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Egzemplarz bezpłatny

Jubileusz parafii, Jubileusz ks. proboszcza

W numerze m.in.:

Podniosły dzień nastał 21
czerwca w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lipowym
Polu. Tego dnia świętowała ona uroczyście jubileusz
25.lecia powstania, a jej pasterz – ks. proboszcz Mirosław Maciąg – 25 lat posługi
kapłańskiej.
Czytaj na str. 2-3

* jubileusz ks. Sławomira Płusy,
* zapraszamy na VII Festyn Parafialny,
* konkurs fotograficzny,
* Grzybowianki na występach,
* powitanie lata w Lipowym Polu Plebańskim,
* nasze młode talenty,
* sport.

Absolutorium dla wójta jednogłośnie
27 czerwca odbyła się jedna z najważniejszych sesji w roku – sesja
absolutoryjna. W jej trakcie radni jednogłośnie udzielili absolutorium dla wójta gminy Zdzisława Woźniaka z wykonania budżetu za
2013 rok. Dochody gminy wykonane zostały w wysokości 15.533.846
złotych tj. 96,49% planu, wydatki zaś w kwocie 15.629.129 złotych,
czyli 90,64%. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wyniosły 1.964.072
złote, co stanowiło 12,56% wydatków ogółem.
Czytaj na str. 5

Doskonała zabawa rodzinna w Majkowie

„Cudze chwalicie…”
Początki były trudne i zachwiały planami organizatorów. Zaplanowany na sobotę 12 lipca II Festyn Rodzinny Nad Żarnówką nie
mógł się odbyć ze względu na ulewne deszcze. Zmusiło to organizatorów do niezwykłego wysiłku logistycznego, aby imprezę przesunąć na dzień następny. Efekty przeszły najśmielsze oczekiwania.
Czytaj na str. 8-9
Fotoreportaż na str. 16

Na obozie językowym
Już po raz 7. Stowarzyszenie Kultury Romano w Skarżysku Kościelnym wspólnie z kabaretem Grom zorganizowało imprezę pod
nazwą Cudze chwalicie, swego nie znacie. W tym roku hasłem przewodnim były słowa Sami nasi.
Czytaj na str. 7

Gala Sołtysów
Roku
W dniach 28-29 czerwca w Wąchocku już po raz 20.
odbył się zjazd sołtysów ziemi
świętokrzyskiej. Wśród wyróżnionych tytułem Sołtysa Roku
znaleźli się Włodzimierz Foch
i Gabriel Szewczyk.
Czytaj na str. 6

Szkoła w Kierzu Niedźwiedzim realizuje projekt Klucz do przyszłości za pieniądze w wysokości 574.964 złotych pozyskane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jednym z jego elementów był obóz językowy.
Czytaj na str. 12
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W y da r z e n i a

Jubileusz parafii, Jubileusz ks. proboszcza

Podniosły dzień nastał 21 czerwca w Parafii pw. Miłosierdzia
Bożego w Lipowym Polu. Tego dnia świętowała ona uroczyście jubileusz 25. lecia powstania, a jej pasterz – ks. proboszcz Mirosław
Maciąg – 25 lat posługi kapłańskiej.
Uroczystość uświetniła obecność pasterza diecezji radomskiej JE
ks. biskupa Adama Odzimka.
Przed rozpoczęciem uroczystego nabożeństwa uczestników powitał Jubilat – ks. Mirosław Maciąg. –Ekscelencjo! Przybywasz do
nas, by spełnić swą posługę pasterską, nauczycielską i kapłańską –
stwierdził proboszcz i powitał przybyłych do świątyni. Szczególnie

ciepłe słowa skierował
do tych, którzy budowali
kościół i tworzyli parafię.
Powitał rodaka parafii Tomasza Pączka z zakonu
św. Brata Alberta, kapłanów z naszego dekanatu
z ks. Marianem Mężykiem, swą Mamę i rodzinę, bratanka – alumna

sandomierskiego seminarium. Przywitał parafian i liczne delegacje
przybyłe na uroczystość: wójta Zdzisława Woźniaka z małżonką,
przewodniczącego rady gminy Pawła Wiatra i obecnych radnych,
skarbnik gminy Danutę Barwicką, sekretarz gminy Monikę Mączyńską, przedstawicieli powiatu skarżyskiego. Ale także dyrekcję
i nauczycieli miejscowej szkoły, strażaków z całej gminy obecnych
wraz z pocztami sztandarowymi, kolejarzy oraz umiłowanych parafian.
W homilii ks. biskup wspomniał rok 1985, żarliwość i modli-

twę parafian o zakończenie rozpoczętego wówczas
dzieła budowy. Dalej mówił:
-Kościół i Parafia są naszą
Matką. Swą głęboką wiarą
budujecie tą wspólnotę. Ale
wiara to dar, którego trzeba
strzec przed współczesnymi niebezpieczeństwami.
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Dziękując wszystkim za
obecność i życzenia ks. Mirosław szczególne słowa skierował
do swej Mamy wręczając jej wiązankę kwiatów.
Po nabożeństwie ks. biskup
dokonał poświęcenia nowo wybudowanej kapliczki będącej pa-

miątką Jubileuszu.
Kościół w Lipowym Polu był budowany w latach 19831990 staraniem księży
Zygmunta Gila, Henryka Ochmańskiego
i Bogdana Przysuchy
oraz lokalnej społeczności. W 1985 roku
mury świątyni poświęcił JE ks. biskup Adam Odzimek. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Lipowym Polu została erygowana w 1989 roku przez bpa Edwarda Materskiego. Obecnie liczy około 700. parafian.
Jacenty Kita

A zwracając się do Jubilata ks. biskup
rzekł: -Bądź szczęśliwym, wspaniałym
księdzem. Zacytował słowa arcybiskupa Mediolanu Giovanni Battista Enrico
Antonio Maria Montini, przyszłego papieża Pawła VI, wypowiedziane w 1958
roku: Rozpoczyna się życie kapłańskie:
poemat, dramat, nowa tajemnica (...)
źródło nieustającej medytacji (...) zawsze przedmiot odkrycia i zdumienia.
Kapłaństwo jest zawsze czymś nowym
i pięknym dla tych, którzy myślą o nim
z miłością (...) jest uznaniem Bożego
dzieła w nas.

