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Egzemplarz bezpłatny

„Jesteśmy jedną rodziną…”

* Święto Niepodległości – zaproszenie,
* krwiodawcy nagrodzeni,
* marsz po życie,
* strażackie wybory,
* sukces szachistów,
* z życia szkół,
* Dzień Kolejarza,
* nowości w bibliotece,
* LGD zaprasza do składania wniosków.

Ślubowania nadszedł czas

Sekcja Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Skarżysku Kościelnym 21 października świętowała jubileusz 20.
lecia działalności sekcji na naszym terenie.
–Jesteśmy jedną rodziną – stwierdziła w trakcie spotkania pierwsza prezes sekcji Maria Kulik.
Czytaj na str. 2 i 7

Biskup radomski z wizytą w urzędzie

26 pierwszaków Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
z dniem 5 października stało się pełnoprawnymi uczniami. W tym
dniu w obecności babć i dziadków, rodziców, starszych koleżanek
i kolegów, nauczycieli, a także zaproszonych gości złożyli uroczyste
ślubowanie i zostali pasowani na ucznia.
Czytaj na str. 19

Gminny Dzień Edukacji Narodowej
Tradycją Gminy Skarżysko Kościelne jest coroczne uroczyste
obchodzenie Dnia Edukacji Narodowej w jednej z podległych jej

placówek oświatowych. W tym roku popularny „Dzień Nauczyciela”
świętowany był w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze.
Czytaj na str. 4
Fotorelacja na str. 20

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Henryk Tomasik, ordynariusz
diecezji radomskiej, gościł z wizytą duszpasterską w naszej gminie, w tym
w
siedzibie
Urzędu Gminy
w Skarżysku
Kościelnym
oraz placówkach oświatowych.
Czytaj na
str. 3 i 13

Pasowanie na starszaków

To był ich wielki dzień, 43 wychowanków Przedszkola
Samorządowego w Skarżysku Kościelnym zostało uroczyście pasowanych na starszaka.
Czytaj na str. 9
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W y dar zenia

„Jesteśmy jedną rodziną…”
***
„Nauczyciel to zawód i powołanie,
to zdolności wrodzone i wyuczone,
to umiejętność poświęcenia się,
dla dobra innych osób,
to miłość do dzieci”
		
Zofia Żukowska
***
Taki niezwykły, ale jakże prawdziwy zapis, znalazł się
w „Kronice” Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Skarżysku Kościelnym, która 21 października świętowała jubileusz 20. lecia działalności sekcji na naszym terenie. –
Jesteśmy jedną rodziną – stwierdziła w trakcie spotkania pierwsza
prezes sekcji Maria Kulik. I te słowa najlepiej oddają atmosferę tego
spotkania. Pełnego ciepła, życzliwości, szacunku, wzajemnych życzeń.

Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie Hymnu nauczycieli emerytów

Maria Szymkiewicz, prezes sekcji ze Skarżyska Kamiennej Halina
Karpińska, prezes związku w Skarżysku-Kamiennej Grażyna
Nowak i w Skarżysku Kościelnym Beata Pastuszka. Obecna była
również pierwsza przewodnicząca sekcji Maria Kulik.

Krystyna Nowak wita obecnych

Z nauczycielami – emerytami w tym wyjątkowym dniu obecne
były nasze władze samorządowe: wójt gminy Zdzisław Woźniak,
przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr oraz sekretarz gminy
Monika Mączyńska.

Goście obecni na uroczystości

Na początek spotkania młodzież Zespołu Szkół w Skarżysku
Kościelnym zaprezentowała okolicznościowy program artystyczny.
Również młodzież w jego trakcie skierowała wiele ciepłych słów pod
adresem nauczycieli – emerytów.

Zdzisław Woźniak, Paweł Wiatr i Monika Mączyńska

Nim padły słowa powitania i oficjalnie rozpoczęło się spotkanie
wszyscy zebrani wspólnie zaśpiewali „Hymn nauczycieli emerytów”.
W pamięć zapadły słowa refrenu:
„Oni zawsze swój zawód cenili.
Dzieci jawnie i tajnie uczyli.
Pokolenia płyną jak woda,
Młodzi znów zastąpią nas”.
W tej podniosłej chwili na sali Szkoły Podstawowej w Skarżysku
Kościelnym wspólnie zasiedli również byli i obecni nauczyciele,
dyrektorzy szkół z gminy, przedstawiciele związków zawodowych:
prezes Zarządu Okręgowego Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP

Program artystyczny
dok. na str. 7
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Biskup radomski z wizytą w urzędzie
Jego
Ekscelencja
Ksiądz
Biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej,
gościł z wizytą duszpasterską
w naszej gminie, w tym w siedzibie Urzędu Gminy.
W
godzinach
popołudniowych
12
października
miało miejsce jego spotkanie
z pracownikami Urzędu Gminy,
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Gminnej Biblioteki
oraz Samodzielnego Publicznego
Biskupa Henryka Tomasika i ks. Zakładu Opieki Zdrowotnej.
proboszcza Mariana Czajkowskiego
Dostojnego gościa, który przydo Urzędu Gminy zapraszają wójt
był wraz z księdzem proboszczem
Zdzisław Woźniak i przewodnicząMarianem Czajkowskim, przywicy rady Paweł Wiatr
tali wójt gminy Zdzisław Woźniak

Skarżysko Kościelne
pomoc przy aplikowaniu o dofinansowanie, czy też
o dotacje na remont
kościoła do różnych
instytucji i funduszy.
Punktem kulminacyjnym spotkania
było okolicznościowe
przemówienie
Jego Ekscelencji ks.
biskupa
Henryka
Tomasika. Pasterz
naszej diecezji wyraził podziękowanie za

Głos zabrał ksiądz proboszcz
Marian Czajkowski

Gość otrzymał pamiątki związane z gminą
Powitania gościa najpierw dokonał wójt Zdzisław Woźniak

oraz przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr.
Po przekroczeniu progu siedziby Urzędu Gminy, czcigodny
gość zwiedził część obiektu.
Następnie na sali konferencyjnej
w imieniu zebranych słowa przywitania wygłosił wójt Zdzisław
Woźniak, a sekretarz Monika
Mączyńska wręczyła księdzu biskupowi kwiaty.
Ciepłe słowa powitania pasterza Diecezji Radomskiej wypowiedział również w imieniu
przybyłych oraz rady gminy jej
przewodniczący Paweł Wiatr.
Kwiaty księdzu biskupowi wręcza
Przed zajęciem miejsc za sto- sekretarz gminy Monika Mączyńska

Równie przewodniczący rady gminy
powitał księdza biskupa

łem, ksiądz biskup odmówił
z zebranymi modlitwę przed
posiłkiem. W trakcie poczęstunku głos zabrał proboszcz
parafii p.w. Świętej Trójcy
ks. Marian Czajkowski.
Wspominając początki przygotowania do gruntownej
renowacji zabytkowej świątyni parafialnej, ks. proboszcz
wyraził podziękowanie za
okazaną przez Urząd Gminy

okazywaną pomoc
dla parafii i proboszcza, za liczne
dowody życzliwości i za pełnienie
służbowych obowiązków urzędowych dla dobra
społeczeństwa
z
cierpliwością
i rzetelnością.
Ku dobremu
wspominaniu wiPożegnanie gościa
zyty w naszym
Urzędzie Gminy zostały przekazane na ręce ks. biskupa Henryka
Tomasika pamiątkowe upominki z obchodzonego niedawno
Jubileuszu Gminy Skarżysko Kościelne oraz podpisany przez wszystkich obecnych na spotkaniu pamiątkowy album książkowy.
Na zakończenie dostojny gość pożegnał się w geście uścisku dłoni
z każdym z obecnych na spotkaniu.
Pamiątką dla przyszłych pokoleń pozostanie wpis Jego Ekscelencji
ks. biskupa Henryka Tomasika w księdze pamiątkowej Urzędu
Gminy następującej treści:
„Adveniat Regnum Tuum…”
„Przyjdź Królestwo Twoje…”
„Bardzo dziękuję za spotkanie z pracownikami Urzędu Gminy.
Życzę Bożego błogosławieństwa w pracy dla ludzi
w duchu zatroskania o dobro wspólne.
Szczęść Boże”.
Robert Gładyś
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Gminny Dzień Edukacji Narodowej

Tradycją Gminy Skarżysko Kościelne jest coroczne uroczyste obchodzenie Dnia Edukacji Narodowej w jednej z podległych jej placówek oświatowych. W tym roku popularny „Dzień Nauczyciela” świętowany był w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze.

