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oni zasłużyli się dla naszej gminy,
Narodowe Czytanie Quo vadis,
Marszałek pomaga strażakom z Grzybowej Góry,
relacja z sesji rady gminy,
pożegnanie komendanta,
projekt dla seniorów w Lipowym Polu,
Ajax Skarżysko Kościelne tym razem na II miejscu.

Egzemplarz bezpłatny

Jubileusz 20.lecia gminy oraz Gminne
Święto Plonów

Sportowo i rodzinnie w Grzybowej Górze

28 sierpnia w gminie Skarżysko Kościelne był wyjątkowy.
Tego dnia nasz samorząd świętował 20.lecie odłączenia od gminy
Mirzec i powstania samodzielnej gminy. Wydarzenie połączone było
z Gminnym Świętem Plonów.

11 września w Grzybowej Górze stał pod znakiem sportowych
zmagań w ramach Marszu po zdrowie oraz festynu rodzinnego.
Czytaj na str. 10-11, 14
Fotorelacja na str. 15

Rywalizowali o Puchar Prezesa „Szlema”

10 września w świetlicy wiejskiej przy ul. Kolonia rozegrany
został Indywidualny Turniej Brydża Sportowego o Puchar Prezesa
Stowarzyszenia Szlem.
Czytaj na str. 13

Czytaj na str. 2-3
Fotorelacja na str. 16

Inauguracja nowego roku szkolnego

Szybko minęły wakacje – czas wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ich nauczycieli i wychowawców. Rozpoczął się nowy rok szkolny,
ale jaki będzie następny?
Czytaj na str. 8-9
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Zasłużeni dla naszego samorządu
Podczas
obchodów
20.lecia gminy Skarżysko
Kościelne grupa mieszkańców zasłużonych dla
naszego samorządu została uhonorowana w sposób szczególny.
Zbigniew Celski, były
przewodniczący rady gminy
oraz wójt gminy Skarżysko
Kościelne, otrzymał tytuł
Honorowego Obywatela Gminy Skarżysko Kościelne. Przypomnijmy,
że dotychczas tytuł ten posiadali tylko ks. Bogdan Lipiec – były proboszcz parafii w Kierzu Niedźwiedzim oraz Westerplatczyk Władysław Stopiński.
Natomiast tytuł Zasłużony dla Gminy Skarżysko Kościelne otrzymali: Danuta Banaczek, Elżbieta Jach, Marian Gładyś, Roman Gładyś, Marian Przybycień
i Zenon Ziółkowski.
Akt nadania odczytała i wręczyła przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak,
a wójt gminy Zdzisław
Woźniak wręczył okolicznościowe
grafiki
wg. projektu Ewy Kierkowskiej z firmy Kier

przedstawiające elementy i cechy charakterystyczne dla naszej gminy oraz
odbywającego się tego samego dnia
Święta Plonów.
W imieniu uhonorowanych podziękował Zbigniew Celski, w sposób szczególny tym samorządowcom,
radnym, sołtysom i pracownikom
gminy związanych z nią przez owe 20
minionych lat. Inicjatorem nadania
tytułu Honorowego Obywatela Gminy
Skarżysko Kościelne był radny Jacek
Bryzik, natomiast tytułu Zasłużony
dla Gminy Skarżysko Kościelne Wójt
Gminy Zdzisław Woźniak.
Jacenty Kita
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Jubileusz 20.lecia gminy oraz Gminne
Święto Plonów
Tu moje miejsce, tu mój dom,
tu ludzi znanych, kochany krąg.
Tu każdy kamień znam od lat,
tu jest mój cały świat.
			
(Elżbieta Jach)
28 sierpnia w gminie Skarżysko Kościelne był wyjątkowy. Tego
dnia nasz samorząd
świętował 20.lecie odłączenia od gminy Mirzec
i powstanie samodzielnej gminy. Wydarzenie
połączone było z Gminnym Świętem Plonów,
a odbywało się ono
pod hasłem Podróż
przez historię i tradycję.
Rozpoczęto Mszą
św. koncelebrowaną
przez ks. Sławomira Płusę i ojca generała ks. Bogdana
Lipca – Honorowego Obywatela Gminy. Wcześniej uczestników uroczystości, w tym
delegacje z wieńcami dożynkowymi ze wszystkich sołectw, powitał
miejscowy proboszcz ks. Marian Czajkowski, a ojciec generał poświęcił wieńce.
Po nabożeństwie barwny korowód dożynkowy, poprowadzony
przez orkiestrę miejską z Szydłowca pod batutą Henryka Kapturskiego, przeszedł na plac obok gminy. Tutaj pp. starostwie dożynek Irena
Sykulska i Marek Jaśkiewicz chleb z tegorocznych zbiorów przekazali na ręce wójta Zdzisława Woźniaka, a ten w towarzystwie przewodniczącej rady gminy
oraz sołtysów podzielił
się nim z mieszkańcami. W międzyczasie
ośpiewania wieńców
dokonał zespół Grzybowianki.
Później
nastąpiło oficjalne powitanie licznie przybyłych
mieszkańców, a także
gości, wśród których byli m.in. poseł Krzysztof Lipiec, wicemarsza-
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Wydarzenia
łek Jan Maćkowiak,
starosta
skarżyski
Jerzy Żmijewski, radni powiatowi Danuta
Banaczek i Paweł
Wiatr, burmistrz Suchedniowa
Cezary
Błach, wójt Łącznej
Romuald Kowaliński

oraz przewodnicząca tamtejszej rady Monika Pająk.
Nie zabrakło przedstawicieli
instytucji współpracujących
z gminą, służb mundurowych,
miejscowych radnych, sołtysów. W szczególny sposób
wójt Zdzisław Woźniak powitał swych poprzedników –
wójtów Zenona Ziółkowskiego i Zbigniewa Celskiego.
Wójt Zdzisław Woźniak w krótkim wystąpieniu przypomniał
początki
naszego
samorządu, wskazał na
dokonania owych lat,
ale także przypomniał
pierwsze, trudne lata
działalności
gminy.
–Teraz dzieje naszej
gminy zostawmy historykom
–
dodał
na koniec.