Jubileusz ks. Sławomira
Ksiądz Sławomir Płusa w dniu
Bożego Ciała obchodził Jubileusz
25.lecia posługi kapłańskiej. Na
tę okoliczność w Jego intencji odprawiona została Msza Święta. Życzenia oraz upominki Jubilatowi
przekazali członkowie grup parafialnych, władze samorządowe gminy, członkowie Stowarzyszenia na
Rzecz Odnowy Zabytków Parafii
Św. Trójcy oraz Rycerze Kolumba.

Pod koniec uroczystego nabożeństwa
nadszedł czas życzeń
i składania darów. Parafianie podziękowali
także ks. biskupowi
Adamowi Odzimkowi za wizytę w parafii
i uświetnienie uroczystości.
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VI Festyn Parafialny już 15 sierpnia

Pieniądze z „Odnowy Wsi” dla Świerczka

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy
w Skarżysku Kościelnym serdecznie zaprasza na VI Parafialny Festyn
Rodzinny pod hasłem Postaw na Rodzinę. Odbędzie się 15 sierpnia na
boisku parafialnym. Program jest następujący:
- 16.00 – rozpoczęcie festynu
- 16.30 – występ kabaretu Po prostu kabaret
- 17.15 – koncert młodzieżowej orkiestry strażackiej z Bodzentyna
- 18.30 – gwiazda wieczoru – zespół MAFIA
- ok. 20.00 – losowanie nagrody niespodzianki
- 20.15 – widowisko światła

Ponadto:
- Rodzinny plac zabaw dla dzieci (sportowe konkurencje rodzinne,
zabawy i konkursy z clownem i szczudlarzem, dmuchańce, zjeżdżalnie, tworzenie gigantycznych baniek mydlanych, malowanie twarzy,
przejażdżki konne, loteria fantowa).
- Wystawy tematyczne wyrobów pszczelarskich, rękodzieła artystycznego, malarstwa i fotografii artystycznej.
- Wspaniałe swojskie jadło: kawiarenka na powietrzu, garkuchnia
z pierogami i grochówką, ogródek grillowy.
- Dodatkowo konkursy sprawnościowe i quiz wiedzy.
Serdecznie zapraszamy!!!

23 czerwca w Wojewódzkim Domu Kultury 56 gmin z województwa świętokrzyskiego podpisało umowy na wsparcie inwestycji w ramach programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej, adresowanego dla gmin
wiejskich oraz wiejsko-miejskich. Środki w łącznej kwocie miliona
złotych pochodzą z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.
– Bardzo zależy nam na animowaniu społeczności wiejskiej – mówił Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Adam Jarubas.
W imieniu naszego samorządu wójt Zdzisław Woźniak podpisał
umowę o wartości 19.000 złotych. Pieniądze te zostaną przeznaczone
na budowę oświetlenia na miejscu integracji w Świerczku.
Jest to już piąta edycja tego programu grantowego. Jego głównymi
celami są zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla ich mieszkańców oraz potrzeba kultywowania w społecznościach lokalnych
tradycji i odrębności kulturowej.
Wsparcie w programie jest udzielane w formie refundacji do wysokości 80% poniesionych wydatków. Jest on realizowany w formule
otwartego naboru wniosków, które zawierały propozycje przedsięwzięć prowadzonych na terenie danej gminy.
Jacenty Kita

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje mieszkańców Gminy, że w dniu
10.07.2014r. pomiędzy Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
a Gminą Skarżysko Kościelne została podpisana umowa dotacji na
kwotę 25 393,50zł - stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych zadania pn.: Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych
zdemontowanych z budynków stanowiących własność osób fizycznych
z terenu Gminy Skarżysko Kościelne.
Na kwotę dotacji składają się:
1.
środki WFOŚiGW w Kielcach – 8 887,72, tj. – 35,0% kosztów
kwalifikowanych zadania
2.
środki NFOŚiGW w Kielcach – 12 696,76, tj. – 50,0% kosztów kwalifikowanych zadania

