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* znamy już nową radę gminy, 
* wyróżnienie dla KGW Grzybowa Góra,
* jubileusz literatów,
* udana kwesta,
* o gminnych inwestycjach,
* pamięci Marszałka Piłsudskiego,
* sanktuarium ostrobramskie bazyliką,
* w szkołach.

To był piękny wieczór…

Perfekcyjne przygotowanie, dobrany repertuar i wykonanie. 
Wspaniały występ naszych uczniów i absolwentów gimnazjum 
uświetnił tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości, 
podczas wieczornicy patriotycznej w dniu 7 listopada. Duży w tym 
udział mieli nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych.

Czytaj na str. 8

Wyśpiewali wielki sukces!

Nasi uczniowie i absolwenci, wychowankowie Renaty Wolskiej, 
zdeklasowali konkurentów podczas VII Skarżyskiego Przeglądu 
Pieśni Patriotycznej im. generała Antoniego Szarego Hedy Z Pieśnią 
do Niepodległej. 

Czytaj na str. 2

Jubileusz Złotych Godów

18.250 dni i nocy przeżyło wspólnie 8 par małżeńskich z naszej 
gminy, które 29 października świętowały Jubileusz Złotych Godów.

Czytaj na str. 2

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada nasza gmina włączyła się w ogólnopolskie obchody 
Narodowego Święta Niepodległości oraz 96. rocznicy odzyskania 
wolności w 1918 roku. Piękne wieczornice patriotyczne zaprezento-
wane zostały też w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościel-
nym oraz w szkołach w Majkowie i Grzybowej Górze.

Czytaj w tym wydaniu.

Są już uczniami

12 listopada 15. uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 
w Kierzu Niedźwiedzim złożyło uroczyste ślubowanie i zostało pa-
sowanych na ucznia.

Czytaj na str. 15
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Jacenty Kita

W y da r z e n i a

Jubileusz Złotych Godów
18.250 dni i nocy przeżyło wspólnie 

8 par małżeńskich z naszej gminy, które 
29 października świętowały Jubileusz 
Złotych Godów.

Najpierw nabożeństwo dziękczyn-
ne w kościele pw. św. Trójcy odprawił 
ks. proboszcz Marian Czajkowski. 

Po Mszy św. na sali konferencyjnej 
urzędu gminy specjalny program arty-
styczny dla Jubilatów zaprezentowały 
przedszkolaki przygotowani przez Zo-
fię Sieczkę. Dedykowaną świętującym 
piosenkę wykonał również Kuba Glu-
za. 

Następnie wręczone zostały Medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie nadane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. 
Dokonali tego wójt gminy Zdzisław Woźniak, przewodniczący rady 
gminy Paweł Wiatr oraz zastępca kierownika USC Urszula Suwara. 
Okazjonalne listy gratulacyjne wręczył również ks. proboszcz Ma-
rian Czajkowski. Oprawę muzyczną zapewnił DJ Tomasz Gluza.

Pół wieku temu na ślubnym kobiercu stanęli: Janina i Jan Ba-
ran, Aleksandra i Józef Biernaccy, Barbara i Wiesław Derlatka, 
Genowefa i Stefan Golińscy, Barbara i Mieczysław Papaj, Krysty-
na i Dariusz Sikora, Alicja i Tadeusz Wierzbowicz oraz Gertruda 
i Zygmunt Zuba.

Wyśpiewali wielki sukces!
Nasi uczniowie i absolwenci, wychowanko-

wie Renaty Wolskiej, zdeklasowali konkuren-
tów podczas VII Skarżyskiego Przeglądu Pieśni 
Patriotycznej im. generała Antoniego Szarego   
Hedy - Z Pieśnią do Niepodległej. 

Bilans? Dwa pierwsze i jedno drugie miej-
sce!

Przesłuchania miały miejsce 6 listopa-
da, w pięciu kategoriach: przedszkola, szkoły 

podstawowe - kla-
sy I-III i IV-VI, 
gimnazja, a także 
w kategorii Open - 
szkoły ponadgim-
nazjalne i dorośli. 
Oceny dokonała 
komisja konkur-
sowa w składzie: 
Jolanta Pietrała, 
Katarzyna Ziomek, 

Iwona Wojciechowska, która oceniła występy pod kątem walorów 
głosowych, emisji głosu, interpretacji, aranżacji utworu i oczywiście 
doboru repertuaru. Łącznie oceniano 57 prezentacji, a koncert fina-
łowy odbył się 7 listopada w MCK w Skarżysku-Kamiennej.

Z dumą informujemy, że w kat. klas I-III zwyciężył nasz zespół 
wokalny (Oliwia Kocia, Martyna Szumiał, Wiktoria Stefańska, 
Weronika Sieczka, Paulina Węgrzyn, Klaudia Rusnak i Olwia 
Miernik) za utwór 
Pamięć, II miejsce 
zajęła Oliwia Ko-
cia za wykonanie 
przejmującego utwo-
ru Warszawo ma. 
W kat. Open bezkon-
kurencyjny okazał 
się zespół wokalno 
– instrumentalny -  
Absolwenci Gimna-
zjum w Skarżysku Kościelnym i Gimnazjum nr 2 (1 wykonawca) za 
utwór Miejcie nadzieję. 

Dodajmy, że w konkursie wzięli również uczniowie klas IV-VI 
oraz gimnazjum, no ale nie wszystkie nagrody mogły trafić do nas.

Gratulujemy pani Renacie Wolskiej oraz jej podopiecznym!
Jacenty Kita

Zdjęcia: Jacenty Kita, Zbigniew Biber
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a k t ua l n o ś c i

Pani
Dorocie Wiśniewskiej

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Taty
składają 

Wójt Gminy wraz z pracownikami Urzędu Gminy
w Skarżysku Kościelnym

Agata Niziołek wśród laureatów
Agata Niziołek podczas ostatniej sesji rady powiatu uhonorowana 

została statuetką Powiatowe Dęby, którą w jej imieniu odebrał prezes 
OSP Lipowe Pole Plebańskie Tadeusz Chyb. Poza nią statuetki otrzy-
mali: Maria Wrzeszczewicz, Dorota Misiura i firma Palacar.

W uzasadnieniu czytamy m.in. dyplomowany nauczyciel języ-
ka angielskiego i wychowania do życia w rodzinie. W 2007 roku przy 
wsparciu zarządu OSP w Lipowym Polu Plebańskim powołała do ist-
nienia świetlicę dla dzieci i młodzieży. Była pomysłodawcą utworzenia 
grupy Strażackich Druhenek. Działa na rzecz aktywizowania seniorów 
i integracji międzypokoleniowej. Zdobyła tytuł Wolontariusza Roku – 
2010, Kobieta Przedsiębiorcza i Człowiek Roku – 2011 w kategorii dzia-
łalność społeczna.

(jaki)

KGW Grzybowa Góra – górą!
W rozstrzygniętym plebiscycie Echa Dnia na najlepsze koło go-

spodyń wiejskich w powiecie skarżyskim zwyciężyły panie z Grzybo-
wej Góry. Okolicznościowy dyplom podczas gali laureatów odebrały 
Magdalena Piętak i Ewa Szewczyk Gratulujemy!

We wtorek, 4 listopada podczas wielkiej gali w Targach Kielce 
poznaliśmy zwycięzców w konkursach Echa Dnia Rolnik Roku 2014, 
Koło Gospodyń Wiejskich 2014 i Gospodarstwo Agroturystyczne 2014.

