze przed stoiskami INTER-LERS, Techmot,
wszędzie promując naszą gminę, powiat , województwo oraz firmę
FREEDOM Huberta Olejarza, ponieważ byliśmy w strojach przez
niego ufundowanych. Występy tak się podobały, że otrzymaliśmy
propozycję przyjazdu i występu za rok.
Szymon Płusa

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Skarżyska
Kościelnego: Szymon Płusa, Tadeusz Sieczka, Kazimierz Przybycień,
Krystyna Staszewska, Bogusława Sieczka, Maria Ferszt, Jolanta
Kapusta, Zofia Ślęzak.

Nagroda ministra
2 września 2012r odbyły się w Łącznej Dożynki Powiatowe, podczas których Jadwiga Kowalik i Szymon Płusa otrzymali od Ministra

Podczas uroczystości wykonaliśmy utwór napisany specjalnie na
tę uroczystość, za który otrzymaliśmy duże brawa a pochodzącej z województwa świętokrzyskiego Wiceminister Obrony Narodowej Beaty
Oczkowicz oraz Podsekretarza Stanu w MON Dariusza Detki, którzy
wyrazili chęć odwiedzenia naszej miejscowości i zapoznania się bliżej
z naszymi działaniami.
Szymon Płusa
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Nowości w bibliotece
***
Marta Fox, „Iza Buntowniczka”.
Jeszcze pół roku temu byłam pewna, że
muszę zwyciężyć, zaimponować, wygrać,
odnieść sukces, bo dzięki temu zjednam
sobie przyjaciół. Wystarczyło nie szczerzyć
zębów, nie podstawiać nóg, być sobą. Nie jestem na tyle naiwna, by znajomych ze szkoły
od razu nazywać przyjaciółmi, ale widzę, że
jak tylko schowałam kolce, to zmniejszył się
dystans między nami.

o nią średniowieczni królowie, zawłaszczali ją dyktatorzy.
Najwięksi przywódcy w dziejach, od pierwszego chrześcijańskiego cesarza Rzymu, Konstantyna, po Karola Wielkiego, Napoleona czy
Hitlera, wszyscy wierzyli w magiczną moc Włóczni.
Ten, kto posiądzie Włócznię Przeznaczenia i pozna jej tajemnicę,
uchwyci w dłonie losy świata na dobre i na złe.
A jak wygląda prawda?
***
Sabine Ebert, „Tajemnica znachorki”.
Rzesza Niemiecka pod panowaniem cesarza Fryderyka
Rudobrodego. Żona kasztelana Wulfharta rodzi martwego syna, więc
ten chce ukarać młodą akuszerkę Martę, obcinając jej stopy i dłonie.
Dziewczynie cudem udaje się uciec z rodzinnej wsi we Frankonii.

Nie zabiegam o niczyją sympatię, nikomu się nie przypochlebiam, a jednak ludzie
podchodzą do mnie, odzywają się. Myślę,
że Borys przełamał lody. Nazywając mnie Anoreczką, sprawił, że zaczęłam należeć do klasowej społeczności. Łatwiej przyjąć do swojego
grona Anoreczkę niż Wredniarę.
***

By przeżyć, przyłącza się do grupy
osadników, którzy zmierzają na wschód do
Saksonii, aby tam na dziewiczych terenach
zbudować sobie nowe, wolne życie.
Osadników prowadzi szlachetny rycerz Chrystian, w którym rodzi się fascynacja młodą znachorką. Jednak jej uroda
i szczególny dar uzdrawiania zwracają
także uwagę Randolfa, zaciekłego wroga
Chrystiana. A potem w ich nowej osadzie
odkryte zostają złoża srebra…
Teresa Banaszczyk

