ISSN - 1899-1769
WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Czerwiec 2012 r.

Rok V, Nr 6 (47)

W numerze m.in.:

Majówka Patriotyczna
w Świerczku

Dziś 24 str., gdzie piszemy m.in. o:
*
*
*
*
*
*
*

Egzemplarz bezpłatny

przy

kapliczce

kolejnej imprezie z cyklu „To i owo na ludowo”
(fotorelacja na str. 24),
bogatym w imprezy czerwcu,
o wydarzeniach w gminie i powiecie,
sesji rady gminy,
gościnnych występach naszych zespołów,
wielkim sukcesie szachistów,
życiu naszych szkół i biblioteki oraz
prezentujemy absolwentów gimnazjum.

Gala Mistrzów Sportu
To była przepiękna, choć nieco nietypowa majówka. Dopisała
pogoda, dopisali mieszkańcy Świerczka i całej gminy. Leśna sceneria
sprawiła, że Majówka Patriotyczna w dniu 26 maja przy kapliczce powstańczej miała swój niecodzienny urok.
Czytaj na str. 2-3

Rycerze Świętego Floriana
Mszą św. odprawioną w Lipowym
Polu przez gminnego kapelana strażaków ks. Mirosław
Maciąga rozpoczęły się tegoroczne
gminne
obchody
Dnia Strażaka.
Czytaj na str. 10

W dniu 28 kwietnia br. GLKS Grom w Skarżysku Kościelnym
przy pomocy Wójta Gminy Zdzisława Woźniaka zorganizował
I GALĘ MISTRZÓW SPORTU dla zawodników, którzy reprezentowali Gminę Skarżysko Kościelne na Wojewódzkich Igrzyskach LZS
w Fałkowie.
Czytaj na str. 21

Kolorowy zawrót głowy

Najbliższe plany Stowarzyszenia

Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym już po raz
szósty zorganizował konkurs szkolnych formacji tanecznych zatytułowany „Kolorowy zawrót głowy”.
Czytaj na str. 11-12

W niedzielę 22 kwietnia w świetlicy wiejskiej z udziałem wójta
Zdzisława Woźniaka
i przewodniczącego
rady Pawła Wiatra
zebrali się członkowie Stowarzyszenia
na Rzecz Odnowy
Zabytków Parafii św.
Trójcy w Skarżysku
Kościelnym
Czytaj na str. 11
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W y dar zenia

Majówka Patriotyczna przy kapliczce
w Świerczku
To była przepiękna, choć nieco nietypowa majówka. Dopisała
pogoda, dopisali mieszkańcy Świerczka i całej gminy. Leśna sceneria
sprawiła, że Majówka Patriotyczna w dniu 26 maja przy kapliczce
powstańczej miała swój niecodzienny urok.

Kapliczkę poświęcił ks. Marian Czajkowski

Część religijną Majówki rozpoczął ks. proboszcz Marian
Czajkowski. Najpierw dokonał poświęcenia kapliczki.
Następnie zebrani
odmówili litanię do
Matki Boskiej, modlitwę „Pod Twoją
obronę”, a później
odśpiewano „Maryjo,
Królowo Polski” oraz
„Boże coś Polskę”.
Głównym
motywem uroczystości
było
upamiętnienie
fundatora kapliczki,
powstańca stycznioProwadzący część religijną
wego Andrzeja Koci,

Piękna pogoda sprawiła, że mieszkańcy licznie przybyli na uroczystość

Nim rozpoczęły się główne uroczystości o głos poprosił przedstawiciel Marszałka Województwa Adama Jarubasa - Ireneusz Żak,
który odczytał okolicznościowe przesłanie od władz województwa.
Następnie wokół wyremontowanej rok temu kapliczki stanęły
poczty sztandarowe strażaków i kolejarzy.

Przed kapliczką stanęły poczty sztandarowe

Praprawnukowie powstańca Andrzeja Koci w towarzystwie wójta Zdzisława
Woźniaka

który w wieku 23 lat w 1863 roku poszedł walczyć z oddziałem gen.
Mariana Langiewicza o wolną Polskę. Z tego powodu na Majówce
zjawili się potomkowie powstańca: Mieczysław Woźniak, Czesław
Łyżwa, Janina Przybycień, Tomasz Łyżwa oraz Henryk Sadza.
Sylwetkę Andrzeja
Koci, jego powstańcze losy i okoliczności
ocalenia z rąk rosyjskich siepaczy przedstawił
mieszkaniec Lipowego Pola
Mieczysław Woźniak.
Andrzej
Kocia
kapliczkę
ufundował
w 1867 roku w podzięMieczysław Woźniak opisał losy przodków i
kowaniu za ocalenie.
powstania kapliczki.
dok. na str. 3
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Stała się ona miejscem kultu religijnego aż do 1939 roku i ponownie
od lat 90. XX wieku. W ostatnich latach opiekowała się nią sołtys
Świerczka Halina Sieczka, z której inicjatywy przy wsparciu mieszkańców, gminy i sołectwa została wyremontowana.

Głos zabrał wójt Zdzisław Woźniak

przez panie ze Świerczka pod okiem Marzeny Ołownia) oraz do pieczenia kiełbasek.
Na koniec miała miejsce biesiada przy ognisku ze wspólnym śpie-

Zebrani z zainteresowaniem słuchali opowieści Mieczysława Woźniaka

W dniu 7 listopada 2011 roku z inicjatywy Elżbiety Jach na kapliczce umieszczona została tablica z napisem:
„Matce Boskiej
w podzięce za uratowanie życia
w Powstaniu Styczniowym
tę kapliczkę zbudował w 1867 roku
powstaniec Andrzej Kocia ze Świerczka”
Losy Andrzeja Koci i dzieje kapliczki opisane zostały w okolicznościowej książeczce wydanej na tę okazję w nakładzie 200. egzemplarzy.
Następnie głos zabrał wójt Zdzisław Woźniak, który podziękował
rodzinie powstańca i organizatorom za przygotowanie tej pięknej uroczystości.
- Dziś jesteśmy żywymi świadkami historii ziemi, która ma swych
bohaterów – powiedział wójt, po czym wręczył przodkom Andrzeja
Koci upominki, rodzina zaś złożyła w kapliczce wiązankę kwiatów.
W dalszej części Anastazja Górzyńska, prezes Stowarzyszenia na
Rzecz Odnowy Zabytków parafii św. Trójcy zapowiedziała montaż
muzyczny przygotowany przez młodzież gimnazjalną i nieco starszą
pod kierunkiem Renaty Wolskiej.
W programie znalazły się wiersze i pieśni patriotyczne. „Redutę
Ordona” wyrecytował Grzegorz Lech. Karina Piętak przedstawiła „Gawędę o miłości do ziemi Ojczystej”, a Arkadiusz Piętak
„Żołnierza Polskiego”.
Na zakończenie wszystkim za udział w uroczystości podziękowała
A. Górzyńska i zaprosiła na „grochówkę powstańczą” (przygotowaną

Montaż słowno – muzyczny zaprezentowała młodzież

waniem pieśni patriotycznych i powstańczych.
Organizatorami Majówki byli: Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy
Zabytków Parafii św. Trójcy, Gmina Skarżysko Kościelne oraz
Sołectwo Świerczek.
Jacenty Kita

Anastazja Górzyńska dziękuje za udział w uroczystości

PS
Za rok minie 150 lat od wybuchu Powstania Styczniowego. Wśród
zebranych dało się słyszeć głosy o przygotowaniu godnych obchodów
tej rocznicy.
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221 lat temu uchwalono konstytucję 3 Maja

Uwaga mieszkańcy
Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym uprzejmie informuje, że
zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych po zmianie przepisów z dnia 03 października 2008 r. /Dz. U z 2008 r. nr 195, poz. 1198 / „…Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie zmiany danych,
które zamieszcza się w dowodzie osobistym, uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby oraz upływu terminu ważności dowodu osobistego….”.
O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić niezwłocznie
w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających ustalenie tożsamości osoby, w terminie 14 dni od dnia zmiany danych zamieszczonych w dowodzie oraz nie później niż na 30 dni przed upływem
terminu ważności dowodu.
Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne

Delegacja naszej gminy z przewodniczącym rady Pawłem
Wiatrem uczestniczyła w obchodach 221. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja w Skarżysku – Kamiennej.
Obchody patriotyczne rozpoczęła Msza św. w Sanktuarium Matki
Bożej Ostrobramskiej.

Po jej zakończeniu pod Pomnikiem Niepodległości zebrały się
poczty sztandarowe, władze miasta i powiatu, parlamentarzyści,
kombatanci, harcerze, uczniowie, mieszkańcy miasta. Po odegraniu
„Mazurka Dąbrowskiego” przez skarżyską orkiestrę dętą okolicznościowe przemówienia wygłosili starosta skarżyski i parlamentarzyści.
Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem.
(jaki)

Koledze
Grzegorzowi Pypeć
wyrazy najszczerszego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Brata

składają
Wójt Gminy
oraz Koleżanki i Koledzy
z Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym.
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„Noc Kupały – Noc Świętojańska”
Stowarzyszenie Kultury Zespół Pieśni, Tańca i Rozrywki
„Romano” składa serdeczne podziękowanie wszystkim sponsorom
oraz mieszkańcom naszej gminy za pięcioletnie wspieranie i pomoc
w działalności naszego Klubu 65+.
Piąte, jubileuszowe spotkanie „Cudze chwalicie, swego nie znacie”
chcemy spędzić razem z Wami zapraszając Wszystkich z Rodzinami
na wspólną zabawę „Noc Kupały – Noc Świętojańska”. Impreza odbędzie się w sobotę, 23 czerwca w godzinach od 20.00 do 1.00 na placu
przed Urzędem Gminy (w razie niepogody w świetlicy wiejskiej przy
ul. Kolonia 7).
W programie:
- gościnny występ chóru męskiego Mołdawia,
- kabaret Grom Skarżysko Kościelne,
- wystawa – niespodzianka,
- wspólne plecienie wianków z konkursem,
- degustacja najstarszego produktu z naszej wsi.
Oprawa muzyczna dla wszystkich pokoleń i prowadzenie imprezy
– DJ Tomasz Gluza.
Patronat nad imprezą sprawują Wójt Gminy Skarżysko Kościelne,
Prezes Banku Spółdzielczego w Wąchocku i „Tygodnik Skarżyski”.
Do zobaczenia
Zarząd i członkowie Zespołu

