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Egzemplarz bezpłatny

Stulecie posługi kapłańskiej trzech księży

specjalny dodatek sportowy,
Klaudia Ngo Ngoc została Miss województwa!
kolejny sukces Marysi Gładyś,
wyróżnienie dla kapeli Macieja Ulewińskiego,
na Zielonej szkole,
rodzinne pikniki w Lipowym Polu Plebańskim
i Grzybowej Górze,
w szkołach oraz wydarzenia sportowe.

Gawra ‘2018 w Kierzu Niedźwiedzim

Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce 10 czerwca w kościele
pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym. Ks. proboszcz Marian
Czajkowski obchodził jubileusz 40.lecia kapłaństwa.
Czytaj na str. 2

Msza prymicyjna ks. Damiana Sadzy
Pan moją mocą i tarczą! Moje
serce Jemu Zaufało – to motto ks.
Damiana Sadzy, który w sobotę
26 maja otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bp. Henryka
Tomasika, a dzień później odprawił Mszę św. prymicyjną.
Czytaj na str. 5

19 maja w Kierzu Niedźwiedzim odbył się I Przegląd Dziecięcych
Zespołów Ludowych Odlotowo na ludowo – Gawra ‘2018.
Czytaj na str. 8-9, fotorelacja na str. 16

Rywalizowali o Puchar Sekretarza Gminy
Za nami VI Turniej Piłkarski o Puchar Sekretarza Gminy
Skarżysko Kościelne. Zmagały się trzy drużyny. I miejsce zajęła drużyna SP Kierz Niedźwiedzi.

Czytaj na str. 14

Sprzęt strażacki przekazany

2 czerwca strażacy z naszych trzech jednostek otrzymali sprzęt
do ratowania ludzkiego życia o wartości 136.000 zł, 99% tej sumy
pochodziła z Funduszu Sprawiedliwości.
Czytaj na str. 2-3

c z e r w i e c 2018

Nasza Gmina

1

W y da r z e n i a

Stulecie posługi kapłańskiej trzech księży

Sprzęt strażacki przekazany

Wyjątkowe wydarzenie miało miejsce
10 czerwca w kościele
pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.
Trzech
księży
łącznie już przez wiek
pełni posługę kapłańską. Ks. proboszcz
Marian Czajkowski
święcenia kapłańskie otrzymał cztery dekady temu, 11
czerwca 1978 roku
z rąk biskupa Walentego Wójcika
w kościele parafialnym w Sławnie.
29. lat temu święcenie otrzymał ks.
Sławomir Płusa, zaś 31 lat temu ks. Andrzej Czajkowski. Mszy św.
przewodniczył ks. Sławomir w koncelebrze z ks. Damianem Sadzą.
10 czerwca odprawione zostało nabożeństwo w ich intencji, życzenia na ręce Jubilatów złożyły władze samorządowe gminy w osobach przewodniczącej rady gminy
Marzeny Piętak
i wójta Zdzisława
Woźniaka, Rycerze Kolumba oraz
zarząd Stowarzyszenia na Rzecz
Odnowy Zabytków Parafii Św.
Trójcy.
Ks. Marian
proboszczem naszej parafii jest od 11 lat – i jak zaznaczył ks. Sławomir – ks. biskup już dwa razy proponował mu nowe probostwo, ale
odmówił. Wcześniej pracował na parafiach w Klwowie, Olbierzowi-

2 czerwca strażacy z naszych trzech jednostek otrzymali sprzęt
do ratowania ludzkiego życia o wartości 136.000 zł, 99% tej sumy
pochodziła z Funduszu Sprawiedliwości.

Do OSP trafiły m.in zautomatyzowane defibrylatory zewnętrzne
z wyposażeniem, zestawy ratownictwa medycznego R1 oraz zestaw
hydrauliczny do ratownictwa drogowego wraz z oprzyrządowaniem.
Na początek meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości
komendant gminny OSP Piotr Janiec złożył na ręce wicewojewody
świętokrzyskiego, prezesa ZO ZOSP Andrzeja Bętkowskiego, później przybyłych powitał gospodarz uroczystości, prezes OSP Lipowe
Plebańskie Tadeusz Chyb. Wśród gości byli: wicewojewoda Andrzej
Bętkowski, radna powiatowa Danuta Banaczek, zastępca komen-

cach, Mircu, Osinach, Stodołach, Świątnikach, Dwikozach i Fałkowie. Mottem Jego kapłaństwa są słowa: Posłał mnie Pan, abym Wam
służył. Był Wam Bratem i Przyjacielem.
Jacenty Kita
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A k t ua l n o ś c i

„Troszczcie się o swe Małe Ojczyzny…”

danta powiatowego PSP Andrzej Pyzik, przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, wójt Zdzisław Woźniak, radni: Renata Kępa,
Jacek Bryzik i Sebastian Pik oraz Ksawery Krupa, inspektor ds. ppoż
w urzędzie gminy, który przygotował wnioski.
Prezes jednostki OSP Lipowe Pole Plebańskie Tadeusz Chyb
w imieniu jednostek z terenu gminy Skarżysko Kościelne dziękował
wszystkich osobom, które przyczyniły się do zakupu sprzętu. Na zakończenie wręczono prezesom jednostek (OSP Lipowe Pole Plebańskie, OSP Kierz Niedźwiedzi, OSP Grzybowa Góra) akty przekazania sprzętu.
Najbardziej zadowoleni z zakupu sprzętu mogą być strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej Lipowe Pole Plebańskie, do których
trafił sprzęt o wartości ponad 120 tysięcy złotych. Od soboty na wyposażeniu OSP Lipowe Pole Plebańskie znajduje się m.in: rozpieracz
nożycowy, nożyce, rozpieracz kolumnowy, nakładka na poduszki powietrzne, płachta do układania sprzętu, przewody, agregat z pompą,
wspornik progowy, obcinacz do pedałów, adaptery, łańcuchy, wyważarka do drzwi, kliny stabilizujące pojazd, szyny Kramera, torba R1,
kołnierze ortopedyczne oraz deska z klockami.
Przypomnijmy, że w lutym br. Ministerstwo Sprawiedliwości
uruchomiło ogólnopolski program, dzięki któremu jednostki OSP
w całej Polsce mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu nowoczesnego sprzętu ratowniczego o wartości ponad 100 milionów złotych.
Wystarczyło złożyć odpowiedni wniosek o udzielenie dotacji na zakup
wyposażenia i urządzeń ratownictwa. Maksymalna pula środków do
wykorzystania dla województwa świętokrzyskiego wynosiła ponad
5,5 mln zł. Sprzęt trafił do 98 gmin.
Środki pozyskane przez naszą gminę są największe w powiecie
(więcej, niż wszystkie pozostałe gminy) oraz jedne z największych
w województwie.
Jacenty Kita