W konkursie Rolnik Roku 2014 w powiecie pierwszą pozycję za-
jął Sebastian Kaniowski, młody rolnik z Gozdu w gminie Łączna, 
prowadzący hodowlę trzody i krów mlecznych. Otrzymał bilet na wy-
cieczkę do Brukseli. Gabriela i Krzysztof Królowie z Brześcia w gmi-
nie Bliżyn zostali docenieni przez Kapitułę wyróżnieniem w kategorii 
Ekologicznej. Prowadzą agroturystykę Zagroda Królów, która także 
znalazła uznanie i zajęła pierwsze miejsce w powiecie w konkursie 
Gospodarstwo Agroturystyczne 2014. 

Spośród Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu skarżyskiego naj-
wyższą lokację w powiecie zajęły gospodynie działające w Grzybowej 
Górze w gminie Skarżysko Kościelne. Koło nie tylko regionalnie ku-
charzy i śpiewa, ale i angażuje się w akcje społeczne i pomocowe. 

Gali towarzyszyły występy ludowe, wystawa sprzętu rolniczego 
oraz pyszny poczęstunek, o który zadbały także nasze gospodynie – 
laureatki i sieć Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie. Współorgani-
zatorem konkursów Echa Dnia jest Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.

(jk)
zdjęcie: echodnia.eu

To już ćwierć wieku
W środę 5 listopada w Miej-

skim Centrum Kultury w Skar-
żysku - Kamiennej odbyło się 
spotkanie Jubileuszowe Grupy 
Literackiej Wiklina, która w tym 
roku obchodzi 25-lecie swojego 
istnienia. 

Jubileusz rozpoczął się od 
spektaklu Pełnia w wykonaniu 

Teatru Bez Maski działającego przy Miejskim Centrum Kultury, 
opiekunką teatru jest Jagoda Juchniewicz. Zebranych gości przy-
witała literatka i rzeźbiarka Elżbieta Jach, obecnie opiekunka grupy 
oraz dyrektor MCK 
Krzysztof Szczygieł. 
Kolejnym punktem 
było przedstawienie 
członków Grupy Lite-
rackiej Wiklina, kilka 
słów o każdym powie-
dział prowadzący Hu-
bert Gluza.

Podczas spotkania 
odbyła się promocja 
almanachu Wiklino-
we strofy. Znalazły się 
w niej utwory 25. autorów - członków Wikliny. 

Grupę  Literacką Wiklina  tworzą: Elżbieta Jach (opiekunka gru-
py), Marianna Józefczak-Sasińska, Zdzisław Kobierski, Bożenna 
Kiełkowicz, Michał Kojara, Marzanna Kruk, Jacek Kwiecień, Ka-
tarzyna Metzger, Ewa Michałowska-Walkiewicz, Agata Niziołek, 
Czesław Nowakowski, Halina Wiśniewska, Sławomir Wojtachnio, 
Urszula Wójcik, Anna Zakrzewska, Bernadetta Bąkowska, Sławo-
mir Bogusiewicz, Marian Frąk, Barbara Obara, Mirosław Pardela, 
Stanisław Salata, Danuta Ewa Skalska, Przemysław Skrzypczyński, 
Zbigniew Ścisłowicz.

(jaki)

Oto nowa rada gminy
16 listopada 2014 roku wybraliśmy radnych Rady Gminy Skarży-

sko Kościelne. Radę Gminy kadencji 2014 – 2018 tworzyć będą: Okręg 
nr 1 - Piętak Zbigniew - KWW Monika Kocia,  Okręg nr 2 - Pik 
Sebastian - KWW Z. Woźniak Zaufaj Doświadczeniu, Okręg nr 3 
– Kępa Renata - KWW Z. Woźniak Zaufaj Doświadczeniu, Okręg  

nr 4 – Foch Włodzimierz - KWW Z. Woźniak Zaufaj Doświadczeniu, 
Okręg nr 5 – Kwiatkowski Andrzej - KWW Z. Woźniak Zaufaj Do-
świadczeniu, Okręg nr 6 – Sieczka Janusz - KWW Z. Woźniak Zaufaj 
Doświadczeniu, Okręg nr 7 – Kocia Monika - KWW Monika Kocia, 
Okręg nr 8 – Kiełek Stefan - KWW Z. Woźniak Zaufaj Doświadcze-
niu, Okręg nr 9 – Bryzik Jacek - KWW Monika Kocia, Okręg nr 10 
– Piętak Marzena -KWW Z. Woźniak Zaufaj Doświadczeniu, Okręg 
nr 11 – Miernik Mieczysława - KWW Z.Woźniak Zaufaj Doświad-
czeniu, Okręg nr 12 – Szwanke Mariusz - KWW Z. Woźniak Zaufaj 
Doświadczeniu, Okręg nr 13 – Rymarczyk Zdzisław – KWW Z. Woź-
niak Zaufaj Doświadczeniu, Okręg nr 14 – Winiarski Tomasz - KWW 
Stanisława Czubaka, Okręg nr 15 – Czubak Stanisław - KWW Stani-
sława Czubaka.

Już po oddaniu gazety do druku oczekiwany jest termin zwołania 
przez Komisarza Wyborczego w Kielcach pierwszej sesji nowej rady.

(jaki)
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Kwesta w Dniu Wszystkich Świętych
Tradycyjnie w Dniu Wszystkich Świętych członkowie Stowarzy-

szenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy oraz Rycerze 
Kolumba kwestowali przed cmentarzem parafialnym. W tym roku 
udało się zebrać kwotę 4.838,70 zł. 

Kwestowali (według kolejności dyżurów): Marzena i Donat Pię-
tak, Barbara i Arkadiusz Janowscy, Irena i Jan Piętak, Elżbieta Jach, 
Paweł Wiatr, Marianna i Józef Tarabasz, Tadeusz Błach, Kazimierz 
Walkiewicz, Aleksandra Kozieł, Zygmunt Kocia, Waldemar Dwo-
jak, Kazimierz Piotrowski, Paweł Składanowski, Henryk Pocheć, 
Zdzisław Woźniak, Krystyna Zając, Joanna Wereszczak, Barbara 
Szymczyk, Monika i Paweł Kocia, Anna Kowalik, Małgorzata Paź, 
Stanisława Pawełczyk, Andrzej Kwiatkowski, Katarzyna i Piotr 

Sieczka, Elżbieta 
i Zbigniew Ścisło-
wicz, Agnieszka 
i Piotr Derlatka, 
Ewa i Cezary Piętak, 
Teresa i Zbigniew 
Celscy, Anastazja 
Górzyńska, Robert 
Jakubczyk, Bożena 
i Kazimierz Zabaw-
scy, Anna Górzyń-
ska, Karina Piętak, 
Zbigniew Górzyń-

ski, Arkadiusz Piętak, Joanna i Marcin Piętak.
(jaki)

Rower w nagrodę
Rafał Sieczka uhonoro-

wany została nagrodą w po-
staci roweru, ufundowanego 
przez gminę, za udział w let-
niej akcji krwiodawstwa. Na-
groda została mu wręczona 
na sesji rady gminy w dniu 
30 października, a dokonali 
tego wójt Zdzisław Woźniak 
i przewodniczący rady gmi-
ny Paweł Wiatr. Rafał krew 
oddaje od 1998 roku. Efekt? 
Ponad 20 litrów oddanej krwi!

(jaki)

Rada gminy minionej kadencji zakończyła pracę
7 listopada odbyła się ostatnia, 49. w tej kadencji, sesja rady gminy 

wyłonionej w wyborach samorządowych w 2010 roku. Ostatnia sesja 
to przede wszystkim podziękowania za owocną współpracę.

