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Egzemplarz bezpłatny

Podziękowaliśmy za tegoroczne plony

stanowisko gmin w sprawie komunikacji MKS na obszarze powiatu,
wspomnienia Kazimiery Bilskiej z czasów wojny,
Renowacja Misji Świętych,
Majków ma parking i bogatszy plac zabaw,
z prac rady gminy,
budowa nowego zasilania w wodę dla Kierza
Niedźwiedziego,
za nami festyny rodzinne w Majkowie i Grzybowej
Górze,
szkoły znów pracują oraz wydarzenia sportowe.

To była nasza Gala!!!

W niedzielę 30 sierpnia w Skarżysku - Kamiennej odbyły się
Dożynki Powiatowo - Gminne. Rolnicy dziękowali za plony, Grzybowianki odniosły znaczący sukces, zwyciężając w konkursie na
najpiękniejszy wieniec oraz zajmując drugie miejsce w konkursie na
najsmaczniejszą potrawę.

Nasi młodzi piłkarze, podopieczni Waldemara Piasty, królowali w sobotę 12 września na scenie SOK Kuźnica w Suchedniowie.
Wcześniej zaś królowali na boisku i Puchar Ligi Primo Cup trafił do
naszej gminy.
Czytaj na str. 13

Puchar Kruka dla Katarzyny Domańskiej
Czytaj na str. 2, 8-9
Fotorelacja na str. 16

Ziemia jest dla nich za ciasna

Katarzyna Domańska z Majkowa zwyciężyła w kategorii kobiet
na dystansie 11 kilometrów w III Biegu o Puchar Kruka, który w niedzielę 30 sierpnia odbył się w Suchedniowie.
Czytaj na str. 14
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Grupa pasjonatów z organizacji
Creative Community ostatniego dnia
sierpnia podsumowała projekt Astronomiczne Pokazy
Nieba 2015, który
realizowany
był
od czerwca.
Czytaj na str. 7
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Podziękowaliśmy za tegoroczne plony
W niedzielę 30 sierpnia
w Skarżysku - Kamiennej odbyły
się Dożynki Powiatowo - Gminne. Rolnicy dziękowali za plony,
Grzybowianki odniosły znaczący
sukces, zwyciężając w konkursie
na najpiękniejszy wieniec oraz
zajmując drugie miejsce w konkursie na najsmaczniejszą potrawę.
Dożynki rozpoczęły się
o godz. 12.30 Mszą Świętą dziękczynną w parafii pw. św. Brata
Alberta w Skarżysku-Kamiennej, którą koncelebrował ks. kan.
Marian Mężyk, proboszcz parafii
pw. św. Brata Alberta, a zarazem
dziekan dekanatu skarżyskiego
oraz ks. kan. Jan Kularski, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca
Jezusowego. Wzięli w niej udział parlamentarzyści, przedstawiciele
władz powiatowych i gminnych, członkowie Polskiego Stronnictwa
Ludowego na czele z Wojciechem Płusą, szefem struktur powiato-

mjr. Stefana Malinowskiego, przeszedł na Plac Staffa. Tutaj ceremonia dożynkowa była kontynuowana.

Zespoły ludowe z poszczególnych gmin ośpiewały wieńce, odczytany został wiersz o chlebie w wykonaniu sióstr Dąbrowskich a sta-

wych, delegacje poszczególnych gmin powiatu skarżyskiego oraz
mieszkańcy. Samorząd Skarżyska Kościelnego reprezentowali: radna
powiatowa Danuta Banaczek, wójt Zdzisław Woźniak, przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, grupa radnych, sekretarz gminy
Monika Mączyńska, odpowiedzialna za promocję gminy Dagmara
Błach, zaś strażacy z Grzybowej Góry ponieśli wieniec dożynkowy.
Po nabożeństwie korowód dożynkowy z wieńcami dożynkowymi, poprowadzony przez Suchedniowską Orkiestrę Dętą pod batutą
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rostowie dożynek Alicja Janowska i Andrzej Wilczewski przekazali
symboliczny bochen chleba na ręce starosty skarżyskiego Jerzego
Żmijewskiego i prezydenta Skarżyska Kamiennej Konrada Kröniga.

dok. na str. 8-9
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Aktualności