Później wręczono tytuły Honorowego Obywatela Gminy oraz
Zasłużony dla Gminy
Skarżysko Kościelne, następnie głos zabrali zaproszeni goście.
W części artystycznej, którą poprowadził
dziennikarz Radia Kielce
Paweł Solarz, wystąpiła
kapela Grzybowianie, zespół Niedźwiadki z Kierza
Niedźwiedziego, zespół

Romano,
Grzybowianki, solista Roma Gładyś.
Wieczorem koncert zagrał zespół Yuka, później
zabawę poprowadził DJ
Tomasz Gluza.
Prezentowały się sołectwa, można było zajrzeć
na stoiska promocyjne
MPWiK, ARiMR, LGD

Razem na Piaskowcu oraz ŚODR. Swój dorobek twórczy i artystyczny promowała Elżbieta Jach. Dla dzieci przygotowano ogród gier

i zabaw. Dodatkową atrakcją dla najmłodszych była kurtyna wodna
ustawiona przez MPWiK,
która tego upalnego dnia
sprawiła dzieciakom wielką
frajdę. Nie zabrakło konkursów zarówno dla dzieci, jak
i dorosłych.
Organizatorem
wydarzenia była Rada Gminy
oraz Wójt Gminy Skarżysko
Kościelne.
Jacenty Kita
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A k t ua l n o ś c i

Są pieniądze na remizę w Grzybowej Górze

Narodowe Czytanie „Quo vadis”
Już po raz piąty uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym uczestniczyli w Narodowym Czytaniu, zorganizowanym przez polonistki – Małgorzatę Paź, Urszulę
Mendak, Lidię Mirkowską i bibliotekarkę – Monikę Walachnię
– Zawadzką. W tym
roku było to Quo vadis
Henryka Sienkiewicza.
– To piękna, cudowna powieść o miłości, o upadającym
imperium, ale przede
wszystkim
o
sile
wiary, która potrafi
czasem góry przenosić
– mówił w lutym tego
roku prezydent Andrzej
Duda, ogłaszając wyniki głosowania. Dzieło
Sienkiewicza konkurowało z Chłopami Władysława St. Reymonta,
Weselem Stanisława Wyspiańskiego, Popiołami
Stefana Żeromskiego oraz powieścią
Marii Dąbrowskiej
Noce i dnie.
Quo vadis – powieść historyczna
Henryka
Sienkiewicza - została
opublikowana
w latach 1895-1896
w odcinkach w war-

Oddaj krew, wygraj nagrody!

szawskiej
Gazecie
Polskiej oraz w krakowskim dzienniku
Czas i Dzienniku Poznańskim. Następnie
wydano ją w formie
druku
zwartego.
Pierwsze jej wydanie
ukazało się w Krakowie w 1896 r. Powieść odniosła światowy sukces i została

przetłumaczona na ponad pięćdziesiąt języków.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczną akcję.
Zapraszamy już za rok.
Małgorzata Paź
Radnemu Januszowi Sieczka
serdeczne wyrazy żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Ojca
składają
Wójt Gminy, Rada Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy
w Skarżysku Kościelnym.
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To bardzo dobra wiadomość dla druhów z OSP w Grzybowej Górze. Zarząd Województwa przyjął w środę 7 września projekt uchwały
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie wsparcia gminy
Skarżysko Kościelne kwotą 40. tysięcy złotych. Pieniądze są potrzebne
na remont strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze.
Przypomnijmy, że w Grzybowej Górze trwa rozbudowa bazy tamtejszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wymieniana jest stolarka okienna i drzwiowa oraz modernizowany dach budynku. Przebudowana
jest jedna z bram wjazdowych, konieczna była wymiana wewnętrznych instalacji np. elektrycznej.
Koszt inwestycji, którą dotychczas w znacznej części własnymi
siłami realizują sami strażacy –
ochotnicy, to ponad 200 tysięcy złotych. Wartość wkładu własnego w postaci pracy druhów wyceniona
jest na 35.000 zł.
Na rozbudowę strażnicy samorząd gminny przekazał 25 tysięcy
złotych. Jednocześnie wójt gminy Skarżysko Kościelne zwrócił się do
Zarządu Województwa o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia.
Zarząd Województwa zdecydował o przekazaniu na ten cel 40 tysięcy.
Zatwierdził również projekt uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w tej sprawie, ponieważ decyzje w kwestiach związanych
z realizacją zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej należą do prerogatyw sejmiku. Ostateczną decyzję na najbliższej wrześniowej sesji podejmą
więc radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
(jaki)

Tylko do końca września br. można oddawać krew w ramach trwającego konkursu letniego dla krwiodawców. Organizatorem konkursu
jest Skarżyski Oddział Terenowy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy współudziale m.in. Gminy Skarżysko
Kościelne. Osoby, które oddadzą krew w czasie trwania akcji wezmą
udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Jedną z nich funduje wójt
gminy Zdzisław Woźniak.
To już IX edycja konkursu, który co roku cieszy się dużą popularnością. Celem akcji jest zwiększenie wśród mieszkańców powiatu
skarżyskiego ilości osób oddających krew, a tym samym zapewnienie
dostatecznej ilość krwi oraz leków krwiopochodnych dla chorych leczonych w szpitalach z terenu województwa świętokrzyskiego.
Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić się do Skarżyskiego
Oddziału Terenowego RCKiK, mieszczącego się w budynku administracji Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1, tel. 41 252-45-21.
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie i oddawania krwi
na potrzeby lecznicze chorych.			
(jaki)

