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Egzemplarz bezpłatny

Zapraszamy na Dożynki Powiatowe
Gmina Skarżysko Kościelne jest w tym roku gospodarzem Dożynek Powiatowych, które 1 września rozpoczną się uroczystym
nabożeństwem dziękczynnym o godzinie 14.30.
O 16.00 na scenie przed Urzędem Gminy Skarżysko Kościelne rozpocznie się część oficjalna. Gwiazdą wieczoru będą występy
zespołów De Nuevo i Trebunie Tutki. 							Szczegółowy program na str. 16.

Świętowali mieszkańcy Lipowego Pola

W numerze m.in.:
*
*
*
*
*

dożynki parafialne w Lipowym Polu,
o gminnych inwestycjach,
powiatowe obchody Święta Policji,
Polska Cyfrowa w Majkowie,
powstaje strategia rozwoju gminy oraz pozostałe
aktualności z życia gminy.

W Kierzu Niedźwiedzim na sportowo

Przez dwa dni tj. 17 i 18 sierpnia w Kierzu Niedźwiedzim odbywał się festyn rodzinny pod nazwą Weekendowe Zabawy. Festyn
zdominowały liczne konkurencje sportowo-rekreacyjne dla dzieci
i młodzieży, ale nie zabrakło również atrakcji dla dorosłych.
Czytaj na str. 14-15

Festyn Rodzinny „Nad Żarnówką”
Z inicjatywy miejscowych radnych – Alicji Pasis i Michała Rymarczyka, sołtys Mieczysławy Miernik oraz
rady sołeckiej z przewodniczącym Krzysztofem Kasprzyckim 10
sierpnia w Majkowie
odbył się I Rodzinny Festyn Nad Żarnówką.
Czytaj na str. 6

Dwa wydarzenia
towarzyszyły
mieszkańcom Lipowego Pola w dniu 25
sierpnia br. Najpierw
uczestniczyli
oni
w Dożynkach Parafialnych, a od godzin
popołudniowych bawili się na Festynie
Rodzinnym Pożegnanie Lata.

Czytaj na str. 2 i 8

Jubileuszowy Festyn Parafialny
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy
w Skarżysku Kościelnym już po
raz piąty zorganizowało Parafialny
Festyn Rodzinny
pod hasłem Postaw na rodzinę.
Imprezie
przyświecał szczytny
cel – zbiórka środków finansowych
na ratowanie zabytków na terenie gminy. Zbiórka przyniosła aż
11.000 złotych!
Czytaj na str. 2-3
Fotorealcja na str. 16
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Jubileuszowy Festyn Parafialny
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy
w Skarżysku Kościelnym już po raz piąty zorganizowało Parafialny Festyn Rodzinny
pod hasłem Postaw
na rodzinę. Imprezie
przyświecał szczytny
cel – zbiórka środków finansowych na
ratowanie zabytków
na terenie gminy.
-Przez owe pięć lat
z zebranych pienięmożna było przeczytać na naszych łamach wielokrotnie – red.), zacytowała słowa Jana Pawła II: Nie ważne co znaczy mieć, ale ważne
kim się jest.
Stąd na początek organizatorzy wręczyli dyplomy z podziękowaniem dla sponsorów i darczyńców za pięcioletnie wspieranie podejmowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw. Podziękowania trafiły do: wójta Zdzisława Woźniaka, Pawła Sieczki, Beaty Drabik
i Joanny Zagajnej, Alicji i Teodora Lechów, Anny i Jana Lechów,
Dariusza Skóry, Anny Minda, Bogusławy i Jana Sieczków, Moniki
Mączyńskiej, Witolda Woźniaka, Barbary Kocia. Podziękowania
skierowano również do Rycerzy Kolumba za pomoc organizacyjną.

dzy Stowarzyszenie wsparło parafię w renowacji
kościoła parafialnego, w tym ołtarza
pasyjnego i ambonki, żyrandoli i kinkietów oraz ołtarza
bocznego. Wyremontowaliśmy też
dwa zabytkowe nagrobki, obecnie trwa renowacja trzeciego – mówiła w trakcie festynu
prezes Stowarzyszenia Anastazja Górzyńska. Dodajmy już teraz, że
w tym roku z kwesty, loterii oraz sprzedaży gastronomicznej pozyskano kwotę 11.000 złotych. To rekord, rok temu udało się zebrać
6.400 zł.
Oficjalnego otwarcia festynu dokonali ks. proboszcz Marian
Czajkowski oraz Anastazja Górzyńska i Marzena Piętak – prezes
i wiceprezes Stowarzyszenia. Ks. proboszcz nawiązując do wypowiedzi papieża Benedykta XVI na temat rodziny stwierdził: -Chcemy się
dziś rodzinnie spotkać i wspólnie zabawić. Prezes Anastazja Górzyńska dodała: -Rodzina jest dla nas
najważniejsza,
stąd od kilku lat
bawimy się pod
hasłem Postaw na
Rodzinę. Przypominając pokrótce
działania Stowarzyszenia (o czym
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W części artystycznej najpierw zaśpiewały młode solistki Magda Kobierska oraz Magda Bilska, których występ zapowiedział
prowadzący
całą
imprezę Piotr Stefański.
Później
pokazowy koncert
dała Kapela Sołtysa
z Bliżyna. Występy
zespołu przeplatane
były licznymi konkursami na temat
kawałów o najśmieśniejszym
mieście
w Polsce, w których
można było wygrać debiutancką płytę zespołu. Kilka osób mogło
spróbować swych umiejętności wokalnych, z czego skorzystał na
przykład Roman Gładyś prezentując fragment swego najnowszego
utworu Niepewność. Piosenka zostanie wykonana w październiku
tego roku na memoriale Marka Grechuty w Krakowie.
Przed występem gwiazdy wieczoru przeprowadzony został quiz
na temat wiedzy o historii parafii oraz Stowarzyszenia. Zwyciężyli
Anna Jędrzejczyk ze swym synem Patrykiem.
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Później na scenie
pojawiła się gwiazda
tegorocznego festynu
– czyli polska Abba
– Imitation, która
przypomniała utwory słynnej szwedzkiej
grupy.
Po występach muzycznych odbył się
wspaniały
spektakl
światła i ognia w wykonaniu krakowskiego
teatru Sirrion. Spektakl zakończył pokaz sztucznych ogni. Na zakończenie festynu przygotowano wspólną zabawę. Uczestnicy mogli zatańczyć w rytm największych przebojów ostatnich lat wykonywanych
przez zespół Kansass.
Podczas
trwania festynu odbyły
się warsztaty gry
na
instrumentach
perkusyjnych. Przygotowano również
wystawy tematyczne
m.in: wystawę malarstwa, eksponatów
Muzeum Regionalnego Państwa Jach,
rzemiosła artystycznego, pszczelarską i wyrobów wikliniarskich.
Profesjonalna grupa animatorów z Będzina z klaunem, magikiem
i szczudlarzem poprowadziła gry, zabawy i konkursy dla dzieci z nagrodami. W dziecięcej krainie radości można było pomalować buzię,
puszczać
gigantyczne
bańki, zjeżdżać na dmuchańcach oraz pojeździć
na konikach i kucyku.
Na ratowanie zabytków prowadzona była
loteria fantowa, wśród
publiczności sprzedawano cegiełki. Wśród kwestujących byli: Dorota
i Maciej Gibas, Waldemar Dwojak i Władysław Markiewicz oraz Marianna i Teodozjusz Tarabaszowie.
W trakcie festynu działała kawiarenka z pysznym, domowym ciastem, lodami, goframi oraz kawą i herbatą. Natomiast w garkuchni
można było zjeść wspaniały żurek ks. proboszcza, pierogi babci Zosi
(których przygotowano 1000!), czy pajdę chleba ze smalcem i ogór-

