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Egzemplarz bezpłatny

Marszałek Województwa odwiedził naszą gminę
Ponad cztery godziny trwała wizyta
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Adama Jarubasa w naszej gminie w dniu 9
lipca z inspiracji wójta
gminy Zdzisława Woźniaka i radnego Wojciecha Płusy.
Czytaj na str. 2

* wizyta Marszałka Adama Jarubasa w gminie,
* udany festyn w Lipowym Polu Plebańskim,
* sukcesy Pawła Rokity, Dominiki Derlatki i młodych fotografów,
* rodzinny festyn w przedszkolu oraz wiele innych,
aktualnych informacji z życia gminy.

Puchar Wójta dla Granatu

My też mamy się czym pochwalić

Granat Skarżysko-Kamienna, Młodziki Skarżysko Kościelne, SP
8 Skarżysko – Kamienna, SP Skarżysko Kościelne – taka była kolejność drużyn zmagających się w I Turnieju Piłki Nożnej Chłopców
o Puchar Wójta Gminy. Najlepszym drużynom i zawodnikom puchary wręczył wójt Zdzisław Woźniak. Zawody, które odbyły się 22
czerwca zorganizował sołtys Stefan Kiełek oraz rodzice zawodników.
Czytaj na str. 15

Oskary za talent
14 czerwca 2013r. w Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym odbyła się druga edycja
Festiwalu „Młode
Talenty”. Było to
podsumowanie całorocznych działań
szkoły we wszystkich sferach jej pracy. Podsumowano
i uhonorowano również uczniów, którzy
w minionym roku
szkolnym zajmowali czołowe miejsca
w bardzo licznych konkursach wszystkich szczebli.
Imprezę przeprowadzono w hollywoodzkim stylu, łącznie z czerwonym dywanem i statuetkami Oskarów.
Czytaj na str. 8-9
Gala laureatów na str. 16

Już po raz VI Stowarzyszenie Kultury „Romano” w Skarżysku Kościelnym zorganizowało imprezę pod nazwą „Cudze chwalicie,
swego nie znacie”. Tym
razem odbyła się ona
pod hasłem „Natura
i My” oraz „Noc Kupały”.
Czytaj na str. 6-7

Jednogłośne absolutorium dla wójta
Na sesji absolutoryjnej, która odbyła się 27 czerwca, wójt gminy
Zdzisław Woźniak jednogłośnie uzyskał absolutorium z wykonania
budżetu gminy za 2012 rok. Dochody osiągnęły poziom 15.791.256
zł tj. 96% planu rocznego, wydatki zamknęły się kwotą 17.796.063
zł, czyli 93,81% zaplanowanych. Na inwestycje gmina przeznaczyła
3.210.792 złote.
Poza tym sesję zdominowała kwestia skutków intensywnych
opadów i szkód, jakie poczyniła ulewa, która 25 czerwca przeszła
nad gminą.
Czytaj na str. 4-5
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Marszałek Województwa odwiedził
naszą gminę
Ponad cztery godziny trwała wizyta
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
Adama Jarubasa w naszej gminie w dniu
9 lipca z inspiracji wójta gminy Zdzisława
Woźniaka i radnego Wojciecha Płusy.
Gościa w sali konferencyjnej Urzędu

Marian Gładyś opowiada o swoich pasjach
Spotkanie z pracownikami samorządowymi

Gminy powitał wójt Zdzisław Woźniak, po czym krótko przedstawił
naszą gminę.
Uczestnikami spotkania byli pracownicy samorządowi, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz radni. Marszałek przedstawił
wstępne założenia nowej perspektywy finansowania UE na lata 20142020, w ramach której województwo świętokrzyskie otrzyma około 1,2 mld euro. Będą jednak inne priorytety inwestycyjne, aniżeli
w obecnej perspektywie. Nacisk położony zostanie przede wszystkim na przedsiębiorczość, innowacyjność, Internet oraz kontynuację
obecnych osi programowych. –Czego wójt oczekuje od marszałka
na najbliższe lata. Zeszyt mam pojemny – zapytał Adam Jarubas.

Wizyta w zakładzie Dana Danuty Banaczek

Odpowiadając wójt Zdzisław Woźniak wskazał, że na najbliższe lata
gmina będzie zainteresowana pozyskaniem pieniędzy na budowę
dróg, Internet szerokopasmowy oraz kompleks obejmujący bibliotekę, centrum kultury oraz przedszkole.

-Gmina Skarżysko Kościelne jako pierwsza w województwie złożyła tzw. Karty Informacyjne i wasze zadania w większości wpisują
się w nową perspektywę – powiedziała Anna Kucharczyk, kierownik
działu planowania Urzędu Marszałkowskiego.
Kolejny punkt wizyty to nasi przedsiębiorcy.
Właścicielka firmy Danuta Banaczek zapoznała gościa z profilem produkcji, poziomem zatrudnienia oraz oprowadziła gości
po zakładzie.
Później Adam Jarubas udał się do Grzybowej Góry.
Tutaj zwiedził firmę „Crow-Bet”, a jej właściciel Rafał Kruk zapoznał go z przedmiotem swej działalności gospodarczej.
W Grzybowej Górze Marszałek odwiedził również regionalistę,
malarza i rzeźbiarza Mariana Gładysia.
Z zainteresowaniem obejrzał
zebrane obrazy i rzeźby, wyroby
z drewna, a jego podziw wzbudziły
zabytkowe zegary.
Kolejny punkt wizyty to odwiedziny Spichlerza Regionalnego państwa Jach. Tu wysłuchał
opowieści gospodyni o genezie
powstania spichlerza, z zainteresowaniem oglądał zebrane eksponaty, a nawet spróbował swych sił
W Spichlerzu Regionalnym
pracując na sieczkarni.
Ostatnim elementem ponad czterogodzinnego pobytu Adama
Jarubasa w naszej gminie była wizyta w kościele pw. Św. Trójcy, na
renowację którego ks. proboszcz Marian Czajkowski pozyskał środki finansowe m.in. z Urzędu Marszałkowskiego i Funduszy Unijnych.

