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W numerze m.in.:
* niebezpieczne pożary,
* konkurs pianistyczny Nad Kamienną za nami,
* sukcesy naszych uczniów w konkursach,
* tak przeżywaliśmy Święta Wielkiej Nocy,
* konkursy wielkanocny oraz Miłosierny jak 

Ojciec rozstrzygnięte,
* aktywnie i twórczo w przedszkolu i szkołach.

ISSN - 1899-1769

WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

Zgarnęli 6 z 9 miejsc na podium!!!

Tego jeszcze w historii OTWP Młodzież zapobiega pożarom nie 
było. Nasi przedstawiciele zdobyli aż 6 na 9 miejsc na podium w eli-
minacjach powiatowych! Wcześniej odbyły się eliminacje szkolne 
i gminne.

Czytaj na str. 9

Jubileusz Złotych Godów

Pół wieku temu na ślubnym kobiercu stanęło 14 par małżeńskich 
i w związku dotrwali do dziś, do Złotych Godów. Jubileusz obchodzi-
liśmy 12 kwietnia.            Czytaj na str. 2

Chwała bohaterom

Pod tym tytułem 16 kwietnia w Grzybowej Górze uczczono 153. 
rocznicę walk w tej miejscowości podczas powstania styczniowego.

Czytaj na str. 10-11
Fotorelacja na str. 20

Dzień Świętego Patryka w Gimnazjum 

18 marca 2016r. uczniowie naszej szkoły obchodzili Dzień 
Świętego Patryka – patrona Irlandii.      Czytaj na str. 19
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Jubileusz Złotych Godów
Pół wieku temu na ślubnym kobiercu stanęło 14 par małżeńskich 

i w związku dotrwali do dziś, do Złotych Godów. Jubileusz obchodzi-
liśmy 12 kwietnia. 

Uroczystości z tym związane rozpoczęły się Mszą św., którą 
odprawił ks. proboszcz Marian Czajkowski. –Przez około 18. tys. 
dni i nocy zmagaliście się z ciężkimi domowymi obowiązkami, za-

bieganiem o przysłowiową 
kromkę chleba, o wychowa-
nie dzieci, ale doznaliście też 
przysłowiowych piorunów 
uderzających w zamierzenia 
i plany życiowe. Ale Wasze 
dwa największe sukcesy to 
takie, że wytrwaliście przy 

Bogu i sobie – mówił w ho-
milii ks. proboszcz. W trakcie 
nabożeństwa pary odnowiły 
śluby małżeńskie, otrzymali 
też pobłogosławione i poświę-
cone Krzyże Misyjne od na-
szego duszpasterza.

Później w sali konferen-

cyjnej urzędu gminy Ju-
bilaci najpierw wysłuchali 
programu artystycznego 
w wykonaniu przedszko-
laków przygotowanych 
przez Monikę Sławiń-
ską i Magdalenę Kolasa. 
Następnie przybyłych 

powitała zastępca 
kierownika USC 
Urszula Suwara, 
a kulminacyjnym 
momentem było 
wręczenie Medali za 
długoletnie pożycie 
małżeńskie, czego 
dokonali wójt gminy 
Zdzisław Woźniak, 
przewodnicząca 

rady gminy Marzena  
Piętak, radny powia-
towy Paweł Wiatr 
i sekretarz gminy  
Monika Mączyńska. 
Nie zabrakło lampki 
szampana, tradycyj-
nego Sto lat, a całość 
muzycznie uświetnił 

DJ Tomasz Gluza.
Pół wieku temu 

ślub zawarli: Emilia 
i Leonard Kowalik, Jo-
anna i Kazimierz Ko-
peć, Władysława i Ka-
zimierz Łyżwa, Irena 
i Wacław Marszałek,  
Barbara i Zbigniew 
Miernik, Danuta i Ze-
non Niziołek, Halina i Zbigniew Pawełczyk, Mirosława i Jan Sa-
dza, Barbara i Ryszard Stanisławscy, Wiesława i Wiesław Stefań-
scy, Marianna i Henryk Sokół, Genowefa i Wiesław Wąs, Barbara 
i Stanisław Woźniak oraz Bożenna i Kazimierz Zabawscy.

Jacenty Kita
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aktualności

Świąteczne spotkanie u starosty
Starosta skarżyski Jerzy Żmijewski, samorządowcy oraz dzien-

nikarze 24 marca 
w południe spotkali 
się na tradycyjnym  
Jajeczku Wielkanoc-
nym. W spotkaniu 
uczestniczył wójt gmi-
ny Zdzisław Woźniak 
oraz przedstawiciele 
pozostałych samorzą-
dów z obszaru powia-
tu. Nie mogło na tę okoliczność zabraknąć świątecznych życzeń.

(jaki)

„Las pełen energii”
PGE Dystrybucja rozpoczęła trzecią edycję akcji Las pełen energii. 

Jest to autorska ekologiczna inicjatywa Spółki, realizowana we współpra-
cy z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych. W akcję włączają się 
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. 

W tym roku dzieci i młodzież posadzi w sumie 80 tysięcy młodych 
drzew – sosen, dębów, 
brzóz i świerków na terenie 
działania ośmiu oddziałów 
PGE Dystrybucja. W Od-
dziale Skarżysko-Kamien-
na akcja trwała w dniach 
6-7 kwietnia przy udziale 

dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Skarżysku-Kamiennej oraz szkół 
podstawowych w Kierzu Niedźwiedzim i Skarżysku Kościelnym. W ciągu 
dwóch dni uczniowie posadzili młody las w Kierzu Niedźwiedzim, w  któ-
rym w przyszłości wyrośnie 6 tysięcy drzew. 

Realizacja projektu odbywa się przy wsparciu i zaangażowaniu  Nad-
leśnictwa Skarżysko. W pierwszym dniu postępy przy sadzeniu lasu po-
zytywnie ocenili  przedstawiciele Urzędu Gminy ze Skarżyska Kościel-
nego Justyna Minda-Piotrowska i Grzegorz Pypeć, z-ca Nadleśniczego 
w Nadleśnictwie Skarżysko Michał Farys oraz Dyrektor Rejonu Energe-
tycznego Skarżysko Krzysztof Cieślik.  

Sadząc lasy pełne energii, PGE Dystrybucja aktywnie uczestniczy 
w obchodach Światowego Dnia Ziemi, który przypada na 22 dzień kwiet-
nia. Łącznie na terenie działania PGE Dystrybucja w akcji weźmie udział 
ok. 2 tys. uczniów. Do tej pory w ramach akcji Lasy pełne energii PGE Dys-
trybucja posadziła ok. 120 tys. młodych drzew, a łącznie z tegorocznymi 
planami – 200 tys.

Groźny pożar
W dniu 22 marca 2016 r. do-

szło do groźnego pożaru drew-
nianego budynku mieszkalnego 
w Skarżysku Kościelnym przy ul. 
Iłżeckiej. Informacja do Stano-
wiska Kierowania Komendanta 
Powiatowego PSP w Skarżysku-
-Kamiennej wpłynęła po godzinie 

11:00. Na miejsce zdarzania zostały zadysponowane cztery zastępy 
gaśnicze: dwa z JRG Skar-
żysko-Kamienna oraz z OSP 
Grzybowa Góra i OSP Lipo-
we Pole. 

Kiedy ratownicy dotarli 
na miejsce, zdarzenia oka-
zało się, że pożarem objęte 
jest wnętrze drewnianego 
budynku mieszkalnego, 
w którym znajdowały się 
dwie osoby. Ratownicy, mimo że pożar wewnątrz budynku był już 
rozwinięty, zdołali do niego wejść i ewakuować z niego dwie znajdu-

jące się tam osoby, wobec któ-
rych niezwłocznie przystąpili do 
udzielania kwalifikowanej pierw-
szej pomocy. Na miejsce zdarze-
nia zostały również zadyspono-
wane trzy zespoły ratownictwa 
medycznego oraz policja i pogo-
towie energetyczne.

Trzej mieszkańcy budynku 
po udzieleniu im pomocy medycznej na miejscu zdarzenia zostali na-
stępnie przewiezieni do szpitala. Budynek mimo szybko podjętej akcji 
gaśniczej niestety w większej części uległ spaleniu.

(jaki)

Znów się zaczęło!
Zrobiło się cieplej i trawy już płoną. Tak było 25 marca w Lipowym 

Polu Skarbowym. A tymczasem trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wy-
suszone i palą się bardzo szybko. 

W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. 
W przypadku gwałtownej zmiany 
jego kierunku, pożary bardzo często 
wymykają się spod kontroli i przeno-
szą na pobliskie lasy i zabudowania. 
Niejednokrotnie w takich pożarach 
ludzie tracą dobytek całego życia. 
Występuje również bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Za ponad 90% przyczyn powsta-
nia pożarów traw, łąk i nieużytków 
odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu rol-
ników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniej-
szy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. 
Nic bardziej błędnego. Ziemia wyjaławia się a do atmosfery przedostaje 
się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi 
jak i zwierząt.

Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie 
groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca 
zdarzenia, z uwagi na możliwość zaczadzenia. Proceder wypalania traw 
powoduje zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do 
powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

(jaki)
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Podziękowanie
Za okazaną mi pomoc finansową składam serdeczne podziękowa-

nie dla mieszkańców sołectwa Skarżysko Kościelne II.
Małgorzata Płusa

II miejsce w konkursie „Pojedynek na głosy”
7 kwietnia 2016r. 

w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Kielcach 
odbyła się IV edycja  
Pojedynku na głosy. Kon-
kurs wokalny adresowany 
był do uczniów szkół gim-
nazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. 

Kolejny raz uczniowie Publicznego Gimnazjum  w Skarżysku Ko-
ścielnym odnieśli sukces. Zajęli II miejsce w województwie. Zaprezen-
towali dwa utwory: Orzeł biały i O mnie się nie martw. Grupa wystą-
piła w składzie: Karolina Róg, Julia Sasal, Paulina Ulewińska, Gulia 
Cunto, Maria Sieczka, Magda Kobierska, Magda Niziołek, Aleksan-
dra Pająk, Blanka Figarska, Julia Sasal oraz opiekun Renata Wolska.

Uczennice przygotowały: Anna Miernik i Renata Wolska.
Renata Wolska

Wiosenne porządki rozpoczęte
Nastała wiosna, więc 

w gminie rozpoczęły się 
wielkie porządki po zimie.

Prace wykonywane są 
przez osoby zatrudnione 
w ramach prac społecznie- 
-użytecznych. Aktualnie 
w ten sposób zatrudnio-
nych jest 25 osób.

(jaki)

Porozumienie podpisane
Wójt gminy Zdzisław 

Woźniak w imieniu Gminy 
Skarżysko Kościelne podpi-
sał porozumienie w sprawie 
wspólnego zakupu energii na 
lata 2017-2018.

Porozumienie tworzą 
gminy: Bliżyn, Skarżysko-Ka-
mienna, Skarżysko Kościelne, 

Suchedniów i Wąchock. 
–Mamy nadzieję, że 
wspólny przetarg po-
zwoli na uzyskanie do-
brej ceny, a tym samym 
na znaczne obniżenie 
kosztów zakupu przez 
gminę energii elek-
trycznej – mówi wójt 
Zdzisław Woźniak.

(jaki)

Poznaliśmy laureatów 34. konkursu pianistycznego 
„Nad Kamienną”

18 kwietnia w PSM 
I stopnia im. Zygmunta 
Noskowskiego w Skarży-
sku – Kamiennej odbył 
się 34. Konkurs Młodych 
Pianistów Nad Kamien-
ną 2016.

Gmi na Sk a rż ysko 
Kościelne, podobnie jak 
w poprzednich latach, była fundatorem jednej z pierwszych nagród. 
Łącznie w trzech kategoriach zmagało się 30. młodych pianistów, któ-

rych oceniało jury w składzie: 
przewodniczący – prof. Jacek 
Tosik-Warszawiak (Akademia 
Muzyczna Kraków), Ewa Gru-
bich (PSM II stopnia Kraków) 
oraz Maria Grzebalska (ZPSM 
Warszawa). 

Przybyłych na koncert lau-
reatów powitała dyrektor Elżbieta Rokita, wyniki ogłosił przewod-
niczący jury. Po wysłuchaniu koncertu, nastąpiło wręczenie nagród. 

W imieniu naszej gminy 
nagrodę wręczyły laureat-
ce jednej z kategorii prze-
wodnicząca rady gminy  
Marzena Piętak oraz  se-
kretarz gminy Monika  
Mączyńska.

Jacenty Kita
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Za nami XVIII sesja rady gminy
30 marca odbyła się kolejna, XVIII w tej kadencji, sesja rady gmi-

ny, której obradom przewodniczyła Marzena Piętak. 
Po stwierdzeniu quorum i przyjęciu porządku obrad sprawoz-

danie z pracy w okresie między sesjami złożył wójt gminy Zdzisław 
Woźniak. Wójt zajmował się w tym czasie sprawami związanymi m.in. 
przekazaniem sieci kanalizacyjnej do MPWiK, plagą dzików, pomocą 
osobom poszkodowanym w czasie pożaru na ul. Iłżeckiej. Dodał, że 
na ukończeniu jest już dokumentacja projektowa na ul. Leśną.

Następnie radni zgłaszali wnioski i interpelacje. Stanisław  
Czubak zwrócił uwagę na fakt, że przy okazji rozeznania sprawy zaku-
pu tabletów dla radnych, nie dokonana została wycena ewentualnych 
oszczędności papieru i tonerów. Poprosił również o przygotowanie 
szczegółowych informacji dotyczących funkcjonowania szkół tj. kosz-
tów, liczby dzieci itp. Pytał również o to, dlaczego nie wszyscy miesz-
kańcy Kierza Niedźwiedziego są objęci podatkiem od nieruchomości.  
S. Czubak stwierdził również, że worki z zebranymi śmieciami przy 
drogach nie są systematycznie zabierane, że od jesieni brakuje kosza 
na przystanku. Dodał, że jakość wody z sieci w tej miejscowości jest 
beznadziejna. Szereg interpelacji zgłosiła Monika Kocia. Pytała m.in. 
o kwestię komunalizacji działek pod chodnik na ul. Polnej, wskazała 
na zły stan poboczy na ul. Iłżeckiej po położeniu światłowodu, niedo-
stosowane do potrzeb kursowanie busów w dni targowe (duża liczba 
pasażerów, małe pojazdy, wiele osób, uczniowie zostają na przystan-
kach). Radna pytała również o postęp prac w sprawie budowy nowego 
przedszkola oraz zwróciła uwagę na zastoisko wody, jakie powstaje 
po opadach przy cmentarzu. Mariusz Szwanke wskazał na błąd pro-
jektowy na ul. Staffa w Majkowie na wysokości rowu melioracyjnego.  
Sebastian Pik wnioskował o remont chodników i niwelację poboczy 
na ul. Świętokrzyskiej w Grzybowej Górze, wskazał na zły stan dróg 
dojazdowych do pól, wnioskował o wymianę słupa energetycznego 
uszkodzonego podczas wypadku, o wykonanie nowej tablicy ogło-
szeniowej obok szkoły oraz oznakowanie miejscowości od strony Ja-
godnego. Na konieczność naprawy ul. Św. Anny w Majkowie zwróciła 
uwagę Mieczysława Miernik, Zbigniew Piętak pytał o niewykorzy-
stany fundusz sołecki Grzybowej Góry za 2015 rok, o chodnik na 
ul. Spokojnej oraz o budowę ul. Słonecznej. Andrzej Kwiatkowski 
zwrócił uwagę na zbyt krótką barierkę ochronną obok przejścia dla 
pieszych przy ul. Urzędniczej, pytał też, czy gmina może rozmawiać 
z mieszkańcami w sprawie przekazania części nieużytkowanych 
działek od strony północnej cmentarza z przeznaczeniem na parking 
(koszt zakupu pokryłaby parafia). Renata Kępa ponowiła pytanie 
o termin dalszej budowy chodnika w Lipowym Polu Plebańskim oraz 
o możliwość budowy oświetlenia od przejazdu kolejowego do Świercz-
ka. Wsparła ją w tym Marzena Piętak sugerując jednoczesne wyko-
nanie chodnika. Jacek Bryzik skrytykował postawę przewoźników 
(mieli być na sesji) dotyczącą np. braku czytelnych zasad stosowania 
ulg, braku kursów do szpitala, wniósł o wymianę rozbitej szyby na 
przystanku. Włodzimierz Foch pytał o czas gwarancji nowego da-
chu na szkole oraz o termin przebudowy przepustu drogowego koło 
szkoły. Na zły stan chodników wskazał Stefan Kiełek, Janusz Sieczka 
zgłosił potrzebę przeglądu dróg po opadach, celem wskazania miejsc, 
gdzie nieprawidłowo odprowadzana jest woda. Zdzisław Rymarczyk 
tradycyjnie pytał o drogę w Michałowie oraz wnioskował o wyregulo-
wanie zegarów oświetleniowych.