Stanowisko Wójtów Gmin Bliżyn, Łączna i Skarżysko Kościelne
oraz Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów w związku z artykułem
„Mieszkańcy Skarżyska nie mogą dłużej płacić ze swojej kieszeni
za mieszkańców ościennych gmin”
Uważamy za niestosowną formę negocjacji i wywierania presji na Samorządy Gmin: Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne
i Suchedniów poprzez dyskusję za pomocą mediów oraz ulotek. Pomijając już sam zamysł niespotykanej przez nas dotąd
w stosunkach biznesowych i sąsiedzkich tej formy zachęty kontrahenta do podpisania umowy, zwracamy uwagę, że informacja ta jest oparta na fałszywych założeniach sugerujących, że to ościenne gminy są rzekomo w tej sprawie w zwłoce. Od
kilku miesięcy toczyły się rozmowy z udziałem wójtów, burmistrza i radnych ze wszystkich gmin Powiatu Skarżyskiego
w kwestii zawarcia nowego porozumienia. W spotkaniach tych ani razu nie wziął udziału Pan Prezydent Konrad Krönig.
Od samego początku rozmów kwestią najważniejszą było podanie przez Zarząd MKS kwot jakie gminy miałyby dopłacać
do przewozów.
Pomimo naszych monitów i próśb o stosowne wyliczenia, zostały nam one podane dopiero w dniach 4-9 września, czyli
po ponad 3 miesiącach od rozpoczęcia rozmów.
Radni poważnie myślący o przyszłości gminy i znający wagę uchwał dotyczących gwarantowania tak dużych wydatków z budżetu gminy w tak długich – przekraczających nawet czas kadencji, okresach, nie podejmą decyzji wyłącznie
w oparciu o zapewnienie Spółki, że będzie dobrze. A burmistrz czy wójtowie ościennych gmin nie przedłożą radnym
projektu tych uchwał bez precyzyjnego wskazania, jakie będą konsekwencje prawne i finansowe ich podjęcia.
W dniach 8 i 9 września ukazały się w autobusach i sklepach ulotki sygnowane przez Miejską Komunikacją Samochodową, w których nawołuje się do wywierania presji na radnych, wójtów i burmistrzów do zawarcia porozumienia. Ponadto
w ulotce zawarto ultimatum, iż jeśli do 18 września porozumienie nie zostanie zawarte, MKS będzie zmuszony do zlikwidowania kursów. Natomiast Pan Prezydent Konrad Krönig w dniu 10 września w artykule opublikowanym na portalach TSK24
oraz skarzysko24.pl poza wyżej wymienionymi apelami dodaje również, iż brak porozumienia zaskutkuje zwolnieniami
w MKS, a pracuje tam również wielu mieszkańców okolicznych gmin.
Niestety pierwsze informacje dotyczące kwoty, jaką gminy mają zapewnić w swych budżetach na wspólny transport
dotarły do gmin na kilka dni przez rozpowszechnieniem wspomnianej ulotki. Spółka miała 4 lata by przygotować się do
zmiany organizacji transportu, od co najmniej 8 miesięcy mógł to zrobić obecny zarząd. I oto teraz, gdy należy zawrzeć
porozumienie w tej sprawie, organy okolicznych gmin są traktowane jak intruz, tylko dlatego że chcą dokładnych wyliczeń
dotyczących kosztów funkcjonowania komunikacji na ich terenie i gwarancji jakiej wysokości opłaty będą zmuszeni uiszczać ich mieszkańcy.
Kto zagwarantuje, że wysokość biletów nie będzie nie do udźwignięcia dla mieszkańców, pomimo dodatkowego obciążenia budżetu gminy z tego tytułu? Decyzje rad gmin nie mogą odbywać się pod presją i szantażem gdyż kwoty, które dotychczas gminy płaciły MKS za świadczone usługi wzrastają nawet ponad 12 krotnie (Gmina Skarżysko Kościelne).
I tak, w ubiegłym roku:
1. Gmina Bliżyn 160.000 zł, a na rok 2016 – 532.816 zł;
2. Gmina Łączna 13.500 zł, a na rok 2016 – 14.000 zł;
3. Miasto i Gmina Suchedniów 30.000 zł, a na rok 2016 – 175.626 zł;
4. Gmina Skarżysko Kościelne 20.000 zł, a na rok 2016 -251.363 zł.
Organy gmin muszą również uzyskać rzetelne wyjaśnienia, co do podstaw kosztów jakie będą ponosić w przypadku związania się porozumieniem z MKS, a także po to by potwierdzić, że to interes mieszkańców zabezpieczają, a nie interes Spółki.
Spółka odniosłaby i tak korzyści ze wspólnego transportu, stąd tak niezrozumiałe, wręcz niweczące jakiekolwiek uzgodnienia, traktowanie kontrahenta, poprzez przekonywanie mieszkańców gmin, o złej woli ich organów w tej sprawie.
Jednocześnie informujemy, iż samorządy Gmin Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne i Suchedniów prowadzą rozmowy
z władzami Powiatu Skarżyskiego z uwagi na fakt, iż w myśl nowej ustawy to powiat ma koordynować i organizować komunikację międzygminną.
Zapewniamy mieszkańców naszych gmin, że wbrew wypowiedziom Pana Prezydenta, nie nastąpi paraliż komunikacyjny. Dołożymy wszelkich starań, aby usługi dla naszych mieszkańców były realizowane przynajmniej na tym samym poziomie.
Wójt Gminy Bliżyn - Mariusz Walachnia
Wójt Gminy Łączna - Romuald Kowaliński
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne - Zdzisław Woźniak
Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów - Cezary Błach
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Powakacyjna sesja rady gminy
4 września na pierwszej powakacyjno – urlopowej przerwie zebrała się na sesji rada gminy, a obradom przewodniczyła jej przewodnicząca Marzena Piętak. Po części proceduralnej i przyjęciu porządku
obrad, pierwszą część zdominowała kwestia kłopotów z zaopatrzeniem w wodę podczas sierpniowych upałów w miejscowości Kierz
Niedźwiedzi (czytaj na str. 5).
Korzystając z obecności na sesji dyrektora zarządu MPWiK
Łukasza Żuchowskiego radny Janusz Sieczka zapytał o najbliższe zamierzenia inwestycyjne spółki na naszym terenie, Jacek Bryzik pytał
o możliwość przyłączenia do kanalizacji nowych posesji, zaś Marzena Piętak o finansowanie przyłączy wykonanych w ramach PROW-u. Odpowiadając na powyższe dyrektor Żuchowski stwierdził, iż aktualnie, do końca października zakończy się budowa 132. przyłączy
kanalizacyjnych z dofinansowanie NFOŚiGW. Na przyszłość należy
wypracować nową formułę współfinansowania ich budowy, być może
poprzez zwolnienia podatkowe. Z zadań inwestycyjnych spółka planuje budowę zasilania awaryjnego w wodę, aby połączyć miasto z naszą gminą oraz prace remontowe np. wymianę zasuw.
W czasie przeznaczonym na wystąpienia gości głos zabrał również
miejscowy przedsiębiorca Jan Lech. Pytał o to, jaką ma szansę podłączenia jego ubojni do kanalizacji i wsparcie finansowe tej inwestycji.
Chodzi o odcinek 180 mb o wartości ok. 100 tys. zł. –Chcę rozbudować
zakład. Z dofinansowaniem unijnym planuję budowę masarni, zatrudniam miejscowych pracowników – argumentował przedsiębiorca.
Pytał też wójta o możliwość budowy drogi dojazdowej do jego firmy.
Jeśli chodzi o kanalizację to dyrektor Żuchowski obiecał zapoznać się
z problemem, natomiast wójt Zdzisław Woźniak powiedział, że ul.
Brzozową trzeba budować od podstaw, a wcześniej zaplanować środki
finansowe w budżecie na ten cel. –Chodzi o odcinek około 200 mb. Remont bieżący nie ma sensu, gdyż teren jest podmokły. Droga wymaga
korytowania, stabilizacji gruntu oraz wykonanie solidnej podbudowy
– argumentował wójt.
Zwyczajowo radni zgłosili wiele zapytań, wniosków i interpelacji.
Tomasz Winiarski zwrócił uwagę na fakt, że kończy się gwarancja
na drogę w Kierzu Niedźwiedzim, a komisja stwierdziła na niej wiele
uwag np. zapadające się chodniki, przełomy na jezdni, rozwarstwiająca się nawierzchnia na odcinku ok. 150m. Tenże radny pytał o naprawę dachu na SP w Kierzu oraz podziękował wójtowi za szybką reakcję
i działania podjęte w związku z brakiem wody w tej miejscowości.
Włodzimierz Foch podziękował policji za zwiększenie patroli na ul.
Głównej, ale obecnie rajdowcy w tej miejscowości przenieśli się na ul.
Wesołą i teraz tam konieczne są patrole drogówki. Stanisław Czubak
podziękował za montaż wiaty przystankowej oraz ponowił wniosek
o niwelację poboczy na drodze od Świerczka do Kierza. Zwrócił również uwagę na niebezpiecznego, bezpańskiego psa oraz brak skutecznej reakcji firmy, która odpowiada za ich wyłapywanie. Monika Kocia
pytała, czy gmina złożyła jakieś wnioski do urzędu marszałkowskiego
w sprawie budowy przedszkola, zaś Mariusz Szwanke poinformował,
że mieszkańcy ul. Staffa w Majkowie zgłaszają wiele uwag co do jakości
budowanych tam zjazdów na posesje. Prosił również o naprawę krawężników na ul. Dębowej. Sebastian Pik pytał o naprawę boiska i remonty chodników, z kolei Jacek Bryzik podziękował wójtowi za szybką interwencję w sprawie budowy przyłącza kanalizacyjnego dla jednej
z rodzin oraz zgłosił wniosek o ujęcie w budżecie funduszu sołeckiego
budowy oświetlenia na ul. Polnej. Renata Kępa prosiła o zakup dwóch
koszy na przystanki, Zbigniew Piętak również zwrócił uwagę na stan
boiska w Grzybowej Górze, prosił o naprawę chodników na przystankach oraz o utwardzenie drogi naprzeciwko remizy. W związku
z rozpoczynającymi się pracami nad budżetem na 2016 roku Zdzisław
Rymarczyk wnioskował o rozpoczęcie konkretnych działań w sprawie
budowy wspólnie z powiatem drogi w Michałowie. Marzena Piętak
prosiła o zakup kilku metrów brakującej kostki na miejsce integracji
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oraz zgłosiła wniosek o naprawę chodników w Świerczku oraz na ul.
Kolonia.
Odpowiedzi udzielił wójt Zdzisław Woźniak. Gmina wystąpi do
powiatu w sprawie drogi w Kierzu, trwają prace nad opracowaniem
dokumentacji na remont dachu SP w tejże miejscowości, pobocza od
Świerczka zostaną zniwelowane m.in. przy budowie wodociągu. Jakości wykonania prac na ul. Staffa dopilnuje powiat przy odbiorze końcowym, a chodniki na bieżąco będą naprawiane. Jeśli chodzi o boisko
w Grzybowej Górze to w tej chwili dochodzenie w sprawie jego zniszczenia prowadzi skarżyska policja.
Później radni przyjęli informację o wykonaniu budżetu gminy
i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półroczne 2015 roku. Jak poinformował radnych Janusz Sieczka – przewodniczący komisji gospodarki finansowej
i inwestycji, dochody osiągnęły poziom 9.222.540 zł tj. 55,8% zaplanowanych, zaś wydatki to 8.714.884 zł, czyli 49,58% planu.
W dalszej części sesji radni podjęli uchwały w sprawie zmian z budżecie gminy na 2015 rok, zmian w WPF oraz zatwierdzili wieloletni
plan rozwoju i inwestycji MPWiK.
Jacenty Kita