kiem
małosolnym.
Działał również ogródek grillowy.
-Chciałabym serdecznie podziękować
darczyńcom, sponsorom oraz wszystkim,
którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się
do zorganizowania
V Parafialnego Festy-

nu Rodzinnego – mówi Anastazja Górzyńska.
Tegoroczny festyn współfinansowany był przez ŚBRR w Kielcach
ze środków PROW oraz budżetu Gminy Skarżysko Kościelne.
Jacenty Kita
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Święto Plonów u sąsiadów
25 sierpnia br. wójt gminy
Zdzisław Woźniak wziął udział
w gminnych obchodach Święta
Plonów w Łącznej oraz w gminie Bliżyn.
W Łącznej wójt uczestniczył
w uroczystej Mszy dziękczynnej,
podczas której modlono się za tegoroczne zbiory.
Później wójt wziął
udział w Dożynkach
w Sorbinie, gmina Bliżyn. Dożynki rozpoczęła Msza św., którą
w kościele parafialnym
w Sorbinie sprawowali
ks. proboszcz Sławomir
Spychaj oraz ks. kanonik
Julian Olejarz. Po nabożeństwie barwny korowód, przy dźwiękach skocznej muzyki ludowej, przemaszerował na
plac szkolny, gdzie uroczystości były kontynuowane.
Następnie starostowie Dożynek – Janina Kołek i Stanisław Nowek – bochen chleba z tegorocznych plonów przekazali na ręce wójta
Mariusza Walachni z prośbą, aby dzielił go w ten sposób, aby nikomu
go nie zabrakło.
Podczas
Dożynek
ocenie poddane zostały
m.in. potrawy regionalne,
a ich degustacji i oceny
dokonali wójt Mariusz
Walachnia, starosta Michał Jędrys, przewodniczący rady Jerzy Rams,
wiceprzewodniczący
rady Jacek Krzepkowski,
zastępca burmistrza Suchedniowa Stanisław Kania i wójt Skarżyska Kościelnego Zdzisław
Woźniak. Komisji do podniebienia najbardziej przemówiły żeberka
w kapuście przygotowane przez Barbarę Misiowiec.
Jacenty Kita

Najpierw z centralnych punktów sołectw przed kościół
parafialny, ze śpiewem
dożynkowych i Maryjnych pieśni, dotarły
korowody dożynkowe.
Oba z bochnami chleba
i wieńcami dożynkowymi.
Mszę św. dziękczynną za tegoroczne
zbiory i z podziękowaniem za trud pracy rolnika odprawił ks. proboszcz Mirosław Maciąg.

Po Mszy św. wspólnie połamano się
chlebem, a ksiądz proboszcz owocami przyniesionymi do kościoła
podzielił się z najmłodszymi.
W godzinach popołudniowych podczas

Dożynki parafialne w Lipowym Polu
W dniu 25 sierpnia br. mieszkańcy sołectw z Lipowego Pola Plebańskiego i Lipowego Pola Skarbowego uroczyście świętowali Parafialne Dożynki.

Festynu
Rodzinnego
w Lipowym Polu Plebańskim, Anna i Tadeusz
Chyb przekazali na ręce
wójta gminy Zdzisława
Woźniaka chleb, którym
następnie podzielił się on
z mieszkańcami.
Jacenty Kita
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Łatwiej dojechać do Majkowa i Michałowa
Dzięki niemal już zrealizowanej inwestycji związanej z budową
ul. Pięknej i 3-go
Maja w Skarżysku –
Kamiennej znacznej
poprawie
ulegnie
połączenie
komunikacyjne Majkowa
i Michałowa z pozostałą częścią naszej gminy.
Przebudowa blisko kilometrowego
odcinka ulicy Pięknej to koszt ok. 1 mln 950 tys. zł i finansowana jest przez powiat skarżyski. Z kolei budowa ulicy 3-go Maja - około 7 mln 800 tys. zł. Środki
finansowe na realizację inwestycji pochodzą z trzech źródeł: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, budżetu powiatu skarżyskiego i miasta Skarżysko-Kamienna – w tej samej wysokości, po
około 2 mln 400 tys. zł. Inwestycja obejmuje remont drogi o długości
ponad 2 km na odcinku od ul. 11-go Listopada do ul. Pięknej.
(jaki)

Świętowali skarżyscy policjanci

W dniu 29 lipca w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej odbyły się uroczyste
obchody Święta Policji. Udział w nich wzięli między innymi I Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
mł. insp. Rafał Kochańczyk, Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej kom. Piotr Zalewski, Pierwszy Zastępca Komendanta
Powiatowego Policji podkom. Piotr Janik, posłowie Marzena Okła
– Drewnowicz i Andrzej Bętkowski, powiatowy kapelan policji ks.