Później radni przyjęli sprawozdanie z działalności Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok oraz podjęli 
uchwały w sprawie: zmiany budżetu  Gminy Skarżysko Kościelne  na 
2016r., zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko 
Kościelne na lata 2016 do 2028r., zmiany składu Rady Społecznej Sa-
modzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku 
Kościelnym, uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Gminy Skarżysko Kościelne, ustanowienia tytułu 

Honorowy Obywatel Gminy Skarżysko Kościelne, wrażenia zgody na 
dokonywanie wpłat składki członkowskiej do Stowarzyszenia Lokal-
na Grupa Działania Razem na Piaskowcu, wprowadzenia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, zawarcia porozumie-
nia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przepro-
wadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup 
energii elektrycznej oraz na dystrybucję energii elektrycznej w ra-
mach Grupy Zakupowej,  zmiany do Programu Profilaktyki, Rozwią-
zywania  Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy 
na 2016r., zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Skarżysku Kościelnym, wyrażenie zgody na podwyższenie kapi-
tału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (apor-
tu) w postaci sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic 
nieruchomości wraz z przepompowni ścieków i zasileniem elektrycz-
nym przepompowni w miejscowości Michałów do Spółki p.n. Miej-
skie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 
w Skarżysku-Kamiennej oraz podwyższenie kapitału zakładowego 
spółki p.n. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.

Na koniec wójt wraz z pracownikami udzielali odpowiedzi na za-
dane pytania. 

Jacenty Kita
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Przedstawienie „Pasja”
Przepiękne przedstawie-

nie teatralne Pasja w reżyserii 
Małgorzaty Paź obejrzeliśmy 
25 marca w Zespole Szkół Pu-
blicznych. Salę gimnastycz-
ną wypełnili bardzo licznie 
mieszkańcy, wśród publicz-
ności dojrzeliśmy również 
ks. proboszcza Mariana 
Czajkowskiego, wójta gminy 
Zdzisława Woźniaka, dyrek-
tora szkoły Witolda Woźnia-
ka.

W przygotowaniu przed-
stawienia pomogło wiele 
osób, którym podziękowała 
M. Paź. Krzyż wykonał Arek 
Janowski, dekoracje przy-
gotowali: Julia Walachnia, 
Monika i Marcin Sławiń-

scy, Marek Kumal-
ski, Marcin Kuliński, 
Weronika Pożoga 
i Agnieszka Pakuła. 
Grażyna Stasiorowska 
wypożyczyła stroje, 
i nagłośnienie. Światło 
zapewnili Szczepan 
Potrzeszcz i Michał 
Sieczka. Duet wokalny 
tworzyły Gulia Cunto i Marysia Sieczka.

W rolę aktorów wcielili się: Jezus – Michał Kwiatkowski, Maryja 
– Monika Wiatr, Płaczące kobiety – Weronika Adamiec, Kasia Ga-

jewska, Natalia Ścibisz i Klaudia Klimek, Weronika – Wiktoria Kra-
ska, Szymon – Tomasz Stefaniak, Kobiety przy ognisku – Karolina 
Socha, Karolina Płusa, Żołnierze – Patryk Piętak, Bartosz Drabuj, 
Piłat – Filip Wierzbicki, Kajfasz – Bartek Zając, Arcykapłani – Woj-
ciech Strzelec i Kuba Bonio, Maria Magdalena – Katarzyna Nowak 
i Małgorzata Bernatek, Uczniowie – Piotr Kateusz, Piotr Derlat-
ka i Kamil Wojton, pozostali uczniowie – Kuba Goliński, Patryk  
Jędrzejczyk i Patryk Paź.

Jacenty Kita

Uliczna Droga Krzyżowa
25 marca ulicami Skarżyska 

Kościelnego przeszła procesja 
Drogi Krzyżowej. Jej 14. stacji, 
stacji zadumy i nadziei, znajdo-
wało się na drodze od Zespołu 
Szkół do kościoła pw. Św. Trójcy. 
Na każdej ze stacji przez przed-
stawicieli grup parafialnych 

czytane były rozważania nad 
męką Pana Jezusa. 

Droga Krzyżowa 
w kościele katolickim to na-
bożeństwo wielkopostne 
o charakterze adoracyjnym, 
polegające na symbolicznym 
odtworzeniu drogi Jezusa 
Chrystusa na śmierć i złoże-
nia go do grobu.

(jaki)
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Było świątecznie, pięknie i kolorowo
Za nami kolejna edycja konkursu wielkanocnego zatytułowanego 

Stroik Wielkanocny.
Wpłynęło na nie-

go aż 78. prac, których 
oceny dokonało jury 
w składzie: Barbara 
Kocia – przewodniczą-
ca oraz Dagmara Błach 
i Agata Gula.

Konkurs podsumo-
wała Barbara Kocia, 

która stwierdziła, że 
podczas oceny zło-
żonych prac, komisja 
konkursowa brała pod 
uwagę m.in. zgodność 
z tematem, pomysło-
wość, wkład pracy wła-
snej i estetykę.

W kategorii klas 
I-III jury doceniło na-
stępujące osoby:

I miejsce – Gabriela Sodel (SP Kierz Niedźwiedzi) i Igor Jakubiec 
(SP Skarżysko Kościelne)

II miejsce – Zuzanna Materek (SP Grzybowa Góra) i Gabriela 
Szwanke (SP Majków)

III miejsce – Filip Podgórski (SP Grzybowa Góra) i Natalia Mali-
nowska (SP Skarżysko Kościelne).

Wyróżniono prace Marcela Zawadzkiego (SP Skarżysko Kościel-
ne) i Jakuba Mendaka (SP Lipowe Pole Skarbowe).

Natomiast wśród uczniów klas IV-VI na podium stanęli (wszyscy 
SP Majków):

I miejsce – Zuzanna Adamczyk
II miejsce Aleksandra Leśniewska
III miejsce – Laura Żmijewska
Organizatorem konkursu były: Teresa Banaszczyk – Gminna Bi-

blioteka Publiczna oraz Małgorzata Lisowska i Monika Walachnia-
-Zawadzka.

Jacenty Kita
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Kim jestem i dokąd zmierzam?
5.lecie działalności w dniu 19 marca obchodziła grupa AA Na 

Kościelnym oraz Gru-
pa Rodzinna Al.-
-Anon Iskierki.

Rozpoczęto Mszą 
św. w kościele św. 
Trójcy, a przybyłych 
powitał ks. proboszcz 
Marian Czajkowski. 
Wśród gości byli: Ma-

rzena Piętak – przewod-
nicząca rady gminy oraz 
Paweł Wiatr – radny po-
wiatowy.

Nabożeństwo od-
prawił krajowy duszpa-
sterz trzeźwości ks. dr 
Marek Dziewięcki. Po 
części kościelnej w sali 
gimnastycznej szkoły 
podstawowej odbył się 
otwarty mityng pod ty-
tułem Kim jestem i do-
kąd zmierzam? Referat 
zatytułowany Pojedna-
nie z Bogiem, samym 
sobą i bliźnim wygłosił 
ks. Dziewięcki.

(jaki)

w Parafii

Konkurs „Miłosierny jak Ojciec…” 
rozstrzygnięty

3 kwietnia pozna-
liśmy laureatów kon-
kursu zatytułowa-
nego Miłosierny jak 
Ojciec… .

Konkurs pod-
sumowały i wyniki 

przedstawiły, a także nagrodziły zwycięzców siostra Anna Wrzesiń-
ska i Agnieszka Derlatka – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy 
Zabytów Parafii św. Trójcy. Oto oni:

Klasy I-III – konkurs plastyczny
I miejsce – Max Gąska, Jan Kowalik, Julia Borowska, Kuba  

Sławiński
II miejsce – Wiktoria Stefańska, Ola Skrzypczak, Nadia Kocia, 

Miłosz Skorek-Piętak
III miejsce – Łukasz Wiatr, Igor Jakubiec, Wiktoria Sieczka, 

Zuzanna Materek, Zofia Materek
Wyróżnienie – Oliwia Jaromin z Tatą
Dyplomy – Wiktoria Wiatr, Natalia Sieczka, Weronika Sieczka
Klasy IV-VI – test ze znajomości życiorysu s. Faustyny
I miejsce – Klaudia Purtak, Ola Gładyś, Alicja Derlatka,  

Patryk Jędrzejczyk, Adrianna Walachnia
II miejsce – Michał Węgrzyn, Mikołaj Grzelka, Natalia Sołsa, 

Szymon Woźniak, Jakub Goliński, Weronika Dębicka, Wiktoria 
Czarnota, Ola Minda, Amelia Skorek

III miejsce – Patryk Paź, Julia Pisarska, Natalia Bilska, Jakub 
Zbroiński, Karol Bodo, Paweł Derlatka, Oliwia Kocia

Gimnazjum – test ze znajomości Dzienniczka S. Faustyny
I miejsce – Maria Sieczka
II miejsce – Małgorzata Bernatek, Blanka Figarska
Wyróżnienia: Joanna Derlatka, Magdalena Kobierska, Paulina 

Suwara, Weronika Derlatka

Zwycięzcom i organizatorom podziękował ks. proboszcz  
Marian Czajkowski.

Wcześnie odprawione zostało Nabożeństwo Miłosierdzia Bo-
żego, podczas którego ks. proboszcz poświęcił obrazy Jezusa oraz  
s. Faustyny Kowalskiej.

