ISSN - 1899-1769
WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
Grudzień 2011 r.

Rok IV, Nr 12 (41)

W numerze m.in.:

Egzemplarz bezpłatny

„Z pieśnią do Niepodległej”

* zapraszamy panie na bezpłatne badania,
* relacja z sesji rady gminy,
* sukcesy naszych uczniów,
* szybki postęp prac w Majkowie,
* informacje z powiatu,
* konferencja mediów lokalnych,
* festyn w Lipowym Polu,
* włącz się w akcję „Szlachetnej Paczki”,
* nowości w bibliotece,
* sukces młodych piłkarzy.

Czterdzieści cztery prezentacje wysłuchało jury na IV Skarżyskim
Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im. Generała Antoniego Hedy
„Szarego” „Z Pieśnią do Niepodległej”.
Duży sukces odnieśli nasi uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych

93 lata temu Polska wybiła się na
niepodległość
„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem”.
					
Leopold Staff

w Skarżysku Kościelnym. Magdalena Kobierska zdobyła pierwsze
miejsce w swojej grupie wiekowej klas I – III, zespół wokalny z gimnazjum osiągnął sukces po raz kolejny – I miejsce w kategorii gimnazjum.
Czytaj na str. 13

III miejsce na festiwalu ponadregionalnym
Uczniowie klas czwartych i piątych szkoły podstawowej
w Skarżysku Kościelnym uczestniczą w realizacji ponadregionalnego projektu „Zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji matematycz-

***
Msza Święta z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych i mieszkańców, uroczysty przemarsz pod obelisk, salut
armatni, złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar II wojny światowej oraz część
artystyczna
złożyły się na
obchody Święta
Niepodległości
w gminie.
Czytaj na
str. 2-4

no-przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego – dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych”.
Ostatnio zajęli III miejsce w konkursie regionalnym.
Czytaj na str. 8
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Świę to Niepo d leg łości

93 lata temu Polska
wybiła się na niepodległość
„Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
Na którym z lochu, co był twą stolicą
Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem”.
Leopold Staff
***
Msza Święta z udziałem władz samorządowych, pocztów sztandarowych i mieszkańców, uroczysty przemarsz pod obelisk, salut armatni, złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar II wojny światowej
oraz część artystyczna złożyły się na obchody Święta Niepodległości
w gminie.

Poczty sztandarowe przed ołtarzem

W pięknej homilii ks. proboszcz skupił się na trzech wątkach:
Jak Polska utraciła niepodległość? Jak ją odzyskała? Jakiej wolnej
Polski chcemy?
Po uroczystościach kościelnych sformułowała się kolumna
marszowa na czele z prezesem OSP Grzybowa Góra Marianem
Gładysiem, która ul. Kościelną przeszła pod obelisk stojący obok
urzędu gminy, upamiętniający ofiary II wojny światowej.

W oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości

O godzinie 15.00 przed kościołem pod wezwaniem Świętej
Trójcy w Skarżysku Kościelnym zgromadziły się poczty sztandarowe Gminy Skarżysko Kościelne, jednostek Ochotniczej Straży
Pożarnej, szkół z terenu gminy. Do oczekujących wyszedł ks. proboszcz Marian Czajkowski i zaprosił do wzięcia udziału we mszy
św. w intencji Ojczyzny.

Ks. proboszcz Marian Czajkowski zaprasza na mszę św.

Po wprowadzeniu do świątyni poczty sztandarowe stanęły po
obu stronach ołtarza, a ksiądz proboszcz powitał wszystkich na mszy
w intencji Ojczyzny – tej dużej, czyli Polski, ale również i tej naszej
małej Ojczyzny, Gminy Skarżysko Kościelne.

Przemarsz pod pomnik ofiar II wojny światowej
dok. na str. 3
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Tutaj przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” na maszt wciągnięta została flaga państwowa, a strażacy zaciągnęli wartę pod pomnikiem.
Wzdłuż chodnika ustawiły się poczty
sztandarowe, władze
samorządowe
gminy i goście zaproszeni na uroczystość.
Strażacy z Grzybowej
Góry oddali trzykrotny salut armatni, po
czym
prowadzenie
uroczystości
przejęła sekretarz gminy
Strażacy zaciągnęli wartę
Monika Mączyńska.
Najpierw głos zabrał wójt gminy Zdzisław Woźniak, który odnosząc się do wydarzeń sprzed 93. lat powiedział m.in.: „Dzień 11
listopada 1918 roku był dniem przełomowym w dziejach naszego kraju. Pięć pokoleń, żyjących pod zaborami, czekało na własne państwo.
I w końcu nadeszła niepodległość. Nie była ona cudem, czy szczęśliwym
zbiegiem okoliczności. Mogła zaistnieć dzięki woli i determinacji narodu… Wolności nie tylko posiadać i używać, wolność także i w demokracji każdego dnia trzeba zdobywać, a duch prawdy i duch wolności, są filarami mądrego społeczeństwa… Niech wolna Polska będzie najwyższą
wartością, której strzec wszyscy obowiązek mamy. Tu i dzisiaj dla nas,
tu i dzisiaj dla następnych pokoleń wolnych i niepodległych Polaków”.
Głos zabrał także przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr.
Następnie delegacje władz samorządowych gminy i powiatu,
szkół, strażaków i poszczególnych sołectw złożyły wiązanki kwiatów
i zapaliły znicze, symbol pamięci.

Na zakończenie tej części obchodów niepodległościowych wójt
Zdzisław Woźniak podziękował wszystkim za liczny w nich udział
i zaprosił do szkoły podstawowej na uroczystą wieczornicę.

Obecni na wieczornicy patriotycznej

Składała się ona z dwóch części: wieczornicy patriotycznej oraz
biesiady niepodległościowej.
Obecnych na tej części akademii powitała Anastazja Górzyńska,
prezes Stowarzyszenia Odnowy Zabytków Parafii Świętej Trójcy, które
wspólnie z urzędem gminy było współorganizatorem obchodów patriotycznych.

Gości wita Anastazja Górzyńska

Najpierw przepiękny występ zaprezentowała młodzież z Zespołu
Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym. Występ był połączony
z koncertem galowym laureatów konkursu recytatorskiego pieśni patriotycznej.

Składanie wiązanek kwiatów

Występ młodzieży
dok. na str. 4
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dok. ze str. 3

Program wspólnie z uczniami przygotowały Anastazja
Górzyńska i Renata Wolska. Dodatkową atrakcją był okolicznościowy pokaz multimedialny o treści niepodległościowej i patriotycznej
przygotowany przez Monikę Chrobot oraz Huberta Ślęzaka, ucznia
naszego gimnazjum.
Po krótkiej przerwie kawowej uczestnicy obchodów wspólnie
śpiewali pieśni patriotyczne korzystając ze specjalnie wydanego na tę
okoliczność śpiewnika.