W czwartek 13 października dzięki gościnności prezesa OSP
Grzybowa Góra Mariana Gładysia, wszyscy zaproszeni goście zasiedli na sali miejscowej remizy, aby obejrzeć program artystyczny przygotowany przez uczniów, a także odebrać akty nadania stopni awansu
zawodowego oraz nagrody przyznane przez wójta gminy Zdzisława
Woźniaka.
Uroczystość rozpoczęło wystąpienie dyrektor szkoły Małgorzaty
Strzelec, która ciepło powitała licznie zgromadzonych przedstawicieli władz gminy, dyrektorów szkół, nauczycieli, emerytowanych
nauczycieli, radę rodziców przy SP w Grzybowej Górze, prezesa OSP
Grzybowa Góra, pracowników administracji i obsługi z placówek
oświatowych oraz wszystkich zgromadzonych przyjaciół szkoły.
Następnie
M.
Strzelec
złożyła
życzenia
wszystkim pracownikom
oświaty, kierując do
nich między innymi
te słowa: -Bądźcie
zdrowi, zadowoleni
z pięknej pracy, którą wykonujecie, zadowoleni z uczniów.
Nie
zaznawajcie
kłopotów i trosk,
bądźcie
pogodni i uśmiechnięci.
Niech się spełnią Wasze marzenia dotyczące życia osobistego i zawodowego.
Po odczytaniu listu Jana Ulewińskiego, przewodniczącego
Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych, rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Najpierw na salę wprowadzony został sztandar
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szkoły, a następnie wójt Zdzisław Woźniak oraz sekretarz gminy
Monika Mączyńska wręczyli dyrektorom szkół nagrody okolicznościowe, które otrzymali: Witold Woźniak (dyrektor Zespołu Szkół
w Skarżysku Kościelnym), Barbara Kocia (Przedszkole Samorządowe
w Skarżysku Kościelnym), Elżbieta Jaromin (SP Lipowe Pole),
Danuta Jasiewska (SP Majków), Małgorzata Strzelec (SP Grzybowa
Góra). Wyróżniona została także Barbara Stodulska – emerytowana
dyrektor SP Kierz Niedźwiedzi.
Wójt wręczył także
akty nadania stopnia
awansu
zawodowego
nauczyciela mianowanego Annie Rokita oraz
Tomaszowi Dulęba. Na
ręce Krystyny Nowak,
przewodniczącej sekcji
emerytów i rencistów
ZNP gminy Skarżysko
Kościelne, wójt przekazał bukiet kwiatów
i najlepsze życzenia. Na
zakończenie Z. Woźniak złożył życzenia wszystkim pedagogom dziękując im za ofiarną, rzetelną pracę i życząc sukcesów zawodowych.
Po przemówieniu na scenie pokazali się uczniowie SP w Grzybowej
Górze, którzy polonezem zainicjowali część
artystyczną
programu
przygotowanego
z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Po wyprowadzeniu sztandaru pierwsze wystąpiły najmłodsze dzieci
z punktu przedszkolnego w piosence i układzie
„Krasnoludki” przygotowanym przez Agnieszkę
Zaborską, Anetę Makowską, Jolantę Kobierską. Później w pełnych
humoru scenkach zaprezentowali się uczniowie klas I-VI skarżąc się
na los belfrów we współczesnej szkole. Artyści przygotowali występ
pod okiem Justyny Klimaszewskiej-Malik, Justyny Rokity, Joanny
Sieczka i Katarzyny Kowalik. Wierszom i scenkom towarzyszyły piosenki o szkole, pedagogach i trudach nauki wykonywane przez chór
szkolny.
Po dzieciach, których występy zebrały gromkie brawa,
na scenie pojawili się zaproszeni goście. Jako pierwsza
wystąpiła wokalistka jazzowa
Sylwia Nadgrodkiewicz, która
zaśpiewała kilka klasycznych
polskich piosenek. Po niej wystąpiła w pokazie tańca para
taneczna z Kieleckiego Klubu
Tańca Magdalena Kowal i Wojciech Mazurek. Za swój występ zebrali
oni gromkie brawa od wszystkich podziwiających ich umiejętności.
Oprawę muzyczną całej uroczystości zapewnił DJ Tomasz Gluza,
a nad bezpiecznym przebiegiem całości czuwali nauczyciele z SP
Grzybowa Góra.
Dyrekcja Szkoły oraz Rada Pedagogiczna z Grzybowej Góry pragną podziękować Panu Marianowi Gładysiowi oraz druhom OSP za
przygotowanie sali w miejscowej remizie, Rodzicom za pomoc w zorganizowaniu całej uroczystości.
Rafał Lipka
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Marsz po zdrowie i życie

Krwiodawcy nagrodzeni
Od 1 lipca do 30
września 2011 r. trwał
Konkurs Krwiodawców,
który miał na celu zachęcenie ludzi w wieku
od 18 do 65 lat, by podzielili się bezcennym
lekiem jakim jest krew.
Każdy, spośród 768
dawców, który oddał
w tym okresie krew brał udział w losowaniu nagród rzeczowych,
które odbyło się 30 września br. Z naszej gminy nagrodę w postaci
roweru wygrała Małgorzata Kowalik z Lipowego Pola Plebańskiego,
zaś MP4 Damian Pypeć
z Majkowa i Wojciech
Błach z Grzybowej Góry.
W sumie przez cały
okres trwania akcji krew
oddano 768 razy, co łącznie dało 345,6 litrów krwi.
W ubiegłym roku oddano
317,25 litrów krwi.
Fundatorami nagród
w tym roku byli: prezydent Skarżyska-Kamiennej, burmistrzowie: Suchedniowa i Szydłowca
oraz wójtowie: Skarżyska Kościelnego, Bliżyna, Łącznej i Mirca. W tą
edycje konkursu aktywnie włączył się również skarżyski oddział PCK.
(jaki)

II Skarżyski Marsz „Różowej Wstążeczki” przeszedł w dniu 7 października ulicami Skarżyska-Kamiennej. Barwny korowód, choć pod
parasolami ze względu na padający deszcz, wyruszył punktualnie
o godzinie 12.00 ze skarżyskich Plant, po czy w asyście policji, z różowymi balonami w rękach, dotarł na plac przy Miejskim Centrum
Kultury
Piknik profilaktyczny to również zabawa, na którą złożyły się
występ zespołu Papa Mobile oraz Sylwii Nadgrodkiewicz i Darka

Sołtys XXI wieku!
Gabriel Szewczyk, sołtys Grzybowej Góry, zajął II miejsce w wojewódzkim konkursie „Sołtys XXI wieku”, którego organizatorem był
przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Gos.
Bernatka. Pyszny poczęstunek przygotowały Koła Gospodyń
Wiejskich z Mostek i Grzybowej Góry. W marszu wzięła udział również grupa pań z zespołu „Romano”.
W cytomammobusie stojącym przy MCK każda kobieta w wieku
50-69 lat mogła zrobić mammografię piersi oraz cytologię, jeżeli znajdowała się w przedziale wiekowym 25-59 lat.

Najwięcej osób oddało głos na Wojciecha Jóźwika, sołtysa wsi
Trzeszków, w gminie Pawłów. Drugie miejsce zajął Gabriel Szewczyk,
jeden z założycieli zespołu „Grzybowianki”, organizuje festyny rodzinne, przeglądy zespołów ludowych. „Pomaga potrzebującym, zna codzienne problemy mieszkańców, dba o rozwój wsi. Dał się poznać jako
promotor kuchni regionalnej i staropolskiej”/- podkreślały osoby głosujące na sołtysa Grzybowej Góry. Trzecią lokatę zdobyła Małgorzata
Kozubek, sołtys wsi Masłów I.
Trzej najlepsi zdaniem głosujących sołtysi otrzymali nagrody pieniężne w wysokości: 1500 zł za pierwsze miejsce, 1000 za drugie i 500
zł za trzecie miejsce.
(jaki)

Marsz „Różowej Wstążeczki” zorganizowali: Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna, Zespół Opieki Zdrowotnej, Miejskie
Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz skarżyski Klub Amazonek.
Ogólnopolskie Marsze „Różowej Wstążeczki” mają na celu popularyzowanie wiedzy o raku piersi i szyjki macicy oraz zachęcenie kobiet
do wykonywania profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych.
Jacenty Kita
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Strażacy ochotnicy wybrali nowe władze
w powiecie

Po upływie pięcioletniej kadencji III Zjazd Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Skarżysku – Kamiennej wyłonił nowe władze związku. Stało się to
w trakcie obrad, do jakich doszło w dniu 1 października br. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP.