Jacenty Kita

Ekstremalna Droga Krzyżowa
18 marca po raz 

pierwszy w powie-
cie skarżyskim od-
była się Ekstremal-
na Droga Krzyżowa. 

Po na-
bożeństwie 
w Sanktuarium 
MB Ostrobramskiej 
uczestnicy w liczbie 
57. osób wyruszyli 
w ponad 40. kilo-

metrową trasę (14 stacji), która wiodła przez m.in.: osiedle Rejów, Suched-
niów, Berezów, Michniów, Wykus, Wąchock, Marcinków, a zakończyła się 
w sobotę rano w kościele pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym. Ko-
ordynatorem wydarzenia w powiecie był Piotr Sieczka ze Skarżyska Ko-
ścielnego.

Uczestnicy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej do Skarżyska - Kościel-
nego dotarli o 7.00 rano, całą trasę pokonało 10 osób, drogę krzyżową 
ukończyło 40 osób, część grupy pokonała blisko 45 kilometrową trasę do 
Marcinkowa, skąd autokarem zostali przewiezieni na ostatnią stację dro-
gi krzyżowej.

Ekstremalna Droga Krzyżowa to forma duchowości, która dla wielu 
staje się sposobem na życie. Od tradycyjnej drogi krzyżowej różni się tym, 
że cała przebiega właściwie w ciszy. Ma charakter indywidualny, podczas 
przejścia wybraną trasą, w razie jakichkolwiek nieprzewidzianych zda-
rzeń, uczestnik wyprawy jest zdany wyłącznie na własne siły.

Ze stron internetowej EDK dowiadujemy się, że w tym roku odbywa 
się ona w 6 krajach, 112 miastach, jej uczestnicy w liczbie 24.342 osób wy-
ruszyli na 215 tras.

(jaki)
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Etap gminny OTWP za nami…
31 marca przeprowadzone zostały eliminacje gminne OTWP 

Młodzież zapobiega pożarom. Zwycięzcy będą nas reprezentować na 
eliminacjach powiatowych.

Komisji konkursowej przewodniczył st. kpt. Marcin Kuźdub 
z KP PSP w Skarżysku – Kamiennej, otwarcia dokonał wójt Zdzisław  
Woźniak.

Po sprawdzeniu testów okazało się, że zwycięzcy w kat. gimna-
zjum to:

1. Julia Sasal
2. Weronika Pożoga
3. Natalia Ścibisz
Szkoły podstawowe:
1. Zuzanna Lelolek – SP Kierz Niedźwiedzi
2. Wiktor Winiarski – SP Kierz Niedźwiedzi
3. Bartek Strzelec – SP Grzybowa Góra

Nagrody wręczył wójt Zdzisław Woźniak, a towarzyszyli mu 
prezesi naszych jednostek Tadeusz Chyb, Dariusz Sasal i Marian  
Gładyś oraz opiekunowie uczniów – Justyna Kuźdub, Ewa Sokół 
i Grzegorz Niewczas.

Jacenty Kita

…i szkolne również
Wcześniej, 22 marca 2016 roku odbył się konkurs wiedzy po-

żarniczej Młodzież zapobiega pożarom w Zespole Szkół Publicznych 
w Skarżysku Kościelnym (wyniki poprzednich podaliśmy w marco-
wym wydaniu – red.). W konkursie brali udział uczniowie gimnazjum 
i szkoły podstawowej, którzy rywalizowali w swoich kategoriach wie-
kowych.

Wśród gimnazjalistów najlepsi okazali się:
1. Natalia Scibisz
2. Julia Sasal, Weronika 

Pożoga
3. Wojtek Strzelec
4. Konrad Mularski
W szkole podstawowej:
1. Nicola Ćmiel
2. Patryk Jędrzejczyk
3. Mateusz Wątły

Grzegorz Niewczas

Zgarnęli 6 z 9 miejsc na podium!!!
Tego jeszcze 

w historii OTWP 
Młodzież zapo-
biega pożarom nie 
było. Nasi przed-
stawiciele zdobyli 
aż 7 na 9 miejsc 
na podium.

15 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Skarżysku-Kamiennej odbyły się eliminacje powiatowe Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. 
Podczas, gdy komisja konkursowa oceniała prace, młodzież obejrzała 
ciekawe pokazy sprzętu oraz działań strażaków.

W końcu st. kpt. 
Marcin Kuźdub przy-
stąpił do odczytywa-
nia wyników. Nasi 
przedstawiciele zdo-
byli aż 6 na 9 miejsc 
na podium!

W kat. szkół pod-
stawowych I miejsce 
zajęła Zuzanna Lelo-
nek – SP Kierz Niedź-
wiedzi, II miejsce – 
Igor Pasterka – SP Nr 13 Skarżysko-Kamienna, III miejsce – Daniel 

Magdziarz – SP Nr 4 
Skarżysko-Kamienna 
(najmłodszy uczestnik 
turnieju), tuż za nim 
był Wiktor Winiarski, 
który przegrał dopie-
ro w dogrywce. W kat. 
gimnazjum na I miej-
scu była Julia Sasal, 
na II - Natalia Scibisz 

a na III miejscu Weronika Pożoga (wszystkie Gimnazjum Skarżysko-
-Kościelne). Z kolei w kat. szkół ponadgimnazjlanych pierwsze trzy 
miejsca zajęli uczniowie I LO w Skarżysku-Kamiennej: I – Wiktoria 
Kuźdub (absolwentka naszego Gimnazjum), II – Adam Niziołek (ab-
solwent naszego Gimnazjum) i III miejsce – Norbert Michta.

Uczniów z Kierza Niedźwiedziego przygotowała Justyna Kuź-
dub, z Gimnazjum – Grzegorz Niewczas. Nagrody wręczyli: starosta  
Jerzy Żmijewski, p.o. komendanta powiatowego PSP Marcin Ma-
chowski, zastępca Nadleśniczego Skarżysko-Kamienna Michał Farys 
oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów Piotr Fitas.

Gratulujemy!!!
Jacenty Kita
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Chwała bohaterom
Pod tym tytułem 

16 kwietnia w Grzy-
bowej Górze uczczo-
no 153. rocznicę walk 
w tej miejscowości 
podczas Powstania 
Styczniowego. Uro-
czystości miały bardzo 
podniosły charakter, 
z udziałem pocztów 
sztandarowych Gmi-

ny, jednostek OSP, kolejarzy i miejscowej szkoły oraz XIII Korpusu 
Polskich Drużyn Strzeleckich. 

Najpierw przy pomniku na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej 
i Sosnowej w imieniu organizatorów głos zabrali sołtys Magdalena  
Piętak i prezes OSP Marian Gładyś. Później delegacje złożyły wią-
zanki kwiatów, zapaliły znicze, a strażacy oddali trzykrotny salut ar-
matni. 

Uroczystości kon-
tynuowano w strażac-
kiej remizie. Najpierw 
odśpiewano Mazurka 
Dąbrowskiego po czym 
licznie przybyłych po-
witał Wojciech Płusa. 
Wśród gości byli m.in. 
Marszałek Województwa 
Świętokrzyskiego Adam 
Jarubas, wicewojewoda 

Andrzej Bętkowski, 
starosta skarżyski Je-
rzy Żmijewski, rad-
ni powiatowi Danuta 
Baczek i Paweł Wiatr, 
przewodnicząca rady 
gminy Marzena Piętak, 
wójt Zdzisław Woź-
niak, sekretarz gminy 
Monika Mączyńska, 
radni: Renata Kępa, 
Zbigniew Piętak, Seba-
stian Pik, Maciej Mo-
skalewicz – dyrektor Predom-Mesko, Katarzyna Michnowska-Małek 

– dyrektor skarżyskiego MCK, 
delegacje strażackie ze wszyst-
kich jednostek z naszej gmi-
ny oraz komendy powiatowej 
PSP, przedstawiciele zespołu 
Grzybowianki, sołtysi Skarży-
ska Kościelnego I i Skarżyska 
Kościelnego II oraz Świercz-
ka, kolejarzy. Przybyła Anna 

Płusa, żona Jacentego, 
który w okresie przed-
wojennym wybudo-
wał pomnik, jej córka 
Barbara Płusa, a także 
Jacek Pik i Sebastian 
Pik, którzy opiekują się 
pomnikiem. W stro-
jach historycznych wy-
stąpili członkowie 
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wspomnianego korpusu, obecny był Jan 
Wąsowski z Michałowa, regionalista 
i pasjonat historii.