Robert Szewczyk oraz przedstawiciele władz powiatowych, miejskich
i gminnych. Gminę Skarżysko Kościelne reprezentował wójt Zdzisław
Woźniak.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, podczas której modlono się w intencji skarżyskich policjantów i ich rodzin.
Głównym elementem obchodów było uroczyste wręczenie aktów
mianowania na wyższe stopnie policyjne. Łącznie awansowanych
zostało 66 funkcjonariuszy. Każdy z awansowanych i wyróżnionych
policjantów otrzymał gratulacje od I Zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Rafała Ko-

chańczyka oraz Komendanta Powiatowego Policji w Skarżysku-Kamiennej kom. Piotra Zalewskiego.
Na koniec uroczystości I Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Kielcach mł. insp. Rafał Kochańczyk odczytał list gratulacyjny Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji w Kielcach insp. Jarosława Szymczyka kierowany do policjantek, policjantów i ich rodzin. Ponadto podziękował funkcjonariuszom
za ich ciężką służbę i życzył dalszych sukcesów zawodowych.
Jacenty Kita

Bezpłatne żywienie i zajęcia dodatkowe
w szkole w Lipowym Polu!
Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój informuje, iż od września 2013
roku w Szkole Podstawowej Lipowe Pole Skarbowe będą wydawane
bezpłatne obiady dla dzieci i uczniów. W szkole będą odbywały się
również bezpłatne zajęcia dodatkowe dla najmłodszych, m.in. język
angielski oraz rytmika. Pobyt w Przedszkolu prowadzonym przez Stowarzyszenie jest bezpłatny. Więcej informacji uzyskać można w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym.
Ilona Wątła
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Fe s t y n w M a j ko w i e
wójtowi Zdzisławowi Woźniakowi. –Ta
impreza łączy wiele
pokoleń, co jest bardzo cenne, a oglądając
przygotowane wystawy, dowiedziałem się
wielu rzeczy, których
dotychczas nie znałem
– stwierdził wójt.

Festyn Rodzinny „Nad Żarnówką”
Z inicjatywy miejscowych
radnych – Alicji Pasis i Michała
Rymarczyka oraz sołtys Mieczysławy Miernik i rady sołeckiej
z przewodniczącym Krzysztofem
Kasprzyckim 10 sierpnia w Majkowie odbył się I Rodzinny Festyn
Rodzinny Nad Żarnówką.
Plac szkolny licznie wypełnili
mieszkańcy Majkowa i Michałowa, nie zabrakło gości w osobach
wójta Zdzisława Woźniaka, sekretarz gminy Moniki Mączyńskiej, radnego Michałowa Zdzisława Rymarczyka, rady sołeckiej
Michałowa z przewodniczącym
Waldemarem Kuterą. –Uczyć

W trakcie festynu
rozstrzygnięty
został
konkurs wiedzy o Majkowie, a jego uczestnicy otrzymali nagrody
książkowe. Do zabawy
cały czas grał zespół
Echa Leśne z Wąchocka.
Chętne dzieciaki mogły
wykonać sobie czadową
fryzurę, skorzystać z placu zabaw, a wszyscy posilić się kiełbaskami,
które zapewnili organizatorzy. Serwowany był również żur po majkowsku, na stoisku
Zero
odpowiedzialności chętni mogli
skosztować chleba ze
smalcem i ogórkiem,
a liczna obecność
w tym miejscu panów,
świadczyła o tym, że
serwowano tam również napoje.

bawić, bawiąc ucząc
– to jest motto dzisiejszej zabawy –
stwierdziła na wstępie Alicja Pasis.
Uczestników
festynu
powitali
organizatorzy, którzy w dalszej części
głos przekazali gospodarzowi gminy,
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W holu szkoły zaprezentowano dwie
wystawy tematyczne – historyczną oraz
przyrodniczą. Ta ostatnia to efekt projektu edukacyjnego realizowanego przez
szkołę pod nazwą Dzika przyroda nad
Żarnówką. Projekt z uczniami realizowały Ewa Sokół, Justyna Dziumowicz
– Dziura i Katarzyna Banasik.
Promowany był również folder tematyczny zatytułowany Sołectwo Majków.
Kraina Dębów.
Jacenty Kita

I n w e s t yc j e

Powstaną nowe odcinki sieci kanalizacyjnej
W dniu 24 lipca w siedzibie
Urzędu Gminy w Skarżysku został przekazany plac budowy dla
wykonania robót budowlanych
inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości
w miejscowości Grzybowa Góra
i w miejscowości Skarżysko Kościelne – budowa kanalizacji
wzdłuż ulic Słoneczna (droga
gminna) i ul. Spokojna (droga
powiatowa) w miejscowości
Grzybowa Góra oraz budowa
kanalizacji wzdłuż ulicy Południowej (droga gminna).
Stronę
przyjmującą
z ramienia wykonawcy, czyli
Przedsiębiorstwa Budownic-

Skrzypczak – kierownik referatu inwestycji, Robert Gładyś
– inspektor ds. infrastruktury,
pełniący funkcję koordynatora
projektu oraz Ksawery Krupa
– inspektor ds. drogownictwa.
W przekazaniu terenu budowy dla przedmiotowej inwestycji wzięli udział również:
Jarosław Kosakowski – projektant pełniący nadzór au-

twa Inżynieryjnego HYDROINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą
Dąbrowa 127, 27-225 Pawłów
reprezentował: kierownik robót sanitarnych Stefan Bartkiewicz.
Stronę przekazującą, czyli
Gminę Skarżysko Kościelne reprezentowali: Zdzisław
Woźniak – Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, Andrzej

torski, Stanisław Bzymek
i Janusz Jóźwik z MPWiK
Skarżysko-Kamienna, Czesław Gładyś – pełniący
funkcję inspektora nadzoru
inwestorskiego robót sanitarnych oraz Marek Czyż
i Roman Dera reprezentujący ZDP Skarżysko-Kamienna.
Zakres robót dla wymienionego przedsięwzięcia obejmie wykonanie:
- kanału ściekowego o średnicy Ø 200 mm i łącznej długości ok.
1794,50 mb,
- przykanalików kanalizacji sanitarnej do granic posesji o średnicach Ø 160 mm i łącznej długości ok. 124,50 mb,
- rurociągów tłocznych o łącznej długości ok. 214,50 mb.,
- przepompowni sieciowej ścieków (P-5) – szt. 1.
Robert Gładyś

Będą mieć swoje miejsce
Spełniają się marzenia mieszkańców Świerczka. To efekt starań
radnej Marzeny Piętak, którą wsparł wójt gminy Zdzisław Woźniak

oraz koledzy z rady gminy. Dzięki zapewnieniu w budżecie gminy pieniędzy właśnie trwa budowa w tej miejscowości Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego. Prace potrwają do końca września tego roku.
Zakres zagospodarowania terenu w miejscowości Świerczek obejmie: plac zabaw dla dzieci, zagospodarowanie terenów zieleni, budowę altany z grillem, boiska trawiastego.
(jaki)

