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Egzemplarz bezpłatny

Wielki dzień w życiu SP Kierz Niedźwiedzi

* relacja z sesji rady gminy,
* jest nowa Rada Rynku Pracy,
* dotacja dla OSP Grzybowa Góra.
* W Majkowie odsłonięto tablicę
pamiątkową 100. lecie Odzyskania Niepodległości
* o gminnych inwestycjach,
* w szkołach,
* wydarzenia sportowe,
* sportowa niedziela (23 września)
w Grzybowej Górze - zapraszamy.
-Bądźcie po prostu dobrymi ludźmi, jak Wasz patron– apelował Jacek Banaszczyk, dyrektor SP
Kierz Niedźwiedzi do młodzieży, przekazując jej nowo ufundowany sztandar szkoły.
Czytaj na str. 2-3

W Świerczku było na sportowo, na ludowo
i zabawowo

Na placu integracyjnym w Świerczku 1 września odbył się Festyn
Sportowo-Rekreacyjny To i owo na sportowo. Na doskonałej zabawie
bawiły się tłumy.
Czytaj na str. 12-13, fotorelacja na str. 20

„Spotkanie z tradycją” na „Lipowej Polanie”

Kolejna bardzo udana i cieszącą się olbrzymim zainteresowaniem impreza odbyła się na Lipowej Polanie.
Czytaj na str. 14-15, fotorelacja na str. 19

W nowy rok szkolny z nową dyrekcją

Witold Woźniak po ponad 40. latach pracy, w tym 26. w Skarżysku Kościelnym odszedł na zasłużoną emeryturę. Zastąpiła go
Dorota Gibas, a zastępcą dyrektora została Beata Pastuszka.
Czytaj na str. 3

Doskonałe zakończenie wakacji w Barwach Lata

Tłumnie pożegnaliśmy tegoroczne wakacje podczas imprezy
zatytułowanej Barwy Lata.			
Czytaj na str. 10-11
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Wielki dzień w życiu SP Kierz Niedźwiedzi
Starałem się żyć tak,
abym w godzinie śmierci,
móc się raczej cieszyć,
a nie lękać
-Bądźcie po prostu
dobrymi ludźmi, jak
Wasz patron– apelował
Jacek Banaszczyk, dyrektor SP Kierz Niedźwiedzi do młodzieży,
przekazując jej nowo
ufundowany
sztandar szkoły.
9 września 2018 r.
na trwale zapisze się
w kartach historii nie tylko Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim, ale również samej miejscowości i całej gminy. Szkoła otrzymała imię rotmistrza Witolda Pileckiego, odsłonięto obelisk poświęcony
Jego pamięci, szkoła otrzymała również sztandar.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św., którą koncelebrowali ks. Bogdan Lipiec – Honorowy Obywatel Gminy Skarżysko
Kościelne oraz proboszcz, ks. Janusz Mroczek. Witając przybyłych
ksiądz Lipiec powiedział: -Szanowny Panie Wójcie, szanowna Pani

Bóg uczynił wyjątkowym.
Uroczystą oprawę nabożeństwa i dalszych uroczystości podkreślała obecność pocztów sztandarowych Gminy Skarżysko

Kościelne, SP w Kierzu Niedźwiedzim, Grzybowej Górze i Skarżysku
Kościelnym oraz strażaków.
Po nabożeństwie jego uczestnicy, poprzedzeni banderią konną z Kieleckiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku

Przewodnicząca. Wszyscy pamiętamy, co przed
laty wspólnie uczyniliśmy tutaj dla Boga i dla
wiernych. Dziś znów
mamy szczególny dzień.
Szkoła otrzymuje imię
i sztandar w 70. rocznicę
śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, którego
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Ułanów
Wileńskich
pod komendą Staniaława Paszkiela, przeszli na plac szkolny,
gdzie – po odśpiewaniu
Mazurka Dąbrowskiego - najpierw odsłonięto obelisk. Dokonali
tego:
wicewojewoda
Andrzej
Bętkowski,
wójt gminy Zdzisław
Woźniak, przedstawiciel lokalnej społeczności Stanisław Czubak oraz
Jacek
Banaszczyk. Po poświęceniu
obelisku
przez kapłanów,
młodzież złożyła
pod nim wiązankę kwiatów. Ks.
Bogdan Lipiec
podziękował wójtowi Zdzisławowi Woźniakowi
i przewodniczącej
rady gminy Marzenie Piętak za podjętą w ubiegłym roku inicjatywę uhonorowania
go przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Później
uczestników wydarzenia powitali Stanisław Czubak
i
Jacek
Banaszczyk.
Wśród
gości
byli
m.in. poseł Krzysztof
Lipiec, członek zarządu województwa Agata
Binkowska,
wicewojewoda Andrzej Bętkowski,
wiceprzewodniczący sejmiku Andrzej
Pruś, radny powiatowy Paweł Wiatr, dyrektor PUP
Roman Białek, komendant powiatowy PSP st. bryg. Marcin
Machowski, wójt gminy Zdzisław Woźniak, przewodnicząca rady
gminy Marzena Piętak wraz z większością radnych, dyrektorzy szkół,
kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, strażacy, przyjaciele i sponsorzy szkoły, a przede wszystkim szkolna brać, nauczyciele
i mieszkańcy Kierza Niedźwiedziego. S. Czubak przeprosił zarazem
w imieniu dzieci rotmistrza – 85.letniej Zofii i 87.letniego Andrzeja –
za ich nieobecność z uwagi na chorobę.

Do uczestników uroczystości najpierw zwrócił się wójt gminy
Zdzisław Woźniak:

-Wybór rotmistrza Pileckiego na Patrona Szkoły jest
najlepszym z możliwych. Był
on człowiekiem niezłomnym
w życiu, w walce i w wierze.
W godzinie próby, postawił
nad własne szczęście dobro Ojczyzny.
Po wystąpieniach gości
(Krzysztofa Lipca, Agaty Binkowskiej, Andrzeja

Bętkowskiego, Andrzeja Prusia, Pawła Wiatra i Marzeny Piętak), wbito
gwoździe w drzewiec sztandaru, zespół Niedźwiadki przedstawił program
okolicznościowy, w którym Tomasz
Winiarski przybliżył sylwetkę patrona. Program przygotował Sławomir
Ziewiecki.
Później odbyły się pokazy kawaleryjskie, a całość zakończyła zabawa
taneczna.
Jacenty Kita
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W nowym rok szkolny z nową dyrekcją

Witold Woźniak po ponad 40. latach pracy w zawodzie pedagoga,
w tym 26. w Skarżysku Kościelnym, odszedł na zasłużoną emeryturę. Zastąpiła go Dorota Gibas, a zastępcą dyrektora została Beata Pastuszka.