Cenna inicjatywa
Z niezwykle cenną i pożyteczną
inicjatywą wystąpiło Stowarzyszenie
na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii
Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym.
Tą inicjatywą jest wydanie na Dzień
Niepodległości „Śpiewnika pieśni patriotycznych Nasza Biało – Czerwona”,
który po raz pierwszy został w praktyce wykorzystany podczas uroczystych
obchodów 93. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
W śpiewniku znajdują się m.in. takie pieśni, jak: „Rota”, „O mój rozmarynie”, „Białe róże”, „Legiony”, „Wojenko,
wojenko”, „Żeby Polska była Polską”.
Śpiewnik był współfinansowany ze
środków budżetu gminy w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
(jaki)

Szybkie tempo prac na ul. Żeromskiego
w Majkowie

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

Dzień 11 listopada, w którym Józef Piłsudski przejął władzę, dla
uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski,
został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Jednak
dzień ten był już od 1919 roku obchodzony jako Święto Niepodległości.
Od tego czasu jest jednym z najważniejszych świąt obchodzonych
przez Polaków w kraju i za granicą.
Po II wojnie światowej władze Polski Ludowej usunęły Święto
Niepodległości z kalendarza, ale nie z serc Polaków. Środowiska niepodległościowe nadal obchodziły kolejne rocznice 11 listopada 1918
roku. Dopiero w 1989 roku Sejm IX Kadencji przywrócił narodowi
to święto.
Jacenty Kita
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Dobra pogoda sprzyja
drogowcom i prace związane
z modernizacją kilometrowego odcinka ul. Żeromskiego
w Majkowie przebiegają
w szybkim tempie.
Prace rozpoczęto blisko
1,5 miesiąca temu i obecnie
są już bardzo zaawansowane. Trwa m.in. budowa chodnika na całej długości modernizowanego odcinka. Zakres inwestycji obejmuje także wymianę nawierzchni,
łącznie z poszerzeniem jezdni. Wykonane zostaną zjazdy do posesji
i umocnione pobocza. Ponadto wybudowana zostanie kładka nad
rzeką Żarnówką wraz
z umocnieniem koryta rzeki i skarp. Jeżeli
wszystko
pójdzie
zgodnie z planem i warunki pogodowe nie
staną na przeszkodzie
przebudowa powinna
zakończyć się do końca roku.
Ulica Żeromskiego
ze względu na bliskie położenie szkoły podstawowej jest ważna dla
mieszkańców Majkowa. Jej stan powinien gwarantować bezpieczeństwo zarówno pieszych - szczególnie dzieci - jak i kierowców. Dzięki
prowadzonej inwestycji uda się to poprawić, a gmina zyska nowy,
komfortowy
odcinek drogi.
Roboty
kosztować będą blisko
850 tys. złotych i są
współfinansowane ze
środków
powiatu
skarżyskiego i gminy
Skarżysko Kościelne.
(jaki)
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Bezpłatne badania dla kobiet
MAMMOGRAFIA
Rak piersi jest drugą przyczyną zgonów kobiet
w Polsce. Rocznie 14.000 kobiet dowiaduje się, że ma nowotwór, z czego 5000 umiera. Część z nich nigdy nie wykonywała badania mammograficznego. Jedyny sposób
na zmianę tych statystyk to regularne badania.
Mammografia to rentgenowskie badanie piersi, które jest obecnie najlepszym sposobem wykrywania raka
piersi w jego wczesnym stadium rozwoju. Nie masz powodów do niepokoju. Jest to badanie szybkie i nieinwazyjne.
Mammografia pozwala wcześnie wykrywać 90-95%
zmian nowotworowych, a we wczesnej fazie rozwoju rak piersi może
być w większości przypadków całkowicie uleczalny.
Bezpłatną mammografię w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi może wykonywać każda kobieta
w wieku 50-69 lat, co 24 miesiące.
CYTOLOGIA
Co roku około 3500 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy,
a połowa z nich umiera, bo zgłosiła się do lekarza zbyt późno. Część
z nich nigdy nie wykonała badania cytologicznego. Jedyny sposób na
zmianę tych statystyk to systematyczne badania.
Cytologia polega na mikroskopowej ocenie komórek pobranych
specjalną szczoteczką z szyjki macicy. Dzięki niej można zdiagnozować nawet niewielkie nieprawidłowości zachodzące w szyjce macicy.
Dlatego tak ważne jest, aby wykonywać to badanie regularnie.
We wczesnej fazie rozwoju rak szyjki macicy może być całkowicie uleczalny.
Bezpłatną cytologię w ramach Populacyjnego Programu
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy może wykonywać każda kobieta w wieku 25-59 lat, co 36 miesięcy.
Badania te będą wykonywane przez specjalistów ze
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w cytomammobusie wyposażonym w nowoczesny cyfrowy mammograf umożliwiający wykonanie badania piersi oraz fotel ginekologiczny do badań cytologicznych.
Cytomammobus będzie stacjonował w dniach 28 – 29 listopada 2011 roku w godzinach 9.00 – 16.00 na parkingu przy Urzędzie
Gminy w Skarżysku Kościelnym ul.Kościelna 2a.
Panie zainteresowane wykonaniem badań mogą się kontaktować
pod numerem telefonu 661 911 300.
Cytologia i mammografia ratują życie. Nie zwlekaj – idź na badanie!

Drugi Orlik u sąsiadów
Powiat skarżyski wzbogacił się o kolejny kompleks
sportowy Orlik. Tym razem,
jako drugi w gminie Bliżyn,
taki obiekt został otwarty przy Szkole Podstawowej
w Mroczkowie.
Na uroczystości otwarcia
obecni byli parlamentarzyści,
przedstawiciele
Marszałka
Województwa, władze powiatowe oraz gminne. Nasz samorząd reprezentował wójt gminy Zdzisław Woźniak, który

w krótkim wystąpieniu gratulował samorządowcom z Bliżyna
inwestycji w sport oraz podarował prezent w postaci kompletu piłek.

(jaki)

Wandale zatrzymani
Od wielu miesięcy
ofiarą wandali na terenie gminy padają między innymi przystanki
autobusowe. Ostatnią
z tych „ofiar” był przystanek w Lipowym
Polu. Tym razem jednak wandale mieli
pecha i dzięki sprawności skarżyskiej policji zostali szybko
ujęci. –To mieszkańcy
Skarżyska - Kamiennej w wieku 13-15 lat. Jak tłumaczyli powodem
ich czynów była… nuda – mówił na sesji zastępca komendanta powiatowego policji w Skarżysku – Kamiennej Piotr Kania.
Wcześniej owi młodzieńcy wyrwali znak drogowy, który nieśli 700 metrów, aby nim właśnie dokonać zniszczeń. –Nasuwa się też
pytanie. Gdzie byli przejeżdżający kierowcy, którzy widząc pięć osób
niosących znak drogowy nie powiadomili policji – pyta komendant.
Nieletnich czeka teraz spotkanie z wymiarem sprawiedliwości.
Z uwagi na młody wiek sprawców, sprawą zajmie się sąd rodzinny.
(jaki)
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Pracowała rada gminy
Trzynasta w tej kadencji sesja Rady Gminy w Skarżysku
Kościelnym miała miejsce w dniu 26 października w sali konferencyjnej urzędu. Zgodnie z tradycją otworzył ją przewodniczący rady
Paweł Wiatr witając obecnych. Sesję swą obecnością zaszczycili również goście z zewnątrz w osobach radnych powiatowych: Danuty
Banaczek, Stanisława Czubaka i Jerzego Żmijewskiego, członka
zarządu powiatu Stanisława Dymarczyka, dyrektora zarządu dróg
powiatowych Marka Czyża oraz zastępcy komendanta powiatowego
policji Piotra Kani.
Po sprawnym przeprowadzeniu części proceduralnej i dokonaniu
zmian w porządku obrad przystąpiono do realizacji merytorycznych
punktów obrad.

„Grzybowianki” pomieszczenia na cotygodniowe próby. –Apeluję do
wszystkich stron, aby na tym zakończyć i nie komentować tego, kto
jest ładniejszy, bo to nie służy zgodzie - stwierdził wójt.
Głos dla gości
Na początek głos zabrał zastępca komendanta powiatowego policji
Piotr Kania informując o schwytaniu sprawców dewastacji przystanku autobusowego w Lipowym Polu.