Apelował 28 maja ks. Jerzy Karbownik podczas Mszy św. odprawionej w Sanktuarium Ostra Brama z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.
W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe oraz włodarze
powiatu i gmin go tworzących. Naszą gminę reprezentował wójt gminy Zdzisław Woźniak.

W kazaniu podkreślono ważną rolę i odpowiedzialność samorządowców, jaką pełnią zarówno w służbie mieszkańcom, jak i w rozwoju
Małych Ojczyzn.
27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990r., obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000r. Sejm
w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla
tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa.
(jaki)

Piąte złoto dla Marii Gładyś

Kapela Macieja Ulewińskiego
z wyróżnieniem
Znamy laureatów 42. Buskich Spotkań z Folklorem. Finał
tegorocznych Buskich Spotkań
z Folklorem odbył się 19 i 20 maja
w Busku-Zdroju.
Na deskach tamtejszego
amfiteatru w parku zdrojowym
zaprezentowało się 66 wykonawców z całego województwa. Byli
to najlepsi z najlepszych, wyłonieni podczas wcześniejszych przeglądów rejonowych.
W kategorii kapel ludowych w opracowaniu artystycznym wyróżnienie otrzymała Kapela Macieja Ulewińskiego z Kierza Niedźwiedziego w gminie Skarżysko Kościelne.
(jk)

W dniach 25-27 maja 2018 r. odbył
się XXVIII Ogólnopolski Festiwal Słowa Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej w Starachowicach.
Maria Gładyś, uczennica klasy
VII b Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym i podopieczna Jagody
Juchniewicz z MCK w Skarżysku-Kamiennej, przedstawiła dwa utwory:
fragment powieści Heleny Saniewskiej
Mały wielki świat oraz wiersz Marii
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej Lenartowicz.
Wśród 87. uczestników z całej Polski, Marysia wywalczyła nagrodę Złotego Klucza do Tajemnic Wszechświata. Przypomnijmy, że to już
5. Złoty Klucz Marysi.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Małgorzata Paź
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Zmienia się Lipowa Polana

Policja apeluje!
Seniorze. Nie daj się oszustom!!!
W związku z przypadkami usiłowania dokonywania przestępstw,
których ofiarami są ludzie starsi i w podeszłym wieku zawracamy się
z apelem o zachowanie czujności i ostrożności w kontaktach z osobami,
których nie znamy! Kiedy dzwoni nieznana nam persona i przedstawia się za policjanta, gazownika, pracownika administracji, wnuczka,
czy innego członka rodziny, a przy tym żąda przekazania pieniędzy,
miejmy świadomość, że rozmawiamy z oszustem! Policjanci nigdy nie
proszą o przekazywanie żadnych środków pieniężnych, nie nakazują
likwidowania kont bankowych i wypłacania zgromadzonej gotówki.
W przypadku kiedy mamy do czynienia z opisanymi wyżej sytuacjami:
- nie podejmujmy dialogu z oszustami,
- natychmiast powiadamiajmy Policję, osoby najbliższe, czy sąsiadów,
- pod żadnym pozorem nie przekazujmy żadnych pieniędzy
nieznajomym
Jarosław Gwóźdź
Rzecznik prasowy KP Policji
w Skarżysku Kamiennej

Włącz się do życia – to tytuł festynu profilaktycznego dla dzieci,
który 10 czerwca odbył się w Lipowym Polu Plebańskim.

Wyróżnienia dla naszych uczniów
18 maja w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Skarżysku-Kamiennej wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego
Jaki znak twój? Orzeł Biały. Konkurs zorganizowany został z okazji
100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów
klas I -III szkół podstawowych. Na zaproszenie biblioteki
odpowiedziało ponad
100. uczniów ze szkół
z terenu Skarżyska-Kamiennej
oraz
Skarżyska
Kościelnego i Majkowa. Do
konkursu wpłynęło
118 prac.
Wyróżnienia otrzymali m.in. Julia Brzezińska z SP Skarżysko
Kościelne oraz Kacper Borcuch i Judyta Borej z SP Majków.
(jaki)

