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Egzemplarz bezpłatny

Nawiedzenie relikwii Jana Pawła II

W numerze m.in.:
* Olga Rudnicka w bibliotece,
* pielgrzymowanie i relaks,
* ruszyła budowa kanalizacji w Rudce,
* pasmo sukcesów naszych uczniów,
* papieska wieczornica w Lipowym Polu Skarbowym,
* strażacy dzieciom,
* w szkołach,
* konkurs wielkanocny rozstrzygnięty,
* sportowy tydzień rozpoczęty.

65. lecie OSP Lipowe Pole Plebańskie

27 kwietnia błogosławiony Jan Paweł II
wspólnie z papieżem
Janem XXIII wyniesieni zostali w Watykanie
na ołtarze. Parafia św.
Trójcy w Skarżysku
Kościelnym ten uroczysty czas przeżywała
w sposób szczególny. Od 25 do 27 kwietnia parafianie przeżywali
nawiedzenie relikwii błogosławionego Jana Pawła II.
Czytaj na str. 4-5

Wieczornica o naszym Papieżu

Strażacy z Lipowego Pola Plebańskiego w dniu Świętego Floriana – swego Patrona -świętowali jubileusz 65. lecia powstania w tej
miejscowości jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Czytaj na str. 10-12
Fotoreportaż na str. 20

I bieg o Puchar Wójta

Perfekcyjnie przygotowaną i wyreżyserowaną przez Anastazję
Górzyńską i Martę Kwiatkowską wieczornicę poświęconą błogosławionemu Janowi Pawłowi II oglądaliśmy 26 kwietnia w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym.
Wieczornica włączyła się w uroczyste nawiedzenie relikwii Jana
Pawła II trwające od 25 do 27 kwietnia w parafii.
Czytaj na str. 2

„Wy jesteście moją nadzieją…”

Blisko 100. zawodników wzięło udział w I biegu o Puchar Wójta
Gminy Zdzisława Woźniaka. W kategorii powyżej 16. lat zwyciężył
Michał Jagiełło, w grupie młodszej Bartosz Głowacki.
Czytaj na str. 19

Pod tym tytułem 28 kwietnia w świetlicy w Lipowym Polu
Skarbowym grupa jej wychowanków pod opieką Pauliny Waligóra
zorganizowała okolicznościowe spotkanie w związku z kanonizacją
Jana Pawła II.
Czytaj na str. 8

c z e r w i e c 2014

Nasza Gmina

1

Pa p i e s k a W i e c z e r n i c a

Wieczornica o naszym Papieżu
Perfekcyjnie przygotowaną i wyreżyserowaną
przez Anastazję Górzyńską i Martę Kwiatkowską
wieczornicę
poświęconą
błogosławionemu Janowi
Pawłowi II oglądaliśmy 26
kwietnia w kościele parafialnym pod wezwaniem
Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym.
Wieczornica włączyła się
w uroczyste nawiedzenie relikwii Jana Pawła II trwające
od 25 do 27 kwietnia w parafii.
Najpierw w imieniu organizatorów, czyli Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy, prezes Anastazja Górzyńska i wiceprezes Marzena Piętak wręczyli nagrody
ufundowane m.in. przez wójta gminy Zdzisława Woźniaka i Rycerzy Kolumba, laureatom konkursu recytatorskiego poświęconego
twórczości naszego Papieża.

Wcześniej przesłuchania prowadziła w imieniu organizatorów
prezes Anastazja Górzyńska, a oceniało jury w składzie: s. Anna
Wrzesińska, Teresa Celska, Jadwiga Kaleta i Marta Łykowska.
Ocenie jury podlegały: znajomość tekstu, jego interpretacja oraz
ogólny wyraz artystyczny. Po przesłuchaniu werdykt jury był następujący:
Kategoria do 10. lat
1. Marysia Gładyś
2. Patryk Jędrzejczyk
Patryk Paź
Wyróżnienie: Igor Dąbrowa
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Kategoria powyżej 10. lat
1. Magdalena Niziołek
2. Weronika Derlatka
Wyróżnienie: Julia Kupis
Kategoria gimnazjum
1. Klaudia Kruk
Monika Wiatr
2. Małgorzata Bernatek
3. Izabela Rak
Wyróżnienia: Gulia Cunto, Gabriela Stefaniak

Później ks. proboszcz Marian Czajkowski uhonorował zwycięzców konkursu wiedzy o Janie Pawle II zorganizowanym przez Martę
Kwiatkowską i Ewelinę Hamera. Otrzymali je: Ewa Kosela, Kinga Nowak i Patrycja
Bułka.
Nagrodzono
również Mariusza Matynię, który przygotował i zaprezentował
okolicznością prezentację multimedialną
opisującą życie naszego
Wielkiego Rodaka.
Za wielkie zaangażowanie w przygotowanie uroczystości
nawiedzenia, ks. proboszcz podziękował również Iwonie Półtorak,
Marcie Kwiatkowskiej, s. Annie Wrzesińskiej, Ewelinie Hamera.

W dalszej części zaprezentowany został program okolicznościowy przeplatany recytacjami nagrodzonych wierszy oraz występem
scholi parafialnej i chóru młodzieżowego pod kierunkiem Marty
Kwiatkowskiej. Występ uświetnili grą na flecie Karina Piętak oraz
na gitarach Andrzej Kwiatkowski i Adam Niziołek.
Jacenty Kita
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Olga Rudnicka w bibliotece

i wysłuchaniu wystąpień okolicznościowych - przedstawiciele samorządu, politycy, przedstawiciele różnych grup zawodowych i mieszkańcy miasta złożyli wiązanki i kwiaty.
(jaki)
W harmonogram spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki w Skarżysku
Kościelnym na stałe wpisały się spotkania z pisarzami. 7 maja 2014 r. gościem naszego klubu była Olga Rudnicka.
Jest to młoda pisarka ze Śremu, która ma duży dorobek literacki
– 9 wydanych książek o tematyce społecznej i kryminalnej m.in. Martwe
jezioro, Zacisze 13, Lilith, Natalii 5,
Cichy wielbiciel.
O. Rudnicka opowiadała o swoim
warsztacie pisarskim, o rynku wydawniczym, o inspiracjach, które czerpie z życia i … ze snów.
Barwnie przedstawiła również swoje życie prywatne: hobby, zmagania z za wczesną sławą, pracę asystentki osób niepełnosprawnych,
trudne przyjaźnie, wielką
miłość, relacje z matką i siostrą.
Członkinie DKK pytały o kreacje bohaterów,
o pomysły na kolejne książki, o dwa światy, w których
pisarka żyje, a które się wzajemnie przenikają: świat
realny i świat z pogranicza
fantazji i snu.
Dużo rozmawiałyśmy o stalkingu. Olga Rudnicka podjęła ten
trudny, a tak aktualny temat w powieści Cichy wielbiciel, która będzie
omawiana na kolejnym spotkaniu DKK.
Na zakończenie tego miłego spotkania pisarka rozdała autografy,
wpisała się do kroniki i podpisywała czytelniczkom swoje książki.
Spotkanie dofinansowano ze środków Instytutu Książki.
Teresa Banaszczyk