Kanię, wójta Skarżyska Kościelnego Zdzisława Woźniaka oraz
Bliżyna Mariusza Walachnię. Obecny był również kapelan powiatowy strażaków ks. dr Jerzy Karbownik, który udzielił błogosławieństwa obecnym na zjeździe.
Przewodniczącym obrad na wniosek A. Bętkowskiego delegaci
wybrali Zdzisława Kuźduba, który w bardzo sprawny i profesjonalny
sposób przeprowadził zjazd.
Po wyłonieniu komisji zjazdowych, a także wręczeniu odznaczeń,
dyplomów i podziękowań sprawozdanie z pięcioletniej kadencji złożył prezes A. Bętkowski. –Nasze jednostki plasują się bardzo wysoko w skali województwa pod względem mobilności, ilości wyjazdów
i sprawności bojowej – stwierdził prezes przytaczając zarazem statystykę.
Rok

Łączna ilość zdarzeń
w powiecie

Udział OSP w łącznej liczbie
zdarzeń

2006

1254

665

2007

1108

548

2008

1113

546

2009

1168

626

2010

1273

652

Mimo dobrej bazy lokalowej oraz wyposażenia naszych jednostek podstawowym problemem strażaków ochotników w powiecie jest
wiek wozów bojowych, których średnia wynosi 23 lata.
Wysokich osiągnięć druhom ochotnikom pogratulował prezes
ZW OSP poseł Mirosław Pawlak.

Zjazd sprawozdawczo – wyborczy otworzył dotychczasowy prezes oddziału powiatowego poseł Andrzej Bętkowski, który powitał obecnych na zjeździe delegatów z 13 jednostek działających w powiecie oraz gości: prezesa ZW ZOSP RP w Kielcach posła Mirosława
Pawlaka, komendanta powiatowego PSP w Skarżysku – Kamiennej
Sylwestra Hamerę, starostę Michała Jędrysa, przedstawicieli samorządów gminnych: zastępcę burmistrza Suchedniowa Stanisława
Najważniejszym punktem zjazdu był wybór nowych władz powiatowych, który ostatecznie ukształtował się w sposób następujący:
prezes - Andrzej Bętkowski, wiceprezesi - Michał Jędrys, Sylwester
Hamera, Zdzisław Kuźdub (Bliżyn), Tadeusz Chyb (Lipowe Pole),
sekretarz - Janusz Tasak (Suchedniów), skarbnik - Marek Odelski
(Łączna), członkowie prezydium Marcin Machowski i Andrzej
Markiewicz (Skarżysko – Kamienna) oraz członkowie zarządu: Józef
Dąbrowski (Sorbin), Paweł Żak (Bliżyn), Jan Sztab (Mroczków),
Czesław Olejarz (Nowy Odrowążek), Jan Kuliński (Nowki), Piotr Zep
(Wołów), Stanisław Korus (Łączna), Andrzej Sufin (Suchedniów),
Marek Malicki (Ostojów), Piotr Janiec (Kierz Niedźwiedzi), Dariusz
Sasal (Kierz Niedźwiedzi) i Marian Gładyś (Grzybowa Góra).
Wyłoniono również komisję rewizyjną w składzie: Ryszard Kopeć
(Sorbin), Stanisław Niziołek (Lipowe Pole) oraz Dariusz Wilkosz
(Łączna).
Delegatami na zjazd wojewódzki wybrani zostali Andrzej
Bętkowski i Zdzisław Kuźdub.
Jacenty Kita

6

Nasza Gmina

LIS TO PAD 2011

Jub ileusz nauc z ycieli i em ery tów
dok. ze str. 2

„W naszej pamięci to pozostanie, na nasze piękne rozstanie” – tymi
słowami młodzież zakończyła występ. Szczególny wymiar i treści miał
utwór muzyczny w wykonaniu dwojga skrzypków. Program z uczniami przygotowały Renata Wolska, Beata Pastuszka i Monika Chrobot.

Tak piękna uroczystość to także czas składania gratulacji z jednej, a życzeń z drugiej strony. Zabierając głos wójt gminy Zdzisław
Woźniak powiedział: -Składam wam głęboki pokłon i szacunek za
wasz trud i pracę. Widzę na tej sali nauczycieli, którzy mnie kształtowali. Pielęgnujcie nadal swe działania, a gmina ze swej strony będzie
was w tym wspierać. Dokładam się do życzeń młodzieży i życzę pogody ducha, zadowolenia z życia i satysfakcji z pracy, którą wykonaliście. Również Paweł Wiatr, przewodniczący rady gminy, odniósł się
do swych nauczycieli i wychowawców. –Wyrażam dumę i szacunek, że
byliście moimi nauczycielami, że ukształtowaliście moje życie.

Młodzi skrzypkowie

Występ młodzieży zakończył pokaz multimedialny pokazujący
historię sekcji, jej członków, codzienną pracę: wycieczki, wspólne spotkania.
Życzenia jubileuszowe

W imieniu władz wojewódzkich oraz prezes świętokrzyskiego
ZNP Wandy Kołtunowicz życzenia złożyła Maria Szymkiewicz. Głos
zabrały również Maria Kulik, Halina Karpińska, Grażyna Nowak
i Witold Woźniak, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych. Odnosząc się
do okazałego kosza róż, które panie następnie otrzymały, stwierdził:
-Rozkwitajcie pięknie, jak te kwiaty.
Z kolei prezes sekcji ZNP w Skarżysku Kościelnym Beata
Pastuszka wręczyła seniorkom dyplomy podziękowania i okolicznościowe listy.
Skoro jubileusz, musiał być tort, a nawet dwa.
Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek.

Występ seniorek

Nauczyciele seniorzy również potrafią pokazać, na co ich stać. Pięć
pań, na co dzień śpiewających w Zespole Pieśni, Tańca i Rozrywki
„Romano”, zaśpiewało pięć wzruszających piosenek.

Jubileuszowe torty

Wiersz recytuje Jadwiga Kaleta

Panie uprawiają również twórczość poetycką. Dwa wiersze o Janie
Pawle II zarecytowała Jadwiga Kaleta, a o dylematach współczesnego
nauczyciela w formie poetyckiej mówiła Teresa Celska.

Nauczyciele – emeryci swą organizację powołali 50. lat temu.
Na ziemi świętokrzyskiej do najstarszych należą sekcje w Kielcach,
Końskich i Ostrowcu Świętokrzyskim.
16 października 1991 roku powstała sekcja powstaje w Skarżysku
Kościelnym z inicjatywy przewodniczącej ogniska ZNP Marii Kulik.
W grupie założycielskiej było 29 osób, spośród których wybrano zarząd w składzie: Maria Kulik, Ewa Kotwica, Stanisława Sieczka,
Alicja Wiatr, Alina Dwojak i Wiesława Witkowska.
Aktualnie do sekcji należy 37 osób, w tym 5 powyżej 80. roku życia.
Jacenty Kita
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WÓJT GMINY

Majków się zmienia

oraz

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ODNOWY ZABYTKÓW
PARAFII ŚW. TRÓJCY w SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
zapraszają

wszystkich mieszkańców gminy
na

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości,
która odbędzie się 11 listopada 2011r.

Program uroczystości:
godz. 15.00 –
godz. 15.45 –

Wiele pozytywnych zmian zachodzi w sołectwie Majków.
Aktualnie, po wcześniejszym wykonaniu pokrycia dachowego,
trwają prace związane z termomodernizacją budynku szkoły podstawowej i wykonywania elewacji.

godz. 16.00 –

Msza Św. za Ojczyznę w kościele św. Trójcy
w Skarżysku Kościelnym,
Przemarsz pod obelisk przed Urzędem
Gminy,
złożenie kwiatów,
zapalenie zniczy
oraz okolicznościowe przemówienia,
Wieczornica patriotyczna w Zespole Szkół
Publicznych – wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz koncert galowy laureatów
konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej.
Serdecznie zapraszamy!