Jest nowa Rada Rynku Pracy

5 września br. w odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady
Rynku Pracy - kadencja 2018-2022.
Otwarcia posiedzenia dokonał Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski. Podczas uroczystości członkom Rady zostały wręczone powołania, w tym wójtowi naszej gminy Zdzisławowi Woźniakowi.
Członkami Powiatowej Rady Rynku Pracy są przedstawiciele
działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej oraz organizacji pracodawców, reprezentatywnych
w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych
organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Kadencja Rady trwa 4
lata. Obecnie liczy 11 członków.
Funkcjonowanie Rady ma na celu zwiększenie roli partnerów społecznych w procesie zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy. Do zakresu działania
Powiatowej Rady Rynku Pracy należą zadania związane z opracowywanymi dokumentami strategicznymi i realizowanymi działaniami
na obszarze powiatu. Powiatowe Rady Rynku Pracy opiniują także:
celowość realizacji programów specjalnych, proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych oraz celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
(jaki)

Trwa termomodernizacja szkoły w Kierzu
Ustępujący dyrektor oraz jego następczymi wysłuchali serdecznych słów podziękowań i gratulacji. Nie dało się ukryć wzruszenia.
Wszyscy rozmówcy podkreślali rolę i zasługi Witolda Woźniaka dla

szkoły. Podziękowania przekazali wójt gminy Zdzisław Woźniak,
przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, sekretarz gminy Monika Mączyńska oraz w imieniu rady rodziców Monika Kocia i Andrzej
Walas, a także uczniowie, dedykując odchodzącemu na emeryturę dyrektorowi specjalny program okolicznościowy.
O inauguracji nowego roku szkolnego piszemy na stronie 16.
(jaki)
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Trwają prace przy termomodernizacji (ocieplenie ścian i położenie nowej struktury) przy Szkole
Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim. –Całość prac kosztować będzie około 120.000 złotych i są to
środki pochodzące z budżetu gminy – wyjaśnia wójt gminy Zdzisław
Woźniak.
Przypomnijmy, że już wcześnie wyremontowany został dach szkoły, wymieniono również grzejniki c.o.
(jaki)
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Za nami kolejna sesja rady gminy
Kolejna w mijającej już kadencji sesja rady gminy odbyła się 6
września. Obradom przewodniczyła Marzena Piętak, przewodnicząca rady.
Po przyjęciu porządku obrad wójt gminy Zdzisław Woźniak
złożył sprawozdanie z pracy między sesjami. Wójt poinformował
o problemach związanych z budową ul. Iłżeckiej m.in. dotyczącymi
odwodnienia. Powiat chce na dodatkowe roboty (nowe rowy i przepusty po prawej stronie) od gminy kwoty 70.000 złotych. – Takich
pieniędzy w budżecie nie ma, ale – choć to inwestycja powiatowa – jesteśmy w stanie wygospodarować 30-35.000 złotych – stwierdził wójt.
Z. Woźniak poinformował o zakończeniu prac na ul. Spacerowej i Racławickiej oraz o podpisaniu umowy z MKS na dowóz uczniów.
W czasie przeznaczonym na wystąpienia gości, głos zabrał najpierw Łukasz Żuchowski, prezes MPWiK w Skarżysku-Kamiennej.
Prezes przedstawił zebranym na sesji nowy Regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku -Kamiennej,
który został złożony w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej
w Warszawie celem zatwierdzenia.
Przy okazji, podczas
dyskusji, Mariusz Szwanke
zwrócił uwagę na zbyt odległą częstotliwość odczytów
liczników, zaś Zdzisław Rymarczyk na nieprzyjemne
zapachy z sieci kanalizacyjnej. Ł. Żuchowski wyjaśnił,
że jedyną możliwością zdiagnozowania przyczyn nieprzyjemnych zapachów, jest
tzw. zadymianie, ale może się to odbyć tylko na koszt mieszkańców
(250,00 zł od 1 posesji). Prezes dodał, że o ile w domach instalacje mają
odpowiednie odpowietrzenie, to nieprzyjemne zapachy nie powinny się pojawiać. Przy okazji prezes wyjaśnił, że przyczyną opóźnień
w wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych są czynniki ludzkie (choroby pracowników) i liczne awarie na istniejącej sieci, ale zapewnił
zarazem, że do końca roku zostaną one wykonane. Na pytanie Sebastiana Pika o budowę przyłączy na ul. Świętokrzyskiej w Grzybowej
Górze prezes wyjaśnił, że udało się dojść do porozumienia z właścicielem działki, na której będzie zlokalizowana przepompownia.

Na sesji obecni byli mjr Mirosława Wąchocki z WKU Kielce oraz
mjr Paweł Brynsza z X Brygady Świętokrzyskiej Obrony Terytorialnej,
którzy zachęcali do wstąpienia do tego nowego rodzaju sił zbrojnych.
Głos zabrała również Barbara Kocia, która na sesję przyszła na
prośbę rodziców zaniepokojonych plotkami dotyczącymi budowy no-

wej siedziby przedszkola samorządowego czy też zamiarami sprzedaży działki, na której ma być ono budowane.
-Warunki lokalowe naszego przedszkola są bardzo
trudne. Mamy 80. dzieci, 4
roczniki, a tylko 3 sale. Ale
rodzice nie tylko narzekają
na warunki lokalowe, ale są
zbulwersowani słowami, które padają z ust kandydatów
na radnych, którzy zbierając
podpisy, po prostu mówią
głupoty, że gmina blokuje
budowę i chce sprzedać działkę. Co więc z tym nowym przedszkolem? – pytała B. Kocia.