Z okazji Dnia Samorządowca składamy wszystkim
Pracownikom Samorządowym najserdeczniejsze życzenia pomyślności i satysfakcji w gospodarowaniu gminą.
Życzymy, aby zaangażowanie i trudna, codzienna praca była zawsze zauważona i doceniona przez mieszkańców.
Dziękujemy Wam, za pracę, dobre pomysły i decyzje podejmowane dla dobra lokalnych społeczności.
Radnym, Sołtysom i Pracownikom Urzędu Gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych pragniemy serdecznie podziękować za trud i poświęcenie, z jakim służycie miejscowemu społeczeństwu.
Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak
Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Wiatr
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Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za zasługi
w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczeni zostali: „Złotym Krzyżem Zasługi” Sylwester Hamera i Zdzisław Kuźdub,
„Srebrnym Krzyżem Zasługi” – Marek Grzyb i Kazimierz Adamczyk
a krzyżami brązowymi Piotr Janiec, Jak Kuliński i Dariusz Mróz.
Natomiast „Brązowym Krzyżem Zasługi” za zasługi w działalności
na rzecz społeczności lokalnej uhonorowani zostali Anna Leżańska
i Stanisław Czubak.
W części uroczystej wystąpił m.in. zespół instrumentalny z PSM
pod kierunkiem Kazimierza Długosza. Wręczono również nagrody
honorowe „Powiatowe Dęby”.
Jacenty Kita

22-lecie samorządu terytorialnego

Sołtys wyjaśnia
W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Zygmunta
Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej w dniu 25 maja odbyła się
uroczysta sesja Rady
Powiatu Skarżyskiego.
Uczestniczyli
w niej nasi radni powiatowi Danuta Banaczek
i Stanisław Czubak, sekretarz gminy Monika
Mączyńska, grupa radnych rady gminy i strażaków.

W związku z 22. rocznicą wyborów do organów samorządu terytorialnego, przybliżono pokrótce najnowszą historię samorządu w powiecie skarżyskim, a także wręczono odznaczenia i medale pracownikom samorządowym i osobom działającym na rzecz społeczności
lokalnej. Dokonała tego wojewoda Bożentyna Pałka - Koruba.

Nawiązując do artykułu „Pamięci Bohaterów 1863”, który ukazał
się w miesięczniku „Nasza Gmina”, jako sołtys sołectwa Grzybowa
Góra chciałbym dodać kilka zdań swojego komentarza.
Dziwię się, że tak poważna uroczystość obchodzona jest na terenie sołectwa Grzybowa Góra bez wiedzy społeczeństwa i samorządu
wiejskiego. Twierdzę tak, bo społeczeństwo nie było powiadomione
o uroczystości poprzez wywieszenie ogłoszeń, a samorząd w ogóle nie
wiedział, że cos takiego będzie się odbywało. OSP jako stowarzyszenie
ma swój teren, na którym może robić co chce, ale jeśli działania jego
wychodzą na teren sołectwa, uważam że o tym powinien wiedzieć samorząd sołectwa.
Jeśli już ta historia jest, to szanujmy ją godnie, z zaproszonymi
władzami miasta jak i gminy. W relacji, o której czytam w gazecie
czy też w Internecie, widzę na zdjęciach strażaków i kilku mieszkańców, którzy byli powiadomieni w ostatniej chwili. Uważam, że było
to robione pod publikę. Między innymi zauważyłem Panią Dyrektor
szkoły w Grzybowej Górze składającą zapalony znicz. Tak, uważam
że to jest chwalebne i do przekazania innym pokoleniom, ale niestety
P. Dyrektor była tylko w otoczeniu strażaków. Wiec pytam, gdzie były
dzieci szkolne, jeśli przekazywać historię, to tylko im, żeby była przekazywana z pokolenia na pokolenie a nie tylko w dzisiejszych czasach.
Nalegam. Jeśli już ta historia jest, obchodźmy tą rocznicę godnie,
tak jak przy mogile powstańca w Kierzu Niedźwiedzim.
Sołtys Sołectwa Grzybowa Góra
Gabriel Szewczyk

Rada w komplecie
Stefan Kiełek został wybrany na radnego w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym Nr 7 obejmującym Skarżysko Kościelne
II. Zdobył 105 głosów. Jego kontrkandydaci uzyskali następujący wynik: Paweł Kocia – 90 głosów, Grzegorz Półtorak – 32, Barbara Płusa
– 43.
Głosowało w sumie 272. osoby spośród 789. uprawnionych.
(jaki)

Wypłata stypendium szkolnego
Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym informuje, że wypłata
stypendium szkolnego odbędzie się od godz. 11.00 w dniu 14 czerwca 2012r.
Rachunki należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 11 czerwca 2012r.
Rachunki złożone po tym terminie zostaną rozliczone w kolejnej wypłacie.
Urząd Gminy
Skarżysko Kościelne
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Z prac rady gminy
Dziewiętnastą w tej kadencji sesję rady gminy w dniu 27 kwietnia
br. otworzył przewodniczący rady Paweł Wiatr witając obecnych na
niej radnych, sołtysów, pracowników gminy z wójtem Zdzisławem
Woźniakiem, dyrektorów szkół oraz gości w osobach radnego powiatowego Stanisława Czubaka, prezes Związku Nauczycielstwa
Polskiego Beatę Pastuszkę, przedstawicieli policji. Na sesji, w związku z omawianą tematyką, gościła również liczna grupa nauczycieli
ze szkół w Grzybowej Górze, Kierzu Niedźwiedzim i Lipowym Polu
Skarbowym, które gmina chce zrestrukturyzować.

-

Na początek radni zmienili porządek obrad. Wójt Zdzisław
Woźniak zaproponował zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały dotyczącej przekazania SP w Lipowym Polu Skarbowym osobie
fizycznej. –Osoba deklarująca przejęcie jej prowadzenia, pani Beata
Miernik, poinformowała mnie mailem i pisemnie, iż rezygnuje z podjęcia się tego obowiązku – stwierdził wójt.
Dodał, że już w lutym br. po licznych spotkaniach radni doszli do
wniosku, że to będzie najlepsza propozycja. – Teraz mamy pasztet,
a obecni niech wyciągną wnioski – dodał wójt.

spotkania z Zarządem Dróg Powiatowym i przedstawicielami
firmy „Bumar” odnośnie wykonania odwodnienia na ul. Staffa
w Majkowie,
- posiedzenia Lokalnej Grupy Działania, na którym rozpatrywano
m.in. wnioski naszej gminy w sprawie dofinansowania 3 złożonych przez gminę projektów (pisaliśmy o tym w ostatnim wydaniu „NG”),
- spotkania z proboszczem parafii Św. Trójcy ks. Marianem
Czajkowskim i grupą osób zainteresowanych, w sprawie wybudowania na cmentarzu parafialnym obelisku upamiętniającego
walki męczeńskie,
- działań związanych z wdrożeniem „ustawy śmieciowej”,
- posiedzenia Rady Społecznej SPZOZ,
- spotkania z proboszczem i konserwatorem zabytków w sprawie
dalszej renowacji kościoła parafialnego,
- spotkania z komendantem powiatowym Państwowej Straży
Pożarnej w sprawie przekazania samochodu strażackiego dla jednostki w Lipowym Polu,
- zlecenia za kwotę 40.221 zł opracowania dokumentacji projektowej na brakujące odcinki kanalizacji ul Św. Anny i Rudki oraz ul.
Polnej i Sosnowej.
Następnie Beata Pastuszka przedstawiła stanowisko Związku
Nauczycielstwa Polskiego dotyczące proponowanych zmian w oświacie. Związek nie zgadza się na zmiany, gdyż szkoły te utracą stabilność,
grozi to łączeniem klas, zmienią się warunki wynagradzania nauczycieli, niektórym nauczycielom grozi utrata pracy.
Jak zwykle radni skierowali szereg wniosków i interpelacji.
Michał Rymarczyk
- pytał o postęp pracy przy projektowaniu ul. Staffa oraz kwestię
odwodnienia tej ulicy,
Zbigniew Górzyński
- postulował zabezpieczenie tzw. „oczka wodnego” w Skarżysku
Kościelnym oraz biegnącego tam głębokiego rowu,
Gabriel Szewczyk
- do policji zaapelował o częstsze patrole ze względu na groma-

Odnosząc się do tej propozycji Zbigniew Górzyński zaproponował wycofanie wszystkich trzech uchwał dotyczących przekształceń
w szkołach. –Uważam, że wszystkie trzy szkoły trzeba potraktować
jednakowo – stwierdził radny Górzyński.
Alicja Pasis dociekała, czy gmina w jakiś sposób spisała z osobami
deklarującymi prowadzenie szkół jakiejkolwiek umowy. Wójt odpowiedział, że gmina ma tylko deklaracje tych osób.
Ostatecznie radni zdecydowali tylko o zdjęciu z porządku obrad
projektu uchwały dotyczącego szkoły w Lipowym Polu Skarbowym.
Następnie wójt Zdzisław Woźniak złożył radzie i zebranym sprawozdanie ze swej pracy w okresie między sesjami. Działania te dotyczyły m.in.:
- trwających zebrań wiejskich,
- posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia,
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dzącą się m.in. na przystankach wieczorami młodzież,
poruszył kwestię braku informowania mieszkańców na temat
obchodów rocznicy walk powstańczych w Grzybowej Górze,
Tomasz Winiarski
- po raz kolejny zgłosił potrzebę ustawienia znaku „Stop”
od Gąsaw,
- pytał o przetarg na modernizację drogi w Kierzu,
Zdzisław Rymarczyk
- zgłosił istnienie dzikiego wysypiska przy moście na granicy
gmin przy drodze od Majkowa,
- podziękował za naprawy cząstkowe na drodze w Michałowie,
- pytał o prawne i faktyczne przekazanie sieci kanalizacyjnej
do MPWiK,
-