Zmienia się centrum gminy

Dobiegają końca prace związane z realizacją
zadania pod nazwą Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej poprzez uporządkowanie terenu wokół
oczka wodnego oraz wykonanie deptaku w ciągu ulicy
Urzędniczej w miejscowości
Skarżysko Kościelne.
W ramach prowadzonych prac powstał parking, zmodernizowano wewnętrzny układ
komu n i k ac y jny
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano nowe nawierzchnie
ciągów
komunikacyjnych z kostki brukowej oraz zagospodarowano
tereny
zielone, w tym wokół
tzw. oczka.
(jaki)
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Pożegnali lato w Lipowym Polu Plebańskim
Ochotnicza Straż Pożarna w Lipowym Polu Plebańskim w dniu
25 sierpnia br. zorganizowała festyn rodzinny pod nazwą Pożegnanie

Lata. Impreza z wieloma atrakcjami zgromadziła dużą liczbę mieszkańców.
Festyn otworzył
prezes OSP Tadeusz
Chyb, po czym na
początek przeprowadzone zostały zabawy
dla
najmłodszych.
Śpiewali oni piosenki na własną melodię
oraz
rywalizowali
w wyścigu na szczudłach.
Strażacy z Lipowego Pola Plebańskiego
zaprezentowali pokazy
pożarnicze, w których
mogli wziąć udział
także uczestnicy zabawy. Polegały one na
zabawie z hydronetką
oraz obracaniu tarczy
na stojaku za pomocą
strumienia wody.
Miłym akcentem festynu było przekazanie na rzecz miejscowej
jednostki trzech ubrań UPS, które ufundował Oddział Regionalny
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA – Oddział Regionalny w Krakowie. –Staraliśmy się o dotację w kwocie 10.000 złotych z funduszu
prewencyjnego, ale choć dostaliśmy tylko 3000 zł, to jesteśmy zadowoleni – mówi prezes Tadeusz Chyb. Aktu przekazania darowizny na
ręce prezesa ZG OSP Zdzisława Woźniaka oraz Stanisława Niziołka
dokonał dyrektor skarżyskiego oddziału PZU
Artur Madej.
Gospodarze
festynu na ręce wójta Zdzisława Woźniaka przekazali bochen chleba
z tegorocznych zbiorów,
którym podzielił się on
z uczestnikami zabawy.
Z kolei A. Madej z rąk
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członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej otrzymał także bochen
chleba, ale z dodatkiem… mleka.
Podczas festynu
prowadzona
była
loteria fantowa oraz
kwesta na rzecz zakupu nowego wozu
bojowego. Za jedyne
5,00 zł sprzedawano cegiełki, a każdy
kto je wykupił wziął
udział w losowaniu
nagrody w postaci dwuosobowego biletu na Sylwestra, który rokrocznie organizują strażacy.
Cały czas czynny był grill (z obsługą w składzie: Jerzy
Korycki, Jan Kowalczyk, Piotr Szymczyk
i Piotr Seweryn),
bufet (obsługiwany
przez Ludwika Niziołka, Jerzego Bernata i Stanisława Niziołka) oraz stoisko
gastronomiczne
prowadzone przez
Strażackie
Druhenki – Ryszardę
Dziopa, Bożenę
Korycką,
Zofię
Parkita, Danutę
Seweryn, Jadwigę
Szymczyk, Bogumiłę Niziołek oraz
Elżbietę Kowalik.

w r z e s i e ń 2013

Panie serwowały ciasta,
kawę, herbatę oraz kilka rodzajów pierogów:
z grzybami, mięsem, serem i jabłkami.
Wieczorem do zabawy zagrał zespół Koliber.
Jacenty Kita

N a s z e Dz i e dz i c t w o
płochę. Ilość nitek w przygotowywanej osnowie była
ściśle uzależniona od numeru płochy. Do chodników stosowano płochę nr 7,
czyli nawijano 3 i pół pasma.
Jedno pasmo to 31 nitek. Na
cienkie płótno snuto do płochy nr 13. Przygotowywanie
osnowy było czynnością bardzo odpowiedzialną, każdy
błąd to problem w trakcie
tkania. Wszystkie nici musiały być równo obok siebie
jednakowo napięte. Snowacz
wspominał jak kiedyś błąd
przy snuciu kosztował całą
rodzinę wiele pracy, bo całą
osnowę trzeba było rozwinąć
i nawijać jeszcze raz, wyko-

Jak to z lnem było…
Znana propagatorka kultury ludowej Ula Jędrzejczyk z Bliżyna
(przy ul. Fabrycznej wraz z mężem Grzegorzem prowadzą Domek
Tkaczki) podczas otwarcia Spichlerza Regionalnego Elżbiety i Włodzimierza Jachów wychwyciła ciekawe elementy związane z rękodziełem, które sama propaguje. Podzieliła się ona swymi refleksjami na
temat tej ginącej już profesji.
Zachęcamy Czytelników Naszej Gminy, w szczególności starszych, do podzielenia się z nami swymi wspomnieniami i refleksjami
na temat ginących zawodów.
Jacenty Kita
***
Zasady działania warsztatu tkackiego od czasów prehistorycznych
niewiele się zmieniły. Struktura płótna jest skrzyżowaniem dwóch
prostopadłych do siebie pasm równolegle ułożonych nici, osnowy
i wątku, więc najwydajniej wykorzystuje włókno.

Wykonywaniem osnowy w gminie Bliżyn zajmowali się snowacze.
Rodzinne tradycje kontynuuje jeszcze jeden z mieszkańców Kopci.
Dopóki tkaczki będą tkały, będzie istniał także zawód snowacza.
Do wykonywania osnowy potrzebnych jest kilka osób. Najpierw

rzystując płoty i drzewa wokół domu. Gdy już wszystko
było nawinięte, zdejmowano
nici ze snowadła, zwijając je
w warkocz. Przekładano pasmami przez grabkę i przyciskano na nowoju równo
ułożone nitki. Przechodząc
przez kilka wałków, mocno
napinany przez pomocnika
postaw był nawijany powoli
na wał. Do nawijania trzeba było kilka zmieniających
się osób, bo nici były mocno
trzymane przez pomocnika.
Od tego, czy nici były sztywno i mocno nawinięte, zależała praca tkaczki i jakość
tkaniny. Z chwilą nawinięcia
nici na wał rola snowacza
kończyła się, tkaczki same
zakładały osnowę do krosien.