Miss województwa jest naszą absolwentką!
Klaudia Ngo Ngoc ze Skarżyska-Kamiennej
zwyciężyła
w konkursie Miss Województwa
Świętokrzyskiego 2018, który
odbył się w niedzielę, 10 czerwca, w Kieleckim Centrum Kultury.
Klaudia została najpiękniejszą w dniu swoich 24 urodzin.
– To cudowny, niespodziewany
prezent – cieszy się.
Klaudia jest absolwentką
Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym.
Źródło: echodnia.eu
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Wydarzenie, mające charakter gier i zabaw z nagrodami dla najmłodszych, poprowadzili Paweł Włosek i Marcin Rzeczkowski ze
Stowarzyszenia Pomocy Arka Noego, a bawiące się dzieci odwiedzili:
przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, sekretarz gminy Monika Mączyńska oraz
współorganizatorki
festynu Renata Kępa
– prezes Stowarzyszenia Lipowa Polana oraz Agata Gula
– przewodnicząca
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Przy okazji prezes
Renata Kępa poinformowała nas o poczynionych ostatnio
pracach w miejscu
integracji. Estetycznie obudowana została scena, wyłożono chodniki z kostki
brukowej oraz obok
pomostu, a także wokół nowo wybudowanego grillowiska.
Pojawiło się również kontener – magazyn oraz…WC.
Pytana o najbliższe plany R. Kępa odpowiada: - Budowa boiska.
Jacenty Kita
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Msza prymicyjna ks. Damiana Sadzy
Pan moją mocą
i tarczą! Moje serce
Jemu Zaufało – to motto ks. Damiana Sadzy,
który w sobotę 26 maja
otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bp.
Henryka Tomasika,
a dziś odprawił Mszę
św. prymicyjną.
w osobie przewodniczącej rady gminy Marzeny Piętak oraz wójta
gminy Zdzisław Woźniaka złożyli ks. Damianowi życzenia i przekazali dary.
-Modlę się abyś nie zawiódł Boga, Kościoła i ludzi. Kapłan to Pan
w nim, a on w Panu. Bądź mocny w Panu siłą Jego potęgi – mówił ks.
proboszcz.

Najpierw ks. proboszcz Marian Czajkowski, delegacje wszystkich grup parafialnych, Rycerzy Kolumba, Stowarzyszenia na Rzecz
Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy, władz samorządowych gminy

Ks. Damian przewodniczył Mszy św., homilię wygłosił ks. Albert
Warso z watykańskiej Kongregacji ds. Nauki Wiary. Po nabożeństwie
ks. Damian podziękował wszystkim, którzy są mu drodzy i wspierają
go na nowej drodze. Szczególnie wzruszające były życzenia adresowane do rodziców, swych sióstr z rodzinami, najbliżej rodziny i przyjaciół, ks. Mariana, księży i kolegów w seminarium. Na koniec ks.
neoprezbiter udzielił błogosławieństwa wszystkim obecnym na uroczystości.

Uświetnili ją m.in. Rycerze Kolumba z pocztem sztandarowy, Korpus Patriotyczny Rycerzy Kolumba z Suchedniowa, scholia parafialna.
Na swą pierwszą parafię ks. Damian trafi 1 lipca – biskup radomski stosowny dekret wyda 19 czerwca.
Jacenty Kita

c z e r w i e c 2018

Nasza Gmina

5

N a Z i e lo n e j S z ko l e

W Zakopanem i w Pieninach

W dniach 28-30 maja br. uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce edukacyjno-krajoznawczej do Zakopanego i w Pieniny.

W pierwszym dniu wyjazdu (poniedziałek) odwiedziliśmy Park Rozrywki Energylandia w Zatorze koło
Krakowa, gdzie dzieci miały okazję
zrelaksować się po trudach nauki
szkolnej. Przy wyjątkowo słonecznej
pogodzie uczestnicy wycieczki korzystali z rollercoasterów, karuzeli, kina
7D, oglądali przygotowane krótkie
widowiska na licznych scenach w Energylandii. Kilkugodzinny pobyt minął
wyjątkowo intensywnie i szybko, więc
na miejsce noclegu dotarliśmy odrobinę zmęczeni.
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Drugi dzień wycieczki rozpoczęliśmy od spotkania z Panią Przewodnik, która poprowadziła naszą grupę na długi spacer przez Dolinę Kościeliską i Wąwóz Kraków. Na końcu Wąwozu czekała nas mała
trudność... przejście
przez Smoczą Jamę.
Samo podejście do
jaskini
wymagało wspinaczki po
pionowej drabince,
a następnie przejścia kilkudziesięciu
metrów z wykorzystaniem łańcuchów, w tym części
po ciemku! Wszyscy odważni wycieczkowicze uporali się z tym zadaniem. Zdobyte wspomnienia i doświadczenie zahartowały nas na
kolejne górskie wypady. Po powrocie do Zakopanego nie zabrakło
odwiedzin na Krupówkach. Tylko żal, że nie spotkaliśmy Białego Misia....
W ostatnim dniu wyjazdu
Pani Przewodnik poprowadziła
naszą grupę piękną trasą przez
Wąwóz Homole, gdzie przy Kamiennych Księgach spotkaliśmy
autentycznego Janosika, który
z pomocą Pani Przewodnik zapoznał nas z legendami o Pieninach.
Następnie szlakiem turystycznym wróciliśmy do Jaworek, skąd przejechaliśmy do Krościenka nad Dunajcem. Pomimo upalnego dnia postanowiliśmy zdobyć Trzy Korony, na które prowadzi dość męczące
podejście pienińskimi lasami i łąkami. Pani Przewodnik energicznie
poprowadziła grupę wędrowców pragnących aktywnie wypoczywać
i poznawać piękno Polski. Po dłuższej wspinaczce udało nam się
zdobyć upragniony szczyt, skąd podziwialiśmy cudowne widoki na
Pieniny i Tatry. Popołudniowe zejście było już drobnostką, która nas
zbytnio nie zmęczyła.

Dzięki wycieczce uczniowie poznali piękno fauny i flory Tatr i Pienin oraz poznali legendy i zwyczaje podhalańskie, o których w zajmujący sposób opowiadała Pani Przewodnik. Uczestnicy wycieczki zmęczeni, ale zadowoleni wrócili w środę wieczorem do Grzybowej Góry.
Rafał Lipka
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Na Święto Strażaka nowy wóz bojowy
Nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości 1,2 mln
złotych przekazano 18
maja KP PSP w Skarżysku-Kamiennej podczas
powiatowych obchodów
Dnia Strażaka.
Gminę
Skarżysko Kościelne podczas obchodów reprezentowali: radna powiatowa
Danuta Banaczek, wójt gminy Zdzisław Woźniak, komendant gminny OSP Piotr Janiec oraz prezesi naszych jednostek OSP: Tadeusz
Chyb, Marian Gładyś i Dariusz Sasal.
Ponadto wśród gości byli m.in. poseł Maria Zuba, wicewojewoda
Andrzej Bętkowski, starosta Jerzy Żmijewski, włodarze wszystkich
gmin, przedstawiciele służb i inspekcji współpracujących ze strażą
podczas wypełniania codziennych obowiązków.

