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Egzemplarz bezpłatny

W numerze m.in.:

Obchody Święta Niepodległości

* zapraszamy panie na bezpłatne badania,
* udana kwesta,
* podsumowanie konkursu krwiodawców,
* sesja rady gminy,
* koncert Chóru Gospel,
* patriotyzm im nie obcy,
* nasze bezpieczeństwo,
* w szkołach i w przedszkolu,
* udany start siatkarek, sukcesy w trójboju,
* poświęcenie krzyża w Lipowym Polu Skarbowym.

-Dziś powinniśmy postępować tak, jak mówił Stanisław Staszic: Być Narodowi użytecznym… Dzisiaj, tak
jak w 1918 roku, potrzebna
jest nam zgoda, spokój,
mądrość, abyśmy odróżnili
dobro od zła i mogli godnie
żyć na polskiej ziemi – mówił wójt Zdzisław Woźniak
do uczestników obchodów
Święta Niepodległości pod pomnikiem ofiar II wojny światowej.
Czytaj na str. 2

Halloween w przedszkolu
Przez cały rok
w naszym przedszkolu raz w miesiącu organizowany będzie
Dzień Przedszkolaka.
W każdym miesiącu
będzie przebiegał on
pod innym hasłem.
W ostatni piątek
października nasze
przedszkolaki poznawały amerykańskie tradycje związane z Halloween.
Czytaj na str. 12

„Ślubuję uroczyście być dobrym i dzielnym
przedszkolakiem….

Tymi słowami 18 października grupa naszych przedszkolaków
złożyła uroczyste ślubowanie. W tym podniosłym dniu byli z nimi
dziadkowie i babcie, rodzice i wychowawcy, a także goście w osobach
wójta gminy Zdzisława Woźniaka oraz sekretarz gminy Moniki Mączyńskiej. 				
Czytaj na str. 15

Mają swoje miejsce na ziemi
Spełniło się
marzenie mieszkańców Świerczka. Efekty przyniosły trzyletnie
starania radnej
Marzeny Piętak,
której wytrwałość swym działaniem wsparli
wójt Zdzisław
Woźniak, a zrozumienie znalazła wśród koleżanek i kolegów z rady gminy.
Czytaj na str. 5

Uczyć się można w każdym wieku

Polska Cyfrowa Równych Szans – to projekt adresowany do osób
w wieku 50+ , którego pierwszy cykl dobiegł końca. Wzięło w nim
udział ok. 130 osób.
Czytaj na str. 13
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Obchody Święta Niepodległości
-Dziś powinniśmy postępować tak, jak
mówił Stanisław Staszic: Być Narodowi użytecznym… Dzisiaj, tak jak w 1918 roku, potrzebna jest nam zgoda, spokój, mądrość,
abyśmy odróżnili dobro od zła i mogli godnie
żyć na polskiej ziemi – mówił wójt Zdzisław
Woźniak do uczestników obchodów Święta
Niepodległości pod pomnikiem ofiar II wojny światowej.
Wcześniej w kościele św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Mszę św. w intencji Ojczyzny
oraz tych, którzy polegli w walce o nią, odprawił ks. proboszcz Marian Czajkowski. Powitał
poczty sztandarowe, wójta gminy Zdzisława
Woźniaka, radnych i pozostałych uczestników uroczystości.

czący rady gminy Paweł Wiatr.
Później delegacje władz samorządowych, rady powiatu, szkół,
strażaków, organizacji działających w gminie oraz sołectw złożyły wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Na koniec wójt podziękował
uczestnikom za liczny udział i patriotyczną postawę.

Po nabożeństwie kolumna marszowa zabezpieczona przez strażaków przeszła pod pomnik ofiar II wojny światowej koło Naftobazy,
gdzie uroczystość prowadziła sekretarz gminy Monika Mączyńska.
Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego na komendę Mariana Gładysia strażacy z Grzybowej Góry oddali trzykrotny salut armatni, po
czym głos zabrali wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz przewodni-

Jacenty Kita
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„Krew darem życia”

Listopadowa kwesta 2013
Stowarzyszenie Na
Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy
w Skarżysku Kościelnym w tym roku już
po raz piąty podjęło się
kwestowania na cmentarzu parafialnym w dniu
Wszystkich Świętych.
Członkowie Stowarzyszenia wsparci przez
Rycerzy Kolumba przez
8 godzin starali się pozyskać datki od odwiedzających nasz cmentarz.
W tym roku Stowarzyszenie za zebrane
pieniądze chce odrestaurować nagrobek powstańca
styczniowego
Franciszka Starachowskiego znajdujący się
na naszym cmentarzu.
Mamy nadzieję, że
kwota 4.666,91zł (ponad 500,00 zł więcej
niż w ubiegłym roku)
zebrana podczas kwesty wystarczy na wykonanie prac renowacyjnych. Dzięki środkom pozyskanym z poprzednich kwest udało się
odrestaurować już 3 zabytkowe nagrobki.
Zarząd Stowarzyszenia pragnie gorąco podziękować Rycerzom
Kolumba i członkom Stowarzyszenia z rodzinami, którzy zechcieli
włączyć się w kwestowanie.
W sposób szczególny dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którym leży na sercu zachowanie naszego dziedzictwa kulturowego.
Anastazja Górzyńska

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania nowego Krzyża u św. Jana
i uświetnienia uroczystości jego poświęcenia w dniu 27.X.2013.
Podziękowania kierujemy do księży – proboszcza Parafii Bożego
Miłosierdzia ks. Mirosława Maciąga i Matki Boskiej Częstochowskiej
ks. Adama Skalskiego, wójta gminy Zdzisława Woźniaka, sekretarz
gminy Moniki Mączyńskiej oraz wykonawców krzyża, porządkujących teren oraz organizatorów uroczystości: Zbigniewa Pietrasa,
Zdzisława Kosa, Ludwika Niziołka, Piotra Stopińskiego, Pawła Sadzy, Romana Niziołka, Wiesława i Andrzeja Glijerów, Roberta Kowalika, Huberta Niziołka, Krzysztofa Sadzy, Radosława Stopińskiego, Alicji Dulęby, Zbigniewa Duklasa. Dziękujemy radnym: Renacie
Kępa, Januszowi Ulewińskiemu, Januszowi Sieczce i Zdzisławowi
Rymarczykowi oraz wszystkim uczestnikom uroczystości oraz tym,
którzy udostępnili swe samochody do ich przewozu.
Rada Sołecka
Lipowego Pola Skarbowego
Sołtys i radny
Włodzimierz Foch

Zakończyła się VI edycja wakacyjnego konkursu dla krwiodawców. W sumie w tym roku udało się
zebrać 279,45 litrów krwi dzięki 711
osobom, które wzięły w nim udział.
Z gminy Skarżysko Kościelne w akcję
włączyło się pół setki krwiodawców.
Konkurs miał na celu zachęcenie
ludzi w wieku od 18. do 65. lat, aby
podzielili się bezcennym lekiem, jakim jest krew. Każdy kto oddał
krew w okresie między 1 lipca,
a 30 września mógł wziąć udział
w losowaniu atrakcyjnych nagród rzeczowych. Prezydent
miasta Skarżyska-Kamiennej
funduje dwa rowery (jeden dla
kobiety, a drugi dla mężczyzny), pozostałe rowery kupują
wójtowie Łącznej, Mirca, Bliżyna, Skarżyska Kościelnego oraz burmistrz Suchedniowa, którzy tradycyjnie przyłączyli się do apelu prezydenta.
W tym roku z gminy Skarżysko Kościelne rower przypadł Wiesławowi Opoździe z Majkowa, któremu wręczył go wójt podczas sesji
rady gminy w dniu 29 października.
Przez sześć lat we wszystkich edycjach konkursu udało się zebrać
łącznie 1402,75 l krwi.
(jaki)