Szukamy pamiątek na 150.lecie gminy
W związku z zaplanowanymi na 31 sierpnia obchodami 150.lecia powstania Gminy Skarżysko Kościelne zwracamy się do Państwa z prośbą
o udostępnienie - wypożyczenie materiałów związanych z tym okresem naszej historii – zarówno tej dalszej, jak i bliższej. Dotyczy to przede
wszystkim pamiątek (dokumenty, zdjęcia, pamiątki materialne) związanych z funkcjonowaniem administracji, organów społecznych (sołtysi, rady
sołeckie, społeczne komitety np. budowy).
Pamiątki te chcielibyśmy wypożyczyć w celu przygotowania okolicznościowej wystawy.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Gminy tel. 41/27-14-466, 41/27-44-480 – sekretarz gminy Moniką Mączyńską lub zajmującym
się promocją gminy Tomaszem Witkowski.
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Absolutorium dla wójta jednogłośnie
27 czerwca odbyła się jedna z najważniejszych sesji w roku – sesja
absolutoryjna. W jej trakcie radni jednogłośnie udzielili absolutorium
dla wójta gminy Zdzisława Woźniaka z wykonania budżetu za 2013
rok. Dochody gminy wykonane zostały w wysokości 15.533.846 złotych tj. 96,49% planu, wydatki zaś w kwocie 15.629.129 złotych, czyli
90,64%. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wyniosły 1.964.072 złote,
co stanowiło 12,56% wydatków ogółem.
Nim jednak rada
przystąpiła do dyskusji
i podejmowania uchwał
sesję otworzył przewodniczący rady Paweł
Wiatr witające obecnych na niej, po czym
radni zrealizowali część
porządkową obrad.
Sprawozdanie
ze
swej pracy i podległego mu urzędu złożył wójt Zdzisław Woźniak.
Z najważniejszych wymienić należy m.in. to, że gmina ogłosiła
przetarg na budowę kanalizacji Majków Św. Anna (termin realizacji to
31.01.2015), podpisano umowę na termomodernizację Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (zakończenie – 30 września
tego roku), ogłoszono przetarg na doposażenie tzw. oczka (do 30 sierpnia powstanie w części ogrodzenie oraz zamontowane zostaną 2 elementy siłowni zewnętrznej).
Radni skorzystali
z obecności na sesji
dyrektora Zarządu
Dróg Powiatowych
Marka Czyża i mieli
do niego wiele pytań.
Zbigniew
Górzyński pytał o nowe
fakty w sprawie budowy ronda. Wojciech
Płusa podziękował za uporządkowanie odprowadzenia wody deszczowej w Grzybowej Górze (od Jagodnego do remizy OSP). Renata Kępa
podziękowała za nowe znaki drogowe w Lipowym Polu Plebańskim
i ponowiła prośbę o chodniki. O chodniki M. Czyża pytali też Paweł
Wiatr i Stefan Kiełek. Janusz Ulewiński podziękował powiatowi za
oczyszczenie rowów, a Gabriel Szewczyk pytał o budowę przez powiat
chodnika na ul. Spokojnej. Zdzisław Rymarczyk prosił powiat o dokończenie napraw cząstkowych drogi w Michałowie, a Włodzimierz
Foch pytał o właściciela mostu.
Odpowiadając na powyższe M. Czyż stwierdził, że przetarg na
budowę ronda został unieważniony, gdyż wpłynęła tylko jedna, bardzo droga oferta (1,3 mln, gmina i powiat mają 650 tys), w związku
z czym został ogłoszony nowy. Rozwiał też nadzieje na nowe chodniki
– w 2014 roku nie będzie ich. Most na granicy gminy jest własnością
miasta Skarżysko – Kamienna.
Dalsza część sesji to procedowanie absolutorium dla wójta z wykonania budżetu
gminy za 2013 rok.
Pozytywną opinię
Regionalnej Izby
Obrachunkowej
w Kielcach w tej
kwestii przedstawił wójt Zdzisław
Woźniak.
Wójt
poza przedstawieniem danych cy-

frowych wymienił najważniejsze inwestycje realizowane w ubiegłym
roku: budowę kanalizacji, ulic Olszynki, Granicznej, Dworskiej, łącznika Polna – Iłżecka oraz drogi do cmentarza w Majkowie; placu zabaw
w Lipowym Polu, zagospodarowanie miejsca integracji w Świerczku
oraz terenu wokół oczka wraz z deptakiem. To najważniejsze z nich.
Po zatwierdzeniu przez radę sprawozdania opinię i wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2013r. przedstawił radny Wojciech Płusa.
Przed głosowaniem rozpoczęła się dyskusja. Rozpoczęła ją radna Alicja Pasis: -Nie mam zastrzeżeń do danych ekonomicznych, ale
moim zdaniem trzeba zwrócić uwagę na niektóre wydatki dotyczące
promocji: kosztów organizacji Sylwestra, dożynek, wydawania Naszej
Gminy, obchodów Powstania Styczniowego. –Niech radni się nad tym
zastanowią i przedyskutują problem w przyszłości – dodała radna.
Paweł Wiatr z kolei dodał: -Jesteśmy radą kreatywną, pełną pomysłów. Realizacja budżetu pokazuje, że razem można zrobić więcej
i lepiej.
Na prośbę radnych skarbnik Danuta Barwicka przybliżyła umorzenia podatkowe w 2013 roku oraz podała, że oszczędności wynikające z reorganizacji sieci szkół wyniosły w 2013 roku 406 tys. zł.
Kontynuując
dyskusję
Marzena Piętak stwierdziła, że w trakcie
tej kadencji każde
sołectwo zrealizowało jakieś zadanie
inwestycyjne. –Razem odpowiadamy
za budżet, my go
uchwaliliśmy, opinia komisji rewizyjnej jest pozytywna, a więc realizujemy go prawidłowo.
Ostatecznie radni jednogłośnie udzieli wójtowi absolutorium, za
co ten podziękował nie tylko radzie, ale również pracownikom urzędu, przede wszystkim skarbnik Danucie Barwickiej i sekretarz Monice Mączyńskiej.
Rada podjęła też uchwały dotyczące zmian w budżecie Gminy
Skarżysko Kościelne za 2013r, zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2013 do 2028, wystąpienia
Gminy Skarżysko Kościelne ze Związku Międzygminnego pod nazwą
UTYLIZATOR, ustalenia bezpłatnych przejazdów dla Honorowych
Dawców Krwi z terenu Gminy Skarżysko Kościelne oraz przystąpienia
do grupy zakupowej energii.
Przyjęła też wniosek radnego Wojciecha Płusy w sprawie wyjazdowego posiedzenia komisji rewizyjnej oraz budżetowej w Grzybowej
Górze celem sprawdzenia prawidłowości realizowanej tam inwestycji
– budowy boiska i placu zabaw.
Jacenty Kita
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Gala Sołtysów Roku