Odnosząc się do powyższego wójt gminy Zdzisław Woźniak powiedział: -Rodzice mają rację, co do warunków lokalowych w przedszkolu. Chcę zapewnić, że działka nie zostanie sprzedana i że nowe
przedszkole powstanie. Mamy gotowy projekt i pozwolenie na budowę. W chwili obecnej szykujemy dokumentację pod przetarg. Będzie
to inwestycja dwuetapowa, a prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.
Wszyscy tu obecni są za budową.
Jacek Bryzik zarzucił wójtowi, że na inwestycję nie pozyskał dotacji (w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 nie było naboru wniosków
na tego typu zadania - red.) i biorąc kredyt na to zadanie wójt zarzyna
budżet gminy.
Odnosząc się do tego Monika Kocia stwierdziła: -Ja nie startuję na wójta, więc moja wypowiedź to nie element kampanii. Mówiąc
teraz o tym, że trzeba się zastanawiać nad budową, to anormalne.
Przedszkole musimy zacząć budować! Marzena Piętak i Renata
Kępa dodały, że przecież wcześniej była komisja i decyzję o rozpoczęciu budowy już podjęto. –Po to była komisja, aby podjąć decyzję
o budowie – uzupełnił je Janusz Sieczka. Tomasz Winiarski dodał,
że to element kampanii wyborczej. –A może przekształcić gimnazjum
i tym sposobem zaoszczędzimy? – zmienił nieco temat J. Bryzik. –
Nie będziemy wracać do przeszłości. Decyzja o budowie przedszkola
zapadła i koniec dyskusji. Choć to okres wyborczy, to nie okłamujcie
mieszkańców. Wybory miną, a my tu mieszkamy i żyjemy. Starajmy
się być uczciwymi ludźmi – stanowczo powiedziała Marzena Piętak.
-Przy optymalnym wysiłku, nie zarzynając budżetu gminy, jesteśmy w stanie
do września przyszłego roku
przedszkole wybudować –
zakończył dyskusję na ten
temat wójt Zdzisław Woźniak.
W dalszej części rada
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podjęła uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2018 r., zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Skarżysko Kościelne na lata 2018 do 2030, wyraziła zgodę na przyjęcie przez Gminę Skarżysko Kościelne w formie darowizny na własność w poczet gminnego zasobu nieruchomości, działki oznaczonej
nr ewidencyjnym 372/20 położonej w obrębie geodezyjnym Majków
oraz działki oznaczonej nr ewidencyjnym 3316/2 położonej w obrębie
geodezyjnym Skarżysko Kościelne i nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Skarżysko Kościelne uchwaliła
projekt Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z o.o. w Skarżysku -Kamiennej oraz ustaliła zasady usytuowania na
terenie Gminy Skarżysko Kościelne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a także maksymalną liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu
sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży, na terenie Gminy Skarżysko
Kościelne. Rada dokonała również zmian do programu Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie
gminy na rok 2018.
Jacenty Kita

Świetlica niemal gotowa

Na ukończeniu są prace związane z budową świetlicy wiejskiej
w Świerczku. Budynek stoi już w stanie surowym zamkniętym, trwają
ostatnie prace wykończeniowe wewnątrz budynku. –Termin ostateczny zakończenia i rozliczenia zadania to grudzień 2018 roku – mówi
Marzena Piętak, prezes Stowarzyszenia Nasz Świerczek.

Całkowity koszt zadania to 218.000 złotych, przy czym Stowarzyszenie Nasz Świerczek pozyskało 195.000 złotych z LGD Razem na
Piaskowcu w ramach Regionalnego Programu Obszarów Wiejskich.
(jaki)
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Odsłonięcie tablicy w 100.lecie odzyskania
niepodległości
W Majkowie 15 września uroczyście odsłonięta została tablica pamiątkowa w 100.lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości.
Uczestników uroczystości w imieniu organizatorów powitał Leszek Steć,
później prelekcję na temat wydarzeń
z 1918 roku wygłosiła prof. Urszula
Oettingen z UJK w Kielcach. Następnie głos zabrała wojewoda Agata Wojtyszek, po czym zebrani w świątyni
wysłuchali koncertu Artura Bińka
i Kamila Powrózka.

ski, senator Jarosław Rusiecki,
Starosta Powiatu Skarżyskiego
Jerzy Żmijewski, Przewodnicząca Rady Gminy Skarżysko
Kościelne Marzena Piętak,
Konsul Generalny Węgier dr
Adrienne Kormendy, Mariusz
Gosek, dyrektor biura poselskiego Zbigniewa Ziobry,
radni Rady Powiatu Skarżyskiego, radni Gminy Skarżysko
Kościelne, kombatanci oraz
mieszkańcy Majkowa.
Organizatorem wydarzenia byli Polski Korpus Drużyn
Strzeleckich oraz Światowy
Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Środowisko Szaracy

Później uroczystości przeniosły się na plac przykościelny, gdzie
odegrano Mazurka Dąbrowskiego, odsłonięto tablicę, a delegacje zło-

oraz Civitas Christiana, a finansowego wsparcia udzieliła Fundacja
KGHM Polska Miedź.

żyły wiązanki kwiatów. W imieniu naszego samorządu uczyniła to
przewodnicząca
rady
gminy Marzena Piętak.
Następnie
krótki
program artystyczny zaprezentowali uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych im. Armii Krajowej
w Skarżysku-Kamiennej.
Wśród
zaproszonych gości znaleźli się
m.in. Agata Wojtyszek,
Wojewoda Świętokrzy-

Ostatnim akcentem uroczystości był poczęstunek i występ kapeli
ludowej.
Jacenty Kita
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Uczcili swoją patronkę
Jak co roku w dekanacie
skarżyskim oraz w Jastrzębiu odbywają się spotkania
kolejarzy, którzy pragną
podtrzymać
wzajemną
więź i solidarność. Tradycyjnie grupy pracowników
kolei z parafii pw. św. Jana
Chrzciciela w Jastrzębiu,
Trójcy Świętej w Skarżysku