Kabaret „Grom” zajął II miejsce

10 maja 2014 w Galerii Korona Kielce odbyły się wielkie finały Świętokrzyskich Nagród Artystycznych SCYZORYKI FESTIWAL 2014.
Zespół kabaretowy Grom ze Skarżyska Kościelnego zajął w kategorii kabaret II miejsce. Bogdan Wenta, były trener kieleckich siatkarzy i reprezentacji Polski, kandydat na Posła do Parlamentu Europejskiego, odczytał nominowanych w tej kategorii i wręczył statuetki.
Organizatorzy Ryszard Sobieraj i redaktorki Echa Dnia podziękowali
wszystkim uczestnikom i dodali, iż było ponad 1000 zgłoszeń do tej
edycji Festiwalu.
(jk)

Wystawa obrazów Mariana Gładysia

„Wiwat Maj, Trzeci Maj…”
Mieszkańcy powiatu uroczyście uczcili 223. rocznicę uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Gminę Skarżysko Kościelne podczas obchodów
reprezentował przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr.
Rozpoczęły się one od uroczystej Mszy Świętej odprawionej
w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej. Po nabożeństwie zaproszono wszystkich do oddania hołdu twórcom konstytucji pod Pomnikiem Bojowników o Wolność i Niepodległość. Tam - po obejrzeniu
montażu słowno-muzycznego w wykonaniu młodzieży z II Liceum
Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej

W Gminnej Bibliotece Publicznej można oglądać wystawę obrazów Mariana Gładysia z Grzybowej Góry. Tym razem autor zapoznaje nas z namalowanymi pejzażami. Wcześniej można było oglądać
wystawę o tematyce marynistycznej.
(jaki)
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AKTUALNOŚCI

Nawiedzenie relikwii Jana Pawła II
27 kwietnia błogosławiony Jan
Paweł II wspólnie z papieżem Janem
XXIII wyniesieni zostali w Watykanie na ołtarze. To precedens w historii kościoła katolickiego – po raz
pierwszy dwóch żyjących papieży
– obecny Franciszek i emerytowany Benedykt XVI – kanonizowali
swych dwóch poprzedników. Oglądając na żywo relację telewizyjną
o godz. 10.15 padły słowa o tym, że
Jan Paweł II i Jan XXIII zostali wpisani w katalog świętych.

Parafia św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym ten uroczysty czas
przeżywała w sposób szczególny. Od 25 do 27 kwietnia staraniem
księży pracujących w parafii oraz Rycerzy Kolumba im. Przenajświętszej Trójcy Świętej w Skarżysku Kościelnym – Rada nr 15281 – parafianie przeżywali nawiedzenie relikwii błogosławionego Jana Pawła II.

W piątek 25 kwietnia wieczorem liczna
grupa parafian z księdzem
proboszczem
Marianem Czajkowskim na parkingu
obok urzędu gminy
oczekiwała na przyjazd
relikwii z Radomia.
Punktualnie o 19.30
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specjalne auto z relikwią
w asyście Rycerzy z Wielkim Rycerzem Marcinem
Piętakiem na czele, dotarła
na miejsce, a powitało ją odśpiewanie ulubionej pieśni
naszego Papieża Barki.
W imieniu władz samo-

rządowych słowa powitania przekazała zebranym sekretarz gminy
Monika Mączyńska: -W imieniu wójta gminy Zdzisława Woźniaka,
własnym oraz całej naszej wspólnoty gminnej chciałabym wyrazić radość i wdzięczność za to, iż w przededniu kanonizacji, możemy gościć
i czcić relikwię naszego Wielkiego Polaka, co pozwoli nam na duchową odnowę. Jest on dla nas
wzorem, a jego życie i czyny wskazują nam drogę
i cel. Za słowami Jana Pawła II: Wczoraj do ciebie nie
należy. Jutro niepewne…
Tylko dziś jest twoje – starajmy się żyć godnie, nie
pamiętając dawnych uraz,
ale również nie odkładając
na nieokreśloną przyszłość
tego, co należałoby zrobić
względem Boga i innych
ludzi. Żyjmy dobrze dziś, tu
i teraz.
Relikwię witali również: Wielki Rycerz Marcin
Piętak oraz przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr.
Później Rycerze Kolumba, delegacje z pocztami sztandarowymi
oraz parafianie procesyjnie przeszli do kościoła, a nad ich bezpieczeństwem czuwali strażacy ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy.
W kościele relikwię powitał ks. proboszcz Marian Czajkowski:
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AKTUALNOŚ c i
- Byłeś w niemal
wszystkich
krajach
świata. Dziś w tej małej
cząstce przybywasz do
naszej parafii. Chcemy
być przy Tobie przez
te dni. Chcemy nasze
prośby do Ojca kierować za Twoim pośrednictwem.

Po części modlitewnej i Apelu Jasnogórskim ze świecami w ręku
zebrani przeszli pod Pomnik Papieski, gdzie zapalone zostały znicze.
Przez całą sobotę trwało czuwanie przy relikwiach przygotowane
przez poszczególne grupy parafialne – Kółka Różańca Świętego, Trinitas, ministrantów i dzieci, Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy, Rycerzy Kolumba, Odnowy w Duchu Świętym,
Apostolat Maryjny, Grupę pielgrzymkową. Po nabożeństwie o godz.
19.30 rozpoczęła się przepiękna wieczornica poświęcona Janowi Pawłowi II przygotowana przez Anastazję Górzyńską i Martę Kwiatkowską.

Niedziela to czas pożegnania relikwii. Po nabożeństwie pożegnalnym młodzież wraz z siostrą Anna Wrzesińską sprzedawali kremówki, a Rycerze pamiątki z kanonizacji.
Po wieczornej mszy, parafianie ucałowali relikwię i nastąpił moment pożegnania.
Jacenty Kita

Pielgrzymowanie i relaks

Dwa autokary pielgrzymów w dniu 10 maja uczestniczyły w pielgrzymce na
Święty Krzyż. Pierwszą grupę
tworzyła młodzież w towarzystwie księży Mariana Czajkowskiego i Andrzeja Czajkowskiego oraz siostry Anny

Wrzesińskiej, drugą – członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy
Zabytków Parafii Świętej Trójcy z prezes Anastazją Górzyńską.
Pielgrzymi wzięli udział w nabożeństwie, modlili się przy relikwii Krzyża Świętego w klasztorze oraz zwiedzali to najstarsze polskie sanktuarium.
W drodze powrotnej członkowie Stowarzyszenia zatrzymali się na
postój w Bodzentynie, gdzie przy ognisku piekli kiełbaski, a nie zabrakło również typowo ogniskowego śpiewania.
(jaki)
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Z Ż yc i a S o ł e c t w

Michałów Rudka - rusza budowa
kanalizacji
6 maja w Skarżysku Kościelnym miało miejsce przekazanie placu
budowy dla wykonania robót budowlanych w ramach inwestycji pn.:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów Rudka, Gmina Skarżysko Kościelne.
Zadanie współfinansowane jest w ramach działania 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW na lata
2007-2013 z udziałem środków EFRROW, tytuł projektu: Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach:
Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Majków, Michałów Rudka.