„Franklin i pokaz magii”
W tej serii każda książka zawiera pełną
przygodę Franklina i jego przyjaciół, tyle że
przedstawianą w skrócie i opisaną łatwym
językiem. Proste zdania i nieskomplikowane
słowa to zachęta dla dziecka...
***
Robin Cook, „Ciało obce”.
Jennifer Hernandez, studentka medycyny, ma właśnie rozpocząć praktykę na
oddziale chirurgii, gdy jej świat rozpada się
na kawałki. Dziewczyna dowiaduje się z telewizji, że jej ukochana babcia właśnie zmarła
w szpitalu w Nowym Delhi po nieskomplikowanej operacji wymiany stawu biodrowego.
Jennifer jest zaszokowana faktem, iż
babcia w tajemnicy zdecydowała się na podróż do Indii. Aby zbadać sprawę osobiście,
Jennifer wyrusza do Indii. Tymczasem pojawiają się doniesienia o kolejnych niewyjaśnionych zgonach. Jennifer prosi o pomoc
doktor Laurie Montgomery i jej męża, Jacka
Stapletona. Przybywa ofiar i pytań bez odpowiedzi, lecz trójka Amerykanów uparcie
dąży do odkrycia złowrogiego, wielowarstwowego spisku na skalę światową...
***
Craig Smith, „Włócznia przeznaczenia”.
Jak to możliwe, że odkopana w katedrze w Antiochii Święta
Włócznia, cudem uratowała życie krzyżowcom z pierwszej krucjaty?
Legenda głosi, że to właśnie ta starożytna włócznia została wbita w bok umierającego na krzyżu Chrystusa. Zwykła broń
zmieniła się w potężną relikwię. Wierzono,
że jej moc zapewnia zwycięstwo, że każda
armia będąca w posiadaniu Świętej Włóczni
na polu bitwy będzie zawsze niepokonana.
Tajemnicza relikwia z zamierzchłej przeszłości...
Pożądali jej rzymscy cesarze, walczyli
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To działa!
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
jako instytucja pozabankowa powstała jako alternatywne źródło finansowania wydatków związanych z prowadzeniem biznesu, choćby
ze względu na skrócone i bardziej przystępne niż w komercyjnych
bankach procedury.
Z oferty Funduszu mogą również skorzystać przedsiębiorcy dopiero planujący rozpoczęcie swojego własnego biznesu.
Podczas oficjalnego otwarcia biura Funduszu mieszczącego się
w Kielcach przy ul. św. Leonarda 1/14 Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego Adam Jarubas wręczył Prezesowi Zarządu
Krzysztofowi Zarembie pamiątkowe pióro z życzeniami, aby podpisano nim jak najwięcej pożyczek, wspierających świętokrzyskich
przedsiębiorców. Winszowania Marszałka przyniosły efekt, bo po
opracowaniu dokumentacji pożyczkowej i zamieszczeniu na stronie
internetowej (www.fpws.eu) informacji o naborze wniosków pożyczkowych do siedziby Spółki zaczęły napływać pierwsze wnioski pożyczkowe.
Do chwili obecnej do Funduszu trafiły wnioski na łączną kwotę
ok. 30 mln zł. Z czego na podstawie pozytywnej opinii komisji pożyczkowej i decyzji Zarządu udzielono preferencyjne pożyczki na łączną kwotę ponad 25 mln zł.
Po dużym zainteresowaniu, jakim cieszy się oferta pożyczkowa
Funduszu można wnioskować, że świętokrzyscy przedsiębiorcy chcą
się rozwijać, chcą zakładać firmy? i szukają odpowiednich ku temu
form finansowania.
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
ul. św. Leonarda 1/14 25-311 Kielce
tel. 41 360-02-80
fax. 41 360-02-81
www: http://fpws.eu
e-mail: sekretariat@fpws.eu
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Og łoszenia

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu ,,małych projektów,, w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”
działającej na terenie gmin:
Mirzec i Skarżysko Kościelne

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu ,,Odnowa i rozwój wsi,, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”
działającej na terenie gmin:
Mirzec i Skarżysko Kościelne

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 26.09.2012 r. do 19.10.2012 r.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 26.09.2012 r. do 19.10.2012 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura
Lokalnej Grupy Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”,
Mirzec Stary 9, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 14.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 19
października 2012 roku o godzinie 1400
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania
„Razem na Rzecz Rozwoju” www.lgdrazem.eu
Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria
wyboru operacji wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów przez Lokalną Grupę
Działania udostępnione są na stronach: Świętokrzyskiego
Biura Rozwoju Regionalnego i Lokalnej Grupy Działania
„Razem na Rzecz Rozwoju” oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem na Rzecz
Rozwoju”, Mirzec Stary 9 od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 - 14.00.
Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu
małych projektów w 2012 roku wynosi 138 592,74zł.
Minimalne wymagania określone w LSR, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektów z zakresu ,,małych projektów”- uzyskanie minimum 25% punktów z oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach
działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy
Działania oraz pod numerem telefonu: 41 276 71 87.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura
Lokalnej Grupy Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”,
Mirzec Stary 9, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 14.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 19
października 2012 roku o godzinie 1400
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania
„Razem na Rzecz Rozwoju” www.lgdrazem.eu
Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria
wyboru operacji wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru wniosków z zakresu ,,Odnowa i rozwój
wsi” przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na
stronach: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
i Lokalnej Grupy Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”
oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania
„Razem na Rzecz Rozwoju”, Mirzec Stary 9 od poniedziałku
do piątku w godz. 8.00 - 14.00.
Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu ,,Odnowa i rozwój wsi” projektów w 2012 roku wynosi
560 000,00 zł.
Minimalne wymagania określone w LSR, których
spełnienie jest niezbędne do wyboru projektów z zakresu
,,Odnowa i rozwój wsi ”- uzyskanie minimum 25% punktów
z oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy
Działania oraz pod numerem telefonu: 41 276 71 87.
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Wakacje siatkarskie z sukcesem
W niedzielę 26 sierpnia br. zakończył się cykl rozgrywek w ramach
Powiatowych Siatkarskich Wakacji. Do rywalizacji finałowych stanęło 16 drużyn – 10 męskich i 6 żeńskich, wyłonionych w eliminacjach
gminnych.