Gośćmi sesji byli: 
wicestarosta Waldemar 
Mazur, radna powiato-
wa Danuta Banaczek, 
członek zarządu po-
wiatu Stanisław Dy-
marczyk oraz dyrektor 
Zarządu Dróg Powiato-
wych Marek Czyż. To 
właśnie przedstawiciele 
powiatu najpierw po-
prosili o głos wskazu-
jąc na efekty 4-letniej 

współpracy. Skupiała się ona przede wszystkim na wspólnych inwe-
stycjach drogowych, które osiągnęły poziom 9.230.000 złotych, w tym 

dotacja gminy 2,6 mln, zaś środki zewnętrzne to 2.420.000 zł. Reszta 
to wkład powiatu, a dodajmy, że już w 2015 roku wspólnym wysiłkiem 
budowana będzie długo oczekiwana ul. Staffa w Majkowie. Obec-
nie budowane jest rondo, powstała droga w Kierzu Niedźwiedzim 

i ul. Żeromskie-
go w Majkowie, 
most w Micha-
łowie, wykona-
no odwodnienie 
w Grzybowej 
Górze, w miarę 
możliwości budo-
wane były chod-
niki (obecnie bu-
dowany jest on 

w Świerczku). Przedstawiciele powiatu zapowiadają również, że w no-
wej kadencji priorytetem powinna być modernizacja drogi w Micha-
łowie oraz dalsza budowa chodników.

Radni przyjęli również sprawozdanie z działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dokonali zmian w budżecie gminy 
oraz w WPF.

Później o głos poprosił przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr, 
który wyraźnie wzruszony dziękował za 8 lat współpracy. –Jestem 
dumny, że współpracowałem z Wami i z każdym z Was z osobna. Chy-
lę przed Wami czoła – dodał Paweł Wiatr.

Na koniec zaś wójt Zdzisław Woźniak dokonał podsumowania 
minionych 4 lat.

Jacenty Kita

Nowy chodnik w Świerczku
W Świerczku na zlecenie po-

wiatu skarżyskiego trwa budowa 
chodnika od skrzyżowania do Li-
powego Pola w kierunku Skarżyska 
– Kościelnego. Inwestycja ta od lat 
oczekiwana była przez mieszkańców 
w tym bardzo niebezpiecznym miej-
scu.

Zakres robót obejmuje: roboty 
rozbiórkowe, roboty ziemne, wy-
konanie podbudowy,  wykonanie 
chodnika, umocnienie rowu oraz 
wykonanie zjazdów. 

(jaki)
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Nowa stacja otwarta
Stacja Uzdatniania Wody przy ulicy Cichej w Skarżysku-Kamien-

nej w ostatnim czasie została przebudowana i gruntownie zmoderni-
zowana. Realizację zadania zakończono 30 października 2014 roku. 
Kilka dni temu nastąpiło jej otwarcie, a wziął w tym wydarzeniu 
udział – jak przedstawiciel akcjonariuszy – wójt Zdzisław Woźniak.

Zmodernizowano m. in: halę filtrów (wymieniono 12 filtrów sta-
rych na filtry ciśnieniowe KREVOX), wybudowano budynek pompow-
ni sieciowej, powstały dwa zbiorniki wody czystej oraz wody surowej 
i wód popłucznych. Ponadto wykonano roboty w zakresie technologii 
i instalacji sanitarnych na Stacji Uzdatniania Wody oraz w zakresie 
instalacji elektrycznych i AKPiA. Teren stacji został ogrodzony, prze-
prowadzono modernizację chodników i dróg oraz wyremontowano 
budynek stacji transformatorowej  i agregatu prądotwórczego Koszt 
zadania wyniósł  12,5 mln PLN (w tym dotacja 7,5 mln PLN). General-
ny Wykonawcą robót była firma INSTAL KRAKÓW S.A. 

Warto przypomnieć, że przebudowa i modernizacja stacji była 
możliwa dzięki pozyskaniu pieniędzy z projektu unijnego pn. Budowa 
i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku – Kamiennej i Skar-
żysku Kościelnym z którego oprócz modernizacji stacji wykonano ka-

nalizację sanitar-
ną w mieście oraz 
w naszej gminie, 
gdzie powstało 38 
km i 18 przepom-
powni ścieków 
w miejscowo-
ściach Majków, 
Lipowe Pole Ple-
bańskie i Skar-
bowe, Świerczek, 
Grzybowa Góra, 

Skarżysko Kościelne. Łączny koszt kanalizacji wyniósł  51 mln PLN 
(netto),  w tym dotacja – 30,6 mln PLN Ponadto w ramach projektu 
rozbudowano i zmodernizowano Oczyszczalnię Ścieków – koszt netto 
– 19,5 mln PLN, w tym dotacja – 11,7 mln PLN. Koszt całego projektu 
wyniósł 145,3 ml PLN (netto) dofinansowanie – 87,4 ml PLN. Osta-
tecznie po przeprowadzeniu przetargów i możliwym do dalszej reali-
zacji rozszerzeniu zakresu rzeczowego koszt projektu wyniósł 103,7 
mln PLN, a dofinansowanie – 57,9 ml. PLN.

Poza projektem: MPWiK Sp. z o.o. przeznaczyła 932.088 PLN 
i otrzymała 8.388.792 PLN z programu priorytetowego pn. Dofinan-
sowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budyn-
ków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego uruchomionego  przez  
NFOŚiGW na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków od 
nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Do dnia 31.10.2014r  
wykonano ok. 1400 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Łącznie do końca 
2014r. w ramach ww. programu zostanie podłączonych do kanalizacji 
sanitarnej 2390 posesji.

(jaki)

Ul. Staffa w Majkowie coraz bliżej
W piątek 31 października Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna 

Pałka-Koruba, zatwierdziła wstępną listę rankingową wniosków za-
kwalifikowanych do dofinansowania zadań w 2015 roku w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II - Bez-
pieczeństwo - Dostępność – Rozwój. Jest wśród nich budowa ul. Staffa 
w Majkowie.

Na liście ran-
kingowej wnio-
sków złożonych do 
programu i prze-
znaczonych do do-
finansowania na 
miejscu 11. znalazł 
się projekt złożony 
przez powiat - pt. 
Rozbudowa ciągu 
dróg powiatowych 
nr 0575T (ul. Staffa w m. Majków, gmina Skarżysko Kościelne, powiat 
skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina Wąchock, po-
wiat starachowicki) (szacowany koszt ok. 3,7 mln PLN, dofinansowa-
nie z NPPDL 1,85 mln PLN). Pozostałą kwotę pokryją: powiat skar-
żyski i gmina Skarżysko Kościelne (po 0,65 mln PLN), a także powiat 
starachowicki i gmina Wąchock (po 275 tys. PLN). 

W terminie do 30 listopada 2014 roku - po rozpatrzeniu ewentual-
nych zastrzeżeń - Wojewoda Świętokrzyski ogłosi ostateczną listę ran-
kingową wniosków wyłonionych do dofinansowania oraz przedłoży ją 
do zatwierdzenia Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.

W tegorocznym naborze wniosków do NPPDL Wojewoda Święto-
krzyski przyjmował wnioski od - gmin i powiatów grodzkich (które 
mogą skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania) 
i powiatów ziemskich (które mogą skorzystać z dofinansowania nie 
więcej niż dwóch zadań).  Na realizację w/w Programu dla wojewódz-
twa świętokrzyskiego w 2015 roku przeznaczono dotację w kwocie 
50,5 mln PLN. Dotacja na dofinansowanie jednego zadania inwesty-
cyjnego może wynieść do 3 mln PLN, przy czym dotacja może być 
udzielona w wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowa-
nych jego realizacji, zaś wkład własny JST musi wynieść nie mniej niż 
50% kosztów kwalifikowanych zadania.