Stronę przekazującą tj. Gminę Skarżysko Kościelne jako inwestora
reprezentowali w przekazaniu terenu budowy Ksawery Krupa – inspektor ds. drogownictwa, Andrzej Skrzypczak – Kierownik referatu
inwestycji, Robert Gładyś – inspektor ds. infrastruktury, Grzegorz
Pypeć – inspektor ds. ochrony środowiska.
Stronę przyjmującą tj. wykonawcę robót budowlanych reprezentowali: Michał Głazek – kierownik budowy, Tadeusz Bucior - kierownik robót elektrycznych, Edward Rolecki - kierownik robót drogowych.

Swój udział w przekazaniu placu budowy zaznaczyli również: Jarosław Kosakowski – projektant pełniący nadzór autorski oraz Czesław Gładyś – inspektor nadzoru branża sanitarna.
Procedurę przekazania placu budowy rozpoczęła sekretarz Monika Mączyńska. Po ustaleniach w siedzibie Urzędu Gminy osoby obecne na przekazaniu udały się na teren planowanej budowy.
Wykonawcą
robót
wyłonionym
w drodze postępowania przetargowego
jest Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowym EKOINSTAL w Ostrowcu
Świętokrzyskim,
z/s
Boksycka 135, 27-415
Kunów, reprezentowane przez: właściciela –
Czesława Głazka.

Zakres robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje:
kanały ściekowe grawitacyjne średnicy 200 mm z PVC – długość
projektowana 754,8 m,
– kanały tłoczne PE75x4,6 – długość projektowana 445,5 m,
– przykanaliki do granic nieruchomości,
– przepompownia ścieków wraz instalacją zasilania elektrycznego –
szt. 1,
– droga wewnętrzna do obsługi przepompowni ścieków.
Cena ofertowa ustalona w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamknęła się w kwocie brutto 342.825,18 zł.
Wymagany termin realizacji do dnia 31-07-2014r.
Robert Gładyś
–
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Wygrali „Bitwę na głosy”.

Sukces Marysi Gładyś

Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym wygrało Pojedynek
na Głosy - Kielce 2014. W sali widowiskowej WDK odbył się
II Pojedynek na głosy – konkurs wokalny dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowany przez
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach i Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa
Piłsudskiego w Kielcach.
Wzięło w nim udział blisko 200. młodych artystów. Zadaniem solistów i zespołów było zaśpiewanie jednej piosenki z repertuaru polskich artystów oraz jednej pieśni patriotycznej. Celem imprezy było promowanie postaw i zachowań
patriotycznych oraz propagowanie kultury muzycznej, wyszukiwanie talentów i oswajanie młodych adeptów sztuki
z występami na forum publicznym.
Naszą szkołę reprezentował zespół wokalny w składzie:
Daria Gruszka, Dominika Kobierska, Aleksandra Gospodarczyk, Weronika Kowalik, Wiktoria Kuźdub, Paulina
Ulewińska, Dominika Wiśnios, Aleksandra Pająk, Adam
Niziołek, Maciej Wolski. W kategorii piosenka polska zespół
wykonał piosenkę z repertuaru Eney Skrzydlate ręce, natomiast w drugiej kategorii – pieśń patriotyczna utwór Kocham
Cię Polsko. Według jury, w którym zasiedli miedzy innymi:
Magda Paradziej i Łukasz Mojecki z szesnastki Andrzeja
Piasecznego z programu Bitwa na głosy i Marcin Korbacz
– perkusista zespołu De Mono, nasi uczniowie okazali się
bezkonkurencyjni. Zajęli I miejsce. Zwycięską grupę przygotowywała Renata Wolska. Artystów wspierała liczna grupa
kolegów ze szkoły.
Patronat nad festiwalem objęli: wiceminister obrony narodowej, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Kuratorium Oświaty, Kolporter,
Echo Dnia, Radio Kielce, TVP Kielce, zespół De Mono, Radio
Kielce i Radio Fama.
Agnieszka Pakuła
Renata Wolska

7 maja 2014r. w Wojewódzkim
Domu Kultury w Kielcach odbyły się eliminacje wojewódzkie do
XXIV Ogólnopolskiego Małego
Konkursu Recytatorskiego.
W eliminacjach wzięli udział
uczniowie z powiatów: kieleckiego, koneckiego, skarżyskiego, jędrzejowskiego, włoszczowskiego,
pińczowskiego, buskiego i kazimierskiego.
W konkursie wzięła udział
uczennica III klasy Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
Marysia Gładyś. Do konkursu
uczennicę przygotował polonista
Paweł Rokita. Marysia zaprezentowała dwa utwory: fragment powieści
Małgorzaty Musierowicz pt. Szósta klepka oraz wiersz Jana Brzechwy
pt. Zapałka. Do finału jury wytypowało z 37. uczestników konkursu 5.
uczniów klas I-III i 5. uczniów klas IV-VI, w tym Marysię Gładyś.
Laureaci eliminacji regionalnych zaprezentują się podczas finału
konkursu w Starachowickim Centrum Kultury, który odbędzie się
w dniach 31 maja - 1 czerwca 2014r.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Anna Rokita

Nasi znów górą!
We wtorek 29 kwietnia w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej odbył się XII Powiatowy Konkurs
Ortograficzny Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Konkurs
wymagał znajomości zasad pisowni i świadomego wykorzystywania
ich w praktyce. Jak każdy konkurs, odwoływał się do zdrowej rywalizacji i miał za zadanie wyłonić uczniów najlepiej posługujących się
językiem pisanym. Dyktando zostało opracowane na podstawie ogólnodostępnych dyktand, a pisało je 44 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.
Laureaci w kategorii gimnazjum:
1. Dorota Lenzion – Publiczne Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym
2. Monika Młodawska – Gimnazjum Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
3. Dawid Kabała – Publiczne Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym
4. Damian Potrzeszcz – Publiczne Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym
5. Magdalena Kuszewska – Gimnazjum w Bliżynie
Wyróżnienia:
1. Daria Sieczka – Gimnazjum Nr 4 w Skarżysku-Kamiennej
2. Aleksandra Deperas – Gimnazjum w Bliżynie
Małgorzata Paź
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„Wy jesteście moją nadzieją…”
Pod tym tytułem 28
kwietnia w świetlicy w Lipowym Polu Skarbowym grupa jej wychowanków pod
opieką Pauliny Waligóra
zorganizowała okolicznościowe spotkanie związane
z kanonizacją Jana Pawła II.
Na to wyjątkowe spotkanie przybyło ponad pół
setki mieszkańców Lipowego Pola Skarbowego oraz
Plebańskiego, a powitał ich
w imieniu rady sołeckiej
Włodzimierz Foch.
- Mamy bardzo dużo talentów. Codziennie w trak-

cie zajęć zaskakują
mnie swymi pomysłami.
Dzisiejsze
spotkanie to nasz
pomysł na podziękowania za pontyfikat
i kanonizację Jana
Pawła II – stwierdziła przed częścią
artystyczną Paulina Waligóra.
Młodzież
najpierw zaprezentowała montaż słowno – muzyczny uatrakcyjnione pokazem multimedialnym. Wystąpili: Ola Bilska,
Inga Bilska, Oliwia Bućko, Karolina Minda, Kinga Nowak,
Aleksy Kiełbasa – Niziołek, Kacper Niziołek, Dominik Sadza. Na gitarze przy śpiewie Barki akompaniowała Marlena