Trwają zebrania wiejskie
W chwili obecnej odbywa się w gminie cykl zebrań wiejskich,
podczas których – poza bieżącymi problemami lokalnymi – mieszkańcy zastanawiają się na tym, jak podzielić i na co przeznaczyć pieniądze z funduszu sołeckiego. W skali całej gminy na 2016 rok plano-

wane jest wydanie w ten
sposób kwoty 181.846,55
zł, z tego na poszczególne sołectwa przypada
kwota (w skrócie kwota uzależniona jest od
liczby mieszkańców wg.
stanu na 31 grudnia 2014
roku): Grzybowa Góra – 25.757,30 zł, Kierz Niedźwiedzi – 25.036,10
zł, Lipowe Pole Plebańskie – 16.587,70, Lipowe Pole Skarbowe –
12.621,08, Majków – 25.757,30 zł, Michałów – 12.131,69 zł, Skarżysko
Kościelne I – 25.757,30 zł, Skarżysko Kościelne II – 25.757,30 zł, Świerczek – 12.440,78 zł.
(jaki)

„Grzybowianki” wystąpiły na jubileuszu
Zespół Sobótka z gminy Bliżyn w minioną niedzielę świętował
jubileusz 25.lecia istnienia. Na tę okoliczność
odbyły się okolicznościowe
uroczystości,
podczas których gościnnie wystąpił m.in.
zespół Grzybowianki.
To kolejny wakacyjny występ naszego zespołu, który – jak mówi jego
szefowa Magdalena Piętak – przez całe wakacje praktycznie nie miał
wolnego weekendu.
(jaki)
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Byliśmy na Dożynkach Wojewódzkich

„Trafiłam na bardzo dobrych Niemców”

W niedzielę 6 września z udziałem delegacji
z naszej gminy w Sandomierzu odbyły się Dożynki Wojewódzkie. Wieniec
dożynkowy przygotowany przez zespół Grzybowianki reprezentował powiat skarżyski, a paniom
z KGW w wyjeździe towarzyszyli: Marzena Piętak - przewodnicząca rady gminy oraz radni
Janusz Sieczka, Sebastian Pik i Zbigniew Piętak.
Ważnym punktem dożynkowego programu była prezentacja
wieńców żniwnych poszczególnych powiatów. Każdy,
zgodnie z tradycją, został
ośpiewany i obtańczony.
Powiaty zaprezentowały się
raz jeszcze w widowisku
Nuty z naszych stron. Całość
zakończyła część artystyczna.
(jaki)

Słuchając wspomnień 94. letniej pani
Kazimiery Bilskiej z czasów II wojny światowej, pierwsze co się nasuwa, to refleksja,
że nigdy nie można generalizować, a potwierdzenie znajduje teza, że są ludzie i ludziska. Choć sześć wojennych lat spędziła
na robotach przymusowych w Niemczech,
to… spotkała tam dobrych ludzi – bauera
i jego rodzinę, gdzie pracowała. –To byli
naprawdę dobrzy ludzie. Wspólnie jedliśmy posiłki przy jednym stole. Jadłam to,
co pan Walter Konrad, jego żona i dwóch
synów, którzy służyli w Wehrmachcie.
Miło wspominam wyjazdy bryczką do kościoła, Święta Bożego Narodzenia, łamanie się opłatkiem – mówi pani
Kazimiera, która mimo sędziwego wieku pamięć ma doskonałą i tryska humorem. Szczególnie w pamięci zapisali jej się żołnierze amerykańscy, którzy wyzwolili tę część Niemiec, okolice Magdeburga. –To
byli wspaniali chłopcy, hucznie świętowaliśmy wyzwolenie, do dziś
je pamiętam. Chcieli mnie zabrać do Ameryki, ale ja wolałam wrócić
do Polski – snuje wspomnienia nasza bohaterka, której rodzinny dom
znajdował się w miejscowości Chruścin koło Radomska.
Ale w 1945 roku nie wróciła sama. W Niemczech poznała swego
męża Władysława, który pochodził ze Świerczka. Pan Władysław od
1943 roku był więźniem obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Wobec zbliżających się wojsk radzieckich, Niemcy ewakuowali obóz na
zachód. Władysław Bilski przeżył koszmarny marsz śmierci zarządzony przez Niemców 17 stycznia 1945 roku dla 56.000 więźniów.
W obozie poznał m.in. Józefa Cyrankiewicza, przyszłego premiera,
któremu… czyścił buty.
Po wojnie młode małżeństwo najpierw odwiedziło Chruścin, później zamieszkało w Świerczku. Pani Kazimiera zajmowała się gospodarstwem domowym, pan Władysław, który zmarł 12 lat temu, pracował jako kierownik budowy dróg i mostów. Wychowali syna i córkę.
Jacenty Kita

Nowe zasilenie w wodę dla Kierza Niedźwiedziego
Trwa budowa nowego zasilania w wodę
dla miejscowości Kierz Niedźwiedzi, a już 12
grudnia poznamy koncepcję kanalizacji tej
miejscowości. 7 września wójt gminy Zdzisław Woźniak z firmą Prioton podpisał stosowną umowę na te prace, które będą kosz-

tować 11.685 zł.
Ale wróćmy do kwestii wody, a raczej jej braku podczas tegorocznego upalnego lata. Zaczęło się 3 sierpnia. –Ze względu na awarię ujęcia w Mirowie zaistniała konieczność dowozu wody beczkowozami, co
wykonywało MPWiK. Równocześnie trwały rozmowy między naszą
gminą, MPWiK oraz gminą Mirów o usunięciu awarii i wznowieniu
zaopatrzenia, ale bez rezultatu. Wówczas, w porozumieniu ze starostą
skarżyskim, wobec panujących upałów i zagrożenia epidemiologicznego, wykorzystując ustawę o zarządzaniu kryzysowym, w szybkim
tempie opracowano dokumentację techniczną na budowę tymczasowego zasilania od strony Świerczka,
a MPWiK przystąpiło do budowy
sieci – mówił wójt gminy Zdzisław Woźniak.
Mimo, że w międzyczasie gmina Mirów wznowiła dostawy wody
do Kierza Niedźwiedziego, prace są
kontynuowane aby docelowo, po
wykonaniu pełnego projektu technicznego, do zimy zakończyć budowę nowej sieci wodociągowej. –Zasoby wody oraz ciśnienie na ujęciu
w Skarżysku Kościelnym w zupełności wystarczają na zasilenie również
Kierza – dodał wójt.
Uzupełnieniem informacji wójta było wystąpienie dyrektora zarządu MPWiK Łukasza Żuchowskiego. Dodatkowo w nowym planie inwestycyjnym na najbliższe lata MPWiK ma zamiar wybudować awaryjne zasilanie w wodę, które połączy Skarżysko-Kamienną
i Skarżysko Kościelne.
Jacenty Kita

Parking w Majkowie gotowy
10 września odbyły się
czynności odbiorowe wykonania
robót
budowlanych
w ramach zadania pn. Budowa
parkingu do 9 miejsc parkingowych w miejscowości Majków na
działce nr 659.
Wykonawcą robót budowlanych była F.H.U. ZIBI-BRUK
Zbigniew Gruszczyński ze
Skaryszewa.