PSP w Skarżysku - Kamiennej zakupionego ze
środków: Unii Europejskiej i Budżetu Państwa
w ramach przedsięwzięcia
Usprawnienie Systemu Ratownictwa w Transporcie
Kolejowym - Etap I z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020. Wóz poświęcił kapelan powiatowy
strażaków ks. Jerzy Karbownik, zaproszeni goście strażakom wręczyli akt przekazania oraz
kluczyki do nowoczesnego
wozu bojowego o wartości
1,2 mln zł.
Na koniec statuetki
wręczono
świętującym
sportowe sukcesy skarżyskim strażakom, a zaproszeni goście zabrali głos.
Jacenty Kita

Skarżysko – Kamienna, dn. 15 maja 2018r.
Sz. P. Marzena Piętak
Przewodnicząca Rady Gminy
Skarżysko Kościelne

Po złożeniu meldunku przez bryg. Michała Ślusarczyka, dowódcę
uroczystości, wicewojewodzie świętokrzyskiemu oraz prezesowi Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Andrzejowi Bętkowskiemu - wciągnięto flagę państwową na maszt i odśpiewano hymn państwowy.
Wszystkich przybyłych
na uroczystość przywitał
Komendant
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
Marcin
Machowski. Później odczytano nazwiska strażaków, którym wręczono odznaczenia, medale
oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.
Podczas uroczystości odbyło się przekazanie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego Iveco Eurocargo Komendzie Powiatowej

W imieniu swoim oraz uczestników VII Biało-Czerwonego Rajdu Rowerowego chciałabym złożyć na ręce Pani
Przewodniczącej najserdeczniejsze podziękowania dla Pana
Radnego Zdzisława Rymarczyka za pomoc
w przygotowaniu docelowego miejsca zakończenia rajdu
z okazji Święta Flagi w dniu 2 maja.
Jako Poseł na Sejm RP już po raz VII organizuję ww. rajd
rowerowy. Aktywność rekreacyjna oraz możliwość wspólnego spędzenia tego jakże ważnego dla nas Polaków święta,
odgrywa niezwykle istotną rolę w kształtowaniu poczucia
tożsamości narodowej, szczególnie młodego pokolenia.
Tym bardziej dziękuję Panu Radnemu za życzliwość i pomoc w przygotowaniu miejsca na zakończenie naszego rajdu.
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Z serdecznymi podziękowaniami,
Poseł na Sejm RP
Marzena Okła - Drewnowicz
Nasza Gmina
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G aw r a '2018

Gawra ‘2018 w Kierzu Niedźwiedzim

19 maja w Kierzu Niedźwiedzim
odbył się I Przegląd Dziecięcych Zespołów Ludowych Odlotowo na ludowo – Gawra ‘2018.
Na
scenie
zaprezentowało
się łącznie 5 zespołów: z Kierza
Niedźwiedziego, Górna, Orońska, Pawłowa i Mirowa – łącznie ponad 100. młodych artystów.
Przybywających na festyn wita-

ła kapela w składzie: Władysław Ziewiecki, Jacek Banaszczyk
i Maciej Ulewiński.
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Wydarzenie poprowadził Jacek Banaszczyk, wśród gości byli
m.in. przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, wójt naszej gminy
Zdzisław Woźniak oraz wójt Mirowa Artur Siworek, radny powiatowy Paweł Wiatr, liczna grupa radnych naszej rady gminy.

c z e r w i e c 2018

G aw r a '2018

Najpierw oglądaliśmy
występ Dziecięcego Zespołu
Folklorystycznego
Mała Okrasa z gminy Pawłów, który prowadzi Alicja Imiołek. Następnymi
wykonawcami były dzieci
z Młodzieżowego Zespołu Ludowego Guzowianki
z gminy Orońsko, którego
kierownikiem jest Wioletta Fijałkowski oraz Dziecięcy Zespół Pieśni
i Tańca Górne Nutki z gminy Górno, którego kierownikiem jest Teresa
Murawska. Na scenie dwukrotnie wystąpiły Niedźwiadki (opiekunowie: Jacek Banaszczyk i Janusz Ulewiński), a ponadto Radosne Nutki
z Mirowa, prowadzone przez Janusza Ulewińskiego.
Okolicznościowe dyplomy i puchary zespołom wręczali wójt
i przewodnicząca rady gminy.
Przed przeglądem dzieci brały udział w warsztatach muzycznych, które prowadziła Alicja Maciejczak, na skrzypach grał Władysław Ziewiecki.
Poza występami zespołów, zabrani mieli możliwość obejrzenia pokazów psów policyjnych, dzieci z chęcią korzystały z licznych atrakcji,
wieczorem do zabawy zagrał
zespół Koliber (Paweł Gruszczyński, Tomasz Gruszczyński i Jacek Niziołek).
Wydarzenie
finansowano zostało wsparte przez
Urząd Marszałkowski w Kielcach oraz Gminę Skarżysko
Kościelne, a jego organizato-

rem byli: Stowarzyszenie Niedźwiadki, miejscowa szkoła i rada rodziców, nauczyciele oraz rada sołecka.
Jacenty Kita
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Uczennice na spotkaniu autorskim

Rozśpiewana przerwa patriotyczna

W siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej
przy
ulicy Towarowej odbyło
się spotkanie autorskie
z kielecką pisarką Karoliną Wilczyńską, w którym
uczestniczyły uczennice
SP Skarżysko Kościelne.
Do najbardziej znanych książek autorki należą cykle powieściowe: Rok na kwiatowej,
Stacja Jagodno czy seria z Nataszą. Napisała również: Anielski kokon,
Właśnie dziś, właśnie teraz czy debiutancką powieść Performens.