Uroczystości na Brzasku

W dniach 28-29 czerwca w Wąchocku już po raz 20. odbył się
Zjazd Sołtysów Ziemi Świętokrzyskiej.
Przed rozpoczęciem zjazdu wszyscy przeszli z hali sportowej wąchockiego gimnazjum na tereny rekreacyjne przy ul. Błonie. Tu nastąpiło uroczyste poświęcenie i ponowne odsłonięcie Pomnika Sołtysa, wybudowanego w 2003 roku. Pomnik poświęcił ojciec Eugeniusz
Augustyn, opat wąchockiego klasztoru cystersów. Wstęgę trzymaną
przez dzieci z zespołu folklorystycznego, działającego przy szkole
w Parszowie, przecięli scyzorykiem, po kielecku, parlamentarzyści,
ministrowie, przedstawiciele władz wojewódzkich, działacze sołeccy.
Wręczanie nagród
najlepszym
sołtysom w poszczególnych
gminach
zdominowało sobotni zjazd. W konkursie na najlepszego
sołtysa 2013 roku
w
województwie
świętokrzyskim
znalazło się w tym
roku 57. sołtysów
z 45. gmin, na 102.
wszystkich.
Sołtysem Roku w całym województwie
świętokrzyskim
został Stanisław
Paw, sołtys Dacharzowa w gminie
Wilczyce. W nagrodę dostał statuetkę
pomnika
sołtysa i 20 tys. zł nagrody, ufundowanej przez marszałka województwa świętokrzyskiego. Natomiast Sołtysami Roku w naszej gminie zostali Włodzimierz Foch i Gabriel Szewczyk, a nagrodę wręczył wójt
gminy Zdzisław Woźniak w towarzystwie Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego Adama Jarubasa.
Oprócz ponad 100. sołtysów, uczestniczyło w Zjeździe wielu gości: wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, trzech posłów: Marek Gos, Mirosław Pawlak, Krzysztof Lipiec. Byli marszałek Adam Jarubas oraz wicemarszałkowie województwa: Grzegorz
Świercz i Kazimierz Kotowski, wicewojewoda Grzegorz Dziubek.
Jacenty Kita
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74
lata
temu
w lasach na Brzasku
niemieccy
okupanci
dokonali zbiorowej egzekucji, w której rozstrzelano 760 osób,
członków organizacji
Orzeł Biały. W niedzielę 29 czerwca odbyła się
uroczystość upamiętniająca tamte tragiczne
wydarzenia.
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.
Samorząd Skarżyska Kościelnego reprezentował przewodniczący
rady Paweł Wiatr. Obecni byli też strażacy z Lipowego Pola Plebańskiego z pocztem sztandarowym.
Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w intencji pomordowanych, a na koniec delegacje złożyły wieńce pod mogiłą zbiorową.
(jaki)

Promują gminę
29 czerwca Koło Gospodyń Wiejskich oraz zespół Grzybowianki na zaproszenie kierownictwa ŚODR Modliszewice uczestniczyli
w Dniu Otwartych Drzwi, podczas których wraz z mieszkańcami naszej gminy zwiedzali i podziwiali wszelkie maszyny rolnicze, bydło
opasowe, króliki, gołębie, urządzenia wodno-kanalizacyjne.
Ponadto
zespół
Grzybowianki wystąpił
na tamtejszej scenie, za
co otrzymał duże brawa.
Dyrekcja ośrodka
uhonorowała
zespół
Grzybowianki za długoletnią
współpracę
pięknym pucharem. Sołtys Grzybowej Góry Gabriel Szewczyk podziękował za takie wyróżnienie dyrektorowi ośrodka, dziękując także za wszelkie szkolenia, w których uczestniczyli mieszkańcy Gminy
Skarżysko Kościelne w tym ośrodku.
Wcześniej, 15 czerwca, delegacja KGW z Grzybowej Góry uczestniczyła w Kielcach w konkursie kulinarnym Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Przedstawiona została, jako jedna z 54., potrawa Farsz z Gęsiny. Komisja oceniająca
zwróciła uwagę na bardzo wartościowy smak.
Potrawę przygotowało
Koło z przewodniczącą Magdaleną Piętak,
a w delegacji uczestniczyli: sołtys Gabriel
Szewczyk oraz Ewa
Szewczyk i Zdzisława Bartosik.
(jaki)
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„C u dz e c h wa l i c ie . . .”
przeprowadzili
swoisty
quiz, po czym wystąpił
kabaret Grom. Najwięcej
zaś emocji wzbudził konkurs kapeluszy. Przy ich
ocenie jury miało bardzo
trudne zadanie, ponieważ
wszyscy się starali i kapelusze były pięknie przystrojone. Wręczono ponad

„Cudze chwalicie…”

Już po raz 7. Stowarzyszenie Kultury Romano w Skarżysku Kościelnym wspólnie z kabaretem Grom zorganizowało imprezę pod
nazwą Cudze chwalicie, swego nie znacie. W tym roku hasłem przewodnim były słowa
Sami nasi.
Jako, że impreza
odbywała się w dniu
21 czerwca rozpoczęto
dość nietypowo. Zebrani
członkowie zespołu oraz
liczna grupa mieszkańców, często w barwnych
strojach,
kapeluszach,

50 pamiątkowych
medali i rozdano
90 dyplomów dla
uczestników zabawy. Na koniec kabaret Grom wyko-

nał piosenkę napisaną na tę uroczystość.
Przypomnijmy, że rok temu impreza
odbyła się pod hasłem Natura i My oraz
Noc Kupały. Jaka będzie tematyka kolejnej edycji imprezy w roku przyszłym?
Jacenty Kita

Posiedzenie Izby
1 lipca 2014 roku w świetlicy wiejskiej w Skarżysku Kościelnym
odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej. Posiedzeniu przewodniczył jej przewodniczący Szymon Płusa.

z wiankami w dłoniach – zebrała się nad tzw. oczkiem wodnym, wokół
którego przemaszerowano ze śpiewem, a po drodze puszczano wianki.
Nad oczkiem okolicznościowy wiersz recytował Zdzisław Sieczka, po
czym ul. Kościelną i Kolonia przemaszerowano do świetlicy wiejskiej.
Tutaj zgromadzonych w imieniu organizatorów powitali Krystyna Staszewska, Marta Kowalik-Staps oraz Szymon Płusa, z zespołem
tego dnia bawili się m.in. wójt Zdzisław Woźniak z małżonką, radna
powiatowa Danuta Banaczek, radni Marzena Piętak, Wiesław Derlatka, Stefan Kiełek i Janusz Sieczka, sołtys Skarżyska Kościelnego
I Waldemar Błach.
Najpierw wystąpił zespół Romano prezentując
część swego dorobku
artystycznego. Później do sali
wkroczył Dziad (w
tej roli M. Kowalik-Staps) rozbawiając
zebranych
dużą
dozą humoru. Wraz
z Szymonem Płusą