Zapraszamy panie na bezpłatne badania!
Zapraszamy panie na bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne, które na
terenie powiatu skarżyskiego
przeprowadzi
Świętokrzyskie
Centrum Onkologii - Mobilna
Pracownia Badań Diagnostycznych. W Skarżysku Kościelnym
przeprowadzone one będą w dniach 25-26 listopada 2013 roku.
Bezpłatne badania mammograficzne będą mogły wykonać Panie
w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2. lat nie miały wykonanego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Z kolei na bezpłatne badania
cytologiczne zapraszamy Panie w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3. lat nie miały wykonanego wymazu cytologicznego w ramach
Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy.
Ważna informacja dla Pacjentek: Pamiętaj o zabraniu ze sobą dowodu osobistego i aktualnego dowodu ubezpieczenia.
Zapraszamy na badania!

Pani
Marzenie Piętak
- radnej Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym –
wyrazy żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

Teścia

składają
Wójt Gminy, Rada Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy
w Skarżysku Kościelnym.
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Apel z okazji odzyskania niepodległości
przez Polskę
Uczniowie z klas IV-VI SP w Grzybowej Górze pod kierunkiem
Rafała Lipki przygotowali uroczysty apel z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 11 listopada 1918 roku po 123.
latach nieobecności na
mapie Europy na nowo
pojawiło się słowo Polska.
Z tej okazji organizowane
są w całym kraju koncerty,
spotkania, manifestacje,
a w kościołach odprawiane
są msze święte w intencji
ojczyzny.
We wtorek 12 listopada uczniowie okazali swoją radość śpiewem piosenek
patriotycznych przygotowanych pod okiem Pana Piotra,
a drogę do niepodległości
opowiedzieli wierszami. Uroczystą akademię rozpoczęła
przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego,
Weronika
Płusa. Następnie wprowadzony został poczet sztandarowy
oraz odśpiewano hymn państwowy.
W
trakcie
akademii
uczniowie recytowali wiersze, występowali w patriotycznych scenkach, śpiewali pieśni i piosenki. Uroczystość zamknął wiersz:
W historii Polski, tak się składa,
Był kiedyś ponad wiek niewoli;
Jedenastego listopada
Nasz kraj z niewoli się wyzwolił,
I wtedy myśl powstała taka,
By przez szacunek dla przeszłości,
Ten dzień na zawsze, dla Polaka,
Pozostał Dniem Niepodległości.
Po części artystycznej głos zabrała dyrektor szkoły Małgorzata Strzelec, która odczytała list Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty
Małgorzaty Muzoł.
Grono pedagogiczne i uczniowie zebrani w Szkole Podstawowej
w Grzybowej Górze z ciszy i skupieniu wysłuchali apelu przybliżającego pamiętne chwile odzyskania niepodległości przez Polskę.
Rafał Lipka

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego kieruję do wszystkich
pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym najserdeczniejsze życzenia wrażliwości na
potrzeby innych, wytrwałości w pokonywaniu trudności, satysfakcji z dobrze wypełnionego
obowiązku względem drugiego człowieka, ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych
oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym.
Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak
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Czas wolności

Pod tym hasłem w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym odbyła się akademia z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości.
Obecnych, w tym sekretarz gminy Monikę Mączyńską i dyrektora szkoły Witolda Woźniaka w imieniu organizatorów powitała Lidia
Mirkowska, po czym prowadzenie przejęła Monika Wiatr.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły zebrani z ozdobnymi kotylionami na piersiach odśpiewali Mazurka
Dąbrowskiego, po czym
chór szkolny zaprezentował
program okolicznościowy
przygotowany z uczniami
przez: Renatę Wolską, Lidię
Mirkowską, Grażynę Wiatr,
Agnieszkę Pakułę i Edytę
Bartosiewicz. Później wystąpili laureaci finałowego VI Skarżyskiego
Przeglądu Pieśni Patriotycznej im. Generała Antoniego Hedy Szarego
zatytułowanego Z Pieśnią Do Niepodległej – 10. osobowy zespół oraz
solistka Oliwia Kocia. Ich z kolei przygotowały: Renata Wolska, Anastazja Górzyńska oraz Beata Pastuszka.
Na koniec wręczone zostały nagrody w ramach konkursów organizowanych przez szkolną bibliotekę i polonistów: Monikę Walachnia – Zawadzką, Magdalenę Mamcarz oraz Annę i Pawła Rokitów.
Jacenty Kita
PS
Więcej, w tym wyniki konkursów, w następnym wydaniu Naszej Gminy.

To będzie miejsce do zabawy i rekreacji
Rekreacyjno
sportowy plac zabaw
powstaje w Lipowym
Polu Skarbowym. -W
skład zakresu robót
do wykonania wchodzą m.in. ukształtowanie płyty boiskowej
o nawierzchni trawiastej naturalnej na podbudowie mineralnej z odwodnieniem skarpowym o wymiarach 25,0
x 50,0 m, wybudowanie urządzeń niezbędnych do jego prawidłowego
funkcjonowania (piłkochwyt, bramki o bezpiecznej konstrukcji) oraz
plac zabaw dla małych dzieci – mówi wójt Zdzisław Woźniak.
Wokół boiska wykonany będzie pas wolny od przeszkód, umożliwiający bezpieczny wybieg z boiska o nawierzchni z trawy naturalnej sianej.
Prace potrwają do końca listopada.
(jaki)
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Mają swoje miejsce na ziemi
Spełniło się marzenie mieszkańców Świerczka. Efekty przyniosły
trzyletnie starania radnej Marzeny Piętak, której wytrwałość swym
działaniem wsparli wójt Zdzisław Woźniak a zrozumienie znalazła
wśród koleżanek i kolegów z rady gminy.
20 października uroczyście otwarte zostało
oraz poświęcone Centrum Kulturalno-Rekreacyjne. Koszt inwestycji
to 110.000 złotych. Do
tego doliczyć trzeba około 45.000 złotych związanych z kosztem zakupu trzech działek oraz kosztów notarialnych.
Piękna aura sprawiła, iż teren, na którym zlokalizowane jest Centrum (altana, plac zabaw dla dzieci, stół do tenisa, boisko do piłki siatkowej) bardzo licznie wypełnili mieszkańcy okolicy, przede wszystkim Świerczka, a także goście: ks. proboszcz Marian Czajkowski,
radna powiatowa Danuta Banaczek, wójt
gminy
Zdzisław
Woźniak, przewodniczący rady gminy
Paweł Wiatr oraz
większość radnych
naszej rady gminy.
Obecnych powitała radna Świerczka Marzena Piętak.
–Kochani, od dziś
mamy swoje miejsce na ziemi. Nasze marzenia się spełniły dzięki wójtowi Zdzisławowi Woźniakowi oraz kolegom z rady, którzy jednogłośnie poparli przyznanie pieniędzy na ten cel. Wspólnie podjęliśmy
słuszną decyzję, która uszczęśliwiła i uszczęśliwi kolejne pokolenia.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: najstarsza mieszkanka
Świerczka, 85. letnia Wiesława Kwiatkowska oraz najmłodsza mieszkanka wsi – 2,5. letnia Natalia Olejarz, ks. proboszcz Marian Czajkowski, Danuta Banaczek, Paweł Wiatr, a ostatniego cięcia dokonał
wójt Zdzisław Woźniak.