Skarżyskiego - drużyna Dziewczynek oraz Prezydenta Miasta
Skarżyska-Kamiennej - drużyna Gameb I a także atrakcyjne, cenne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej. Niespodziankę sprawił również Pan Piotr Karbownik
z firmy „Teldom” z Suchedniowa, który oprócz zamówionych nagród,
zwycięskim drużynom ufundował nagrodę – niespodziankę. Był to
już drugi cykl projektu Powiatowe Siatkarskie Wakacje i cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców powiatu skarżyskiego.
Jego pomysłodawcą jest członek Zarządu Powiatu Katarzyna Bilska.
Głównym organizatorem projektu było Starostwo Powiatowe
w Skarżysku-Kamiennej, a współorganizatorami poszczególne gminy powiatu skarżyskiego: Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Bliżyn
i Skarżysko Kościelne. W sumie, przez pięć weekendów w zawodach
wzięło udział około 400 osób.
(jaki)

Turnieje piłki siatkowej
Niewiele trzeba, aby młodzież potrafiła sobie umiejętnie i pożytecznie zagospodarować wolny czas.

Finał Powiatowych Siatkarskich Wakacji rozpoczął się na miejskim stadionie sportowym „Granat” jako impreza towarzysząca wyścigowi rowerowemu Mazovia MTB Maraton. Niestety, deszczowa
pogoda trochę zepsuła dobrą zabawę i organizatorzy ze względów bezpieczeństwa oraz z uwagi na komfort zawodników musieli przenieść
rozgrywki na Halę Sportową przy ul. Sienkiewicza. W wyniku ostrej
rywalizacji sportowej, drużyny zakończyły rozgrywki w następującej
kolejności:

Zapoczątkowane przez okres wakacji turnieje piłki siatkowej na
boisku przy ul. Polnej w Skarżysku Kościelnym trwają do tej pory.
Cieszymy się, że przybywa chętnych do gry oraz kibiców.

Kategoria kobiety
I miejsce - Gameb I Skarżysko Kościelne
II miejsce - Bliskie Skarżysko - Kamienna
III miejsce- Piąteczka Skarżysko - Kamienna
IV miejsce- Gameb II Skarżysko Kościelne
Kategoria mężczyźni: (mężczyźni grali w dwóch grupach)
I miejsce - Dziewczynki
II miejsce - Wioletta/Koneser
III miejsce - Jeźdźcy Apokalipsy
IV miejsce - Kierz Niedźwiedzi
Na zakończenie zwycięzcy kategorii otrzymali puchary: Starosty
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Zapraszamy również starszych do sprawdzenia swych umiejętno-
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Szymon Płusa

je sienny fe s t y n ro dzinny

Jesienny festyn rodzinny

Wszystkich zgromadzonych powitali przewodniczący Rady
Rodziców, radny Wojciech Płusa oraz prezes OSP Marian Gładyś,
którzy życzyli zebranym udanej zabawy.
Następnie imprezę poprowadziła dyrektor szkoły Małgorzata
Strzelec zapraszając do podziwiania występów dzieci i skorzystania
z atrakcji przygotowanych na festyn.

Pierwszego dnia jesieni w niedzielę 23 września b.r. Uczniowie,
Rodzice i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Grzybowej
Górze oraz Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej przygotowali festyn rodzinny pod hasłem „Na lądzie, na wodzie i w powietrzu…”.
Dzieci z miejscowej szkoły prezentowały program artystyczny,
w którym pokazywali jakimi środkami transportu może poruszać
się człowiek.

