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Egzemplarz bezpłatny

Pamięci bohaterskich nauczycieli

* zapraszamy na obchody Święta Niepodległości,
* podsumowanie konkursu krwiodawców,
* Kombinat Formy otwarty,
* promocja nowego tomu wierszy Elżbiety Jach,
* renowacja zabytków,
* z życia szkół,
* w bibliotece,
* grali szachiści i brydżyści,
* psy do adopcji,
* terminarz wywozu elektrośmieci.

„Jesienne strofy” ze Stowarzyszeniem

Małgorzata Biesaga i Krzysztof Nawrot uświetnili IV już
wieczór poetycki zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz
Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy.
Tym razem odbył się on pod hasłem „Jesienne strofy”. W sobotni wieczór w świetlicy wiejskiej przy ul. Kolonia, wśród palących
się świec, jesiennych liści leżących na stołach, spotkało się ponad 30
osób.					
Czytaj na str. 10

„Ślubuję być dobrym Polakiem…”

„W hołdzie nauczycielom szkoły powszechnej w Majkowie pomordowanym przez hitlerowskiego okupanta…” – to fragment napisu na
tablicy pamiątkowej, którą ufundowało Społeczeństwo Majkowa

i Michałowa swym bohaterskim przodkom. Leon Czajkowski,
Stanisław Gralec, Józef Mazur – nauczyciele szkoły powszechnej
w Majkowie, żołnierze rezerwy, działacze konspiracyjni – zamordowani przez Niemców w latach II wojny światowej mają swe miejsce
w pamięci pokoleń.
Czytaj na str. 2-4

Gminne obchody nauczycielskiego święta
„Tym, którzy służą sercem”
W dniu 16 października około setki nauczycieli, zarówno tych
aktywnych zawodowo, jak i będących na zasłużonym odpoczyn-

Wypowiadając te słowa 23. najmłodszych uczniów Zespołu Szkół
Publicznych w Skarżysku Kościelnym w dniu 1 października formalnie stało się uczniami. W dniu tym w obecności zaproszonych
gości, rodziców, babć i dziadków, nauczycieli i wychowawców oraz
starszych kolegów złożyli uroczyste ślubowanie.
Czytaj na str. 12
Fotorelacja na str. 20

ku emerytalnym, spotkało się w gościnnych murach Zespołu Szkół
Publicznych w Skarżysku Kościelnym. Były z nimi władze samorządowe, rodzice, uczniowie. Okazją ku temu były obchody Gminnego
Dnia Edukacji Narodowej.
Czytaj na str. 8-9
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W y dar zenia

Pamięci bohaterskich nauczycieli
„W hołdzie nauczycielom Szkoły Powszechnej w Majkowie pomordowanym przez hitlerowskiego okupanta…” – to fragment napisu na tablicy pamiątkowej, którą ufundowało
Społeczeństwo Majkowa
i Michałowa swym bohaterskim nauczycielom.
Leon
Czajkowski,
Stanisław Gralec, Józef
Mazur – nauczyciele Szkoły Powszechnej
w Majkowie, żołnierze rezerwy, działacze

naśladuje go i obserwuje. Jezus też nazywany był Nauczycielem. Leon
Czajkowski, Stanisław Gralec, Józef Mazur nosili mundury żołnierza i nauczyciela. Odeszli, bo byli światłem i solą polskiej ziemi – powiedział.
W trakcie uroczystości kościelnej
odśpiewana została
„Rota”, a przedstawiciele społeczności
gminy oraz Majkowa
i Michałowa na ręce
księdza
proboszcza złożyli dary.
Dzieci
przekazały
dary ziemi i pracy
rąk ludzkich, Radni
Uczestnicy nabożeństwa
Alicja Pasis i Michał
Rymarczyk „Mszał Rzymski”, wójt gminy Zdzisław Woźniak i przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr ornaty, a sołtysi Majkowa
Mieczysława Miernik oraz Michałowa Jan Wąsowski chleb i wino.
Po
uroczystościach religijnych sformułowała się zwarta
kolumna
marszowa,
która w asyście policji przeszła na teren
Szkoły
Podstawowej
w Majkowie.
Przed tablicą pamiątkową, jeszcze za-