W środę 16 maja
w Szkole Podstawowej
w Skarżysku Kościelnym odbyła się kolejna
edycja ogólnopolskiej
akcji Rozśpiewana przerwa – patriotyczne śpiewanie.
Szkolny
korytarz
zamienił się podczas
długiej przerwy w salę
koncertową, w której wszyscy byli wykonawcami i widzami. Patrio-

Podczas spotkania z czytelnikami pisarka opowiadała głównie
o swojej twórczości. Przedstawiła swoje utwory oraz nakreśliła kulisy
ich powstania. Zapowiedziała, że siódma część z cyklu Stacja Jagodno
ukaże się 20 czerwca, a kolejna jesienią. Mówiła o tym, że druga część
Nataszy powstała na wyraźne życzenie czytelniczek,
które chciały poznać dalsze
losy bohaterki jej powieści.
W trakcie spotkania
można było zadawać pisarce pytania. Pytano o fundację, której jest założycielką,
o to czy czasami nie brakuje jej weny do pisania i skąd
czerpie inspiracje do kolejnych powieści oraz dlaczego
mimo ukończenia studiów
ekonomicznych została pisarką.
Karolina Wilczyńska
zanim została pisarką studiowała resocjalizację. Ten
kierunek porzuciła jednak
na rzecz ekonomii. Ukończyła studia ekonomiczne, udowadniając
sobie, że jak się bardzo czegoś chce nauczyć, to można. Pracowała
w branży finansowej, potem jako terapeuta. Założyła i prowadziła
fundację Efekt motyla. Praca terapeuty do pewnego stopnia znajduje
odbicie w jej twórczości.
Autorka w trakcie spotkania zwróciła się do młodzieży, odnosząc
się do obecności w mediach społecznościowych. Przekonywała, że nie
warto martwić się krytyką i tzw. hejtem. Dużo lepiej jest zainteresować
się swoimi bliskimi, ludźmi prawdziwymi, bo to wśród nich żyjemy.
Monika Walachnia-Zawadzka

tyczne śpiewanie rozpoczęto Mazurkiem Dąbrowskiego, a zakończono Mazurkiem 3 maja. Wspólnie zaśpiewano jeszcze kilkanaście pieśni, m.in.: Rotę, Wojenko, wojenko, Legiony, Pierwsza kadrowa, które
głośnym echem rozchodziły się po korytarzach szkoły. O oprawą
muzyczną zadbał zespół
instrumentalny w składzie – Gabrysia Karpeta,
Patryk Jędrzejczyk, Filip
Pham Van i Patryk Paź.
Rozstrzygnięty został
również konkurs plastyczny Piękna nasza Polska
cała, który miał na celu
zaprezentowanie
przez
dzieci i młodzież bogactwa
polskiej przyrody, piękna krajobrazów i charakterystycznych miejsc
naszego kraju.
Kategoria klasy I-III
I miejsce – Dawid Mamcarz kl. IIIa
II miejsce – Julia Brzezińska kl. II
III miejsce – Patrycja Paź kl. II
Wyróżnienie: Mateusz Dulęba kl. IIIb
Kategoria IV – VI
I miejsce - Wiktoria Gruba kl. IVa
II miejsce - Julia Borowska kl. IVb
III miejsce - Jakub Jaros kl. VI
Wyróżnienie: Klaudia Kwaśniewska i Szymon Woźniak z kl. VI
Kategoria VII i gimnazjum
I miejsce – Piotr Podgórski kl. IIa
Imprezy rozpoczęły cykl uroczystości zaplanowanych przez szkołę w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Magda Mamcarz
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W Szkołach

U przedszkolaków

II Powiatowa Gra Czytelnicza

Przedszkolak – Samorządowcom
Do tradycji przedszkolnych uroczystości należą obchody Dnia
Samorządowca. W tym roku akademię z tej okazji przygotowały dzieci z grup Żabek i Jeżyków pod kierunkiem swoich pań. Inscenizacja
słowno-muzyczna zatytułowana Polska - kraj, w którym mieszkamy
zaprezentowana została przez przedszkolaków we wtorek 29 maja
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
W strofach i piosenkach dzieci opowiadały o swojej najdroższej

ojczyźnie, o ziemi świętokrzyskiej oraz ukochanym miejscu - naszej
gminie. Na zakończenie występu dzieci złożyły pracownikom samorządu na czele z wójtem Zdzisławem Woźniakiem najserdeczniejsze
życzenia zadowolenia z życia i pracy zawodowej oraz wielu sukcesów.
Na pamiątkę tej uroczej chwili przedszkolaki obdarowały wszystkich zgromadzonych sympatycznymi upominkami w postaci kolorowych kubeczków.
Za pamięć i miłe słowa pan Wójt podziękował dzieciom i wręczył
im słodką niespodziankę.
Wizyta strażaków z OSP Lipowe Pole
Sympatycznych i długo wyczekiwanych gości przedszkolaki miały
przyjemność powitać we wtorek 29 maja.
Na placu za budynkiem przedszkola pojawił się wielki, lśniący,
czerwony wóz obwieszczając przybycie brygady strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu na czele z dh Tadeuszem Chyb,
prezesem jednostki. W czasie
wizyty dzieci miały możliwość obejrzeć wóz bojowy
z każdej strony, zapoznać się
z jego wyposażeniem, a nawet usiąść na miejscach, które
przeznaczone są dla drużyny
strażackiej.
Nasi goście zaprezentowali także pełen strój, który zakładają strażacy w czasie akcji gaśniczej. Chętne dzieci mogły
przymierzyć elementy tego
ubioru, ale największym
zainteresowaniem cieszył
się hełm. Nie obyło się również bez pokazu działania
sikawki gaśniczej, a każdy
przedszkolak chciał mieć
swój udział w laniu wody.
Przedszkolaki z uwagą słuchały opowiadań o trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaka i przybliżyły sobie zasady zachowania podczas pożaru.
Na zakończenie dzieci gorąco podziękowały dzielnym strażakom
i wręczyły pamiątkowy dyplom i kolorowe kubeczki. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy przedstawicielom straży za przybycie i poświęcenie nam swojego cennego czasu.
Zofia Sieczka