U ks. proboszcza Mariana Czajkowskiego

W firmie Crow-Bet Rafała Kruka

2

Nasza Gmina

Miejmy nadzieję, że dogłębne zapoznanie się z potrzebami i oczekiwaniami naszego samorządu oraz przedsiębiorców, przełoży się
w najbliższych latach na efekty, w postaci środków finansowych z nowej perspektywy finansowej Unii.
Jacenty Kita
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Uroczystości na Brzasku

Festyn w Lipowym Polu Plebańskim

W niedzielę 23 czerwca w lesie na Brzasku odbyła się uroczystość
patriotyczna poświęcona pamięci 760. osób zamordowanych tam
przez hitlerowców w wyniku
nadzwyczajnej akcji pacyfikacyjnej AB, mającej na celu eksterminację inteligencji i członków ruchu oporu.
W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele środowisk kombatanckich z terenu
powiatu skarżyskiego, poczty
sztandarowe, delegacje szkół, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i politycznych. Nie zabrakło również parlamentarzystów
ziemi świętokrzyskiej, przedstawicieli władz wojewódzkich i władz samorządowych. Gminę Skarżysko Kościelne reprezentował przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w intencji pomordowanych sprawowana przez ks. Mariana Mężyka. Po okolicznościowych
przemówieniach delegacje złożyły wieńce pod mogiłą zbiorową.
Na zakończenie na polanie zapłonęło harcerskie ognisko.
(jaki)

Wiele atrakcji czekało na uczestników festynu rodzinnego, jaki
w dniu 7 lipca zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowym
Polu Plebańskim.

Po otwarciu imprezy przez prezesa OSP Tadeusza Chyba już
można się było bawić przy dźwiękach muzyki w wykonaniu zespołów Ramlej i Koliber. Ten ostatni grał w składzie: Janusz Ulewiński
– instrumenty klawiszowe, Jacek Niziołek – instrumenty klawiszo-

Udany debiut Dominika Derlatki
Znakomitą formą błyszczał młody
siłacz z Grzybowej Góry – absolwent
miejscowej szkoły podstawowej, a obecnie uczeń TZN Dominik Derlatka.
W swoim debiucie w trójboju siłowym podczas regionalnych zawodów
w Częstochowie zajął 5 miejsce w klasyfikacji seniorów oraz 3 miejsce w klasyfikacji juniorów gromadząc na swoim koncie 485 kg (przysiad – 165 kg,
wyciskanie leżąc – 130 kg, martwy ciąg – 190 kg).
Następnym sukcesem zawodnika
był triumf w rozegranych na początku
maja zawodach Strong Man w Kombinacie Formy w Skarżysku-Kamiennej. Tam popisał się między innymi
podniesieniem 10 razy (!) w ciągu 90
sekund ciężaru 160 kg w martwym
ciągu. Dominik był najmłodszym
i najlżejszym zawodnikiem imprezy!
Kolejny triumf świętował podczas Letnich Igrzysk LZS w Łopusznie, gdzie wystartował w konkurencji wyciskania odważnika 17,5 kg
na ilość powtórzeń. Pomimo, że był to jego pierwszy start w tej konkurencji osiągnął świetny wynik 47. powtórzeń zajmując 3 miejsce.
Przegrał tylko z faworytami, którzy rokrocznie wygrywają te zawody.
Zawodnikowi życzymy połamania gryfu w następnym starcie.
Rafał Lipka

we, Paweł Gruszczyński – vocal oraz Tomasz Gruszczyński – gitara.
–Gramy przede wszystkim muzykę folkową z elementami disco polo
– mówi Paweł Gruszczyński.
Dla najmłodszych organizatorzy przygotowali cykl gier i zabaw
z nagrodami. Wszyscy mogli skorzystać z wypieków (w tym wspania-

Nasi gimnazjaliści najlepsi na sprawdzianie!
Najlepsze wyniki gimnazjalne uzyskali gimnazjaliści z gminy
Skarżysko Kościelne, druga lokata dla Skarżyska-Kamiennej.
Oto ranking gmin powiatu skarżyskiego opracowany na podstawie średnich wyników z poszczególnych przedmiotów. W rankingu
gmin, za Echem Dnia, najpierw podajemy średnią matematyczną
(suma procentowych wyników podzielona przez pięć - ilość egzaminów) dalej średnie gminne: część humanistyczna - historia i WOS, język polski, część matematyczno-przyrodnicza - przedmioty przyrodnicze, matematyka, język angielski poziom podstawowy.
1. Skarżysko Kościelne – 58,82 (58,7 + 63,7 + 61,5 + 42,9 + 67,3)
2. Skarżysko-Kamienna – 55,48 (56,1 + 59,8 + 56,3 + 43,5 + 61,7)
3. Suchedniów – 54,78 (54,1 + 60,9 + 57,6 + 41,6 + 59,7)
4. Bliżyn – 54,14 (54,4 + 57,0 + 53,7 + 45,6 + 60,0)
5. Łączna – 52,02 (52,0 + 61,0 + 52,7 + 37,9 + 56,5)
(jaki)

łych jagodzianek) przygotowanych przez Strażackie Druhenki, które
serwowały Bogumiła Niziołek, Bożena Korycka oraz Zofia Parkita.
Grilla obsługiwali Jerzy Korycki, Piotr Szymczyk i Piotr Seweryn,
bufet Jerzy Bernat oraz Stanisław Niziołek. Można
było również oglądać obrazy autorstwa pochodzącego
z Lipowego Pola Bogusława
Jelonka, a także zakupić losy
loterii fantowej.
Jacenty Kita
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Jednogłośne absolutorium dla wójta
Na sesji absolutoryjnej, która odbyła się 27 czerwca wójt gminy
Zdzisław Woźniak jednogłośnie uzyskał absolutorium z wykonania
budżetu gminy za 2012 rok. Dochody osiągnęły poziom 15.791.256
zł tj. 96% planu rocznego, wydatki zamknęły się kwotą 17.796.063
zł, czyli 93,81% zaplanowanych. Na inwestycje gmina przeznaczyła
3.210.792 złote.
Poza tym sesję zdominowała kwestia skutków intensywnych
opadów i szkód, jakie poczyniła ulewa, która 25 czerwca przeszła
nad gminą.
Woda nie daje żyć i czyni szkody
Wyjątkowo deszczowa tegoroczna aura sprawia kłopoty i olbrzymie szkody w całej Polsce. Nie omija to naszego powiatu i gminy. Ostatni raz bardzo intensywne opady nawiedziły gminę w dniu 25 czerwca. Dotkliwie odczuli to mieszkańcy m.in. Skarżyska Kościelnego
i Grzybowej Góry. Stąd już na początku obrad przewodniczący rady
Paweł Wiatr oddał głos grupie mieszkańców. Jako pierwsza o zalewaniu posesji przy ul. Szkolnej mówiła Marta Kowalik-Staps.
Szerzej zagadnienie
to przybliżyła Katarzyna Kumalska. –Przez
niedrożność rowów zalewa nas już kolejny raz.
Ale to nie jedyny problem. Trzeba sprawdzić
sposób i częstotliwość
pompowania
szamb.
Większość z nich ma
Katarzyna Kumalska przekazuje wójtowi
kilkadziesiąt lat, są
Zdzisławowi Woźniakowi zdjęcia obrazujące skutki nieszczelne,
czasami
ulewy
celowo, aby rzadziej
je opróżniać. Gleba już
przez to jest tak nasiąknięta, że nie przyjmuje
opadów – mówiła.
Inne zagadnienie poruszył Edward Gluza.
–Mieszkam tutaj już 30
lat i dotychczas nie miałem problemów z wodą
opadową. Pojawiły się
one z chwilą rozpoczęcia budowy kanalizacji.
Rowy i przepusty są niedrożne i teraz mam wodę