W zakończonym naborze wpłynęło 67 wniosków. Formalnie 
ocenę pozytywną otrzymało 65 wniosków (negatywnie oceniono np. 
wniosek gminy Suchedniów). Wszystkie wnioski zakwalifikowane 
formalnie zostały merytorycznie ocenione. Zgodnie ze wstępną listą 
dofinansowanych może być 18 z 22 zadań na drogach powiatowych 
i 26 z 43 zadań na drogach gminnych.

(jaki)

Ul. Krótka wybudowana

W ostatnim cza-
sie wybudowany zo-
stał liczący 117 mb 
odcinek ul. Krótkiej 
w Skarżysku Ko-
ścielnym. Poza nową 
nawierzchnią wyko-
nane zostało odwod-
nienie oraz wjazdy 
na posesje.

(jk) 
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Pamięci Marszałka Piłsudskiego
19 października 2014 roku przy Kościele Chrystusa Światłości 

Świata w Majkowie odsłonięto obelisk  upamiętniający setną rocznicę 
pobytu Józefa Piłsudskiego w Majkowie. 
Geneza inicjatywy

O pobycie Józe-
fa Piłsudskiego już 
w ubiegłym roku, 
w przerwie jednej z se-
sji rady gminy, wspo-
mniał mi Jan Wąsow-
ski, sołtys Michałowa. 
Ten pasjonat historii 
regionalnej skutecznie 
drążył temat.

Z inicjatywą budo-
wy pomnika poświęco-
nego pamięci Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego 
wystąpił Komitet Honorowy Mieszkańców Powiatu Skarżyskiego przy 
Stowarzyszeniu Nad Żarnówką. Wśród jego członków znaleźli się: po-
seł na sejm RP Maria Zuba, starosta skarżyski Michał Jędrys oraz 
wójt gminy Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak, a także radni 

gminy: Paweł Wiatr, Alicja Pasis, Wiesław Derlatka, Wojciech Płusa 
oraz dyrektorka szkoły podstawowej w Majkowie - jednocześnie Pre-
zes Stowarzyszenia Nad Żarnówką Danuta Jasiewska, Beata Szczy-
gieł - nauczyciel miejscowej szkoły, Jan Wąsowski sołtys Michałowa, 

Leszek Steć, Stanisław 
Czubak - sołtys Kierza 
Niedźwiedziego, Janusz 
Sermanowicz - komba-
tant, Janusz Maciejew-
ski, dyr. ZST nr 1 oraz 
dr. hab. prof. Urszula 
Oettingen z Instytut Hi-
storii Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kiel-
cach, która jest jednocze-
śnie badaczką związków 

Józefa Piłsudskiego z ziemią kielecką.
Projekt obelisku opracowała mgr inż. Joanna Steć, która wspólnie 

z mężem Leszkiem oraz z Janem Wąsowskim, i jego synami, a także 
Zdzisławem Pasis i Rafałem Krukiem przyczynili się do jego wyko-
nania. Nie można tu pominąć zaangażowania skarżyskich władz po-
wiatowych i władz gminnych Gminy Skarżysko Kościelne.

W dniu uroczystości na placu przed kościołem została pokazana 

okolicznościowa wystawa poświęcona tym wydarzeniom. Była po-
dzielona na trzy części tematyczne: część ukazująca wizerunki żołnie-
rzy – legionistów z terenu ówczesnej gminy Skarżysko Kościelne i po-
wiatu iłżeckiego; część poświęconą Marszałkowi J. Piłsudskiemu oraz 
część ukazująca szlaki bitewne i życie legionistów. Wystawę zorgani-

zował i przygotował Krzysztof Kasprzycki wraz z synem Michałem.
Pobyt Marszałka

W Majkowie, jak głoszą źródła, znajdowała się przejściowa kwa-
tera Komendanta 
w czasie wielkiego 
odwrotu spod Dębli-
na – 29/30 paździer-
nika 1914 roku. Fakt 
ten potwierdzają 
materiały znajdują-
ce się w Centralnym 
Archiwum Wojsko-
wym w Warszawie. 

Jak wynika z in-
formacji przygoto-
wanej przez prof. 
Urszulę Oettingen - w źródłach zachował się m.in. szkic pokazujący 
marsz i rozmieszczenie oddziału Piłsudskiego 29 października 1914 
r. Tego dnia Komenda Główna stanęła wieczorem w Majkowie, po-
zostałe oddziały rozkwaterowały się w okolicznych miejscowościach. 

Następnego dnia, 30 
października 1914 
r., wczesnym ran-
kiem w Majkowie 
Komenda Główna 
1 Pułku Piechoty 
Legionów Polskich 
wydała rozkaz na-
kazujący w dniu tym 
wymarsz na Suched-
niów Wschodni, 

Wzdół Rządowy, klasztor w Świętej Katarzynie do Brzechowa. Polskie 
bataliony miały stanąć o godzinie 6 rano na drodze do Parszowa i pod-
jąć marsz między 13 i 15 pułkiem piechoty austriackiej.
Odsłonięcie obelisku

Uroczystość 19 października rozpoczęło nabożeństwo sprawo-
wane pod przewodnictwem miejscowego proboszcza ks. Tadeusza 
Urbańczyka i kapłanów ks. Jacka Kowalika, kapelana wojsk amery-
kańskich stacjonujących w Niemczech i ks. Kazimierz Głaza - redemp-
torysty z Tuchowa.  Po Mszy św. uczestnicy uroczystości, w tym pocz-
ty sztandarowe, członkowie Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn 
Strzeleckich, mieszkańcy oraz zaproszeni goście przeszli pod obelisk 
i tablicę pamiątkową Ku Niepodległości 1914-1920, gdzie wszystkich 
zgromadzonych powitała prowadząca Małgorzata Nosowicz. Wśród 
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gości byli m.in. poseł Maria Zuba, starosta powiatu Michał Jędrys, 
wicestarosta Waldemar Mazur, członek zarządu powiatu Stanisław 
Dymarczyk, przewodniczący rady powiatu Eugeniusz Cichoń, radna 

powiatu Danuta Banaczek, wójt gminy Zdzisław Woźniak, sekre-
tarz gminy Monika Mączyńska, przewodniczący Rady Gminy Paweł 
Wiatr wraz z liczną 
grupą radnych i gmin-
nym sztandarem, dzie-
ci, wnuki i prawnuki 
żołnierzy - legionistów, 
których nazwiska zo-
stały upamiętnione na 
tablicy umieszczonej 
przy pomniku.

Historię pobytu Jó-
zefa Piłsudskiego i jego 
żołnierzy w Majkowie 
przed stu laty przybliżyła profesor Urszula Oettingen. Starosta Michał 
Jędrys podkreślił, że budowa pomnika to ważna i piękna inicjatywa, 
która przywraca pamięć o mieszkańcach naszego powiatu walczących 
o niepodległą ojczyznę. Słowa podziękowania do wszystkich osób za-
angażowanych w budowę obelisku wyraził z kolei wójt Zdzisław Woź-
niak, a przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr wymienił  wartości 

historyczne i przesłanie 
dla nas mieszkańców, 
jakie mamy dzięki tej ini-
cjatywie.

Program artystyczny 
przedstawili uczniowie 
miejscowej szkoły pod-
stawowej, których do 
występu przygotowały 
Justyna Dziumowicz-
-Dziura, Ilona Szwed 

i Ewa Sokół.
Później  nastąpiła ceremonia odsłonięcia obelisku i wmurowania 

aktu budowy wraz z listą nazwisk wszystkich jego fundatorów i ziemią 
przywiezioną z Żytkowic, gdzie znajduje się Cmentarz Legionistów 
poległych w bitwie pod Laskami-Anielinem w dniach 22-26.X.1914 r. 
Symbolicznego nacięcia wstęgi dokonali: poseł RP Maria Zuba, Alicja 
Pasis – radna rady gminy i wnuczka legionisty z Majkowa oraz Da-
nuta Jasiewska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Majkowie i Prezes 
Stowarzyszenia Nad Żarnówką, a  przecięcia wstęgi dokonał: starosta 
Michał Jędrys i wójt gminy Zdzisław Woźniak. 