10 maja na terenie Skarżyska - Kamiennej odbyła się druga edycja
Powiatowej Gry Czytelniczej 7.
Wzięli udział uczniowie ze Szkół Podstawowych z terenu powiatu
skarżyskiego. Organizatorem gry było Powiatowe Centrum Rozwoju
Edukacji oraz Powiatowa
Biblioteka Pedagogiczna
w Skarżysku-Kamiennej.
Tegoroczna edycja przeznaczona była dla uczniów klas siódmych, a jej Celem była promocja
czytelnictwa wśród uczniów, połączona z aktywnością fizyczną. Trzyosobowe drużyny miały za zadanie dotrzeć do wybranych punktów
i rozwiązać przydzielone zadania, m.in.: literacki escape room, literackie przedmioty, ukryte utwory, rebusy, krzyżówki. Do udziału w grze
zgłoszonych zostało 15 zespołów.
Szkołę Podstawową w Skarżysku Kościelnym reprezentowały
dwie drużyny w składzie:
- I pod opieką Anny Miernik – Alicja Derlatka, Wiktoria Zając,
Filip Pham Van,
- II pod opieką Magdy Mamcarz - Inga Bilska, Partyk Paź,
Patryk Jędrzejczyk.
Magda Mamcarz

Dni Profilaktyki w SP w Skarżysku
Kościelnym
W Szkole Podstawowej w Skarżysku
Kościelnym zorganizowano działania profilaktyczne w ramach XVI
Świętokrzyskich
Dni
Profilaktyki.
Uczniowie
klas
I – III obejrzeli Profilaktyczny show dla dzieci – interaktywną zabawę z elementami
profilaktyki, konkursów, piosenek i scenek aktorskich, które
w przystępny sposób
ostrzegały
dzieci
przed zagrożeniami.
Uczniom klas IV –
VI
zaprezentowano
program Cybernetyczne sny, który poruszał tematykę uzależnienia
od wirtualnej rzeczywistości, znajomości zawieranych w sieci, przemocy w sieci. Uczniom klas VII, II i III gimnazjum zaproponowano
spektakl słowno - muzyczny Wyjście awaryjne poświęcony problemowi przemocy.
Renata Wiatr
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Minął miesiąc w SP Kierz Niedźwiedzi

dzim. Przygotowały ją wraz z uczniami wszystkich klas Justyna Kuźdub i Justyna Duklas.

Wizyta w bibliotece
15 maja uczniowie klasy III SP Kierz Niedźwiedzi z wielką radością kolejny raz odwiedzili Gminną Bibliotekę. Tematem spotkania było przybliżenie uczniom i zachęcenie ich do czytania czasopisma Świerszczyk.
Kierownik biblioteki Teresa Banaszczyk przygotowała i przeprowadziła z uczniami wiele różnych gier i zabaw. Dzieci sprawdziły swoje umiejętności w zakresie rozwiązywaniu
krzyżówek, rebusów,
labiryntów, rozwiązywania zadań matematycznych, układaniu
przysłów oraz ćwiczeniach na czas
Na koniec dzieci
krok po kroku uczyły się rysować żółwia,
osła i kota.
Zajęcia te bardzo
zaciekawiły uczniów i zachęciły ich do czytania czasopism.
Serdecznie dziękujemy kierownik Teresie Banaszczyk za zaproszenie.
Jolanta Woźniak

Ewenementem były łączone występy rodziców i uczniów: Magdaleny Indyka z córkami Ewą i Marysią, Pawła Gruszczyńskiego z córką Karoliną oraz Tomasza Winiarskiego z córką Weroniką.

Pamięci rotmistrza Pileckiego
25 maja 2018 roku w SP Kierz Niedźwiedzi odbył się uroczysty
apel z okazji 70. rocznicy śmierci rotm. Witolda Pileckiego. Działanie
to ma na celu przygotowanie szkoły do przekazania sztandaru i nadania szkole imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną o życiu, działalności i śmierci rotm. Witolda Pileckiego. Po prezentacji nauczyciel historii odczytał fragment
wspomnień ks.prof.
Jana Stępnia, który
był świadkiem ostatniej drogi Rotmistrza
prowadzonego
na
egzekucję w więzieniu mokotowskim.
Po
odczytaniu

wspomnień uczniowie uczcili minutą ciszy pamięć rotm. Witolda
Pileckiego.
Uczniowie klasy IV zaprezentowali również wykonane przez siebie plakaty poświęcone rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.
Sławomir Ziewiecki
Mamo i Tato
Te dwa proste, ale jakże ważne słowa były mottem akademii z okazji Dnia Matki i Ojca, która 8 czerwca odbyła się w Kierzu Niedźwie-
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Słuchaliśmy też występów solistek Marysi Ulewińskiej, Mai
Sadza, Jagody Rymarczyk, duetów Oli
Azarello i Julii Sadza
oraz Amelii Kuźdub
i Nicoli Lelonek, a także kwartetu w składzie:
Karol Sadza, Jan Krakowiak, Piotr Wiśnios
i Jakub Woźniak.
Organizatorzy zadbali również o poczęstunek dla mam i ojców
obecnych tego dnia na akademii.
(jaki)