Kościelnym, św. Brata Alberta, Niepokalanego Poczęcia NMP, Matki Bożej
Ostrobramskiej w Skarżysku -Kamiennej oraz
Miłosierdzia Bożego w Lipowym Polu wraz ze swoimi sztandarami gromadzą się, by pod opieka
swojej patronki – św.
Katarzyny Aleksandryjskiej wypraszać
łaski dla siebie, swoich
rodzin oraz zmarłych
i poległych kolejarzy.
W minioną niedzielę
podczas mszy świętej
w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lipowym Polu modlili się pracownicy różnych sekcji
kolei, emerytowani kolejarze oraz ich rodziny. Ciepłe słowa uznania skierował do wszystkich ks. proboszcz Mirosław Maciąg, który
wskazał na trud i poświęcenie oraz na wartość wieloletniej więzi, jaką
utrzymują ze sobą kolejarze.
Agata Niziołek

do Kijowa. Podczas odwrotu, gdy resztkami sił cofał się od
Berezyny pomocy udzielił mu żołnierz, mieszkaniec Majkowa, niejaki Zuba Stanisław, powożący zaprzęgiem wojskowym. Razem dojechali do Białegostoku, gdzie formowała się
nowa armia. W latach 1920-1922 pełnił służbę na pograniczu
z Związkiem Radzieckim;
2) Wincenty Gładyś, Władysław Grzyb i wspomniany już Stanisław Piętak – służyli w VI Pułku Artylerii Polowej w Krakowie. Brali udział w walkach w okolicach Zamościa i okolicach Białegostoku;
3) Jan Płusa, Józef Młudziński, Leonard Gładyś, Marceli Kocia,
Jan Gładyś, Bolesław Błach (odznaczony Krzyżem Walecznych) i Jan Gałek (odznaczony Krzyżem Virtuti Militari klasy
V) – brali udział w obronie Lwowa, Warszawy;
4) niestety w obronie przed bolszewizmem śmierć ponieśli Daniel i Bronisław Piętakowie (nie byli braćmi) na terenie Ukrainy.
W czasie wojny w 1915 roku (latem) front ustabilizował się na południowych obrzeżach Grzybowej Góry (Przylaszczki i Pastwiska),
gdzie przebiegała linia okopów. Podczas jednego ze zwiadów wojsk
rosyjskich w okolicy toru kolejowego zginęło trzech Kozaków (ojciec i dwóch synów). Pochowano ich na cmentarzu choleryków i od
tej pory miejsce to nazywano potocznie Kozaki. W tym samym roku
została spalona połowa miejscowości (od wiatraka Gładysia do domu
Bolesława Płusy, który jako jedyny we wsi był murowany).
Po powrocie z wojny jej uczestnicy walnie przyczynili się do odbudowy Niepodległej Polski. Stanisław Piętak, Władysław Grzyb tworzyli Ochotniczą Straż Pożarną w Grzybowej Górze; Leonard i Wincenty
Gładysiowie budowali Szkołę Podstawową w Skarżysku Kościelnym;
Antoni Gładyś zajął się rzemiosłem, a pozostali rolnictwem i pracą
w zakładach na terenie Skarżyska-Kamiennej.
Walka o Niepodległą Polskę była ich nadrzędnym celem i jako
rolnicy, ojcowie rodzin, stanęli do boju, o czym powinniśmy dzisiaj
pamiętać.
Regionalista
Marian Gładyś

Zmienia się otoczenie strażnicy
W ciągu ostatnich kilku
lat nie do poznania zmieniła się strażnica OSP w Kierzu Niedźwiedzim. Teraz
przyszedł czas na zagospodarowanie jej otoczenia.
W ostatnim czasie przed
budynkiem położona została kostka brukowa, a na niej

Walczyli o Niepodległą
Na tablicy pamiątkowej znajdującej się na placu przykościelnym
w miejscowości Majków, gmina Skarżysko Kościelne, wymienionych
jest kilku uczestników I wojny światowej walczących o Niepodległą
Polskę. Pośród tych nazwisk są nazwiska mieszkańców Grzybowej
Góry, a to: Jana Gałki i Stanisława Piętaka. Jest to jednak niepełny wykaz uczestników walk o niepodległość z terenu miejscowości Majków,
jak i Grzybowa Góra. Z przekazanych mi informacji przez mieszkańców Grzybowej Góry w walkach o niepodległość brali jeszcze udział:
1) Antoni Gładyś – w latach 1918-1922. Poborowy do III Pułku Piechoty Legionów w Radomiu. Przeszedł przeszkolenie
na sanitariusza i brał udział w walkach na szlaku bojowym
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napis OSP Kierz. Wartość prac to około 16.000 złotych.
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(jk)

U S t r a ż a kó w

Wsparcie dla strażaków z Grzybowej Góry
W dniu 5 września br.
w Grzybowej Górze, w Remizie
OSP, odbyło się uroczyste podpisanie umowy dotyczącej dotacji celowej na realizacją zadanie
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
oraz ochrony przeciwpożarowej
poprzez dofinansowanie karosacji ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotni-

marki Jelcz ze stanu OSP Grzybowa Góra.
Po podpisaniu umowy Agata Binkowska podziękowała w imieniu własnym, jak też Marszałka Adama Jarubasa, za dotychczasowe
zaangażowanie druhów strażaków i życzyła wszelkiej pomyślności
strażakom i ich rodzinom.
Prezes Marian Gładyś dziękując za przekazaną dotację zapewnił,
że skaroserowany samochód poprawi bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie gminy i powiatu przez następne kilka lat. Karosacja
przeprowadzona będzie w firmie Osiny koło Częstochowy w terminie
do 15 października br.
(jaki)

Strażacy pielgrzymowali do Ostrej
Bramy

czej Straży Pożarnej w Grzybowej Górze kwotą 45.000 złotych.
Przekazujący tę kwotę Urząd Marszałkowski Województwa Świę-

Delegacje OSP Grzybowa
Góra i Lipowe Pole Plebańskie
z pocztami sztandarowymi
wzięły udział w pielgrzymce
strażackiej do Sanktuarium
Matki Bożej Ostrobramskiej
w Skarżysku-Kamiennej.
Uroczystości poprzedziła
wspólna modlitwa i odczytanie przez komendanta powiatowego PSP w Skarżysku-Kamiennej - st. bryg. Marcina