Ludew. Za występ młodzież
została uhonorowana pięknymi albumami ufundowanymi
przez Włodzimierza Focha.
Drugim elementem wieczornicy było rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego Jan Paweł II oczami dziecka. Wpłynęło pięć prac: Ingi Bilskiej,
Oliwi Bućko, Aleksa Kiełbasy-Niziołek, Kacpra Niziołka,
Dominika Sadzy. Jury w składzie: Małgorzata Niziołek, Jadwiga Szymczyk i Roman Niziołek za najlepszy uznała rysunek Picassa z Lipowego Pola Plebańskiego Aleksego Kiełbasy
– Niziołka. Nagrody w konkursie plastycznym sponsorowała
firma Fotovidia.pl
Nie zabrakło słodkiego poczęstunku – w tym słynnych
kremówek oraz domowych wypieków.
Jacenty Kita
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Wizyta uczniów w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Lipowym Polu
Z okazji święta strażaków obchodzonego 4 maja
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu
oraz przedszkolaki wraz
ze swoimi wychowawcami
udały się do Ochotniczej
Straży Pożarnej, by złożyć życzenia miejscowym
strażakom, wyrazić swą
wdzięczność za ich pracę

oraz niesioną pomoc.
Celem wycieczki było
także zapoznanie dzieci
ze specyfiką pracy tego
zawodu, uświadomienie,
z jakimi zadaniami i niebezpieczeństwami spotykają się na co dzień osoby
wykonujące ten zawód.
Dzień strażaka to
dzień bohaterów, którzy
niejednokrotnie
wiele ryzykują, by walczyć z żywiołem ognia,
ratować innych, pilnować bezpieczeństwa.
Na placu powitali
nas: prezes Ochotniczej
Straży Pożarnej Tadeusz
Chyb wraz z małżonką,
strażacy: Stanisław Niziołek, Jerzy Korycki, Dawid Rusek oraz Łukasz Chyb.
Prezes OSP wskazał dzieciom jak zachować się podczas powstania
pożaru, wypadku i jak w prawidłowy sposób przekazać informacje
o tym zdarzeniu na alarmowy numer 112.
Podczas spotkania uczniowie uhonorowali Orderami Odwagi
dzielnych Strażaków oraz podziękowali za cenne wskazówki.
Punktem kulminacyjnym była przejażdżka wozem strażackim. To
najwspanialsza atrakcja dla wszystkich dzieci. Uczniowie mieli okazję
poznać sprzęt, pomieszczenia oraz pracę i umiejętności strażaków.
Każde dziecko mogło przez chwilę poczuć się strażakiem siedząc
w kabinie wozu strażackiego w prawdziwym hełmie na głowie oraz
próbować swoich sił trzymając wąż strażacki. Nasi uczniowie dzięki
spotkaniu ze strażakami ukształtowali właściwe postawy i reakcje
w obliczu zagrożenia pożarowego.
Zapoznali się ze sprzętem oraz poznali metody stosowane w czasie
gaszenia pożarów i ratowania ludzi z wypadków. Każdy mógł zoba-

czyć i dotknąć urządzeń, których strażacy używają w akcjach ratowniczych. Uczniom zaprezentowano wozy strażackie wraz z ich specjalistycznym wyposażeniem oraz sprzęt gaśniczy .
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że strażacy nie tylko gaszą
pożary, ale mają inne równie ważne obowiązki takie jak pomoc i ratowanie życia w czasie powodzi, wypadków drogowych. Na pożegnanie
strażacy obdarowali każde dziecko słodką niespodzianką.
Drogie druhny i druhowie z okazji Dnia Strażaka składamy Wam
serdeczne podziękowania za działalność ratowniczą, bezinteresowną
służbę drugiemu człowiekowi i za trud wkładany w wykonywanie
swoich obowiązków.
Ilona Wątła

Dzień otwarty u strażaków

W niecodzienny sposób strażacy z OSP w Grzybowej Górze obchodzili 4 maja dzień swego Patrona – Świętego Floriana. W godzinach popołudniowych dla wszystkich chętnych zorganizowali Dzień
otwarty. Obecnych powitał prezes Marian Gładyś, który wspomniał
o Patronie, a także zapowiedział obchody 80.lecia powstania jednostki
(uroczystości zaplanowane są na 14 września).
Mieszkańcy mogli zapoznać
się ze sprzętem, który jest w dyspozycji strażaków. Z obejrzenia
wnętrz wozów bojowych szczególnie chętnie korzystali najmłodsi. Odbył się również konkurs dla najmłodszych z wiedzy
o straży i strażakach, który poprowadził radny Wojciech Płusa.
Strażaków odwiedził kombatant, porucznik Romuald
Borys ze Skarżyska – Kamiennej, który odegrał na harmonijce dedykowaną świętemu Janowi Pawłowi II Barkę.
O godzinie 18.00 na komendę prezesa jednostki Mariana Gładysia oddany został przez Bractwo kurkowe salut armatni. Nagłośnienie
imprezy zapewnił Rafał Lipka, a dla wszystkich chętnych serwowano
pyszną grochówkę.
Jacenty Kita
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65. lecie OSP Lipowe Pole Plebańskie
Strażacy z Lipowego Pola Plebańskiego w dniu Świętego
Floriana – swego Patrona -świętowali jubileusz 65. lecia powstania w tej miejscowości jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Przed godziną 11.00, przed kościołem pw. Miłosierdzia Bożego w Lipowym Polu zgromadziły się strażackie poczty sztandarowe jednostek w Lipowego Pola Plebańskiego, Grzybowej
Góry i Kierza Niedźwiedziego.

Maciąg. Najpierw wspomniał tych, którzy odeszli na wieczną
wartę. W homilii ksiądz kapelan mówił m.in.: - Wielu ludzi jest
dziś zdezorientowanych. Żyją, ale nie wiedzą po co, nie wiedzą
czym wypełnić życie. To nie przynosi trwałej radości, a pustkę
próbują wypełnić przemysłem rozrywkowym, alkoholem, narkotykami i seksem. To chwilowe zapomnienie, a potem smutek
i pustka wracają z nawiązką.