Rower za dar życia
Informowaliśmy już w poprzednim wydaniu „Naszej Gminy”
o rozstrzygnięciu wakacyjnego konkursu dla krwiodawców, którego współorganizatorem był nasz samorząd, a w gronie osób
dzielących się „darem życia” byli mieszkańcy naszej gminy. Osobą nagrodzoną została Magdalena
Kowalik z Lipowego
Pola Plebańskiego.
Nagrodę w postaci roweru ufundowanego przez gminę otrzymała na sesji
z rąk wójta Zdzisława
Woźniaka, a gratulację złożył jej również
przewodniczący rady
Magdalena Kowalik odbiera nagrodę
Paweł Wiatr.
Wójt o swej pracy
Kolejny punkt obrad to złożenie przez wójta gminy informacji ze
swej pracy w okresie pomiędzy sesjami.
Na początek wójt otrzymał podziękowania, jakie nadeszły na jego
ręce z Urzędu Marszałkowskiego, za organizację Dni Województwa.
„Pragnę wyrazić szczególną wdzięczność za pomoc okazaną Urzędowi
Marszałkowskiemu w organizacji III edycji Dni Województwa
Świętokrzyskiego. Pozostaję pod wielkim profesjonalizmem i zaangażowaniem, jakim wykazali się pracownicy Urzędu Gminy w Skarżysku
Kościelnym” – czytamy w liście podpisanym przez Dariusza Detkę,
dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
Z najważniejszych
działań
podejmowanych przez wójta, poza
bieżącym kierowaniem
urzędem, należało w tym
czasie prowadzenie rozmów z prezydentem
Skarżyska – Kamiennej
oraz MKS-m w sprawie
nowych zasad dofinansowania przez samorządy
komunikacji zbiorowej,
podpisanie w Urzędzie Wójt Zdzisław Woźniak informuje o swej pracy
Marszałkowskim umowy na przekazanie szkole podstawowej w Kierzu
Niedźwiedzim sprzętu multimedialnego i komputerowego o wartości
18.000 złotych oraz pertraktacje w sprawie udostępnienia zespołowi

Na pierwszym planie Piotr Kania

Komendant poinformował również o zwiększeniu liczby patroli „drogówki” na ul. Kolonia (to wniosek zgłaszany na sesjach) oraz
o fakcie małego zainteresowania mieszkańców korzystaniem z dyżurów dzielnicowego.
Zapytania, wnioski, interpelacje
W tym względzie sesja nie odbiegła od pozostałych i radni znów
zgłosili wiele wniosków i interpelacji.
Paweł Wiatr
- poruszył problem docieplenia świetlicy na ul. Kolonia, gdyż po
pierwszych przymrozkach zamarzła instalacja wodociągowa;
Wojciech Płusa
- zgłosił konieczność naprawy ul. Słonecznej oraz uregulowania jej
stanu prawnego, gdyż przy okazji podziału działek okazało się, że
jej część położona jest na gruntach prywatnych;
- przedstawicieli powiatu pytał, dlaczego wniosek w ramach tzw.
„schetynówki” dotyczący budowy drogi w Kierzu Niedźwiedzim
nie został podzielony na dwa etapy, co zwiększyłoby jego szanse
na pozytywne rozpatrzenie;

Pytania zgłasza radny Wojciech Płusa (w środku)

Elżbieta Jaromin (w imieniu radnego Włodzimierza Focha)
- określiła zapotrzebowania remontowe szkoły podstawowej
w Lipowym Polu;
dok. na str. 7
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Michał Rymarczyk
- zgłosił nieprawidłowe wyprofilowanie zakrętu na ul. Żeromskiego
przy drodze na tzw. „drutach”;
- ponowił wniosek o naprawę ubytków na ul. św. Anny w Majkowie
na wysokości ogródków działkowych;
- pytał o zamontowanie na odcinku ul. św. Anna – Dębowa progu spowalniającego;
Renata Kępa
- zgłosiła nieprawidłowości przy rondzie na końcu wsi oraz postulowała udrożnienie rowów w całym Lipowym Polu;
Marzena Piętak
- zgłosiła zapotrzebowanie na dwóch pracowników interwencyjnych do odśnieżania w okresie zimowym oraz do Domu
Spotkań Wiejskich;

stawiciele powiatu Stanisław Dymarczyk i Marek Czyż.
Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego Stanisław Dymarczyk
stwierdził, że budowy drogi w Kierzu nie można etapować.
Poinformował również o akcji utrzymania dróg w okresie zimowym. Najwyższą, drugą kategorię odśnieżania, ma droga Skarżysko
Kamienna – Mirzec i będzie za to odpowiadać firma „Drogmas”.
Pozostałe drogi powiatowe będą w gestii służby liniowej Zarządu
Dróg Powiatowych.
Więcej informacji miał szef ZDP Marek Czyż. Obiecał jak najszybsze załatwienie sprawy przejścia dla pieszych na wysokości świetlicy. Powiat ogłosił już przetarg na opracowanie dokumentacji na budowę ul. Staffa w Majkowie. Na terenie powiatu skarżyskiego chodzi
o 1,7 km, starachowickiego 0,8 km. –Teraz czekamy na państwa decyzję, co dalej – dodał dyrektor.
Kwestię ronda w Lipowym Polu powinien odpowiednio zabezpieczyć wykonawca sieci kanalizacyjnej, ale obiecał interwencję w tej
kwestii.
Podjęte uchwały
W dalszej części obrad radni dyskutowali nad projektami uchwał
przedłożonymi w porządku obrad, a związanymi m.in. z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego
do spółki MPWiK, zmian w budżecie gminy na 2011 rok, zmiany
w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011-2021, przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, udzielenia dotacji dla Parafii św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym, wyboru
ławników sądowych.

Głos zabiera radna Marzena Piętak

- podziękowała za zakup opału do Domu Spotkań;
Gabriel Szewczyk
- podziękował za naprawę barierek przy moście obok remizy strażackiej, ale zwrócił uwagę na drugi most w kierunku Jagodnego;
- ponowił wniosek o wytyczenie dróg dojazdowych do pól;
- pytał o budowę kompleksu „Orlik” w Grzybowej Górze;
- wnioskował o pracownika interwencyjnego na okres zimowy;
- zwrócił uwagę na estetykę pomnika obok „Naftobazy”;
Zdzisław Rymarczyk
- prosił o położenie kostki brukowej na przystankach w Michałowie
oraz dowiezienie destruktu na drogę w „drutach”;
Alicja Pasis
- prosiła o ponowną naprawę ul. Staffa;
- zgłosiła fakt spływania wód deszczowych na ul. Żeromskiego
chodnikiem, a nie rowami;
Paweł Gruszczyński (sołtys Skarżyska Kościelnego I)
- zgłosił potrzebę wytyczenia przejścia dla pieszych na ul. Kolonia.
Odpowiedzi przedstawicieli powiatu
Znaczna część powyższych wniosków i interpelacji dotyczyła dróg
powiatowych, w związku z czym najpierw odpowiedzi udzielili przed-

Od lewej Stanisław Dymarczyk i Marek Czyż

Radni w trakcie głosowania

Jacenty Kita

Zaproszenie na sesję
25 listopada 2011r o godz. 10.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy rozpocznie się kolejna w tej kadencji sesja rady gminy.
W porządku obrad jest rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:
1. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt nr 1.
2. Określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych– projekt nr 2.
3. Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – projekt nr 3.
4. Zmiany w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2011r – projekt
nr 4.
5. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 do 2021
– projekt nr 5.
6. Zmiany do Uchwały Nr L/287/10 z dnia 28 października 2010r dot.
uchwalenia Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy na rok 2011 - projekt nr 6.
7. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2012 – projekt nr 7. (wniosek
MPWiK znajduje się do wglądu w pok. nr 107).
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III miejsce na festiwalu ponadregionalnym
Uczniowie
klas
czwartych i piątych
szkoły
podstawowej
w Skarżysku Kościelnym
uczestniczą w realizacji
ponadregionalnego projektu „Zrozumieć świat
– rozwijanie kompetencji
matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego – dla uczniów
klas 4 – 6 szkół podstawowych”. W projekcie tym uczestniczą
62 szkoły podstawowe
z terenu województw:
opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiegoi wielkopolskiego.
W ramach tego
projektu
uczniowie
uczestniczą w zajęciach
matematyczno – przyrodniczych i komputerowych mających na
celu rozwinięcie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez nauczenie ich stosowania nowoczesnych metod badania otoczenia oraz profesjonalną analizę zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego.

Zaprezentowały tam swój zwycięski projekt „Jestem tym, co jem”.
Jak sam tytuł mówi, dotyczył on zasad zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia.