Majków się promuje

szpulki nici układa się osobno i nić z każdej przeprowadza się przez
otwory w dziurawce. Pilnując, by żadna się nie zerwała, nawija się je
równo na snowadle zablokowanym między podłogą a sufitem. Licząc
obroty snowadła ustala się długość osnowy, tak długa będzie tkanina. Dawniej, gdy len przędło się we własnym gospodarstwie, nawijając nici na motowidle ustalano ilość nitek i pasm. W zależności od
tego czy miał powstać chodnik, czy płachta dobierano odpowiednią

Podczas I Festynu Rodzinnego Nad
Żarnówką w Majkowie po raz pierwszy
publicznie zaprezentowany został folder
promujący tą miejscowość. Liczący 12
stron folder sfinansowany został z pieniędzy funduszu sołeckiego.
Zawiera słowo wstępne, rys historyczny miejscowości, opis walorów przyrodniczych oraz wskazuje miejsca warte zobaczenia. Do tego
mapa miejscowości i bogata dokumentacja fotograficzna.
Folder opracowała Alicja Pasis i Krzysztof Kasprzycki, a nadzór
redakcyjny pełniła sekretarz gminy Monika Mączyńska.
(jaki)
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Trwają prace nad opracowaniem Strategii
Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne

Cyfrowy świat w Majkowie dla seniorów

Kolejne posiedzenie zespołu ds. Strategii Rozwoju
Gminy Skarżysko Kościelne,
miało miejsce w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym
w dniu 13 sierpnia 2013.
Trzecie spotkanie dotyczące strategii rozwoju gminy
rozpoczęła od przywitania zaproszonych i przybyłych gości,
sekretarz gminy Monika Mączyńska.
W
obradach
zespołu wzięli udział: Tomasz
Błoński z EPRD – doradca,
pracownicy Urzędu Gminy
w osobach: Dagmara Błach,
Danuta Barwicka, Joanna
Jurczak, Tomasz Witkowski
i Robert Gładyś, radni Rady
Gminy: Jan Ulewiński, Gabriel Szewczyk, Zdzisław Rymarczyk, Wojciech Płusa oraz Krzysztof Skrzypczak – student.
Obrady zespołu zdominowane były przeprowadzaniem
analizy SWOT dla kapitału
atrakcyjności inwestycyjnej
i kapitału jakości życia.
W trakcie edytowania
analizy SWOT prowadzona
była merytoryczna dyskusja,
zadawano pytania do prowadzącego konsultacje Tomasza Błońskiego, a ponadto
wysnuwane były wnioski i sugestie, co do zapisów, jakie powinny się
znaleźć w sporządzanej strategii.
Dyskusja skupiła się na kilku aspektach, a mianowicie:
- zasadność budowy zbiornika wodnego Michałów II;
- kształtowanie nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe
indywidualne (przedłużenie ul. Południowej,
Dworskiej, Polnej, Leśnej, itd.);
- zmienność
przepisów
prawnych, a kwestia zapewnienia środków własnych na projekty inwestycyjne;
- zbyt duża ilość zadań
własnych cedowanych na
samorządy, niepoparta
środkami finansowymi;
- co do jakości życia zebrani stwierdzili jednomyślnie, że występuje
niedostateczny stan transportu zbiorowego, postępujące zubożenie społeczeństwa, rosną koszty edukacji, występuje niekorzystny
wpływ na jakość życia ze strony hałasu, zapylenia.
Data kolejnego, czwartego spotkania zespołu ds. opracowania
strategii gminy, określona została wstępnie na dzień 17.09.2013.
Robert Gładyś
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W dniach od 1 lipca do 16 sierpnia w świetlicy w Majkowie odbywało sie szkolenie warsztatowe w ramach programu Polska Cyfrowa
Równych Szans.

W szkoleniu uczestniczyło 16 osób z Majkowa i Michałowa. To
kolejna grupa mieszkańców z pokolenia 50+, dla której świat Internetu jest już również ich światem.

Poznali przeglądarkę Google, mapy, tłumacza, posługują się
pocztą elektroniczną mają swoje adresy e-mail.
To wszystko jest możliwe dzięki dużej pomocy i życzliwości ze
strony Gminy Skarżysko Kościelne, sołtysów, osób odpowiedzialnych
za świetlice, jak również innym osobom.
W szkoleniu uczestniczyli: Maria
Michorczyk, Ewa Piasecka, Krystyna Okła, Irena Kobyłecka, Sylwester
Piętak, Lidia Jeziorska, Mieczysława Miernik, Pelagia Solarz, Jan Wąsowski, Janina Wąsowska, Radosław
Szwed, Zuzanna Grzyb, Bożena Zybała, Halina Szwed, Barbara Fijałkowska.
Ferdynand Pawlik
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Nasi przedstawiciele na Święcie Wojska
Polskiego

Z gościną u Pani Minister
23 sierpnia 2013r. na spotkaniu w Warszawie w Ministerstwie
Obrony
Narodowej
u pani Wiceminister
Obrony Narodowej Beaty Oczkowicz, Szymon Płusa i Władysław
Dobrzański otrzymali podziękowania za
działalność społeczną
i zaangażowanie w organizację uroczystości patriotycznych.
Gratulacje!

Nasi pod Studziankami
W dniu 15 sierpnia 2013r z inicjatywy burmistrz Stąporkowa
Doroty Łukomskiej, dyrektor MGOK w Stąporkowie Katarzyny Sorn oraz
kol. Zbigniewa Szkurłata
z Świętokrzyskiego Zarządu ZWiRWP w Stąporkowie odbyła się wspaniała
uroczystość zatytułowana
Festyn Stąporków - biegun
ciepła i obchody Święta
Wojska Polskiego.
Przybyły
delegacje
z CSIL z Dęblina z mjr Romualdem Zalewskim, kpt. Pawłem Markowskim, ZWiRWP z Radomia z płk Władysławem Dobrzańskim,
ZWiRWP z Kozienic ze Stanisławem Grudniem oraz koła z województwa Świętokrzyskiego - oczywiście wszyscy w mundurach.
Na scenie miał również swój występ Zespół Kabaretowy Grom
ze Skarżyska Kościelnego, który bawił gości do godzin wieczornych
i bardzo się podobał, ponieważ też występują w mundurach wojskowych.
Szymon Płusa

Spotkanie integracyjne w Skarżysku
Kościelnym
13 lipca 2013 r. w świetlicy wiejskiej w Skarżysku Kościelnym odbyło się spotkanie integracyjne przedstawicieli Związku Weteranów
i Rezerwistów Wojska Polskiego i Bractwa Świętego Stanisława z Siedlec
z mieszkańcami.