Zalanie swej posesji Edward Gluza zrzucił na
wykonawcę kanalizacji

w domu.
Z kolei sołtys Paweł
Gruszczyński powyższe
wypowiedzi
uzupełnił
o to, że tragiczny jest stan
rowów melioracyjnych.
–Rów na ul. Kolonia jest
zarośnięty i niedrożny.
Kto odpowiada za ich stan
– pytał.
Na jeszcze inny proGłos zabiera Paweł Gruszczyński
blem uwagę zwrócił Wiesław Derlatka. –Na ul. Iłżeckiej przekroje rur nie są jednolite. Jedne
mają 80, inne 40 a nawet mniej centymetrów średnicy. To powoduje
piętrzenie wody. Na ten sam problem uwagę zwrócił Zygmunt Kocia
dziękując zarazem za pomoc strażakom.
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Rozpoczynając dyskusję nad tą kwestią głos zabrał wójt Zdzisław Woźniak stwierdził: -Gospodarka wodno – ściekowa na terenie
gminy od lat jest zaniedbana. Nikt nie dba o rowy, a melioracyjne są
zarośnięte lub celowo zaorane. Niektórzy mieszkańcy też nie dbają
o rowy i przepusty. Podczas ulewy jeździłem po terenie gminy i widziałem skutki.
Wójt dodał, że jest
w kontakcie z Zarządem Dróg Powiatowych
(obecnie wykonywane
są rowy na ul. Polnej)
i po wizji lokalnej trzeba
będzie określić priorytetowe prace oraz zdecydować, które przepuStanisław Dymarczyk, członek zarządu powiatu sty przebudować.
O głos poprosił
również członek zarządu powiatu Stanisław Dymarczyk: -Byłem i widziałem skutki ulewy,
ale bez pieniędzy nie zrobimy nic. Na ten moment możemy poprawiać
sytuację odcinkami. O ile przy nowych drogach nie ma problemu,
to występuje on właśnie przy starych, gdzie sprawą podstawową jest
udrożnienie przepustów. Zdarza się jednak i tak, że gdy chcemy odprowadzić wodę na miejsca nienadające się na użytkowanie, słyszymy Nie.
I dodał: -Proponuję powołać wspólną komisję, razem zrobić wizję lokalną i wspólnymi siłami wykonać najpilniejsze roboty.
Są dodatkowe pieniądze dla Michałowa i Świerczka
Stanisław Dymarczyk miał też dla mieszkańców przede
wszystkim Michałowa i Świerczka bardzo dobrą wiadomość. Powiat z rezerwy Ministra Finansów dostanie 208.500 złotych
z przeznaczeniem na remont mostu w Michałowie. Choć koszt szacowany jest na pół miliona złotych, to powiat zrobi to we własnym
zakresie. Most będzie wyremontowany jeszcze w tym roku.
Jest dobra wiadomość dla mieszkańców Świerczka i kierowców
jeżdżących przez tą wieś. Dzięki staraniom radnej powiatowej Danucie Banaczek rada powiatu na ostatniej sesji znalazła pieniądze na
wybudowanie ok. 250 mb chodnika od skrzyżowania z drogą na Lipowe Pole w kierunku Skarżyska Kościelnego. Inwestycja obejmie więc
bardzo niebezpieczny zakręt, a problem ten zgłaszany był od lat. –Były
problemy własnościowe, ale mamy zgodę właścicieli na zajęcie ich terenu na ten chodnik – dodał S. Dymarczyk. Podziękował również organizatorom rajdu Miejscami Pamięci Narodowej oraz imprezy Cudze
chwalicie, swego nie znacie za wysoki poziom ich organizacji.
Powiat stara się także u wojewody świętokrzyskiego o dodatkowe
pieniądze z przeznaczeniem na naprawę szkód poczynionych przez
ulewy. W ostatnich dniach z rezerwy ministra finansów otrzymał
800 tys. zł, z których 109 tys. będzie przeznaczone na remont drogi
w Kierzu wraz z poprawą odwodnienia.
Interpelacje i zapytania radnych
Tradycyjnie w tym punkcie sesji radni zgłosili szereg interpelacji,
wniosków i zapytań pod adresem gminy i powiatu. Dotyczyły one:
Paweł Wiatr
-

kłopotów ze zbieraniem elektrośmieci na ul. Racławickiej,
braku wystarczającej informacji na temat segregacji śmieci od
1 lipca,
po raz kolejny zgłosił konieczność budowy chodników w Skarżysku Kościelnym II,
(S. Dymarczyk od razu odpowiedział, że chodnik ten, wspólnie z gminą, można realizować dopiero po zakończeniu budowy
chodnika w Lipowym Polu).

Michał Rymarczyk
-

tego, na jakim etapie jest sprawa wykonywania przyłączy kanali-
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zacyjnych na ul. Jana Pawła II oraz w Michałowie,
kanalizacji na ul. św. Anny,
prośby proboszcza Majkowa o przekazanie destruktu na drogę dojazdową do cmentarza,
nieśmiertelnej ul. Staffa.

Renata Kępa
-

pracownika interwencyjnego, w celu wykoszenia miejsc niebezpiecznych,
udrożnienia rowów i mostków.

Włodzimierz Foch
-

kwestii wycięcia starego drzewa,
uzupełnienie dziur w jezdni za szkołą,
wykonania dwóch przepustów obok szkoły,
udrożnienia rowów i przepustów na ul. Skarbowej,
zatrudnienia pracownika interwencyjnego.

Wojciech Płusa
- poprawy jezdni na ul. Podlesie po wybudowaniu kanalizacji,
- poprawy stanu ul. Słonecznej,
- naprawy chodników uszkodzonych po ulewach.
Radny, po części jako doświadczony strażak, zasugerował zakup na
potrzeby gminy ze środków zarządzania kryzysowego tzw. rękawów
wodnych (ok. 100 mb – koszt to od 9.000 do 14.000 złotych), które są
bardzo pomocne w walce z wodą i przy zalewaniu posesji.
Gabriel Szewczyk
-

uszkodzonych na skutek ulewy chodników,
zatrudnienia pracownika interwencyjnego,
spłynięcia do rowów piasku spod chodników,
dokończenia rowu odwodnieniowego.
terminu wykonania dojazdu z kostki brukowej do szkoły,

Zdzisław Rymarczyk
-

obrywania się obrzeży jezdni,
przyłączy kanalizacyjnych oraz jakości wykonania sieci głównej kanalizacyjnej.