Następnie obiekt został poświęcony przez ks. proboszcza i rozpoczął się piknik oraz zabawa z DJ Tomaszem
Gluza.
To nie koniec prac
związanych z zagospodarowaniem
terenu
wokół altany. –Jeszcze
w tym roku chcemy
położyć kostkę przed
altaną. W dalszych

Radna podziękowała osobom, które zdecydowały się sprzedać teren (ok. 3 ha) z przeznaczeniem na Centrum: Marii Jaworskiej, Alicji
Wojtyś oraz Sabinie i Henrykowi Rafalskim. Podziękowała również
za wsparcie Danucie Banaczek, Agnieszce i Tadeuszowi Rut, Sylweriuszowi Węgłowskiemu oraz Hubertowi Olejarzowi.

planach jest wybrukowanie dojazdu, nasadzenie krzewów, a przede
wszystkim budowa świetlicy z prawdziwego zdarzenia – zapowiada
Marzena Piętak. Są szanse na realizację tych zamierzeń, gdyż gmina
z nowej perspektywy finansowej pozyskiwania środków unijnych na
lata 2014-2020 będzie chciała pozyskać dofinansowanie na budowę
tzw. Sołtysówki. Szacowany koszt – milion złotych.
Jacenty Kita
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Chór Gospel koncertował w naszej świątyni
Wspaniałego koncertu muzyki gospel
w wykonaniu chóru
z Radomia mogli wysłuchać w niedzielę 10
listopada mieszkańcy
Skarżyska Kościelnego. Jego organizatorem było Stowarzyszenie na
Rzecz Odnowy Zabytków
Parafii św. Trójcy.
Bardzo licznie przybyłych melomanów tego rodzaju muzyki kościelnej powitali ks. proboszcz Marian
Czajkowski oraz prezes Stowarzyszenia Anastazja Górzyńska, która dokonała prezentacji artystów kierowanych przez Iwonę Skwarek. –To już tradycja, że Stowarzyszenie organizuje w naszym
kościele różnego rodzaju
koncerty. Uczestniczący
w tym wydarzeniu, będziemy chwalić Pana –
stwierdził ks. proboszcz.
–Przyszliśmy tutaj, aby
posłuchać
radosnego
śpiewania – dodała Anastazja Górzyńska.
Wśród
słuchaczy
byli m.in. wójt Zdzisław
Woźniak i przewodniczący rady Paweł Wiatr, mieszkańcy gminy
a także wierne grono
fanów chóru z Radomia.
Radomski chór
Gospel istnieje od
2006 rok. Założycielem, dyrygentem
i dobrym duchem
chóru jest wokalistka
jazzowa Iwona Skwarek, która postanowiła
stworzyć w Młodzieżowym Domu Kultury
im. Heleny Stadnickiej
w Radomiu chór śpiewający pieśni gospel.
28
października
2011 roku w Sali Koncertowej Zespołu Szkół
Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu
odbył się jubileuszowy koncert chóru, promujący jednocześnie debiutancką płytę zespołu pt. Pan jest.
Jacenty Kita
PS
Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytów Parafii św. Trójcy już
dziś zaprasza mieszkańców gminy na wieczór poetycki z Elżbietą
Jach, który 24 listopada o godz. 18.00 rozpocznie się w świetlicy środowiskowej.
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Konkurs piosenki patriotycznej
Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym
wzięli udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznej im. Generała Antoniego Hedy „Szarego” Z Pieśnią Do Niepodległej w Miejskim Centrum
Kultury w Skarżysku - Kamiennej. Przegląd ten miał za zadanie m.in.
popularyzować pieśni patriotyczne i postawy patriotyczne wśród młodego pokolenia. Uczniowie wystąpili w trzech kategoriach:

Klasy I – III
Zespół wokalny w składzie: Martyna Szumiał, Oliwia Kocia,
Maja Piętak, Klaudia Purtak, Klaudia Kwaśniewska, Ewa Pela, Julia
Połeć, Aleksandra Gładyś, Patryk Jędrzejczyk, Jakub Goliński oraz
jako soliści: Oliwia Kocia z piosenką Ojczyzna i Martyna Szumiał –
To nasza polska.
Klasy I – VI
Zespół wokalny w składzie:
Anna Gadecka, Gabriela Huptas,
Magdalena Kobierska, Magdalena
Niziołek, Wiktoria Czarnota, Piotr
Rudziński oraz solistka Magdalena
Kobierska, która zaśpiewała Powrócisz tu.
Gimnazjum:
Zespół wokalno - instrumentalny w składzie: Adam Niziołek,
Eryk Ngo Ngoc, Maciej Ulewiński, Maciej Wolski, Łukasz Janiec,
Kacper Dworak, Arkadiusz Piętak.
Zespół wokalny w składzie: Aleksandra Gospodarczyk, Dominika Kobierska, Daria Gruszka, Weronika Kowalik, Aleksandra Tołwińska, Julia Sasal, Aleksandra Walas, Weronika Pożoga, Paulina
Ulewińska, Aleksandra Pająk oraz solistka Aleksandra Gospodarczyk, która zaśpiewała Sen o Warszawie.
Podczas przesłuchań Jury w składzie: Jolanta Pietrała, Katarzyna Ziomek, Tomasz Łukowiec oceniło występy pod kątem walorów
głosowych, emisji głosu, interpretacji, aranżacji utworu i oczywiście
doboru repertuaru. Z grona uczestników konkursu wybrano najlepszych. Wśród nich znalazł się Zespół Wokalny z klas I – III oraz solistka Oliwia Kocia. To Oni mogli zaprezentować swoje umiejętności
podczas Koncertu Finałowego, który odbył się 8 listopada.
I miejsce z pieśnią: Polska flaga zajął Zespół Wokalny z klas I –
III otrzymując nagrodę ufundowaną przez Katarzynę Szumielewicz.
Oliwia Kocia z piosenką Ojczyzna otrzymała wyróżnienie.
Do konkursu zespoły przygotowywała Renata Wolska, zdjęcia
podczas występu wykonał Mariusz Malik, za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Wszystkim z całego serca gratulujemy i czekamy na kolejne tak
wzruszające występy.			
Agnieszka Pakuła
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Bezpieczni na piątkę!