Kto żyje w sercach tych,
którzy pozostają, nie umiera nigdy
Koledze Piotrowi Piwowarczykowi
wyrazy najszczerszego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Syna
składają
Wójt Gminy, Rada Gminy oraz Koleżanki i Koledzy z pracy.
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Za nami kolejna sesja rady gminy
Sesję rady gminy, odbytą 7 września, otworzyła przewodnicząca
rady gminy Marzena Piętak witając przybyłych radnych, sołtysów,
pracowników urzędu gminy z wójtem Zdzisławem Woźniakiem, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół
oraz gości: Marka Czyża – dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych,
Ryszarda Sowę – Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, przedstawicieli Policji – Grzegorza Parszewskiego i Norberta Łobodę, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego
Beata Pastuszka.
Po przyjęciu porządku
obrad – ze względu na obowiązki służbowe – pierwsze
pytania skierowano do policjantów. Renata Kępa prosiła,
aby zwiększona została liczba
patroli w okolicach remizy
oraz nowego placu zabaw – takie wnioski zgłoszone zostały
na zebraniu wiejskim w Lipowym Polu Plebańskim. Monika Kocia podziękowała za częste patrole
w okolicach ronda, z kolei wójt prosił o częstsze kontrole przy remizie
OSP w Grzybowej Górze.
Później sprawozdanie ze swej pracy w okresie między sesjami złożył wójt gminy Zdzisław Woźniak. Wójt wyjaśnił, że w sprawie budowy przyłączy kanalizacyjnych po podpisaniu porozumienia z MPWiK
wysłane zostały pisma do zainteresowanych mieszkańców informujące o zasadach ich wykonania. Dodał, że punkt pocztowy w Skarżysku Kościelnym znajdzie nową lokalizację – najprawdopodobniej
w budynku Urzędu Gminy w miejscu, gdzie dotychczas był kiosk.
Zdzisław Woźniak podziękował również radnej Renacie Kępie oraz
naczelnikowi Ryszardowi Sowie za zaangażowanie w powstanie placu
zabaw i ścieżki dydaktycznej w Lipowym Polu Plebańskim.
O głos poprosił też naczelnik:
-Jest mi niezmiernie miło, że przyszło mówić mojej osobie i dziękować za powstałą ścieżkę dydaktyczną na obszarze Natura 2000.
Pragnę również przekazać podziękowania w imieniu Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Kielcach. Te działania, pierwsze w województwie tego typu,
były wręcz wzorowe. Pokazały, że
strach przed Naturą 2000 jest wyolbrzymiany – powiedział R. Sowa.
Jak zwykle radni zgłosili wiele interpelacji i zapytań. Mieczysława
Miernik pytała o to, jakie są przyczyny tego, że od 1 września busy
nie zmieniły rozkładów jazdy. Dodała, że brakuje kursu do Majkowa
po godz. 14.00, wobec czego dzieci po lekcjach muszą czekać aż do
15.30. Ponadto bus nie wjeżdża na ul. Staffa. Sebastian Pik pytał o to,
kiedy wykonane zostanie odwodnienie ul. Podlesie, kiedy rozpocznie
się budowa ul. Słonecznej oraz o to, co się dzieje z kanalizacją przy ul.
Świętokrzyskiej w Grzybowej Górze. Włodzimierz Foch złożył wniosek o zaplanowanie w budżecie gminy remontu chodnika od krzyżówek do kościoła w Lipowym Polu Skarbowym, zwrócił też uwagę na
rozwarstwianie się asfaltu przy drodze powiatowej. Poruszył również
kwestię kursowania busów. Janusz Sieczka prosił o uzupełnienie
kruszywem dziur na drogach gminnych, mówił też o utrudnieniach
z dostępem do zielonej sali. Mariusz Szwanke wnioskował do powiatu o wybudowanie odcinka chodnika od szkoły w kierunku Parszowa
do ul. Pleśniówka. Prosił też o dokończenie czyszczenia rowów na ul.
Staffa, o obniżenie krawężników na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego
i Dębowej. Wnioskował także do wójta o to, aby wystąpił do nadle-

śnictwa w sprawie udrożnienia rowów melioracyjnych, poruszył też
kwestię szkód czynionych przez dziki. Monika Kocia pytała o postęp
przy opracowaniu dokumentacji na budowę nowego przedszkola oraz
termomodernizacji SP w Kierzu Niedźwiedzim. Andrzej Kwiatkowski podziękował za naprawę chodnika na ul. Szkolnej prosząc zarazem
o obcięcie gałęzi na tej ulicy. Jacek Bryzik zwrócił uwagą na brak kontroli nad przewoźnikami, na brak możliwości dojazdu naszych mieszkańców do szpitala, pytał o termin montażu dodatkowych lamp na
ul. Polnej. Na problem dzików zwróciła też uwagę Renata Kępa, Zbigniew Piętak dziękując za remont wiat przystankowych prosił o ustawienie koszy na śmieci. Pytał też o termin wykonania oświetlenia przy
boisku w Grzybowej Górze. Stały temat modernizacji drogi w Michałowie poruszył Zdzisław Rymarczyk. Pytał również o remont drogi
i montaż oświetlania na Rudce. Na koniec tej części obrad Marzena
Piętak wnioskowała do powiatu o naprawę chodnika w Świerczku.
Następnie przewodniczący komisji tematycznej rady Włodzimierz Foch przedstawił informację na temat przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017. Poinformował radnych o wykonanych podczas wakacji remontach i naprawach. –We
wszystkich placówkach wykonano ogrom pracy, by stworzyć uczniom
optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju. To zasługa dyrektorów szkół oraz rad rodziców. Dlatego nasze dzieci i młodzież mogą
rozpocząć nowy rok szkolny w czystych, wyremontowanych, a przede
wszystkim bezpiecznych placówkach – podsumował swe wystąpienie
W. Foch.