Konkurencja i poziom zaprezentowanych projektów był bardzo wysoki, jednak uczniowie ze szkoły podstawowej ze Skarżyska
Kościelnego swym występem oczarowali jury i po raz kolejny osiągnęli
sukces. Zajęli III miejsce na I PONADREGIONALNYM FESTIWALU
PROJEKTÓW W BŁAŻEJEWKU.

Uczennice klasy Va w składzie: Gabriela Górecka, Zuzanna
Pakuła, Monika Wiatr, Aleksandra Pająk, Maria Sieczka, Karolina
Róg, jako laureaci I Świętokrzyskiego Festiwalu Projektów, który odbył się w Hucie Szklanej reprezentowały województwo świętokrzyskie na I Ponadregionalnym Festiwalu Projektów w Błażejewku obok
Poznania.

Opiekę nad zwycięzcami sprawują: Agnieszka Witt – Niewczas,
Agnieszka Pakuła, Grażyna Wiatr i Edyta Bartosiewicz.
Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych.
Agnieszka Pakuła
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Sołtysi w Ostrej Bramie

Seminarium dla mediów lokalnych

Pod koniec października przed obliczem Matki Bożej
Miłosierdzia w Skarżysku-Kamiennej modlili się sołtysi
oraz członkowie Rad Sołeckich z okolicznych gmin, m. in. ze
Skarżyska Kościelnego, Bliżyna, Szydłowca, Łącznej, Wierzbicy.

Czy lokalna telewizja internetowa może być skutecznym narzędziem komunikacji społecznej i promocji działań podejmowanych
przez samorządy? - na to pytanie próbowali znaleźć odpowiedź
uczestnicy seminarium zorganizowanego w dniu 15 listopada przez
Urząd Marszałkowski w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.
Wzięli w nim udział sekretarz gminy Monika Mączyńska oraz redagujący naszą gazetę.
Podczas spotkania marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek
Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu Województwa Piotr
Żołądek, Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak podsumowali również pierwszy rok pracy Zarządu Województwa IV kadencji.
Seminarium było już piątym spotkaniem przedstawicieli mediów
lokalnych naszego województwa. Jak podkreślił marszałek Adam
Jarubas, praktyka pokazuje, że aktywność tych mediów z każdym

rokiem wzrasta. Coraz większa jest również w środowiskach samorządowych świadomość tego, jak duże znaczenie dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego mają media, zwłaszcza te lokalne. - Chcemy
państwu podziękować za to co robicie, gdyż macie duże doświadczenie jako ci, którzy nie tylko informują, ale również inicjują wiele działań w każdym obszarze życia – zaznaczył marszałek.
Uczestnicy seminarium wysłuchali mi.in. wykładu dr. Andrzeja
Kościołka, socjologa z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, na temat historii telewizji w Polsce oraz rozwoju ośrodków regionalnych. Jak przypomniał dr Kościołek początki telewizji
były bardzo lokalne, a obecnie, dzięki cyfryzacji może się ona szybko
rozwijać. Podczas spotkania podkreślano przede wszystkim rolę lokalnych telewizji internetowych, jako narzędzia komunikacji ze społeczeństwem oraz promocji działalności samorządów, o czym na przykładzie Internetowej Telewizji Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach
mówił Szymon Pawlak z telewizji i TV Sejmik Kielce a także Piotr
Piestrzyński przedstawiciel „Telewizji Internetowej Nowiny”.
(jaki)

Przybyłych przywitał ks. prał. dr Jerzy Karbownik - kustosz
sanktuarium. Mszy św. przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks.
bp Wacław Depo - ordynariusz zamojsko-lubaczowski. Ksiądz
biskup przypomniał, że polskiemu chłopu nie można było nigdy

wyrwać krzyża i ziemi. Podkreślił, by Ewangelię traktowali jako
księgę życia, bo ona winna być inspiracją do pracy nad sobą.
Po Mszy św. sołtysi zawierzyli się Matce Bożej, prosząc o dar
roztropności, sprawiedliwości w godnym sprawowaniu powierzonych obowiązków.
(jk)

Gazeta w grudniu
Tradycyjnie tuż przed świętami ukaże się ostatnie w tym
roku wydanie gazety. W związku z tym wszelkie ogłoszenia
i materiały do druku są przyjmowane wyłącznie w terminie
do 15 grudnia.
Jacenty Kita
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Ślubowanie pierwszaków w Lipowym Polu

Po prawie dwóch miesiącach nauki przyszedł czas na uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Lipowym
Polu.
Zanim to jednak nastąpiło, uczniowie musieli wykazać się wiadomościami i umiejętnościami, które zdobyli od początku nauki.
Dzieci musiały przejść mały test, aby zostały przyjęte w poczet
braci uczniowskiej tejże szkoły: wykazały się znajomością liter i cyfr,
które poznały do tej pory, umiejętnością recytacji i śpiewu, sprawnością fizyczną. Na koniec musiały wypić specjalnie przygotowany eliksir. Każdą z prób przeszły doskonale i po złożeniu przysięgi odbyło się
pasowanie, którego dokonała dyrektor szkoły Elżbieta Jaromin. Od
tej chwili pierwszaki stały się prawowitymi uczniami. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne.
A. Tokarczyk

Z wizytą w teatrze

Dzieci z klas I-III i oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej w Lipowym Polu w dniu 7 listopada br. były w kieleckim teatrze
„Kubuś” na przedstawieniu „Kiedy króla boli ząb”.
Był to pouczający spektakl, mówiący o tym, jak należy dbać o zęby
przedstawiony w humorystyczny sposób. Dzieciom bardzo się podobało.

Sukces uczennic z klasy Va
Korzystając z pięknej, jesiennej pogody odbył się również spacer
po parku, gdzie dzieci widziały pływające jeszcze kaczki i łabędzie.
Dla niektórych z nich było to pierwsze w życiu spotkanie z tego rodzaju ptactwem.
A. Tokarczyk

Wycieczka dzieci ze świetlicy w Lipowym
Polu

Uczennice klasy Va Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
w składzie: Monika Wiatr, Gabriela Górecka, Zuzanna Pakuła,
Aleksandra Pająk, Karolina Róg i Maria Sieczka jako laureatki
I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FESTIWALU PROJEKTÓW, reprezentowały nasze województwo na szczeblu ponadregionalnym.
Był to efekt realizacji ponadregionalnego projektu „Zrozumieć
świat – rozwijanie kompetencji matematyczno –m przyrodniczych
z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego – dla
uczniów klas 4-6 szkół podstawowych”.
(jaki)
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Podopieczni ze świetlicy w Lipowym Polu uczestniczyli w wycieczce do Kazimierza Dolnego i Wąwolnicy.
Wyjazd był o godzinie 7:30. Pierwszym punktem programu było
Muzeum Przyrodnicze. Przed budynkiem czekała na nas pani przewodnik. Po zwiedzeniu muzeum przeszliśmy wzdłuż Wisły. Następnie
skierowaliśmy się na rynek. Potem był czas wolny i przejażdżka meleksami. Dojechaliśmy do Wąwozu Korzeniowego i tam weszliśmy.
Wąwóz był piękny. Po powrocie na rynek mieliśmy czas wolny, aby
co nieco przekąsić. Po obiedzie poszliśmy na statek. Płynęliśmy po
Wiśle ponad godzinę. Widoki były niezwykłe. Po udanym rejsie mieliśmy czas wolny na zakup pamiątek. O godzinie 17:00 pojechaliśmy
do sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej do Wąwolnicy. Tam przed cudowną figurą Matki Bożej odmówiliśmy Różaniec w naszych różnych
intencjach. Po udanej wycieczce nastąpił niestety powrót do domu.
Wyjazd był super! Mnie osobiście, jak i pozostałym wędrowcom bardzo się podobał, tym bardziej, że pogoda była doskonała.
Karolina Chyb
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Pamiętają o grobie Powstańców