Debata na temat bezpieczeństwa

Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Majkowie, którą reprezentowali: Maciej Świat, Karolina Skaładanowska, Piotr Zuba

Wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz insp. ds. zarządzania kryzysowego Piotr Piwowarczyk wzięli udział w debacie społecznej na temat bezpieczeństwa, którą zorganizowali starosta Michał Jędrys oraz
komendant powiatowy policji kom. Piotr Zalewski.

w VII Edycji Powiatowego Konkursu Bezpieczeństwo na Piątkę. Finał na szczeblu powiatowym przeprowadzony został 22 października
w Gimnazjum w Bliżynie, a startowała w nich również drużyna ze
Skarżyska Kościelnego.
Eliminacje na szczeblu powiatowym przeprowadzili funkcjonariusze z KP Policji
w Skarżysku – Kamiennej: mł. asp.
Anna Terlecka, asp.
Grzegorz Mamla,
sierż. sztab. Paweł
Rycerski oraz sierż.
sztab. Damian Szwagierek.
Konkurs organizowany jest rokrocz-

Otwarcia debaty dokonali przedstawiciele komendy powiatowej policji w Skarżysku – Kamiennej Anna Terlecka i Damian Szwagierek, którzy powitali obecnych
na spotkaniu.
Podczas debaty policję reprezentowali
Pierwszy Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach – Rafał Kochańczyk oraz Komendant
Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej
Piotr Zalewski. W debacie udział wzięli starosta Michał Jędrys i wicestarosta Waldemar Mazur. Wśród uczestników obecni byli także
samorządowcy z powiatu
skarżyskiego, przedstawiciele
sądownictwa i prokuratury,
instytucji publicznych oraz
mieszkańcy. W spotkaniu brała udział również nasza radna
powiatowa Danuta Banaczek.
Później starosta przedstawił ogólne założenia debaty,
zaś komendant Zalewski informację nt. bezpieczeństwa na terenie
powiatu. Na koniec
odbyła się dyskusja
w dwóch panelach tematycznych.
Celem debaty było
wypracowanie wspól-

nie dla dzieci z V klas szkół podstawowych i dotyczy tematyki związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Do konkursu zgłosiło się
łącznie 15. szkół z terenu powiatu skarżyskiego.
Na etapie powiatowym uczniowie rozwiązywali test z wiedzy
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, osobistym i z pierwszej pomocy przedmedycznej. Ocenie podlegały również wykonane przez
uczestników konkursu prace plastyczne pod hasłem Myśl jak idziesz
- rok 2013 rokiem pieszego.
Nagrody najlepszym wręczył starosta skarżyski Michał Jędrys.
(jaki)

nych wniosków do realizacji przez Komendę Powiatową Policji
w Skarżysku-Kamiennej oraz inne instytucje
poza policyjne w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
Spotkanie
pokazało, że policji zależy
na wsłuchiwaniu się
w uwagi i opinię mieszkańców na temat bezpieczeństwa w miejscu
ich zamieszkania. Temu celowi służą ankiety. Na ich podstawie policja następnie podejmuje działania i reaguje na problemy zgłaszane
przez mieszkańców.
Jacenty Kita
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Gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nieco odmienny charakter miały obchody Dnia
Edukacji Narodowej w SP
w Lipowym Polu Skarbowym w dniu 18 października. W tym roku połączone
one zostały z uroczystą galą
wręczenia
okolicznościowych medali.
W tym podniosłym
dla społeczności szkolnej dniu z nauczycielami i uczniami spotkali
się ks. proboszcz Mirosław Maciąg, wójt Zdzisław Woźniak, sekretarz gminy Monika Mączyńska, radni Renata Kępa i Włodzimierz

Pitagorasa Izabela Kamińska, Order Wieży Babel Monika Bujnowska, Order Fair Play Dariusz Ziomek, Order Czterolistnej Koniczyny Czesława Kozera
i Czesława Czerwiak,
Order Anielskiej Cierpliwości ks. proboszcz
Mirosław
Maciąg,
Order Sympatycznego Faceta Zdzisław
Woźniak i Tomasz
Nowocień, a facetki
Monika Mączyńska
oraz Order Uśmiechu Małgorzata Marszałek i Katarzyna Żmijewska.
Pracownicy obsługi szkoły otrzymali Order Syzyfowej Pracy.
W oryginalny sposób życzenia nauczycielom złożyli uczniowie
wznosząc za nich toast… sokiem z cytryny. Brrrr…
Po odśpiewaniu Sto lat życzenia nauczycielom przekazali Zdzisław Woźniak i Monika Mączyńska.
Jacenty Kita

Sówka do przytulania
za pomoc dla Frania!
Foch oraz obecni i byli
nauczyciele
szkoły:
Elżbieta
Jaromin,
Zofia Kwiatkowska,
Danuta Seweryn, Jolanta Staszałek, Lidia Bodo.
Obecnych powitała dyrektor placówki
Ilona Wątła mówiąc
zarazem: - Korzystając z okazji pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom: wytrwałości z pracy, pogody ducha, uśmiechu na co dzień
i czerpania radości z każdej chwili w życiu.
Program okolicznościowy zatytułowany Lekcja wytrzymałości
zaprezentowali uczniowie szkoły, których do
występu przygotowały
Katarzyna Żmijewska
i Monika Bujnowska.
Kulminacyjnym momentem było wręczenie
medali zasługi. Order
profesora Miodka otrzymała Ilona Wątła, Order
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Uczennice Publicznego Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym przy
współpracy z uczniami Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze prowadzą akcję charytatywną dla małego Frania Błacha - dwuipółletniego,
chorego chłopca.
Jeśli chcesz, możesz otrzymać wykonane przez nas sówki - przytulanki
i wspomóc naszą akcję.
Koszt wykonania przytulanki wynosi około 10 zł.
Sówki będzie można otrzymać
25 listopada 2013 r. w Publicznym Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym oraz w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze w godzinach 10-12.
Jeśli chcesz otrzymać sówkę i pomóc Franiowi, skontaktuj się
z opiekunem projektu p. Anną Rokitą przez portal społecznościowy facebook.
Zapraszamy do wsparcia naszej akcji!
Uczennice Gimnazjum: Karolina Adamczyk, Anita Łysakowska, Patrycja Misiowiec, Aleksandra Synowiec, Aleksandra
Tołwińska, Weronika Warwas.
Opiekun projektu: p. Anna Rokita
Opiekun projektu w Grzybowej Górze: p. Katarzyna Kowalik
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Dzień Nauczyciela w Kierzu
W dniu 17 października 2013 roku w Szkole Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim odbyła się akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Tego dnia swoją obecnością zaszczyciła nas sekretarz

gminy Monika Mączyńska oraz Beata Pastuszka, prezes gminnego
oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Dzień ten był okazją dla uczniów do podziękowań za trud i pracę
włożoną w edukację oraz wychowanie. Dzieci wystąpiły w humorystycznym programie przygotowanym przez Justynę Duklas i Katarzynę Woźniak. Program
artystyczny rozpoczęły
pierwszaki śpiewając piosenkę o nauczycielach.
Natomiast
uczniowie
klasy IV - Zuzia Lelonek i Wiktor Winiarski
wykazali sie ogromną inwencją twórczą, ponieważ
ułożyli wiersze o każdym
pracowniku naszej szkoły.
Wszyscy uczniowie zaśpiewali piosenkę o paniach nauczycielkach, którą sami ułożyli. Program artystyczny zawierał liczne piosenki oraz tańce i wszyscy znakomicie się bawili oglądając go. Uczniowie złożyli serdeczne życzenia
wszystkim pracownikom szkoły wręczając kwiaty.
Po części artystycznej dyrektor szkoły Jacek Banaszczyk wręczył
akt nadania awansu nauczyciela mianowanego Justynie Duklas. Akt
nadania stopnia nauczyciela mianowanego stanowi trwałe potwierdzenie pozytywnych rezultatów pracy nauczyciela na płaszczyźnie
rozwoju i sukcesów jego uczniów i wychowanków.
Katarzyna Woźniak