Machowskiego aktu zawierzenia strażaków Matce Boskiej Ostrobramskiej.
tokrzyskiego reprezentowali: Agata Binkowska - Członek Zarządu
Województwa Świętokrzyskiego, Zenon Piecaba - Dyrektor d/s Promocji Urzędu Marszałkowskiego, Ireneusz Żak - wiceprezes Zarządu
Wojewódzkiego ZOSPRP, zaś Gminę Skarżysko Kościelne: Marzena
Piętak - Przewodnicząca Rady Gminy Skarżysko Kościelne, Zdzisław
Woźniak - Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, Danuta Barwicka Skarbnik Gminy Skarżysko Kościelne.
Uczestników porozumienia oraz gości powitał Prezes OSP
Marian Gładyś, a następnie omówił potrzebę karosacji samochodu

Po nabożeństwie, któremu przewodniczył ksiądz Artur Fura, kapelan strażaków ks. Jerzy Karbownik poświęcił samochody pożarnicze i zaprosił na tradycyjną strażacką grochówkę.
Uroczystości uświetniła parafialna orkiestra dęta Bazylikon im.
ks. Kazimierza Jelonka.
(jaki)
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Doskonałe zakończenie wakacji
w Barwach Lata
Tłumnie pożegnaliśmy tegoroczne wakacje podczas imprezy
zatytułowanej Barwy Lata. Decyzja o przesunięciu imprezy o tydzień
z uwagi na pogodę, okazała się trafna.
Rozpoczęto tuż
po 15.00 w rytmach
muzyki disco dance.
Na scenie wystąpiła Karla (Karolina
Kurek), której na
scenie towarzyszyły
tancerki Julia i Natalia. Choć publiczność
podczas
koncertu

nej to występ Grzybowianek
przy akompaniamencie na
akordeonie Stefana Ruzika.
Mnóstwo
darmowych
atrakcji czekało na najmłodszych. Mieli miasteczko zabaw, fotobudkę, malowanie
twarzy, konkursy z nagrodami. Ogromne bańki mydlane wypuszczał prof. H20)

nie była jeszcze zbyt liczna,
to jednak było to doskonałe
wprowadzenie do popołudnia pełnego atrakcji.
Po koncercie wydarzenie oficjalnie otworzyli wójt
gminy Zdzisław Woźniak
i przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak życząc -

w imieniu organizatorów - zebranym na festynie udanej zabawy.
Później na scenie wystąpił zespół Romano pod kierunkiem
Krystyny Staszewskiej, któremu
akompaniował Roman Gładyś. Pan
Roman zaśpiewał i zagrał również
solo, w tym piosenki, z którymi startował do ośmiu edycji telewizyjnego
programu Mam talent, Cztery razy
został do niego zakwalifikowany.
Podczas jednej z edycji Kuba Wojewódzki powiedział do niego: Panie
Romanie. Rzucam narkotyki i słucham pana muzyki. Pan Roman pochwalił się także tym, że dotychczas
napisał 9 piosenek o piłce nożnej, a w
przyszłym roku zamierza zorganizować koncert o tej właśnie tematyce.
Elementy ludowe części artystycz-
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z MPWiK, które przeprowadzało również konkursy i serwowało
wodę sodową. Blok
zabaw poprowadzili
animatorzy kultury
z Krainy Szczęścia.
A wieczorem wystąpił zespół Mariusz
Sobczyk Band, który zagrał największe
przeboje disco polo.
Organizatorem
wydarzenia było Sto-
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Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”
Już po raz siódmy uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej
im. Stanisława Staszica 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 Przedwiośnie Stefana

warzyszenie Nasz Świerczek oraz Wójt Gminy Skarżysko Kościelne, wsparcia finansowego udzieliło LGD Razem na Piaskowcu, a ze

Żeromskiego. Poza fragmentami powieści uczniowie przygotowali
także ciekawostki z życia Stefana Żeromskiego – Patryk Paź, prezentację dotyczącą samej powieści – Michał Wiśniewski.
- W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę
zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie Przedwiośnia.
Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki
pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed
wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego
wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi – napisał
w liście propagującym akcję Prezydent RP Andrzej Duda.

strony Urzędu Gminy nad wszystkim czuwały Katarzyna Kotwica
i Anna Kubała. O nagłośnienie, efekty świetlne i dymne zadbał DJ
Tomasz Gluza.

Jacenty Kita

Przedwiośnie to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć
odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej.
Do tej pory ukazało się ok. 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań Przedwiośnia. Doczekało się też dwóch ekranizacji (1928, 2001).
Małgorzata Paź
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W Świerczku było na sportowo, na ludowo
i zabawowo
Na placu integracyjnym
w Świerczku 1 września odbył
się Festyn Sportowo-Rekreacyjny To i owo na sportowo.
Na doskonałej zabawie bawiły
się tłumy.
Od 13.00 trwały rozgrywki sportowe w piłkę nożną
oraz piłkę siatkową, dwie

leźli się: członek zarządu województwa Agata Binkowska, pełnomocnik marszałka województwa ds. seniorów Jerzy Pyrek, radna
powiatu Danuta Banaczek, wójt Zdzisław Woźniak, sekretarz gminy
Monika Mączyńska, radni
naszej rady gminy, prezes
MPWiK Łukasz Żuchowski
oraz Hubert Olejarz – wykonawca świetlicy wiejskiej,
która jest już niemal na
ukończeniu, a efekty prac
oglądali goście.
Potem wręczone zostały podziękowania tym

godziny później organizatorzy przygotowali blok gier, zabaw i konkursów dla dzieci, a na plac integracyjny wkroczył barwny korowód
seniorów.
Festyn oficjalnie otworzyła przewodnicząca rady gminy oraz jed-

nocześnie prezes Stowarzyszenia Nasz Świerczek (organizatora wydarzenia) Marzena Piętak w towarzystwie członków zarządu: Bożena
Jasek, Ewelina Olejarz, Marzena Ołownia i Elżbieta Wiaderny.
-Cieszę się, że dziś spotykamy się w tym miejscu z kilku powodów. Po pierwsze stanął długo wyczekiwany przez nas budynek świetlicy. Rok 2018 to rok
odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd
na dzisiejszym festynie
o tym wydarzeniu też
pamiętamy. Po trzecie
chcemy się wspólnie integrować – powiedziała
M. Piętak.
Wśród gości zna-
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wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wydarzenia:
-W Świerczku jest siła, co widać po ogromie prac, wykonanych często
społecznie – mówił wójt gminy Zdzisław Woźniak. Prezes Marzena
Piętak wiele ciepłych słów skierowała do Huberta Olejarza: -Chcemy
podziękować za to, że zawsze możemy na Was liczyć, że firma wykonuje wiele prac nie wynikających z umowy za darmo. Podziękowano
również Agacie Binkowskiej, Danucie Banaczek, Łukaszowi Żu-
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Festyn w Świerczku