Na komendę prezesa OSP Grzybowa Góra Mariana Gładysia stra-
żacy oddali trzykrotny salut armatni, po czym akt budowy obelisku  
odczytał Leszek Steć, który wraz z Janem Wąsowskim i Wiesławem 
Derlatką dokonali jego wmurowania w podstawę obelisku.

Na pomniku-obelisku widniej napis:
Podczas I wojny światowej
w Majkowie
w dniu 29 października 1914 r.
znajdowała się kwatera
Komendanta I Brygady Legionistów Polskich
Józefa Piłsudskiego
Pomnij by tu, gdzie widniały ongiś ślady
Jego kroków utrwalił się ślad Jego ducha
Majków, dn. 19 października 2014 r.
Kolejnym punktem upamiętniającym wydarzenie sprzed 100 lat 

było odsłonięcie pamiątkowej tablicy z nazwiskami żołnierzy-legioni-
stów pochodzących z ówczesnej 
gminy Skarżysko Kościelne 
i powiatu iłżeckiego. Byli to: 
Jan Sławiński (Majków), Piotr 
Zając (Mirzec), Józef Derlatka 
(Gadka), Jan Gałek (Grzybowa 
Góra), Jan Wrona (Majków), 
Józef Sieczka (Jagodne), Fran-
ciszek Kowalik (Skarżysko 
Kościelne), Władysław Sieczka 
(Skarżysko Kościelne) i Stani-
sław Piętak (Jagodne).

Tablicę odsłonili: Rafał Kruk – wnuk żołnierza - legionisty, Ilona 
Szwed – prawnuczka żołnierza - legionisty oraz Joanna Steć – która 
jest autorem projektu pomnika i miejsca, w którym się znajduje. 

Uroczystość zakończyła się odsłonięciem ufundowanej przez Ka-
tolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana tablicy Pięć Prawd Polaków 
i poświęceniem pomnika.

Te prawdy, które powinny być w sercu każdego z nas są następu-
jące:

1.  Jesteśmy Polakami
2.  Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci
3.  Polak Polakowi Bratem
4.  Co dzień polak Narodowi służy
5.  Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle!
Aktu odsłonięcia tablicy dokonali: Sławomir Kowalik, Krzysztof 

Toczka i Ewelina Stępień.
Ceremonię odsłonięcia obelisku i tablicy zakończyło ich po-

święcenie  przez  proboszcza ks. Tadeusza Urbańczyka. Następnie  
uczestnicy uroczystości złożyli wiązanki kwiatów. Po części oficjalnej 
wszyscy zostali zaproszeni do Szkoły Podstawowej w Majkowie na po-
częstunek.

W imieniu organizatorów pragniemy podziękować wszystkim 
osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do budowy tego 
pomnika – obelisku, tj. sponsorom, donatorom, darczyńcom. Bez ich 
ofiarności nie bylibyśmy w stanie wykonać takiego przedsięwzięcia.

Pragniemy również podziękować paniom z brygady żywieniowej, 
które przygotowały dla wszystkich uczestników przepyszny poczęstu-
nek: Alicji Ciuk – szefowej brygady, cioci Wiesi Wiesławie Bukow-
skiej, Krystynie Okła, Karolinie Miernik, Dorocie Wąsowskiej, 
Alicji Pasis, Anecie  Leśniewskiej, Beacie Szczygieł, Annie Małec-
kiej, Danucie Jasiewskiej, Magdalenie Rymarczyk, Ewie Sokół oraz 
panom Robertowi Wąsowskiemu, Krzysztofowi Kasprzyckiemu, 
Jarosławowi Leśniewskiemu, Michałowi Rymarczyk i Władysławo-
wi Wińskiemu.

Panie z kuchni pragną podziękować Ewelinie Stępień i Jano-
wi Wąsowskiemu, za piękne własnoręcznie wykonane świece, które 
otrzymały od  tych osób, w podziękowaniu za pracę włożoną w orga-
nizację uroczystości.

Jacenty Kita
Alicja Pasis

Krzysztof Kasprzycki
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przybyli licznie 
mieszkańcy gminy. 
Nie zabrakło gości: 
członka zarządu 
powiatu Stanisława 
Dymarczyka, rad-
nych powiatowych 
Danuty Banaczek 
i Jerzego Żmijew-
skiego, dyrektora 
Zarządu Dróg Po-

wiatowych Marka Czyża. Był wójt 
Zdzisław Woźniak oraz większość 
radnych z przewodniczącym rady 
gminy Pawłem Wiatrem, którzy na 
akademię dotarli wprost z ostatniej 
w tej kadencji sesji.

Najpierw wystąpił zespół wo-
kalny Wiarusy ze Starachowic. 
A później scenę zdominowali już 
nasi wspaniali artyści. Ponad go-
dzinny występ publiczność nagro-
dziła owacją na stojąco. Uczniów 
przygotowały: Renata Wolska, Be-
ata Pastuszka i Monika Chrobot. 
Do występu na gitarze akompanio-

wali Julia Sasal i Adam 
Niziołek, o akustykę 
i nagłośnienie zadbał 
Marcin Matynia.

Rozstrzygnięty też 
został konkurs plastyczny 
w związku z 75. rocznicą 
powstania Polskiego Pań-
stwa Podziemnego oraz 
powstania Tajnej Organi-
zacji Nauczycieli. I miejsce 

przypadło Szczepanowi Potrzeszcz, II – Kewinowi Parszewskiemu 
a III – Oli Synowiec i Magdzie Kwapisz.

Dekorację sali i świetlicy z pomocą uczniów wykonały Marzanna 
Dręga i Małgorzata Lisowska, tablice na wystawy okolicznościowe – 
Magdalena Mamcarz. 

Akademii towarzyszyły okolicznościowe wystawy o tematyce 
związanej z konkursem.

Jacenty Kita

n a r o d o W e  ś W i ę to  n i e P o d l e g ło ś c i

To był piękny wieczór…
Perfekcyjne przygotowanie, dobrany repertuar i wykonanie. Cóż 

więcej trzeba, aby ocenić występ naszych uczniów i absolwentów gim-

nazjum podczas wieczernicy patriotycznej w dniu 7 listopada? Oraz 
wspaniali nauczyciele, którzy przygotowali ich do występu.

Na akademię zatytułowaną Bo nasza historia wciąż się pisze… 
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Narodowe Święto Niepodległości
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – Niepodległość.

11 listopada 
nasza gmina włą-
czyła się w ogól-
nopolskie obchody 
Narodowego Świę-
ta Niepodległości 
oraz 96. rocznicy 
odzyskania wol-
ności w 1918 roku. 

O godz. 10.00 

w kościele pw. Św. 
Trójcy w Skarżysku 
Kościelnym rozpo-
częła się uroczysta 
Msza św. w intencji 
Ojczyzny sprawowa-
na przez ks. probosz-
cza Mariana Czaj-
kowskiego. Przed 

ołtarzem stanęły 
poczty sztanda-
rowe Gminy, Ry-
cerzy Kolumba, 
kolejarzy, stra-
żaków oraz szkół 
z terenu gminy. 
Licznie przyby-
li mieszkańcy, 
władze samo-

rządowe gminy oraz po-
wiatu.

Po nabożeństwie za-
bezpieczeni przez stra-
żaków uczestnicy uro-
czystości przeszli pod 
Pomnik Ofiar II Wojny 
Światowej. Pod odegra-
niu Mazurka Dąbrow-
skiego na komendę dru-

ha Mariana Gładysia strażacy OSP Grzybowa Góra oddali trzykrotny 
salut armatni.