Czynności odbiorowe prowadziła komisja Zamawiającego,
w skład której weszli: Andrzej
Skrzypczak, Robert Gładyś,
Grzegorz Pypeć, Ksawery Krupa. Udział w odbiorze brali również: Tadeusz Serafin – inspektor nadzoru inwestorskiego,
Zbigniew Gruszczyński – właściciel firmy, Danuta Jasiewska – Dyrektor SP w Majkowie.
Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 3 czerwca, natomiast zostały zakończone do dnia 31 sierpnia br.
Robert Gładyś
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Pożegnanie lata w Majkowie
Plenerowa impreza kończąca
symbolicznie tegoroczne lato oraz
wakacje 29 sierpnia odbyła się na
placu szkolnym w Majkowie. Imprezę, na którą z czasem przybyło

dużo mieszkańców Majkowa,
Michałowa i okolicy, poprowadziła Ilona Szwed.
Najpierw w bloku artystycznym zaprezentowały się
solistki. Na scenie mogliśmy
podziwiać talenty wokalne
i muzyczne Wiktorii Połeć,
Alicji Piaseckiej, Ady Żmijewskiej i Laury Żmijewskiej.

również wystawę
starych fotografii
zatytułowaną Majków – wspomnienia
sprzed lat, najmłodsi mogli pomalować
sobie twarze, dla
dzieci dostępne były
dmuchańce. Chętni
mogli
skorzystać
z grilla, serwowano
również wspaniały
żur, dostępny był też catering.
Zabawę umilił występ zespołu Live soud, zaś wśród publiczności dostrzegliśmy również wójta gminy Zdzisława
Woźniaka, miejscowych radnych Mieczysławę Miernik oraz
Mariusza Szwanke, dyrektor szkoły Danutę Jasiewską, sołtysa
Michałowa Waldemara Kuterę.
Organizatorem wydarzenia byli: rada sołecka, sołtys, miejscowi
radni, Szkoła Podstawowa w Majkowie.
Jacenty Kita

Później nadszedł czas
na blok gier, konkursów rodzinnych i zabaw
z nagrodami, które również poprowadziła Ilona
Szwed. Oferta adresowana była do wszystkich,
w konkursy angażowały
się całe rodziny, choć najchętniejsze były oczywiście najmłodsze dzieciaki.
Oglądaliśmy m.in. wyrywanie przez tatusiów serca z kartki dla swojego dziecka, rzut do celu mamy
i córki, kręcenie hula hop (co
z gracją uczyniła również prowadząca), wyścig w workach, zabawa w kto pierwszy doprowadzi
króla do zamku itd. Wszystkie
dzieci były nagrodzone, nie było
wyjątków. Z konkurencji sportowych rozegrany został również
mecz siatkówki między juniorami a seniorami.
Organizatorzy przygotowali
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Renowacja Misji Świętych
12
września
w parafii pw. św.
Trójcy w Skarżysku Kościelnym
rozpoczęły
się
Renowacje Misji
Świętych,
które
trwały do 16 września.
Do parafii za
sprawą
Rycerzy
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Kolumba przybył obraz Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia
z Quebeck w Kanadzie, który powitał
ks. proboszcz Marian
Czajkowski.
Rekolekcje poprowadził o. redemptorysta
Stanisław Biedrowski.
(jaki)

Podsumowanie projektu

Ziemia jest dla nich za ciasna
Grupa pasjonatów
z organizacji Creative Community ostatniego dnia sierpnia
podsumowała projekt
Astronomiczne Pokazy Nieba 2015, który
realizowany był od
czerwca. Ich uczestnicy przy pomocy profesjonalnego teleskopu astronomicznego, na własne oczy mogli zobaczyć orbitujące wokół słońca planety układu słonecznego, podziwiać
szczegóły powierzchni księżyca, oraz zaobserwować najbardziej niesamowite obiekty kosmiczne takie jak mgławice, czy galaktyki.
W urzędzie gminy zaprezentowane zostały wyniki konkursu na
najlepsze
zdjęcie Księżyca, organizowanego
w ramach projektu.
Zdjęcia konkursowe, wraz z innymi
ciekawymi infografikami, przez
najbliższe dni będzie można podziwiać w formie wystawy, w holu przy głównym wejściu do urzędu gminy.
-Przez cały okres wakacji, nawet kilka razy w tygodniu prowadziliśmy obserwacje astronomiczne i warsztaty astrofotografii na terenie gminy,
m.in. w miejscowościach:
Świerczek, Skarżysko Kościelne, czy Kierz Niedźwiedzi. W ostatnim spotkaniu
projektu udział wzięło ok.
40. osób - mówi Marek
Gruszczyński, prezes organizacji Creative Community.
Stowarzyszenie zapowiada
kontynuację projektu.
W konkursie na najładniejszą fotografię Księżyca zwyciężył Artur
Borek, który zdobył 286
głosów. Podczas podsumowania projektu, otrzymał
on sprzęt astronomiczny
o wartości 1200 złotych, który ufundowała firma Centrum Nekropolis.
Kolejne miejsca zajęły fotografie wykonane przez Kewina Parszewskiego (2 miejsce), Roberta Piętaka (3 miejsce), Krzysztofa Skrobota
(4 miejsce).
W podsumowaniu udział wzięli wójt
gminy Zdzisław Woźniak i sekretarz gminy
Monika Mączyńska
(Gmina była partnerem projektu), a główną nagrodę osobiście
wręczyły przedstawi-

cielki firmy Centrum Nekropolis.
Wspólny
dorobek
warsztatów złożony zostanie w projekt astronomicznego kalendarza na
rok 2016 r., prezentującego
piękne kosmiczne obiekty
obserwowalne na niebie na
naszej szerokości geograficznej w poszczególnych miesiącach. Najprawdopodobniej wystawę można też będzie oglądać w Publicznym
Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym.
Więcej ciekawych projektów znajdą Państwo na stronie organizacji Creative Community: www.creative-community.pl, oraz na Facebooku: www.facebook.pl/creative.community.poland
Jacenty Kita

Trwa budowa nowej drogi
W Lipowym Polu
Plebańskim, tuż obok
kościoła parafialnego,
trwa budowa drogi
dojazdowej do pól.
Za 35.687 złotych powstanie ponad 80. metrowy odcinek drogi,
a środki finansowe
na ten cel pochodzą z Funduszu Sołeckiego oraz Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
Prace wykonuje firma Kop-Trans ze Skarżyska – Kamiennej.
(jaki)

Dzwonnica niemal
gotowa
Dobiegają końca prace związane
z budową dzwonnicy przy kościele św.
Trójcy w Skarżysku Kościelnym. Jak
mówi ks. proboszcz Marian Czajkowski obecnie zostało tylko wykonanie jej
otoczenia z kostki brukowej, a wartość
prac to około 150 tys. zł.
(jaki)