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu
Niedźwiedzim, jak co roku przed Świętem Wszystkich Świętych, wybrali się na grób Powstańców 1863 roku w miejscowym lesie. Wszyscy
z wielką chęcią i zaangażowaniem sprzątali mogiłę. Po wszystkich
pracach porządkowych uczniowie wraz z wychowawcami uczcili
pamięć poległych modlitwą i zapalono znicze. Strażacy czuwali nad
przebiegiem całego wydarzenia oraz przygotowali uczniom ognisko
z kiełbaskami.
Kamila Wargacka

Po programie artystycznym odbyło się
składanie ślubowania
przez uczniów i ich rodziców. Następnie dyrektor Jacek Banaszczyk
pasował uczniów gigantycznym ołówkiem,
wręczył im legitymacje szkolne i dyplomy,
a wychowawczyni drobne upominki.
Zwieńczeniem tego
ważnego
wydarzenia
w życiu klasy I był słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców
dla uczniów całej szkoły.
Jagoda Janiszewska

Teatr w naszej szkole

Pasowanie w Kierzu

18 października 2011 roku w Publicznej Szkole Podstawowej
w Kierzu Niedźwiedzim miało miejsce ważne wydarzenie. Uczniowie
klasy I zostali przyjęci do społeczności szkolnej.
W uroczystej akademii przygotowanej przez wychowawcę
klasy I Jagodę Janiszewską uczniowie wspólnie ze starszymi koleżankami zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły się: piosenka, wierszyki, sprawdzian wiadomości – test na wesoło.

4 listopada naszą szkołę w Kierzu odwiedził teatr z przedstawieniem
„Calineczka”.
Wszyscy uczniowie od
przedszkolaka do szóstoklasisty z zaciekawieniem
oglądali baśń. Największą
atrakcją dla uczniów okazała się jednak możliwość dotknięcia kukiełek z przedstawienia. Każdy mógł zobaczyć jak skonstruowana jest taka lalka, jak
można nią poruszać i z czego jest wykonana. Wszystkich zaciekawiła
druga strona przedstawienia teatralnego. Świat teatru jest ciekawy
i magiczny, a my mieliśmy okazję troszeczkę go odkryć.
Kamila Wargacka
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Harcerska msza
W ramach uroczystych obchodów Święta Matki Bożej
Ostrobramskiej - patronki Skarżyska-Kamiennej, 10 listopada została odprawiona msza święta w intencji harcerzy, na której obecni byli
również przedstawiciele naszej gminy.
Na spotkanie modlitewne przybyli seniorzy Związku Harcerstwa
Polskiego i Szarych Szeregów oraz druhny i druhowie ze wszystkich
organizacji harcerski działających w Skarżysku-Kamiennej - Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej, Związku Harcerstwa Polskiego
i Związku Harcerstwa
Katolickiego „Zawisza”.
Po mszy świętej harcerze zawierzyli się Matce Bożej prosząc o opiekę i pomoc w rozwiązywaniu
spraw wychowawczych.
Uroczystość
zakończono wspólną modlitwą harcerską.
(jaki)
W poczcie sztandarowym Janusz Kowalik
Zdjęcie: tsk24.pl

Najstarsza kapliczka pięknieje
Najstarsza kapliczka w naszej gminie i jedna z najstarszych w okolicy (za rok będzie
miała 145 lat!) nabiera nowego blasku.
Przez wiele lat była otoczona troskliwą opieką Sołectwa
Świerczek, za co należy się
wielkie podziękowanie byłej sołtys tej miejscowości
Halinie Sieczce.
W ostatnich dniach października, z inicjatywy sołtysa
Świerczka Tomasza Bilskiego,
zostały posadzone wokół kapliczki tuje. Rada Sołecka pragnie także ustawić jeszcze kilka ławeczek i wyrównać teren.
W dniu 7 listopada na kapliczce została umieszczona
Zabytkowa kapliczka
tablica informująca, kto, kiedy
i dlaczego tę kapliczkę w tym miejscu zbudował. Widnieje na niej napis:
„Matce Bożej
w podzięce za uratowanie życia
w Powstaniu Styczniowym
tę kapliczkę zbudował w 1867 r.
powstaniec Andrzej Kocia
ze Świerczka”
Pomysłodawczynią tej inicjatywy
była Elżbieta Jach. Tablicę w części
ufundowali prawnukowie powstańca Andrzeja Koci: Czesław Łyżwa
Tablica pamiątkowa
zamieszkały w Bielawie, Tadeusz
Łyżwa zamieszkały w Świdnicy, Mieczysław Woźniak zamieszkały
w Lipowym Polu, Stowarzyszenie Odnowy Zabytków Parafii Świętej
Trójcy w Skarżysku Kościelnym, Zbigniew Ścisłowicz, Elżbieta Jach,
Jan Krzysztof Skorek, który tablicę wykonał i zamontował.
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Prawnukowie Andrzeja Koci. Od lewej: Czesław Łyżwa, Mieczysław Woźniak,
Elżbieta Jach oraz Tadeusz Łyżwa (październik 2011 r.)

Stowarzyszenie Odnowy Zabytków wraz z Sołectwem Świerczek
pragnie w maju 2012 roku (145 rocznica powstania kapliczki) zorganizować wyjątkową majówkę, zapraszając na nią potomków
Andrzeja Koci.
Panowie odwiedzili to miejsce w październiku, byli ogromnie
wzruszeni, że kapliczka jest zadbana i bardzo dziękują wszystkim,
którzy o nią dbali w przeszłości i obecnie.
(jaki)

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika
Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim Pracownikom pomocy społecznej
wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi.
Praca socjalna to wielka odpowiedzialność
i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych
ludzi. Państwa działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć
niejeden trud ludzkiego życia.
Z okazji tegoż święta składamy Pracownikom
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Aktywistom stowarzyszeń i Organizacji pozarządowych zajmujących się pracą społeczną na
terenie Gminy Skarżysko Kościelne - serdeczne
podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz
poświęcenie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców naszej gminy.
Pragniemy życzyć, by każdy dzień Państwa
pracy z podopiecznym przyniósł poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz był inspiracją do coraz
lepszej pracy na rzecz potrzebujących.

G RUDZIEŃ 2011

Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak
Przewodniczący
Rady Gminy
Paweł Wiatr
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„Z pieśnią do Niepodległej”

Magdalena Kobierska

Nagrody wręcza prezydent Roman Wojcieszek

Czterdziestu czterech prezentacji wysłuchało jury na IV
Skarżyskim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im. Generała Antoniego
Hedy „Szarego” „Z Pieśnią do Niepodległej”.
8 listopada 2011 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku –
Kamiennej odbyły się eliminacje IV SKARŻYSKIEGO PRZEGLĄDU
PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ im. Generała Antoniego Hedy
„Szarego”. W konkursie tym wzięły udział dzieci z Zespołu Szkół
Publicznych w Skarżysku Kościelnym.
Konkurs został przeprowadzony w pięciu kategoriach wiekowych:
przedszkola, szkoły podstawowe klasy I – III, szkoły podstawowe klasy IV – VI, gimnazja, OPEN – szkoły ponadgimnazjalne i dorośli.
Artyści zaprezentowali się w trzech blokach konkursowych.
Naszą szkołę podstawową reprezentował duet z klasy III w składzie: Magdalena Kobierska i Magdalena Niziołek. Natomiast gimnazjum reprezentowała solistka Agata Kołodziej – uczennica klasy IIIb
i zespół wokalny w składzie: Aleksandra Gospodarczyk, Magdalena
Kobierska, Daria Gruszka, Maria Wito, Agata Kołodziej, Anna
Woźniak, Klaudia Katulska, Beata Niziołek, Patrycja Górecka,
Maciej Wolski.
W sumie do finału zakwalifikowało się 13 wykonawców (zespołów).
W konkursie finałowym 10.11.2011 wystąpiła solistka Magdalena
Kobierska i zespół wokalny z gimnazjum. Wtedy też ogłoszono wyni-

ki konkursu i wręczono nagrody.
Magdalena Kobierska zdobyła pierwsze miejsce w swojej grupie
wiekowej klas I – III, zespół wokalny z gimnazjum osiągnął sukces po
raz kolejny – I miejsce w kategorii gimnazjum. Uczniów przygotowywała Renata Wolska.
Renata Wolska
(jaki)