O treściach patriotycznych i znaczeniu wolności w swych wystą-
pieniach mówili wójt Zdzisław Woźniak, przewodniczący rady gminy 
Paweł Wiatr oraz członek zarządu powiatu Stanisław Dymarczyk.

Później delegacje władz samorządowych gminy i powiatu, Ryce-
rzy Kolumba, Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. 

Trójcy, strażaków, szkół i poszczególnych sołectw składały wiązanki 
kwiatów i zapaliły znicze, a na koniec wójt Zdzisław Woźniak podzię-
kował wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w tegorocznych 
obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Jacenty Kita
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Sanktuarium Ostrobramskie bazyliką mniejszą
W sobotę 25 październi-

ka w Sanktuarium Matki Bożej 
Ostrobramskiej w Skarżysku -Ka-
miennej odbyły się uroczystości 
związane z podniesieniem Sank-
tuarium do godności bazyliki 
mniejszej. Uroczystej Mszy świę-
tej przewodniczył prefekt Kongre-
gacji Nauki Wiary Gerhard Lu-
dwik Muller. Trzy dni wcześniej 
świątynia obchodziła jubileusz 
25.lecia istnienia.

Decyzję o podniesieniu Sank-
tuarium do rangi bazyliki mniej-
szej na wniosek biskupa radom-
skiego Henryka Tomasika wydał 
rok temu papież Franciszek, któ-
ry docenił w ten sposób wymiar 

duchowy i religijny 
tego miejsca, ale 
również działalność 
charytatywną. 

W uroczystej 
Mszy świętej, w któ-
rej wzięli udział ar-
cybiskupi i biskupi, 
także przedstawiciele 
duchowieństwa z ca-

łego kraju oraz wierni 
została odczytana bul-
la papieska, czyli do-
kument potwierdzają-
cy ten fakt. W trakcie 
nabożeństwa dokona-
no również odsłonię-
cia pamiątkowej ta-
blicy. Na zakończenie 

Mszy świętej wręczono medale dla 8. najbardziej zasłużonych osób 
dla Sanktuarium. 

W uroczystościach licznie udział brali również mieszkańcy naszej 
gminy. Podczas nabożeństwa dary na ręce przedstawiciela Watykanu 
wręczyli wójt Zdzisław Woźniak i wiceprzewodniczący rady gminy 

Włodzimierz Foch w to-
warzystwie dwóch mło-
dych mieszkańców Lipo-
wego Pola Skarbowego 
w strojach regionalnych 
– Kacpra Niziołka i Do-
minika Sadzy. Obecny 
była sztandar naszego sa-
morządu oraz jednostek 
strażackich. 

Część artystyczną po 
Mszy św. poprowadzili Edyta Niziołek i Jacek Bieda, a na scenie wy-
stąpiły m.in. Niedźwiadki, Grzybowianki oraz zespół Romano.

Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej jest wierną kopią 
Ostrej Bramy w Wil-
nie. O tym, że po-
wstanie ona w Skar-
żysku – Kamiennej, 
zdecydował w latach 
80. tych XX wieku bp. 
Edward Materski. 22 
października 1989 
roku kardynał Hen-
ryk Gulbinowicz po-
święcił kaplicę, w któ-

rej umieszczono kopię 
obrazu. W 1991 roku 
powstał Dom Piel-
grzyma, a w 1993 roku 
kościół pw. Matki Bo-
skiej Ostrobramskiej.

Jest to już trze-
cia tej rangi świąty-
nia na terenie die-
cezji radomskiej (po 

sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie i kościele 
pw. św. Kazimierza 
w Radomiu) oraz szó-
sta w województwie 
świętokrzyskim (kie-
lecka, sandomierska, 
w Pacanowie, Wiśli-
cy oraz ustanowionej 
w ubiegłym roku na 
Św. Krzyżu).

Jacenty Kita
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„Wiklina” na „Biesiadzie literackiej”
Kilkudziesięciu uczniów suchedniowskich szkół 24 października 

wzięło udział w cy-
klicznym spotkaniu 
Biesiada literacka. 
Tym razem zawitali 
do Kuźnicy członko-
wie Grupy Literackiej 
Wiklina ze Skarży-
ska-Kamiennej, która 
właśnie obchodzi 25- 
lecie istnienia.

Po krótkim powi-
taniu przez dyrektora 

Kuźnicy Andrzeja Karpińskiego o działalności grupy mówiła jej pre-
zes Elżbieta Jach, nasza rodzima artystka, poetka, pisarka. 

Później o swej twórczości mówili członkowie grupy obecni na 
spotkaniu: prezes, Bernadetta Bąkowska, Ewa Michałowska – Wal-
kiewicz, Marianna Józefczak – Stasińska, Jacek Kwiecień, Anna 
Zakrzewska i Sławomir Bogusiewicz. Ten ostatni uatrakcyjnił spo-
tkania grą na gitarze. Nie mogło zabraknąć recytacji utworów wła-
snych autorów.

(jaki)

„Cała Polska czyta dzieciom”
Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju czło-

wieka i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką, rozwi-
jając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słucha-
cza i czytelnika. 

Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościelnym w ramach spo-
łecznej kampanii Cała Polska czyta dzieciom, realizuje cyklu spotkań 
podczas, których czytają zaproszone osoby. 24 października 2014r. 
odwiedził przedszkolaki dyrektor SP w Kierzu Niedźwiedzim Jacek 
Banaszczyk wraz z członkami zespołu Niedźwiadki. Nasz gość prze-

Spotkanie DKK
20 października 2014 roku o godz. 15 spotkały się członkinie 

DKK. Wśród omawianych tytułów znalazła się książka Mark Billin-
gham Impuls śmierci oraz Prezenterki Aleksandry Szarłat.

W Pelican Palms na Flory-
dzie spotykają się trzy pary Bry-
tyjczyków. Zaprzyjaźniają się, 
ale ostatniego dnia ich doskonałe 
wakacje zmieniają się w koszmar: 
znika trzynastoletnia córka jednej 
z wczasowiczek kurortu. Podej-
rzany może być każdy z powyższej 
szóstki, bo wszyscy mają swoje 
mroczne tajemnice. Po powrocie 
do Anglii trzy pary kontynuują 
znajomość, ale mroczny cień na 
ich przyjaźń rzuca sprawa zaginio-
nej – a jak się wkrótce okazuje, za-
mordowanej dziewczynki. Kto jest 
kim w tej pokrętnej grze kłamstw 
i zwodniczego udawania? Kim 
jest morderca, seryjny zabójca, 
dla którego nieletnie dziewczynki 
o pewnych szczególnych cechach 
są czymś więcej niż tylko ofiarami? 

Policyjna stażystka z Londynu łączy siły z detektywem z wydziału za-
bójstw na Florydzie. Ale czy to oni odnajdą prawdziwego zabójcę, czy 
może dokona tego Tom Thorne, niepokorny inspektor z niezwykłym 
talentem do pakowania się w najgorsze kłopoty? Czy zdążą dopaść 
mordercę, zanim uderzy ponownie? Początkowo akcja powieści toczy 
się dość powolnie, przyśpiesza w dalszej części, aby na koniec opowie-
dzianej historii nabrać niesamowitego tempa, pełnego zadziwiających 
zwrotów. 

Druga pozycja to Prezenterki Aleksandry Szarłat. Pokazuje nam 
telewizję w okresie kierownictwa dwóch prezesów Włodzimierza 
Sokorskiego oraz Macieja Szczepańskiego. Ten pierwszy przecierał 
szlaki, tworzył od podstaw instytucję, która szybko stała się ulubio-
nym medium Polaków, natomiast drugi, chociaż z różnych powodów 
mocno kontrowersyjny, to świetny manager, za którego czasów TVP 
nie odbiegała poziomem od zachodnich stacji. 