Do strażaków wyszedł proboszcz ks. Mirosław Maciąg,
jednocześnie gminny kapelan strażaków, w towarzystwie ministrantów, członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz
scholi parafialnej i zaprosił ich do wspólnej modlitwy w intencji
strażaków i ich rodzin.
Rozpoczęto Mszą Świętą, którą sprawował ks. Mirosław

Nawiązał też do Patrona: -4 maja wspominamy świętego
Floriana, a druhowie dziękują za służbę i powołanie. Wypraszamy o jego pomoc, gdy wypowiadamy suplikę: Od powietrza,
głodu, ognia i wojny zachowaj nas Panie!. Ks. proboszcz dodał
także: -To już 65. lat, odkąd w Lipowym Polu słyszymy głos syreny. Nieraz przerywa ciszę nocy, gwar dnia, sen, pracę. To szlachetna służba, za którą dziś dziękujemy.
Po nabożeństwie obchody kontynuowano w wyremontowanej
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Czapka, mundur, wszystko lśni.
Bo jesteśmy z jednej wsi.
Gdy się pali, jedziemy.
Sprzęt ze sobą bierzemy.
Gdy syrena-każdy wie, jadą chłopcy z OSP.
W programie słowno – muzycznym wystąpiły dzieci strażaków: Oliwia, Klaudia i Patryk Bućko, Karolina, Natalia,

kosztem niemal 6000 złotych strażnicy.
Kochani Goście, kochani Strażacy.
Usiądźcie tu blisko, odejdźcie od pracy.
Wasz jubileusz świętować należy.
Począwszy od starszych, aż do młodzieży.
Gości powitali prezes Tadeusz Chyb oraz naczelnik Stanisław Niziołek, a ci nie zawiedli. Przybył poseł Andrzej
Bętkowski, prezes powiatowy ZOSP, na nabożeństwie była
poseł Maria Zuba. Przybył ks. Mirosław Maciąg, starosta
skarżyski Michał Jędrys, wicestarosta Waldemar Mazur,
członek zarządu powiatu Stanisław Dymarczyk i radna powiatowa Danuta Banaczek. Obecny był wójt gminy Zdzisław
Woźniak, skarbnik Danuta Barwicka, przewodniczący rady
gminy Paweł Wiatr, radni Renata Kępa, Włodzimierz Foch,
Wiesław Derlatka i Stefan Kiełek. Komendę powiatową PSP
reprezentował Sylwester Hamera, przybył komendant gminny Piotr Janiec, druhowie z Kierza Niedźwiedziego z prezesem Dariuszem Sasalem oraz z Grzybowej Górzy z naczelnikiem Markiem Grzybem. Dotarł prezes MPWiK Jan Stojek,
osoby wspierające, członkowie jednostki, strażackie Druhenki i młodzież z MDP.
Zebrani obejrzeli w formie multimedialnej historię jednostki, którą przygotowała Katarzyna Pisarek. Dar w formie
obrazu św. Floriana przekazał rodak miejscowości Bogusław Jelonek.
Część artystyczną przygotowała siostra Agata Klara Niziołek, która była też autorem scenariusza i tekstów oraz piosenek i wierszy.
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Prace remontowe w strażnicy
W ramach przygotowań do obchodów 65.lecia OSP w Lipowym Polu
Plebańskim strażacy we
własnym zakresie przeprowadzili szereg prac remontowych. Kosztem około
6000 złotych pomalowali
i odświeżyli wszystkie po-

Elżbieta, Mateusz Chyb, Karolina i Kacper Kowalik, Kuba
Mendak i Wiktoria Sieczka. Akompaniowali im na gitarach
s. Klara i Adam Niziołek.
Następnie wręczono medale i odznaki strażackie. Złoty
medal Za zasługi dla pożarnictwa otrzymał Jan Kowalczyk
Medalami srebrnymi uhonorowano Danutą Barwicką,
Sylweriusza Węgłowskiego i Krzysztofa Wiatra, zaś brązowym Piotra Seweryna. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali
Rafał Sikorski i Damian Stachowicz.
Ponadto Józef Szymańczyk otrzymał najwyższe strażackie odznaczeni – Złoty Znak Związku, który został mu
wręczony podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka
w dniu 20 maja (relacja za miesiąc).
Strażacy otrzymali też odznaki
za wieloletnią służbę – najdłuższy
60. letni mają Wincenty Miernik
i Kazimierz Adamczyk, a 55. letni
Józef Szymańczyk.
W części przeznaczonej na wystąpienia zaproszonych gości głos
zabrali Andrzej Bętkowski, Sylwester Hamera, Paweł Wiatr i Zdzisław Woźniak.
Wójt w swym wystąpieniu skoncentrował się na skutecznym zakończeniu kilkuletnich starań stra-

żaków z Lipowego Pola Plebańskiego o zakup nowego wozu
bojowego. Szczególnie podziękował przy tym posłowi Mirosławowi Pawlakowi. Dodajmy, że już został ogłoszony przetarg na jego zakup.
Na koniec goście wpisali się do kroniki jednostki, mogli
wspomóc zakup nowego auta, a całość zakończył tradycyjny
strażacki poczęstunek.
Jacenty Kita
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mieszczenia wewnątrz obiektu włącznie z dużym pomieszczeniem garażowym, w którym jeszcze w tym roku zacumuje nowy wóz bojowy.
Pomalowana została również elewacja zewnętrzna. W trwające kilka
dni prace zaangażowani byli: Tadeusz Chyb, Wojciech Chyb, Łukasz
Chyb, Jacek Kowalik, Jan Kowalczyk, Dawid Rusek. – Chciałbym
jednak szczególnie
podziękować Strażackim Druhenkom, które mocno
zaangażowały się
w sprzątanie pomieszczeń po przeprowadzonych
pracach – mówi
prezes jednostki
Tadeusz Chyb.
Dodatkowo
gmina z pomocą pracowników interwencyjnych ułożyła kostkę brukową przy wjeździe na teren strażacki.
(jaki)
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Europo, witaj nam…

„Krzyż naszą nadzieją”

9 maja w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu odbyły się
obchody Dnia Europy. O godz.
9.00, przy dźwiękach Ody do
radości rozpoczęła się uroczysta
akademia. Wysłuchać i obejrzeć
można było szereg występów
artystycznych przygotowanych
przez wychowanków szkoły.
Program był bardzo bogaty,
różnorodny oraz interesujący. Na początek dzieci wysłuchały ważnych informacji dotyczących historii Unii Europejskiej. Uczniowie
mogli dzięki temu poszerzyć wiedzę na temat Krajów Zjednoczonych
i ich wspólnego dziedzictwa kulturowego.
W drugiej części uroczystości można było podziwiać zjawiskowe
prezentacje przygotowane przez zaangażowanych uczniów. Klasa I za-