Później prelekcję o udziale księ-
ży w powstaniu przedstawił Marian  

Gładyś, mówił on także o walkach z roku 1863 w Grzybowej Górze 
i okolicy. Prezes Marian Gładyś przytoczył fragment kolędy, jaką na 
ziemiach polskich śpiewano na przełomie 1862 i 1863 toku:

W Betlejem się rodzi maleńka dziecina, zyska wolność Polska, Li-
twa, Ukraina. 
Przybądź Jezu mały, woła naród cały, hej kolęda, kolęda. 
Ojcze idź do pracy, domu pilnuj matko, idź dziecię do szkółki, 
przyjdź nowe latko. 
Wolności, swobody, jedności, zgody, hej kolęda, kolęda. 
Wtedy to dopiero przyjdzie Wiarus stary, powinszować ludziom 
wolności i wiary.
Wtedy krzykniem razem gardłem i żelazem, hej kolęda, kolęda.
Dodajmy, że w remizie można było oglądać obrazy związane 

z walkami powstańczymi jego autorstwa.
Następnie program artystyczny przedstawili uczniowie miejsco-

wej szkoły przygotowani 
przez Małgorzatę Strze-
lec i Katarzynę Kowalik. 
Najpierw dzieci w pięk-
nych, ludowych strojach 
zatańczyły Poloneza. 
Piękne pieśni patriotycz-
ne O mój rozmarynie, 
Serce w plecaku i Piechota 
(w towarzystwie chóru) 
zaśpiewał Oskar Wąsow-
ski. Wiersze recytowali: 

Wojciech Strzelec, Julia Pik, Jowita Wiatr, Daniel Gładyś, Bartosz 
Strzelec, Marysia Dwojak, Zuzanna Materek. Chór szkolny w skła-
dzie: Nikola Klimorowska, Anna Strzelec, Julia Zając, Lena Sykuła, 
Klaudia Kocia, Daniel Gładyś, Mateusz Janiec i Mateusz Woźniak 
zaśpiewał utwory Ułani, ułani oraz Wojenko, wojenko.

Przed tegorocznymi obchodami 153. rocznicy wybuchu powsta-
nia powołana została Kapituła Komitetu Obchodów 153. Roczni-
cy Wybuchu Powstania Styczniowego w składzie: Marian Gładyś,  
Małgorzata Strzelec, Magdalena Piętak, Waldemar Dwojak oraz 

Wojciech Płusa, która poza 
przygotowaniem uroczy-
stości wytypowała osoby, 
które uhonorowane zostały 
okolicznościowymi statu-
etkami. Otrzymali je go-
ście zaproszeni na obchody, 
Anna Płusa i członkowie 
rodziny Pików opiekujący 

się pomnikiem, przed-
stawiciele straży, koleja-
rzy, miejscowej rady so-
łeckiej, zespołu ludowego 
a także ci wszyscy, który 
wspierają działania pa-
triotyczne w Grzybowej 
Górze. Łącznie przyzna-
no ich 43. Pamiątkowy-

mi medalami uhonorowano również naszych radnych powiatowych.
Na koniec głos zabrali zaproszeni goście, całość zakończył poczę-

stunek. 
Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Skarżysko  

Kościelne, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, Przewodniczący Rady 
Sołeckiej oraz Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP w Grzybowej Gó-
rze. Wsparcia finansowego udzielili: Starosta Powiatu Skarżyskiego, 
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne oraz Stowarzyszenie OSP w Grzy-
bowej Górze.

Jacenty Kita
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Przedszkolaki składały życzenia paniom…
Pisaliśmy już o wizycie naszych przedszkolaków w Urzędzie Gmi-

ny, podczas którego zaprezentowały program artystyczny, wręczyły 
kwiaty i złożyły życzenia urzędniczkom. Nie była to jedyna wizyta 
najmłodszych u pań z okazji ich święta. 

Odwiedzili oni również z życzeniami Centrum Opiekuńczo-Pielę-
gnacyjne dla Dorosłych Anna. Dzieci z grupy Żabek pod kierunkiem 
Magdaleny Kolasa przygotowały dla pań program artystyczny, złoży-
ły piękne życzenia oraz wręczyły barwne papierowe kwiaty. 

W nagrodę mali artyści zostali obdarowani pysznymi słodkościa-
mi. 

W późniejszym terminie przedszkolaki odwiedziły także pa-
nie zatrudnione w Zakładzie Krawieckim Dana i jego właścicielkę  
Danutę Banaczek. 

Dzieci zaprezentowały 
wszystkim paniom spektakl 
słowno-muzyczny pt. Wiwat 
kobiety. Wierszowane życze-
nia sprawiły wiele radości 
słuchaczkom. Na zakoń-
czenie występu przedszko-
laki wręczyły na ręce pani  
Danuty kosz pełen koloro-

wych kwiatów, po czym zostały zaproszone na słodką niespodziankę. 
Przedszkolaki bardzo miło wspominają tą ciekawą wizytę.

…powitały wiosnę…
Powitanie wiosny w naszym przedszkolu było bardzo kolorowe 

i wesołe. Jest to dobra okazja do rozbudzania w dzieciach wrażliwości 
na piękno otaczającej przyrody, a także możliwość poznania zwycza-
jów ludowych kultywowanych w naszym środowisku. 

Spragnione ciepła i zieleni przedszkolaki, dużo wcześniej roz-
poczęły przygotowania do nadejścia upragnionej wiosny. W salach 

przedszkolnych zazieleniły się kąciki przyrody. 
W wazonach pojawiły się bazie - kotki. Podczas spacerów dzieci 

szukały zwiastunów wiosny, poznały wiersze i piosenki. 
W poniedziałek 21 mar-

ca, jak co roku, dzieci po-
żegnały zimę i przywitały 
długo oczekiwaną wiosnę. 
Dzieci prezentowały ekolo-
giczne Marzanny - zimowe 
panny, które przygotowały 
w związku z konkursem ogło-
szonym przez nasze przed-
szkole. Wszystkie marzanny 
były piękne i zostaną nagro-
dzone w najbliższym czasie. 
Eko-Marzanny dumnie górowały nad głowami roześmianych przed-
szkolaków, po czym zostały spalone w wyznaczonym miejscu na pla-
cu przedszkolnym.

…i wiosennie „śniadaniały”
23 marca przedszkolaki z grupy Biedronki podjęły wielkie wyzwa-

nie pod hasłem Robimy zdrowe wiosenne  kanapki. 
Pięciolatki samo-

dzielnie przygotowy-
wały śniadanie bogate 
w witaminki. Główny-
mi składnikami kana-
pek były warzywa oraz 
nabiał. Kanapki wy-
glądały  bardzo sma-
kowicie, wszyscy jedli 
z wielkim apetytem.  
Były to wspaniałe za-

jęcia uczące samodzielności, właściwego zachowania się przy stole 
i zdrowego odżywiania się. Zajęcia kulinarne wiosną, to sama przy-
jemność! Pamiętajmy, że najlepiej smakują kanapki wykonane wła-
snoręcznie.
Wyjazd do Radomia

W środę 30 marca przedszkolaki wybrały się do Teatru Powszech-
nego w Radomiu na spektakl pt. Tygrysek Pietrek, grany na Scenie 
Fraszka. Jest to pełna przygód opowieść o małym strachliwym tygry-
sku, który próbuje nauczyć się odwagi. Z powodu lęku pozbawiony 
przez inne tygrysy pasków, zawstydzony i ośmieszony, za wszelką cenę 
chce pokonać strach. Niestety wszystkie podejmowane próby kończą 
się klęską... Dopiero ciężka choroba mamy sprawia, że Pietrek zapo-
mina o własnej słabości. Trudne doświadczenie powoduje, że mały 
tygrysek, który ciągle miał pietra, staje się odważny, samodzielny i od-
powiedzialny. W ten sposób staje się odważnym tygrysem.   Przed-
szkolaki z zapartym tchem oglądały kolejne przygody Pietrka.

Po spektaklu dzieci 
udały się do Centrum Za-
baw Hula Park, gdzie mogły 
spożytkować nadmiar swo-
jej energii. Oprócz zabawy 
w basenie z kulkami, sko-
ków na trampolinie i wy-
cieczek po rurach z prze-
szkodami na dzieci czekał 
także poczęstunek, jakim 
była pizza. Pobyt bardzo 
szybko dobiegł końca i nadszedł czas pożegnania się z tym magicznym 
i bajkowym miejscem. Wycieczka sprawiła wszystkim uczestnikom 
wiele radości. Dzieci bawiły się doskonale.
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„Piękny region – Kaszuby”
W Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym dzie-

ci miały okazję uczestniczyć w zajęciach o tematyce Piękny region – 
Kaszuby prowadzonych przez Monikę Sławińską. Celem zajęć było 
zapoznanie dzieci z tradycjami i wartościami kulturowymi regionu 
Kaszub oraz ukazanie piękna sztuki ludowej (tańca, muzyki, haftu, 
folkloru literackiego, stroju ludowego) tego  regionu. 