c z e r w i e c 2018

Sport - Rekreacja

IX ekologiczny bieg patrolowy

Przedszkolacy na sportowo

We wtorek 29 maja rozstrzygnięto IX Międzyszkolny Ekologiczny
Bieg Patrolowy, którą przebiegło 15 trzyosobowych drużyn ze szkół
powiatu skarżyskiego, w tym SP Grzybowa Góra i Lipowe Pole.
Trasa konkursowa z 6 stanowiskami patrolowymi przebiegała
w lesie. Na poszczególnych stanowiskach uczniowie wykazywali się
wiedzą dotyczącą znaczenia wody i jej racjonalnego wykorzystywania
oraz wiadomościami dotyczącymi ekosystemu lasu, a także umiejętnością rozpoznawania roślin i zwierząt leśnych. Atrakcją dla dzieci
zbiegających z trasy biegu było spotkanie z doktorem H2O i wodne
koło fortuny.
Dużą niespodzianką dla uczniów okazało się spotkanie z ornitologiem Piotrem Dębowskim, który podzielił się z dziećmi ciekawymi
wiadomościami o ptakach.
Wydarzenie zakończyło wspólne posadzenie na placu szkolnym
Dębu Pamięci - potomka Dęba Bartka dla upamiętnienia 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Sadzonka została przekazana przez Nadleśnictwo Skarżysko.
(jk)

Seniorzy przedszkolakom
28 maja roku KGW
i Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Skarżysko
Kościelne Grom zorganizował dla przedszkolaków kulig letni, ognisko
z kiełbaską, zabawę taneczną i turniej piłki nożnej z okazji Dnia Dziecka
pod nazwą Strzelaj Gola
2018. Dzieciaki świetnie się
bawiły, a w turnieju piłki
nożnej trzeba oprócz wielu
wspaniałych zawodniczek
i zawodników wyróżnić
bramkarza Wojciecha Gluzę, który świetnie bronił
i bardzo trudno było go
pokonać. Myślę, że jeszcze
o tym zawodniku usłyszymy.
Uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy a dla nas przygotowano piękny kubek za co bardzo dziękujemy.
Szymon Płusa

W dniach 26.05- 01.06.2018 w naszej gminie po raz XXIV odbył
się Sportowy Turniej Miast i Gmin - Europejski Tydzień Sportu dla
Wszystkich. Całość przedsięwzięcia została zainicjowana
przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki.
W ramach wydarzenia zorganizowane zostały imprezy rekreacyjno-sportowe na terenie
naszej gminy, do których aktywnie włączyły się przedszkolaki wraz z rodzicami i nauczycielami z Przedszkola Samorządowego
w Skarżysku Kościelnym. Głównym celem działań sportowych była
aktywizacja ruchowa obywateli naszej gminy, szczególnie tych którzy
nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie i nie prowadzą aktywnego
trybu życia, a do takich działań zmotywować najlepiej mogły dorosłych nasze przedszkolaki.
26 maja odbył się V Gminny Uliczny Bieg o Puchar Wójta Gminy Skarżysko Kościelne. Na starcie stanęło kilkudziesięciu biegaczy
w kilku kategoriach. Przedszkolaki z różnych grup wiekowych również z ogromnym zapałem brały udział w biegach angażując przy tym
mocno dopingujących im rodziców. Bieg odbył się na dystans 100 metrów i brały w nim udział przedszkolaki z gminy Skarżysko Kościelne.
Podczas wyścigu nie brakowało emocji oraz rywalizacji.
Dzień później przedszkolacy brali udział w zawodach
wędkarskich pod nazwą Złap
rybkę, a 28 maja grupa Jeżyków oraz Żabek wybrała na
regionalną wycieczkę na terenie naszej gminy zorganizowaną przez Koło Gospodyń
Wiejskich i Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Wsi w Skarżysku Kościelnym Grom. Na miejscu
czekało na dzieci mnóstwo atrakcji i niespodzianek. Sama jazda
takim niezwykłym pojazdem, jak traktor, sprawiła dzieciom wiele
radości, bo po drodze mogły słuchać ulubionej muzyki oraz podziwiać piękne krajobrazy. Odbyły się zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, tańce przy ulubionych przebojach, smakołyki przygotowane
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz turniej piłki nożnej pod
nazwą Strzelaj Gola.
29 maja nasi podopieczni próbowali swoich możliwości sportowych na placu przedszkolnym.
Zorganizowany był: sprawnościowy tor przeszkód, wyścigi rzędów,
rzuty do celu, biegi na dystans 50
m. We wszystkich konkurencjach
liczyła się szybkość, zwinność
i sprawność w utrzymaniu równowagi. Dla najmłodszych przedszkolaków przygotowane były zabawy ruchowe z wykorzystaniem piłek, skakanek, woreczków, szarf, a także zabawy z chustą animacyjną.
Tydzień ten miał za zadanie promować integrację rodzinna oraz
aktywność ruchową, jako najlepszą formę spędzania wolnego czasu
i zdrowego stylu życia. Nasze przedszkolaki w tych dniach w formie
zabawy ćwiczyły sprawność ogólną, szybkość, dokładność, koordynację wzrokowo-ruchową, a także uczyły się zdrowej rywalizacji, przestrzegania zasad fair-play oraz radzenia sobie z porażkami. Wszystkie
te umiejętności kształtowane były w formie atrakcyjnej dla dzieci zabawy.
Zofia Sieczka

c z e r w i e c 2018

Nasza Gmina 13

S p o r t - R e k r e ac ja

Zmagania brydżystów
W dniu 28 maja z okazji
XXIV Turnieju Miast i Gmin
Stowarzyszenie Szlem zorganizowało turniej brydża sportowego
o puchary i nagrody Wójta Gminy Skarżysko-Kościelne i Prezesa
Stowarzyszenia Szlem.
W turnieju wzięło udział
24 zawodników. Zwyciężyła
para Mariusz Lelonek - Sylwester Sikora, drugie miejsce zajęła para
Andrzej Kwiatkowski - Leon
Misiak, trzecie miejsce zajęła
para Władysław Pocheć Mirosław Prokop. Najlepszą
parą ze Skarżyska Kościelnego okazała się para Zbigniew
Górzyński - Grzegorz Kocia.
Pucharem dla najstarszego
zawodnika uhonorowany został już osiemdziesięciolatek
w znakomitej kondycji Władysław Pocheć.
Zarząd Stowarzyszenia gratuluje wszystkim wyróżnionym.
Marek Jaskólski