Na posiedzenie przybyli: Grzegorz Pypeć, przedstawiciel wójta
gminy, członek zarządu ŚIR Krystyna Zdonek, która przedstawiła
działania Izby w minionym okresie oraz Witold Dzikowski z ARiMR,
który zebranych zapoznał z projektem programu rozwoju obszarów
wiejskich na lata 2014 – 2020. Kierownik ośrodka doradztwa rolniczego Jolanta Krupa prosiła Grzegorza Pypcia o przekazanie podziękowań Wójtowi za możliwość wyjazdu rolników do Modliszewic.
Tematem posiedzenia była też dzika róża, w związku z czym Marta Kowalik - Staps przyniosła gałązkę takiego krzewu, którego zapach
unosił się po całej świetlicy. Nie bez celu, gdyż 22 lipca roku w świetlicy o godz. 17.00 rozpocznie się szkolenie na temat uprawy tej rośliny,
które przeprowadzi Zbigniew Jędrzejczyk z ŚODR.
(jk)

S I E R P I E Ń 2014

Nasza Gmina

7

Fes t y n N a d Ż a r n ó w k ą

Doskonała zabawa rodzinna w Majkowie
Początki były trudne i zachwiały planami organizatorów.
Zaplanowany na sobotę 12
lipca II Festyn Rodzinny Nad
Żarnówką nie mógł się odbyć
w zaplanowanym terminie ze

względu na ulewne deszcze. Zmusiło to organizatorów do niezwykłego
wysiłku logistycznego, aby imprezę
przesunąć na dzień następny.
Okazało się, że opatrzność tym razem
nie zawiodła, gdyż przybyły setki osób doskonale bawiąc się przez kilka godzin na
festynie. Atrakcji nie zabrakło zarówno dla
najmłodszych, jak i starszego pokolenia naszych mieszkańców.
Tuż po godz. 16.00 coraz liczniej
przybywających na festyn powitali w imieniu
organizatorów radna Alicja Pasis, sołtys
Mieczysława Miernik, dyrektor szkoły
Danuta Jasiewska,
radny
Michał
Rymarczyk oraz
przewodniczący
rady
sołeckiej
Krzysztof
Kasprzycki. –To już nasz drugi festyn,
a każdy z nich ma swoje przesłanie. Tym
razem nawiązujemy do historii i festynowi
towarzyszy wystawa Zobacz, co masz na
strychu – wystawa staroci… – stwierdziła
na wstępie radna i powitała gości, którzy
przybyli tego dnia do Majkowa. Byli to
Andrzej Brzeziński – przedstawiciel

8

Nasza Gmina

Wojewody Świętokrzyskiego, wójt
Zdzisław Woźniak, radni Renata Kępa
i Wojciech Płusa. Z czasem dołączył
do nich członek zarządu województwa
Kazimierz Kotowski, przewodniczący
rady gminy Paweł Wiatr i radny
Wiesław Derlatka.
Program imprezy zaprezentował
Krzysztof Kasprzycki, a nim zabawa
zaczęła się na całego Andrzej Brzeziński w imieniu wicewojewody Grzegorza Dziubka, wręczył dyrektor Danucie Jasiewskiej podziękowanie za
całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczej i społecznej.

Głos zabrał także wójt Zdzisław
Woźniak: -Chcę wyrazić podziękowanie dla organizatorów za przygotowanie tej imprezy. Tak liczna obecność Państwa jest wyrazem tego, że
taki festyn jest potrzebny – stwierdził
wójt i dodał, że zarazem okazało się,
jak w praktyce bardzo potrzebny jest
parking obok szkoły. Wójt zadekla-

rował, że pierwszy jego etap
zostanie zrealizowany jeszcze
w tym roku. Poinformował
również, że podpisana została
umowa z wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej
w Majkowie – Św. Annie.
I zabawa ruszyła na całego. Od razu wyrazy wielkiego szacunku
i uznania wyrazić trzeba prowadzącej pierwszy blok – występy wokalistów i zabaw rodzinnych – Ilonie Szwed. Zdawało się, iż jest ona
nie tylko nauczycielką miejscowej szkoły, ale również profesjonalną
konferansjerką. Swe zadanie wykonała wręcz
perfekcyjnie.
Na początek wystąpili miejscowi wokaliści –
uczniowie najmłodszych
klas SP w Majkowie.
Swój ogromny potencjał
i talent zaprezentowali:
Maja Kowalik, Marysia
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Leśniewska, Marysia Rymarczyk, Zuzia Adamczyk wraz z chórkiem,
Wiktoria Połeć, Kamil Spadło oraz absolwentka szkoły Dominika
Grzybowska.
Soliści zostali uhonorowani nagrodami, które ufundowali Grzegorz Paź i Grażyna Stępień.
Zaśpiewała też grupa uczniów klas starszych: Dominika Piasecka, Oliwia Kowalik, Weronika Kobyłecka, Gabriela Małek i Karolina Składanowska.
Pani Ilona doskonale poprowadziła również blok zabaw i konkursów dla dzieci oraz dorosłych – najlepsi zostali nagrodzeni słodkim upominkiem.
W międzyczasie strażacy z Grzybowej Góry pokazali swe umiejętności z zakresu ratownictwa drogowego. Dzieciaki mogły skorzystać
ze zjeżdżali i kuleczkowa, z salonu makijażu i fryzur Kolorowy
uśmiech.
Oblegany
był koń wierzchowy
Malachit Aleksandry
Jeziorskiej. Zwierzę
miało tyle pracy, że
nieco
nadwyrężone
zostało nawet jego końskie zdrowie! Starsi mogli
skorzystać z cateringu Hotelu Promień, skosztować
wyrobów miejscowej Apteki
oraz żuru a’la Alicja Pasis.
Wieczorem do bawiących się dotarł członek
zarządu województwa Kazimierz Kotowski, który