Spotkanie prowadzili Marta Kowalik – Staps i Szymon Płusa.
Przybyło wielu znakomitych gości: Wielki Przeor Bractwa Świętego Sta-

W Studziankach Pancernych 11 sierpnia odbyła się uroczystość
69. rocznicy bitwy pod Studziankami.
W obchodach uczestniczyła delegacja ze Skarżyska Kościelnego,
która liczyła 34 osoby.
W części artystycznej wystąpił zespół Romano, Wojskowy Zespół
Kabaretowy Grom ze Skarżyska Kościelnego, który wykonał napisaną
na tę uroczystość piosenkę.
Przybyło wielu znakomitych gości, a wicepremier Janusz Piechociński wpisał się w kronikę zespołu Romano, którą prowadzi Lidia Bodo.
(jk)
nisława z Siedlec Zdzisław Książę Andrysewicz, płk Władysław Dobrzański z zarządu krajowego ZWiRWP im. Franciszka Gągora z osobami towarzyszącymi, prezes Świętokrzyskiego Zarządu ZWiRWP płk.
Jan Szpak z osobami towarzyszącymi, prezes Radomskiego KWiRWP
Zygmunt Pluta z osobami towarzyszącymi, prezes Twórców Ludowych
Stanisław Grudzień z zarządem z Kozienic, wiceceprezes KWiRWP
Zbigniew Szkurłat ze Stąporkowa z osobami towarzyszącymi, korespondent wojenny Marek Adamczyk z Kozienic, fotograf i kamerzystka
Jadwiga Chyb z Warszawy, prezes Związku Zawodowego Kolejarzy Mirosław Kruczyński z żoną Jolantą, radny Stefan Kiełek, członkowie rad
sołeckich Skarżyska Kościelnego: Bogusława Kowalik, Stanisław Tokarski, Mieczysław Białkowski, przedstawiciele harcerzy z Januszem
Kowalikiem, członkowie zespołu Romano i kabaretu Grom ze Skarżyska Kościelnego, kapela w składzie: Stefan Ruzik, Zofia Ślęzak, Kazimierz Przybycień, Mieczysław Szwed, DJ Emil Płusa oraz mieszkańcy.
Pamiątkowe dyplomy z okazji 20-lecia ZWiRWP wręczyli prezes Jan
Szpak i wiceprezes Zbigniew Szkurłat.
Wspaniale zaprezentował się zespół Romano i kabaret Grom. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze nawiązano wiele nowych znajomości za co dziękują prowadzący i organizatorzy:
Marta Kowalik-Staps
Szymon Płusa
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OGŁOSZENIE O STYPENDIUM SZKOLNYM 2013/2014

Tutaj oddajemy odpady selektywne

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2013/2014. Wnioski (wraz z kompletem
załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2013r.
w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a
(pok.119).
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie
stypendium wynosi 456 zł netto / na osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 250 zł/ha przeliczeniowy.
Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać:
• w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a, pok. 119
• na stronie BIP Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne:
http://ugskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=82162

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Skarżysko Kościelne mogą
zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.
PSZOK w Skarżysku Kościelnym prowadzony jest przez Zakład
Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski ul. Szydłowiecka 28 A, 26-110 Skarżysko-Kamienna. PSZOK mieści się na ul.
Kolonia 7 w Skarżysku
Kościelnym. PSZOK
czynny jest w każdą
środę od godz. 11.00 do
19.00. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie posegregowane odpady
dostarczone wyłącznie
od osób fizycznych
z Gminy Skarżysko
Kościelne.
Odpady z drobnych remontów prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez
jednostkę wywozową, ustawionych w miejscu nieutrudniającym
możliwości korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd
pojazdu jednostki wywozowej. Ponadto odpady te mogą być przekazywane we własnym zakresie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie
w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu. Natomiast odpady ulegające biodegradacji
przyjmowane są w workach foliowych o pojemności do 120l.
W PSZOK-u zbierane są wskazane w Tab.1 rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.
Tab.1

Rada wznowiła pracę po wakacjach
Po wakacyjnej przerwie 29 sierpnia (już po oddaniu gazety do druku
– red.) odbyła się sesja Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym. Radni mieli dokonać zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne za 2013r. oraz
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na
lata 2013 do 2028, a także upoważnić Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
do podjęcia działań podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji
Projektu w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr 2/POKL/5.2.1/2013
Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za
pomocą ePUAP ogłoszony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto rada miała wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości oraz
zaopiniować projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
dotyczącej wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu Doliny Kamiennej.
Relacja w następnym wydaniu gazety.
(jaki)

Można składać wnioski na świadczenia rodzinne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym informuje, że od dnia 1 września 2013 będą przyjmowane wnioski na
świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2013/2014.
Osobom, które złożą wnioski do dnia 30 września 2013 r., wypłata świadczeń za miesiąc listopad 20113 nastąpi w listopadzie. Osobom,
które złożą wniosek w miesiącu październiku 2013, wypłata świadczeń
nastąpi w grudniu z wyrównaniem za miesiąc listopad 2013.

Lp. Rodzaje odpadów
1.

baterie i akumulatory,

2.

świetlówki

3.

odpady biodegradowalne

Ważne komunikaty Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

4.