Edyta Wojtczak, Krystyna Loska, Bogumiła Wander, Irena 
Dziedzic - młodemu pokoleniu te nazwiska nie mówią nic (albo bar-
dzo mało), natomiast dla nas, naszych rówieśników i naszych rodzi-
ców to były prawdziwe osobowości telewizyjne. Dla wielu stanowiły 
ideał urody, wzór dobrego smaku, modową inspirację - chociażby po-
pularna fryzurka na Edytkę. 

Wszystkie wymienione panie były niekwestionowanymi gwiaz-
dami Telewizji Polskiej w różnych okresach od czasu powstania tej 
instytucji aż do lat 90. Pozycja ciekawa dla tych, którzy pamiętają ów-
czesne czasy.

Teresa Banaszczyk

czytał dzieciom bajkę Elżbiety Sadowskiej - O chłopie szukającym 
w świecie mądrości. Pan Jacek, czytając wspaniale operował głosem, 
wprowadzając przy tym atmosferę tajemniczości, a dzieci słuchały go 
z zainteresowaniem. Natomiast Wiktor i Zuzanna z zespołu zadawały 
przedszkolakom zagadki. Okazało się, że dzieci świetnie sobie z nimi 
poradziły. Na koniec spotkania zaprezentowane zostały stroje ludowe 
w których przybyli młodsi goście. Spotkanie przebiegło w ciepłej i mi-
łej atmosferze. 

Przedszkolaki podziękowały za ciekawe spotkanie drobnymi upo-
minkami. 

Teresa Banaszczyk
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Dzień szalonych fryzur
24 października uczniowie 

mięli jedyną i niepowtarzalna 
okazję nie czesać się do szkoły, 
a właściwie przyjść w nieładzie ar-
tystycznym na głowie.

To był jedyny taki dzień, kiedy 
dziwniej znaczy lepiej. Młodzież 
podjęła wyzwanie i chcąc zdobyć 
punkty dla swojej klasy z włosów 
zrobiła cuda:). Królowały warko-
czyki, włosy pokręcone w dziwaczne loki, dredy i kolorowe pasemka… 
W tym dniu było kolorowo, wesoło, gwarno i wszyscy bawili się super.

Mamy nadzieję, że następnym razem zobaczymy jeszcze bardziej 
wymyślne uczesania.

Magda Mamcarz

Rekonstrukcja historyczna w gimnazjum

3 listopada 2014 roku w Gimnazjum gościła Grupa Artystyczna 
Rekonstrukto. Zaprezentowała ona naszej społeczności szkolnej krót-
ką lekcję historii eksperymentalnej pt. Staropolski sarmatyzm i Rzecz-
pospolita szlachecka.

Pokaz przedstawiał szerokie spektrum staropolskiej kultury i spo-
tkał się z żywym zainteresowaniem ze strony uczniów naszej szkoły. 
W programie zaprezentowano między innymi: genezę i ideologię sar-
matyzmu, obyczaje sarmatów, tradycyjne stroje szlacheckie. Najcie-
kawszym i budzącym najwięcej emocji punktem programu był pokaz 
metod walki, pojedynki na szable i rapiery. Uczniowie mogli osobiście 
zmierzyć się w pojedynku ze szlachcicem Sarmatą, wcześniej uczestni-
cząc w krótkim przeszkoleniu .

Uczniowie dowiedzieli się jak przebiegał proces czarownic oraz ja-
kie dawniej stosowano tortury. Jeden ze szlachciców ,wyczuł bowiem 
wśród uczennic obecność czarownicy posiadającej nadprzyrodzoną 
moc. Oskarżona o czary dziewczyna poddana została procesowi cza-

rownic. Doświadczyła ona tortur 
na krześle inkwizycyjnym, co 
prawda znalazł się śmiałek, który 
stanął w pojedynku na śmierć i ży-
cie w ramach tzw. sądu Bożego, ale 
niestety poległ, tym samym ska-
zując czarownicę na stos. 

Aby każdy uczestnik przedsta-
wienia mógł jak najwięcej wynieść 
z tej żywej lekcji historii, po części 
artystycznej aktorzy udostępnili 

bogatą kolekcję broni i rekwizytów, a wszyscy chętni uczniowie mogli 
osobiście zapoznać się z nimi. Największe zainteresowanie wzbudziły 
oczywiście dyby i krzesło inkwizycyjne. Niektórzy nawet cicho propo-
nowali, żeby zostawić te rekwizyty w szkole…

Jadwiga Płusa

11 listopada w Grzybowej Górze
W Szkole Podstawowej 

w Grzybowej Górze odby-
ła się uroczysta akademia 
z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości przygotowa-
na przez uczniów klas IV-VI 
pod kierunkiem Pana Sła-
womira Ziewieckiego oraz 
Pana Rafała Lipki. Młodzi 
artyści z powagą recytowali 

wiersze patriotyczne, śpiewali pieśni legionowe oddając szacunek tym, 
którzy polegli w walce o wolność Ojczyzny w 1918 roku. Zgromadzeni 
młodsi i najmłodsi uczniowie w ciszy i skupieniu wysłuchali występu 
starszych kolegów udowadniając swoją dojrzałość i rozumiejąc powa-
gę obchodzonego święta. 

rl
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Zajęcia w gimnazjum z doradztwa zawodowego
W Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym pod koniec października 

w klasach trzecich pedagog szkolny Renata Wiatr zorganizowała za-
jęcia z zakresu orientacji szkolnej i predyspozycji zawodowych, które 
poprowadzili doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno – Pedago-
gicznej – Elżbieta Jaros i Zbigniew Sowa. Podczas zajęć uczniowie 
zostali zapoznani z czynnikami wpływającymi na trafność decyzji 
edukacyjnych i zawodowych związanych z wyborem przyszłego zawo-

du lub szkoły ponadgimnazjalnej w kontekście: własnych predyspo-
zycji zdrowotnych i zawodowych, intelektualnych, osobowościowych 
i edukacyjnych, oczekiwań rynku pracy, dostępnej oferty edukacyjnej 

szkół i uczelni wyższych. Zajęcia z doradztwa zawodowego maja na 
celu pomóc uczennicom i uczniom poznać siebie samych w odniesie-
niu do przyszłych środowisk pracy, aby umożliwić im realny i opty-
malny wybór szkoły i zawodu.

Renata Wiatr

,,Hopsa sa, hopsa sa…”
29 października 

uczniowie klas I-III 
z wychowawcami 
uczestniczyli ak-
tywnie w imprezie 
pt. Sierotka Marysia 
w Miejskim Centrum 
Kultury w Skarżysku 
Kamiennej. Wycho-
wankowie mogli 
poczuć się jak cza-
rodzieje, przenosząc 
się w baśniowy świat 

krasnali i królów. Uczyli się nowych piosenek  oraz pomagali krasna-
lom zmieniać świat na lepszy. Wyjazd ten był lekcją dobrego wycho-
wania i dał dzieciom możliwość zapoznania  się literaturą dziecięcą. 

Małgorzata Lisowska

„Młodzi, więc innowacyjni” 
Gimnazjaliści z klasy IIIb pod opieką Renaty Wolskiej i Magdy 

Mamcarz 21 października brali udział w VII Sejmiku Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski. 
W imprezie wzięli udział marszałek Adam Jarubas oraz wicemarsza-
łek Grzegorz Świercz. 