wspólnie z wójtem
Zdzisławem Woźniakiem i w towarzystwie
radnego
Wojciecha
Płusy, w imieniu Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, wręczyli
listy gratulacyjne i upominki osobom udzielającym się na rzecz
lokalnej społeczności. Byli to: Alicja Pasis, Mieczysława Miernik,
Michał Rymarczyk i Krzysztof Kasprzycki.
Po godz. 19.00 dziesięć popularnych piosenek zaśpiewała gwiazda
wieczoru – wokalistka Katarzyna Połeć, a później rozpoczęła się zabawa taneczna, na której w kulminacyjnym
momencie – zdaniem organizatorów – bawiło się około 400 osób.
Profesjonalne nagłośnienie całej imprezy oraz wieczorną zabawę zapewnił DJ Tomasz Gluza.
Cały czas można było obejrzeć wystawę
Zobacz, co masz na strychu – wystawa staroci…, o której profesjonalnie opowiadał
Stanisław Jaruszewicz z Marcinkowa. Eksponatów, niektóre bardzo cenne historycznie, użyczyli: Danuta Jasiewska, Stanisław
Jaruszewicz, Anna Małecka, Krzysztof Kasprzycki, Karolina Miernik, Mieczysława
Miernik, Krystyna Okła, Alicja i Zdzisław
Pasis, Waldemar Szlęzak, Agnieszka i Piotr
Wąsowscy, Małgorzata i Michał Wojtan.
Organizatorami festynu byli: Sołtys
Majkowa, Dyrekcja Szkoły, Radni Majkowa, Rada Sołecka Majkowa
oraz Stowarzyszenie Nad Żarnówką.
Za przygotowania należą im się słowa uznania i wyrazy szacunku,
co wyraził wójt Zdzisław Woźniak na sesji rady gminy, odbywającej
się dzień później.
Jacenty Kita

Podziękowanie
Za naszym pośrednictwem organizatorzy pragną serdecznie
podziękować sponsorom oraz tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jego organizacji. Byli to: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Członek
Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski, Wicewojewoda
Świętokrzyski Grzegorz Dzióbek, Dyrektor ds. Administracyjno
– Gospodarczych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Brzeziński, Fundusz Sołecki Majkowa w ramach budżetu
Gminy Skarżysko Kościelne, Wójt Gminy Zdzisław Woźniak,
radny sołectwa Grzybowa Góra Wojciech Płusa, Zakład Usługowo – Motoryzacyjny Grzegorz i Kamil Paź z Majkowa, Firma
SARA 3 – Grażyna Stępień z Majkowa, Firma – M-Trans Michał
Rymarczyk, Firma Auto-Duck Ireneusza Kuźduba, OSP Grzybowa Góra, Kuleczkowo Jagapex Agnieszki Piwowarskiej oraz Sołtys Majkowa, Przewodniczący i Rada Sołecka Majkowa, Dyrekcja
Szkoły Podstawowej w Majkowie, członkowie Stowarzyszenia
Nad Żarnówką, Wiesława Bukowska, Krystyna Okła.
Podziękowania kierujemy do Wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania festynu.
Organizatorzy
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Młode talenty uhonorowane

Tradycją Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym jest
mocne zakończenie roku szkolnego.
Jednym z elementów tych działań
jest uhonorowanie wyróżniających
się uczniów gimnazjum statuetkami
Młode Talenty. W tym roku uczyniono to już po raz trzeci. Było to
podsumowanie całorocznych
działań szkoły we wszystkich
sferach jej pracy. Uhonorowano uczniów, którzy w minionym roku szkolnym zajmowali
czołowe miejsca w bardzo licznych konkursach wszystkich
szczebli. Wręczono statuetki
w 12. kategoriach. Oto wykaz
nominowanych i wyróżnionych:

darczyk kl. IIIb, Adam Niziołek kl. IIIa i Maciej Ulewiński kl. IIIa.
Sztuka
Nominowani: Maciej Gibas kl. IIa, Michał Kwiatkowski kl. Ia, Bartosz Drabik kl. Ib, Gabriela Stefaniak kl. Ic, Katarzyna Skorek kl. Ic,
Weronika Huptas kl. IIb. Statuetki otrzymały: Weronika Kowalik kl.
IIIc, Paulina Płusa kl. IIIc, Aleksandra Lisowska kl. IIIc.
Fotografia
Nominowane:
Karolina
Róg kl. Ia, Natalia Ścibisz
kl. Ib, Aleksandra Synowiec
kl. IIb, Anita Łysakowska
kl. IIb. Statuetkę otrzymała
Weronika Młynarczyk kl.
IIIa.

Wokalistka
Nominowane: Paulina Ulewińska kl. Ia, Aleksandra Pająk kl. Ia,
Aleksandra Tołwińska kl. IIa. Statuetki otrzymały: Daria Gruszka
kl. IIIc i Dominika Kobierska kl. IIIb.

Sport - dziewczęta
Nominowane: Monika Dulębska kl. IIIc, Dominika Wiśnios kl. IIa.
Statuetkę otrzymała Agata Pożoga kl. IIIa.

Muzyka
Nominowani: Julia Sasal kl. Ia, K.Z.S.K. Banda (Mateusz Zając, Kamil
Zając, Michał Sieczka kl. IIIa). Statuetki otrzymali: Aleksandra Gospo-

Sport - chłopcy
Nominowani: Kamil Wojton kl. Ia, Albert Płusa kl. IIb, Konrad Sodel kl. IIa, Bartosz Głowacki kl. IIIc, Paweł Kocia kl. IIIc, Tomasz
Składanowski kl. IIIb, Kamil Kabała kl. IIb, Piotr Maciejczak kl.
IIIa, Grzegorz Majewski kl. IIIa. Statuetkę otrzymał Dawid Płusa kl.
IIIc.
Przyroda
Nominacje i statuetki otrzymali: Wiktoria Kuźdub kl.
IIIa, Robert Jakubczyk kl. IIIb
Humanistyka
Nominowani: Monika Wiatr
kl. Ib, Albert Tarabasz kl. IIIa.
Statuetkę otrzymała Dorota
Lenzion kl. IIIc.
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Świętokrzyskim szlakiem
Uczniowie klas piątych i szóstej z Zespołu Szkół Publicznych
w Skarżysku Kościelnym uczestniczyli w rajdzie pieszym ze Świętej
Katarzyny na Święty Krzyż. W sumie 44. uczniów i 6. opiekunów
przemierzyło ok. 20 km. W trakcie wycieczki nie zabrakło atrakcji.