Edukacji Narodowej.
Było to pierwsze w Polsce i na całym świecie
Ministerstwo Oświaty.
Celem
upamiętnienia tego wydarzenia
oraz uczczenia pracy
pracowników oświaty
w całym kraju odbywają się apele, akademie,
uroczystości.
W naszej szkole
uroczystą
akademię
przygotowały
dzieci
z Punktu Przedszkolnego oraz oddziału 0 pod kierunkiem Joanny Bernackiej oraz Anety Makowskiej. Najmłodsze dzieci ślicznie recytowały swoje wiersze
oraz ochoczo śpiewały piosenki. Nic a nic nie odczuwały tremy związanej z występem dla licznie zgromadzonych rodziców, nauczycieli
oraz kolegów i koleżanek. Każdy z pedagogów pracujących w Szkole
Podstawowej w Grzybowej Górze był bohaterem wesołego wierszyka
mówionego przez dzieci. Po występie młodszych na scenie zaprezentował się chór szkolny prowadzonych przez Piotra Spadło. Uczennice i uczniowie zaśpiewali kilka piosenek o nauczycielach, a po ich
prezentacji dyrektor Małgorzata Strzelec odczytała listy od Minister
Edukacji Krystyny Szumilas oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Muzoł. Na koniec złożyła pedagogom i pracownikom
oświaty życzenia z okazji nauczycielskiego święta.
rl

Ślubowanie pierwszoklasistów w Kierzu
Dnia 31.10.2013 r. pierwszoklasiści naszej szkoły zostali pasowani
na pełnoprawnych uczniów. Uroczystość ślubowania klas pierwszych
to niezwykle ważny dzień dla pierwszoklasistów, ich wychowawców
i rodziców. O tym, że najmłodsi są już gotowi do wstąpienia w poczet
uczniów szkoły podstawowej, świadczyć mogło ich zachowanie oraz
zaprezentowane wiersze i piosenki.

Dzień Nauczyciela
W poniedziałek 14 października w Polsce obchodzono uroczyście
obchody Dnia Edukacji Narodowej, zwane popularnie Dniem Nauczyciela. Tego dnia 240 lat wcześniej powołano w Rzeczpospolitej Obojga
Narodów centralny organ władzy oświatowej noszący nazwę Komisja

Całości przyglądali się rodzice, którzy również przyrzekali, że nigdy nie zapomną o tym, że ich dziecko jest unikatowym skarbem.
Aktu pasowania na ucznia dokonał dyrektor szkoły Jacek Banaszczyk. Uczniowie klas pierwszych otrzymali swój pierwszy ważny
dokument - legitymację szkolną oraz pamiątkowy Dyplom Pasowania
na Ucznia. Wychowawczyni Justyna Duklas wręczyła dzieciom przygotowane upominki.
Po głównej uroczystości odbył się słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Przed maluchami wiele trudu w osiągnięciu wiedzy. Życzymy
więc wiele radości, wspaniałych kolegów i koleżanek oraz wielu sukcesów w szkole.
Iwona Rafalska
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Wycieczka do Krajna

Zatrzymaj się i żyj!

16 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu
wraz z nauczycielami i rodzicami wybrali się na wycieczkę do Krajna.
Całkowity koszt wycieczki został pokryty z dochodów uzyskanych
podczas I Szkolnego Festynu, który odbył się na placu szkolnym we
wrześniu. Główną atrakcją wycieczki był Park Miniatur, dzięki któremu mogliśmy zwiedzić najpiękniejsze budowle świata w ciągu jednego dnia.
Spacerując aleją miniatur,
zobaczyliśmy m.in. Piramidę Cheopsa, słynny wenecki most Rialto, Bazylikę św.
Piotra z Watykanu, wieże
World Trade Center czy Operę w Sydney.
Następnie uczniowie wybrali się do kina 6D, gdzie
poczuli deszcz spadających

landrynek, wpadli w cukierkowy wir i poczuli wiatr pękających czekoladowych baniek. Wyświetlane filmy wywołały dreszcz emocji wśród
naszych uczniów, którzy nie spodziewali się tylu wrażeń: wstrząsów
foteli, deszczu czy silnych podmuchów wiatru.
Kolejnym już końcowym etapem naszej wycieczki było odwiedzenie restauracji McDonalds. Każde
dziecko dostało zestaw wraz z zabawką, którą mogło sobie wybrać. Nie
ukrywamy, że była to jedna z głównych atrakcji tego dnia, na którą dzieci czekały z niecierpliwością. Kolejna
wycieczka z funduszy uzyskanych
podczas festynu odbędzie się w przyszłym roku.
Ilona Wątła
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W dniu 15 października w SP
Lipowe Pole odbyła się pogadanka,
której celem była zmiana postawy
społecznej dotyczącej przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych, jak również kształtowanie
i utrwalanie bezpiecznych zachowań użytkowników dróg.
Spotkanie zostało przygotowane i przeprowadzone przez PKP
Skarżysko Kamienna oraz Komendę Powiatową Policji. Z ramienia PKP w spotkaniu uczestniczył
Mirosław Bąk - pracownik ISE Skarżysko -Kamienna. Policję reprezentował i pogadankę prowadził dzielnicowy Ireneusz Borowiec.
Spotkanie to uświadomiło naszym uczniom, jak niebezpieczne
jest niewłaściwe zachowanie się przy przejściu przez przejazdy kolejowe oraz skutki nieznajomości przepisów ruchu drogowego.
Ilona Wątła

„Odkrywamy Czystą Polskę!”
Uczniowie SP w Lipowym Polu 20 września wybrali się spacerkiem po miejscowości,
w celu propagowania
tegorocznej akcji przebiegającej pod hasłem
„Odkrywamy
Czystą
Polskę!”. Sprzątali teren
Lipowego Pola i uzbierali tylko dwa worki śmieci. Fakt, że nadal jest tam w miarę czysto
świadczy o podniesieniu świadomości mieszkańców.
Nasza szkoła często angażuje się w różne akcje o charakterze
ekologicznym. Uczniowie i pracownicy SP zbierają nakrętki, baterie
i porządkują tereny zielone. Jest to dowód na to, że całej społeczności
szkolnej zależy na dobru otaczającego nas środowiska.
Ilona Wątła

INFORMACJA
W związku z planowanymi do realizacji, w 2014 roku, pracami
społecznie użytecznymi zapraszamy osoby zainteresowane tą formą aktywności do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym w celu uzyskania dokładnych informacji.
Uczestnikami prac społecznie użytecznych mogą być osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz korzystające z pomocy GOPS-u.
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Bajkowo w przedszkolu
7 listopada dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym miały okazję przenieść się w pełen tajemnic i magii, zaczaro-

dotknąć ich strojów i podać im rękę. Oglądając to przedstawienie poznaliśmy wielką siłę przyjaźni i przekonaliśmy się, że dobro zawsze
zwycięża zło. Opowieść o Królowej Śniegu wywarła na nas duże wrażenie i dlatego już teraz z wielką niecierpliwością czekamy na kolejną
wizytę aktorów.
Mamy nadzieję, że następnym razem obejrzymy równie piękną
baśń, która dostarczy nam nowych, niesamowitych przeżyć.
Zofia Sieczka