Konkurs letni dla krwiodawców – przypomnienie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział
Terenowy w Skarżysku-Kamiennej uprzejmie przypomina, że z dniem
30 września 2015r. upływa okres trwania tegorocznego Konkursu Letniego dla Krwiodawców. Wszyscy zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o zgłoszenie się w celu oddania krwi.
Nieustanny postęp metod leczniczych u chorych powoduje, że stale utrzymuje się duże zapotrzebowanie na krew i leki krwiopochodne
do leczenia chorych szpitalnych.
Każda osoba pełnoletnia w wieku 18 - 60 lat, aktualnie zdrowa,
nie przyjmująca leków może zarejestrować się w Skarżyskim Oddziale Terenowym. Rejestracja do oddania krwi możliwa jest codziennie
w dni robocze (oprócz wtorków) w godzinach 7.00 – 12.00. Z powodów
logistycznych zaleca się zgłaszanie do rejestracji do godziny 11.30.
Każda osoba pełnoletnia w wieku 18 - 50 lat, aktualnie zdrowa,
może także w Skarżyskim Oddziale Terenowym wykonać bezpłatne
badania laboratoryjne cech swojego szpiku kostnego, aby w przyszłości zostać dawcą szpiku dla chorego na nowotwór krwi.
Oddział Terenowy Skarżyskiego RCKiK – tel./fax. 41/25-24-521.
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Podziękowaliśmy za tegoroczne plony

Następnie starosta skarżyski wraz z włodarzami każdej gminy powiatu podzielili chleby pomiędzy zebranych mieszkańców.
Później swą twórczość prezentowały zespoły ludowe z obszaru

w Sandomierzu. Drugie miejsce przypadło Łącznej, zaś trzecie wieńcowi przygotowanemu przez Zespół Pieśni i Tańca z Sorbina, gmina Bliżyn.
-Uczta dla podniebienia – tak przygotowane potrawy na konkurs

powiatu. Naszą gminę godnie reprezentowały zespoły Grzybowianki,
Niedźwiadki z Kierza Niedźwiedziego oraz Romano. Za zaangażowanie i występ podziękował im wójt Zdzisław Woźniak wręczając okolicznościowe listy gratulacyjne oraz czeki z gratyfikacją finansową.
Podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych nie mogło oczywiście

zabraknąć konkursów na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz na
najsmaczniejszą potrawę. W obu konkursach konkurencja była bardzo silna i powołane komisje konkursowe miały nie lada trudności
z ustaleniem ostatecznego werdyktu.
Wieńce dożynkowe oceniała komisja konkursowa w składzie:

oceniała komisja, którą tworzyli członkowie Zarządu Powiatu: Jerzy
Żmijewski, Anna Leżańska, Katarzyna Bilska, Artur Berus oraz
wójt Bliżyna Mariusz Walachnia. Za najsmaczniejszą potrawę dożynkową uznano żeberka z cebulką upieczone przez zespół Sobótka z Sobótki, gmina Bliżyn, na drugim miejsce znalazły się bimbały z grzybami i surówką przygotowane przez Grzybowianki oraz Mosteckie pyzy

Wojciech Płusa, Monika Mączyńska, Magdalena Kowalik, Beata
Wojciechowska oraz Jolanta Krupa.
Ostatecznie ogłoszono, iż najpiękniejszy wieniec dożynkowy
przygotowała gmina Skarżysko Kościelne. Reprezentował on powiat
skarżyski na Dożynkach Wojewódzkich, które 6 września odbyły się
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Dożynki Powiatowo - Gminne

według receptury Koła Gospodyń Wiejskich z Mostek, zaś na trzecim
pierogi przygotowane przez Józefę Kulińską z Sorbina oraz napój żniwiarza, opracowany przez zespół Sorbin.
Warto wspomnieć również o prezentacji ekologicznych potraw

przygotowanych przez Zagrodę Królów z Brześcia, która cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem wśród zebranej widowni. Serwowano
między innymi borówkę amerykańską oraz twaróg wiejski w kilku
smakach. Dodajmy, że Dożynki Powiatowo-Gminne w tym roku odbywały się pod hasłem Eko, Zdrowo, Powiatowo.
Nie zabrakło atrakcji dla dzieci, można było oglądać wyroby rękodzieła ludowego, malarstwa, rzeźby, wyroby z wikliny. Swą twórczość
prezentowała m.in. Elżbieta Jach, prezes Stowarzyszenia Wiklina.
Zwieńczeniem tegorocznych Dożynek Powiatowo-Gminnych był
występ romskiego zespołu Romanca z Olsztyna. Rytmiczna i wpadająca w ucho cygańska muzyka z powodzeniem porwała zgromadzonych mieszkańców do zabawy.
Organizatorami Dożynek Powiatowo-Gminnych 2015 byli: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, Urząd Miasta Skarży-

ska-Kamiennej, Zarząd Powiatowy PSL oraz Stowarzyszenie Towarzystwo Impuls. Honorowy patronat nad dożynkami objął Adam
Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

Impreza przygotowana została przy współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, gminą Bliżyn, gminą Łączna,

gminą Skarżysko Kościelne, gminą Suchedniów.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom:
Wtórpol, PGE, System Management Sp. z o.o, ZEG WILL, Usługi
Dźwigowe i Transportowe Józef Szumielewicz, Hotel-Restauracja
PARADISO, Przedsiębiorstwo Teletechniczne PROSKAR, Piekarnia
DOM CHLEBA.
Jacenty Kita
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W Ziemi Święte j