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

5.

opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin

U W A G A!!!!
ŚWIADCZENIOBIORCY, KTÓRYCH DZIECI UCZĘSZCZAJĄ
DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZOBOWIĄZANI SĄ DO
DOSTARCZENIA ZAŚWIADCZENIA O KONTYNUACJI LUB
ROZPOCZĘCIU NAUKI W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE
DO DNIA 13 WRZEŚNIA 2013r.
W PRZYPADKU BRAKU WW. ZAŚWIADCZENIA DODATEK
Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO ORAZ Z TYTUŁU NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z DOJAZDEM
DO MIEJSCOWOŚCI, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ SZKOŁA NIE BĘDZIE WYPŁACONY
* ww. zaświadczenia powinny być wystawione z datą wrześniową
***
UWAGA!!!
INFORMUJEMY, IŻ W TERMINACH WRZEŚNIOWYCH WYPŁAT WNIOSKI NA ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES ZASIŁKOWY 2013/2014 NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

6.

opakowania po farbach, lakierach oraz innych środkach chemicznych, olejach silnikowych i hydraulicznych

7.

odpady wielkogabarytowe

8.

zużyte opony

9.

tekstylia, opakowania z tekstyliów

10.

oleje i tłuszcze

11.

papier i tektura

12.

metale

13.

tworzywa sztuczne;

14.

opakowania wielomateriałowe;

15.

szkło

16.

przeterminowane leki

17.

popiół
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Zagrają w finale

II, na drugim miejscu były ich koleżanki
z I zespołu Dany, na
trzecim Gawronki, na
kolejnych Dana Młodziczki, Grubasy i Świstaczki.
Z kolei z grupie
mężczyzn
pierwsze
miejsce zajęli zawodni-

Siatkarskie drużyny dziewcząt Dana Gameb 1 i Dana Gameb 2 zakwalifikowały się do
finału Powiatowych Wakacji
Siatkarskich podczas turnieju rozegranego w Mostkach.
Spośród 13 drużyn w kategorii kobiet najlepsze okazały
się dziewczęta z Dany Gameb

cy Konesera, a dalej STS,
Kierza Niedźwiedziego
oraz Maximusa. W imieniu burmistrza Tadeusza
Bałchanowskiego puchary dla zwycięskich drużyn
wręczył Piotr Herman,
a zawody ze strony starostwa powiatowego, któ-

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w Powiecie Skarżyskim”
Powiat Skarżyski znalazł się na liście rankingowej podmiotów składających wnioski i został tym samym rekomendowany
w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do otrzymania 100% dofinansowania tj. kwoty
655 040, 00 zł. Projekt pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Skarżyskim zakłada wyposażenie 50 beneficjentów
(rodzin) w komputery wraz z dostępem do Internetu. Podczas rekrutacji pod uwagę będą brane rodziny, których członkiem jest
osoba niepełnosprawna, ale także rodziny zastępcze wykluczone
cyfrowo z terenu powiatu skarżyskiego. Z każdego gospodarstwa
domowego, które zakwalifikuje się do projektu 2 osoby zostaną
przeszkolone z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni spośród osób, które
zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie i będą kwalifikowały się do
otrzymania wsparcia.
W ramach projektu wyposażonych zostanie również sześć jednostek podległych Powiatowi w sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu tj.: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Środowiskowy
Dom Samopomocy, Dom Pomocy Społecznej, Zespół Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych oraz Zespół Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej Przystań. W ww. jednostkach
dostęp do Internetu będą miały także wszystkie osoby wykluczone
cyfrowo, którzy nie otrzymają wsparcia w postaci komputera i dostępu do Internetu w domu.
Projekt będzie realizowany do końca września 2015 roku.
Uczestnicy uzyskają dostęp do Internetu przez okres realizacji projektu i okres trwałości, który wynosi 5 lat.
Regulamin rekrutacji do projektu dostępny będzie po podpisaniu przez powiat skarżyski umowy o dofinansowanie projektu
z instytucją wdrażającą.
Anna Rzdimirska-Lange

„RODZINA ZASTĘPCZA? - WARTO!”

rych trzecią edycję właśnie oglądamy,
koordynowała Katarzyna Bilska.
Wyniki rozgrywek - Kobiety:
Grubasy-Gameb 2 0:2(17:21, 09:21)
Gameb 1- Świstaki 2:0 (21:13, 21:15)
Dana-Gawronki 0:2 (12:21, 17:21)
Gameb 2 – Świstaki 2:0 (22:20, 21:12)
Gameb 1 – Grubasy 2:0 (21:12, 21:13)
Świstaki - Gawronki 1:1 (16:21, 22:20)
Gameb 2- Dana 2:0 (21:16, 21:15)
Grubasy- Świstaki 1:1 (21:16, 20:22)
Gawronki-Gameb 1 0:2 (14:21, 14:21)
Dana- Świstaki 0:2 (15:21, 09:21)
Grubasy- Gawronki 1:1 (19:21, 21:15)
Gameb 1 – Gameb 2 0:2
Grubasy – Dana 2:0 (21:11, 21:08)
Gawronki- Gameb 2 0:2 (11:21, 18:21)
Dana – Gameb 1 0:2 (11:21, 11:21)
Rozgrywki prowadzone są we wszystkich gminach powiatu –
w naszej gminie zostały przeprowadzone 17 sierpnia.
Wielki finał już 31 sierpnia w Skarżysku-Kamiennej.
(jaki)

To temat konkursu plastycznego i fotograficznego, który skierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych. Ideą konkursu jest
propagowanie rodzicielstwa zastępczego. Konkurs obejmuje dwie
kategorie prac:
1. prace plastyczne wykonane w dowolnej technice w formacie A4 (prace przestrzenne nie powinny być większe niż
210mm x 297mm x 297mm),
2. fotografie wywołane lub wydrukowane w formacie A4.
Jeden autor może złożyć maksymalnie jedną pracę plastyczną
i/lub do trzech fotografii.
Na uczestników w 4 kategoriach wiekowych: 0 - 6 lat, 7- 12 lat,
13- 18 lat, powyżej 18 latczekają nagrody.
Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Skarżysku- Kamiennej.
Prace przyjmowane będą od 2 do 20 września 2013 r. w godzinach od 10.00 do 15.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, Plac Floriański 1 (parter).
Wszelkich informacji na temat jak zostać rodziną zastępczą
udzielamy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Plac Floriański 1 (parter) od poniedziałku do piątku w godz. 7.3015.30.
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– 2 i Magdalena Lelonek – 2.
Z kolei dla panien bramki zdobyły: Dominika Wiśnios – 3,
Milena Jelonek, Magdalena
Cieloch, Justyna Czubak, Julia Sasal i Edyta Klimaszewska.
Nie mniej emocjonująca
była rywalizacja kawalerów