W dalszej części obrad radni przyjęli sprawozdanie z działalności
GOPS-u za 2015 rok oraz podjęli uchwały w sprawie: zmian budżetu
gminy Skarżysko Kościelne na 2016 r., zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2016 do 2028, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu na zakup sprzętu
medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej
– Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz zaliczenia
dróg do kategorii.
Na koniec odpowiedzi na zgłoszone wnioski i postulaty udzielali
wójt gminy i jego pracownicy oraz przedstawiciel powiatu.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż stwierdził,
że w Lipowym Polu Skarbowym w planie ujęty jest cały chodnik
i starostwo będzie pozyskiwać dokumentację na całe zadanie, na ul.
Głównej w tej miejscowości rozwarstwienie asfaltu zostanie usunięte. Na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i ul. Dębowej w Majkowie najpierw konieczne jest uregulowanie spraw własnościowych. Rowy na
ul. Staffa są wykonane w 90%, reszta zostanie zrobiona w ciągu najbliższych tygodni. Po opracowaniu projektu modernizacji ul. Iłżeckiej
i ul. Świętokrzyskiej powiat przedstawi go do konsultacji m.in. radnym. Kwestia budowy chodnika w Majkowie od szkoły do Pleśniówki
zostanie rozpoznana na miejscu. Drzewa na ul. Szkolnej w Skarżysku
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w s a m o r z ą dz i e
Kościelnym zostaną podcięte w okresie zimowym. Sprawa modernizacji drogi przez Michałów stoi w miejscu, chodnik w Świerczku zostanie naprawiony w przyszłym roku.
Na pozostałe wnioski odpowiadali wójt i pracownicy urzędu.
Najpierw Ksawery Krupa powiedział, że w sprawie drogi przy lesie
w Lipowym Polu planowane jest spotkanie w Nadleśnictwie. Gmina
jest na etapie wywłaszczania gruntów na mocy spec ustawy pod ul.
Słoneczną w Grzybowej Górze. Kosze na przystankach będą odnowione i zamontowane, oświetlenie placu przy boisku w Grzybowej Górze
będzie zrealizowane jeszcze w tym roku, wkrótce zostanie wyłoniony
wykonawca oświetlenia drogi w Michałowie, z kolei na drogę na Rudce dokumentacja będzie wykonana jeszcze w tym roku.
W dalszej części wójt gminy Zdzisław Woźniak powiedział, że
z przewoźnikami będą prowadzone rozmowy na temat kursów busów
dostosowanych do potrzeb mieszkańców np. połączenia z ul. Staffa
w Majkowie. Z odprowadzeniem wody z ul. Podlesie jest problem i temat musi rozeznać specjalista. Na budowę ul. Słonecznej w Grzybowej
Górze gmina chce jeszcze w tym roku uzyskać pozwolenie na budowę.
Na drogi gminne tj. ul. Olszynki oraz łącznik z ul. Spacerową zostanie dowiezione kruszywo. Oświetlenie ul. Polnej będzie wykonane.
Problem szkód czynionych przez dziki dotyczy całego kraju – gmina
ponowi pismo do kół łowieckich, gdyż sama nie ma innych możliwości działania.
Jeśli chodzi o budowę przedszkola, to gmina prowadzi rozmowy
z właścicielem w sprawie nabycia działki przy terenie dawnego kółka
rolniczego. W przypadku termomodernizacji szkoły w Kierzu, gmina
przystąpi do opracowania audytu energetycznego, co da możliwość
aplikacji o środki zewnętrzne w przyszłym roku.
W punkcie wolne wnioski i zapytania przewodnicząca rady
Marzena Piętak przedstawiła pismo, które wpłynęło ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - Inspektorat Ochrony Środowiska
w sprawie uciążliwości hałasowych strzelnicy zlokalizowanej w pobliżu terenów zabudowanych prowadzonych przez Spółkę MESKO S.A.
Wójt Zdzisław Woźniak wyjaśnił, że na jej funkcjonowanie wpływ
ma przede wszystkim Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej.
Na koniec odbyła się jeszcze dyskusja na temat kursowania busów
i ewentualnego przywrócenia niektórych kursów MKS-u. Wiążące
w tym względzie decyzje jednak nie zapadły.
Jacenty Kita

Podziękowania na sesji rady powiatu
Wójt
Zdzisław
Woźniak
wspólnie
z przedstawicielami pozostałych samorządów
na sesji rady powiatu
odbytej 30 sierpnia podziękowali byłemu Komendantowi Powiatowemu Policji Piotrowi
Zalewskiemu za niemal
czteroletnią współpracę.
Piotr Zalewski, który został Komendantem Powiatowym Policji
w Ostrowcu Świętokrzyskim, dziękując za współpracę stwierdził: -To
zaszczyt i honor dla mnie, że przyszło mi pełnić tutaj służbę. Była to
pierwsza jednostka, której
byłem kierownikiem i to ona
mnie ukształtowała. Swe doświadczenia
wykorzystam
w dalszej służbie.
To nie jedyne podziękowania, jakie miały miejsce
na sesji. Tomasz Witkowski, były pracownik Urzędu
Gminy w Skarżysku Kościelnym, a obecnie pracownik starostwa powiatowego, otrzymał od starosty
Jerzego
Żmijewskiego
podziękowania i nagrodę
w wysokości 1000 złotych
za uratowanie dniu 24 lipca na zalewie w Jastrzębi
tonącego człowieka.
Z kolei władze miasta
Skarżysko-Kamienna okolicznościowy grawerton wręczyli
staroście z okazji 50.lecia jego
pracy zawodowej.
W czasie przeznaczonym
na interpelacje, głos zabrał
m.in. nasz radny powiatowy
Paweł Wiatr pytając o postęp