Wspólnie można wiele zdziałać

chowskiemu oraz sponsorom wydarzenia, a byli
nimi: Urząd Marszałkowski
Województwa
Świętokrzyskiego, Urząd
Gminy Skarżysko Kościelne, Market Kaufland
– Marcin Kleczaj, Piekarnia Dom Chleba Ma-

O tym, że wspólnym wysiłkiem wiele można zdziałać na rzecz
lokalnej społeczności, świadczy postawa mieszkańców Świerczka, ale
również Lipowego Pola oraz ul. Leśnej i Kolonia w Skarżysku Kościelnym.
rzeny i Pawła Misterkiewicz oraz Agnieszka
i Tomasz Rut.
W części artystycznej wystąpiły zespoły
Romano, kabaret Grom
i zespół Grzybowianki.
Liczne atrakcje czekały
na dzieci – w tym Kraina Szczęścia, dmuchańce i stoisko MPWiK.

Serwowano regionalne potrawy i wypieki, a wieczorem do doskonałej zabawy zagrał zespół Koliber. Zabawa była wspaniała, o czym
świadczył rozbawiony ogrom ludzi.

W ostatnim czasie w czynie społecznym na placu integracyjnym wybudowali oni scenę oraz ułożyli w jeden
dzień 152 m2 kostki brukowej przed
sceną oraz przy urządzeniach siłowni
zewnętrznej. –Chcę szczególnie podkreślić rolę sołtys Bożeny Jasek, która
włożyła dużo pracy i energii, aby to
wszystko zorganizować. Chcę też podkreślić, że przy układaniu kostki wśród
17 osób, była jedna kobieta – Maria
Stefańska – mówi miejscowa radna
Marzena Piętak, prezes Stowarzyszenia Nasz Świerczek.
Kostkę brukową oraz materiały do wykonania sceny zakupiono
z funduszu soleckiego, prace wykonano społecznie, a nieodpłatnej
pomocy w postaci sprzętu
tj. koparki i zagęszczarki
udzielił Hubert Olejarz.
Dodajmy, że w nowej
świetlicy dzięki wsparciu Danuty Banaczek
w oknach zamontowane
zostały żaluzje przeciwsłoneczne.
(jaki)

Jacenty Kita

w r z e s i e ń 2018

Nasza Gmina 13

Fe s t y n N a L i p o w e j P o l a n i e

„Spotkanie z tradycją” na „Lipowej Polanie”

Kolejna bardzo udana i cieszącą się olbrzymim zainteresowaniem
impreza odbyła się na Lipowej Polanie.
Piękna polska jesień sprawiła, że przez całe popołudnie doskonale
bawiły się (ale i uczyły tradycyjnych rękodzieł) całe rodziny. Uczestni-

sko, zespół Romano, Grzybowianki, Śpiewające Chochliki oraz Darek
Bernatek.
Każdy chętny mógł wydoić krowę (z czego skorzystali m.in. wójt

ków wydarzenia w imieniu Stowarzyszenia Lipowa Polana w Lipowym
Polu Plebańskim powitała jego prezes, miejscowa radna Renata Kępa.
Na pięknym placu integracji odbyła się prezentacja 5. rodzajów
rzemiosła, a każdy uczestnik festynu mógł uczestniczyć w warszta-

tach: dawnej wsi, prząsniczki, powroźnika, wikliniarskich i kowalskich. Prezentowano również wyposażenie i używane na co dzień
przedmioty na dawnej wsi. Starsi patrzyli na nie z łezką w oku przypominając sobie młodzieńcze lata, młodzi z dużym zainteresowaniem.
W części artystycznej wystąpili Zespół Pieśni i Tańca Skarży-
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gminy Zdzisław Woźniak, sekretarz gminy Monika Mączyńska oraz
prezes MPWiK Łukasz Żuchowski),
dzieci chętnie brały udział w konkursach i zabawach z nagrodami, mogły
też pojeździć konno i korzystać z placu zabaw. Nie zawiodło znane nam
już stoisko MPWiK prof. H20, obecne
było też Nadleśnictwa Skarżysko ze
swym stoiskiem promocyjnym.
Przeprowadzono też licytację
m.in. książek przekazanych przez
Elżbietę Jach, obrazów Bogusława
Jelonka oraz Agnieszki i Tomasza
Musilaków. Zebrane 740,00 złotych

W Obiektywie

Wodociągi ostrzegają przed oszustami

zostanie przeznaczone na zorganizowanie pikniku dla dzieci.
Wieczorem doskonałą zabawę taneczną poprowadził DJ
Tomasz Gluza.
Sponsorami nagród byli: Rafał Kruk – Firma Crow-Bet/Mrówka

z Grzybowej Góry, Marek Sokolowski – Firma Comes, Drukarnia
Art.- Muz i Monika Mączyńska.
Wsparcia
finansowego udzielili Danuta
Banaczek, Marek Sokołowski – Comes i Rafał
Blajerski. Zarząd
Stowarzyszenia składa podziękowania dla Bożeny
Sadza za pyszne słodkości
oraz dla członków Stowarzyszenia za okazaną pomoc przy organizacji festynu.
Festyn pn. Spotkanie
z tradycją został zorganizowany ze środków pozyskanych z LGD Razem na
Piaskowcu finansowanych
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania: Wykorzystanie zasobów obszaru do promocji
poprzez wydarzenia kulturalne, objętych Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Jacenty Kita