Dzień Nauczyciela w zespole szkół

Wreszcie rozpoczęły się, po wcześniejszej budowie kanalizacji,
prace związane z modernizacją drogi od skrzyżowania obok kościoła
do końca ogrodzenia szkoły w kierunku Parszowa. Dzięki zrealizowaniu tego zadania poprawi się nie tylko komfort jazdy kierowców, ale
przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły.
(jaki)

Wielki sukces zawodników „Gromu”
I i III miejsce w Mistrzostwach Polski dla naszych zawodników
W dniach 16-18 września 2011 odbyły się w Kielcach Mistrzostwa
Polski Szkół i Klubów Katolickich. Nasi zawodnicy odnieśli ogromny sukces. Piotr Jędras zajął I miejsce i zdobył tytuł Mistrza Polski,
a Kamil Kocia był III. Podziękowanie otrzymał również wiceprezes
GROM-u Zbigniew Górzyński, który organizuje wszystkie turnieje
szachowe, jest również sędzią, jak i znakomitym zawodnikiem.
Drużyna GROM-u mając takiego kapitana dzielnie spisuje się
w III lidze szachowej woj. świętokrzyskiego, tym samym promując
klub, gminę i powiat na terenie całego województwa.
Szymon Plusa
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Jak co roku w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym
obchodzono Dzień Edukacji Narodowej – święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty. Na uroczystość zaproszono emerytowanych nauczycieli, pracowników obsługi, a także przedstawicieli Rady
Rodziców i władz gminy.
Specjalnie na tę okazję grupa teatralna pod kierunkiem Pawła
Rokity przygotowała humorystyczny spektakl pt. „Z życia nauczyciela
w dniu jego święta”. W trakcie przedstawienia zgromadzona publiczność obejrzała krótki występ uczniów klas III szkoły podstawowej,
przygotowany przez Beatę Pastuszkę i Marzannę Dręga i wysłuchała piosenek chóru szkolnego prowadzonego przez Renatę Wolską.
Scenografię do spektaklu przygotowały Beata Pastuszka, Marzanna
Dręga, Monika Chrobot i Renata Wolska.
Na koniec wszyscy nauczyciele i zgromadzeni zostali obdarowani
drobnymi upominkami, które wykonał samorząd uczniowski gimnazjum wraz z opiekunem Anną Rokitą.
Paweł Rokita

Podziękowanie
Tragiczny żywioł strawił w ogniu stodołę w Grzybowej
Górze. Ich właściciele nie zostali pozostawieni samym sobie
i liczni mieszkańcy gminy pospieszyli im z pomocą.
Chciałbym zatem podziękować za udzieloną pomoc
i wsparcie strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kierza
Niedźwiedziego, pod kierunkiem Dariusza Sasala i Piotra
Jańca, sołtysowi Stefanowi Kiełkowi i mieszkańcom
Skarżyska Kościelnego I oraz radnemu Wojciechowi Płusa
i mieszkańcom Grzybowej Góry.
Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak

LIS TO PAD 2011

Pasowanie na S tar sz aków

Pasowanie na starszaków
To był ich wielki dzień. 43. wychowanków Przedszkola
Samorządowego w Skarżysku Kościelnym zostało uroczyście pasowanych na starszaka.

„Już za roczek cały, staniemy się pierwszakami”.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było pasowanie, czego dokonała dyrektor Barbara Kocia. Po akcie pasowania dzieciaki czyn
ten dokumentowały w kronice odciśnięciem własnego kciuka.

Uroczystość odbyła się 21 października w świetlicy środowiskowej
na ul. Kolonia. W tym ważnym dniu dzieciom towarzyszyli rodzice,
dziadkowie, babcie, nauczyciele i wychowawcy, nasi samorządowcy
w osobie wójta gminy Zdzisław Woźniaka i przewodniczącego rady
gminy Pawła Wiatra (dodajmy, że tym razem również w roli taty).

Kilka słów do najmłodszych i zebranych rodziców skierował wójt
Zdzisław Woźniak obdarowując ich zarazem słodkościami.
Pasowani na starszaka zostali (kolejność przypadkowa, w miarę „wychwytywnia” ich przez nauczycieli z tłumu): Kacper Warwas,
Huber Bąk, Klaudia Rusnak, Agata Sobczyk, Wiktoria Minda,
Obecnych na uroczystym pasowaniu powitała dyrektor przedszkola Barbara Kocia zapraszając na początek do obejrzenia programu artystycznego zatytułowanego „A, B, C…”, który z najmłodszymi
przygotowały wychowawczynie Zofia Sieczka i Monika Sławińska,
zaś muzyczną oprawę zapewniła Anna Tołwińska.

Trema dzieciaków nie zjadła i występ był doskonały. Choć to dopiero najmłodszy okres ich edukacji to można już było usłyszeć słowa:

Milena Ćmiel, Weronika Sieczka, Maja Rosińska, Oliwia Miernik,
Julia Solarz, Lena Kwiatkowska, Wiktoria Stefańska, Oskar Skorek,
Bartosz Gładyś, Jakub Stefaniak, Łukasz Wiatr, Michał Kozieł,
Szymon Woźniak, Wiktor Tomkowski, Paweł Derlatka, Beata
Ulewińska, Dominika Zbieg, Kuba Zbroiński, Wiktoria Szumiał,
Natalia Sołsa, Patryk Straszałek, Michał Węgrzyn, Mikołaj Grzelka,
Martyna Szumiał, Zuzia Adamczyk, Natalia Bilska, Kacper Jaros,
Oliwia Kocia, Jakub Jaros, Maciej Kuźdub, Wiktor Skurski, Klaudia
Purtak, Mateusz Bryzik, Gabrysia Karpeta i Jakub Gluza.
Jacenty Kita
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Nasza Biało – Czerwona
Trzynastu młodych recytatorów wzięło udział w konkursie pod powyższym hasłem zorganizowanym przez
Stowarzyszenie na Rzecz
Odnowy Zabytków Parafii
św. Trójcy.
- Dobrze, że młodzież sięga do klasyki poezji polskiej
– stwierdziła przewodnicząca
jury Teresa Celska.
Nim recytatorzy przystą-

Po wysłuchaniu wszystkich
zaprezentowanych
utworów
szefowa komisji konkursowej
stwierdziła: -Ten wieczór trzeba zapisać na wielki plus organizatorów. Myślę, że powstanie
z niego zaczyn tego dobrego,
co się będzie działo w naszej
miejscowości. Pamiętajmy, że
poezja to dobro.
T. Celska podkreśliła
w szczególności recytację Grzegorza Lecha: -To zakrawa na bardzo
wysoki artyzm, który predysponuje wręcz do szkoły teatralnej.

pili do zmagań obecnych powitała prezes Stowarzyszenia Anastazja
Górzyńska. Powitała młodych miłośników poezji, ich rodziców,
Następnie ogłosiła wyniki zmagań recytatorskich:
Klasy I-III
I miejsce – Patryk Paź
II miejsca – Marysia Gładyś, Patyk Jędrzejczyk i Magda Niziołek
Klasy IV-VI
I miejsce – Ola Walas
II miejsce – Kasia Gajewska
III miejsce – Weronika Adamiec

przewodniczącego rady gminy Pawła Wiatra oraz przedstawiła jury,
w skład którego weszły: Teresa Celska –
przewodnicząca oraz
Monika Mączyńska,
Małgorzata Strzelec,
Anastazja Górzyńska
i Jadwiga Kaleta. Jury
oceniało m.in. dobór
repertuaru, znajomość
tekstu, interpretację
i wyraz artystyczny.
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Gimnazjum
I miejsce – Hubert
Szlęzak
II miejsca – Dorota
Lenzion, Karina Piętak
III miejsce – Arek
Piętak
Liceum Ogólnokształcące
I miejsce – Grzegorz
Lech
II miejsce – Paulina
Kloczkowska
Uczestnicy konkursu
z rąk organizatorów otrzymali dyplomy oraz słodycze, a koncert finałowy i wręczenie nagród
odbędzie się podczas wieczornicy z okazji Święta Niepodległości
w dniu 11 listopada.
Jacenty Kita
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Dzień Seniora z Romano

W dniu 22 października Stowarzyszenie Kultury „Romano” dla
swych członków zorganizowało spotkanie z okazji Dnia Seniora.
Takie spotkania stają się już tradycją w bieżącej działalności seniorów.