Alicja Pasis
- ponowiła wniosek o wykonanie opaski wokół szkoły,
- pytała, kiedy pojawią się pracownicy robót publicznych
w Majkowie,
- prosiła o wyjaśnienie kwestii przeprojektowania sieci kanalizacyjnej w 3. miejscach w tej miejscowości,
Paweł Wiatr
- ponowił apel o patrole policji na ul. Polnej,
- pytał o harmonogram dalszych prac kanalizacyjnych,
W dalszej części radni przystąpili do podejmowania uchwał.
Szybko i bez większych uwag radni dokonali zmian w budżecie na
2012 rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2024,
wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości oraz w sprawie podjęcia
przez gminę działań związanych z nabyciem działki we wsi Świerczek
z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa.
Schody zaczęły się przy podejmowaniu uchwał „oświatowych”.
Zbigniew Górzyński wyraził obawę, że nauczyciele w przekształconych szkołach, po wyłączeniu ich z Karty Nauczyciela, stracą nawet
połowę zarobków. Gabriel Szewczyk pytał: -Czy jest inna alternaty-

wa? Co będzie, gdy szkoła się nie utrzyma? Czy rodzice nie zabiorą
dzieci do innych szkół? Czy nie jest to pierwszy krok do likwidacji
szkoły w Grzybowej Górze?
Alicja Pasis również zgłosiła szereg pytań: -Jakie są warunki brzegowe dla dyrektorów? Co gmina im gwarantuje, czy tylko subwencję?
Skoro jest tylko oświadczenie dyrektorów o woli prowadzenia szkół, to
co będzie jak się we wrześniu wycofają?
Wójt odpowiedział, że ma pozytywne opinie kuratora oświaty odnośnie proponowanych zmian i osób przejmujących szkoły.
Stwierdził, że gmina nie ma prawnych możliwości zawarcia umowy
przedwstępnej z dyrektorami.
Skarbnik Danuta Barwicka wyjaśniła, że zasady i sposób przekazywania pieniędzy na przejęte szkoły określone zostaną w odrębnej
uchwale, ale nie będzie to mniej, niż wynosi subwencja i nie więcej niż
koszty ich utrzymania i funkcjonowania.
Alicja Pasis dopytywała o los zawodowy nauczycieli dotychczas pracujących w tych dwóch szkołach. Sekretarz gminy Monika
Mączyńska odpowiedziała, iż nauczyciele dostaną nowe propozycje
pracy, które ustali nowy organ prowadzący. I albo je przyjmą, albo nie.
A. Pasis skierowała bezpośrednie pytanie do dyrektor Małgorzaty
Strzelec godzącej się na prowadzenie szkoły w Grzybowej Górze.
–Czy jest pani świadoma obowiązków i z pełną odpowiedzialnością
podjęła tą decyzję. M. Strzelec odpowiedziała, że decyzja została podjęta automatycznie, gdyż na ostatnie spotkanie przyjechała już osoba
deklarująca podjęcie prowadzenia tej szkoły. –Była to szybka i spontaniczna decyzja – dodała.
Ostatecznie za przejęciem szkół w Grzybowej Górze i Kierzu
Niedźwiedzim opowiedziało się 11 radnych, 3 było przeciw.
Na zakończenie obrad odpowiedzi na zgłoszone interpelacje
i wnioski udzielił wójt. I tak:
- rów do tzw. „oczka” zostanie zabezpieczony; ustawione tam zostaną znaki informujące o zakazie kąpieli, teren zostanie ładnie zagospodarowany (np. będą ławeczki);
- wójt nie był organizatorem uroczystości powstańczych
w Grzybowej Górze,
- znak „Stop” od Gąsaw zostanie lada moment ustawiony,
- w maju przeprowadzona zostanie akcja sprzątania, w tym „dzikich wysypisk”.
Wcześniej S. Czubak poinformował, że powiat stara się, aby budowa drogi w Kierzu była współfinansowana z programu tzw. „schetynówek”. Podobnie jak w przypadku ul. Staffa w Majkowie. Powiat nie
ma jeszcze odpowiedzi na temat wspólnego z Bumarem wykonania
odwodnienia tej ulicy.
Już po oddaniu tego wydania do druku w dniu 31 maja odbyła się
kolejna sesja. Radni i obecni na obradach mieli wysłuchać informacji
z przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 20 maja 2012r. Nowy radny – Stefan Kiełek –
miał otrzymać zaświadczenie o wyborze oraz złożyć ślubowanie.
Rada miała przyjąć sprawozdanie z działalności Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 rok, zatwierdzić sprawozdania finansowe SPZOZ w Skarżysku Kościelnym za 2011r., zatwierdzić sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej –
Samorządowej Instytucji Kultury w Skarżysku Kościelnym za 2011r.
oraz dokonać zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012r.
i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 do 2024. Ponadto
rada miała zdecydować o zaciągnięciu kredytu długoterminowego,
zmienić uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Skarżysko Kościelne
do Związku Międzygminnego pod nazwą „UTYLIZATOR” oraz
o przekazaniu prowadzenia Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu
Skarbowym Stowarzyszeniu.
Relacja w najbliższym wydaniu.
Jacenty Kita
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Oj, raz na ludowo
IV Prezentacje Zespołów i Kapel Ludowych za nami. W dniu
27 maja na scenie przed Urzędem Gminy w Skarżysku Kościelnym,
Koło Gospodyń Wiejskich w Grzybowej Górze zorganizowało kolejną cykliczną imprezę „To i owo na ludowo”, która raz że była bardzo
udana, a dwa nabiera
coraz większej rangi,
o czym świadczy liczba biorących udział
zespołów.
– Trzeba powoli
myśleć o nadaniu tej
imprezie rangi ogólnopolskiej – stwierdził w pewnym momencie wójt gminy Zdzisław Woźniak.
Dodatkowo pogoda sprawiła, że licznie przybyli na nią mieszkańcy, goście zaproszeni przez organizatorów, a dobra muzyka skłoniła do
doskonałej zabawy zebranych.
Tuż po 15.00 na scenę wszedł zespół „Grzybowianki”, który
zaśpiewał piosenkę powitalną, a następnie wszystkich zebranych
w imieniu organizatorów
powitali
Magdalena Piętak
i Gabriel Szewczyk.
–Prezentacje
czas
zacząć. Do przodu, szkoda czasu
– zapowiedział G.
Szewczyk przekazując prowadzenie imprezy Monice Kocia i Piotrowi Stefańskiemu.
Na scenie kolejno prezentowali się wokaliści – Wacław Pejas
z Sobótki i Władysław Ziewiecki z Tychowa Starego, zespoły ludowe
– „Grzybowianki”, „Marcinkowianki”, „Kumosie” z Gadki, „Sobótka”,

„Gromada” z Tychowa Starego,
„Pawłowianki” z powiatu lipskiego, „Gąsowianki” oraz zespół KGW z Wielkiej Wsi.
Jednak prawdziwy popis dały kapele „Bliżej
Serca” z Bliżyna z wokalistą Zbigniewem Jedlińskim
oraz Józefa Wyrwińskiego.
Na koniec połączyły swe siły, a wzmocnieni przez wokalistkę Annę
Tchórzewską dały niemal półgodzinny koncert, który wprawił publiczność w prawdziwy zachwyt i spowodował, że plac przez sceną wypełnił się tańczącymi. Połączona grupa musiała kilkakrotnie bisować!
Wszystkie występujące zespoły, kapele i wokaliści od organizatorów otrzymali okolicznościowe, pięknie wykonane listy z podziękowaniem.
O godz. 19.00 rozpoczęła się zabawa taneczna przy muzyce zespołów DEPOZYT BAND i KANSAZZ.
W trakcie imprezy organizatorzy podziękowali
również osobom wspierającym ich działalność.
Byli to poseł Marzena
Okła – Drewnowicz,
wójt Zdzisław Woźniak,
przewodniczący
rady
gminy
Paweł Wiatr,
członek zarządu powiatu Zenon Nowakowski,
radni powiatowi Danuta Banaczek i Stanisław Czubak i dyrektor SP
w Grzybowej Górze Małgorzata Strzelec.
Dziękowali również sponsorom: firmie „Dana” Danuty Banaczek,
Stanisławowi Chrzanowskiemu,
Stanisławowi Czubakowi,
Barbarze Piętka i Januszowi Sieczka, Annie i Janowi Lech, Danucie
Barwickiej, Janowi Sokołowskiemu, Annie Minda, Bożenie
Cielickiej, Robertowi Płóciennik, Tomaszowi Kwiatkowskiemu,
Annie Latała – BS Wąchock, Rafałowi Kruk, Gabrielowi Szewczyk

oraz KGW w Grzybowej Górze.
Organizatorzy zapewnili również bazę gastronomiczną, ogródek piwny, stragany dla dzieci i nie tylko, wesołe miasteczko
„Śmiecholandia”.
Patronat nad imprezą sprawowali: Wójt Gminy Skarżysko
Kościelne, „Tygodnik Skarżyski”,
Agencja
Wydawnictwo
–
Poligraficzna
PiS,
Stowarzyszenie Nasza Gmina
Skarżysko Kościelne, Firma
DANA, Zakład Przetwórstwa
Tworzyw
Sztucznych
Stanisław Chrzanowski.
Jacenty Kita
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Młodzi pianiści „Nad Kamienną”

Powiatowe obchody Dnia Strażaka
Tegoroczne powiatowe obchody Dni Strażaka miały wymiar dwojaki. Strażacy świętowali nie tylko swój Dzień, ale również 20-lecie
działalności Państwowej Straży Pożarnej.
W uroczystości uczestniczyli również nasi druhowie z prezesem
gminnym Zdzisławem Woźniakiem oraz z pocztami sztandarowymi.
Obchody rozpoczęły się Mszą św. w Sanktuarium Matki
Boskiej Ostrobramskiej.