W ubiegły piątek doszło do oszustwa i kradzieży, której padła 90
– letnia mieszkanka Skarżyska. Kobieta dała wiarę mężczyźnie, który
podawał się za pracownika wodociągów. Kiedy razem z nim seniorka
sprawdzała instalację wodną, towarzyszka oszusta plądrowała mieszkanie.
W związku z zaistniałą sytuacją Skarżyskie wodociągi informują,
mieszkańców o potencjalnych zagrożeniach oszustw i wyłudzeń pod
przykrywką np. sprawdzania instalacji wodnej lub jakości wody.
W wielu innych miastach w Polsce cyklicznie pojawiają się doniesienia o składaniu wizyt w domach przez osoby przedstawiające się
jako pracownicy wodociągów. Oszuści próbują wejść do domów lub
mieszkań pod pretekstem sprawdzania instalacji lub proponują spotkanie w celu omówienia tematu jakości wody i ewentualnej sprzedaży filtrów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorstwo wodociągowe odpowiada za jakość dostarczanej zimnej wody z sieci wodociągowej do wodomierza głównego, natomiast za stan i prawidłową
eksploatację dalszego odcinka instalacji czy przyłącza za wodomierzem odpowiada administrator lub jego właściciel.
Przepisy regulujące pracę Wodociągów upoważniają pracowników MPWiK do dokonywania kontroli przyłącza wodociągowego od
sieci wodociągowej do zaworu za wodomierzem głównym włącznie.
MPWiK informuje, że osoby reprezentujące zakład posiadają prawo
do wstępu na teren nieruchomości po okazaniu legitymacji służbowej.
-Pracownicy wodociągów poruszają się oznakowanymi samochodami (logo MPWiK oraz herb miasta) oraz mają robocze ubrania.
Pracownicy pogotowia wodno-kanalizacyjnego posiadają pełen ubiór
roboczy (spodnie oraz bluzę lub kurtkę) natomiast osoby odczytujące
wodomierze posiadają strój firmowy (koszulkę lub kurtkę). Zawsze
mają ze sobą legitymację służbową, a w razie wątpliwości można zadzwonić pod bezpłatny numer pogotowia wod.-kan. i zapytać czy osoba,
która przyszła do nas z wizytą jest pracownikiem wodociągów – podkreśla Prezes Zarządu Łukasz Żuchowski.

Kartki do powstańców warszawskich

Uczniowie klasy 2 napisali kartki do powstańców warszawskich.
Wszystko w ramach projektu Piękna Nasza Polska Cała, który ma na
celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
Na początku pod czujnym okiem pani Iwony Rafalskiej, poznali historię Powstania Warszawskiego oraz postać powstańca. Uczniowie
wyrazili uznanie i szacunek dla tych, którzy walczyli o wolność ojczyzny. W tej chwili kartki są już w drodze do żyjących bohaterów
powstania. A my czekamy na kontakt z którymś z nich.
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W S z ko ł ac h
w imieniu rady rodziców –
Monika Kocia.
Nowa pani dyrektor
szczególną uwagę zwróciła
na pierwszoklasistów, którzy
dziś pierwszy raz przekroczyli próg szkolny. Zaapelowała do młodzieży, rodziców i przybyłych gości, aby

W nowy rok szkolny z nową dyrekcją
3 września o 9.00 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego
w SP Skarżysko Kościelne. Wcześniej
Mszę św. w intencji uczniów, rodziców
i nauczycieli odprawił ks. proboszcz
Marian Czajkowski.
Podobnie jak podczas niedzielnej
adoracji, tak i dziś udzielone zostało
specjalne błogosławieństwo wszystkich zebranych uczniów, ich rodziców
a także pracowników szkoły i nauczycieli, na rozpoczynający się nowy rok
szkolny i katechetyczny.
Już w szkole przybyłych powitał
dyrektor Witold Woźniak, a po wpro-

wspólnie stworzyć harmonię dla rozwoju młodego pokolenia. Życzyła
uczniom, rodzicom, nauczycielom owocnej pracy.
(jaki)

Witaj szkoło!
W poniedziałek 3 września w Remizie OSP w Grzybowej Górze
odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019, w którym
wzięli udział uczniowie oraz ich rodzice i opiekunowie.

wadzeniu sztandaru i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego minutą
ciszy upamiętniono 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Na okoliczność zmiany dyrekcji szkoły, wzruszeniom nie było
końca, mimo że uczniowie pokazali, jak ustępujący dyrektor Witold
Woźniak był bardzo uznanym dla nich pedagogiem i jaki luksus

Uroczystość poprowadziła dyrektor Małgorzata Strzelec, która
serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych, a następnie odczytała list od Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. Pani

czeka Go na zasłużonej
emeryturze. Występ zakończyli petycją, która de
facto nakłoniła szefa, aby
pozostał na posterunku,
jako nauczyciel tak trudnego przedmiotu jakim
jest fizyka, o czym poinformowała nowa dyrektor Dorota Gibas.
Z rąk pana wójta
otrzymała oficjalną nominację na to stanowisko. Przedstawiła także
swoją zastępczynię – Beatę Pastuszkę. Gratulacje złożyła obu paniom
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Dyrektor przedstawiła dzieciom i rodzicom nowe panie nauczycielki
mające uczyć języka angielskiego i historii. Poinformowała również
o przydziale wychowawstw i sal, a na koniec życzyła wszystkim udanego roku szkolnego pełnego piątek i szóstek na świadectwie szkolnym.
rl
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Rozmaitości

Profilaktyczne spotkanie dla mężczyzn
W dniu 14 września 2018 roku Stowarzyszenie Szlem wspólnie ze
Stowarzyszeniem Gladiator zorganizowało spotkanie z dr Marcinem
Witkiem ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, które było poświę-

męski nowotwór, jest jednocześnie jednym z najczęściej występującym. Pod względem zapadalności i śmiertelności zajmuje u mężczyzn
drugie miejsce wśród nowotworów. Nowotwory pęcherza moczowego
stanowią 7 % wszystkich nowotworów złośliwych u mężczyzn i 2%
u kobiet. Jest siódmym najczęściej diagnozowanym nowotworem litym wśród mężczyzn na świecie. Jak zawsze podczas podobnych wykładów, dużo miejsca poświęcono szczególnie ważnej roli systematycznych badań profilaktycznych.
W spotkaniu udział wzięło kilkudziesięciu mężczyzn. Gościem
spotkania był wójt Gminy Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak.
Spotkanie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Skarżysku Kościelnym
zakończone poczęstunkiem, który przygotowało Centrum Integracji
Społecznej.
Zarząd Stowarzyszenia

Organizatorzy dziękują

cone zapobieganiu i leczeniu raka prostaty i nowotworów pęcherza
moczowego.