Najpierw na scenie pojawiły się najmniejsze dzieci przygotowane
przez Agnieszkę Zaborską występujące w programie artystycznym
„Jedzie pociąg z daleka”. Małe kolorowe wagoniki stworzone z dzieci wiozły wróżki, policjantów, księżniczki, strażaków, Czerwonego
Kapturka, a „Głównym Maszynistą” prowadzącym skład była Ala
Dwojak.
Po nich pojawiły się „Wędrujące Maluchy” z układem tanecznym
do piosenki „Jedziemy autostopem”. Występ dzieci z „zerówki” przygotowała Aneta Makowska.

Zaraz po nich wskoczyli na scenę „Piraci” z klasy I
w piosence o rozbójnikach morskich przygotowani przez Justynę
Klimaszewską-Malik.
Następny występ również dotyczył morza. Klasa II i III żywiołowo zaśpiewała przebój „Hej morze, moje morze”, a całości towarzyszył układ taneczny stworzony przez Katarzynę Kowalik.
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Jesienny festyn rodzinny
Następna klasa poszybowała w przestworza, gdyż klasy IV-VI
przygotowywały piosenki i układy związane z poruszaniem się
w powietrzu.
Uczniowie klasy IV pod okiem Kingi Gawron wystąpili w układzie do przeboju zespołu „Mafia”. Chłopcy energicznie ruszali się na
scenie śpiewając przebój „Szalona piosenka o lataniu”.

Po nich wystąpiły uczennice klasy V, które zaśpiewały piosenkę
„Dmuchawce, latawce, wiatr”, a także zatańczyły układ przygotowany przez nie specjalnie na tę okazję. Dziewczynki stworzyły piękne
widowisko, a wyrzucone na koniec balony poszybowały do góry na
skrzydłach wiatru wiejącego tego dnia dość mocno. Nad ich występem czuwał Rafał Lipka. Na koniec prezentacji piosenek wystąpiła najstarsza klasa przygotowana przez Justynę Rokita. Chłopcy
i dziewczęta zaprezentowały piosenkę i układ taneczny do popularnej piosenki zespołu Diadem – „Samoloty”. Śliczne stewardesy
i przystojni piloci z uczuciem wcieli się w swoje role, a gorąca muzyka
poderwała publiczność do zabawy.

Na zakończenie programu artystycznego dzieci prezentowały
środki transportu i możliwości poruszania się na lądzie, na wodzie
i w powietrzu. Uczniowie i uczennice jeździły na rowerach, hulajnogach, pływały łódką, pojawili się również paralotniarze i piloci
w samolocie PLL LOT.
Po występach dzieci nastąpiło rozstrzygnięcie wakacyjnego
projektu „Bezpieczne wakacje z nami strażakami” oraz wręczenie

nagród w konkursach, które się wówczas odbyły. Nagrody wręczał
Prezes OSP Marian Gładyś, a wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Nagrodzonych było mnóstwo, ponieważ
przeprowadzono 10 konkursów, w których startowali uczestnicy letnich spotkań w Grzybowej Górze.
Kolejnym punktem programu było rozwinięcie linii bojowej
przez druhów OSP. Strażacy spisali się doskonale potwierdzając
świetne przygotowanie do akcji pożarniczych.

Następnie Kinga Gawron przeprowadziła konkursy dla dzieci i młodzieży, w tym rysowanie na asfalcie dla najmłodszych,
szalone wyścigi z gazetami, tory przeszkód czy kozłowanie piłki. Rozstrzygnięcie nastąpiło chwilę później, a nagrody wręczał
Sebastian Pik.
Po występach dzieci, pokazach strażaków, konkursach przyszła
pora na zabawę taneczną, którą poprowadził DJ Tomasz Gluza.
Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, młodzież i dorośli
świetnie się bawili, aż żal było kończyć.

Organizatorzy festynu dziękują druhom OSP za zapewnienie
bezpieczeństwa podczas całej imprezy, a sponsorowi Sebstanowi Pik
za zakup nagród do konkursów. Pragniemy podziękować również
Rodzicom za przepyszne domowe wypieki oraz pomoc w zorganizowaniu festynu. Organizatorzy pragną podziękować także wszystkim
za kulturalne spędzenie niedzielnego popołudnia w miłej, rodzinnej
atmosferze.
Rafał Lipka
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