Wycieczka z Kierza do Warszawy
Dnia 15 października 2013 roku uczniowie klas I-VI naszej szkoły
brali udział w wycieczce do Warszawy. Wyjazd ten był w całości sfinansowany ze środków projektu Klucz do przyszłości.
Młodsi uczniowie, czyli klasy I-III wybrali się do kina Cinema
City na bajkę w 3D pt. Kumba. Natomiast uczniowie klas IV-VI mięli

wany świat baśni. Stało się tak za sprawą aktorów Agencji Artystycznej U smoka Obiboka z Nowego Sącza, którzy przy pomocy kukiełek
i barwnych dekoracji opowiedzieli dzieciom historię dwójki przyjaciół
Kaja i Gerdy.

możliwość zwiedzania Telewizji Polskiej na ul. Woronicza. Uczniowie
bardzo podekscytowani z uwagą słuchali pana przewodnika o zasadach zachowania się na planie oraz podczas nagrań. Dzieci zwiedziły

Wspólnie z aktorami odbyliśmy niesamowitą podróż do lodowej
krainy złej Królowej Śniegu, która porywa Kaja i więzi go w swoim
zimowym pałacu. Jego wierna przyjaciółka, Gerda, postanawia wyruszyć na poszukiwania i pokonując wiele trudności w końcu odnajduje
chłopca.
Abyśmy mogli naprawdę poczuć zimową atmosferę, aktorzy
przygotowali dla nas sztuczny śnieg, który wydobywał się z armatki
śnieżnej. Sprawili nam tym ogromną frajdę i wzbudzili wielkie emocje. Po zakończeniu spektaklu mogliśmy dokładnie obejrzeć kukiełki,

studio wiadomości sportowych i pytania na śniadanie. Największą
frajdę sprawiło dzieciom uczestnictwo w nagraniach Jaka to melodia?
i słynnej bajki dla dzieci Domisie. Uczniowie na planie musieli zachowywać się bardzo cicho i z zainteresowaniem obserwowali pracę aktorów, reżyserów czy operatorów kamer. Ostatnim punktem zwiedzania było muzeum telewizji. Tam uczniowie zobaczyli m.in. kukiełki
pierwszych bohaterów bajek dla dzieci takich jak Jacek i Agatka czy
Kulfon i Monika. Dzieci miały możliwość zobaczenia tam historycznych kamer i telewizorów, a także wizerunki pierwszych aktorów
i wiele innych rzeczy związanych z początkiem telewizji.
Wycieczka była bardzo udana. Dzieci zadowolone wracały do
domu wymieniając się wrażeniami i pokazując sobie autografy jakie
udało im się zdobyć.
Katarzyna Woźniak
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H a l lo w e e n w P r z e d s z ko lu
Zabawy
rozpoczął
film o tym jak Halloween obchodzony jest na
innych
kontynentach.
Potem była wesoła zabawa - taniec z balonami,
balonikowy cukierek lub
psikus, taniec z miotłą
- przeplatane grą na gitarach i śpiewem w wy-

Halloween w przedszkolu

Przez cały rok w naszym przedszkolu raz w miesiącu organizowany będzie, Dzień Przedszkolaka. W każdym miesiącu będzie przebiegał on pod innym hasłem.
W ostatni piątek października nasze przedszkolaki poznawały
amerykańskie tradycje związane z Halloween. Zabawy poprowadzi-

konaniu uczniów, zabawami tanecznymi przy piosence, Labada lub
Duszki do utworu Pizzicato. Na koniec dzieci malowały rączkami wesołe duszki.

ła nauczycielka języka angielskiego Anna Rokita, mając do pomocy
uczniów z Publicznego Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym, w większości absolwentów naszego przedszkola.
Sala najmłodszej grupy udekorowana była dyniowymi girlandami, nietoperzami, a z sufitu spływały dobre duszki , bo nie wszystkie
duchy są straszne i przerażające, są również dobre duszki, które nas
strzegą, opiekują się nami i pomagają każdego dnia.

Uczniowie poczęstowali dzieciaki cukierkami oraz własnoręcznie
upieczonymi przez Maćka Wolskiego, maślanymi ciastkami. Nasi

Prowadzący również zostali obdarowani słodyczami oraz pamiątkowym podziękowaniem własnoręcznie wykonanym przez dzieciaki.
Barbara Kocia
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Uczyć się można w każdym wieku
Każdy Polak we współczesnym świecie, bez względu na wiek, powinien potrafić korzystać z Internetu, sprzętu komputerowego, telefonów komórkowych i różnych urządzeń teleinformatycznych. Edukacja
w tych dziedzinach przyświecała idei projektu Polska Cyfrowa Równych Szans. To oddolna inicjatywa, której celem jest wprowadzanie w świat komunikacji cyfrowej
oraz usług i treści dostępnych
w Internecie - dorosłych Polaków z pokolenia 50+, realizowana przez Stowarzyszenie Miasta
w Internecie i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Podsumowaniem zajęć z grupą mieszkańców Skarżyska Kościelnego 30 października zakończył się pierwszy cykl zajęć, które prowadzone były w niemal wszystkich sołectwach w gminie. –Łącznie wzię-

ło w nich udział około 130 osób, dla których przeprowadziliśmy około
70 zajęć w wymiarze niemal 700 godzin. Jesienią ruszymy z drugim,
bardziej już rozbudowanym
cyklem – mówi Ferdynand
Pawlik, koordynator projektu w gminie.
W podsumowaniu wziął
udział także wójt Zdzisław
Woźniak gratulując odwagi
oraz zdobytych umiejętności.
Certyfikat ukończenia szkolenia tego dnia otrzymali: Urszula
Fijałkowska, Barbara Wągłowska – Płusa, Krystyna Staszewska,
Barbara Kwiatkowska, Emilia Pastuszka, Barbara Mróz, Teresa Kowalik, Anna Niewczas, Joanna Kwiatkowska, Teresa Poddębniak,
Jolanta Nachyła, Zofia Ślęzak, Bożena Zaborowska, Lidia Bodo,
Cecylia Chyb, Krystyna Świetlik, Marta Kowalik – Staps, Jadwiga
Stefańska, Stanisław Tokarski, Grzegorz Kocia, Waldemar Kwiatkowski, Henryk Ptak, Lesław Sieczka, Ryszard Wiśniewski, Henryk Zbroja.