Informatyka
Nominowany: Damian Warwas kl. IIIa. Statuetkę otrzymał Dawid
Kabała kl. IIIa.
Taniec
Nominowane: Natalia Rybak kl. Ia, Karolina Płusa kl. Ia, Zuzanna
Pakuła kl. Ic. W tej kategorii statuetki nie przyznano
Działalność charytatywna
Nominowani: Bartłomiej Zając kl. Ia, Julia Walachnia kl. Ib, Natalia
Węgłowska kl. IIb, Patrycja Szymańska kl. II.b. Statuetki otrzymali:
Eryk Glijer kl. IIIc, Eryk Tusznio kl. IIIc, Michał Szczytowski kl. IIIc.
Osobowość
Nominacje i statuetki otrzymali: Maja Matlińska kl. IIIc i Maciej
Wolski kl. IIIb.
Anna Rokita
(jaki)

Wycieczka do Krakowa
W środowy poranek
25 czerwca uczniowie
SP w Grzybowej Górze
wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę
krajoznawczą do Krakowa. Celem wyprawy
było poznanie legend
związanych z dawną
stolicą Polski, bliskie
spotkanie z historią na
Wzgórzu Wawelskim,
a także przeprowadzenie na własnej skórze
eksperymentów fizycznych. Pierwszym punktem naszej wycieczki
był Ogród Doświadczeń
im. Stanisława Lema.
Kolejnym
miejscem
zwiedzanym przez wycieczkę było Wzgórze
Wawelskie. Pod opieką
przewodników odwiedziliśmy Zbrojownię, Prywatne Komnaty Królewskie oraz Skarbiec.
Następnie przeszliśmy do Katedry, w której odwiedziliśmy groby polskich wieszczów narodowych, a najodważniejsi wspięli się na dzwonnicę, aby dotknąć Dzwonu Zygmunta. Później przeszliśmy do Smoczej Jamy. Kolejnym punktem wycieczki był rejs po Wiśle połączony
z podziwianiem panoramy Krakowa. Dalsze plany pokrzyżował nam
drobny deszcz, ale mimo niepogody udaliśmy się na krakowski Rynek.
Zwiedziliśmy Sukiennie, gdzie można było nabyć pamiątki, a w chwili
ładniejszej pogody zobaczyliśmy Kościół Mariacki. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do autokaru, którym bez przygód dotarliśmy do
Grzybowej Góry.
Rafał Lipka

O godz. 7.30 przy wejściu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego
w Świętej Katarzynie uczestników rajdu powitało dwóch przewodników parku, którzy prowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów kierując
się na Łysicę - najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. Przewodnicy
opowiadali o faunie, florze, głównych zadaniach i historii Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Poruszali również zagadnienia dotyczące
geologii oraz powstania gołoborzy. Uczestnicy wycieczki z Łysicy ruszyli w stronę Kakonina, by stamtąd udać się do Huty Szklanej, gdzie
odbyło się ognisko. Po dłuższym odpoczynku rozpoczął się ostatni
etap wspinaczki na Święty Krzyż. Na platformie widokowej uczniowie
podziwiali panoramę Ziemi Świętokrzyskiej wraz z najsłynniejszym
w naszym regionie gołoborzem. Na Św. Krzyżu uczniowie zwiedzili
wyremontowane Muzeum Przyrodnicze. Ostatnią atrakcją tego dnia
był zjazd kolejką ze Św. Krzyża do Huty Szklanej. Dzieci były bardzo
zmęczone, ale również szczęśliwe i zadowolone z wycieczki.
Głównym celem rajdu było
poznanie historii
i walorów turystycznych regionu
świętokrzyskiego,
a także flory i fauny znajdującej się
w obrębie Parku
Narodowego. Jednocześnie uczniowie mogli zapoznać
się z niektórymi
szlakami przeznaczonymi do uprawiania turystyki pieszej i krajoznawczej. Dodatkowym celem wycieczki było promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form wypoczynku.
Organizacją rajdu zajęli się nauczyciele ZSP w Skarżysku Kościelnym: Katarzyna Malik, Jadwiga Płusa, Bogusław Kabała i Tomasz
Kobierski. W organizację włączyli się również rodzice: Joanna Grzelka i Beata Zielenkiewicz, za których pomoc serdecznie dziękujemy.
Katarzyna Malik
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U n i j n e P r oj e k t y
Wybraliśmy się również
do Gdańska, gdzie obejrzeliśmy m.in. Fontannę Neptuna, panienkę z okienka,
Stare Miasto i Westerplatte.
Ciekawym miejscem które
odwiedziliśmy był park owadów w Jantarze. Szczególną
uwagę dzieci wzbudzały swobodnie spacerujące po Krynicy dziki. Na
koniec naszego pobytu odbyły się wybory miss i mistera obozu, dyskoteka i chrzest obozowy. Właścicielki pensjonatu na pożegnanie podarowały dziewczynom hawajskie kwiaty na szyje, a chłopcom flagę
piracką.
Wyjazd należał do bardzo udanych i na pewno na długo pozostanie w pamięci.
Iwona Rafalska

Na obozie językowym

Talenty aktorskie rodziców

W dniach od 1 do 7
czerwca wyjechaliśmy na
Obóz Językowy do Pensjonatu Riwiera w Krynicy
Morskiej. Obóz odbył się
dzięki projektowi Klucz
do przyszłości, w którym
uczestniczą uczniowie naszej szkoły.