Wiesław Derlatka
-

wykaszania rowów i poboczy na ul. Polnej i Południowej.

złożyło jeszcze deklaracji – stwierdził wójt.
O szczegółach mówił Grzegorz Pypeć, inspektor ds. ochrony środowiska urzędu.
Stwierdził on, że dotychczas z terenu gminy ponad 100 właścicieli
nieruchomości nie złożyło stosownych deklaracji. Ze Skarżyska Kościelnego I i II nie wpłynęło ich 70, z Grzybowej Góry – 13, ze Świerczka – 7, z Majkowa i Michałowa po 4, z Kierza Niedźwiedziego – 18,
z Lipowego Pola Plebańskiego – 3 i z Lipowego Pola Skarbowego – 6.
Nie zgodził się on również ze stwierdzeniami o braku informacji na
temat nowych zasad. –Mówiłem o tym na każdym zebraniu wiejskim,
informacje były na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej gminy, kilka-, kilkanaście razy dziennie udzielałem informacji przez telefon – stwierdził G. Pypeć.
Na pozostałe pytania odpowiadał wójt Zdzisław Woźniak. Realizacja przyłączy w Michałowie nastąpi w III-IV kwartale tego roku.
Gmina sprawdzi inwentaryzację powykonawczą sieci w Michałowie.
Obecnie jest zatrudnionych tylko 2 pracowników interwencyjnych i są
oni sukcesywnie wysyłani do najpilniejszych prac. Wjazd do szkoły
w Grzybowej Górze będzie zrobiony po wybudowaniu kanalizacji.
Gmina wystąpiła do starosty o uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji w Rudce, Św. Annie, ul. Polnej i Sosnowej.
Absolutorium jednogłośnie
Nim przegłosowano uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok przedstawił
wójt Zdzisław Woźniak. - Dochody osiągnęły poziom 15.791.256 zł tj.
96% planu rocznego, wydatki zamknęły się kwotą 17.796.063 zł, czyli
93,81% zaplanowanych. Na inwestycje gmina przeznaczyła 3.210.792
złote – powiedział wójt. W pozycji dochody największe to: subwencje
– 7.031.610 zł, dotacje – 3.490.824 zł, udziały w podatkach – 2.226.082
zł oraz środki UE – 1.054.052 zł. W grupie wydatków najwięcej pieniędzy wydano na oświatę – 7.292.259 zł, w tym subwencja to tylko
3.978.592 zł. Z pieniędzy wydanych na inwestycje – 3.210.782 zł – najwięcej wydano na budowę kanalizacji w Michałowie – 1.510.862 zł,
dofinansowanie budowy drogi w Kierzu – 1.000.000 zł oraz realizację
projektu Nad Żarnówką – 302.647 zł. Zadłużenie gminy na koniec
2012 roku wynosiło 7.542.289 zł tj. 47,76% dochodów gminy przy dopuszczalnych poziomie 60%.
Wójt przedstawił również pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie sprawozdania. Pozytywnie wypowiedziały
się też o nim komisje rady. Następnie Wojciech Płusa odczytał opinię
komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium, a pozytywną opinię RIO
w tej kwestii zaprezentował przewodniczący Paweł Wiatr.
Radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu absolutorium wójtowi, a wójt dziękując za ten wynik powiedział: -Chciałem serdecznie
podziękować za podjętą uchwałę. Dziękuję za poświęcony czas, merytoryczną, choć czasami burzliwą dyskusję na komisjach i sesjach.
W sposób szczególny chcę podziękować skarbnik gminy Danucie
Barwickiej, która ciągnie budżet przez cały rok – powiedział Zdzisław Woźniak.
Jacenty Kita
Pani
Marzenie Piętak
- radnej Rady Gminy w Skarżysko Kościelne –
wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

O wdrażaniu ustawy śmieciowej mówił Grzegorz Pypeć

Wójt odpowiada
Na powyższe wnioski odpowiedzieli wójt oraz pracownicy urzędu. Najpierw Zdzisław Woźniak odniósł się do gorącego w całej Polsce tematu wywozu odpadów komunalnych.
– Przetarg rozstał rozstrzygnięty, jednak zwycięzca – firma Almax
– nie podpisała umowy, stąd umowę podpisano z drugim oferentem
– Firmą Pogorzelski. Jest harmonogram wywozu, ale wiele osób nie

Ojca
składają
Wójt Gminy, Rada Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy
w Skarżysku Kościelnym.
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My też mamy się czym pochwalić
Już po raz VI Stowarzyszenie Kultury Romano w Skarżysku Kościelnym zorganizowało imprezę pod nazwą Cudze chwalicie, swego
nie znacie. Tym razem odbyła się ona pod hasłem Natura i My oraz
Noc Kupały.

wymienić wszystkich
roślin zaprezentowanych przez organizatorów. A szacunek
należy się nie tylko za
ich wyeksponowanie,
ale i przygotowanie.
Ileż czasu musieli oni
poświęcić na ich zasadzenie, pielęgnację
czy wykonanie gotowych już produktów.
Poza sokami, dżemami, miodami, nalewkami, można było
skosztować np. ciasta
Swe stoisko prezentują Szymon Płusa
z ziemniaka i buraka!
i Stanisław Tokarski
Piękne
kompozycje
wykonały np. Julita Maciejczak, Agnieszka Synowiec. Wierzbę energetyczna ze swej plantacji pokazywali Szymon Płusa i Stanisław Tokarski.
Później impreza przeniosła się na scenę przed urzędem gminy.
Młodzież ma głos

Otwarcie wystawy

Co rośnie wokół nas?
Naprawdę. Wykonane kompozycje, zgromadzone rośliny, zioła
i chwasty, nalewki, soki, miody w wielu gatunkach budziły zdumie-

Formalnego otwarcia dokonała prezes Stowarzyszenia Krystyna
Staszewska.