Renata Wolska przygotowała uczbiów

Zespół wokalny z Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym
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Fe s t y n w Lipow ym Po lu

Zakończenie lata w Lipowym Polu
Z inicjatywy radnej Renaty Kępy w Lipowym Polu na palcu przed
strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej odbył się festyn związany z zakończeniem lata.
Poza liczną grupą mieszkańców uczestniczyli w niej m.in. ks. proboszcz Mirosław Maciąg, wójt gminy Zdzisław Woźniak, przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr.
Program przygotowany przez organizatorów był atrakcyjny.
Znalazły się w nim między innymi pokazy ratownictwa drogowego
w wykonaniu strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej oraz liczne konkursy.
Materiał nadesłany przez organizatorów
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W Gm inie i Oko li c y

Apel do właścicieli posesji

Rewolucja śmieciowa

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne apeluje do mieszkańców –
właścicieli posesji, o właściwą troskę o ich otoczenie, w tym przede
wszystkich rowy i chodniki. Jest to istotne przede wszystkim w okresie jesiennym (zalegające liście) oraz zimowym (śnieg i lód).

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czeka nas, choć rozłożona w czasie, prawdziwa rewolucja.
Na ten moment wydaje się, że Związek Międzygminny „Utylizator”
(nasza gmina jest jego członkiem), którego sens istnienia jeszcze niedawno był podważany, nie tylko przeżyje, ale będzie miał się coraz lepiej. –Jego obowiązki bardzo wzrosną, pod warunkiem że będą tego
chcieli wszyscy jego członkowie – mówi wójt Zdzisław Woźniak.
W czym rzecz? Otóż w zgodzie z nowymi już przepisami marszałek na terenie całego województwa powołał siedem tzw. rejonów śmieciowych, na których muszą być trzy elementy: linia do segregacji odpadów, kompostownia i wysypisko śmieci. Powiat skarżyski wspólnie
z koneckim tworzą rejon szósty. W Skarżysku jest linia do segregacji,
konecki ma nowe, pojemne wysypisko śmieci. Brakuje więc kompostowni, którą jednak można wybudować w Końskich, gdyż miejsca jest
tam dość. Ale pojawiają się kolejne pytania: -Kto, gdzie, za ile i z jakich
źródeł je wybuduje. Potrzebne będzie więc porozumienie międzypowiatowe – wyjaśnia Z. Woźniak.
Z punktu widzenia gminy istnienie związku międzygminnego jest
idealnym rozwiązaniem, gdyż w innym przypadku na gminę spadłby
obowiązek ewidencjonowania i rozliczania opłat za śmieci (zakłada
się, że 1 osoba obsłuży 5 tys. osób). -Obowiązek ten można więc przekazać związkowi, który zatrudni potrzebne osoby. Wzrośnie jednak
składka członkowska o około 2,7 tys. zł miesięcznie – uzupełnia wójt.
Zmiany w zasadach gospodarki śmieciowej w aspekcie mieszkańców przybliżymy w najbliższym czasie.
Jacenty Kita

Obowiązki ogólne
Z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika,
że właściciele powinni przede wszystkim wyposażyć nieruchomości
w urządzenia służące gromadzeniu odpadów komunalnych (śmietniki, zsypy, szamba) oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym. Oni też mają obowiązek zadbać o przyłączenie
do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a jeśli jej nie ma – wyposażyć posesję w bezodpływowy zbiornik nieczystości płynnych lub przydomową
oczyszczalnię. Muszą również zapewnić, że w tych urządzeniach będą
gromadzone odpady powstałe na terenie nieruchomości.
Są też zobowiązani pozbywać się odpadów komunalnych i nieczystości (wywóz śmieci, szamba) w sposób zgodny z przepisami.
Usuwanie śniegu, lodu, błota
Obowiązki właścicieli związane z zapewnieniem porządku
i czystości wykraczają poza teren posesji. Wskazana ustawa wyraźnie
mówi, że muszą sprzątać chodniki przylegające do posesji, tj. oczyszczać je z błota, śniegu i lodu oraz usuwać inne zanieczyszczenia.
Właściciele posesji nie muszą natomiast sprzątać i odśnieżać dróg.
Nie do nich też należy oczyszczanie ze śniegu i lodu przystanków autobusowych.
Utrzymywanie czystości i porządku na wszystkich innych terenach obciąża co do zasady gminę.
(jaki)

Dyskoteka z Halloween

„Bezpieczny Powiat” – reaktywacja
W Skarżysku – Kamiennej odbyło się spotkanie organizacyjne
mające omówić zasadność i szczegóły reaktywowania Stowarzyszenia
„Bezpieczny Powiat”. Powstałe w 2002 roku stowarzyszenie z czasem
zawiesiło działalność ze względu na rozbieżności statutowe związane personalną przynależnością jej członków. –Zebrani wyrazili wolę
wznowienia pracy stowarzyszenia, gdyż w ten sposób można korzystać ze środków na poprawę bezpieczeństwa zarówno dla policji, jak
i inicjatywy mieszkańców – mówi wójt gminy Zdzisław Woźniak.
Zmiany w statucie będą polegać na tym, że przynależność do stowarzyszenia będzie związana z konkretną funkcją, a nie osobą sprawującą tę funkcję. Spotkanie ze strony policji prowadził zastępca komendanta powiatowego Piotr Kania.
(jaki)

Dwudziestego siódmego października w szkole w Grzybowej Górze
odbyła się dyskoteka, a jej motywem przewodnim był Halloween.

Dwa miliony mniej na starcie
Kiepskie perspektywy stoją przed osobami bezrobotnymi i wchodzącymi na rynek pracy w przyszłym roku. Ze wstępnych danych finansowych wynika, że już na starcie budżet Powiatowego Urzędu
Pracy na aktywizację bezrobotnych w roku przyszłym będzie aż
o 2 miliony złotych mniejszy niż w tym roku. –Sytuacja jest trudna.
Z roku na rok środki te są coraz mniejsze. Na 2012 roku zaplanowane jest tylko 7,2 mln złotych, podczas gdy w tym roku było to 9,6 mln,
a w 2010 aż 24 mln złotych. Sytuacja jest naprawdę bardzo trudna,
gdyż stopa bezrobocia wynosi niemal 25% – mówi Zdzisław Woźniak,
członek Powiatowej Rady Zatrudnienia.
W praktyce oznacza to mniej pieniędzy na staże, prace interwencyjne czy też pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy.
(jaki)

Nauczyciel języka angielskiego Radosław Rosiński przygotował
dla uczniów naszej szkoły konkursy związane z tym świętem, a także
przybliżył zwyczaje halloweenowe. Uczniowie naszej szkoły przyszli
na dyskotekę w „straaasznych przebraniach” ochoczo biorąc udział
w zabawie.
rl
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Rozmai tości

Dzieci w teatrze, aktorzy w przedszkolu

Nasze 6- latki natomiast z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyły w warsztatach naukowych pt:
„Fizyka dla Smyka”.
Była to już IV edycja
„Zabawy z nauką”,
która tym razem
przedstawiała i odkrywała przed dziećmi tajemnicę magnetyzmu.
W
najbliższym czasie dzieci czeka spotkanie
z Mikołajem, podczas którego przedszkolaki będą miały okazję zobaczyć występ Teatru Rodzica oraz kolejny raz wyjadą na zabawę
z Mikołajem, ale już do Hula Parku w Radomiu.
Zofia Sieczka

Dzieci z przedszkola w Skarżysku Kościelnym nie narzekają na
nudę. Ich opiekunowie dbają, aby każda chwila spędzona w placówce
była ciekawa, pomagała dzieciom rozwijać ich zainteresowania, wzbogacała wiedzę i dawała wiele radości.
Dlatego też przedszkolaki często wyjeżdżają lub wychodzą poza
teren przedszkola.
W
ostatnich
dniach października i w listopadzie
dzieci
dwukrotnie odwiedziły Teatr Lalki
i Aktora Kubuś
w Kielcach, gdzie
obejrzały
spektakl pt: „Królewna
Kukułeczka” oraz
bajkę „Smakołyki
Ciotki Klotki”. Po
zakończeniu przedstawienia dzieci miały możliwość spotkania się
z aktorami i zwiedzania teatru.
Nasze przedszkole odwiedzili także krakowscy aktorzy z Teatru
Otwartego wystawiając bajkę pt: „Afrykańska przygoda”. Natomiast firma MAG z Grybowa zaprezentowała dzieciom bajkę pt: „Calineczka”.
Po zakończeniu spektaklu dzieci miały możliwość bliższego zapoznania się z bajkowym kukiełkami.