Dalsza część obchodów miała miejsce na placu apelowym KP
PSP. Tutaj przy podniesionej fladze narodowej na maszt, odegrano
hymn narodowy przy licznym udziale zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli władz reprezentujących powiat oraz
urząd miasta, przedstawicieli służb zaprzyjaźnionych policji, nadleśnictwa oraz przedstawicieli instytucji.
Uroczystości rozpoczęto złożeniem meldunku na ręce przybyłego Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Kielcach
nadbrygadiera Zbigniewa Muszczaka. Po złożeniu meldunku głos
zabrał Komendant Powiatowy PSP w Skarżysku-Kamiennej st. bryg.
Sylwester Hamera, który w krótkich słowach powitania wszystkich
zaproszonych gości wyraził swą wdzięczność za ich obecność.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie wszystkim wyróżniającym się strażakom odznaczeń, medali , dyplomów i nominacji
na wyższe stopnie pożarnicze. Wśród wyróżnionych medalami oraz
odznaczeniami nie zabrakło osób cywilnych, które w ostatnim okresie
w sposób szczególny byli zaangażowani w promowaniu bezpieczeństwa pożarowego na terenie naszego powiatu. Medal 20-lecia otrzymał również wójt Zdzisław Woźniak.
Aby tradycji stało się zadość po okolicznościowych przemówieniach wszyscy chętni zostali zaproszeni przez gospodarza uroczystości Komendanta Powiatowego PSP w Skarżysku-Kam. na strażacką grochówkę.
(jaki)

W Skarżysku – Kamiennej odbył się V Międzynarodowy,
a jednocześnie XXX Ogólnopolski Konkurs Młodych Pianistów „Nad
Kamienną 2012”. Jedną z nagród dla laureatów wręczyła Monika
Mączyńska, sekretarz naszej gminy, która była jednym z patronów
i darczyńców Konkursu.

Nagroda z rąk M. Mączyńskiej trafiła do Julii Brymory ze szkoły
muzycznej w Bydgoszczy, która zajęła I miejsce w kategorii klas III
i IV.
Łącznie w tegorocznej edycji Konkursu zmagało się 44. młodych
pianistów z całej Polski.
Galę finałową uświetnił recital Ireneusza Boczka, utalentowanego pianisty, który swoją drogę na szczyt rozpoczął w Skarżysku. Galę,
po wręczeniu nagród, zakończył koncert laureatów.

Konkurs organizowany jest od 1982 roku, kiedy to ówczesny dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej - Dariusz Grzegorek, postanowił zorganizować konkurs aktywizujący uczniów i nauczycieli klas
fortepianu, a także umożliwiający konfrontację wyników nauczania
w trzech szkołach muzycznych w miastach położonych nad rzeką
Kamienną. Od roku 2008 ma rangę międzynarodową.
Jacenty Kita
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Rycerze Świętego Floriana
Mszą św. odprawioną w kościele w Lipowym Polu przez gminnego
kapelana strażaków ks. Mirosława Maciąga rozpoczęły się tegoroczne
obchody gminne Dnia Strażaka. Uczestniczyły w nich poczty sztandarowe jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy, władze
samorządowe gminy, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele zarządu gminnego OSP i powiatowego PSP ze Skarżyska – Kamiennej.
Można by rzec, że strażacy w tym roku świętowali wyjątkowo
„hucznie”, gdyż w trakcie Mszy św. w mury kościoła (lub bardzo blisko) uderzył piorun i w gniazdkach pojawił się… ogień! W homilii ks.
Maciąg pytał: -Co roku zadajemy sobie pytanie, kto to jest człowiek
odważny, który spieszy na ratunek innym? Jak rozumiemy bohaterstwo? Czy znaczenie tego słowa zmieniało się w czasie? I Odpowiedział:
-Bohaterstwo to sprzeciwianie się na co dzień szatanowi.
Bójcie się tych, co dusze zatracają, bo grzechu nie przykryje żaden mundur.
Mszę św. ks. proboszcz
zakończył życzeniami dla
druhów w dniu ich święta
posługując się jednocześnie
słowami Tomasza Mertona: „Musimy rozpoznać możliwości oraz wezwania, jakie przynosi ze sobą chwila obecna, i przyjąć je z odwagą,
wiarą i nadzieją”.
Drugą część uroczystości Dnia Strażaka w Lipowym Polu
Plebańskim rozpoczęli Tadeusz Chyb - prezes OSP w Lipowym Polu
Plebańskim oraz Piotr Janiec – gminny komendant OSP. Pierwszy
z nich przywitał gminnego kapelana OSP ks. Mirosława Maciąga,
dziękując jednocześnie za odprawioną Mszę św. w intencji strażaków,
Zdzisława Woźniaka -Wójta Gminy Skarżysko Kościelne i jednocześnie Prezesa Zarządu Gminnego OSP, Pawła Wiatra – przewodniczącego Rady Gminy Skarżysko Kościelne, radnych powiatowych –
Danutę Banaczek i Stanisława Czubaka, radnych gminnych: Renatę
Kępa, Włodzimierza Focha oraz Janusza Ulewińskiego a także
Elżbietę Jaromin – dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Lipowym
Polu. Następnie przywitał
Komendanta
Powiatowego
PSP
w Skarżysku-Kamiennej
brygadiera
Sylwestra
Hamerę z małżonką, druhów ochotników z jednostki OSP
w Kierzu Niedźwiedzim
z Komendantem Gminnym OSP Piotrem Jańcem, druhów z Lipowego
Pola Plebańskiego, Strażackie Druhenki, członków Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej i członków wspierających.
Druh Piotr Janiec przedstawił krótką historię jednostek OSP
w gminie Skarżysko Kościelne i zaprosił na prezentację multimedialną i program artystyczny w wykonaniu dzieci z rodzin strażackich
w składzie: Beata Niziołek, Agnieszka, Mateusz, Kacper Kowalik,
Karolina, Ela, Natalka i Mateusz Chyb.
Publiczność była bardzo poruszona i żywo, emocjonalnie reagowała na występ dzieci. Nie brakło wypieków na twarzach, ale także
i łez w oczach druhów strażaków. Bolesny temat „obiecanego, nowego
samochodu” dla jednostki OSP w Lipowym Polu Plebańskim wrócił jak
bumerang. Prezentacja dzieci kilkukrotnie przerywana była gromkimi brawami. Przedszkolaki podbiły serca publiczności. Druhowie byli
niezmiernie zaskoczeni, gdy na scenę do dzieci, dołączyły Strażackie
Druhenki, które po odśpiewaniu ostatniej piosenki założyły na szyje
swym mężom, chłopakom czy braciom zakupione przez nie na tę okoliczność krawaty ze specjalnym znakiem OSP.
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Po części artystycznej nastąpiło
wręczenie odznaczeń. Prezydium
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
w Kielcach nadało: złote medale: druhnie Danucie Banaczek,
Ireneuszowi
Stefańskiemu
i Jerzemu Koryckiemu z OSP
w Lipowym Polu Plebańskim, srebrny medal druhowi Mirosławowi
Czubakowi (OSP Lipowe Pole
Plebańskie) i brązowe medale druhom Krzysztofowi Maciejczak
i Piotrowi Suwara (OSP Kierz Niedźwiedzi) oraz Łukaszowi Nowak
(OSP Lipowe Pole Plebańskie).
W imieniu odznaczonych przemówił druh Jerzy Korycki, wiceprezes OSP Lipowe Pole Plebańskie, dziękując za zaufanie i dostrzeżenie wkładu pracy i poświęcenia odznaczonych druhów. Podziękował
także Wójtowi Gminy za wszelką, na miarę możliwości, okazywaną
pomoc.
Przemówienia okolicznościowe wygłosili także Zdzisław
Woźniak, który podkreślał, że „Strażak to osoba wszechstronna, która
ma nie tylko sprawność fizyczną, ale która ciągle podnosi swoje kwalifikacje”. Wójt zwrócił się także do rodzin strażackich, zaznaczając,
że wielokrotnie rezygnują z własnego wypoczynku, wyjazdu, a poświęcają się innym. Nadmienił także, że tutejsza jednostka zawsze coś
nowego przygotowuje
i że dzisiejszy program
artystyczny daje dużo
do myślenia.
Przewodniczący
Rady Gminy Skarżysko
Kościelne Paweł Wiatr
nawiązał do chrześcijańskich tradycji straży
pożarnych, do patrona – św. Floriana, do tradycji i kultury strażackiej.
Podkreślił, że bycie strażakiem, to duma i obowiązek. Podziękował
dzieciom i organizatorom za program artystyczny, w którym o poważnych problemach powiedziano ze zrozumieniem i ciepło. Życząc
strażakom uśmiechu, spojrzał na gromadkę małych aktorów w czerwonych mundurach, i zakończył słowami „widzę zastępowalność pokoleń, zastępowalność do trzeciego pokolenia, co daje wielką nadzieję”.
Serdeczne słowa podziękowania i uznania usłyszeli druhowie od
Sylwestra Hamery, który nie szczędził pochwał dla tutejszej jednostki za gotowość, dyspozycyjność i nieustanne wspieranie Państwowej
Straży Pożarnej w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Pogratulował zarządowi gminy takiej jednostki, a odnosząc się do kwestii samochodu
powiedział: „Samochód jest bardzo ważny, ale on nie jest dla straży,
on jest dla ludzi, wsi, gminy, dla każdego potrzebującego człowieka”.
Radny powiatowy Stanisław Czubak przytoczył słowa bł. Jan Pawła II:
„Człowiek jest wielki nie tym co ma, ale czym się dzieli z innymi”. „Wy
– mówił dalej S. Czubak
- jesteście właśnie takimi
ludźmi”.
Podtrzymując
nadzieje druhów na nowy
samochód powiedział, że
„krążą już legendy, że samochód też krąży i na pewno tu kiedyś przybędzie”.
Na koniec prezes
Tadeusz Chyb powiedział
o szkodach, jakie burza trwająca podczas uroczystej mszy świętej wyrządziła w wiosce podkreślając fakt, że człowiek rzeczywiście nie zna
dnia ni godziny, a następnie zaprosił wszystkich gości na posiłek.
Klara Niziołek
Jacenty Kita
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Najbliższe plany Stowarzyszenia
W niedzielę 22 kwietnia w świetlicy wiejskiej z udziałem wójta
Zdzisława Woźniaka i przewodniczącego rady gminy Pawła Wiatra
zebrali się członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków
Parafii św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.

Organizatorzy planują m.in. mecz hokeja na trawie pomiędzy
Samorządowcami a Rycerzami Kolumba, występ dzieci z Warsztatów
Terapii Zajęciowej ze Skarżyska – Kamiennej, koncert zespołu
„Concorde” i wiele innych atrakcji, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak
i dorosłych. Zabawa zapowiada się doskonale.