„Tam, gdzie ziemia dotyka nieba”
Od 11 do 22 lipca grupa naszych parafian z proboszczem
ks. Marianem Czajkowskim uczestniczyła w pielgrzymce do Ziemi Świętej.
Poniżej druga część relacji jej uczestniczki Małgorzaty Paź.
***
19.07.2015
Via
Dolorosa.
Tędy, przed prawie
dwoma
tysiącami
lat szedł Chrystus,
dźwigając swój krzyż
na Golgotę. Dziś, na
pamiątkę Męki Chrystusa my pielgrzymi
podejmujemy to wyzwanie.
Rozpoczynamy od łuku Ecce
Homo. Idziemy od klasztoru franciszkańskiego, gdzie znajdują się kaplice Skazania na Śmierć, Biczowania i Koronowania cierniem. Droga
Krzyżowa liczy podobno 1445 kroków. Stacje III i IV Drogi Krzyżowej
są powszechnie uważane za polskie. Dobrze, że jest wczesna pora, gdyż
jesteśmy na terenie arabskiego targowiska, jest to kraniec dzielnicy muzułmańskiej, tam nikt nie zwraca uwagi na skupienie pielgrzymów. Rozważania Stacji X do XIV odbywają się przy kopule, blisko zejścia do kaplicy koptyjskiej (na dziedzińcu klasztoru Etiopskiego, w pobliżu kopuły
kaplicy Świętej Heleny) ze względu na zakaz nabożnych gestów – zaczyna się tu strefa prawosławna. Stacje znajdują się wewnątrz Bazyliki Grobu Pańskiego. Gdzie wchodzimy po zakończeniu rozważań. Po wejściu
do Bazyliki zaraz na prawo znajdują się schody, które prowadzą na górę.
Centralnym punktem Kaplicy Męki Pańskiej jest ołtarz, pod którym
znajduje się srebrna płyta z otworem, przez który można dotknąć miejsca, w którym stał krzyż Chrystusa. Po opuszczeniu Golgoty wchodzi
się do kaplicy Adama, która jest dokładnie pod Kalwarią. Naprzeciwko
wejścia głównego znajduje się Kamień Namaszczenia, to na nim złożono
ciało Jezusa zdjęte z krzyża. Przechodzimy do franciszkańskiej kaplicy,
gdzie znajduje się fragment słupa ubiczowania. Tu celebrujemy Eucharystię. Dalej mijamy Kaplicę Rozdzielenia Szat i Kaplicę Świętego Longinusa. Poniżej mieści się Kaplica Świętej Heleny. Schody prowadzą mnie do
wykutej w skale cysterny, w której według tradycji św. Helena odnalazła
trzy krzyże, jednakże tylko przy jednym chorzy odzyskiwali zdrowie.
Na koniec ustawiliśmy się do kolejki , aby nawiedzić Grób Święty. Trwało to dość długo. Ale było warto! Ostatnie miejsce, które nawiedzamy to
katolicki cmentarz na stoku Syjonu z grobem Oskara Schindlera.
20.07.2015
Pobudka 3.45. Jedziemy na otwarcie Bazyliki Grobu Pańskiego. Niestety, pierwsze zostają otwarte drzwi Bazyliki a potem dopiero te, przy
których stoimy my. Jednakże abyśmy mogli zobaczyć na własne oczy jak
wielkie rzeczy może uczynić Bóg, tu posługując się naszą przewodniczką
Alicją, możemy celebrować Eucharystię w Grobie Chrystusa. Uczuć jakie mną targają nie jestem w stanie opisać. Nasz język jest bardzo ubogi
w tej kwestii. Dalsze zwiedzanie rozpoczynamy Mszą Świętą w kaplicy przy Wieczerniku, gdyż w samym Wieczerniku nie można. Z kolei
przechodzimy do miejsca, gdzie dokonały się trzy wielkie wydarzenia
naszej historii zbawienia: ostatnia Wieczerza, ukazanie się Zmartwychwstałego Pana uczniom i Zesłanie Ducha Świętego. Mimo że nie można
tu odprawiać żadnych nabożeństw, modlimy się sekwencją do Ducha
Świętego oraz wielbimy Boga w Trójcy Przenajświętszej. Napełnieni Duchem Świętym idziemy dalej. Na parterze tego samego domu na Górze
Syjon znajduje się pomieszczenie, w którym Jezus miał umyć nogi apostołom. Dziś jest to synagoga, w której od czasów średniowiecza czczono
Grób Dawida w postaci kamiennego sarkofagu. Następnie podążamy do
kościoła św. Piotra In Gallicantu, stoi tam, gdzie apostoł Piotr zaparł
się Jezusa. Tutaj też znajdował się dom najwyższego kapłana Kajfasza,
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do którego zaprowadzono pojmanego Jezusa. Grota pod kościołem jest
miejscem, w którym Jezus był więziony – ciemnica, gdzie Jezus był trzymany pod strażą. Ów starożytny loch, do którego schodzi się głęboko
w dół robi na nas olbrzymie wrażenie – tu odczytujemy Psalm 88. Rzymskie schody w dół od kościelnego ogrodu prowadzą do źródła Gihon i doliny Cedronu, są autentycznymi schodami, po których szedł Jezus na sąd
przed Sanhedrynem. Teraz kroki kierujemy ku Wzgórzu Świątynnemu,
czyli wzgórzu Moria, gdzie stała Świątynia Jerozolimska. Dawną świątynię zastąpiła muzułmańska Złota Kopuła. Stoimy w długiej kolejce, gdyż
musimy poddać się drobiazgowej kontroli, niczym na granicy państwa.
Alicja wskazuje na miejsce, gdzie Chrystus był kuszony przez Szatana –
w narożniku Świątyni, podziwiamy meczet Al Aksa i Kopułę na Skale.
Kierujemy się dalej do Bazyliki Świętej Anny. Według tradycji chrześcijańskiej stał tutaj dom Anny i Joachima, rodziców Maryi. Kościół oprócz
swoich architektonicznych walorów ma również niezwykła akustykę przekonaliśmy się o tym sami, kiedy śpiewaliśmy Czarną Madonnę. Było
to niezwykłe przeżycie. Obok kościoła znajdują się bardzo ciekawe ruiny
starożytnej sadzawki Betesda, przy której Jezus uzdrowił chorego paralityka w szabat. Kierujemy się pod Ścianę Płaczu. Swe dłonie opieram
o zimne, kamienne bloki, a czołem prawie dotykam muru. Proszę Boga
o umocnienie mej wiary, jedność dla wierzących i pokój. Swą modlitwę
spisuję także na papierze i umieszczam w jednej ze szczelin. Myśli się
kłębią, bo przecież Bóg nigdy nie stawia człowieka pod ścianą. Zawsze
daje możliwość wyboru. To człowiek swoim wyborem otwiera się na cud
lub przed nim zamyka…Dzień zwieńczyło wesele par odnawiających
w Kanie Galilejskiej przyrzeczenia małżeńskie, ksiądz Marian wręczył
nam Certyfikaty, które będą przypominały ten moment.
21.07.2015
Przedostatni
dzień rozpoczynamy u sióstr Elżbietanek w Betlejem
Mszą Świętą. Stąd
udajemy się do
drugiej pod względem wielkości synagogi w Jerozolimie, zwanej Wielką Synagogą. W oknach umieszczono witraże, będące
repliką tych pochodzących
z europejskich synagog, zniszczonych podczas II wojny światowej.
W korytarzu znajduje się duża, prywatna kolekcja mezuz. Z okien autokaru zwiedzamy Tel Aviv, pilotka pokazuje polski bar – Baba Jaga,
ciągnące się kilometrami wzdłuż wybrzeża plaże. Tak więc plażujemy,
zażywamy kąpieli słonecznych, pamiętając o dużym filtrze! Dla chrześcijan najważniejsze miejsca Tel Avivu to kościół św. Piotra i dom Szymona Garbarza. Znajdują się na Starym Mieście Jaffy, do którego wzdłuż
plaży idziemy piechotą. W kościele odprawiane są Msze Święte nawet
po polsku. Po lewej stronie od wejścia znajduje się obraz Matki Bożej
Częstochowskiej. Z Tel Avivu jedziemy do Abu Gosh, zwanego Emaus.
W zachodniej części miejscowości, na szczycie wzgórza Deir el-Azhar,
znajduje się Sanktuarium Naszej Pani Arki Przymierza. Tu kończy się
nasza przygoda z Izraelem…
22.07.2015
To co dobre, szybko się kończy! Wyjeżdżamy! Alicja odwozi nas
na lotnisko, instruuje którędy do odprawy i … lecimy. Znów w domku. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej chciałoby się powiedzieć. Co
nie zmienia faktu, że pielgrzymka do Ziemi Świętej jest cudownym wydarzeniem w moim życiu. Pomogła mi lepiej poznać Jezusa - zarówno
poprzez Jego ziemskie ślady, jak i codzienną Eucharystię w fizycznej bliskości pierwszego Wieczernika. Posłużyła mi także do lepszego zrozumienia ludzi, nas samych i dzisiejszego świata. Zachęciła do ponownego
sięgnięcia po Biblię, chociażby dlatego, że Alicja ciągle się do niej odwoływała. A przecież na jej stronicach czeka nas największy Przewodnik,
który będzie nam dalej towarzyszył w naszej życiowej pielgrzymce do
Ziemi Obiecanej, do niebiańskiej Jerozolimy, do Domu Naszego Ojca…
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Festyn w Grzybowej Górze
wie poszczególnych klas:
przedszkolacy
(opiekun
Sylwia Szumańska), klasa
0 (Aneta Makowska), klasa I (Ewelina Hamera), II
(Sylwia Stanisławek), III
(Katarzyna Kowalik), IV
(Monika Ziętkowska), V
(Rafał Lipka) i VI (Justyna Rokita).
Wręczone zostały rów-