Dziesiątego listopada w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze
odbył się uroczysty apel z okazji 93 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Tego dnia po 123 latach niewoli Polacy świętowali
przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego, a dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego
obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości.

Wiele radości przyniósł dzieciom wyjazd do Centrum Zabaw
Hula Park w Radomiu, gdzie przedszkolaki mogły kilka godzin poświęcić tylko na wspaniałą niezapomnianą zabawę.

Apel, pod okiem pana Rafała Lipki, przygotowali uczniowie
i uczennice z klas IV-VI, którzy recytowali wiersze, śpiewali pieśni patriotyczne oddając cześć poległym za Ojczyznę.
(rl)
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Apel z okazji Święta Niepodległości
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szl ache t na Pac zka

Podziel się dobrocią
„SZLACHETNA PACZKA” to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana
od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA.
Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona
skuteczna, konkretna i sensowna.
W SZLACHETNEJ PACZCE prywatni
darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami
w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca
przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę
i przygotować dla niej paczkę na święta.

W ramach SZLACHETNEJ PACZKI docieramy z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, takich, które nie mają postawy roszczeniowej, których bieda jest ukryta.
W szczególności docieramy do rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i samotnych, rodzin, których dotknęło nieszczęście oraz takich, których bieda jest niezawiniona.”
W rejonie skarżyskim akcja SZLACHETNA PACZKA rusza już
po raz 4.
Od 2008 roku dzięki współpracy wolontariuszy z potrzebującymi
i darczyńcami udało nam się pomóc około 60 rodzinom.
W tym roku dane kolejnych rodzin zostały już umieszczone w bazie internetowej, skąd od soboty 19 listopada każdy będzie mógł wybrać rodzinę i przygotować dla niej paczkę, która dokładnie trafi w jej
potrzeby.
Zapraszamy Cię już dziś! Wspólnie z najbliższymi, przyjaciółmi
lub kolegami z pracy możesz sprawić, że kolejne rodziny będą miały
szczęśliwe święta Bożego Narodzenia i nabiorą
sił, aby wygrać swoje życie.
Chcąc wybrać rodzinę, której pragniesz pomóc, wejdź na stronę www.szlachetnapaczka.
pl, na, której kliknij „zrób paczkę”, następnie
„chcę wybrać rodzinę” - „świętokrzyskie” - „rejon
SKARŻYSKO”. Następnie zapoznaj się z opisami i potrzebami rodzin i wybierz tę, dla której
sam, z rodziną lub przyjaciółmi będziesz mógł
przygotować paczkę. Już dziś dziękujemy!
Lider rejonu, wolontariusze i rodziny w potrzebie.

O akcji słów kilka
SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana
od 2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA.
Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy – by była ona
skuteczna, konkretna i sensowna.
Tylko w roku ubiegłym pomoc otrzymało ok. 8000 rodzin, czyli blisko 48 tysięcy osób. Szacujemy, że średnio jedną paczkę przygotowywało nawet 14 osób. Wokół
rodziny w potrzebie gromadziły się całe rodziny, klasy szkolne, ludzie w firmach, czy
studenci. Razem to około 112 tysięcy osób.
SZLACHETNA PACZKA dla wielu Polaków
stała się ważnym elementem przygotowania
do świąt Bożego Narodzenia.
Aktualna znana liczba wolontariuszy odwiedzających rodziny to 4924 osoby. Trzeba
do nich doliczyć również tych, którzy towarzyszyli wolontariuszowi tylko w wyprawie
do rodziny (w odwiedzinach uczestniczą zawsze dwie osoby). Również wiele osób wspierających, jak kierowcy, PR-owcy, osoby w magazynach i wiele, wiele innych. W całej Polsce
działało 247 rejonów, czyli lider razem z wolontariuszami organizujący pomoc dla ok. 30
rodzin. W praktyce rejony pomagały od 11 do
nawet 80 rodzinom, choć najczęściej było to
właśnie ok. 30 rodzin.
Według zadeklarowanych przez darczyńców danych, średnia wartość paczki to blisko
800 zł. Razem daje to niebotyczną sumę 6 mln
400 tys. zł.
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N owości w B ibli ot ece
nej miłości, bezgranicznej akceptacji
i więzi opartej na obustronnym poświęceniu. Taka szczególna wieź łączy nastoletnią Marysię z jej starszą, upośledzoną siostrą, która przez całe dzieciństwo dzielnie zastępowała jej matkę, dawała niezawodne oparcie i poczucie bezpieczeństwa. W miarę jak Marysia dorasta, ich role powoli się odwracają.
Niepełnosprawna Pippi nie potrafi jednak zrozumieć, że jej mała ukochana siostrzyczka jest już samodzielna i zaczyna
żyć własnym życiem. Gdy omal nie dochodzi do tragedii, rodzina staje przed
trudną decyzją… Snując swoją opowieść,
Marysia z niezwykłą czułością tworzy barwny, wyrazisty, choć miejscami utkany zaledwie z mglistych wspomnień portret siostry – silnej,
odważnej, energicznej dziewczyny z genialną pamięcią i wrażliwością
dziecka. Tym samym wprowadza nas w jej wyjątkowy, fascynujący,
pełen tajemnic świat, choć wie, że pewnie nigdy nikomu nie uda się
dotrzeć na jej wyspę.

Nowości w bibliotece
Ewing Lenne, „Córki księżyca”.

Dwie pierwsze części liczącego trzynaście tomów poczytnego cyklu o młodych kobietach, codziennym życiu i niezwykłej, czasami bardzo niepotrzebnej magii. Każda kobieta jest stworzeniem nocy, ale nie
każdej musi się to podobać! Cztery dziewczyny, cztery charaktery – jedno przeznaczenie. Vanessa...
Dziewczyny, pozornie zwykłe nastolatki, skrywają przed światem
i najbliższymi wielki sekret - zostały wyznaczone do walki z Atrox,
pradawną siłą, która żywi się ludzką nadzieją. Choć wywodzi się z początków czasu, Atrox znakomicie radzi sobie we współczesnym świecie. Siły zła idą z duchem czasu - akolici Atrox szukają kolejnych wyznawców w modnych klubach, rozkochują w sobie niewinne ofiary, by
wciągnąć je w labirynt cierpienia.
Sebastian Fiszek, „Klinika”.
Trzy kobiety, wszystkie młode, piękne i pełne życia, giną bez śladu. Wystarcza
tylko tydzień w rękach psychopaty, którego prasa nazywa Łamaczem. Kiedy się
odnajdują, są całkowicie załamane psychicznie, w żaden sposób nie można się
z nimi porozumieć. Jakby były pochowane w swoich ciałach.
Klinika psychiatryczna odcięta od
świata przez śnieżną zawieruchę. Łamacz
znów się uaktywnia. Podczas przerażającej nocy udowadnia, że ucieczka jest niemożliwa. Czy przywiezionego do kliniki młodego mężczyznę cierpiącego na
amnezję łączy coś z psychopatycznym