Poczty sztandarowe zebrane przed świątynią w Majkowie

konspiracyjni – zamordowani
przez
Niemców podczas
II wojny światowej
mają swe miejsce
w pamięci pokoleń.
Stało się to w wyjątkowym dniu, 14
października – Dniu
Edukacji Narodowej.
Do
zebranych
przed kościołem wyszli księża: ks. proboszcz Tadeusz Urbańczyk
oraz ks. Rafał Kopacz z Sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej,
którzy od mistrza uroczystości Adama Kowalika,
przedstawiciela
środowisk Armii Krajowej
„Ponurego” z Wąchocka,
przyjęli meldunek o gotowości do ich rozpoczęcia i zaprosili do udziału
w nabożeństwie.
W kościele obecnych
na Mszy św. powitał ks.
Obecnych wita ks. proboszcz
Tadeusz Urbańczyk.
Tadeusz Urbańczyk
Homilię nawiązującą
do bohaterów tego dnia, ale również i współczesnego środowiska nauczycielskiego wygłosił ks. Rafał Kopacz. –Nauczyciel nie tylko uczy,
ale i prowadzi, pociąga za sobą. Człowiek idzie za swym Mistrzem,
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Składanie darów

słoniętą biało – czerwoną flagą, bardzo licznie
zebrali się mieszkańcy
Majkowa i Michałowa,
członkowie Rodzin pomordowanych, zaproszeni goście.
-Oni chodzili po
tych ścieżkach. Witam
Państwa w tym szczególnym dniu, Dniu Edukacji Narodowej – te
słowa wstępne wypowiedziała dyrektor szkoły Danuta Jasiewska.
Po niej, w imieniu organizatorów wszystkich obecnych powitał Krzysztof Kasprzycki, przewodniczący Rady Sołeckiej
Majkowa, koncentrując się na członkach rodzin pomordowanych.
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W y dar zenia
Następnie prowadzenie dalszej ceremonii przekazał Jackowi
Tarnawskiemu, który dokonał prezentacji i powitania gości, a byli
wśród nich: parlamentarzyści Marzena Okła – Drewnowicz i Andrzej
Bętkowski, radni powiatowi Danuta Banaczek i Stanisław Czubak,
władze powiatu z wiceprzewodniczącą rady Bożeną Bętkowską i wicestarostą Waldemarem Mazurem, wójt gminy Zdzisław Woźniak,
przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr wraz z liczną grupą radnych,
sołtysi, przewodniczący i członkowie rad sołeckich oraz społeczności

Przejście z kościoła do szkoły

Pod tablicą byli: syn Leona Czajkowskiego – Sławomir z żoną Ewą,
wnuczka Maria Marciniak-Domaradzka, prawnuczka Zuzanna,
Czesław Miernik (szwagier L. Czajkowskiego)z żoną Marią oraz cór-

Mieszkańcy i goście nie zawiedli

kami Anną i Jolantą z rodzinami, wnuk Mirosław Gralec z żoną,
członkowie rodziny Mazurów.

Majkowa i Michałowa. Byli obecni druhowie OSP byli i obecni nauczyciele szkoły, przedstawiciele harcerzy, kombatantów, księży.
Przybyło osiem pocztów sztandarowych: Gminy Skarżysko
Kościelne, Armii Krajowej z Wąchocka i Starachowic, seniorów
Związku Harcerstwa Polskiego, OSP Lipowe Pole Plebańskie, Polskich
Drużyn Strzeleckich, Zespołu Szkół Technicznych ze Skarżyska –
Kamiennej, Związku Inwalidów Wojennych ze Skarżyska-Kamiennej.
Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali członkowie rodzin zamordowanych nauczycieli, a jej poświęcenia dokonał ks. proboszcz.
Później delegacje zebranych złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły
znicze pamięci.

Krzysztof Kasprzycki wita członków Rodzin pomordowanych

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Głos zabiera Danuta Jasiewska, dyrektor szkoły

dok. na str. 4
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W y dar zenia
dok. ze str. 3

Składanie kwiatów

Ostatnim elementem uroczystości była akademia, która odbyła
się w sali gimnastycznej miejscowej szkoły. Jako gospodarz tej ziemi
głos najpierw zabrał wójt Zdzisław Woźniak, po nim przemawiał
przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr. Następnie głos zabrał również Sławomir Czajkowski oraz parlamentarzyści Marzena Okła –
Drewnowicz i Andrzej Bętkowski.

Fragment wystawy

i Michałowa oraz Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej
w Majkowie.
Jacenty Kita

Trzech bohaterów

Uroczystości w sali gimnastycznej

Rys historyczny zaprezentował Kazimierz Winiarczyk, regionalista i historyk.
W części artystycznej wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej
w Majkowie, których do programu przygotowały Justyna
Dziumowicz –Dziura, Ewa Sokół i Ilona Szwed oraz zespół „Leśne
Echa” z Wąchocka.