Zespół wokalno – muzyczny kierowany przez Renatę Wolską

Fragment ekspozycji

nie i zachwyt oglądających wystawę Natura i My, którą o godz. 17.00
otwarto w sali konferencyjnej urzędu gminy.
Wstęgę przecięli: wójt Zdzisław Woźniak, przewodniczący rady
gminy Paweł Wiatr, przedstawiciel wojewody Andrzej Brzeziński oraz Stanisław Dymarczyk – członek zarządu powiatu, radny
Wiesław Derlatka
i członkowie Stowarzyszenia – Marta
Kowalik – Staps
i Stanisław Tokarski.
Aloes,
aronia,
bylica piołun, brzoza brodawkowata,
babka
lancetowa,
mleczak
lekarski,
wiesiołek,
kurze
Fragment ekspozycji
ziele… Nie sposób
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Publiczność żywo reagowała na występy artystów

W y da r z e n i a

Popisy Smyków

– Przygotowaliśmy dziś to, co odeszło w zapomnienie. To, co rośnie wokół
nas, często w rowach, to co codziennie
znajdujemy w żywności, kosmetykach,
lekarstwach – stwierdziła pani prezes
przedstawiając program imprezy.
Początek to popis wokalno – muzyczny i taneczny grup dziecięcych
i młodzieżowych z Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym.
Zespoły dziecięce ze szkoły podstawowej przygotowała Beata Pastuszka.
To Słoneczka oraz grupa taneczna Smyki.
Nie mogło zabraknąć występów
Jakub Gluza
utalentowanych solitów: Magdy Niziołek, Agaty Kołodziej i Jakuba Gluzy.
Zespół wokalno-muzyczny do występu przygotowała Renata Wolska.
Starsi im nie ustępują
Nim nadszedł czas na występy zespołów o głos poprosili goście.
Gratulacje pomysłu i jego wykonania składali Paweł Wiatr, Andrzej
Brzeziński, Mirosław Wasik oraz wójt Zdzisław Woźniak zapraszając zarazem Stowarzyszenie ze swą wystawą na Dożynki Powiatowe,
które w tym roku, już 1 września odbędą się w naszej gminie.
Publiczność wysłuchała recitalu barytona Andrzeja Zagdańskiego w towarzystwie zespołu Romano. Na skrzypach akompaniowała
Zofia Ślęzak, na akordeonie Stefan Ruzik.
Następnie solo wystąpił Roman Gładyś, który przez sześć lat komponował muzykę i pisał utwory, a zakończył kabaret Grom.
Usłyszeliśmy m.in. Hymn
młodzieży III wieku, Z gitarą
przez świat czy Usta milczą,
duszą śpiewa, ale również operetki wiedeńskie i tanga.
Jeszcze Zdzisław Dudek
wyrecytował okolicznościowy
wiersz, wystąpili raperzy Roger
i Matman ze Skarżyska - Kamiennej i rozpoczęła się zabawa
taneczna, do której grał DJ Tomasz Gluza.
Imprezę wsparli Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego, Starostwa Skarżyski oraz
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne.
Jacenty Kita
Piękne partie na skrzypach zagrała
Zofia Ślęzak
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Oskary za talent
14 czerwca 2013r. w Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym
odbyła się druga edycja festiwalu
Młode Talenty. Było to podsumowanie całorocznych działań szkoły we wszystkich sferach jej pracy.
Podsumowano i uhonorowano
również uczniów, którzy w minionym roku szkolnym zajmowali
czołowe miejsca w bardzo licznych
konkursach wszystkich szczebli.
Imprezę, którą przeprowadzono w iście hollywoodzkim stylu
(łącznie z czerwonym dywanem
i statuetkami Oskarów) otworzyła i poprowadziła opiekunka
Samorządu Uczniowskiego Anna
Rokita witając na wstępie przybyłych gości: wójta gminy Zdzisława Woźniaka, przewodniczącego rady Pawła Wiatra wraz z grupą radnych. Marzeną Piętak, Stefanem Kiełkiem, Włodzimierzem
Fochem, Wiesławem Derlatką, Zbigniewem Górzyńskim, Januszem
Sieczką i Wojciechem Płusą.

poczęła się gala prezentacji laureatów
i wręczania statuetek.
W 13. kategoriach nominowanych było ponad 50. uczniów. Statuetki otrzymało 20. uczniów, a laureatami zostali.
Wokalistka:
Agata Kołodziej - kl. IIIb
Muzyka:
Dominik Kopeć - kl. IIIb
Plastyka:
Julita Maciejczak kl. - IIIa
Fotografia:
Daria Bilska kl. - IIIb, Klaudia
Kamionka kl. - IIIb

Sport dziewczęta:
Anna Płusa kl. - IIIa
Sport chłopcy:
Kamil Kocia kl. - IIIa, Michał Wdowik kl. - IIIc
Przyroda:
Karina Piętak - kl. IIIa, Honorata Derlatka - kl. IIIa
Humanistyka:
Angelika Gruszczyńska kl. - IIIc
Informatyka:
-Pomysł na festiwal zrodził się w ubiegłym roku z potrzeby wspierania utalentowanej artystycznie młodzieży uczącej się w naszej placówce. Specjalnie na tegoroczną edycję przygotowano mnóstwo atrakcji m.in. wernisaż fotografii i rysunków, gazetkę szkolną uczestników
zajęć dziennikarskich, wystawę modeli samolotów, występy artystyczne oraz spektakl teatralny – stwierdziła na wstępie Anna Rokita i roz-

Marcin Matynia kl. - IIIa
Technika:
Hubert Szlęzak - kl. IIIa
Działalność charytatywna:
Karolina Karczmarek kl. - IIIb, Natalia Taler kl. - IIIb, Małgorzata Stefańska kl. - IIIb, Iwona Tarabasz kl. - IIIb, Dominika Winiarska kl. - IIIb
Mega talent:
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Anna Woźniak kl. - IIIc
Osobowość roku:
Krystian Rut kl. - IIIc
Galę uświetniły występy artystyczne uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum. Zaproszeni goście mogli podziwiać występy m. in. Oliwii Koci z kl. I SP, zespołu tanecznego Słoneczka, Marii Gładyś – laureatki I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, Agaty
Kołodziej, Macieja Ulewińskiego, Adama Niziołka, Dominika Kopcia, chóru szkolnego oraz zespołu instrumentalnego.
W przerwie po pierwszej części festiwalu goście mieli okazję obejrzeć fotografie, rysunki i obrazy zaprezentowane na wernisażu. Można było skosztować wypieków uczniowskich jak również podziwiać
szkolnego Masterchefa – Macieja Wolskiego, ucznia klasy IIb, który
na oczach zgromadzonych gości przygotowywał sushi i krewetki. Furorę zrobił także przygotowany przez Maćka tort czekoladowy.