Na początku zebrania prezes Stowarzyszenia Anastazja
Górzyńska złożyła zebranym życzenia z okazji minionych świąt
Wielkiej Nocy. Zgromadzeni podzielili się świątecznym jajkiem, symbolem nowego życia.
Następnie prezes poinformowała o ukonstytuowaniu się wybranego w lutym nowego zarządu.
Z dotychczasowego składu zrezygnowały dwie osoby tj. Agnieszka
Pakuła i Maciej Gibas.
Na ich miejsce wybrani zostali Marzena Piętak oraz
Elżbieta Ścisłowicz.
W międzyczasie nowy zarząd się ukonstytuował. Prezesem nadal
pozostała Anastazja Górzyńska, a ponadto zarząd tworzą: Marzena
Piętak – wiceprezes, Jadwiga Kaleta – sekretarz, Maria Tarabasz –
skarbnik oraz członek zarządu Elżbieta Ścisłowicz. W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Urszula Śrębowata – przewodnicząca oraz
Elżbieta Jach oraz Waldemar Dwojak.

Później zebrani omówili założenia najbliższych zamierzeń tj.
„Majówki Patriotycznej” w dniu 26 maja oraz Parafialnego Festynu
Rodzinnego pod hasłem „Postaw na Rodzinę” w dniu 8 lipca.
Zebrani w ogólnych założeniach przedstawili założenia sztandarowej, dorocznej imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie
tj. Pikniku Rodzinnego. – W uzgodnieniu z Agatą Gulą z Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym roku odbędzie się on podobnie jak rok temu pod hasłem „Postaw na Rodzinę”
– powiedziała A. Górzyńska.

Jacenty Kita

Spotkanie DKK
W dniu 18 maja jedenaście osób zebranych w bibliotece świętowało piątą rocznicę powstania klubu DKK. Spotkanie upłynęło w miłej
i podniosłej atmosferze.
Uroczystość zaszczyciła sekretarz urzędu gminy Monika
Mączyńska. Na jubileuszu nie
zabrakło oczywiście tortu. Przy
słodkim poczęstunku wspominano poprzednie spotkania, omawiane książki. Jednak
głównym celem naszego zebrania była dyskusja o książce Jodi
Picoult „Drugie spojrzenie”. Nie
musisz wierzyć w duchy, by poczuć ich obecność. Jodi Picoult przekonuje, że na tym świecie istnieje nie tylko to, co można zobaczyć oczami...
Comtosook, Vermont, Stany Zjednoczone. Firma deweloperska
zamierza wybudować galerię handlową w miejscu pochówku Indian
Abenaki. Mimo ich gwałtownych protestów, zaczyna się budowa.
W tym samym czasie miasteczko nawiedza seria niewyjaśnionych
zdarzeń: z nieba spadają płatki róż, w powietrzu unosi się zapach owoców leśnych, a ziemia zamarza, chociaż jest środek lata...
Do pracy przystępuje Ross Wakeman, łowca duchów, starający się
nawiązać kontakt ze zmarłą narzeczoną, którą wciąż kocha miłością
prawdziwą i wierną aż... za grób. Badając paranormalne zjawiska na
spornym terenie, Ross poznaje tajemniczą Lię, która na nowo budzi
w nim ochotę do życia. Jednak to, co odkrywa Wakeman, wykracza
daleko poza wszystko, co mógłby sobie wymarzyć zarówno na tym,
jak na tamtym świecie... Pisarka podejmuje tu ważne i kontrowersyjne
tematy jak: miłość, zdrada, wolność jednostki. Jednak głównym tematem książki jest sprawa eutanazji. Mąż na prośbę śmiertelnie chorej
żony zabija ją. Książka polecana na wakacje!
Teresa Banaszczyk
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Kolorowy zawrót głowy
Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym już po raz szósty zorganizował konkurs szkolnych formacji tanecznych zatytułowany „Kolorowy zawrót głowy”.

Dyrektor powitał gości: dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Skarżysku – Kamiennej Romana Białka, sekretarz gminy Monikę
Mączyńską, tancerzy i ich opiekunów, rodziców, członków komisji
oceniającej, organizatorów.

Tym razem na dużej sali gimnastycznej rywalizowało łącznie 11
grup tanecznych – w sumie grubo ponad setka młodych tancerzy.
Licznie zebrana publiczność mogła podziwiać ciekawe układy taneczne i choreograficzne, jak również barwne i kolorowe stroje młodych tancerzy.

Obecnych na konkursie powitał dyrektor zespołu Witold
Woźniak: -Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnej imprezie,
która zaczyna nabierać charakteru imprezy wojewódzkiej. Młodzież
zaprezentuje nam dziś swe umiejętności taneczne.

Następnie kolejność występów zapowiedziała w imieniu organizatorów Marzanna
Dręga, a kolejne grupy
przedstawiała
Anna
Miernik. Młodzież występowała w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I-III szkoły podstawowe, klasy IV-VI
szkoły
podstawowe
oraz gimnazja.
Występy oceniało
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jury w składzie: Barbara Kwiatkowska – przewodnicząca oraz Renata
Wolska, Anna Rokita i Monika Chrobot.
Jako kryteria oceny jury przyjęło: poczucie rytmu, choreografię,
wrażenie artystyczne, strój oraz oryginalność.
Po obejrzeniu występów jury zdecydowało o kolejności miejsc:
Kategoria klas I-III
I miejsce – ZGAG 1 - Skarżysko Kamienna
II miejsce – Robaczki – Skarżysko Kościelne

Ogłaszając wyniki i podsumowując konkurs przewodnicząca jury
Barbara Kwiatkowska podkreśliła, że z roku na rok tancerze prezentują coraz wyższy poziom
artystyczny. Szczególne
uznanie członków komisji konkursowej wzbudziły występy grup najmłodszych.
Organizatorami turnieju ze strony szkoły
były: Beata Pastuszka,
Marzanna Dręga, Anna
Miernik. Nagrody fundowała Gmina Skarżysko Kościelne.
Celem konkursu jest popularyzacja różnorodnych form tanecznych, stworzenie możliwości do prezentacji i konfrontacji amatorskich zespołów tanecznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej przez
kontakt z tańcem i muzyką oraz integracja dzieci i młodzieży w obrębie środowiska lokalnego.
Kolejny, siódmy przegląd, już za rok.

III miejsce – ZGAG B2 – Kielce
Wyróżnienia: ZGAG 2 i Iskierki (Skarżysko Kamienna)
Kategoria klas IV-VI
I miejsce – Diamends – SP nr 1 Skarżysko Kamienna
II miejsce – Zombie Girls – SP Grzybowa Góra
III miejsce – Power Dance – Prywatny Zespół Szkół Skarżysko
Kamienna
Kategoria Gimnazjum:
I miejsce – Angels – Gimnazjum Nr 1 Skarżysko Kamienna
II miejsce – Stars – Gimnazjum Nr 3 Skarżysko Kamienna
III miejsce – Fantazja – Wąchock
Dodajmy, że w oczekiwaniu na werdykt jury wszystkie grupy najmłodsze pod kierunkiem instruktorki Agnieszki Czarneckiej wspólnie zatańczyły i zaśpiewały piosenkę „La Bomba” grupy King Africa.

Jacenty Kita
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Placek spod kamienia podbił Bieliny

Sukces Elżbiety Jach

Przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich z Grzybowej Góry
w osobach: sołtysa sołectwa Grzybowa Góra Gabriela Szewczyka,
Daniela Zięby, Edyty Kocia, Małgorzaty Król i Ewy Szewczyk w dniu
6 maja uczestniczyli na
zaproszenie organizatorów w festynie, który
odbywał się w Osadzie
Średniowiecznej
w miejscowości Huta
Szklana w Gminie
Bieliny
prezentując
„Placek spod kamienia”, który jako jedyny produkt w Gminie
Skarżysko

Długi
weekend
majowy w Gminie
Białaczów od 30 lat należy do Towarzystwa
Przyjaciół
Wąglan.
Również w tym roku
Towarzystwo zorganizowało w Świetlicy OSP
w Wąglanach XXXI
Międzynarodowe
Mistrzostwa
Polski
w poezji.
Wśród
tegorocznych laureatów znalazła się Elżbieta Jach ze Skarżyska Kościelnego.
Miłą ucztą duchową dla wszystkich obecnych był występ Teatru
Słowa i Tańca J.K z Krakowa w spektaklu „….myślą biegnę do ciebie
Norwidzie.” i „ Rozmowy Aniołów” oraz poezja Dariusza Pacaka.
W przerwie między spektaklami, laureaci recytowali swoje wiersze i dziękowali organizatorom za ciepłe przyjęcie oraz wspaniałą organizację imprezy.
(jaki)

Kościelne
został
wpisany na Krajową
Listę
Produktów
Regionalnych.
Placek cieszył się
wielkim
zainteresowaniem uczestników
zwiedzających Osadę
Średniowieczną.
Degustatorzy zachwycali się jego niepowta-

Na gościnnych występach
W dniu 8 maja kabaret „GROM” ze Skarżyska Kościelnego został
zaproszony do Kleczanowa, gmina Obrazów, powiat sandomierski na

rzalnym smakiem, dowodem czego były tłumy
ludzi oblegające stoisko.
Niespodziewanym
gościem
przybyłym
do naszego stoiska celem degustacji
placka okazał się Starosta
Powiatu
Skarżyskiego
Michał Jędrys z rodziną. Po prezentacji placka podziwiano Rycerzy
Średniowiecznych, którzy dali pokaz musztry rycerskiej.