Było ich trzech…

Gmina Skarżysko Kościelne jako samodzielny podmiot samorządowy ponownie pojawiła się na mapie administracyjnej województwa
świętokrzyskiego (wówczas kieleckiego) 1 stycznia 1995 roku.
Od tego czasu funkcję wójta pełniły trzy osoby – Zenon Ziółkowski, Zbigniew Celski oraz – aktualnie już drugą kadencję – Zdzisław
Woźniak. Podczas obchodów jubileuszowych mieliśmy wyjątkową
okazję spotkać ich wszystkich trzech.
(jaki)
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prac projektowych przy drodze ze Skarżyska Kościelnego do Grzybowej Góry, poruszył kwestię wspólnot gruntowych, budowy chodnika
na ul Żeromskiego w Majkowie (w okolicach szkoły), szkód czynionych przez dzikie zwierzęta w uprawach rolnych oraz kwestię modernizacji drogi w Michałowie, a przynajmniej wybudowania tam chodnika.
Jacenty Kita
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Wycieczka seniorów do Sandomierza

Kolejnym etapem projektu
Starszy może być sprawny Stowarzyszenia Wiedza i Rozwój,
dedykowanego mieszkańcom 50+
z Lipowego Pola, była wycieczka
do Sandomierza.
To piękne miasto określają Małym Rzymem, a to dlatego,
że podobnie jak włoska stolica,
ulokował się na 7 wzgórzach,
a ponadto pod obydwoma miastami ciągną się tajemnicze podziemne korytarze. Uczestnicy
wyjazdu wraz z przewodnikiem
przeszli przez Bramę Opatowską,
odbyli spacerek po rynku z jednym
z najpiękniejszych i najbardziej

rozpoznawalnych ratuszy w Polsce. Przecisnęli się przez Ucho Igielne oraz zwiedzili Katedrę z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego.
Zapuścili się w swoich wędrówkach także do podziemnej trasy
turystycznej słynnych lochów
owianych tajemnicami i licznymi legendami. Na koniec odbyło
się zwiedzanie winnicy połączone
z degustacją win.
Małgorzata Pączek

Powakacyjne spotkanie DKK
W słoneczne wrześniowe
popołudnie odbyło się plenerowe spotkanie DKK działającego przy Gminnej Bibliotece
Publicznej w Skarżysku Kościelnym.
Kierownik biblioteki Teresa Banaszczyk zaprosiła nas
do swojego ogrodu. W malowniczej scenerii omawialiśmy
książkę Dar serca Anny Górskiej. Po przeczytaniu książki
opinie czytelniczek były podzielone. Część kobiet zafascynowała opisana w książce
miłość, poruszone trudne tematy, niespełnione pragnienia,
walka o to co w życiu najważniejsze. Pozostałym historia
zawarta w książce wydawała
się wręcz nierealna, ciężko się im było zatracić w historii, kiedy opowieść pisana jest samymi dialogami. Przy okazji omawiania książki
poruszano tematy związane z codziennym nie zawsze łatwym życiem.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, aż ciężko się było rozstać.
Odbyło się ono w ramach programu Dyskusyjne Kluby Książki
realizowanego we współpracy z Instytutem Książki.
Wioletta Ludew

Nasi ochotnicy w akcji

Aż dziewięć jednostek
Straży Pożarnej uczestniczyło w akcji gaszenia opuszczonego - drewnianego domu
przy ul. Spółdzielczej 46
(przy garażach) w Skarżysku-Kamiennej.
Pożar wybuchł przed godziną 16.00 w dniu 16 września. W akcji gaśniczej uczestniczyły
3 jednostki Państwowej Straży Pożarnej ze Skarżyska - Kamiennej oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (Skarżysko Książęce,
Grzybowa Góra, Lipowe Pole Plebańskie, Suchedniów i Bliżyn). Na
miejscu obecna była również Policja i Pogotowie Ratunkowe.
Po ugaszeniu pożaru i przeszukaniu pogorzeliska okazało się, że
w środku nikogo nie było.
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Trwa szacowanie strat.
(jk)
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Inauguracja nowego roku szkolnego
Szybko minęły wakacje – czas wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
ich nauczycieli i wychowawców. Rozpoczął się nowy rok szkolny, ale
jaki będzie następny? Już teraz mamy wiele nowości: rodzice sześciolatków mają możliwość wysłania dzieci do klasy I, a nie obowiązek.
Nie ma już egzaminów po ukończeniu klasy VI. To pierwszy rok bez
godzin karcianych, a do szkolnych sklepików wracają drożdżówki.
A rząd zapowiada kolejne zmiany od przyszłego roku szkolnego:
likwidację gimnazjów i powrót do ośmioklasowej szkoły podstawowej.
Czeka nas więc rok wielkiej niepewności – niepewności uczniów,
rodziców i nauczycieli, których – jak szacuje Związek Nauczycielstwa
Polskiego – aż 37 tys. może stracić pracę. Do jakiej szkoły wrócimy
1 września 2017 roku? Jaka będzie struktura polskiego systemu oświaty? Jaka siatka godzin, podstawy programowe i podręczniki?
Na to wszystko musimy poczekać, a póki co witaj szkoło!

Upamiętniono także minutą ciszy 77. rocznicę wybuchu II wojny
światowej, a następnie uczniowie udali się do swych klas, aby poznać
wychowawców i plany zajęć.

W Zespole Szkół Publicznych…
Ponad 300. uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku
Kościelnym rozpoczęło nowy rok szkolny 2016/2017. Rozpoczęto
Mszą św., którą odprawił ks. proboszcz Marian Czajkowski.