W trakcie wykładu oraz dyskusji wyjaśniono, czym jest prostata,
jakie pełni funkcje i jakie choroby oraz przypadłości z nią związane
mogą spotkać mężczyzn. Rak gruczołu krokowego, to najbardziej

Za pośrednictwem Naszej Gminy organizatorzy festynu charytatywnego dla Kacpra i Kai Pisaków w Lipowym Polu Plebańskim odbytym w dniu 18 sierpnia pragną podziękować sponsorom wydarzenia oraz wszystkim, którzy wspomagają leczenie
rodzeństwa.
Są to następujące firmy i osoby:
Usługi Ubezpieczeniowe i Finansowe – Monika i Rafał
Blajerscy, Przedsiębiorstwo Handlowe BATMAR – Barbara
Czerska, Marzena Pochwała, Teresa Pochwała, Ewa.FHU – Ewa
Falińska, Wioleta Skowron, Piekarnia Smacznie polecam – Piotr
Marcinkowski, Delikatesy Robert – Agnieszka Włodarczyk,
Delikatesy Centrum Skarżysko-Kościelne, Hotel Promień –
Danuta Banaczek, Kompleksowe Usługi Dekarskie – Małgorzata i Ludwik Niziołek, Transport Autokarowo-Ciężarowy - Izabela Hernik, LIDERHOUSE – Barbara i Bogusław Sieczka,
Budimex S.A. – Paulina Oller, PGE GiEK S.A. Kielce – Dariusz
Kozak, Jacek Han, Przychodnia na Zielnej – dr Maria Majewska,
Agnieszka Walczyńska, NSZOZ Plus Med. - Agnieszka Musielak, Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna – Konrad Kenig,
Starosta Powiatu Skarżyskiego – Jerzy Żmijewski, Urząd Gminy
Skarżysko-Kościelne – Fundusz Sołecki Rada Gminy Skarżysko
Kościelne: Marzena Piętak, Włodzimierz Foch, Renata Kępa,
Janusz Sieczka, Jacek Bryzik, Sebastian Pik, Rada Gminy Łączna - Jolanta Żaczek, KRUS Starachowice – kierownik Agnieszka
Buras, Biuro Notarialne - Agnieszka Staszek-Zubrzycka, Pracownia Reklamy – Andrzej Kamiński, Biuro Usług Pożarniczych
– Tomasz Golis, PUH SABO, Jastrząb – Bogusław Sadza, Firma
Pierrot - Sebastian Pik, MCK w Skarżysku-Kamiennej – dyrektor
Katarzyna Michnowska-Małek, ZSP nr 4 w Skarżysku-Kamiennej – dyrektor Robert Wójcik, Żaneta Szwed, Rada Rodziców
przy ZSP nr 4 w Skarżysku-Kamiennej – Agnieszka Kasprzyk,
Elwira Kupis, Stowarzyszenie Książęce – Emilia Tusznio, Stowarzyszenie Instytut bł. s. Ewy Noiszewskiej – Agata Niziołek,
Anna Rokita, Alina i Janusz Pisarkowie, Piotr Chyb, Agnieszka
Han, Elżbieta Ciołak, Barbara Różyc, Agnieszka i Łukasz Chyb,
Aneta i Wojciech Chyb, SKW Skarżysko-Kościelne – Maria
Obwarzanek, Nikola Ćwiek, Magdalena Niziołek, Patryk Paź,
Wolontariusze Niepublicznego Gimnazjum nr 6 Książęce –
Kamila Noskiewicz, Martyna Niziołek, Aleksandra Rokita,
Gabriela Kamionka, Elżbieta Chyb, Natalia Chyb, Sławomir
Kowalik i Skarżyscy Motocykliści, Atelier Fryzjerskie Anett –
Aneta Załęcka, Bogusław Jelonek, Cecylia Chyb, Zdzisław
Naszydłowski, Barbara Gałek, Urszula i Jan Kowalczykowie,
Jadwiga i Piotr Szymczykowie, Barbara Chatys i Przyjaciele,
Zbigniew Cieślak i Stanisław Cieloch, Druhenki i Druhowie
OSP Lipowe Pole Plebańskie.
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Sp o r t

Mistrzostwa Powiatu
w brydżu sportowym

Skarżyskiego

W dniu 8 września 2018 r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku odbyły się Mistrzostwa Powiatu Skarżyskiego w brydżu sportowym. W turnieju wzięło udział 27 par z całego województwa oraz
okolic.
Zwyciężyła para Marek
Działak - Marek Tutka ze
Świętokrzyskiego Związku Brydża Sportowego, drugie miejsce
zajęła para Pomtechu Zwoleń
Kamil Walczyk - Adam Strzelecki, a trzecie Piotr Szczygieł
- Bogdan Żelazowski z drużyny Szlem Skarżysko Kościelne
i Bolo Tomaszów Mazowiecki.
Najlepszą parą kobiecą była
para Anna Dawiec - Teresa
Piasecka, w mikstach zwyciężyła para małżeńska Stanisława i Jerzy
Maludzińscy, wśród juniorów najlepsi byli Karol Otawski i Michał
Mac.
Turniej odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, Starosty Powiatu Skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego, Prezydenta Miasta Skarżyska- Kamiennej Konrada
Kroniga, Wójta Gminy Skarżysko-Kościelne Zdzisława Woźniaka.

Puchary i nagrody wręczali Starosta Powiatu Skarżyskiego Jerzy
Żmijewski oraz Przewodnicząca Rady Gminy Skarżysko-Kościelne
Marzena Piętak.

Marek Jaskólski
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