F. Pawlik podziękował wójtowi gminy za pomoc w realizacji projektu, w tym za udostępnienie sprzętu i pomieszczeń w szkołach. Spotkanie uświetnił występ zespołu Romano.
Zajęcia prowadzili Latarnicy, którymi w naszej gminie byli Iwona
Zientarska i Ferdynand Pawlik. Latarnicy Polski Cyfrowej to lokalni
animatorzy, których zadaniem jest zachęcanie przedstawicieli pokolenia 50+ do zrobienia pierwszego kroku w Internecie. Obecnie w Polsce
działa 2707 certyfikowanych Latarników Polski Cyfrowej.
Jacenty Kita

W Majkowie pamiętali o pedagogach
Kilka dni po Święcie Edukacji Narodowej a w przeddzień Święta Wszystkich Świętych, we czwartek 31.X.2013r.
przedstawiciele mieszkańców Majkowa i Michałowa zapalili symboliczne
lampki pamięci pod tablicą upamiętniającą zamordowanych nauczycieli
miejscowej szkoły. Zginęli oni śmiercią
męczeńską w hitlerowskich obozach
koncentracyjnych.
W imieniu mieszkańców obu sołectw i byłych uczniów w spotkaniu
uczestniczyli z Majkowa: sołtys Mieczysława Miernik, radna Alicja
Pasis, przewodniczący Rady Sołeckiej Krzysztof Kasprzycki oraz z Michałowa sołtys Jan Wąsowski i przedstawiciel Rady Sołeckiej Mirosław Dudek. O wystrój miejsca nawiązujący do
aktualnych świąt zadbali przedstawiciele miejscowej szkoły podstawowej.
Warto przypomnieć, że ta okolicznościowa tablica została uroczyście
odsłonięta w Dniu Edukacji w 2012r.
a ufundowana w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Majków
i sołectwa Michałów. Poświęcona jest
pamięci trzech nauczycieli miejscowej
szkoły: Leona Czajkowskiego, Stanisława Gralca i Józefa Mazura, którzy
zostali zamordowani przez okupanta za to, że będąc oficerami Wojska Polskiego a jednocześnie nauczycielami młodego pokolenia, nie
zaprzestali swojej działalności jako nauczyciele i żołnierze. Do końca
dobrem najwyższym dla nich był: Bóg, Honor i Ojczyzna.
Część ich pamięci.
Krzysztof Kasprzycki

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje mieszkańców
Gminy, że w dniu 30.10.2013r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
a Gminą Skarżysko Kościelne została podpisana umowa dotacji
na kwotę 20.400,34zł - stanowiącej 80% kosztów kwalifikowanych
zadania pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest z terenu gminy Skarżysko Kościelne.
Na kwotę dotacji składają się:
1. środki WFOŚiGW w Kielcach – 8.925,15, tj. – 35,0% kosztów
kwalifikowanych zadania
2. środki NFOŚiGW w Kielcach – 11.475,19, tj. – 45,0% kosztów
kwalifikowanych zadania
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Udany debiut w III lidze siatkarskiej
Drużyna Gameb Dana Skarżysko - Kościelne udanie zainaugurowała rozgrywki w III Świętokrzyskiej Lidze Siatkówki Kobiet.
W swoim pierwszym spotkaniu
podopieczne trenera Jarosława
Mosiołka zmierzyły się z Politechniką Świętokrzyską, mecz
zakończył się pewną wygraną Dany Gameb 3:0 (25:15,25:16,25:21).
Drużyna Dana Gameb Skarżysko - Kościelne w sezonie 2013/14
będzie występować w rozgrywkach III Świętokrzyskiej Ligi Siatkówki
Kobiet, w której będzie grało 7 drużyn. Rywalkami Dany będą drużyny: AZS UJK Kielce, KU AZS Politechnika Świętokrzyska, MUKS
Jedynka Ostrowiec Świętokrzyski, SPS Construction Kielce, Salos
Cortile Kielce, UKS Czwórka Kielce. Rozgrywki potrwają do kwietnia
2014.
4 listopada w hali sportowej II LO im.A. Mickiewicza
siatkarki Dany Gameb podejmowały drużynę Politechniki
Świętokrzyskiej. Debiut na trzecioligowych parkietach wypadł
bardzo dobrze, podopieczne
trenera Jarosława Mosiołka nie
dały żadnych szans rywalkom
z Kielc. Pierwsze dwa sety do
zdecydowana przewaga Dany czego efektem były wygrane do 15 i 16.
W trzecim secie drużyna gości podjęła walkę, do stanu 20:20 gra była
wyrównana, końcówka należała jednak do drużyny ze Skarżyska, która ostatecznie wygrała do 21 i w całym spotkaniu 3:0.
Najlepszą zawodniczką meczu została wybrana Patrycja Siadaczko. Dana Gameb: Martyna Drabik, Paulina Staniszewska, Lena Nowak, Patrycja Siadaczko, Magdalena Marcinkowska, Sylwia Kalwat,
Klaudia Grzyb, Joanna Michalska.
(jk)

Sukcesy w trójboju siłowym
Dominik Derlatka, były uczeń
Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze, a obecnie uczeń ZSTM
w Skarżysku-Kamiennej, triumfował w rozegranych w październiku
w Warszawie zawodach trójboju
siłowego. Zawody rozegrano nietypowo w formule wielokrotnego
podnoszenia połowy masy ciała,
w tradycyjnych bojach: przysiadach, wyciskaniu leżąc i martwym
ciągu. Nad przebiegiem imprezy czuwał Piotr Głuchowski, znany polski kulturysta, a rywalizacja miała międzynarodową obsadę. W hali
Fitness Club Olimpia w stolicy Derlatka udowodnił przeciwnikom, że
ma prawdziwe serce do walki. W przysiadach i wyciskaniu zaliczył po
60 powtórzeń. W martwym ciągu nie dał szans przeciwnikom podnosząc sztangę 115! razy, co zapewniło mu triumf w zawodach.
W tym samym miesiąc Rafał Lipka, nauczyciel pracujący w Szkole
Podstawowej w Grzybowej Górze, wygrał rozegrane w Knurowie zawody o Puchar Śląska. Lipka wystartował w kategorii +120 kg, w której wycisnął w pierwszym podejściu 222,5 kg. Wynik ten dał mu zwycięstwo w rywalizacji i jest dobrym prognostykiem przed zbliżającymi
się Mistrzostwami Polski w trójboju siłowym.
(jaki)
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Ognisko na Dzień Chłopaka

W SP w Grzybowej Górze co roku organizowany jest Dzień Chłopaka, który w tym roku został połączony z Świętem pieczonego kartofla.
Uczniowie SP Grzybowa Góra wraz z opiekunami wzięli udział
w ognisku przygotowanym przez Samorząd Uczniowski z pomocą
niezastąpionego Pana Grzesia. Słoneczko tego dnia pięknie prażyło,
a na patykach prażyły się kiełbaski. Pierwsze z uroków święta skorzystały najmłodsze i najbardziej wygłodniałe dzieci, a po nich kolejne
klasy młodsze i klasy starsze. Apetyty wszystkim dopisywały, niektórzy repetowali po kilka razy! Na koniec w żarze ogniska upieczone
zostały ziemniaki, na które połakomili się wszyscy chętni niecodziennych wrażeń smakowych. Chłopcy otrzymali od dziewczyn życzenia
i drobne upominki, a cała szkoła bawiła się tego dnia znakomicie.
rl