„Piosenka z niespodzianką”

Taki tytuł nosił festyn rodzinny, który 13 września odbył się na
placu szkolnym przy SP Grzybowa Góra. Jego uczestników powitali
w imieniu organizatorów Małgorzata Strzelec - dyrektor szkoły oraz

nież dla dzieci nagrody,
które uczestniczyły w wakacyjnym konkursie Bezpieczne wakacje na świętokrzyskim szlaku.
Nie zabrakło konkursów dla dorosłych.
W grupie pań zwyciężyła (przesypywanie ziar-

Wojciech Płusa – przewodniczący Rady Rodziców, a wśród gości była
m.in. sekretarz gminy Monika Mączyńska.

Pierwsza część festynu to występy uczniów. Najpierw zaśpiewał
chór szkolny przygotowany przez Ewelinę Hamerę. Potem ucznio-

na) Monika Mączyńska,
na drugim miejscu była
Halina Janiec a na trzecim Małgorzata Płusa.
Wśród panów (rozbijanie
kokosów) zwyciężył Roman Wiatr, przed Piotrem
Materkiem i Grzegorzem Kuszewskim.
W programie znalazły się też pokazy karate
kyokushin w wykonaniu
wychowanków Skarżyskiego Klubu Sportów Walki,
który poprowadził główny
instruktor Zbigniew Zaborek Zaborski, na koniec zaś
wystąpił Darek Bernatek.
Jacenty Kita
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Szczęście każdy nosi w sobie…

Witaj szkoło

Pod takim hasłem w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym odbyła się czwarta edycja akcji Narodowego Czytania,
zainicjowana przez Prezydenta
Rzeczypospolitej
Bronisława
Komorowskiego,
zorganizowana przez polonistki: Małgorzatę Paź, Urszulę Mendak, Lidię Mirkowską i bibliotekarkę:
Monikę Walachnię – Zawadzką.
Jej celem jest propagowanie
polskiej literatury i wzmacnianie narodowej tożsamości. Akcja ta to
wspaniała okazja, by raz jeszcze spotkać się z dziełami, które od wieków kształtują naszą wyobraźnię. Publiczna lektura największych polskich dzieł literackich ma na celu także zachęcenie przede wszystkim
młodych Polaków do częstszego
sięgania po książki.
Pierwsza dama, Agata Duda
przypomniała, jak ważna jest
tradycja czytania, a Narodowe
Czytanie określiła jako wspaniałą inicjatywę, którą należy
kontynuować. - W popularyzacji
czytelnictwa bardzo dużą rolę odgrywa środowisko, rodzina i szkoła. (...) Dziś jako jedna wielka rodzina
spotykamy się na wspólnym czytaniu w całej Polsce (…) Czytajmy przez
cały rok. Czytajmy naszym dzieciom, w gronie znajomych, pożyczajmy sobie książki nawzajem i motywujmy innych do czytania - dodała
Agata Duda.
Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta
Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania
największych polskich dzieł literackich. To także okazja do wspaniałej
przygody intelektualnej oraz sposób na radosne spędzenie wolnego
czasu w gronie przyjaciół, które łączy miłość do rodzimej literatury.
Trzy lata temu Narodowe Czytanie zainaugurowała lektura Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Dwa lata temu czytaliśmy Zemstę Aleksandra Fredry, a rok temu Trylogię Henryka Sienkiewicza.
Zapraszamy już za rok …
Małgorzata Paź

Pierwszego września dla uczniów Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze rozpoczął się nowy rok szkolny 2015/2016. Uroczystość
poprowadziła dyrektor
szkoły Małgorzata Strzelec, która najpierw odczytała list Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
Małgorzaty
Muzoł.
Następnie dyrektor poinformowała o organizacji roku szkolnego,
przydziale wychowawstw
oraz klas. Głos zabrała także sołtys Magdalena Piętak, która podziękowała za całoroczną owocną współpracę. Później wychowawcy spotkali się ze swoimi klasami, rodzicami, a po uroczystości wszyscy rozeszli się do domów, aby jeszcze skorzystać z uroków lata.
2 września 2015 roku odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego
2015/2016w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim.
Uroczystości
zapoczątkowała msza święta,
podczas której uczniowie
zostali pobłogosławieni na
nadchodzący czas nauki.
Następnie wszyscy udali
się do szkoły, gdzie został
przedstawiony krótki program artystyczny przygotowany przez panie Jolantę
Woźniak i Iwonę Rafalską.
Dyrektor Jacek Banaszczyk bardzo serdecznie
przywitał wszystkich i powiedział kilka słów o planach na nadchodzący rok szkolny. Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami
udali się do klas.
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Katarzyna Woźniak
rl

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Żegnaj lato

w piłkę siatkową. Dzieci podczas spotkania wspominały
wakacyjne przygody i atrakcje
minionego lata.
Mimo, że wakacje dobiegły końca, dzieci z radością
będą kontynuowały uczęszczanie na zajęcia w świetlicy
– po zajęciach szkolnych.
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Po raz kolejny
w dniu 1 września
mieszkańcy
Lipowego Pola Plebańskiego
wraz
z druhami ze Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej zebrali się, by
oddać hołd Ofiarom
II Wojny Światowej.

W poniedziałek 31 sierpnia w świetlicy w Lipowym
Polu Skarbowym wspólnie
z dziećmi żegnaliśmy lato.
Rozpoczęliśmy od ogniska, przy którym wszyscy
piekli smaczne kiełbaski. Po
posiłku przyszedł czas na zabawę przy muzyce, a następnie gra w piłkę nożną, oraz
Pod pomnikiem upamiętniającym rozstrzelanych mieszkańców
Lipowego
Pola złożyli kwiaty
i zapalili znicze.
(jk)
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Gala Sportu

To była nasza Gala!!!
Nasi młodzi piłkarze, podopieczni Waldemara Piasty, królowali
w sobotę 12 września na scenie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury

Kuźnica w Suchedniowie. Wcześniej zaś królowali na boisku i Puchar
Ligi Primo Cup trafił do naszej gminy.
Nasi piłkarze zostali zwycięzcami łącznej
klasyfikacji Rywalizacji
Gmin, a nagrodę w imieniu wójta Zdzisława
Woźniaka
wręczyła
im sekretarz gminy
Monika
Mączyńska
podczas
Świętokrzyskiej Gali Sportu w Suchedniowie. Młodzi piłkarze, a także licznie
towarzyszący im rodzice nie kryli dumy i satysfakcji.
Ale to nie jedyny sukces naszych reprezentantów. W I Trójboju
Samorządowym w Wąchocku przedstawiciel naszej gminy Wojciech
Błach zajął II miejsce, a nagrodę wręczyły mu posłanki Marzena Okła
- Drewnowicz i Maria Zuba.
W rozgrywkach ligi w kat. rocznik 2008 i młodsi nasi piłka-

nych środków na cele charytatywne.
W części artystycznej wystąpiła m.in.
grupa Drumbastic - finaliści programu Mam Talent, Dawid Krzyżowski
- uczestnik Mistrzostw Świata w Brazylii w Freestyle Football oraz młodzieżowe zespoły taneczne Cha – Cha
z Kielce oraz dzieci ze starachowickiej
szkoły tańca MiM. Śpiewali Spiner
i Sosna, rozlosowano atrakcyjne nagrody rzeczowe (w tym tablety i pakiety sportowe Legii Warszawa), pogadanki profilaktyczne miały Anna
Terlecka z komendy powiatowej po-

względu na niepewną pogodę nie odbył się piknik
sportowo – rekreacyjny.
Nagrodzono również zwycięzców I Turnieju Charytatywnego w Piłce Nożnej,
który dwa tygodnie temu
rozegrano w Wąchocku,
z przekazaniem zebra-

licji oraz Małgorzata
Ledwójcik ze skarżyskiego sanepidu.
Całość
imprezy poprowadził redaktor Radia Kielce
Robert Szumielewicz.
Trenerowi i zawodnikom gratulujemy!!!