Zajęcia rozpoczęły się od 
prezentacji multimedialnej 
pt. Kaszuby -poznanie kultury 
materialnej i duchowej, środo-
wiska geograficznego. 

Podczas zajęć dzieci 
słuchały także kaszubskiej 
muzyki, tańczyły w jej takt; 
słuchały bajki w języku ka-
szubskim, nauczyły się tez  
kilku zwrotów w tym języ-

ku.  Dowiedziały się również jak wygląda tradycyjny strój oraz haft 
kaszubski. Rozpoznawały i nazywały w języku kaszubskim kolory 
haftu kaszubskiego Podczas zajęć dzieci poznały tradycje wielkanoc-
ne regionu kaszub. Wszystkie dzieci wspaniale  bawiły się i aktywnie 
uczestniczyły w zajęciach.
Cykl przedszkolnych konkursów

W konkursie Marzanno, Marzanno ty zimowa panno kolejność 
była następująca: I miejsce – Jakub Maciński (gr. Jeżyki), II miejsce 
– Maja Mąkosa (gr. Biedronki), III miejsce – Maciej Król (gr. Biedron-
ki).

Z kolei w konkursie Skarpetkowy stworek, w związku z małą ilo-
ścią prac wszystkie dzieci, które uczestniczyły w tym konkursie do-
staną nagrody i dyplomy. Były to następujące prace: Ślimak – Okta-
wian Wiatr, Daria Kocia (gr. Biedronki i Jeżyki), Panienka z okienka 
– Jakub Maciński (gr. Jeżyki), Policjant – Antek Jabłoński (gr. Jeżyki), 
Pani młoda – Zosia Jabłońska (gr. Biedronki).

Odbył się też konkurs Baranek wielkanocny, w którym I miejsce 
zajął Adaś Lisowski (gr. Żabki), II miejsce – Wiktoria Pacek (gr. Żab-
ki), III miejsce – Maja Iwanicka (gr. Biedronki).

Wyróżnienie otrzymali Zosia i Antek Jabłońscy.
Wyłonione dzieci otrzymają nagrody, a pozostali uczestnicy pa-

miątkowe dyplomy.
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY POMYSŁÓW! 

Monika Sławińska

w PrZedsZkolu

Nasi młodzi recytatorzy
17 marca w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Ko-

ścielnym odbył się konkurs recytatorski Wiersze znane i lubiane  
–Brzechwa i Tuwim dzieciom. 

Celem  konkursu było 
rozwijanie potencjału dzie-
ci, ich zainteresowań oraz 
talentów. 

Uroczystość rozpoczę-
ła pani Magda serdecznie 
wszystkich witając i przed-
stawiając uczestników kon-
kursu oraz szanowne jury 
w którym zasiadła nasza 
dyrektor Barbara Kocia 
i Jagoda Kaleta - emery-
towana nauczycielka języka polskiego oraz intendent przedszkola   
Krystyna Bonio.

W konkursie udział wzięło 7. przedszkolaków: Jakub Piętak, 
Julia Wyłudek, Patrycja Kapusta, Daria Kocia, Mateusz Gładyś,  

Oktawian Wiatr, Franciszek Błach.  Dzieci recytowały wybrany 
przez siebie wiersz wspomagając się stosowną mimiką i odpowiednią 
modulacją głosu. Przedszkolaki pięknie recytowały przygotowane 
utwory literackie, wykazały się też dużą odwagą pokonując swoją nie-
śmiałość przed szeroką widownią. Publiczność oklaskiwała wszyst-
kich uczestników gromkimi brawami. Wiersze były ciekawe i barwnie 
zaprezentowane.  

Ocenie podlegały: dobór repertuaru do możliwości wykonaw-
czych uczestnika, interpretacja utworu, modulacja, tempo mówienia 
oraz ogólny wyraz artystyczny. 

Ostateczny werdykt jury był następujący: I miejsce – Jakub Pię-
tak z grupy Żabek,  II miejsce – Patrycja Kapusta z grupy Żabek, III 
miejsce – Julia Wyłudek z grupy Biedronek. Wyróżnienie przyznano 
Darii Kocia z grupy Jeżyków oraz Mateuszowi Gładyś z grupy Żabek.

Monika Sławińska

IX Festiwal Piosenki o Zdrowiu za nami
7 kwietnia uczennice Szkoły Podstawowej w Skarżysku  

Kościelnym wzięły udział w IX Powiatowym Festiwalu Piosenki 
o Zdrowiu organizowanym przez Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Skarżysku – Kamiennej we współpracy z Miejskim Cen-
trum Kultury i gminą Skarżysko-Kamienna. 

Jak co roku celem konkursu było zainteresowanie dzieci tematy-
ką zdrowia i działań prozdrowotnych. W tym roku nacisk położony 
był  na tematykę cukrzycy. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach 
wiekowych: przedszkola – 8. występów i szkoły podstawowe – 6. pre-
zentacji. 

Nasze przed-
szkole reprezentowa-
ły: Patrycja Kapu-
sta, Julia Wyłudek,  
Zofia Jabłońska oraz 
Magdalena Markie-
wicz. Dziewczynki 
zaśpiewały piosenkę 
pt. Zdrowo i koloro-
wo. Za piękny wy-
stęp dziewczynki 
otrzymały wyróżnie-

nie, nagrody oraz gromkie brawa. Do konkursu przygotowała dzieci  
Magdalena Kolasa. Ten wyjazd dostarczył dzieciom wielu wrażeń 
i emocji.

Zespół naszej szkoły podstawowej w składzie: Zuzanna  
Michalska, Lena Pająk, Wiktoria Minda, Oliwia Kocia, Klaudia 
Purtak i Martyna Szumiał wykonał piosenkę O mnie się nie martw. 

Dziewczęta otrzymały specjalne wyróżnienie. Wokalistki przygo-
towała Renata Wolska, a tekst do melodii popularnej piosenki napi-
sała Magda Mamcarz. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom. 
Magdalena Mamcarz
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Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczne 
zabawy zimą”

W Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym został rozstrzy-
gnięty konkurs profilaktyczno – plastyczny Bezpieczne zabawy zimą, 
przeznaczony dla uczniów klas I- III. Organizatorami były pedagog 

Renata Wiatr i wychowaw-
ca klasy IIb Małgorzata 
Lisowska. Zostało wykona-
nych 27 prac. Jury w skła-
dzie D. Gibas, U. Mendak, 
M. Walachnia - Zawadzka, 
R. Wiatr oceniły prace pod 
względem zgodności z te-
matem, estetyki wykonania, 
kreatywności. Dziękujemy 

za udział w konkursie, zwy-
cięzcom gratulujemy.  

Wyniki konkursu: 
I miejsce - Dawid Mamcarz  
- klasa Ia,  Patryk Markie-
wicz - klasa IIa, II miejsce- 
Zuzanna Michalska - klasa 
Ia, Aleksandra Skrzypczyk  
- klasa IIa, III miejsce- Pa-
trycja Michalska - klasa IIa, 
Milena Ćmiel - klasa IIIa. Wyróżnienie otrzymali: Aleksandra Der-
latka - klasa Ia, Jan Kowalik - klasa Ib, Wiktoria Gruba - klasa IIb 
i Karol Homik z klasy I.

Renata Wiatr
Małgorzata Lisowska

Doradztwo zawodowe w Gimnazjum
W Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym w klasach trzecich peda-

gog szkolny Renata Wiatr zorganizowała zajęcia z zakresu orientacji 
szkolnej i predyspozycji zawodowych, które poprowadzili doradcy za-
wodowi z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – Elżbieta Jaros 
i Zbigniew Sowa. 

Podczas zajęć 
uczniowie zostali za-
poznani z czynnikami 
wpływającymi na traf-
ność decyzji eduka-
cyjnych i zawodowych 
związanych z wyborem 
przyszłego zawodu lub 

szkoły ponadgimnazjalnej 
w kontekście: własnych 
predyspozycji zdrowot-
nych i zawodowych, in-
telektualnych, osobowo-
ściowych i edukacyjnych, 
oczekiwań rynku pracy, 
dostępnej oferty edukacyj-
nej szkół i uczelni wyższych. Zajęcia z doradztwa zawodowego mają na 
celu pomóc uczennicom i uczniom poznać siebie samych w odniesieniu 
do przyszłych środowisk pracy, aby umożliwić im realny i optymalny 
wybór szkoły i zawodu. Ponadto uczniom przybliżono program Dorad-
ca 2000, z którym można zapoznać się na stronie internetowej pod adre-
sem doradca.praca.gov.pl, gdzie znajduje się przewodnik po zawodach, 
klasyfikacja zawodów, zawody przyszłości oraz przydatne linki. 