Szachowe Grand Prix ‘2013 Gminy
Skarżysko Kościelne

Trwają rozgrywki szachowe w ramach kolejnej edycji Szachowego Grand Prix. Po rozegraniu pięciu kolejek na czołowych miejscach
plasują się:
1. Górzyński Zbigniew
2. Kocia Kamil
3. Słoka Andrzej
4. Cichocki Mariusz
5. Gorgoń Kazimierz
6. Socha Zdzisław
7. Bednarczyk Wojciech
8. Wiaderny Łukasz
9. Siek Jerzy
10. Romańczuk Kamil
11. Kabała Krzysztof
12. Dudek Zdzisław
13. Jędras Tomasz
14. Wiśniewski Wiesław
15. Czubak Zbigniew
16. Wojton Zenon
17. Frąk Marian
18. Goliński Jakub
19. Dąbrowski Zygfryd
20. Rek Katarzyna
21. Zarębski Wojciech
22. Dąbrowa Igor
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- Skarżysko Kościelne
- Skarżysko - Kamienna
- Stąporków
- Skarżysko - Kamienna
- Stąporków
- Stąporków
- Jastrząb
- Świerczek
- Świerczek
- Skarżysko - Kamienna
- Majków
- Skarżysko - Kamienna
- Skarżysko Kościelne
- Odrowążek
- Skarżysko Kościelne
- Skarżysko Kościelne
- Szydłowiec
- Skarżysko Kościelne
- Stąporków
- Odrowążek
- Skarżysko - Kamienna
- Skarżysko Kościelne

109
108
85
80
77
74
71
67
60
55
52
48
39
35
25
25
22
17
16
12
10
6

5
4
4
5
4
5
4
3
5
4
4
5
4
3
4
5
2
5
3
2
2
3

Ś lu b o wa n i e P r z e d s z ko l a kó w

Pasowanie „maluszków”

Ślubowanie przedszkolaków

31 października w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku
Kościelnym odbyło się uroczyste pasowanie maluszków, w którym
uczestniczyli rodzice oraz przedstawiciel władz samorządowych
w osobie sekretarz gminy Moniki Mączyńskiej.
Przedszkolaki zaprezentowały przygotowaną przez Magdalenę
Kolasa i Monikę Sławińską na tę okoliczność inscenizację pt.: My jesteśmy przedszkolacy, na zakończenie której dyrektor Barbara Kocia
uroczyście pasowała każde dziecko, wręczając jednocześnie dyplom
i odznakę przedszkolaka.
Na znak przynależności do społeczności przedszkolnej dzieci od-

Ślubuję uroczyście być dobrym i dzielnym przedszkolakiem.
Ślubuję dbać o dobre imię swojej grupy i przedszkola.
Ślubuję swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i wychowawcom.
Ślubuję bawić się i uczyć tutaj wesoło,
a wkrótce zawołać: Witaj szkoło!
Ślubuję!
Tymi
słowami 18 października grupa naszych
przedszkolaków
złożyła
uroczyste
ślubowanie. W tym
podniosłym
dniu
byli z nimi dziadkowie i babcie, rodzice
i wychowawcy, a także goście w osobach
wójta gminy Zdzisława
Woźniaka oraz sekretarz
gminy Moniki Mączyńskiej.
Najpierw jednak młodzi adepci nauki przedstawili okolicznościowy
program przygotowany
wraz z wychowawczynią
Anetą Działak. O ich
dojrzałości do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej świadczy fakt,
że program wypadł
wręcz
perfekcyjnie.
Później akt ślubowania
przeprowadziła
dyrektor
przedszkola Barbara Kocia, po

bijały także swoje paluszki w kronice przedszkolnej.
Po uroczystości zorganizowano słodki poczęstunek i herbatkę,
podczas którego dzieci wraz ze swoimi rodzicami i wychowawcami
wesoło się bawiły.

Zofia Sieczka

czym pasowała ich na
przedszkolaka, a okolicznościowe dyplomy
i upominki wręczyli
wójt i sekretarz gminy.
Tego dnia przedszkolakami stali się:
Adam Antoniak, Natalia Czernik, Amelia
Derlatka, Maksymilian
Gąska, Alicja Granżan,
Filip Gula, Igor Jakubiec, Julia Borowska, Aleksander Derlatka,
Adam Drożdżał, Filip Głowacki, Wiktoria Gruba, Jan Jabłoński, Weronika Jakubiec, Emilia Juszczel, Olaf Kowalik, Wojciech
Mamcarz, Dawid Minda, Amelia Rosińska, Klaudia Skorek, Jakub
Sławiński, Marcel Zawadzki, Adam Kapusta, Natalia Małecka,
Patrycja Michalska, Marcel Rafalski, Natalia Sieczka, Aleksander
Skrzypczyk i Wiktoria Wiatr. Dołączyła do nich grupa pięciolatków
(wychowawczyni - Zofia Sieczka): Natalia Błach, Lena Homik, Magdalena Kateusz, Kacper Penkala, Jakub Rożek, Dominik Borek,
Dominik Jasik, Oliwia Ogar, Wiktoria Piętak i Laura Ziemba.
Jacenty Kita
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W y da r z e n i a
miennej. Obecnych na
uroczystości powitał
w imieniu organizatorów ks. proboszcz,
a byli wśród nich: wójt
Zdzisław
Woźniak,
sekretarz gminy Monika Mączyńska, radni

„Kto od krzyża stroni…”

27 października na granicy Lipowego Pola Skarbowego i Skarżyska – Kamiennej z licznym udziałem mieszkańców i władz gminy poświęcony został nowy krzyż w miejscu, gdzie ponad wiek temu stały
trzy krzyże. Widnieje na nim napis:

rady gminy: Renata
Kępa, Janusz Sieczka, Janusz Ulewiński,
Zdzisław
Rymarczyk i Włodzimierz Foch, prezes Stowarzyszenia
Wiedza i Rozwój
Tomasz Nowocień,
rady sołeckie obu
wsi oraz mieszkańcy.
Później delegacje
władz samorządowych gminy, rady
gminy, sołectwa oraz
młodzieży szkolnej
złożyły
wiązanki
kwiatów i zapaliły
znicze. Na koniec za
udział w uroczystości podziękował ks.
proboszcz. Z kolei
wójt Zdzisław Woźniak
podziękował księżom za
modlitwę i poświęcenie,
mieszkańcom obu sołectw
za udział uroczystości,
a osobom najbardziej
zaangażowanym za dar

W tym miejscu od ponad 100 lat
stał krzyż, zniszczony przez upływ czasu.
Ufundowano nowy krzyż i poświęcono
na chwałę Boga 27.X.2013 roku.
Wójt gminy Zdzisław Woźniak
i mieszkańcy Lipowego Pola Skarbowego
Po Mszy św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego aktu poświęcenie dokonali proboszcz ks. Mirosław Maciąg oraz ks. Adam Skalski
– proboszcz parafii Matki Bożej Częstochowskiej ze Skarżyska – Ka-

krzyża. Wójt przytoczył też wiersz naszej poetki Elżbiety Jach Krzyż u św.
Jana:
„Kto od krzyża stroni,
Tego krzyż dogoni.
Rozstaje zapomnianych dróg
drewniany krzyż
na zmurszałych ramionach
zatarte czasem słowa
„Jezu zmiłuj się nad nami”
a On
pod skorupą sadzy
kona
zapomniany jak droga”.

Jacenty Kita
Fundatorami krzyża byli wójt Zdzisław Woźniak i mieszkańcy
Lipowego Pola Skarbowego.
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