Szymon Płusa

Rywalizowali o Puchar Sekretarz

I Turniej Łuczniczy
20 maja w Skarżysku Kościelnym miejscowe KGW i Stowarzyszenie Grom zorganizowało kulig letni, ognisko oraz I Turniej Łuczniczy, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.
I miejsce Andrzej Róg, II miejsce Dariusz Nowak, III miejsce Włodzimierz Czekajło, IV miejsce Barbara Płusa, V miejsce Sławomira
Rzeżawska, VI miejsce Justyna Róg.

Wymienieni zawodnicy otrzymali puchary, które ufundowało Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS. W imieniu swoim i uczestników
pragnę podziękować Prezesowi Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS
Jerzemu Kuli za ufundowane puchary, przewodniczącej rady gminy
Marzenie Piętak za
pomysł, pomoc organizacyjną i takiego
wspaniałego sędziego
oraz Leszkowi Mozer,
trenerowi I klasy PZŁ,
za naukę strzelania
z łuku, ponieważ po
raz pierwszy mieliśmy
możliwość
strzelania z profesjonalnego łuku.
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Za nami VI Turniej Piłkarski o Puchar Sekretarza Gminy Skarżysko Kościelne. Zmagały się trzy drużyny.
Wyniki turnieju były następujące: I miejsce - Publiczna SP w Kierzu Niedźwiedzim, II miejsce - SP w Grzybowej Górze, III miejsce - SP
w Skarżysku Kościelnym. Piłkę dla zwycięskiej drużyny ufundowała
sekretarz gminy Monika Mączyńska.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został
Maciek Mróz z drużyny
z Kierza Niedźwiedziego i otrzymał statuetkę
ufundowaną przez Animatorów Sportu i Rekreacji na Orliku w Skarżysku Kościelnym.
Organizatorzy składają
podziękowania dla Macieja Szaraniec za nieocenioną
pomoc przy organizacji oraz
sędziowanie w turnieju, Jarosławowi Mosiołek za pomoc
w sędziowaniu, sołtysowi
Waldemarowi Błach (Skarżysko Kościelne I), sołtysowi
Stefanowi Kiełek (Skarżysko
Kościelne II), radom sołeckim wraz z ich przewodniczącymi Wojciechem Drzewieckim (Skarżysko Kościelne I) i Ireną Sykulską (Skarżysko Kościelne II), a także
Annie Błach za pomoc organizacyjną i obsługę grilla.
Katarzyna Kotwica

c z e r w i e c 2018

Festyn w Grzybowej Górze

Festiwal Gwiazd w Grzybowej Górze
10 czerwca na placu szkolnym w Grzybowej Górze odbył się
rodzinny festyn pod nazwą Festiwal Gwiazd. Przybyłych powitała
dyrektor Małgorzata Strzelec.

dzący Artur Cieślik),
Zumbę Dzieci (Julia Działak, Natalia
Działak, Kamila Fijałkowska, Gabriela Gąska, Paulina Karpeta,
Nikola Klimorowska,
Klaudia Kocia, Lena
Madej, Zofia Materek,
Zuzanna
Materek,

Program był bardzo bogaty, wypełniony przede wszystkim artystycznymi prezentacjami wychowanków placówki. Kolejno oglądaliśmy więc występy punktu przedszkolnego i klasy O pod kierunkiem
Małgorzaty Więcław, klasy I (Sylwii Oczkowicz), II (Katarzyny

Oliwia Misiowiec, Maja Nowak, Natalia Parkita, Emilia Raczyńska, Anna Strzelec, Amelia Surma, Lena Sykuła, Amelia Sykuła,
Norbert Wiatr) oraz Zumbę Młodzieży (Weronika Cieślik, Karolina Dąbrowska, Aleksandra Kawalec, Katarzyna Parkita, Agnieszka Walczyńska i Małgorzata Strzelec).

Kowalik), III (Eweliny Hamera), IV (Macieja Szarańca), V (Justyny
Rokita), VI (Rafała Lipki) i VII (Eweliny Hamera).
W przerwach występów klasowych wystąpili wokalistki: Maria
Pacek, Zofia Materek, Klaudia Kocia, Nikola Klimorowska, Lena
Madej, Dawid Walczyński, Norbert Wiatr, Miłosz Skorek-Piętak,
Filip Kuliński, Natalia
Parkita, Emilia Raczyńska, Jakub Mendak, Mateusz Pacek, Julia Kaluga,
Pola Raczyńska.
Obejrzeliśmy również
występ uczniów klasy IV
do utworu The Power, pokazy tańca Zumba (prowa-

Ponadto odbyły się konkursy sportowe z nagrodami, loteria fantowa a na koniec wspólna zabawa z DJ Łoś.
Jacenty Kita

c z e r w i e c 2018

Nasza Gmina 15

W Obiek t y wie

Nasza Gmina Skarżysko Kościelne, wydawca: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym.
Redaguje: Jacenty Kita - redaktor naczelny i współpracownicy. Nakład 600 egz.
Adres redakcji: ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, tel. 41 271 44 80, fax. 41 271 44 81.
Kontakt z redakcją: 691 399 471, e-mail: jacenty.kita@wp.pl. Skład, łamanie, druk: DORAND, Starachowice, 41 274 14 40.
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania nadesłanych materiałów. Materiały anonimowe nie będą publikowane.

16 Nasza Gmina

c z e r w i e c 2018