Obecnych w świetlicy przy ul. Kolonia powitała prezes
Stowarzyszenia Krystyna Staszewska. Z seniorami w tym dniu obecni
byli radna powiatowa Danuta Banaczek, przewodniczący rady gminy

Paweł Wiatr a w godzinach wieczornych, po zakończeniu konkursu
recytatorskiego, odwiedziła ich sekretarz gminy Monika Mączyńska.
Do seniorów na okoliczność ich święta ze Skarżyska – Kamiennej
przyjechał teatr „Igraszka” działający przy Miejskim Centrum Kultury

w ramach Uniwersytetu III wieku.
Nim aktorzy weszli na scenę głos zabrał przewodniczący rady
Paweł Wiatr: -Senior brzmi dumnie, choć patrząc na aktywność ludzi starszych, trudno dziś uchwycić tą granicę, kiedy można czuć się
seniorem. Można powiedzieć, że aby dom był solidny, musi mieć porządne fundamenty. To właśnie wy jesteście tą opoką.

Występ aktorów zapowiedziała kierownik grupy Teresa Stańczuk,
składając jednocześnie życzenia naszym seniorom. Teatr zaprezentował, w sposób niezwykle wesoły i humorystyczny, inscenizację słowno
– muzyczną zatytułowaną „Lokomotywa dziejów, czyli kobieta dojrzała”.

Po występie odbył się wspólny poczęstunek przygotowany
przez organizatorów.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie teatrowi
„Igraszka” oraz reżyser przedstawienia Teresie Stańczuk za uatrakcyjnienie spotkania.
Jacenty Kita
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Najmłodsi w bibliotece
Wzorem lat ubiegłych przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego
w Skarżysku Kościelnym wraz ze swoimi wychowawcami aktywnie
włączyły się do akcji organizowanej przez Fundację ABCXXI Cała
Polska Czyta Dzieciom.
W tym celu dnia 22 IX 2011 r. dzieci odwiedziły Bibliotekę
Gminną i w ten sposób rozpoczęto cykliczne spotkania. Jak co roku,
tak i teraz zostały założone dzieciom karty czytelnika, a podczas spotkań dzieci będą słuchały bajek, będą wykonywały różnorodne prace
plastyczne, odbędzie się wiele konkursów ze znajomości bajek, spotkań z pisarzami.
Zofia Sieczka

Sukces uczniów klas piątych

Uczniowie klas czwartych i piątych Szkoły Podstawowej
w Skarżysku Kościelnym uczestniczą w realizacji ponadregionalnego
projektu „Zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji matematycznoprzyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego – dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych”.
W ramach tego projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach matematyczno – przyrodniczych i komputerowych mających na celu
rozwinięcie u uczniów kompetencji kluczowych poprzez nauczenie
ich stosowania nowoczesnych metod badania otoczenia oraz profesjonalną analizę zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego. Podsumowaniem rocznej
pracy był udział uczniów klas piątych w I Świętokrzyskim Festiwalu
Projektów, który odbył się 24 września 2011 roku w Hucie Szklanej.
Szkołę Podstawową reprezentowali: Gabriela Górecka, Zuzanna

Pakuła, Monika Wiatr, Aleksandra Pająk, Maria Sieczka, Karolina
Róg, Dominika Sławińska, Małgorzata Jakubczyk i Eryk Ngo Ngoc.
Uczniowie pod opieką Agnieszki Witt –
Niewczas, Agnieszki Pakuły, Grażyny
Wiatr i Edyty Bartosiewicz zaprezentowali projekt „Jestem tym, co jem”. Jak
sam tytuł mówi, dotyczył on zasad zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia.
Konkurencja i poziom zaprezentowanych projektów był bardzo wysoki,
jednak uczniowie ze Szkoły Podstawowej
ze Skarżyska Kościelnego nie mieli sobie
równych. Swą prezentacją zachwycili
jury, zostali nagrodzeni gromkimi brawami i otrzymali cenne nagrody. Jako
laureaci I. Świętokrzyskiego Festiwalu
Projektów będą reprezentowali województwo świętokrzyskie na szczeblu ponadregionalny. Trzymamy kciuki i życzymy kolejnych sukcesów.
Agnieszka Pakuła

Spotkanie w bibliotece
Dnia 12.10.2011r. Bibliotekę Publiczną odwiedziły dzieci z klas zerowych Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym.
Dzieci po raz kolejny wzięły udział w głośnym czytaniu, gościem
czytającym była Maria Piwowarska. Wierszy z książeczki s. Teresy
Wędzichy pt. ,,Rodzina Pana Tygodnia” wysłuchały miłe i grzeczne
dziewczynki oraz żywiołowi i uśmiechnięci chłopcy.
W dalszej części spotkania dzieci z entuzjazmem wzięły udział
w „zgaduj zgadula” i chętnie odpowiadały na zagadki przygotowane
przez panią bibliotekarkę.
Na zakończenie dzieci dostały cukierki oraz przygotowane książeczki do poczytania w domu z rodzicami.
Teresa Banaszczyk

Ratujmy zabytkowe nagrobki
Za kilka dni Wszystkich Świętych. Całymi rodzinami udamy
się na cmentarze odwiedzić groby najbliższych.
W dniu tym przed cmentarzem parafialnym w Skarżysku
Kościelnym przeprowadzona zostanie kwesta, z której zebrane pieniądze będą przeznaczone na ratowanie zabytkowych nagrobków.
Organizatorami kwesty jest Stowarzyszenie Ochrony
Zabytków Parafii Świętej Trójcy, Ochotnicza Straż Pożarna oraz
Rycerze Kolumba.
(jaki)
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Wizyta biskupa Henryka Tomasika
w Grzybowej Górze

Pasowanie uczniów I klasy
w Grzybowej Górze

W dniach 9-12
października
bieżącego roku parafię
Skarżysko Kościelne
odwiedził z wizytą kanoniczną J.E.
ks. biskup Henryk
Tomasik.
Drugiego
dnia
odwiedzin
Szanowny Gość wraz
z księdzem proboszczem
Marianem
Czajkowskim zawitał w progi Szkoły Podstawowej w Grzybowej
Górze. Dla niektórych uczniów było to pierwsze spotkanie z księdzem biskupem, ale niektórzy pamiętali wizytę biskupa Zygmunta
Zimowskiego przed kilku laty.
W tym roku wizytacja zbiegła się z obchodami Dnia Papieskiego
w naszej szkole, więc oprócz spotkania z dziećmi, młodzieżą i pracownikami szkoły biskup Tomasik obejrzał program artystyczny poświęcony pamięci papieża Jana Pawła II przygotowany przez Ewelinę
Niewczas oraz uczniów naszej szkoły.
Wyjątkowego
Gościa powitała
dyrektor
szkoły
Małgorzata
Strzelec
oraz
najstarsi i najmłodsi uczniowie
SP w Grzybowej
Górze,
którzy
wręczyli bukiet
kwiatów biskupowi.
W dalszej części nastąpiła część artystyczna, a reporterzy „Magazynu Katolickiego”
przybliżyli postać wielkiego Polaka. We wspomnieniach osób, które
poznały Papieża osobiście, a prezentowanych przez uczniów ujawniła się wielka
osobowość
Karola Wojtyły.
J.E. ks. biskup
Tomasik z zainteresowaniem
obejrzał program,
a następnie rozmawiał z dziećmi,
odpowiadał
na
ich pytania.
Po spotkaniu
z uczniami zwiedził naszą szkołę,
po czym spotkał
się z nauczycielami i pracownikami oraz przedstawicielami rady rodziców, po czym wpisał się do
Kroniki Szkoły słowami: „Życzę Bożego błogosławieństwa w pracy wychowawczej; w kształtowaniu młodych osobowości. Szczęść Boże”.
Wizyta, choć krótka, na długo zostanie w naszej pamięci!
(rl)

Czwartego października uczniowie I klasy uroczyście i „oficjalnie”
dołączyli do grona uczniów naszej szkoły.
Uroczystość zgromadziła wszystkie dzieci uczęszczające do SP
w Grzybowej Górze, które z zaciekawieniem obejrzały program artystyczny, ślubowanie i pasowanie na ucznia. Przejętym pierwszakom
towarzyszyły ich mamy, które ze wzruszeniem oglądały swoje pociechy.