(jaki)
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uroczystość środowiskową „Majówka Kleczanów 2012”.
Majówkę rozpoczęto Mszą świętą, a następnie odbyła się część
artystyczna. Miała ona na celu kultywowanie tradycji i twórczości ludowej regionu, międzypokoleniową integrację środowiska lokalnego.
Kabaret GROM wystąpił dwukrotnie. Raz na ludowo z przyśpiewkami, drugie wejście w swoim stylu i rodzaju. Kabaret GROM napisał
i wykonał piosenkę na uroczystość majówkową, ponieważ szkoła nosi
nazwę „Bohaterów Chłopskich”. Występy kabaretu rozbawiły publiczność, a my zostaliśmy bardzo miło przyjęci, za co dziękujemy organizatorom.
Szymon Płusa
11.05.2012r. kabaret GROM został zaproszony przez koło weteranów z Końskich na występy do Sielpi. Następnie 19.05.2012r. zostaliśmy zaproszeni na uroczystości 50-cio lecia LOK-u do Nałęczowa,
a 26-27 05.2012r. wyjeżdżamy do Lwowa i Rowno na Ukrainie. tam
będziemy mieli 4 występy.

c zerwiec 2012
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Będą walczyć na zawodach
krajowych
20 maja 2012 r odbyły się w Słomniku wojewódzkie eliminacje
turnieju szachowego „O Złotą Wieżę”. Dwa najlepsze zespoły awansowały do finału krajowego.

ziomie, a wszyscy uczestnicy zwracali uwagę na wspaniałą atmosferę
podczas imprezy.
Na zakończenie imprezy organizatorzy przygotowali jak zwykle
spotkanie integracyjne, poczęstunek, rozgrywki speedballa - sportowy paintball (dla osób powyżej 16 roku życia), a także (dla małych
i dużych dzieci) gry multimedialne. Wśród osób biorących udział
w Powiatowym Marszobiegu Wiosennym rozlosowane zostaną nagrody - niespodzianki ufundowane przez Starostwo Powiatowe i firmę
„Wtórpol”.
Zapisy: od 28 maja do 1 czerwca osobiście w Starostwie
Powiatowym, ul. Konarskiego 20, pok. 403 (IV piętro) lub telefonicznie – 41/3953-061 w godzinach od 8.00 do 15.00 – 1 czerwca do godz.
12.00.
Udział w imprezie jest bezpłatny.
(jaki)

Tenisowy turniej o Puchar Wójta
W
Zespole
Szkół
Publicznych
w
Skarżysku
Kościelnym rozegrany został szkolny turniej tenisa
stołowego „O Puchar Wójta
Gminy Skarżysko Kościelne”.
W rozpoczęciu turnieju udział
wziął wójt gminy Zdzisław
Woźniak oraz dyrektor szkoły
Witold Woźniak.

W zawodach jak co roku uczestniczył GLKS Grom Skarżysko
Kościelne i odniósł historyczny, wielki sukces zajmując II miejsce premiujące wyjazdem na finał centralny.
Grom uległ tylko LUKKS Kielce, a więc zawodnicy nasi jadą
w dniach od 1 do 6 czerwca na finał turnieju „O Złotą Wieżę” do
Olkusza, gdyż tam zostaną rozegrane mistrzostwa. Zawodnicy wystąpili w składzie: Zbigniew Górzyński, Tomasz Jędras, Kamil Kocia,
Paulina Żołądek. Jest to więc wielka promocja naszego klubu, naszej
gminy, naszego powiatu i województwa na arenie krajowej.
Zawodnikom gratulujemy.
Szymon Płusa

Zapraszamy na Powiatowy Marszobieg
Wiosenny
W najbliższą sobotę (2 czerwca) zapraszamy do Gminy Skarżysko
Kościelne na Powiatowy Marszobieg Wiosenny. Start nastąpi
o godz. 10.00 z placu przed Zespołem Szkół Publicznych w Skarżysku
Kościelnym.
Dla uczestników marszobiegu zapewniono bezpłatny transport
w obie strony:
Wyjazd: Łączna (Urząd Gminy) - godz. 9.00, Suchedniów (Urząd
Miasta i Gminy) - godz. 9.15, Bliżyn (Urząd Gminy) - godz. 9.15,
Skarżysko-Kamienna (parking przed Starostwem Powiatowym) godz. 9.30
Powrót: godz. 15.00.
Do przejścia i przebiegnięcia uczestnicy marszobiegu będą mieli siedmiokilometrową trasę. Metę zaplanowano na terenie szkoły
w Kierzu Niedźwiedzim.
Organizatorami imprezy są Starostwo Powiatowe w SkarżyskuKamiennej przy współpracy Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne
i Stowarzyszenia Creative Community.
Powiatowe Marszobiegi to jedne z najciekawszych imprez o charakterze sportowym organizowane w naszym mieście. Mają na celu
popularyzację zdrowego stylu życia, kultury fizycznej, czynnego wypoczynku, integrację środowiska ludzi aktywnych ruchowo oraz promocję powiatu. Poprzednie edycje cieszyły się wyjątkową jak na nasze
miasto popularnością, organizacja imprezy stała na najwyższym po-

W związku z tym, że uczniowie niezbyt dopisali, odbył się turniej międzyklasowy.
Wyniki końcowe były następujące:
I miejsce - klasa VIb
II miejsce - klasa VIa
III miejsce - klasa Vb
IV miejsce klasa Va
(jk)
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Dzień Matki w Lipowym Polu Skarbowym
Rada Sołecka Lipowego Pola Skarbowego w dniu 26 maja w godzinach popołudniowych dla świętujących tego dnia wszystkich mam
przygotowała spotkanie okolicznościowe.

Glijer, Konrad Pietras, Daniel Stankiewicz, Kacper Niziołek.
Za swój występ otrzymali słodki upominek ufundowany przez
Piotra Stopińskiego.
Program przygotowała Krystyna Foch, dekoracje Edyta Niziołek.
Po występie młodzieży, życzenia wszystkim mamom złożył
Włodzimierz Foch. Podziękował również Radzie Sołeckiej za przygotowanie spotkania, paniom za słodki poczęstunek, a panom za grilla
dla dzieci i młodzieży.
Jacenty Kita

Dzień profilaktyki
W Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym w ramach
Świętokrzyskich Dni Profilaktyki odbył się Dzień Profilaktyki zorganizowany przez dyrekcję i pedagoga.

Obecne mamy jak również sekretarz gminy Monikę Mączyńską,
też mamę, w imieniu organizatorów powitał Włodzimierz Foch.
Następnie młodzież przedstawiła słowno – muzyczny montaż związany z tematyką Dnia Matki. Swe talenty zaprezentowali:

Dla uczniów zostały zorganizowane dwugodzinne spotkania multimedialne z podziałem na kategorie wiekowe: klasy I –III, IV – VI
szkoły podstawowej oraz I, II – III gimnazjum. Spotkania prowadziło
dwóch trenerów z Małopolskiego Centrum Profilaktyki.
Dla klas I – III w ramach „opowieści dobrej treści” odbyło się spotkanie pod tytułem „Pokonać stworka agresorka” – zajęcia uczyły

Klaudia Glijer, Kinga Nowak, Karolina Róg, Andżelika Romańska,
Ola Romańska, Monika Pajor, Ola Bilska, Kinga Bilska, Patryk
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umiejętności wyrażania emocji, akceptacji uczuć przeżywanych przez
inne osoby, uświadamiały przyczyny agresji, sposobów radzenia sobie
z nią, pozwalały określić, które zachowania są właściwe, a które niewłaściwe, współpracy w grupie.
Dla uczniów starszych w ramach „dobrych wyborów” zorganizowano warsztaty „uczeń wolny od używek” rozwijające umiejętności decydowania o sobie, ochrony przed używkami, wyposażenia uczniów
w odpowiednie metody przeciwstawiania się namowom otoczenia.
Niezmiernie ważne jest, aby każdy uczeń wiedział, co jest dla niego
dobre, a co nie, co przynosi korzyści, jaki wpływ na przyszłość ma
wybór, jaki dokonuje.
Renata Wiatr
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Pik nik Archeo lo g i c zny Ry d n o

Piknik archeologiczny PraOsadaRydno

Przez cztery ostatnie dni
ubiegłego tygodnia na terenie
rezerwatu
archeologicznego
Rydno, leżącego na pograniczu gmin Skarżysko Kościelne
i Skarżysko – Kamienna odbywała się kolejna już edycja
plenerowej imprezy Piknik
Archeologiczny Rydno.
Jednym z ważniejszych
elementów imprezy była budowa prehistorycznego obserwatorium astronomicznego, co
było dziełem Stowarzyszenia
Creative Commmunity ze
Świerczka.
- Jest to możliwe dzięki temu, że nawiązaliśmy
współpracę z naukowcami
z Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach – powiedział Marek Gruszczyński, prezes stowarzyszenia.
Kilkakrotnie odbywały się inscenizacje pogrzebu wodza.
Nieustannie trwały warsztaty: wikliniarskie, muzyki „naturalnej”
i śpiewu etnicznego. Na żywo można było obejrzeć prezentacje ży-

czorne, plenerowe projekcje filmów (między innymi Avatar, Tańczący
z wilkami, Ja jaskiniowiec).
Warto dodać, iż działka, na której odbywał się Piknik
Archeologiczny, od grudnia ubiegłego roku, dzięki zgodnej decy-

zji radnych rady powiatu skarżyskiego jest już
własnością powiatu skarżyskiego. W przyszłości
planowane jest utworzenie
na jej terenie centrum naukowo-badawczo-edukacyjnego wokół Rezerwatu
Archeologicznego „Rydno”.
Przedsięwzięcie realizowane byłoby przez powiat skarżyski w partnerstwie ze Stowarzyszeniem
„PraOsada Rydno”.
Impreza była doskonałą formą popularyzacji
wiedzy o czasach prehistorycznych. To impreza
nie tylko rekreacyjna, ale
przede wszystkim edukacyjna i poznawcza, co pozwala namacalnie przekonać się, jak wyglądało życie ludzi z epoki kamienia.

cia ludzi w osadzie łowców reniferów, pokazy i spożywanie potraw
z epoki kamienia, prehistoryczną naukę języka angielskiego oraz wie-

c zerwiec 2012
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Wiwat Maj, Trzeci Maj!

Angielski śpiewająco

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja to ważne dla Polaków
święto. Przypomina ono, że w naszej historii nie brakowało ludzi,
dla których ojczyzna stanowiła najwyższą wartość. Uchwalona przez
Sejm Wielki konstytucja była pierwszą w Europie i drugą na świecie
(po Stanach Zjednoczonych) ustawą zasadniczą.