Jacenty Kita
…w Grzybowej Górze…
Później na placu przed szkołą wprowadzony został poczet sztandarowy, odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, po czym
przybyłych rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi oraz uczniów powitał dyrektor Witold Woźniak. –Wspólnie twórzmy
harmonię dla rozwoju naszych dzieci – zaapelował do rodziców i nauczycieli. Z kolei w imieniu organu prowadzącego wójt
Zdzisław Woźniak przytoczył słowa Tołstoja: Nauka kosztuje, ale najwięcej kosztuje
brak wiedzy.

8

Nasza Gmina

w r z e s i e ń 2016

Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze
uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2016/2017 odbyło się
w gościnnych pomieszczeniach
remizy miejscowej Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Dyrektor szkoły Małgorzata
Strzelec powitała zgromadzonych rodziców, uczniów i nauczycieli, którzy będą wspólnie pracować w nowym roku
szkolnym.
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W SP Kierz Niedźwiedzi dbają o zdrowie
Pod
takim
hasłem uczniowie kl.
II SP w Kierzu Niedźwiedzim przyrządzali
zdrowe posiłki. Najpierw z wielkim zaangażowaniem zabrali się
do przyrządzania sałatki z warzyw. PrzygoPo przeczytaniu listu Ministra Edukacji Narodowej dyrektor
omówiła przydział wychowawstw i klas, następnie rozbrzmiał pierwszy w tym roku szkolnym dzwonek, a uczniowie wraz z opiekunami
rozeszli się do klas.
Rafał Lipka
…i w Lipowym Polu Skarbowym
-Wszystkim uczniom życzymy zapału i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Niech nauka sprawia wam dużo radości, a szkoła niech
się stanie drugim domem, do którego będziecie przychodzić z ochotą.
Niech się stanie prawdziwą krainą radości - takie życzenia na nowy
rok szkolny 2016/2017 przekazała uczniom dyrektor szkoły Iwona Maj
w imieniu swoim i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Lipowym
Polu Skarbowym.

towanie szło z wielką
parą, ale z konsumpcją
było nieco gorzej.
Później pod noże
poszły owoce i tu
z jedzeniem było już lepiej. Wszyscy ochoczo
pałaszowali przygotowaną sałatkę owocową.
Aby dzieci zaczęły jeść
więcej warzyw należy
powoli przemycać je podczas np. takich zajęć.
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Jolanta Woźniak

iTeatr powrócił po wakacjach
Dzięki projektowi iTeatr TVP
dla Szkół, który
Telewizja
Polska S.A. realizuje od 2012 roku,
już czwarty raz
uczniowie naszej
małej szkoły mo-

Przed uczniami oprócz codziennych zajęć edukacyjnych, kolejne
wyzwania: udział w nowych projektach edukacyjnych, kontynuacja
innowacji pedagogicznej Edukacja przez szachy w szkole, wznowienie
zajęć karate oraz zajęć tanecznych.

Małgorzata Pączek

gli uczestniczyć w wyjątkowym spektaklu teatralnym, realizowanym
w rzadkiej technice pacynek, pt. Tajemnica Wesołego Miasteczka, Teatru Arlekin w Łodzi.
Tym razem z dwoma wesołymi Misiami Ptysiami najmłodsi widzowie, poznali wielu nowych przyjaciół, przeżyli niezwykłe przygody oraz odkryli tajemnice Wesołego Miasteczka.
Spektakl na żywo odbierany był w tym samym czasie przez kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całego kraju za pośrednictwem kodowanej
transmisji internetowej.
Małgorzata Pączek
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Rodzinny festyn w Grzybowej Górze
Nasi czworonożni przyjaciele – pod takim tytułem 11 września
w Grzybowej Górze odbył się rodzinny festyn zorganizowany przez
miejscową OSP i szkołę.

ła liczna grupa rodziców, babć i dziadków.
Później prezes OSP Marian Gładyś wręczył dyplomy i nagrody
uczestnikom konkursów przeprowadzonych podczas wakacyjnego

Na początek wręczono nagrody uczestnikom marszobiegu, później scenę zdominowali uczniowie szkoły, którzy wykonywali piosenki oraz układy taneczne związane z tytułem festynu.
Tak więc oglądaliśmy i słuchaliśmy kolejno występów chóru

szkolnego (przygotowanego przez Ewelinę Hamerę), wychowanków
punktu przedszkolnego (Agnieszka Pokrzywka), klasy 0 (Aneta
Makowska), klasy I (Katarzyna Kowalik), II (Ewelina Hamera),
III (Sylwia Oczkowicz), IV (Justyna Rokita), V (Daniel Zalewski)
i VI (Rafał Lipka). Występy dzieciaków oglądała i brawami nagradza-
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Rajd miejscami pamięci narodowej

projektu Poznajemy nasz region. Dzieci za zorganizowanie wakacyjnego wypoczynku podziękowały mu kwiatami. Dodajmy, że zakup nagród sfinansowany został za pieniądze pozyskane od gminy
Skarżysko Kościelnego w ramach konkursu ofert.
Dalsza część niedzielnego popołudnia to wspólna zabawa młodych i dorosłych, którą prowadził DJ Wach. Rozlosowano też nagrody w loterii fantowej – sponsorem głównej był radny Sebastian Pik.
Na przygotowanych stoiskach nie zabrakło domowych wypieków,
dzieciaki mogły pomalować również twarze.

Organizatorzy pragną podziękować rodzicom za smaczne wypieki
oraz za pomoc w organizacji, panu Sebastianowi Pik za sponsoring
napojów chłodzących dla zawodników i ufundowanie nagrody głównej do loterii fantowej, państwu Annie i Piotrowi Materek za wypożyczenie namiotów oraz druhom z OSP za zapewnienie bezpieczeństwa
podczas imprezy.