Uroczystość przygotowała Katarzyna Kowalik, która jest wychowawczynią I i II klasy, a także Justyna Klimaszewska-Malik –
wychowawczyni klasy III, które witały w szkolnych murach swoich
młodszych kolegów. Uczniowie musieli wykonać różne zadania, aby
udowodnić, że są godni nosić tarczę szkoły: oddzielali kasztany od
żołędzi, rozwiązywali zagadki zadawane przez starszych kolegów,
śpiewali piosenki, deklamowali wierszyki. Wszystkie próby przeszli
pomyślnie! Dyrektor szkoły Małgorzata Strzelec dokonała pasowania
na ucznia wręczając pierwszakom legitymacje szkolne, tarcze szkoły
oraz dyplomy pasowania. Uczniowie klas II/III sprezentowali „nowym
uczniom” niespodzianki przygotowane na tą okazję, a następnie wszyscy pozowali do pamiątkowych zdjęć.
(rl)

Bitwa pod Gruszką
Koło Weteranów
i Rezerwistów Wojska
Polskiego w Skarżysku
Kościelnym
uczestniczyło w obchodach
67. Rocznicy Bitwy
pod Gruszką.
W programie uroczystości były wystąpienia okolicznościowe
przedstawicieli MON,
posłów, apel pamięci,
złożenie wieńców pod

pomnikiem, a na koniec wspólne ognisko.
Nasze koło pod przewodnictwem Szymona Płusy złożyło wiązankę kwiatów z Zarządem Krajowego Koła Weteranów. Wystąpił również Zespół „Romano” i kabaret „Grom”.
Sz.P.
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Dzień Nauczyciela w Kierzu

Bałtów zdobyty

28 września 2011 r. nasze przedszkolaki i uczniowie klas 0-III
Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim wybrali się na wycieczkę do Bałtowa.

W dniu 14 października to Dzień
Komisji Edukacji Narodowej.
Uczniowie
Publicznej
Szkoły
Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim też
o tym święcie pamiętali. W dniu 13 października 2011 r. pod bacznym okiem rodziców uczcili święto nauczycieli. Najpierw
uczniowie klas starszych przygotowali akademię dla swoich nauczycieli. Wierszem,
piosenką i scenką z życia szkoły wyraziły
wdzięczność za pracę nauczycielom. W całej uroczystości brały udział nasze przedszkolaki. Pan Dyrektor złożył wszystkim nauczycielom życzenia.
Rodzice dopilnowali by każdy pedagog otrzymał życzenia i kwiaty.
Nauczyciele byli bardzo wzruszeni i dziękowali za pamięć.
Jolanta Woźniak

Grzegorz Kasdepke w bibliotece
Na wszystkich czekało wiele atrakcji. Na pewno jedną z nich był
spływ tratwami po rzece Kamiennej, gdzie nad głowami zwiedzających wisiały wielkie praptaki. Każdy z zadziwieniem przyglądał się jak
te stworzenia wyglądały. Następnie wszyscy przesiedli się do wielkiego
żółtego autobusu i zaczęła się przejażdżka po zwierzyńcu. Tam dzieci
zobaczyły zwierzęta z różnych stron świata m. in. lamy, daniele, żubry,
kozy, strusie, dziki, jelenie, gazele, konie, wielbłądy. Przewodnik oprowadził dzieci po parku z dinozaurami i krótko opowiadał o różnych
gatunkach, ich sposobie odżywiania i warunkach życia.

Na końcu wszyscy miło i radośnie spędzili czas na zabawie na placu zabaw, trampolinach, zjeżdżalniach i w kuleczkach. Każdy wrócił
do domu pełen wrażeń i cudownych wspomnień z całej wycieczki.
Kamila Wargacka
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19 października 2011 r. do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Skarżysku Kościelnym przybył długo oczekiwany Grzegorz
Kasdepke, autor książek dla dzieci i młodzieży, scenarzysta i współautor programów telewizyjnych, laureat wielu wyróżnień i nagród za
twórczość literacką, m.in. Nagrody im. Kornela Makuszyńskiego oraz
Nagrody Edukacja XXI.
Autor nawiązał wspaniały kontakt z uczestnikami spotkania.
Razem z czytelnikami „rozgryzał” znaczenie niektórych związków frazeologicznych i zachęcał
wszystkich do przeczytania jego
książek: „Co to znaczy” . Najbardziej
rozśmieszyło widownię stwierdzenie Grzegorza Kasdepke, że kiedy
dzieci „dostają małpiego rozumu
to panie dostają białej gorączki”.
Kiedy zapowiedział swoją mini konferencję prasową, spadła na niego lawina pytań. Odpowiadał na wszystkie, często humorystycznie,
czym rozbawiał młodych słuchaczy. Dowiedzieli się oni np., że często
pomysły czerpie ze spotkań autorskich, i że teraz pisze książkę o piłce
nożnej.
Na zakończenie spotkania pisarz umieszczał dedykacje w swoich
książkach oraz w pamiętnikach czytelników. W podziękowaniu za
ciekawe spotkanie czytelnicy wręczyli Panu Grzegorzowi pluszowego
misia.
Uczestnikami spotkania byli uczniowie kl. II III ze Szkół
Podstawowych: Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Kierz
Niedźwiedzi oraz Lipowe Pole. Spotkanie, w którym uczestniczyło
ponad 70 osób udało się znakomicie.
Teresa Banaszczyk
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Świę to Kole jar z y

Święto Kolejarzy
Osiemdziesiąt pięć lat temu, podpisany przez Prezydenta Ignacego
Mościckiego dekret, powołał do życia, w odrodzonej po ponad wie-

wymi. Powitał ich ks. proboszcz Marian Czajkowski zapowiadając
intencję mszy świętej.

kowej niewoli Rzeczypospolitej, przedsiębiorstwo Polskie Koleje
Państwowe.
Ale dzieje kolejnictwa na naszych ziemiach, podobnie jak tradycja kolejarskiego święta, sięgają połowy XIX wieku, kiedy to w 1851
roku kolejarze z Mysłowic, zakładając swój związek zawodowy, obrali
Świętą Katarzynę Aleksandryjską za patronkę.

Kolejarze skarżyskiego węzła PKP w dniu 23 października obchodzili swe święto na terenie naszej gminy.
Około południa przed kościołem pw. Świętej Trójcy w Skarżysku
Kościelnym zgromadzili się kolejarze ze swymi pocztami sztandaro-

Po wprowadzeniu pocztów do świątyni odprawiona została uroczysta Msza św. w ich intencji.
Gdy zakończyły się uroczystości kościelne kolejarze spotkali się

w świetlicy wiejskiej na ul. Kolonia. Tutaj wręczone zostały dyplomy
i podziękowania, zaprezentowany został humorystyczny program artystyczny a na koniec bawiono się na zabawie integracyjnej.
(jaki)
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Nowości w bibliotece
Coprnwell Bernard, „Zwiastun burzy”.
Anglia, dziewiąty wiek. Wessex,
ostatnie wolne państwo Anglosasów
pod rządami pobożnego króla Alfreda,
walczy o przetrwanie, odpierając kolejne najazdy duńskich wikingów.
Uhtred z Bebbanburga, młody dziedzic ziem zajętej przez Skandynawów
Northumbrii, nie wie, po której stronie
walczyć. Z Duńczykami wiążą go przyjaźnie i pogańska religia. Z kolei saskiemu królowi Alfredowi przysiągł wierność… Od woli Uhtreda oraz jego poczucia lojalności będzie zależało, kto
zwycięży w tej cały czas od nowa wybu-