prezentowała Belgię, klasa III - Grecję, klasa IV - Szwecję, klasa V-Francję, natomiast klasa VI: Włochy i Wielką Brytanię. Dzieci miały
za zadanie przedstawić m. in. symbole narodowe, ciekawe miejsca, zabytki, atrakcje turystyczne, kuchnię oraz piosenkę lub taniec danego
kraju. W tym dniu w całej szkole można było czuć cudowny zapach
ciasteczek, pizzy, gofrów i greckiej sałatki.
Jury w składzie: Katarzyna Barańska, Czesława Kozera, Małgorzata Marszałek, Czesława Czerwiak oraz Izabela Kamińska, po
burzliwych naradach, ostatecznie przyznało I miejsce wszystkim drużynom, ponieważ każdy uczestnik włożył w prezentację danego kraju wiele wysiłku, zaangażowania oraz pracy. Uczniowie przedstawili
informacje o wybranych państwach w sposób ciekawy i oryginalny,
a potrawy\ przygotowane samodzielnie
były ucztą dla podniebienia.
Dzień Europy w naszej szkole był interesującą podróżą do mniej lub bardziej
znanych zakątków naszego kontynentu, a także okazją, do poznania kultury
i tradycji innych narodów. Uczniowie
bardzo chętnie włączyli się w organizację
i udział w obchodach tego szczególnego
święta. Dodatkową atrakcją był konkurs wiedzy o Europie, w którym
I miejsce zajęła drużyna Włoch w składzie: Tomasz Staszałek, Kamil
Nowakowski oraz Łukasz Krzentowski, II miejsce przypadło: Grecji: Aleksandrze Romańskiej oraz Natalii Skowron, a III miejsce na
podium zajęła Wiktoria Sieczka. Najważniejsze, że w tym symbolicznym dla Europy dniu młodzież wychodzi z tego typu inicjatywami,
chce świętować, rozmawiać i podejmować wyzwania. Była to bardzo
pouczająca lekcja historii, przyrody, języków oraz kultury naszych sąsiadów.
Ilona Wątła

Z okazji Świąt Wielkanocnych w Szkole Podstawowej w Lipowym
Polu uczniowie przedstawili Misterium Paschalne pod hasłem Krzyż
naszą nadzieją. Potwierdziło ono, że dokonania Jezusa, Jego męczeńska śmierć, zmartwychwstanie są niewątpliwym świadectwem miłości
do człowieka. Proboszcz naszej parafii ks. Mirosław Maciąg słowem
wstępu wprowadził zgromadzonych w te zbliżające się święto Zmartwychwstania Pańskiego. Misterium, było rodzajem narracji oraz
poetycznego komentarza do wydarzeń związanych z męką, śmiercią
i zmartwychwstaniem Jezusa.
Wszyscy uczniowie chętnie zaangażowali się w przedstawienie
teatralno-muzyczne, na które zaproszeni zostali zaszczytni goście,
rodziny występujących aktorów oraz mieszkańcy naszej miejscowości. Na tę uroczystość przybyli: proboszcz parafii pod wezwaniem
Miłosierdzia Bożego ks. Mirosław Maciąg, wójt gminy Skarżysko
Kościelne Zdzisław Woźniak, sekretarz gminy Monika Mączyńska,
przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr, wiceprzewodniczący rady
gminy Włodzimierz Foch, radna naszej gminy Renata Kępa, Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim Tadeusz
Chyb wraz z małżonką, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele Rady Sołeckiej Lipowego Pola Plebańskiego oraz Skarbowego, mieszkańcy oraz przyjaciele szkoły.
Uczniowie przygotowywali się do spektaklu pod okiem Moniki
Bujnowskiej oraz Ilony Wątłej. Włożyli w to dużo pracy i energii.

Na potrzeby Misterium powstała piękna scenografia oraz kostiumy,
dzięki czemu przedstawienie było imponujące i poruszające. Wymowa Misterium w ustach uczniów zabrzmiała bardzo wiarygodnie. Duże wrażenie na zgromadzonych wywarła gra aktorska dzieci,
które były przejęte swymi rolami. Przygotowania do Misterium były
dla uczniów lekcją właściwej postawy wobec drugiego człowieka. Ten
dzień był dniem wyjątkowym w naszej szkole. Była to żywa lekcja religii, mówiąca o najważniejszym święcie - Święcie Zmartwychwstania. Po przedstawieniu głos zabrali wójt gminy oraz przewodniczący
Rady Gminy. Do życzeń i ciepłych słów przedmówców przyłączyła się
także radna naszej gminy Renata Kępa. Na koniec dyrektor szkoły
Monika Bujnowska życzyła wszystkim przybyłym, aby Wielkanoc
ogarnęła ich szczególną tradycją oraz nowymi szczęśliwymi przeżyciami, a przede wszystkim, by Wielkanoc umocniła wiarę, podniosła
na duchu i napełniła wszystkie serca radością.
Najcenniejsze w Misterium było to, że zintegrowało ludzi, pozwoliło dojrzeć im do niektórych sytuacji, przemyśleć swoje życie. Uczestnicy rozchodzili się do domów w ciszy i skupieniu, pod dużym wrażeniem obejrzanej inscenizacji.
Ilona Wątła
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Wielkanoc, Wielkanoc

Będzie reprezentował województwo

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym rokrocznie przygotowują się do radosnych Świąt Wielkanocnych.
W tym roku zostały
przygotowane i przeprowadzone zajęcia z wykorzystaniem metod pedagogiki
zabawy pod kierunkiem
Marzanny Dręgi. Wszyscy uczniowie klas I - III
ozdabiali pisanki. Wczoraj
w godzinach popołudniowych odbyły się zajęcia
z rodzicami uczniów klasy
I. Celem zajęć była integracja dzieci i rodziców, poznanie zwyczajów i tradycji wielkanocnych,
dobra zabawa i współpraca
w tak zróżnicowanej grupie.
Solemnitas, Solemnitatum, czyli uroczystość uroczystości - tak w VI wieku papież Guegon Wielki nazwał
Wielkanoc - największą uroczystością kościelną. To ważny okres dla każdego z nas.
Po Wielkim Poście nadchodzą radosne i wesołe święta.
Z tej właśnie okazji przedsta-

W Krzemionkach Opatowskich
odbył się IV Wojewódzki Festiwal
Projektów połączony z Olimpiadą. Festiwal był
podsumowaniem
pracy w projekcie
Zrozumieć świat
mającym na celu
rozwijanie kompetencji matematyczno - przyrodniczych oraz informatycznych, który był realizowany
w naszej szkole przez cztery lata.
Naszą placówkę reprezentowały dwa zespoły w dwóch kategoriach. W Festiwalu wziął udział zespół w składzie: Wiktoria Pietak
(klasa VI), Klaudia Zając (klasa VI), Kacper Gładyś (klasa VI). Olimpiadę Wiedzy pisali: Mikołaj
Sieczka (klasa VI), Michał
Wierzbowicz (klasa VI),
Kacper Kocia (klasa VI).
Konkurencja była bardzo
duża. Jury oceniało walory
estetyczne prezentacji oraz
zawartość
merytoryczną.
Nasza reprezentacja zajęła
V miejsce w województwie.
Uczniowie piszący test musieli wykazać się wiedzą matematyczno - przyrodniczą
i informatyczną. Mikołaj Sieczka znalazł się w gronie laureatów etapu
wojewódzkiego i będzie reprezentował województwo na etapie ponadregionalnym który odbędzie się w Spale.
Uczniów przygotowywały: Edyta Bartosiewicz, Agnieszka Pakuła i Grażyna Wiatr.
Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za Mikołaja.
Agnieszka Pakuła

wiciele Samorządu
Uczniowskiego
ze
Szkoły
Podstawowej złożyli Dyrekcji
Szkoły
świąteczne
życzenia wręczając
symbolicznego baranka.
Uczniowie
wybrali się również
do Urzędu Gminy
i na ręce wójta gminy