Młodzież w Centrum Nauki w Podzamczu zwiedzała wystawę 
Świat Leonarda - Kodeks Atlantycki oraz Kodeks o Lataniu prezen-
towaną w Polsce po raz pierwszy. Poprzez nowoczesne technologie, 
interaktywne zbiory świat wynalazków da Vinci bardzo zaintereso-
wał i zrobił ogromne wrażenie na wszystkich uczestnikach. Po zwie-
dzeniu wystawy uczniowie na chwilę zamienili się w naukowców. Pod 

okiem prowadzących przeprowadzali 
doświadczenia chemiczno – fizyczne 
łącząc zabawę z nauką. Uczestniczyli 
również w pokazie robotyki. Każdy 
chciał asystować. W trakcie warszta-
tów poznali nowe oblicze nauk ści-
słych. 

Po kilkugodzinnych doświadcze-
niach, prezentacjach oraz zwiedzaniu 
każdy uczestnik otrzymał słodki po-
częstunek oraz upominek. 

Mamy nadzieję, że to nie ostatnia 
przygoda z Centrum Nauki i Sejmi-
kiem. 

Magda Mamcarz
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Konkurs „Bezpieczeństwo na piątkę”
Szkoła Podstawowa w Bliżynie kolejny już raz była gospodarzem 

powiatowych eliminacji VIII 
edycji konkursu pn. Bezpieczeń-
stwo na Piątkę adresowanego do 
uczniów klas piątych szkół pod-
stawowych.

Do udziału w konkursie na 
szczeblu powiatu skarżyskiego 
zgłosiło się 9 szkół podstawo-
wych – w tym SP Grzybowa 
Góra. Każdą z placówek repre-
zentowało trzech uczniów, któ-
rzy rozwiązywali test z wiedzy 
o bezpieczeństwie w ruchu dro-
gowym, osobistym i z pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Oce-
nie podlegały również prace 
plastyczne pt. Myśl jak idziesz- 
Rok 2014 Rokiem Pieszego. Duże 
zaangażowanie dzieci znalazło 

odzwierciedlenie w dobrze rozwiązanych testach. Jury w składzie 
mł. asp. Anna Terlecka, st. sierż. Katarzyna Erbill, mł.asp. Damian 
Szwagierek oraz st. asp. Rafał Góźdź wyłoniło zwycięzców. Niestety, 
tym razem naszemu zespołowi się nie powiodło, z zwyciężyła drużyna 
z SP nr 2 w Skarżysku – Kamiennej, która będzie reprezentować po-
wiat w konkursie finałowym w Kielcach.

(jaki)

,,Zatrzymaj się i żyj !”
Pod takim hasłem w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skar-

bowym odbyła się pogadanka na temat bezpieczeństwa w ruchu ko-
lejowo-drogowym zorgani-
zowana przez pracowników 
Zakładu Linii Kolejowych 
w Skarżysku-Kamiennej. Go-
ście zobrazowali dzieciom 
podstawowe zasady ruchu 
na przejazdach kolejowych. 
Przygotowana przez nich pre-
zentacja ukazywała bezpiecz-

ne zachowanie się w czasie przekraczania przejazdów kolejowo-dro-
gowych. 

Akcja miała na celu podnieść świadomość o zagrożeniach wynika-
jących z niezachowania 
szczególnej ostrożności 
oraz zmianę postawy 
społecznej, kształtowa-
nie i utrwalanie bez-
piecznych zachowań na 
przejazdach, a w kon-
sekwencji zmniejszenie 
liczby wypadków. Dzieci 
obejrzały film przedsta-
wiający pouczające hi-
storyjki na przejeździe 
kolejowo-drogowym. Wykazały ogromne zainteresowanie problema-
tyką bezpieczeństwa i z zaangażowaniem wysłuchały prelekcji. Chęt-
nie odpowiadały także na zadawane pytania. Na koniec odbył się quiz 
z ciekawymi nagrodami. Dzieci otrzymały również zeszyty edukacyj-
ne, które pomogą im utrwalić zdobytą wiedzę.

Ilona Wątła

Halloweem w przedszkolu
29 października przebiegł w Przedszkolu Samorządowym w Skar-

żysku Kościelnym pod hasłem HALLOWEEN. 
Tego dnia dzieci 

przyszły do przedszkola 
przebrane za duchy, cza-
rownice lub ukryły twarz 
za maskami. Dominują-
cymi kolorami tego dnia 
były czarny i pomarań-
czowy. Przedszkolaki pod 
kierunkiem nauczyciel-
ki języka angielskiego  

Agnieszki Syno-
wiec bawiły się przy 
muzyce, śpiewały 
piosenki i uczestni-
czyły w konkursach. 
Zabawie towarzy-
szyła duża dawka 
humoru okraszona 
lekką nutką strachu. 
Halloween sprawił 
dzieciom dużo ra-
dości i uśmiechu co 
widać na załączonych zdjęciach.

Monika Sławińska

„Cała Polska… czytała w Majkowie
Ogólnopolska akcja Cała Polska Czyta Dzieciom znalazła odzew 

w SP w Majkowie, gdzie w ramach Dnia Ciekawej Książki aktorka 

Teatru Lalki i Aktora w Kiel-
cach Dorota Anyż czytała baśń 
o Kopciuszku.

Atrakcję tego dnia stanowi-
ło przebranie  dyni, w którym 
wystąpiła aktorka, podkreśla-
jące tym samym nastrój baśni. 
Dzieci miały w tym dniu przy-
najmniej jeden element stroju 
w kolorze pomarańczowym. Ten 
sposób realizacji zajęć uświado-
mił najmłodszym, że czytanie to 
świetna zabawa i relaks. 

Justyna Dziumowicz-
-Dziura
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Pasowanie pierwszaków w Kierzu
12 listopada uczniowie klasy I SP w Kierzu Niedźwiedzim złożyli 

uroczyste ślubowanie. 
W tym ważnym dla nich dniu licznie towarzyszyli im rodzice, 

nauczyciele, a także zaproszeni goście: wójt Zdzisław Woźniak i se-
kretarz gminy Monika Mączyńska.

Najpierw pierwsza-
cy zaprezentowali pro-
gram artystyczny, któ-
ry przygotowała z nimi 
wychowawczyni Iwona 
Rafalska. Później aktu 
pasowania dokonał dy-
rektor szkoły Jacek Ba-
naszczyk, a na koniec 
uczniowie zostali przez 
gości obdarowani słod-
kim poczęstunkiem.

Klasę tworzą: Aleks Duklas, Miłosz Góźdź, Wiktor Kowal, Ra-
fał Lewandowski, Karol Wiśnios, Marcel Kowalik, Julian Lisowski, 
Laura Białas, Julia Maciejczak, Weronika Winiarska, Wiktoria 

Maciejczak, 
Amelia Par-
szewska, Na-
talia Lelonek, 
Natalia Wi-
śnios, Niko-
la Maciejczak.

(jaki)

Dla niepodległej...

Pod tym tytułem 13 listopada w Majkowie odbył się koncert 
piosenki i pieśni pa-
triotycznej z okazji 
Święta Niepodle-
głości w wykonaniu 
uczniów miejscowej 
szkoły, których do 
występu przygoto-
wali: Ilona Szwed, 
Ewa Sokół, Justyna 
Dziumowicz-Dziu-
ra oraz Mateusz Je-
ziorski.

W niemal godzinnym 
występie, który oglądali 
m.in. wójt Zdzisław Woź-
niak, sekretarz gminy Mo-
nika Mączyńska, dyrektor 
szkoły Danuta Jasiewska 
oraz licznie przybyli miesz-
kańcy wystąpili przedszko-
laki, chór szkolny oraz re-
cytatorzy - Zuzia Wałęga 

i Ola Leśniewska, a także soliści: Wiktoria Połeć, Laura Żmijew-
ska, Kamil Spadło, Ada Żmijewska i Dominika Grzybowska.

(jaki)
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