będzie się ona cieszyła równie dużym zainteresowaniem rodziców
i mieszkańców naszej gminy.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego Anna Rokita za naszym pośrednictwem dziękuje: Dyrekcji Szkoły i Radzie Rodziców za wsparcie
w przygotowaniu imprezy, uczennicom klasy IIIb (Darii, Klaudii, Karolinie, Gosi, Natalii, Iwonie, Dominice) za pomoc w przygotowaniu
i przeprowadzeniu festiwalu, chłopcom obsługującym sprzęt (Marcinowi, Adrianowi i Hubertowi), chłopcom, którzy pomogli w przy-

gotowaniu dekoracji (uczniom klasy IIIb i IIa), wszystkim uczniom,
którzy przygotowywali wernisaże, dekoracje i rekwizyty.
Druga część festiwalu była dla wszystkich zgromadzonych wielką
niespodzianką. Uczestnicy zajęć teatralnych przygotowali spektakl
pt. Szkolna bez nr. Tragifarsa w 6. aktach, który wyreżyserował Paweł
Rokita. Zaskakujące rekwizyty, klimatyczna muzyka oraz świetna gra
aktorska sprawiły, że sztuka zrobiła na wszystkich widzach ogromne
wrażenie.
Kolejna taka wspaniała impreza już za rok. Mamy nadzieję, że

Imprezę zorganizował Samorząd Uczniowski Gimnazjum wraz
z opiekunem Anną Rokitą, przy współpracy z Dyrekcją, Radą Rodziców, opiekunami zajęć artystycznych Renatą Wolską, Pawłem Rokitą
oraz bibliotekarką Magdaleną Mamcarz.
Anna Rokita
Jacenty Kita
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Tragifarsa w wykonaniu gimnazjalistów
W ramach festiwalu Młode Talenty w naszym gimnazjum wystawiony został spektakl
teatralny zatytułowany
Szkolna bez nr. Tragifarsa w 6. aktach. To
już drugi (po Potępionym) spektakl teatralny wystawiony w Publicznym Gimnazjum
w Skarżysku Kościelnym.
Autorem
scenariusza i zarazem re-

się ze szkolną rzeczywistością.
Perypetie uczniów z miejscowości Bieganów Stary wzbudzają wśród widzów zarówno
śmiech, jak i wzruszenie. Jesteśmy świadkami m.in. otwarcia
Orlika, monologu z Hamleta,
rapowania wiersza Tuwima,
lekcji polskiego, muzyki i wychowawczej, rozmowy nauczycieli na temat oświaty, cierpienia ucznia bitego przez pijanego

żyserem sztuki jest polonista
Paweł Rokita, zaś aktorami
19. uczniów z klas III uczęszczających na szkolne zajęcia
teatralne.
Spektakl przedstawia jeden dzień z życia uczennicy
Basi oraz jej klasowych rówieśników. Przeżywają oni chwile radości i smutku, mierząc

Grill rodzinny w SP Lipowe Pole

ojca, monologu wuefisty
oraz powrotu uczniów do
domów gimbusem.
Nad
przebiegiem
przedstawienia
czuwał
szkolny dźwiękowiec uczeń Marcin Matynia.
Warto zaznaczyć, że sami
widzowie mogli poczuć się
aktorami, bowiem reżyser
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zastosował w spektaklu
jeden z chwytów teatru
improwizacji polegający na prowadzeniu dialogu na scenie z wykorzystaniem zdań, które
publiczność wcześniej
zapisała na rozdanych
jej kartkach. Spektakl
Szkolna bez nr. Tragifarsa w 6. aktach zakończył
się aplauzem na stojąco, symbolem największego uznania dla aktorów
i reżysera. W przedstawieniu teatralnym wystąpili: Ola Parszewska
(jako
uczennica
Basia), Ania Płusa
(uczennica Wybicka) Adrian Sadza
(uczeń CeeS), Karol Sieczka (Słupek
I /uczeń), Patrycja
Skrocka
(nauczycielka muzyki), Hubert Szlęzak (uczeń
Poeta),
Seweryn
Adamczyk (uczeń
Sztywniak), Sebastian Nurkowski (uczeń Sebcio), Ola Stępień (pani pedagog), Mateusz Bilski (Wrona / nauczyciel
Bila), Mateusz Lipa (nauczyciel
Lipa), Paweł Małecki (uczeń
Raper), Damian Pacek (uczeń
Kosa), Anita Płusa (uczennica
Kowalska), Tobiasz Przybycień (uczeń Tobi), Krystian
Rut (Słupek II / uczeń Długi),
Karolina Sieczka (polonistka),
Michał Wdowik (uczeń Piłkarz).
Duże podziękowania należą się tym, którzy przyczynili się do
stworzenia scenografii i rekwizytów. Są to panowie: Jacek Niziołek,
Krzysztof Kocia, Marek Fijałkowski, Bogusław Kabała oraz uczniowie: Julita Maciejczak, Maciej Niziołek, Bartosz Piętak, Patryk
Błach, Grzegorz Derlatka, Michał Szczytowski.
Anna Rokita

26 czerwca o godzinie 18.00 przy Szkole
Podstawowej w Lipowym Polu odbył się
grill rodzinny.
Był on dedykowany
uczniom oraz ich rodzicom, którzy przybyli
licznie, by świętować
wraz z dziećmi zbliżające się zakończenie roku
szkolnego oraz nadchodzące, tak długo wyczekiwane przez wszystkich wakacje. W tym dniu
nie zabrakło gier, zabaw, pokazu talentów oraz pląsów przy muzyce.
Serdecznie dziękujemy za udostępnienie nam sprzętu - zarówno namiotu jak i grilla zakupionego z funduszu sołeckiego Lipowego Pola
Skarbowego - radnemu i sołtysowi Włodzimierzowi Fochowi.
Katarzyna Żmijewska
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Nasi druhowie na Jubileuszu OSP Sorbin

a na maszt wciągnięta została flaga państwowa.
Liturgię Mszy św. koncelebrowali: ks. Jerzy Karbownik, powiatowy kapelan strażaków, ks. Stanisław Wlazło - proboszcz parafii
w Bliżynie będący zarazem gminnym kapelanem strażaków oraz
ks. kanonik Julian Olejarz.
W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, Mirosław Pawlak – prezes ZOW ZOSP RP w Kielcach oraz Ireneusz Żak – jego zastępca, władze powiatowe i gminne. Uroczystość oficjalnie otworzył
wójt Mariusz Walachnia, a po jego wystąpieniu zasłużonym druhom
wręczono medale i odznaczenia. Program artystyczny oraz spotkanie
koleżeńskie zakończyło obchody.
(jaki)

Podziękowania prezesa
Jednostka OSP w Sorbinie swój jubileusz świętowała 8 czerwca,
a wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich jednostek strażackich wraz z pocztami sztandarowymi z Gminy Skarżysko Kościelne.
Tuż przed 14.00 na plac szkolny weszła kolumna marszowa składająca się z 13. pocztów sztandarowych, gości obchodów oraz dru-

hen i druhów z terenu gminy Bliżyn, powiatu skarżyskiego, a także
zaproszeni druhowie spoza powiatu z Majdowa, Odrowąża, Szałasu
i Zagnańska.
Tutaj dowódca uroczystości dh Jacek Michałowski na ręce wiceprezesa Zarządu Powiatowego ZOSP złożył meldunek o gotowości do
ich rozpoczęcia, po czym odegrany został Mazurek Dąbrowskiego,