W Kierzu Niedźwiedzim na sportowo
Przez dwa dni tj. 17 i 18 sierpnia w Kierzu Niedźwiedzim odbywał
się festyn rodzinny pod nazwą Weekendowe Zabawy. Festyn zdominowały liczne konkurencje sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży,

ale nie zabrakło również atrakcji dla dorosłych.
To oni właśnie pierwszego dnia rozpoczęli doskonałą, kilkugodzinną zabawę.
Najpierw rozegrany został mecz piłki ręcznej, w którym mężatki

z żonatymi. Tym razem to
jednak zwyciężyła młodość.
Kawalerowie pokonali nieco
starszych kolegów 11:5. Zdobywcami bramek dla zwycięskiej drużyny byli: Radosław
Wiśnios, Łukasz Podgórski
– 3, Patryk Berus, Tomasz
Gołosz – 3, Paweł Sadza – 3.
Dodajmy, że panie na koniec nie skorzystały z propozycji publiczności, aby wymieniły się koszulkami, choć męska część
nie kryła z tego powodu zawodu.
Oba mecze na przemian sędziowali i komentowali Jan Ulewiński
i Stanisław Czubak.
Dużym zainteresowaniem, w szczególności
najmłodszych, cieszył się
pokaz ratownictwa medycznego w wykonaniu
grupy ratowników medycznych, absolwentów
Centrum Edukacji Zawo-

zmierzyły się z pannami.
O tym, że mecz będzie zacięty świadczyły już pierwsze sekundy
meczu, w którym na prowadzenie wyszły mężatki, a obecna na festynie grupa ratowników medycznych musiała udzielić pomocy jednej
z poszkodowanych zawodniczek – Marioli Szumiał. Pomocy sku-

tecznej, gdyż w następnych minutach było ona zdobywczynią kilku
bramek.
W przepisowym czasie był remis 5:5, konieczna była więc dogrywka. I tu mężatki pokazały swą wyższość wygrywając ostatecznie
11:7. Bramki dla mężatek strzeliły: Mariola Szumiał – 4, Marzena
Lewandowska, Sylwia Arak, Grażyna Hubjewska, Justyna Duklas
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dowej w Skarżysku – Kamiennej. Poza pokazem udzielania pierwszej
pomocy dla osoby porażonej prądem, zebrani w praktyce mogli poznać zasady udzielania pierwszej pomocy w zakresie sztucznego oddychania czy też w przypadku złamań i skaleczeń.
Wieczorem odbył się drugi pokaz – tresury psów – który zaprezentowali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji ze Skarżyska
– Kamiennej. Na koniec pierwszego dnia imprezy do wspólnej zabawy
zagrał zespół Koliber.
Drugi dzień festynu to również wiele imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym.
Największym zainteresowaniem cieszył się bieg w workach (22
chętnych), który zorganizowano w trzech kategoriach wiekowych.
Najlepsi byli:
Kategoria do 6 lat
I - Bartek Bilski
II - Rafał Lewandowski
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III - Fabian Szafraniec
Kategoria do 10 lat
I - Klemens Żmijewski
II - Amelia Kuźdub
III - Natalia Lewandowska
Kategoria do 15 lat
I - Maciek Ulewiński
II - Karolina Wiśnios
III - Julia Sadza

Chłopcy do lat 9
I - Dominik Maciejczak
II - Damian Wiatr
III - Piotr Wiśnios
Chłopcy do lat 12
I - Patryk Sieczka
II - Milan Krupa
III - Damian Bilski

Następnie odbył się bieg na 60 m, dziewczynek i chłopców,
w trzech kategoriach wiekowych, w których najlepsi okazali się:
Dziewczynki do 6 lat
I - Wiktoria Maciejczak
II - Laura Białas
III - Jagoda Szumiał
Dziewczynki do 9 lat
I - Amelia Kuźdub
II - Julia Wiśnios
III - Natalia Lewandowska
Dziewczynki do 12 lat
I - Weronika Wiśnios
II - Ola Wiśnios
III - Julka Sadza
Chłopcy do lat 6
I - Oskar Kowalik
II - Bartek Bilski
III - Rafał Lewandowski

Nie zabrakło konkurencji
dla dorosłych. Oto wyniki mężczyzn: najlepsi w wyciskaniu ciężarka
17, 5 kg byli Mariusz Wierzbicki - 54 razy, Dominik Derlatka - 50
razy oraz Łukasz Białas. W piciu piwa przez wężyk welfloniowy do
całkowitego opróżnienia butelki wygrał Sławomir Wiśnios przed
Zbigniewem Lisowskim oraz Łukaszem Kawalec.
Bieg partnerski par na 60 m ze związanymi nogami (oczywiście
partnerstwo klasyczne) wygrali: Klaudia Sadza i Artur Szumiał,
przed Julią Sadza i Wiktorem Winiarskim oraz Klaudią Wśnios
i Filipem Wierzbickim.
Wożenie partnerskie taczką
na 120 m na czas ze zmianą partnera po 60 m jazdy wygrali: Julia
Sasal i Maciek Ulewiński (20,03
sek.), na drugim miejscu uplasowali się Dagmara Żmijewska
i Artur Szumiał (22,19 sek.), a na
trzecim Klaudia Wiśnios oraz
Filip Wierzbicki
Rzut wałkiem 3 kg pań na
odległość wygrała Wiesława Krakowiak – 14, 30 m, przed Kamilą
Pączek – 12, 35 m i Klaudią Sadza – 12,25 m.
Przez oba dni imprezie towarzyszyły liczne atrakcje dodatkowe.
Najmłodsi mogli pojeździć na specjalnej kolejce, skorzystać ze zjeżdżalni i trampolin. Starsi mieli do dyspozycji stoiska gastronomiczne.
Nauczyciele i rodzice szkoły poprowadzili kawiarenkę, gdzie można
było skosztować domowych wypieków, napić się kawy czy herbaty.
Dodajmy, że przepyszne ciasta upiekły: Wioletta Winiarska, Katarzyna Lelonek, Jolanta Woźniak, Justyna Kuźdub, Justyna Duklas
oraz Katarzyna Woźniak.
Organizatorami festynu Weekendowe zabawy byli: Sołtys, Rada
Sołecka, Rada Rodziców oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Kierzu Niedźwiedzim.
Jacenty Kita

Nasza Gmina Skarżysko Kościelne, wydawca: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym.
Redaguje: Jacenty Kita - redaktor naczelny i współpracownicy. Nakład 600 egz.
Adres redakcji: ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, tel. 41 271 44 80, fax. 41 271 44 81.
Kontakt z redakcją: 691 399 471, e-mail: jacenty.kita@wp.pl. Skład, łamanie, druk: DORAND, Starachowice, 41 274 14 40.
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania nadesłanych materiałów. Materiały anonimowe nie będą publikowane.

SIER
w
r z ePsIEŃ
i e ń 2013
2013

Nasza Gmina 15

Z a p r o s z e n i e n a D oż y n k i P o w i ato w e

16 Nasza Gmina

w r z e s i e ń 2013