Zdzisława Woźniaka i sekretarz Moniki Mączyńskiej złożyli życzenia. Dla swoich nauczycieli przygotowali symboliczne życzenia.
Lidia Mirkowska
Marzanna Dręga
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Nasz przewodniczący

W hotelu Promień w Skarżysku - Kamiennej odbyły się wybory
Przewodniczącego Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
oraz szkolenie nt. Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych.
Miło nam poinformować, że nasz delegat - Szymon Płusa - został
Przewodniczącym Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.
(jk)
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W Z e s p o l e S z kó ł

Patriotyczne śpiewanie w Skarżysku
Kościelnym

Od godziny 9.00 w czasie każdej przerwy uczniowie spontanicznie
zbierali się na korytarzu, który zmienił się w salę koncertową. Młodzież wspólnie z nauczycielami i dyrekcją śpiewała pieśni patriotyczne, legionowe, żołnierskie i harcerskie. Przygotowane były śpiewniki,
prezentacja i karaoke. Całość imprezy urozmaicili szkolni instrumentaliści. Dla wszystkich był to dzień wspaniałej zabawy i integracji, ale
przede wszystkim czas refleksji.
Organizatorami przedsięwzięcia w szkole były: Renata Wolska,
Agnieszka Pakuła, Anna Rokita i Magda Mamcarz.
Dziękujemy wszystkim za udział i duże zaangażowanie. Już czekamy na kolejną edycję, gdyż była to prawdziwa, żywa lekcja patriotyzmu i radości płynącej z wolności!
Magdalena Mamcarz

„Muzyka Świata”

8 maja 2014r.
młodzież i nauczyciele z Zespołu
Szkół Publicznych
w Skarżyska Kościelnym
wzięli
udział w ogólnopolskiej akcji Rozśpiewana przerwa
– patriotyczne śpiewanie.
Była to II edycja projektu realizowanego pod patronatem Wiceminister Obrony Narodowej Beaty Oczkowicz, Świętokrzyskiego
Kuratora Oświaty Małgorzaty Muzoł i Burmistrza Gminy i Miasta
Chęciny Roberta Jaworskiego.

W Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku
Kościelnym odbył się
koncert muzyczny w którym wystąpił Zespół KURAKAUS.
TRIO KURAKAUS
tworzą trzej znakomici
muzycy: Marco Fernandez Sanchez (popularyzator kultury południowoamerykańskich Indian), Rafael Alfredo Alvarado, Maciej Malec. Zespół zaprezentował
muzykę, tradycję, historię, obyczaje i geografię szeroko pojętej kultury
ludów Ameryki Łacińskiej. Artyści podczas koncertu wykonali wiele orginalnych instrumentów charakterystycznych dla tamtego kręgu
kulturowego. Zaprezentowano wiele znanych
utworów w ciekawych
aranżacjach np.: La cucaracha, La Bamba, Makarena, Guantanamera,
Mambo No5.
Podczas występu, słuchacze nie tylko zapoznali
się z największymi przebojami muzyki latynowskiej, ale również zapraszani byli do aktywnego
udziału w koncercie poprzez próby gry na wielu instrumentach, wspólne zabawy, atrakcyjne
konkursy z nagrodami.
Renata Wolska
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Ko n k u r s R oz s t r z yg n i Ę t y

Konkurs „Ozdoba Wielkanocna” rozstrzygnięty
Kilkadziesiąt niezwykle pomysłowych prac plastycznych wpłynęło na tegoroczny konkurs plastyczny Ozdoba Wielkanocna zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną wspólnie z biblioteką i świe-

Po głębokiej analizie złożonych prac werdykt końcowy jest następujący:
Kategoria klasy I-III

tlicę szkolną Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym.
Konkurs zorganizowany został już po raz piąty, a na podsumowaniu
tegorocznej edycji konkursu obecnych – w tym wójta gminy Zdzisła-

wa Woźniaka - powitała w imieniu organizatorów kierownik biblioteki Teresa Banaszczyk, zaś o pracach komisji konkursowej (Barbara
Kocia, Agata Gula i Magdalena Kolasa) mówiła Barbara Kocia.
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I miejsce – Alicja Derlatka - SP Skarżysko Kościelne
II miejsce- Maciej Mróz - SP Kierz Niedźwiedzi, Zuzanna Adamczyk - SP Majków
III miejsce – Milena Ćmiel - SP Skarżysko Kościelne
Wyróżnienie: Karolina Sieczka, Oskar Skorek, Oliwia Miernik
(Skarżysko Kościelne) i Patryk Bućko (SP Lipowe Pole).

Klasy IV – VI
I miejsce - Maciej Świat - SP Majków
II miejsce – Gabrysia Kuźdub - SP Skarżysko Kościelne
III miejsce- Nikola Ćmiel - SP Skarżysko Kościelne
Wyróżnienie: Wiktoria Sieczka (Lipowe Pole), Antonina Herman (Majków),
Jowita Wiatr (Grzybowa Góra), Zuzanna Lelonek i Aleksandra
Wiśnios (Kierz Niedźwiedzi).
W grupie gimnazjalistów nagrody za udział w konkursie otrzymały: Karolina Płusa, Aleksandra Lisowska, Karolina Kustra i Aleksandra Synowiec.
Nagrody specjalne przyznane przez czytelników w kategorii klas
I-III otrzymał Kacper Kowalik (Lipowe Pole), zaś klas IV-VI Weronika Tarabasz (Kierz Niedźwiedzi)
Organizatorami konkursu byli: Gminna Biblioteka Publiczna –
Teresa Banaszczyk, biblioteka szkolna – Małgorzata Lisowska i świetlica szkolna – Monika Walachnia – Zawadzka.
Jacenty Kita
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R oz m a i to ś c i

Bilet dla brata

Aktorzy o wartościach rodzinnych

Podczas nawiedzenia relikwii Jana Pawła II w parafii Skarżysko
Kościelne s. Anna Wrzesińska z grupą ministrantów prowadziła akcję sprzedaży papieskich kremówek.
W
niedzielę
27 kwietnia udało się sprzedać aż
700
kremówek!
Konieczna
była
nawet dodatkowa
dostawa. –Zebrane
pieniądze
przeznaczymy na akcję Bilet dla brata.
To dzieło pomocy
pielgrzymom
ze
Wschodu. Celem akcji jest dofinansowanie udziału w Światowych
Dniach Młodzieży 2016
w Krakowie pielgrzymów ze
Wschodu. Krajami docelowymi są: Armenia, Azerbejdżan,
Białoruś, Gruzja, Kazachstan,
Kirgistan, Litwa, Mołdawia,
Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina i Uzbekistan
– wyjaśnia siostra Anna.