W imieniu Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej
Górze na łamach gazety
samorządowej Nasza Gmina składam serdeczne podziękowanie Pani Annie
Pastuszko – mieszkance
Grzybowej Góry, za przekazany,
własnoręcznie
namalowany obraz olejny
przedstawiający Św. Floriana, Patrona Strażaków.
Informuję, że przekazany
obraz zajął poczesne miejsce w sali tradycji OSP
i w 80-lecie założenia straży w Grzybowej Górze
(2014 rok) nastąpi jego poświęcenie.
Niech Św. Florian nie szczędzi pomocy, w każdym dniu powszednim, tak we dnie, jak i w nocy. To fragment wiersza Pani Anny, który
publikujemy poniżej.
Jeszcze raz serdecznie i gorąco dziękuję
Prezes OSP
Marian Gładyś
		
***
Jako Grzybowianka, pamiętam te dni,
gdy remiza strażacka, była pępkiem wsi.
Wypełniała wtedy, funkcji bardzo wiele,
była miejscem spotkań, nie tylko w niedzielę.
A, że od początku, ze szkołą istniała,
ich chlubna działalność, się uzupełniała.
Jak wiemy, po pierwsze, strażakom służyła,
drugim domem dla nich, w działalności była.
Wówczas była także, salą gimnastyczna,
w niej młodzież ćwiczyła, tężyznę fizyczną.
Jako kino także, poznać nam się dała,
na różne seanse, nas tu zapraszała.
Była także miejscem, rozrywek lokalnych,
imprez towarzyskich i matrymonialnych.
Zabawy taneczne, okolica znała,
niejedna panienka, męża tu poznała.
Niech obecnie rzeczy, podobnie się mają,
a nasi strażacy, nam prężnie działają.
Niech Św. Florian, nie szczędzi pomocy,
w każdym dniu powszednim,
tak we dnie, jak i w nocy.
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„Grzybowianki” na Dniach Otwartych
W dniu 30 czerwca zespół
Grzybowianki wraz z mieszkańcami gminy Skarżysko Kościelne uczestniczyli w Otwartych
Drzwiach w Modliszewicach.
Wszyscy mogli podziwiać
okazałe zwierzęta i owoce, oglądać sprzęt rolniczy, fascynować
się pięknem natury.
Na koniec zespół Grzybowianki wystąpił ze swoim programem rozbawiając obecną
publiczność. W drodze powrotnej sołtys Gabriel Szewczyk
wraz z zespołem zorganizowali
spotkanie integracyjne z pozostałymi mieszkańcami gminy,
częstując kanapkami, ciastem,
umilając to wszystko muzyką
i śpiewem.
Uczestnicy wyjazdu składają
serdeczne podziękowanie wójtowi gminy Skarżysko Kościelne
Zdzisławowi Woźniakowi za
ufundowanie autokaru.
(jaki)

„Koźlak” wyróżniony
W dniu 16 czerwca Koło Gospodyń Wiejskich z Grzybowej
Góry wraz z sołtysem Gabrielem Szewczykiem uczestniczyło
w konkursie Nasze Kulinarne
Dziedzictwo w Tokarni.
Prezentując potrawę Pieczony Udziec Kozi-Koźlak koło zdobyło wyróżnienie w kategorii
potrawy mięsne. W konkursie
uczestniczyło łącznie 52 dwóch wystawców.
Podczas konkursu
można było zobaczyć
i posmakować potraw,
wypieków i nalewek
według starych przepisów o bardzo wyszukanych smakach. Dzięki
takim konkursom ludzie zebrani oraz podziwiający te wszystkie
produkty, dowiedzieli
się, że takie potrawy
i smaki produkowali
kiedyś nasi dziadowie, co dla niektórych było wielkim zaskoczeniem.
Gminę Skarżysko Kościelne, Sołectwo Grzybowa Góra oraz Koło
Gospodyń Wiejskich reprezentowali: Gabriel Szewczyk - Sołtys Sołectwa Grzybowa Góra Magdalena Piętak - przewodnicząca Koła
oraz członkinie Ewa Szewczyk i Zdzisława Bartosik.
(jaki)
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„Wiosna, ach to Ty…”
Na konkurs fotograficzny przeprowadzony wśród gimnazjalistów powiatu
skarżyskiego przez Stowarzyszenie Co-arto wpłynęły łącznie 43 prace od 15. autorów z 4. szkół.
Jury wyłonione spośród
fotografów związanych z grupą Co-arto spośród nadesłanych prac wybrało 11 fotografii wykonanych przez
9 autorów i nagrodę główną przyznało
Martynie Gębskiej z Gimnazjum w Bliżynie. Wyróżnienia otrzymały: Klaudia
Kamionka - Gimnazjum w Skarżysku
Damian Warwas
Kościelnym, Damian Warwas - Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym, Anna Zep
- Gimnazjum w Bliżynie, Klaudia Durlik
- Gimnazjum w Bliżynie. W finale znalazła się również Daria Bilska - Gimnazjum
w Skarżysku Kościelnym
Zwyciężczyni i osoby wyróżnione
otrzymają książki o tematyce fotograficznej, które pozwolą im doskonalić i rozwijać swoje umiejętności. Wszyscy finaliści
otrzymają poplenerowy album grupy Co-arto, a pozostali uczestnicy konkursu pamiątkowe dyploDaria Bilska
my uczestnictwa.
Nagrodzona i wyróżnieni otrzymają
jeszcze jedną nagrodę w postaci możliwości uczestniczenia wraz z grupą Co-arto
w projekcie Powiat skarżyski romantycznie
i wykonania fotografii ilustrującej wiersze
skarżyskich twórców w tomiku poezji.
Koordynatorem konkursu był Andrzej Adamczyk.
(jaki)
Klaudia Kamionka

Zakończenie roku szkolnego

28 czerwca w SP w Lipowym Polu miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: radny Włodzimierz
Foch wraz z małżonką Krystyną Foch, radna Renata Kępa oraz wiceprezes Stowarzyszenia,Wiedza i Rozwój Przemysław Bieniek.
Uczniowie z tej okazji przygotowali akademię. Z uśmiechem na
twarzy żegnali rok szkolny i witali upragnione wakacje. Trud ich ciężkiej pracy został doceniony i nagrodzony. Były dyplomy, wyróżnienia,
listy gratulacyjne oraz nagrody książkowe ufundowane przez Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój. Zaproszeni goście w nagrodę za dobre
oceny i zachowanie także podarowali wszystkim uczniom coś specjalnego.
Ilona Wątła
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Przedszkolaki dla Mamy i Taty
22 czerwca plac przed Przedszkolem Samorządowym w Skarżysku Kościelnym tętnił kolorami, muzyką i dobrą zabawą , bo w tym
dniu odbył się Rodzinny Piknik – pod hasłem Z mamą i tatą jest wesoło.