Tradycyjnie
bywa
tak, iż dzieci prezentują
swoje umiejętności zdobywane w toku nauki
przed swoimi rodzicami
w trakcie akademii i występów. W Szkole Podstawowej w Lipowym Polu
Skarbowym 24 czerwca
rodzice postanowili zaskoczyć swoje pociechy
i zaprezentowali zdolności aktorskie i taneczne w trakcie inscenizacji wiersza Juliana Tuwima
pt. Rzepka. Rodzice w doskonały sposób przytoczyli historię o pewnym dziadku, który zasadził rzepkę w ogrodzie.
Nad całością czuwały wychowawczynie grup przedszkolnych
Małgorzata Marszałek i Katarzyna Żmijewska. Szczególne podziękowania należą się rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie inscenizacji. Ich kreatywność i pomysłowość w aranżację strojów
i odgrywaniu ról była godna podziwu. Dziękujemy!
Małgorzata Marszałek

Rozśpiewana świetlica

Pierwszym przystankiem w drodze do Krynicy było zwiedzanie zamku Krzyżackiego w Malborku, gdzie wspaniały przewodnik
wprowadził nas w atmosferę średniowiecza. Do Krynicy Morskiej
dotarliśmy wieczorem. Szybko zjedliśmy kolację i udaliśmy się nad
morze. Kolejne dni
upłynęły nam na
zajęciach z języka
angielskiego,
codziennych spacerach nad morze
i zwiedzaniu okolicy. Mieliśmy okazję zagrać w mini
golfa i wspólnie ze
sobą porywalizować.
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Sobotnie popołudnie 14 czerwca 2014r. wychowankowie świetlicy
wiejskiej w Lipowym Polu Skarbowym postanowili spędzić śpiewająco… i wspólnie z opiekunką świetlicy Pauliną Waligórą zorganizowali karaoke.
Początkowe skrępowanie szybko minęło i już po chwili,
dzięki profesjonalnemu sprzętowi, każdy
mógł zaprezentować
swoje umiejętności
wokalne. Dużym powodzeniem cieszyły
się najnowsze utwory,
ale także i stare hity,
jak Jesteś szalona czy
Dni, których jeszcze
nie znamy przeżyły swoją reaktywację. I choć niektórzy na koniec narzekali na chrypkę, było dużo śmiechu i dobrej zabawy.
(jk)
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Tak się bawiło Lipowe Pole Plebańskie!
Licznie w tej zabawie
wzięli udział także mieszkańcy z innych miejscowości i okolic.
W niedzielę 13 lipca
przed strażacką remizą
w Lipowym Polu Plebańskim odbył się doroczny
festyn Powitanie Lata.

grządce. I oczywiście za
sprawą młodych artystów
wesoło było, a uroku
przedstawieniu
nadały
barwne stroje wykonawców.
Podczas festynu można
było podziwiać pokaz baniek mydlanych. Agnieszka
Szmuc i s. Klara przeprowa-

Uczestników w imieniu organizatorów powitał prezes jednostki Tadeusz Chyb.
Najpierw wychowankowie
świetlicy pod kierunkiem
s. Klary Agaty Nizołek
zaprezentowali inscenizację
zatytułowaną Wesoło na

dziły dla najmłodszych gry, zabawy i konkursy z nagrodami.
Na najmłodszych czekał też dmuchany zamek, a wszyscy mogli
obejrzeć pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu zawodowych
strażaków ze Skarżyska – Kamiennej.

Cały czas czynna była loteria fantowa, w której każdy los wygrywał. Chętni mogli skorzystać z grilla i bufetu, skosztować domowych
wypieków, chleba ze smalcem oraz pierogów przygotowanych przez
strażackie druhenki. A tych ostatnich panie przygotowały aż 400
w czterech odmianach: z mięsem i kapustą, z kapustą i grzybami, z jagodami oraz z kaszą.
Wieczorem do zabawy tanecznej zagrał znany już nam zespół Koliber.
Jacenty Kita
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Sport
Skarżysko Kościelne
- III miejsce – Team Grzybowa Góra
Turniej sędziowali: Witold
Pająk, Wacław Ziomek, Zbigniew Kopecki. Podziękowania za wzorowe sędziowanie od
prezesa Gromu Szymona Płusy
otrzymali najmłodsi pomocnicy
sędziów Kacper i Konrad Kleczaj.
Po turnieju dla uczestników
i kibiców było ognisko integracyjne a czas umilał kabaret
Grom i zespół Romano.
(jaki)

Piłkarska niedziela
29
czerwca
Gminny
Ludowy Klub Sportowy
Grom zorganizował
I turniej piłki nożnej w Skarżysku Kościelnym pod nazwą
Niedziela z piłką na
boisku przy ul Polnej.
W
kategorii
szkoły podstawowe
zwyciężyła drużyna

Liderzy w województwie
We wtorek, 1 lipca 2014 roku o godzinie 11:00, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych, w Gminie Sitkówka Nowiny odbyło się podsumowanie VI edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – XX
Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014.

Zenit Kościelne w składzie: Kacper Gładyś - kapitan, Filip Kuliński,
Filip Dworak, Maciej Kuźdub, Kacper Płusa, Patryk Socha, Daniel

Naszą gminę reprezentowała delegacja złożona z wójta gminy
Zdzisława Woźniaka oraz pracownika urzędu gminy odpowiedzialnego za koordynację działań w ramach turnieju, Tomasza Witkowskiego.
Po powitaniu gości przybyłych z terenu całego województwa Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Jacek Kowalczyk dokonał podsumowania
turnieju. W ramach rywalizacji w grupie II (tj. do 7.500 mieszkańców) gmina Skarżysko Kościelne uzyskała 1 miejsce w województwie
świętokrzyskim! W skali całego kraju zajęliśmy 7. miejsce, co jest doskonałym wynikiem zważywszy na wciąż rosnące zainteresowanie
udziałem w turnieju kolejnych gmin.

Gładyś, Paweł Brodnicki, Kamil Kabała,
Jakub Wieczorek, Dawid Gruba, Igor Górka.
W kategorii drużyn
młodzieżowych
kolejność była następująca:
- I miejsce – Tolmex Skarżysko - Kamienna
- II miejsce – Grom
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Poza niekwestionowanym prestiżem oraz satysfakcją z wyniku,
bezpośrednią korzyścią płynącą z pierwszego miejsca będzie 4.000 zł,
które Krajowa Federacja Sportu dla Wszystkich przekaże naszej gminie na realizację zakupów sprzętu sportowego.
Tomasz Witkowski
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