We wtorek 17 kwietnia 2012r.
uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Skarżysku Kościelnym wzięli udział
w konkursie „Angielski śpiewająco”.
Konkurs ten jest organizowany
przez Gimnazjum Nr 3 w Skarżysku –
Kamiennej, a jego głównym celem jest
nie tylko promowanie nauki języka
angielskiego, ale także wyszukiwanie
lokalnych talentów wokalnych.
Tematem przewodnim tegorocznego konkursu były „Szalone lata 80te”. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali utwory grupy Roxette, Wham
oraz Bon Jovi. Nad przygotowaniem
gimnazjalistów do konkursu czuwały Anna Rokita i Renata Wolska.
Talent muzyczny, choreografia i stroje sprawiły, że Agata
Kołodziej i Dominika Radek (akompaniament na skrzypcach) zaję-

W br. mija już 221 lat od tego wydarzenia, ale jest ono wciąż żywe,
zarówno wśród dorosłych, jak i wśród młodzieży.
Świadczą o tym uroczystości, które odbyły się 7 maja 2012 roku
w
Zespole
Szkół
Publicznych w Skarżysku
Kościelnym. Uroczystość
rozpoczęto odśpiewaniem
Hymnu Narodowego po
czym uczniowie z klas III
zatańczyli poloneza. Starsi
uczniowie recytując wiersze i śpiewając pieśni patriotyczne wprowadzili wszystkich w nastrój,
jaki towarzyszył uchwaleniu Konstytucji 3 Maja.

ły II miejsce, a zespół w składzie: Aleksandra Gospodarczyk, Daria
Gruszka, Dominika Kobierska, Marysia Wito i Maciej Wolski, zdobył III nagrodę.

Apel ten miał na celu nie tylko przypomnieć uczniom historię, zapoznać z głównymi postaciami i okolicznościami powstania pierwszej
polskiej konstytucji, ale przede wszystkim miał za zadanie uczyć patriotyzmu i dumy z dokonań własnego narodu.
Agnieszka Pakuła

18 Nasza Gmina

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Anna Rokita

c zerwiec 2012

Z Ż ycia Szkó ł

Chcą być bezpieczni na drodze

Nie pal przy mnie, proszę

W dniu 18 kwietnia roku 2012 uczniowie PSP Kierz Niedźwiedzi
w składzie: Julia Sasal, Dominik Woźniak i Dominika Wiśnios wzięli udział w powiatowym etapie turnieju „Bezpieczeństwo
w
ruchu
drogowym”
w Skarżysku – Kamiennej.
Turniej
zorganizowany był przez Powiatową
Komendę
Policji
w Skarżysku – Kamiennej
i Zespół Szkół Publicznych
nr 1. Uczniowie musieli wykazać się swoją wiedzą teoretyczną i umiejętnościami
praktycznymi. Najpierw rozwiązywali test o ruchu drogowym, a później na rowerze każdy uczestnik musiał przejechać przez miasteczko
ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nasi uczniowie pierwszy raz uczestniczyli w tym turnieju i zajęli V
miejsce na 15 uczestniczących zespołów.

Szkoła Podstawowa w Lipowym Polu przystąpiła do akcji propagowanej przez skarżyski Sanepid mającej na celu uświadomienie dzieciom szkodliwości wpływu nikotyny na organizm pod hasłem: „Nie
pal przy mnie, proszę”.

Przez cały rok dzieci uczestniczyły w różnorodnych zajęciach,
w których w formie zabawowej dowiadywały się o skutkach tego na-

Jolanta Woźniak

Myślę, więc czytam
23 kwietnia to Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.
W tym dniu w ZSP w Skarżysku Kościelnym poloniści Paweł Rokita
i Małgorzata Paź zorganizowali przedsięwzięcie „Czytamy książki”.

Nauczyciele czytali ciekawe lektury dzieciom w klasach trzecich SP,
natomiast gimnazjaliści prezentowali rówieśnikom przygotowane
przez siebie fragmenty ulubionych książek.
W celu promowania czytelnictwa, Paweł Rokita ogłosił także dla
gimnazjalistów konkurs na plakat lub fotografię pod hasłem: „Nie chcę
być głupi... więc czytam!”. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w maju.
(jk)

łogu. Na zakończenie tego projektu przygotowały specjalne przedstawienie, na które zostali zaproszeni rodzice, bo jak sam tytuł akcji
wskazuje, to oni są jej adresatami.
W humorystyczny sposób dzieci przedstawiły 9 maja bajkę na ten
temat. Wszystkim bardzo się ona podobała i nie brakło pochwał dla

małych artystów. Zajęcia prowadziła, jak również napisała scenariusz
bajki oraz przygotowała przedstawienie Agnieszka Tokarczyk.
A. Tokarczyk
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Rozmai tości

Strażacy czytają dzieciom
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu ,,Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”
działającego na terenie gmin: Mirzec i Skarżysko Kościelne
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 21.05.2012r. do 05.06.2012r.
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”, Mirzec Stary 9, od
poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00. Ostateczny termin składania
wniosków upływa 5 czerwca 2012 roku o godz. 14.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Razem na Rzecz Rozwoju” www.lgdrazem.eu.
Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria wyboru operacji wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru udostępnione są na stronach: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego,
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
i Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”
oraz do wglądu w siedzibie Biura Stowarzyszenia od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.
Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu ,,Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2012 roku wynosi 71.019,00 zł.
Minimalnymi wymaganiami, których spełnienie jest niezbędne do
wyboru operacji przez LGD, jest uzyskanie minimum 25 % punktów
z oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii wyboru”.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Stowarzyszenia oraz pod numerami telefonu:
41 276-71-87 i 41 271-30-33.

W ramach spotkań czytelniczych 26 kwietnia odbyło się spotkanie przedszkolaków ze strażakami z Lipowego Pola.

Prezes jednostki Tadeusz Chyb opowiedział dzieciom na czym
polega
praca
strażaka, w jakiego rodzaju akcjach
strażacy
uczestniczą.
Dużą
atrakcją
dla dzieci było
oglądanie wozu
strażackiego.
Największą jednak niespodzianką dla przedszkolaków była możliwość zobaczenia wozu strażackiego
od wewnątrz. Panowie strażacy pozwolili naszym dzieciom wsiąść do

Majowy turniej szachowy
Tradycyjnie już z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Gminnym
Ośrodku Kultury w Bliżynie rozegrany został turniej szachowy z udziałem 30. zawodników.
Zwyciężył Piotr Jędras ze Skarżyska Kościelnego, drugi był Łukasz
Łukomski z Kordiana Bliżyn a trzeci Jerzy Siek ze Skarżyska Kościelnego.
Wyróżniono również najlepszą kobietę – Katarzynę Rek (Kordian), najlepszą juniorkę (Karolinę Żak – Wieża Szydłowiec) oraz najlepszego juniora (Tomasz Szczepkowski (Starachowice).
(jaki)

Polna przejezdna
Czekali na to mieszkańcy tej ulicy od 1975 roku!
Dopiero w tym roku
udało się doprowadzić do
rozbiórki budynku kolidującego z ulicą, a następnie
wykonać podbudowę i położyć nową nawierzchnię
asfaltową.
(jaki)
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wozu strażackiego i obejrzeć narzędzia i urządzenia niezbędne strażakom do pracy.
Na zakończenie spotkania odbyło się czytanie książki pt. „Jak
Wojtek został strażakiem”.
Teresa Banaszczyk

c zerwiec 2012

Spo r t

Gala Mistrzów Sportu

przez Wójta Zdzisława Woźniaka i przewodniczącego rady Pawła
Wiatra. Podziękowania za promowanie Gminy Skarżysko Kościelne
i osiągane wyniki sportowe w zawodach sportowych oraz wzorową postawę godną prawdziwego sportowca otrzymali zawodnicy: Andrzej
Sieczka, Zdzisław Dudek i Zbigniew Czubak – warcaby; Paulina
W dniu 28 kwietnia
2012r
GLKS
Grom w Skarżysku
Kościelnym przy pomocy Wójta Gminy
Zdzisława Woźniaka
zorganizował I GALĘ
MISTRZÓW SPORTU
dla zawodników, którzy
reprezentowali Gminę Skarżysko
Kościelne na Wojewódzkich Igrzyskach LZS w Fałkowie.
Startowali tam siatkarki i siatkarze, szachiści i warcabiści.
Gala przebiegała w dwóch odsłonach na boisku „Orlik”. Głos
zabrał wójt gminy Zdzisław Woźniak witając obecnych, w tym gości z Ukrainy z Julią Bulaievą, doradcą ministra kultury tego kraju,
Pawła Wiatra – przewodniczącego rady gminy.
W części artystycznej wystąpił kabaret
„Grom” oraz zespół
„Romano”,
któremu
akompaniował Roman
Gładyś na gitarze oraz
Zofia Ślęzak na skrzypcach. Następnie wręczono podziękowania
i pamiątkowe pucharki

Żołądek, Kamil Kocia, Zbigniew Górzyński – szachy; Szymon Płusa
- tenis stołowy; Dominika Świercz, Katarzyna Dejworek, Paulina

Staniszewska, Lena Nowak, Klaudia Grzyb, Aleksandra Ludew,
Maryna Żak, Kaja Mamla, Martyna Drabik –
Na zakończenie w świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie integracyjne pokoleń.
Jeden z głównym organizatorów Gali Szymon Płusa powiedział:
-Jako prezes klubu pragnę podziękować zespołowi „Romano” za wspaniały występ, koleżankom i kolegom z kabaretu za pomoc oraz wszystkim uczestnikom za tak wspaniałą atmosferę. Myślę, że będzie więcej
takich uroczystości w przyszłości.
Jacenty Kita
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N owości w B ibli ot ece