Mama i Tata to wielkie słowa, które są synonimem miłości, dobra,
ciepła rodzinnego, szczęścia oraz wiary w to, co dobre i piękne - tymi
słowami dyrektor Barbara Kocia otworzyła sobotnie uroczystości.

a pani Ewa zadbała o odpowiednie, sceniczne stroje.
Potem na scenę wkroczyły ze swoimi życzeniami dla Rodziców
-maluszki. Piękne wiersze i piosenki zakręciły niejedną łzę w oczach
ich Mam i Tatusiów, a taniec w ich wykonaniu wywołał burzę oklasków. Program przygotowały Zofia Sieczka i Magdalena Kolasa.

Pięciolatki i sześciolatki pod kierunkiem Moniki Sławińskiej
i Anety Działak słowem i piosenką wyraziły miłość i wdzięczność
za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie

Na zakończenie programu artystycznego przedszkolaki wręczyły
Rodzicom własnoręcznie wykonane upominki.

i tak wspaniałomyślnie wybacza, a także za
mądrość i ojcowski autorytet. Ewa Markowska prowadząca zajęcia
z rytmiki przedstawiła program taneczny,
dzieci zatańczyły do
znanych
przebojów
muzyki rozrywkowej,

Po występach dzieci było wspólne pieczenie kiełbasek, słodycze
dla dzieci, poczęstunek dla rodziców. Dziecięce przeboje umilały
wszystkim czas, a panie malowały twarze przedszkolakom na wzory,
które sobie same wymyśliły.
Barbara Kocia
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Sukces Pawła Rokity

Publiczne Gimnazjum – „Szkołą z żonkilem”

Polonista Paweł Rokita z Publicznego Gimnazjum w Skarżysku
Kościelnym wziął udział w 58. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim – turnieju recytatorskim Wywiedzione ze słowa. Konkurs odbył
się w Ostrołęce.

Samorząd Uczniowski Gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013
wziął udział w konkursie Szkoła
z żonkilem. Celem tego konkursu było
zachęcenie uczniów do działalności
charytatywnej, założenie przy szkole
poletka z żonkilami, jak również udokumentowanie całej działalności na
rzecz skarżyskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych i ich akcji Pola Nadziei.
Członkowie SU wraz z opiekunem,
Anną Rokitą, 12 października 2012r.
zasadzili prawie 100 cebulek żonkili,
a wiosną zorganizowali spektakularny happening
w ramach podsumowania akcji Pola Nadziei.
Wszelkie działania SU zostały udokumentowane w prezentacji multimedialnej, która
następnie została wysłana na konkurs Szkoła
z żonkilem. 21 czerwca 2013r. w MCK w Skarżysku-Kamiennej odbył się finał konkursu
i nasza szkoła zajęła w nim I miejsce i otrzymała tytuł Szkoły z żonkilem.
Opiekunka SU dziękuje wszystkim, którzy wsparli tę szlachetną akcję.
Anna Rokita

Jury w składzie: dr Bożena Suchocka - aktorka, reżyser, Akademia
Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, prof. Ziuta Zającówna - aktorka, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie, Ewa
Zbroja - instruktor teatralny, Narodowe Centrum Kultury w Warszawie,
Janusz Majcherek - krytyk teatralny,
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie, prof. Lech Śliwonik
- teatrolog, Akademia Teatralna im. A.
Zelwerowicza w Warszawie, prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej
- postanowiło przyznać naszemu poloniście wyróżnienie honorowe.
Ponadto Paweł Rokita otrzymał nagrodę publiczności.
Gratulujemy!
(jaki)

Orange dla bibliotek
Gminna Biblioteka Publiczna
w Skarżysku Kościelnym bierze
udział w programie Orange dla
bibliotek.
Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększanie
dostępu do nowych technologii informacyjnych. W efekcie biblioteka
ma się stać centrum informacyjnym, kulturalnym i edukacyjnym.
Na realizację wyżej wymienionych założeń Fundacja Orange
przekaże bibliotece kwotę w wysokości 934,73 zł.
Teresa Banaszczyk
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Sport
zawodników, z których niektórzy
od jesieni będą grać w młodzikach
Legii Warszawa czy Widzewa Łódź.
Oprócz najlepszych drużyn nagrodzono najlepszego bramkarza
– Bartosza Drabika z Młodzików,
najlepszego strzelca (zdobył w su-

Puchar Wójta dla Granatu
Granat
Skarżysko-Kamienna, Młodziki Skarżysko
Kościelne, SP nr 8 Skarżysko
– Kamienna, SP Skarżysko
Kościelne – taka była kolejność drużyn zmagających się
dziś w I Turnieju Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Wójta
Gminy. Najlepszym druży-

mie aż 14 bramek) Kamila Ucińskiego z Granatu oraz najlepszego
obrońcę – Michała Kieresa z SP 8.

nom i zawodnikom puchary wręczył wójt Zdzisław Woźniak. Zawody, które odbyły się 22 czerwca zorganizował sołtys Stefan Kiełek
oraz rodzice zawodników.
Przed rozpoczęciem turnieju wójt Zdzisław Woźniak wręczył
drużynie Młodzików komplet
strojów ufundowany przez
Urząd Gminy oraz Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracą
której kieruje Agata Gula.
Turniej rozegrano systemem każdy z każdym. Po
kilkugodzinnych zmaganiach

można było ogłosić
wyniki.
Najlepszą
drużyną okazał się
Granat
Skarżysko
– ale co zaznaczali organizatorzy –
w zespole grającym
zawodowo jest kilku

Zawody sędziowali Jarosław Mosiołek i Łukasz Stoczek. O stronę kulinarną w postaci grilla zadbała Irena Sykluska, a produkty
ufundowała Rada Sołecka. Nasze zespoły przygotował trener Bogusław Kabała.

Gratulując wyników i sportowych sukcesów, wójt Zdzisław
Woźniak już dziś zapowiedział kontynuację turnieju.
Zespół Młodzików
grał w składzie: Bartosz Drabik, Krzysztof Stefański, Kacper Gładyś, Wiktor Gula, Dawid Gruba, Kacper Kocia, Damian Bonio, Damian Pająk, Adrian Małecki i Filip
Wierzbicki, a w drużynie SP zagrali: Patryk Walkiewicz, Patryk
Słomka, Kacper Król, Kacper Ludew, Damian Piasecki, Kamil Piasecki oraz Piotr Derlatka.
Jacenty Kita
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