***
Czajkowski Leon (1913-1942) – ur. w 1913 roku w Solcu nad Wisłą.
Nauczyciel Szkoły Powszechnej w Majkowie, podporucznik rezerwy
Wojska Polskiego, organizator i komendant konspiracyjnego oddziału złożonego z członków przedwojennego „Strzelca”. Aresztowany
5 czerwca 1942 roku, został wywieziony do obozu koncentracyjnego
w Oświęcimiu, a następnie do Mauthausen, gdzie został zamordowany 11 października 1942 roku. Więzień nr 11236.
***
Gralec Stanisław (1893-1942) – ur. w 1893 roku w Jasieńcu.
W latach 1925-1940 kierownik Szkoły Powszechnej w Parszowie.
Porucznik rezerwy, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku. Od
1941 roku nauczyciel w Majkowie. Działał w konspiracji, prowadził
tajne nauczanie. Aresztowany 5 czerwca 1942 roku, został wywieziony
do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, gdzie został zamordowany 8
sierpnia 1942 roku. Więzień nr 37633.
***
Mazur Józef (1912-1945) – ur. 17 marca 1912 roku w Starachowicach.
Nauczyciel Szkoły Powszechnej w Majkowie, podporucznik rezerwy.
Członek Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Aresztowany
20 października 1943 roku, został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Gross – Rosen. Zginął w czasie ewakuacji podobozu
w Dyhernfurt.

Pamiętam go…

Część artystyczna

Dodajmy, że w holu szkoły można było obejrzeć wystawę tematyczną poświęconą bohaterom tego dnia.
Wspólny poczęstunek zakończył ten piękny i patriotyczny dzień
w Majkowie. Nie zabrakło wspomnień lat minionych, jak również rozmów na temat współczesnej kondycji polskiej oświaty i patriotyzmu.
Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Zdzisław
Woźniak, patron honorowy, radni, sołtysi i rady sołeckie Majkowa
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W Majkowie spotkałem Lucjana Szweda, który dziś ma 82 lata,
a jego nauczycielami
byli zamordowani.
W szczególnej pamięci zapisał mu się
Leon Czajkowski:
-Chodziłem wtedy
do piątej lub szóstej
klasy, dokładnie już
nie pamiętam. Był
członkiem
organizacji strzeleckiej
Lucjan Szwed, pierwszy z lewej
i w lasku, naprzeciwko szkoły, prowadził z nami zajęcia sportowe. Pamiętam również,
jak ich stąd zabierali. Do dziś mam to w głowie – powiedział nam.
(jaki)
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Ak t ualn ości

Można szlifować formę

Podsumowanie konkursu krwiodawców

W Skarżysku-Kamiennej przy ul. Rejowskiej 99 powstał unikatowy w skali kraju kompleks poświęcony zdrowemu stylowi życia

i dobrej zabawie. Centrum Sportu i Rekreacji KOMBINAT FORMY
to miejsce, gdzie każdy znajdzie rozrywkę dla siebie, gdzie w miłej atmosferze zadba o swoją formę i dobre samopoczucie, skosztuje zdrowych potraw.
Uroczyste
otwarcie
kompleksu miało miejsce w południe 20 października br., a w gronie
licznie zaproszonych gości byli m.in. wójt gminy
Zdzisław Woźniak oraz
sekretarz gminy Monika
Mączyńska.
Po wysiłku fizycznym
siły można zregenerować
w restauracji „Festa In tavola”, gdzie serwowane są zdrowe dania
kuchni włoskiej i polskiej.
Właścicielami Kombinatu są Jarosław Tarasiński i Wojciech
Żelaśkiewicz, a powstał on przy wsparciu środków unijnych.
Docelowo zatrudnienie znajdzie tutaj 70 osób. Pełna oferta wraz z cennikiem na stronie: www.kombinatformy.pl
Jacenty Kita

Trzecie miejsce Rafała Lipki
Pod koniec września bieżącego roku w Tarnobrzegu rozegrano II
Puchar Polski w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym.
Rywalizacja na tego typu zawodach polega na przeliczaniu wyniku w kilogramach na punkty
w stosunku do wagi zawodnika, ale i tak liczy się przede
wszystkim kto więcej wyciśnie.
W zawodach wystartował
Rafał Lipka reprezentujący
barwy Kobry Jass Kościan rywalizując w kategorii powyżej
120 kg. Przeciwnikami jego
byli zawodnicy specjalizujący
się w tym boju, ale i tak naszemu trójboiście udało się wywalczyć 3 miejsce z wynikiem
170 kg. Obecnie przygotowuje
się do Mistrzostw Polski w trójboju klasycznym, które mają
być rozegrane na początku grudnia.
(jaki)