Jacenty Kita

W ramach realizacji projektu
Miejsca ważne dla Polaków grupa mieszkańców Grzybowej Góry
i okolicznych sołectw wzięła udział
w rajdzie do miejsc uświęconych
męczeńską krwią Polaków i miejsc
ważnych dla zachowania tożsamości
narodowej.
Pierwszym przystankiem na trasie było Opactwo Cystersów w Wąchocku ze znajdującym się na jego
terenie grobem Jana Piwnika Ponurego. Zwiedzono również Muzeum
Pamięci Walki o Niepodległość Narodu, romański kościół i klasztorne
krużganki, a oprowadzający Nas brat zakonny wielokrotnie podkreślał wkład Opactwa do duchowego dziedzictwa Narodu skupiając się
na jego ponadczasowych wartościach. Następnie uczestnicy rajdu
dotarli do Miejsca Pamięci Narodowej Wykus, gdzie oddano hołd
partyzantom ze zgrupowań Ponurego i Nurta poległym w czasie II wojny światowej, jak również powstańcom Mariana Langiewicza biorącym
udział w powstaniu styczniowym.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy pomniku płk. Jana Piwnika Ponurego znajdującym się na
rynku w Wąchocku.
Ostatnim przystankiem na trasie
rajdu były odwiedziny w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej. Tam zwiedzono wystawę Skarżysko-Kamienna. Miasto i ludzie oraz ekspozycję prezentującą uzbrojenie i umundurowanie żołnierzy z czasów II wojny światowej. Największą atrakcją była jednak
wystawa plenerowa sprzętu wojskowego, gdzie każdy mógł z bliska
obejrzeć czołgi, wozy bojowe,
samoloty, działa oraz podziwiać kuter torpedowy ORP
Odważny.
Nad
bezpieczeństwem
w trakcie rajdu czuwali druhowie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Grzybowej Górze, która realizowała projekt
w ramach współpracy gminy
Skarżysko Kościelne w organizacjami pozarządowymi.
Rafał Lipka
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Ważne przed rozpoczęciem sezonu
grzewczego
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach
związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym
tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym
kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000
stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.
Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją
urządzeń ogrzewczych. W roku 2015 odnotowano 11.830 pożarów od
urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 182 pożary od urządzeń na paliwa
ciekłe i 596 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.
Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.
W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3878 zdarzeń związanych z tlenkiem
węgla, w tym 2229 osób poszkodowanych i 50 ofiar śmiertelnych.
Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną NIE DLA
CZADU prowadzoną od kilku lat przez Państwową Straż Pożarną.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy
poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego
kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom,
pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.
Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku
jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie
uprawnienia – mistrza kominiarskiego.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po
przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie
gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez
wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru
sadzy w kominie. Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich
częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego
lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych
— co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 - co
najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa
częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy
wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.
Prezes
Krajowej Izby Kominiarzy
Marcin Ziombski
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Powiatowe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami
Stowarzyszenie Towarzystwo IMPULS wspólnie ze Starostwem
Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej realizuje dwa projekty: W hołdzie lokalnym bohaterom – Ich życie za naszą wolność – w 76. rocznicę
hitlerowskiego mordu 760 Polaków w lesie na Brzasku oraz Mała Ojczyzna oczami... w przededniu 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości, na
które otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej.
W ramach projektów będzie realizowany szereg działań.
19 września został ogłoszony Konkurs Prozy i Poezji Być zwyciężonym i nie ulec – to zwycięstwo dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu skarżyskiego. Współorganizatorem tego konkursu jest Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej.
Jury przesłucha uczestników konkursu 20 października 2016r. o godz.
11.00 w Sali Konferencyjnej Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.
Drugi konkurs to – konkurs fotograficzny Nasza przeszłość naszą przyszłością, który zorganizowany zostanie w trzech kategoriach
wiekowych: gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i open. W obu przypadkach zbieranie prac konkursowych i kart zgłoszeniowych potrwa
do 17 października 2016 r. Jury konkursowe nagrodzi po trzy osoby
w każdej kategorii wiekowej. Zachęcamy do udziału – nie zabraknie
atrakcyjnych nagród rzeczowych.
22 października na polanie przy zbiegu ulic Sosnowej i Zwycięzców na Borze o godz. 12.00 planowana jest Inscenizacja militarna
z udziałem grup rekonstrukcyjnych. W to działanie aktywnie włącza
się również Rada Osiedla Bór, Związek Strzelecki Strzelec i ZHR.
Szczegóły już wkrótce.
Ponadto dla uczczenia 99 rocznicy 11 listopada, oprócz uroczystości rocznicowych przy pomniku i wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, na 12 listopada planowany jest I Powiatowy Bieg Niepodległościowy, który odbędzie się ulicami miasta Skarżyska-Kamiennej.
Trasa będzie wynosić około 10 kilometrów. Przewidziana jest również
trasa dla tzw. Biegu Rekreacyjnego dla najmłodszych o długości ok. 2,5
kilometra. Organizator nie przewiduje udziału osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, a także odrębnej klasyfikacji dla
osób niepełnosprawnych. Ponadto z uwagi na patriotyczny charakter
imprezy nagradzani będą wyłącznie uczestnicy narodowości polskiej.
Szczegóły na: http://www.skarzysko.powiat.pl/powiat/aktualnosci/2435-konkursy

w r z e s i e ń 2016

Sport - Rekreacja

Rywalizowali o Puchar Prezesa Stowarzyszenia
„Szlem”

Ulegli tylko drużynie z Bliżyna

10 września w świetlicy wiejskiej przy ul. Kolonia rozegrany został
Indywidualny Turniej Brydża Sportowego o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Szlem.