chającej wojnie.
Losy Alfreda i Uhtreda ciągle się splatają, choć obaj nie są z tego
powodu zadowoleni. Ale w ciężkich czasów sprzymierzeńców się nie
wybiera. Czy jednak rozmodlony król jest w stanie zawierzyć jawnemu poganinowi? Tylko współdziałanie tych dwóch ludzi może zapewnić Anglii przetrwanie.
Pojedynki, wizje pogańskich wieszczek, bitwy, zdrady i pościgi –
oto świat bohaterów „Zwiastuna burzy”.
Zwiastun burzy to druga część, po Ostatnim Królestwie, cyklu
Wojny Wikingów.
Cornwell Bernard, „Ostatnie królestwo”.
Wyspy brytyjskie, dziewiąty wiek,
czas wewnętrznych niepokojów, głodu
i bezpardonowej walki o władzę. Czas
największego najazdu Wikingów w historii.
Syn jednego z angielskich wielmożów, Uther, zostaje porwany w wieku 10
lat. Jako jedyny ocalały z pogromu całego rodu dorasta wśród szczęku mieczy,
pod czułą opieką śmiertelnych wrogów.
Choć nauczył się żyć w zgodzie z zasadami Wikingów, w głębi duszy pozostaje synem Brytanii.
Na jego oczach upadają kolejne królestwa, dokonują się zdrady, przewroty
i krwawe rzezie… Pewnego dnia będzie musiał podjąć decyzję, kim
jest i któremu panu będzie służył.
Los zwiąże go z Alfredem, władcą ostatniego opierającego się
Wikingom królestwa, i da sposobność, by stawił czoła legendarnym
wikińskim wojom, przed którymi drży cała średniowieczna Europa.
Spętany więzami honoru, lojalności i miłości, Uther stanie się tym, od
którego zależeć będą losy całej Brytanii.
Cornwell zanurza czytelnika w okrutnym świecie Ragnara,
Ubby i innych legendarnych wikińskich wojów, przed którymi drży
cała Europa.
Andrzejczuk Beata, „Pamiętnik nastolatki”.
„Pamiętnik nastolatki” to historia pewnej nastolatki, która właśnie
rozpoczyna swój pierwszy rok nauki w gimnazjum. Natalia – główna
bohaterka książki i przede wszystkim jej narratorka (autorka pamiętnika) jest zwyczajna nastolatką, która boryka się z dość zwyczajnymi
problemami. Ma ich (jak się jej wydaje) dość sporo. Pierwszym z nich
jest na pewno niebanalna rodzina, którą pokrótce można przedstawić tak:
- mama – osoba, która ma cały dom na głowie, za wszystkich chce
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być odpowiedzialna. Kocha swoje dzieci choć nie zawsze potrafi się z nimi dogadać.
- tata – ma bardzo dobry kontakt z Natalią, stara się zawsze ją zrozumieć i pomagać w trudnych chwilach.
- siostra Natalii – Zuza – uwielbia pływanie, rzadko bywa w domu
przez treningi, ale mimo to jest na bieżąco z wszystkim co w domu
się dzieje.
- Bazyl – brat Natalii jest już pełnoletni i też rzadko bywa w domu,
skrywa pewną tajemnice….
Drugim chyba znacznie większym problemem naszej bohaterki są
problemy sercowe. Natalia po uszy zakochana jest w Jacku choć i do
Bartosza z czasem zaczyna „coś czuć” nieumiejętność rozszyfrowania własnych uczuć do tych dwojga chłopców sprawia iż Natalia czuje
się często zagubiona. Czy uda jej się w końcu wybrać jednego z nich?
I czy w ogóle można kochać dwóch chłopaków jednocześnie? To trudne pytania na które odpowiedzi możemy starać się w książce znaleźć.
Trzecim problemem z jakim boryka się
Natalia jest jej brat, który skrzętnie przed nią
ukrywa pewną tajemnice, jaką nasza bohaterka
będzie chciała rozwiązać. Choć nie będzie łatwo.
Czy to koniec problemów Natalii?
Zdecydowanie nie, to dopiero ich początek.
Wartka akcja książki oraz mnóstwo tajemnic jakie bohaterka będzie próbowała odgadnąć sprawia iż pozycję tę czyta się niezwykle interesująco. Jest to książka bardzo wciągająca czytelnika, która z łatwością przenosi go w świat tej zwariowanej nieco nastolatki i sprawia, iż mimochodem utożsamia się on z jej główna bohaterka oraz jej problemami. W pamiętniku podobała
mi się zarówno narracja, która była prowadzona bezbłędnie jak również dialogi, które były interesujące, momentami śmieszne, ale przede
wszystkim szczere.
Czego mi w książce brakowało? Chyba najbardziej jakiegokolwiek
motywu muzycznego.. Nastolatki z reguły utożsamiają się z muzyką i w chwilach smutku czy radości słuchają swoich ulubionych ballad czy rockowych kawałków, które jak często twierdzą pomagają im
odreagować. W książce „Pamiętnik nastolatki” niestety nic o muzyce
nie było wspomniane, a chyba ciężko sobie teraz wyobrazić nastolatka, który nie posiada ipoda czy innego sprzętu muzycznego, który towarzyszył by mu w drodze do lub ze szkoły.
„Pamiętnik nastolatki” to książka o przyjaźniach, miłości, o niełatwych czasem relacjach między rodzicami a dorastającymi dziećmi.
To również historia o marzeniach i ich realizacji i poszukiwaniu własnej osobowości oraz o tym, iż życie nastolatki potrafi w jednej chwili być fascynująca a w innej zupełnie beznadziejne. Ale to także opowieść o rodzinie, która tak naprawdę często jest najważniejsza w naszym życiu.
Morgan Vered, „Zakazana miłość”.
Poznaj prawdziwą historię Szerin, piętnastoletniej afgańskiej piękności, która podczas wojny wyemigrowała ze swoją ortodoksyjnie religijną rodziną do
Emiratów Arabskich.
Dziewczyna przeżywa piekło, gdy zakochuje się w młodym Hindusie, Amarze,
który jest chrześcijaninem. Szerin ma tylko
jedno marzenie: chce żyć z miłością swojego życia. Tymczasem jej rodzina jest gotowa na wszystko, aby do tego nie dopuścić.
Miłość Szerin jest wystawiana na liczne próby, a ona sama narażona na przemoc, skazana na domowy areszt, wywieziona z kraju i poddawana praktykom czarnej magii.
Teresa Banaszczyk
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Jak bawili się nasi przodkowie?
O tym można się było
przekonać podczas festynu
familijnego
zorganizowanego przez Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi Skarżysko
Kościelne „Grom” w dniu 25
września na scenie obok urzędu gminy.
W trakcie festynu można
było spróbować sił w chłopskim golfie, wziąć udział w biegu z fajerką, zagrać w kamienie lub w kości, uczestniczyć
w konkursie tanecznym czy
wędkarskim. Wieczorem do
zabawy tanecznej przygrywał
DJ Tomasz Gluza.
Cykl gier i zabaw prowadzili Marta Kowalik – Staps oraz

Szymon Płusa, a wszyscy ich
uczestnicy otrzymali podziękowania i medale za udział
w zabawie.
Organizatorzy
pragną
podziękować wójtowi gminy
Zdzisławowi
Woźniakowi
i sekretarz gminy Monice
Mączyńskiej za udział i udostępnienie placu oraz muszli koncertowej, zespołowi
Romano za pomoc w przeprowadzeniu turniejów, starostwu za pomoc finansową, Tomaszowi
Gluzie za bezpłatne prowadzenie wspaniałej zabawy tanecznej, dziewczynom z K2,
firmie Trofea Sport Poland
z Kielc, firmie poligraficznej
WAX z Kielc oraz wszystkim
uczestnikom zabawy.
Jacenty Kita

Komunikat Powiatowego Urzędu Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku – Kamiennej w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu
Społecznego na rok 2011, ogłasza szósty nabór wniosków o:
- zawarcia umowy o zorganizowanie stażu (Fundusz Pracy),
- dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności
gospodarczej (projekt systemowy „Teraz praca”),
- o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
(Funduszu Pracy).
Wnioski można składać od 02.11.2011r. do 14.11.2011r. bezpośrednio w budynku PUP Skarżysko – Kamienna w godz. 7:00 – 15:00.
Złożone wnioski zostaną poddane ocenie formalno – prawnej
oraz merytorycznej w terminie do 30.11.2011r. przez powołany zespół zadaniowy.
W ramach szóstego ogłoszonego naboru wniosków przewidziana pula środków finansowych, w ramach których zostaną podpisane
umowy, wynosi co najmniej:

na organizację staży – 104 000 zł
na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej – 90 000 zł
- na refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
– 180 000 zł
W ramach szóstego naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu Urząd będzie uwzględniał do realizacji tylko wnioski
składane przez podmioty nienakierowane na osiąganie zysku (m.in.
jednostki budżetowe).
Umowy w sprawie organizacji staży będą podpisywane na okres
3 miesięcy.
UWAGA!
Po uwzględnieniu uwag i wniosków zgłoszonych przez bezrobotnych oraz pracodawców zostały wprowadzone NOWE ZASADY
REALIZACJI WNIOSKÓW i WNIOSKI, które dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej.
Prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się z obowiązującymi zasadami, regulaminami oraz wnioskami oraz o prawidłowe wypełnienie wszystkich pól we wnioskach oraz załącznikach.
Urząd nie ponosi odpowiedzialności za złożenie wniosku na nieobowiązującym formularzu. Przed złożeniem wniosku należy się
upewnić, iż wniosek wypełniony jest na obowiązującym formularzu.