Nowości w bibliotece
***
Grzegorz Janusz, „Misiostwo świata”.
Książka rodzinna, której czytanie jest
nie tylko świetna zabawą, lecz także wielkim
przeżyciem dla czytelnika. Autor poprzez
świat zwierząt i nietypowych bohaterów dociera do dzieci, pisząc: o tolerancji, lęku, akceptacji siebie, o miłości, o tym jak dobrze
być dobrym.
Krótko mówiąc; w sposób nie do końca
bardzo poważny, mówi o bardzo ważnych
sprawach w życiu małego i dużego człowieka.
Książka nagrodzona w II Konkursie
Literackim im. Astrid Lindgren, zorganizowanym przez Fundację
ABCXXI – „Cała Polska czyta dzieciom”, pod honorowym patronatem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz patronatem literackim Polskiej Sekcji IBBY. Jury Konkursu, nawiązując do najwyższych
standardów literackich wyznaczonych przez jego Patronkę, wybrało
spośród 583 nadesłanych prac i nagrodziło teksty o wysokim poziomie artystycznym i etycznym, które z pełnym przekonaniem można
polecać do czytania dzieciom i młodzieży.
***
Tadeusz Śliniak, „Bajkoteka”.
W książce, którą oddajemy do rąk małych Czytelników, zebraliśmy wiersze z obu
tomów Bajkoteki, które po raz pierwszy ukazały się w latach 80. XX wieku (Bajkoteka
pierwsza 1982, Bajkoteka druga 1985) i były
swoistym podsumowaniem twórczości dla
dzieci znakomitego krakowskiego poety.
Dar obserwacji, wielka wrażliwość, która pozwalała poecie wniknąć w psychikę
dziecka, spojrzeć na świat jego oczyma, oraz
niezwykłe poczucie humoru sprawiły, że oryginalne wiersze Śliwiaka
mimo upływu lat wzruszają i bawią kolejne pokolenia małych czytelników.
***
Diane Chamberlain, „Kłamstwa”.
Rodzinne historie są nakreślone na piasku, nie wykute kamieniu…
Poruszająca opowieść o zaufaniu, zdradzie i wybaczeniu…
Maya i Rebecca Ward są siostrami i cenionymi lekarkami. Podczas gdy Maya ogranicza się do spokojnej praktyki prowadzonej
wspólnie z mężem Adamem, Rebecca lubi ryzyko i ekstremalne sytuacje. Gdy w wybrzeże
Karoliny Północnej uderza potężny huragan,
Rebecca i Adam nakłaniają Mayę do uczestnictwa w akcji ratowniczej. Maya bez reszty
oddaje się niesieniu pomocy poszkodowanym, ale helikopter, którym transportuje rannych do szpitala, wpada
do wezbranej rzeki. Wydaje się, że katastrofy nikt nie przeżył.
W obliczu straty, Rebecca i Adam zbliżają się do siebie – najpierw
szukając pocieszenia, potem namiętności. Nie wiedzą, że kilka mil od
cywilizacji ranna Maya utknęła wśród obcych ludzi, którym być może
nie powinna ufać. Czy z dala od siostry, zawsze spieszącej jej na ratunek, Maya odnajdzie odwagę, by się ratować?
***
Jordi Sierra, „Casting”.
Veronica, Esperanza i Eugenio, zwany Geniuszem, przygotowują
się do kolejnego etapu castingu – od jego wyników uzależniają swoją
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przyszłość. Nieoczekiwane zdarzenia stawiają ich
plany pod znakiem zapytania.
Przychodzi czas na dorosłe decyzje. Wiem,
że tamten dzień odcisnął na nas swoje piętno, na
wszystkich trojgu, z różnych względów. Wiem,
że był to jeden z tych ważnych momentów, kluczowych i nieoczekiwanych. Ani wtedy, ani
później nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Ale
dziś, teraz, wiem, że to był “taki dzień”. Często
o nim myślę.
***
Małgorzata Cichalewska, „Lato Joanny”.
Ona przyjeżdża z Warszawy na wieś do rodzinnego domu. On uciekł ze stolicy na Mazury
przed wspomnieniami. Ona nieustannie szuka
dla siebie właściwej drogi, a swoim wykształceniem i zachowaniem drażni wiejską społeczność.
On znalazł bezpieczną przystań i próbuje ułożyć
sobie życie na nowo.
Joanna i Tomasz - studentka u progu dorosłego życia i czterdziestolatek z bolesną przeszłością.
W wielkomiejskim zgiełku mogliby się rozminąć. Na wsi, choć są bardzo zwyczajni, łączy
ich etykietka `inności`. Oboje lubią to, co ma korzenie w historii. Obojgu obcy jest wyścig szczurów i światopogląd,
którym rządzi wścibstwo i obłuda. Wkrótce rodzi się między nimi
uczucie, o które trzeba zawalczyć wbrew bezdusznym osądom i własnym wątpliwościom.
W tle zaś pojawiają się ważne dla mieszkańców miasta, czasem egzotyczne problemy oraz kpina ze stereotypów i przesądów.
Veronica, Esperanza i Eugenio, zwany Geniuszem, przygotowują
się do kolejnego etapu castingu – od jego wyników uzależniają swoją
przyszłość. Nieoczekiwane zdarzenia stawiają ich plany pod znakiem
zapytania. Przychodzi czas na dorosłe decyzje. Wiem, że tamten dzień
odcisnął na nas swoje piętno, na wszystkich trojgu, z różnych względów. Wiem, że był to jeden z tych ważnych momentów, kluczowych
i nieoczekiwanych. Ani wtedy, ani później nie zdawaliśmy sobie z tego
sprawy. Ale dziś, teraz, wiem, że to był „taki dzień”. Często o nim myślę.
Teresa Banaszczyk

Z wizytą w bibliotece
Wraz z przypadającym 8 maja
Dniem Bibliotekarza
i Bibliotek rozpoczął
się Tydzień Bibliotek,
który w tym roku
obchodzony jest pod
hasłem: „Biblioteka
ciągle w grze”
Już
pierwszego dnia ogólnopolskiej akcji w bibliotece w Skarżysku
Kościelnym odbyły się zajęcia dla najmłodszych. Bibliotekę odwiedziły dzieci ze szkoły podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim. W ramach
tygodnia 10 maja odbyło się spotkanie z pisarką Barbarą Kosmowską.
Wzięli w nim udział gimnazjaliści ze Skarżyska Kościelnego. Odbędzie
się również pasowanie na czytelnika a także spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki, który będzie obchodził 5 rocznicę swojego powstania.
Teresa Banaszczyk
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Barbara Kosmowska w bibliotece publicznej
W dniu 10 maja br. w bibliotece gminnej gościliśmy Barbarę
Kosmowską – cenioną, współczesną autorkę książek dla dorosłych
(m.in. „Teren prywatny”, „Gobelin”, „Prowincja”) oraz młodzieży
(m.in. „Buba”, „Buba: sezon ogórkowy”, „Puszka”).
Autorka od razu swoją serdecznością podbiła serca młodzieży.
Na początku opowiedziała o sobie i swojej pracy.
O tym, w jakim
otoczeniu
żyje
i pisze, o tym, co
wpływa na jej wyobraźnię twórczą.
W trakcie dyskusji podkreślała, że jest świadoma, jak wymagającym
odbiorcą pisarstwa jest młodzież i tego, jakich starań musi dokonać
autor, aby spełniać ich oczekiwania.
W swoich książkach podejmuje tematy trudnych
czasów, w jakich przyszło żyć
współczesnemu młodemu
człowiekowi i z jakimi problemami musi się on borykać, na jakie „pułapki nowoczesności” zostaje narażony
wówczas, gdy dorośli zajęci
własnym życiem, karierami, nie mają dla niego czasu.
Spotkanie
zostało
zorganizowane
we
współpracy
z Instytutem Książki.
Teresa Banaszczyk

Przedszkolaki w bibliotece

W dniu 17 maja 2012 roku dzieci z Przedszkola Samorządowego
w Skarżysku Kościelnym po raz ostatni w tym roku szkolnym odwiedziły Bibliotekę Gminną, kończąc w ten sposób całoroczny cykl
spotkań w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”.
W tym dniu Teresa Banaszczyk - kierownik biblioteki podziękowała dzieciom i wychowawcom za całoroczne zaangażowanie w akcję i wyróżniła te dzieci, które w ciągu roku szkolnego przeczytały
najwięcej książek. Przedszkolaki te otrzymały nagrody. Tego dnia
dzieci obejrzały także zaprezentowaną im inscenizację słowno-muzyczną pt.:
„Zaczarowany bajek świat”.
Na zakończenie uroczystości każde dziecko
otrzymało dyplom pasowania na czytelnika Gminnej
Biblioteki
Publicznej
w Skarżysku Kościelnym.
Zofia Sieczka

Egzaminy gimnazjalne i wkrótce
pożegnanie szkoły
W grupie 411.000 gimnazjalistów z całego kraju, piszących aktualnie egzaminy, jest grupa 68. uczniów Gimnazjum w Skarżysku
Kościelnym Poniżej publikujemy listę uczniów klas III Gimnazjum
w Skarżysku Kościelnym, którzy w dniach 24 - 26.04.2012 pisali egzamin gimnazjalny.
Klasa IIIa
Wychowawczyni
Tatjana Rojek –Figarska,
uczniowie:
Aleksandra
Bilska, Monika Błach,
Damian
Drożdżał,
Martyna
Dukielska,
Luiza Dulęba, Patrycja
Górecka, Jakub Herman,
Małgorzata Kubara, Karina
Kulita, Piotr Majewski,
Beata Niziołek, Bartosz
Pawełczyk, Jakub Płusa,
Klasa IIIa
Rafał
Sieczka,
Kamila
Skrzypek, Ernest Warwas, Monika Warwas, Maciej Witkowski,
Łukasz Witkowski, Krzysztof Zając, Krystyna Zielińska.
Klasa IIIb
Wychowawczyni
Agnieszka
WittNiewczas,
uczniowie:
Aleksandra
Ciok, Radosław Ciok,
Paulina
Długosz,
Hubert Duklas, Kamil
Gajewski, Aleksandra
Gałczyńska,
Hubert
Hernik,
Dominika
Jaśkiewicz,
Aneta
Kabała, Sandra Kateusz,
Dawid
Klimorowski,
Ewelina Kocia Natalia
Klasa IIIb
Kos, Piotr Lisowski,
Maciej Michalski, Agnieszka Piętak, Konrad Piętak, Dawid
Pisarski, Aleksandra Sieczka, Przemysław Skrzypczyński, Joanna
Stępień, Joanna Szyszka, Ernest Woźniak, Katarzyna Woźniak.
Klasa IIIc
Wychowawczyni
Renata Wolska, uczniowie: Justyna Czubak,
Agata Dąbrowa, Milena
Jelonek,
Dominika
Kliszewska,
Anna
Król, Krystian Kustra,
Michał Miernik, Karol
Nieczajew,
Adrianna
Pakuła, Adrian Pączek,
Dominik
Piętak,
Paulina Piętak, Klaudia
Pogorzelska, Aleksandra
Klasa IIIc
Pukeca, Monika Przybycień, Ewa Skowron, Artur Staszałek,
Damian Stefański, Krystian Szwed, Mateusz Szymański, Paulina
Barabasz, Karolina Wierzbowicz, Anna Zabawka.
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