Renata Wiatr
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Znają wiersze Tuwima
W Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze odbył się konkurs re-

cytatorski wierszy Juliana Tuwima pt.: Lokomotywa, w którym wzięli 
uczniowie klas I-VI oraz dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału 
Przedszkolnego. Komisja konkursowa oceniała zaangażowanie akto-
rów, opanowanie tekstu, wyraz artystyczny oraz dbałość wypowiedzi 
w różnych grupach wiekowych. Wśród dzieci najmłodszych poszcze-
gólne miejsca zajęli:

Grupa z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego
I miejsce - Wiktoria Zając i Maria Pacek,
II miejsce - Aleksandra Makowska,
III miejsce - Julia Kaluga,
Grupa z klasy I i II
I miejsce - Paulina Karpeta,
II miejsce - Zofia Materek i Natalia Parkita,
III miejsce - Norbert Wiatr,
Grupa z klas III - VI
I miejsce - Zuzanna Materek i Julia Zając,
II miejsce - Lena Sykuła i Anna Strzelec,
wyróżnienie - Bartosz Strzelec i Paweł Płusa.

Wszyscy młodzi artyści wykazali się znakomitym opanowaniem 
tremy, deklamowali wiersze z pełnym aktorskiego zacięcia zapałem, 
a w nagrodę otrzymali gromkie brawa od publiczności i słodkie nie-
spodzianki od organizatorów konkursu. 

Rafał Lipka

w sZkołach

Minął miesiąc w SP Grzybowa Góra
OTWP w Grzybowej Górze

W czwartek 17 marca br. w Szkole Podstawowej w Grzybowej 
Górze rozegrano eliminacje szkolne OTWP Młodzież zapobiega po-
żarom, w których wzięli udział uczniowie i uczennice z klasy V i VI 
miejscowej szkoły. Wszyscy rozwiązywali test wiedzy przygotowany 
przez Zarząd OSP w Grzybowej Górze, a nad całością zmagań czuwał 
Prezes OSP Pan Marian Gładyś. 

Wszyscy uczestni-
cy konkursu wykazali 
się dużą wiedzą z za-
gadnień pożarniczych, 
a najlepszymi okazali 
się: I miejsce - Bartosz 
Strzelec, II miejsce 
- Maria Dwojak, III 
miejsce - Julia Pik. Po-
wyżsi uczniowie będą 
reprezentowali naszą 

szkołę na eliminacjach gminnych OTWP. 
Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali drobne upomin-

ki ufundowane przez 
Zarząd OSP w Grzybo-
wej Górze, a zwycięzca 
eliminacji szkolnych 
w okresie wakacyjnym 
pojedzie do Jarosławca 
na dwutygodniowy obóz 
szkoleniowy. 
Wiosna zawitała do 
szkoły

Z okazji pierwszego 
dnia wiosny w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze odbyło się 
ognisko integracyjne dla wszystkich uczniów szkoły. Dzieci przygo-

towały przepiękne Ma-
rzanny, aby odegnać zimę 
i wygonić ją z Polski. 

Wszyscy zebrali się na 
wspólnym pieczeniu kieł-
basek i innych smakowi-
tości, a potem gromkimi 
okrzykami: Hu, hu, ha, hu, 
hu, ha - poszła od nas zima 
zła przegoniliśmy Zimę 
z Grzybowej Góry. 

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w uro-

czystości obchodów 153. rocznicy bitwy Powstania Styczniowego 
w Grzybowej Górze. Dziękujemy Panu Marszałkowi Adamo-
wi Jarubasowi, Wicewojewodzie Andrzejowi Bętkowskiemu, 
Przedstawicielom samorządów, instytucji, pocztów sztandaro-
wych i Mieszkańcom Grzybowej Góry i okolic za tak liczny udział.

Dziękujemy Staroście skarżyskiemu Jerzemu Żmijewskiemu 
oraz Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne Zdzisławowi Woźnia-
kowi za dofinansowanie obchodów rocznicy oraz Rodzinie Pików 
za opiekę nad pomnikiem – symbolem bitwy.

Dziękujemy sponsorom za przekazane środki finansowe:  
Radnej Rady Powiatu Danucie Banaczek, Rodzinie Pików, 
Darczyńcom pysznych wypieków, Dyrekcji Szkoły Podstawo-
wej, Gronu Pedagogicznemu, młodzieży ze Szkoły Podstawowej 
w Grzybowej Górze za dekorację i przygotowanie występu mło-
dzieży, Personelowi pomocniczemu szkoły za prace porządkowe 
i pomoc w przygotowaniu uroczystości.

Podziękowanie składa Kapituła Komitetu Honorowego  
Obchodów 153. rocznicy Bitwy Powstania Styczniowego: 

Marian Gładyś
Małgorzata Strzelec

Magdalena Piętak
Waldemar Dwojak

Wojciech Płusa
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Minął miesiąc w SP Kierz Niedźwiedzi
„Szok” w szkole

16 marca uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu 
Niedźwiedzim odwiedził cyrk Szok. 

Podczas występu dzieci mogły zobaczyć m.in. żonglerkę, akroba-
cje, klowna. Bardzo dużą atrakcją był ogromny wąż, którego wszyscy 
mogli dotknąć, a nawet wziąć na ręce. Uczniowie czynnie brali udział 
w pokazie. Było bardzo wesoło i radośnie.

„Witaj wiosno!”
Witaj wiosno! – pod takim hasłem uczniowie Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim witali wiosnę. Odbyło się kil-
ka konkursów. Przedszkolaki i klasa 0 wykonywały prace plastyczne, 
klasy I – III recytowały wiersze o wiośnie, klasy IV – VI rywalizowały 
w konkursie na najładniejsza Marzannę.

W przedszkolu czo-
łowe miejsca zajęli: Olaf 
Duklas (I miejsce), Bartło-
miej Wójcicki (II miejsce), 
Maciej Woźniak (III miej-
sce); wyróżnienia: Szymon 
Goliński, Kaja Dziubek.

Klasa „0” – Adam 
Maciejczak (I miejsce), 
Nikola Berus (II miejsce), 
Bartłomiej Maciejczak (III miejsce). Klasy I-III: I miejsce – Mateusz 
Woźniak, Marcel Kowalik, Paweł Mróz, II miejsce – Gabriela Sodel, 
Aleks Duklas, III miejsce – Laura Białas.

W konkursie na 
najładniejsza marzannę 
nagrody zdobyły klasy 
IV i VI.

Po ogłoszeniu wyni-
ków konkursów i wrę-
czeniu nagród wszystkie 
dzieci wyszły na plac 
szkolny, piosenką i wier-
szem witały wiosnę,  
paliły marzanny. Wszyscy w radosnych nastrojach wrócili do klas.

Justyna Woźniak
Śniadanie dla samych siebie

Dnia 18 marca dzieci z punktu przedszkolnego w Kierzu 
Niedźwiedzim podjęły wielkie wyzwanie – same miały przygoto-
wać dla siebie drugie śniadanie. 

Przyniosły do przedszkola potrzebne produkty. Na początku 
przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa, których należy prze-
strzegać podczas posługiwania się nożem. 

Po starannym umy-
ciu rączek wszyscy 
zabrali się do pracy. 
Dzieci samodzielnie 
smarowały pieczywo ma-
słem, a następnie układa-
ły na kromkach wybrane 
przez siebie produkty. 
Można śmiało powie-
dzieć, że zadanie wyko-
nały doskonale. Podczas 
robienia kanapek kształ-
ciły odpowiednie nawy-

ki żywieniowe, rozwijały kreatywność, wyobraźnię oraz dbałość 
o higienę. Samodzielność podczas robienia kanapek dała najmłod-
szym wiele radości. Po skończeniu kanapek dzieci przystąpiły do 
ich degustacji.

Kornelia Piskorz
Sadzili las

6 kwietnia 2016 roku uczniowie klas 4-6 Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim wzięli udział w akcji Las 
pełen energii zorganizowanej przez PGE Dystrybucja. Jest to au-
torska ekologiczna inicjatywa Spółki realizowana we współpracy 
z Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych.

Nasi uczniowie tego dnia przeszli instruktaż sadzeniowy, po 
czym z wielką ochotą zabrali się do pracy. Na zakończenie w ra-
mach podziękowania otrzymali dyplom oraz  drobne upominki. 
Akcja zakończyła się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.

Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Katarzyna Woźniak
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Za nami miesiąc w SP Lipowe Pole
iTeatr w SP Lipowe Pole

Dzięki kodowanej transmisji internetowej iTeatru i  TVP, 18 mar-
ca już po  raz drugi uczniowie SP w Lipowym Polu Skarbowym mieli 
możliwość uczestniczenia w znakomitym spektaklu teatralnym. 

Tym razem dzieci, wirtualnie gościły w Teatrze Groteska w Kra-
kowie i obejrzały ponadczasową historię, na podstawie bajki Marii 
Kownackiej O Kasi, co gąski zgubiła – historię o przyjaźni i wytrwa-
łości. 