SZACHOWE GRAND PRIX 2011
Gminy Skarżysko Kościelne
Wyniki VI turnieju - 23 października 2011r.
Kategoria „open”
1. Jędras Piotr - Skarżysko Kościelne
2. Kocia Kamil - Skarżysko - Kamienna
3. Socha Zdzisław - Stąporków
4. Górzyński Zbigniew - Skarżysko Kościelne
5. Cichocki Mariusz - Skarżysko - Kamienna
6. Kabała Krzysztof - Majków
7. Jędras Tomasz - Skarżysko Kościelne
8. Gładyś Grzegorz - Skarżysko Kościelne
9. Orłowski Jarosław - Sadek
10. Żołądek Paulina - Skarżysko - Kamienna
11. Czubak Zbigniew - Skarżysko Kościelne
12. Wojton Zenon - Skarżysko Kościelne
13. Sieczka Zdzisław - Skarżysko Kościelne
14. Stępień Piotr - Skarżysko - Kamienna
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klas.

8
7
6
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
1

30
26
23
20
18
16
14
13
12
11
10
9
8
7

-

Klasyfikacja po 6 turniejach
Kategoria „open”		
1. Jędras Piotr ( j ) - Skarżysko Kościelne
2. Socha Zdzisław - Stąporków
3. Kocia Kamil ( j ) - Skarżysko - Kamienna
4. Górzyński Zbigniew - Skarżysko Kościelne
5. Siek Jerzy - Świerczek.
6. Jędras Tomasz - Skarżysko Kościelne
7. Cichocki Mariusz - Skarżysko - Kamienna
8. Gładyś Grzegorz - Skarżysko Kościelne
9. Dudek Zdzisław - Skarżysko - Kamienna
10. Czubak Zbigniew - Skarżysko Kościelne
11. Kabała Krzysztof - Majków
12. Żołądek Paulina - Skarżysko - Kamienna
13. Wojton Zenon - Skarżysko Kościelne
14. Sieczka Zdzisław - Skarżysko Kościelne
15. Stępień Piotr - Skarżysko - Kamienna
16. Słoka Andrzej - Stąporków
17. Dąbrowski Zygfryd - Stąporków

Pkt.

Pkt.

Ilość
turniejów

- 150
5
- 117
5
- 109
5
- 102
6
- 93
5
- 76
6
- 74
5
- 70
5
- 66
5
- 43
6
- 41
4
- 41
4
- 41
6
- 40
6
- 32
5
- 29
3
- 21
3
Zbigniew Górzyński
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ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ogłasza nabór
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu „małych projektów”, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”
działającego na terenie gmin:
Mirzec i Skarżysko Kościelne
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 17.10.2011 r. do 07.11.2011 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”,
Mirzec Stary 9, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 7 listopada 2011 roku
o godzinie 14:00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym
formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl,
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.
prow.sbrr.pl i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na
Rzecz Rozwoju” www.lgdrazem.eu
Kryteria oceny zgodności operacji z LSR oraz kryteria wyboru operacji wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów przez Lokalną Grupę Działania udostępnio-

ne są na stronach: Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego
i Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”
oraz do wglądu w siedzibie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”, Mirzec Stary 9 od poniedziałku
do piątku w godz. 8:00 - 14:00.
Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów w 2011 roku wynosi 131.096,61zł.
Minimalne wymagania określone w LSR, których spełnienie jest
niezbędne do wyboru projektów z zakresu ,,małych projektów”- uzyskanie minimum 25% punktów z oceny według lokalnych kryteriów
wyboru operacji w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia
wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod
numerem telefonu: (41)276-71-87.

Wnioski czekają na decyzję

finansowania tych grantów jest Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Wnioski te obecnie są na etapie ostatecznej oceny
merytorycznej, a warto po te pieniądze sięgać, gdyż dofinansowanie w tym przypadku wynosi aż 70% całkowitych kosztów
zadania – mówi Monika Mączyńska, sekretarz gminy.
O jakie projekty chodzi?
Pierwszy z nich nosi nazwę „Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez renowację kapliczki wraz z zagospodarowaniem
terenu, jako miejsca spotkań w celu kultywowania tradycji”
w Lipowym Polu Skarbowym. Wartość brutto szacowana jest
na 42.504,37 zł.
„Pamięć o przodkach to nasz wspólny obowiązek – remont
pomnika pamięci pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców Skarżyska Kościelnego z funkcjonamym zagospodarowaniem terenu” – to tytuł drugiego projektu. Chodzi o pomnik obok Naftobazy. Jakieś trzy – cztery miesiące temu wójt
Zdzisław Woźniak odpowiadając na interpelację radnego
Zbigniewa Górzyńskiego w tej sprawie zapewniał, że gmina
poczyni w tym kierunku starania i wszystko wskazuje na to,
że obietnica zostanie dotrzymana. Wartość projektu opiewa na
32.203,33 zł.
I wreszcie projekt trzeci noszący nazwę „Nasze miejsce –
przystosowanie Szkoły Podstawowej w Majkowie dla potrzeb
świetlicy wiejskiej”. Wartość brutto – 22.507,27 zł.
Jacenty Kita

Gmina poszukuje środków finansowych z różnych źródeł na
realizację wielozakresowych działań, nie tylko inwestycyjnych,
ale na przykład
z szeroko rozumianego zakresu sfery
dziedzictwa narodowego i kulturowego. Jednym z owych
źródeł jest Lokalna
Grupa
Działania
„Razem na Rzecz
Rozwoju”,
którą
Gmina Skarżysko
Kościelne
tworzy
wspólnie z Gminą
Mirzec. –Za pośrednictwem LGD
w Świętokrzyskim
Biurze
Rozwoju
Regionalnego złożyliśmy trzy wnioski
w ramach małych
grantów. Źródłem
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wi tamy w szkole

Ślubowania nadszedł czas

26 pierwszaków Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
z dniem 5 października stało się pełnoprawnymi uczniami. W tym
dniu w obecności babć i dziadków, rodziców, starszych koleżanek
i kolegów, nauczycieli a także zaproszonych gości złożyli uroczyste
ślubowanie i zostali pasowani na ucznia.

Po wprowadzeniu na salę pocztu sztandarowego szkoły i odegraniu „Mazurka Dąbrowskiego” głos zabrała wychowawczyni klasy I
Anastazja Górzyńska witając serdecznie obecnych na ślubowaniu.
Dzieciom w tym ważnym dla nich dniu towarzyszyli goście w osobach: wójta gminy Zdzisława Woźniaka, dyrektora Zespołu Szkół
Publicznych Witolda Woźniaka, zastępcy dyrektora Doroty Gibas
oraz dyrektor Przedszkola Samorządowego Barbary Kocia.
Nim nadszedł moment ślubowania w programie artystycznym uczniowie pochwalili się tym, czego udało im się nauczyć
w pierwszym miesiącu nauki. Oprawę muzyczną występu zapewniła Renata Wolska.

Po ślubowaniu każdego ucznia dyrektor szkoły ołówkiem pasował na ucznia, a odcisk kciuka w księdze pamiątkowej szkoły, będzie
tego dowodem na lata. –Wkraczacie w nowy etap życia, który będzie
kształtował wasze postawy i wychowanie. Przynieście chlubę swoim
rodzicom, nauczycielom i szkole – powiedział do pierwszaków wójt
Zdzisław Woźniak.

Uczniami klasy I SP w Skarżysku Kościelnym zostali: Mateusz
Bonio, Igor Dąbrowa, Alicja Derlatka, Roksana Glijer, Aleksandra
Gładyś, Maria Gładyś, Jakub Goliński, Patryk Jędrzejczyk,
Gabriela Kaluga, Sandra Kowalik, Monika Król, Filip Kuliński,
Julia Łubek, Patryk Paź, Ewa Pela, Filip Pham Van, Maja Piętak,
Julia Pisarska, Julia Połeć, Karolina Sieczka, Zuzanna Sieczka,
Krystian Szejpało, Ada Szwed, Patryk Tomkowski, Wiktoria
Tusznio i Wiktoria Zając.

Jacenty Kita
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