mordercą?
Powieść zawiera wszystkie elementy najlepszych thrillerów psychologicznych. Układa tory, którymi podążamy, a potem znów je rozbija. A kiedy wszystko wydaje się już jasne, okazuje się, że prawdziwy
finał dopiero się rozpoczyna. Ten nowy wspaniały thriller Sebastiana
Fitzka to lektura dla czytelników o mocnych nerwach.
Katarzyna Ryrych, „Wyspa mojej siostry”.
I miejsce w kategorii książek dla młodzieży w wieku 10–14 lat
w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren zorganizowanym przez
Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom
Ta piękna, wzruszająca książka jest próbą wniknięcia w świat osoby z zespołem Downa – świat dla nas niedostępny i niezrozumiały,
choć istniejący tuż obok, na wyciągnięcie ręki. To opowieść o trud-
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Kinga Rusin, „Co z tym życiem?”.
Rozstała się z mężem, została sama
z dziećmi. Powoli odzyskiwała pion.
Niby nic - wiele kobiet tak ma, a jednak
może dlatego, że pracuje w telewizji, stała się symbolem. Twardej baby, która się
nie poddaje i nie musi mieć obok mężczyzny, żeby żyć.
Zaczęły przychodzić listy: „Jest Pani
dla mnie przykładem”, pisały kobiety, a potem opowiadały jej swoje życie.
Trudne. To z tych opowieści powstała
książka „Co z tym życiem?”. Kinga Rusin,
kobieta po przejściach, i Małgorzata
Ohme, psychoterapeutka, rozmawiają
w niej o tym, co ważne: o rodzinie, kryzysach, zdradzie, samotności.
Teresa Banaszczyk

Biblioteka w programie Orange
Gminna Biblioteka
Publiczna w Skarżysku
Kościelnym
bierze
udział w programie
„Akademia
Organe
dla bibliotek”.
Celem programu
grantowego Akademia
Orange jest promowanie nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży poprzez wspieranie
innowacyjnych projektów edukacyjnych, które w nowatorski i atrakcyjny sposób zachęcają
do zdobywania wiedzy. Dodatkowym celem Programu jest pokazanie, że Internet i nowoczesne technologie mogą i powinny być narzędziem edukacji, dzięki którym można odkrywać otaczający nas świat.
Tematem przewodnim Programu jest edukacja kulturalna.
Na realizację programu Fundacje Orange przekaże naszej bibliotece kwotę w wysokości 690,72 zł.
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spo r t

Turniej Piłkarski „Orlik Polska”
Na terenie naszego województwa turniej rozpoczął się od rozgrywek powiatowych.
18 września na zapleczu sportowym w Gminie
Włoszczowa odbył się dzień finałowy turnieju wojewódzkiego. Do rywalizacji przystąpiło sześć drużyn rozgrywając swoje spotkania w fazie grupowej,
a następnie w fazie play-off. Turniej wojewódzki
rozpoczęto o godz. 9.00.
Świętokrzyska Liga Mistrzów Orlika wyłoniła pierwszego historycznego mistrza, którym
została drużyna o nazwie „Świrusy”, w skład której wchodzą zawodnicy ze Skarżyska-Kamiennej
i
Majkowa
(Gmina
Skarżysko
Kościelne).
Mistrzowie
Województwa
Świętokrzyskiego (Świrusy)
otrzymali przepustkę na
Turniej Ogólnopolski, który
został zaplanowany w stolicy
Polski w Warszawie.
W dniach 22-23 października w stolicy odbyły
się finały akcji Orlik Polska.
Najlepszych 16 zespołów
z całego kraju rywalizowały

finałach Orlik Polska, gdzie odnalazł nawet pewne mechanizmy,
spotykane na co dzień w profesjonalnej piłce.
Jacenty Kita

SZACHOWE GRAND PRIX 2011
Gmina Skarżysko Kościelne
Wyniki VIII turnieju - 19 listopada 2011r.
Kategoria „open” 				
1. Jędras Piotr
- Skarżysko Kościelne
2. Kocia Kamil
- Skarżysko - Kamienna
3. Socha Zdzisław
- Stąporków
4. Siek Jerzy
- Świerczek
5. Jędras Tomasz
- Skarżysko Kościelne
6. Słoka Andrzej
- Stąporków
7. Romańczuk Kamil
- Skarżysko - Kamienna
8. Kabała Krzysztof
- Majków
9. Cichocki Mariusz
- Skarżysko - Kamienna
10. Dudek Zdzisław
- Skarżysko - Kamienna
11. Górzyński Zbigniew
- Skarżysko Kościelne
12. Gładyś Grzegorz
- Skarżysko Kościelne
13. Dąbrowski Zygfryd
- Stąporków
14. Czubak Zbigniew
- Skarżysko Kościelne
15. Wojton Zenon
- Skarżysko Kościelne
16. Sieczka Zdzisław
- Skarżysko Kościelne
17. Wątły Mateusz
- Skarżysko - Kamienna
18. Kosela Wiktoria ( 5 lat ) - Skarżysko - Kamienna

-

Pkt.
9
7,5
6
5,5
5,5
5
5
5
4,5
4,5
4
4
4
3,5
3,5
2,5
2
0
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na obiektach Orlik w dzielnicach Targówek oraz Wilanów.
Patronat nad imprezą objęty został przez Polski Związek Piłki
Nożnej, Ministerstwo Sportu i Turystyki i Prezydent Warszawy
Hannę Gronkiewicz-Waltz.
Ostatni etap turnieju odbył się na Orliku w Wilanowie.
Zwycięzcą i jednocześnie mistrzem Polski w kategorii 16+ została
drużyna Maximum Gatta z Łódzkiego. Drugie miejsce zajęła ekipa z Podkarpacia o oryginalnej nazwie Podkarpackie Centrum
Odszkodowań Wypadkowych, a podium zamknął zespół „Świrusów”
Skarżysko-Kamienna ze Świętokrzyskiego.
W składzie drużyny „Świrusów” byli dwaj mieszkańcy Majkowa
– Damian Pypeć (bramkarz) i Patryk Krakowiak (napastnik).
Wyjątkowe umiejętności tych dwóch zawodników niewątpliwie
przyczyniły się do zdobycia trzeciego miejsca w Polsce w grupie 16+.
Poziom zawodów był bardzo wysoki, co na każdym kroku podkreślał gość specjalny Andrzej Strejlau, który często bywa na tego
typu imprezach. Był pod wielkim wrażeniem tego, co zobaczył na

Gmina Skarżysko Kościelne
Klasyfikacja po 8 turniejach
(6 najlepszych wyników)
Kategoria „open” 				
1. Jędras Piotr
2. Socha Zdzisław
3. Kocia Kamil
4. Siek Jerzy
5. Górzyński Zbigniew
6. Jędras Tomasz
7. Cichocki Mariusz
8. Gładyś Grzegorz
9. Dudek Zdzisław
10. Kabała Krzysztof
11. Czubak Zbigniew
12. Wojton Zenon
13. Żołądek Paulina
14. Sieczka Zdzisław
15. Stępień Piotr

G RUDZIEŃ 2011
grudzień

-

Pkt.

Ilość
turniejów

Skarżysko Kościelne
- 180
7
Stąporków
- 151
7
Skarżysko - Kamienna - 139
7
Świerczek
- 123
7
Skarżysko Kościelne
- 120
8
Skarżysko Kościelne
- 90
8
Skarżysko - Kamienna - 89
7
Skarżysko Kościelne
- 83
7
Skarżysko - Kamienna - 77
7
Majków
- 70
6
Skarżysko Kościelne
- 49
8
Skarżysko Kościelne
- 48
8
Skarżysko - Kamienna - 47
5
Skarżysko Kościelne
- 45
8
Skarżysko - Kamienna - 42
6
Zbigniew Górzyński
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