rze zajęli II miejsce, najlepszym bramkarzem wybrano Mateusza
Woźniaka a strzelcem Patryka Lisowskiego. W kat. rocznika 20052007 podopieczni Waldemara Piasty zajęli III miejsce, królem strzelców został Igor
Młodawski. Natomiast w kat. rocznik 2004 i młodsi
zajęliśmy III miejsce, najlepszy bramkarz to Wiktor
Niewadzisz.
Innych atrakcji
podczas Gali nie
zabrakło, choć ze
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Puchar Kruka dla Katarzyny Domańskiej

Wizyta w Bałtowie

Katarzyna Domańska z Majkowa zwyciężyła w kategorii kobiet na
dystansie 11 kilometrów w III Biegu
o Puchar Kruka, który w niedzielę
30 sierpnia odbył się w Suchedniowie. Czas - 40.10 minut. Ogółem bieg
ukończyło 127. zawodników, w tym
40. kobiet. Na dystansie 11 km rywalizowało 73. zawodników.
Najlepsze trójki odebrały puchary i dywaniki od firmy Kleen-Tex,

W wtorek 25 sierpnia dzieci z Grzybowej Góry wzięły udział
w wycieczce do Bałtowa, która odbyła się w ramach realizacji programu współpracy OSP Grzybowa Góra z Gminą Skarżysko Kościelne.
Dzieci zwiedziły JuraPark w Bałtowie, gdzie pani przewodnik
opowiedziała o dinozaurach, ich życiu, zwyczajach. Wszyscy byli
zafascynowani tyranozaurem i ogromnymi
diplodokami, przy których wyglądali mikroskopijnie.
Następnie w Prehi-

a wszyscy pamiątkowe medale. Po
biegach na jego
uczestników czekał
ciepły posiłek oraz
napoje, z których
mogli skorzystać
również widzowie,
a tych jak zawsze
nie zabrakło. Korzystając z pięknej
pogody na zawody
wybrały się całe rodziny z dziećmi
W części artystycznej, na zakończenie imprezy wystąpił zespół
NicTuPoNas ze Skarżyska oraz Klaudia Tumulec i Kamil Brzoza
z Suchedniowa.
(jaki)

Dzieci mogą się już bawić

storycznym Oceanarium spotkaliśmy się oko w oko z pływającymi
bestiami, a dreszcz emocji przeszedł wszystkich, gdy wielki rekin próbował rozbić szybę swojej klatki. Po zakończeniu części edukacyjnej
dzieci wraz z rodzicami i opiekunami odpoczywali i relaksowali się na
placu zabaw i w Parku Rozrywki.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze Ostrowiec Świętokrzyski, skąd po krótkim postoju i szybkim posiłku w doskonałych
humorach wróciliśmy do Grzybowej Góry.
rl

Startuje XVI edycja turnieju Tymbarku
Do 25 września potrwają zapisy do XVI edycji Turnieju Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. Następców Arkadiusza Milika,
Tomasza Kędziory i Pauliny Dudek czeka pasjonująca piłkarska
przygoda, która już po raz trzeci swój Wielki Finał będzie mieć na
Stadionie Narodowym w Warszawie. Zwycięzcy wyjadą na mecz Reprezentacji Polski.
Szczegóły na:
http://www.skarzysko.com.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=1&artykul=1181&akcja=artykul
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W dniu 10 września
dokonano odbioru końcowego realizacji zadania pn.
Wykonanie dostawy i montażu dodatkowych urządzeń
małej architektury na istniejącym placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Majkowie.
Zakres prac obejmował:
dostawę i montaż
karuzeli Jaś 2 – kierownica nierdzewna – szt. 1,
- dostawę i montaż karuzeli Trzmiel – platforma aluminiowa,
kierownica nierdzewna – szt. 1,
- dostawę i montaż ważki Motyl – siedziska z tworzywa HDPE.
Wykonawcą robót była firma COMES Sokołowscy Spółka Jawna
z siedzibą w Szydłowcu.
Komisja
Zamawiającego
przy udziale Piotra Sokołowskiego - przedstawiciela Wykonawcy, Danuty Jasiewskiej
– Dyrektora SP w Majkowie oraz
Dagmary Błach – referenta ds.
promocji Gminy, po zapoznaniu
się z dokumentacją wykonanych
prac oraz po dokonanej wizji
w terenie odebrała zakres robót
budowlanych uznając, że zostały
zakończone terminowo i zgodnie z zakresem dokumentacyjnym.
Robert Gładyś
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Sport - Rekreacja

Ajax na III miejscu

Sportowe zmagania w Wąchocku

Ajax Skarżysko Kościelne zajął III miejsce podczas II Turnieju
Plażowej Piłki Nożnej
w Bliżynie.
Łącznie
zmagało
się 9 drużyn. Pierwsze
miejsce zajęła Drużyna
Pierścieni ze Skarżyska-Kamiennej, na II miejscu byli Okonie Bliżyn,
nasi zawodnicy zajęli
III miejsce. Puchary
i nagrody najlepszym
wręczył wójt Bliżyna
Mariusz Walachnia.
Nasz zespół, który
– przypomnijmy – rok
temu zajął I miejsce – zagrał w składzie: Sebastian Bilski, Dawid
Skrocki, Krzysztof Chatys, Maciej Niziołek, Sebastian Chatys
i Dawid Półtorak.

W sobotę 29 sierpnia w Wąchocku odbyły się sportowe zmagania
samorządowców połączone z rozgrywkami AMP PRIMO CUP –RYWALIZACJA GMIN.

Turniej składał się z trzech konkurencji sportowych: rzut piłką
do celu, tor przeszkód oraz strzelanie piłką do bramki.
Gminę Skarżysko Kościelne reprezentował Wojciech
Błach (który zajął II miejsce),
a zmaganiom przyglądał się
wójt Zdzisław Woźniak.
Do udziału w turnieju
zostały zaproszone oficjalne
samorządy partnerskie Świętokrzyskiej Akademii Sportu
tj: Gmina Bieliny, Bodzentyn,
Brody, Górno, Nowa Słupia,
Suchedniów, Bodzentyn, Waśniów, Opatów, Mirzec, Raków, Skarżysko Kościelne, Pawłów, Wąchock, Łagów, Łopuszno oraz
inne samorządy z terenu województwa.

(jaki)

Przedsięwzięcie było częścią rozgrywek AMP PRIMO CUP –
RYWALIZACJA GMIN, w której uczestniczą dzieci z Akademii
Młodego Piłkarza w wieku od 4 do 12 lat oraz rodzice.
(jaki)
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