Przez ponad pięć godzin zmagało się 16. zawodników. Po długim,
niemal godzinnym podliczaniu wyników, kolejność była następująca:
1-2 – Wojciech Płusa i Andrzej Kwiatkowski (108 pkt.), 3 – Andrzej
Łepkowski (106), 4 – Marek Jaskólski (103), 5 – Kazimierz Król (96),
6-7 – Mariusz Lelonek, Andrzej Wiśniewski (91), 8-11 – Jerzy Wojtachnio, Władysław Pocheć, Leszek Kubik, Szczepan Szumielewicz

(90), 12-13 – Piotr Szczygieł, Adam Sieczka (85),
14 – Ryszard Stefański
(83), 15-16 – Henryk Płusa, Zenon Wojton (78).
Puchary dla najlepszej szóstki brydżystów
wręczyli prezes Szlema
Andrzej
Kwiatkowski
oraz sędzia główny zawodów Marek Jaskólski.
(jaki)

Ajax Skarżysko Kościelne grając w składzie: Sebastian
Bilski, Jakub Lisowski, Marcin Wąglewski, Dawid Skrocki i Dawid
Dulęba zajęli II miejsce podczas rozegranego 27 sierpnia w Skarżysku-Kamiennej Turnieju Piłki Nożnej Czwórek w ramach projektu
Sport Challenge 2016.
W turnieju wzięło udział 9 drużyn, które mogły składać się z pięciu zawodników (3+bramkarz+ rezerwowy). Najpierw
poszczególne zespoły rywalizowały w dwóch wcześniej
rozlosowanych grupach rozgrywając spotkania systemem każdy z każdym. Mecz
trwał 15 minut (bez zmiany
stron), spotkania sędziowali Tomasz Świdunowicz
i Arkadiusz Kądziela. Do ćwierćfinałów awansowały cztery najlepsze
drużyny w grupie.
Zwycięzcą turnieju czwórek została dość niespodziewanie drużyna Bliżyna, która w finale po zaciętym spotkaniu pokonała Ajax
Kościelne 4:2.
Na zakończenie turnieju zwycięskie drużyny otrzymały z rąk organizatorów pamiątkowe puchary oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Sport Challenge 2016 to projekt, którego celem jest organizacja
współzawodnictwa sportowego oraz zorganizowanie przedsięwzięć
sportowych promujących różne formy aktywności fizycznej połączo-

nych z profilaktyką promującą trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania
czasu wolnego. Projekt dofinansowany został ze środków publicznych
w ramach otwartych konkursów ofert na realizację w 2016 roku zadań
publicznych Gminy Skarżysko-Kamienna i Powiatu Skarżyskiego.
Organizatorem turnieju było Skarżyskie Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich przy współpracy z portalem skarzysko24.pl i Zespołem
Szkół Publicznych Nr 1.
(jaki)
Zdjęcia dzięki uprzejmości portalu skarzysko24.pl
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Pomaszerowali po zdrowie
11 września w Grzybowej
Górze odbyła się rodzinna
impreza sportowo-rekreacyjna zatytułowana Marsz po
zdrowie. Organizatorem była
Ochotnicza Straż Pożarna,
która wydarzenia zrealizowała przy wsparciu Gminy
Skarżysko Kościelne.
Najpierw o godz. 12.00,
rodzinny tor przeszkód – Garbacz, Walczyńscy, Wiatr; klasyfikacja
końcowa – Wiatr, Fijałkowscy, Walczyńscy, Binder, Garbacz, Płusa,
Strzelec, Malik.
Impreza została sfinansowana ze środków Gminy Skarżysko Kościelne w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
Jacenty Kita

Powiatowy Marszobieg Jesienny z udziałem
ponad 200. osób
Ponad 200. osób wyruszyło w sobotę 27 sierpnia z Wielkiej Wsi,
aby uczestniczyć w kolejnej edycji Powiatowego Marszobiegu Jesiennego. W grupie tej było kilku mieszkańców naszej gminy.

w skwarnej pogodzie, wystartował marszobieg na
dystansie około 3 km. Nad
bezpieczeństwem
jego
uczestników czuwali: Marian Gładyś, Sebastian Pik
i Rafał Lipka.
Później, po chwilowym

Po przebyciu około 8. kilometrowej trasy tuż przed południem
pierwsi uczestnicy marszobiegu dotarli nad zalew w Mostkach, gdzie
w tawernie U Irka odbyło się jego zakończenie i podsumowanie. Na
miejscu czekał już grill, przeprowadzono konkursy i zabawy dla dziecin i dorosłych, wystąpiły Perły z lamusa pod kierunkiem Anny Tchórzewskiej. Zespół wystąpił w składzie: Danuta Głogowska, Anna

odpoczynku, na boisku szkolnym rozgrywano rodzinne konkurencje
sportowe m.in. Wyścig kangurów, Rzut kaloszem, Rodzinny tor przeszkód.
Wyniki rodzinnych zmagań były następujące: - marszobieg –
Walczyńscy, Garbacz, Fijałkowscy; wyścig kangurów – Fijałkowscy,
Wiatr, Binder; rzut kaloszem na odległość – Binder, Wiatr, Malik;

Siemiączko, Janina Łyżwa, Bożenna Fijałkowska, Bożenna Winiarska-Kasprzyk, Halina Nowak, Józef Łyżwa, Mieczysław Siemiączko
i Mieczysław Pardela.
Piękna, wręcz upalna pogoda, dostarczyły uczestnikom marszobiegu niezapomnianych wrażeń.
(jaki)

14 Nasza Gmina

w r z e s i e ń 2016

W Obiektywie

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.

w r z e s i e ń 2016

Nasza Gmina 15

W Obiek t y wie

16 Nasza Gmina

w r z e s i e ń 2016