Dzieci z dużym zain-
teresowaniem oglądały 
wzruszającą i ciepłą opo-
wieść o gęsiareczce Kasi, 
której Wilk głodomór 
porwał gąski. Zrozpa-
czona zniknięciem gąsek 
dziewczynka wyrusza 
w drogę, by je odnaleźć. 
W poszukiwaniach po-
magają jej napotkani lu-
dzie, zwierzęta i skrzaty 

– to dzięki ich życzliwości historia kończy się szczęśliwie. 
Oryginalne lalki i pomysłowa scenografia, muzyka inspirowana 

góralskim folklorem, rytmiczne piosenki oraz doskonały ruch sce-
niczny stanowiły o atrakcyjności przedstawienia.

Najmłodsi podczas spektaklu reagowali bardzo żywiołowo 
i spontanicznie. Pojawiały się momenty wzruszenia oraz salwy śmie-
chu.

Ekscytujące dla dzieci było także to, że były odbiorcami transmi-
sji spektaklu na żywo, razem z kilkudziesięcioma tysiącami uczniów 
z całego kraju w tym samym czasie. 

Z całą pewnością będziemy oglądać kolejne spektakle.
Olimpiada „Olimpusek”

Uczniowie klasy 
I i II Szkoły Podstawo-
wej w Lipowym Polu 
Skarbowym 7 kwietnia 
wzięli udział Olimpia-
dzie Olimpusek. 

Zmierzyli się oni 
ze zintegrowanym 
sprawdzianem, skła-

dającym się z 21 za-
dań konkursowych 
o różnej skali trud-
ności, poruszającym 
zagadnienia eduka-
cji polonistycznej, 
przyrodniczej i ma-
tematycznej. Pytania 

konkursowe zawierały co najmniej jedną prawidłową odpowiedź. 
To wymagało od dzieci dużej koncentracji i wiedzy. W Olimpiadzie 
Olimpusek – zewnętrznym sprawdzianie, swoich sił mogli spróbować 
wszyscy uczniowie. Nauczyciele motywują i zachęcają najmłodszych 
do udziału w konkursach i Olimpiadach, które  pozwalają także na 
rozwijanie u dzieci wyobraźni i myślenia twórczego.

Z kolei 8 kwietnia odbyła Olimpiada Olimpusek z języka an-
gielskiego, która pozwoli uczniom sprawdzić wiedzę ze słownictwa 
i podstawowych zwrotów. Za uczestników trzymamy  kciuki!

Małgorzata Pączek

W trosce o zdrowie w Kierzu Niedźwiedzim…
19 kwietnia 2016 roku dzieci z punktu przedszkolnego w Kierzu 

Niedźwiedzim wzięły udział w akcji Przedszkolaki 2016 - W zdrowym 
ciele zdrowy duch, którą zorganizowała redakcja Echa Dnia. 

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na kształtowanie dobrych nawy-
ków żywieniowych oraz propagowanie aktywnego trybu życia. Przed-
szkolaki zaprezentowały piosenkę pt. Witaminki. Zdjęcia oraz nagra-
nie z występem dzieci zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
www.echodnia.eu dnia 29 kwietnia 2016roku, a dodatek ze zdjęciami 
ukaże się także w gazecie Echo Dnia.

Kornelia Piskorz
…oraz Lipowym Polu

W dniu 19 kwietnia 2016 r. nasza szkoła wzięła udział w spotkaniu 
promującym zdrowy styl życia pt. Przedszkolaki 2016 - w zdrowym cie-
le, zdrowy duch zorganizowanym przez redakcję Echa Dnia. 

Z tej okazji wspólnie z przedszkolakami i uczniami zerówki przy-
gotowaliśmy wiersz związany z ruchem i zdrowym odżywianiem.
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,,Majkowskie dzieciaki kochają 
zwierzaki” 

To hasło przyświecało majkowskiej delegacji uczniów podczas 
wizyty w suchedniowskim schronisku dla zwierząt Baros.

Wyprawę poprze-
dziła zbiórka karmy, 
w którą włączyli się 
wszyscy uczniowie. 
Efektem było 15 kg 
karmy w postaci pu-
szek, saszetek oraz 
karmy suchej, któ-
rą uczennice kl. VI-  
Gabriela Małek oraz 
Antonina Herman 

wraz z wychowaw-
czynią zawiozły do 
schroniska. Na miej-
scu pracownicy opro-
wadzili gości i ukazali 
specyfikę działalności 
placówki. Majkowskie  
dzieciaki.  Poznały 
przesympatycznych 
rezydentów, z których 
każdy ma swoją histo-
rię. 

Pomoc czworonogom miała niezaprzeczalny sens, bo przecież 
ktoś, kto jest dobry dla zwierząt, nie może być inny wobec ludzi.
Do SP Majków zawitała wiosna

Do szkoły w Majkowie zawitała wiosna. Pomimo niesprzyjają-
cej aury uczniom towarzyszyły wiosenne nastroje i cała paleta barw 
charakterystyczna dla tej najpiękniejszej z pór roku.

Za sprawą przygotowanych przez uczniów z kl. I-VI kanapek 
i owocowych sałatek zrobiło się wiosennie na stołach. 

Na głowach również nastała wiosna, ponieważ konkurs na najcie-
kawsze wiosenne nakrycie 
głowy pobudził inwencję 
wielu zainteresowanych. 

Oj, działo się w SP 
Majków w Pierwszy Dzień 
Wiosny - dla każdego było 
coś miłego!

Justyna  Dziumowicz-
-Dziura

Święta na ludowo

23 marca w Szkole Podstawowej w Majkowie odbyło się wielka-
nocne spotkanie. Najważniejszą częścią spotkania było przedstawie-
nie świąteczne. Na scenie wystąpili uczniowie klas 0, klasy I i klasa 

IV w strojach lu-
dowych, prezen-
tując zwyczaje 
wielkanocne. Nasi 
mali aktorzy jak 
zwykle stanęli na 
wysokości zadania 
i idealnie wpro-

wadzili wszystkich 
zebranych w nastrój 
Świąt Wielkiej Nocy. 
Uroku całości do-
dały również piękne 
śpiewy w wykona-
niu naszych wokali-
stek: Wiktorii Połeć 
z klasy IV, Marysi  
Rymarczyk z kl. I, Mai Kowalik z klasy III. 

Życzenia świą-
teczne zgromadzo-
nym na sali złoży-
ła pani Dyrektor  
Danuta Jasiew-
ska, oraz zaprosiła 
wszystkich gości na 
symboliczne przeła-
manie się jajeczkiem.

Beata Szczygieł
Ilona Szwed
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wziąć udział w konkur-
sie wiedzy o święcie pa-
trona Irlandii.

Dzień Świętego 
Patryka został przy-
gotowany w ramach 
projektu edukacyjnego 
uczniów klasy II a i II b 
pod opieką nauczycie-
lek języka angielskiego 
Anny Rokity i Tatjany 

Rojek – Figarskiej oraz przy wsparciu niezastąpionego Samorzą-
du Uczniowskiego.

Anna Rokita

roZmaitości

Dzień Świętego Patryka w Gimnazjum 
18 marca 2016r. uczniowie naszej szkoły obchodzili Dzień Świę-

tego Patryka – patrona Irlandii. Już na kilka dni wcześniej w szko-
le pojawiły się plakaty, które przygotowali uczniowie klas drugich. 

Można było między innymi poczytać o historii, symbolach i trady-
cjach związanych z tym świętem.

Dla uczniów przygotowano wiele atrakcji, m.in.  pokaz w wyko-
naniu zespołu tańca irlandzkiego – Inis An Rince (co w języku Ga-
elic oznacza Wyspa Tańca), krótkie warsztaty taneczne i prezentacje 
multimedialne. Można było też spróbować zielonego napoju oraz 

Wystartowała wiosenna Liga Ministrantów
Z udziałem naszych ministrantów wystartowała runda rewanżo-

wa Ligi Ministrantów sezonu 2015/2016.
Odwiedziliśmy naszych zawodników 10 kwietnia, którym kibi-

cowali m.in.: ks. proboszcz Marian Czajkowski, Małgorzata Paź 
(której córka doskonale radzi sobie z piłką!) i Andrzej Kwiatkowski. 
Co prawda podczas meczu z Suchedniowem przegrali aż 0:5, ale do 
końca rozgrywek jeszcze daleko – zakończą się one 29 maja.

Na zakończenie Ligi odprawiona zostanie Msza św., później na-
stąpi wręczenie pucharów, rozegrany zostanie mecz Ministranci -  
- Księża.

W dzisiejszych rozgrywkach wystąpili: Adam Antoniak, Igor 
Dąbrowa, Kacper Działak, Jakub Goliński, Patryk Jędrzejczyk, 
Filip Kuliński, Patryk Markiewicz, Patryk Paź i Przemysław  
Sobczyk.

(jaki)
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