Uczniów SP w Grzybowej Górze odwiedzili aktorzy z białostockiego Studia Artystycznego SSMYK, którzy zagrali przedstawienie Bajka
o rybaku. Artyści zaprezentowali piękną historię pokazującą wartości
rodzinne. Spektakl miał charakter edukacyjny, a dzieci były nie tylko

obserwatorami, ale poprzez wspólną zabawę poszerzały wyobraźnię,
a także uczyły się: Co jest naprawdę ważne w życiu?
Jest to piękna historia pokazująca wartości rodzinne. Co jest naprawdę ważne? Czy cena za skarb, który otrzymał rybak nie była zbyt
wysoka? Bajka ma charakter edukacyjny, a zarazem interaktywny.
Dzieci nie były tylko obserwatorami, ale poprzez śmiech i wspólną
zabawę zdobywały wiedzę i poszerzały wyobraźnię.
Rafał Lipka

„Chłop Roku 2012”
Pomóc można w różny sposób: kupując cegiełki, dokonując wpłat
na konto lub otwierając swój dom dla pielgrzymów.
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych
z całego świata, które zainicjował Jan Paweł II w 1985 roku w Rzymie. Najbliższe odbędą się w dniach 21-25 lipca w diecezjach - Dni
w Diecezjach – oraz od 25 do 31 lipca 2016 roku – spotkanie centralne
w Krakowie.
Jacenty Kita

Święto Konstytucji w Grzybowej Górze
We wtorek 6 maja
br. w Szkole Podstawowej w Grzybowej
Górze odbył się uroczysty apel z okazji
rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja.
Akademię przygotowali uczniowie
z klas IV-VI pod opieką Rafała Lipki i Piotra Spadło. Wszyscy
zebrani w skupieniu
wysłuchali recytowanych wierszy, śpiewanych pieśni patriotycznych, a występ nagrodzili gromkimi brawami.
(jk)

27 kwietnia 2014 roku
w Racławicach odbyły się
XX międzynarodowe wybory Chłopa Roku 2014. Udział
wzięło 13 zespołów z 7 krajów. Świętokrzyską Izbę Rolniczą i region świętokrzyski
reprezentował Szymon Płusa ze Skarżyska Kościelnego.
Podczas turnieju rywalizowano w konkurencjach
indywidualnych i drużynowych: prezentacja stroju
i regionu, taniec regionalny
z przyśpiewką, cięcie klocka
na czas, sztafeta drużynowa przemieszczania balotów słomy, dojenie
krowy oraz test pytania z zakresu BHP w rolnictwie, produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, dotacji
unijnych.
Przy prezentacji stroju i regionu oraz tańca z przyśpiewką nasz
reprezentant wystąpił z Małgorzatą Stępień i zespołem Grom.
Czesław Siekierski, poseł do Parlamentu Europejskiego, pogratulował Szymonowi Płusie i wręczył
bilet na wyjazd studyjny do Brukseli, Brugii, Gandawy i Ostendy ze
specjalnym zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego. Z kolei Szymon
Płusa i Małgorzata Stępień wręczyli podziękowania dla Małgorzaty
Wójcik i Agnieszki Sadowskiej z WDK w Kielcach za pomoc w przygotowaniu strojów regionalnych.
(jaki)
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Sp o r t

W Świerczku na sportowo

ZSSU zaprasza

Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława
Oseta Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. O. Wasilewskiego 5,
26-110 Skarżysko – Kamienna, tel. 41 25-11-834 zaprasza do skorzystania z oferty nauczania w tutejszej placówce.
W związku z XX Sportowym Turniejem Miast i Gmin w dniach od
17 do 23 maja na terenie gminy zaplanowano szereg ciekawych imprez
sportowo - rekreacyjnych.
18 maja w Świerczku odbył się
festyn sportowy. Dla najmłodszych
organizatorzy przygotowali szereg
konkurencji nagradzanych słodkim
poczęstunkiem i pamiątkowym medalem.
Były biegi, gra w siatkówkę (przeniesiona na Orlik w Skarżysku Kościelnym ze względu na stan boiska po
opadach), pompowanie balonu na czas.
Zwycięzcom gratulowali
wójt Zdzisław Woźniak,
radna Marzena Piętak,
policjantki Katarzyna Erbil i Anna Dulemba oraz
sołtys Tomasz Bilski.
Sołtys Świerczka pragnie podziękować radnej
Marzenie Piętak i Radzie

Nabór na rok szkolny 2014/2015
Kierunki kształcenia

Technikum Nr 3
•
•
•
•
•
•
•
•

technik mechanik
technik pojazdów samochodowych
technik usług fryzjerskich
technik obsługi turystycznej
technik żywienia i usług gastronomicznych
kelner
technik cyfrowych procesów graficznych
technik procesów drukowania

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kucharz
sprzedawca
lakiernik
mechanik pojazdów samochodowych
mechanik - monter maszyn i urządzeń
elektromechanik pojazdów samochodowych
blacharz samochodowy
fryzjer
piekarz
cukiernik
ślusarz
krawiec
tapicer
obuwnik
wędliniarz
stolarz

LICEUM DLA DOROSŁYCH
KURSY KWALIFIKACYJNE dla osób które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową
Kwalifikacje:
M18
M12
M17
A19
T6
M42
M44
A23
T15

Sołeckiej za pomoc w przygotowanie imprezy.
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- diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów samochodowych
- diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
- montaż i obsługa maszyn i urządzeń
- wykonywanie zabiegów fryzjerskich
- sporządzanie potraw i napojów
- organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
- organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn
i urządzeń
- projektowanie fryzur
- organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Regulaminy naborów na stronie internetowe: http://www.zsp3.
webd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=73 w zakładce” Nabór 2014/2015.
Jacenty Kita
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Sp o r t

I bieg o Puchar Wójta
Blisko 100. zawodników wzięło udział w I biegu o Puchar Wójta Gminy Zdzisława Woźniak.
W kategorii powyżej 16.
lat zwyciężył Michał Jagiełło, w grupie młodszej
Bartosz Głowacki.
Puchary i dyplomy
najmłodszym
wręczył

Przy okazji policjantki ustrzeliły rowerzystę, który wydmuchał
ponad 3 promile alkoholu! Na szczęście będąc na dopingu nie uczestniczył w zmaganiach.

wójt Zdzisław Woźniak, a wyniki były następujące:
Kategoria do lat 16
1. Bartosz Głowacki - 9 min. 15 sek.
2. Kamil Wojton - 9,16
3. Adam Niziołek - 9,25
Kategoria powyżej 16 lat
1. Michał Jagiełło - 8,17
2. Grzegorz Rakoczy - 8,36
3. Łukasz Sieczka - 9,36
Nad bezpieczeństwem biegaczy czuwali strażacy z OSP w Grzybowej Górze, Lipowym Polu Plebańskim, Kierzu Niedźwiedzim oraz
policjanci: Katarzyna Erbil, Anna Dulemba, Emil Sadza i Grzegorz Parszewski.

Jacenty Kita
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