Podczas
tegorocznej, V już edycji,
Letniego Konkursu
Krwiodawców udało
się zebrać 293,95 litrów krwi. Konkurs
trwał od 1 lipca do 30
września, a jego podsumowanie i losowanie nagród nastąpiło
17 października br.
Przez czas trwania akcji
krew oddało 653 osoby.
Mieszkańcy gminy
Skarżysko-Kamienna oddali 283 litrów, Bliżyna
– 41, Suchedniowa – 53,
Skarżyska Kościelnego
– 47, Łączna – 8, Mirzec
– 13 oraz z pozostałych
gmin – 195 litrów.
Każda z osób brała udział w losowaniu nagród rzeczowych ufundowanych przez
Prezydenta Skarżyska-Kamiennej, Burmistrza Suchedniowa oraz wójtów: Bliżyna, Skarżyska Kościelnego, Łącznej i Mirca.
Podczas losowania roweru ufundowanego przez Gminę Skarżysko
Kościelne wójt gminy Zdzisłwa Woźniak szczęśliwą rękę miał dla
Damiana Pypeć z Majkowa.
(jaki)
Zdjęcia: tsk.24

Skorzystaj z bezpłatnej oferty i pozbądź
się śmieci!
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje, że w podanych niżej terminach na terenie Gminy przeprowadzona zostanie bezpłatna
zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych
źródeł światła i niepotrzebnych opon samochodowych.
-

16 listopada 2012 (piątek) w godz. 800-10 00 dla mieszkańców
Sołectw: Grzybowa Góra, Majków i Michałów,
16 listopada 2012 (piątek) w godz. 10 00-1400 dla mieszkańców
Sołectwa: Skarżysko Kościelne I i II,
17 listopada 2012 (sobota) w godz. 800-10 00 dla mieszkańców
Sołectw: Kierz Niedźwiedzi, Świerczek,
17 listopada 2012 (sobota) w godz. 10 00-1400 dla mieszkańców
Sołectwa: Lipowe Pole Skarbowe i Lipowe Pole Plebańskie.

Zbiórka obejmuje m.in. sprzęt radiowo – telewizyjny, komputery,
sprzęt gospodarstwa domowego np. lodówki, pralki, zmywarki, żelazka, piecyki elektryczne, wzmacniacze, wiertarki, szlifierki, mikrofalówki, kuchenki, odkurzacze, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
świetlówki, lampy wyładowcze oraz żarówki kompaktowe i baterie
alkaliczne oraz opony samochodowe.
Zużyty sprzęt i opony należy wystawić przed posesję w miejscu
łatwo dostępnym, umożliwiającym jego odbiór. OPONY do wysokości 120 cm
Wystawiony sprzęt po podanych godzinach nie będzie zabrany!
Akcję prowadzić będzie firm Optima Recykling, tel. kont. do
przedst. firmy: 508-246-066.
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Kult ur a

„NIEcodzienność” –
wierszy Elżbiety Jach

nowy

tomik

„NIEcodzienność” – to tytuł najnowszego zbioru wierszy Elżbiety
Jach – poetki, artystki rzeźbiarki, satyryka. Jego promocja odby-

tą na ludzi, dobrą duszą, pocieszycielką – powiedział Hubert.
-Tomik jest podsumowaniem mojej 25. letniej pracy literackiej.
Zawiera 90. wierszy, motta, fotografie kamienia. Zebrałam to, co
kocham najbardziej: słowa i kamienie „Słowa, jak kamyki układam.
Buduję dom, dla nowego wiersza” – powiedziała poetka.
Poza kilkudziesięcioma pasjonatami poezji w spotkaniu wzięli

ła się 5 października w Miejskim Centrum Kultury w SkarżyskuKamiennej.
Przed rozpoczęciem spotkania promocyjnego w sali kinowej młodzież z grupy teatralnej działającej przy MCK-u zaprezentowała wesołą w treści scenkę słowno – muzyczną „Śniadanie u króla”.

Po przejściu do kameralnej i nastrojowej sali konferencyjnej, przy
świecach, w aurze pięknej polskiej jesieni, w otoczeniu kamieni, piosenkę wprowadzającą zaśpiewała Maria Wójtowicz przy akompaniamencie na fortepianie Izabeli Mareckiej.

Wieczór promocyjny rozpoczął prowadzący spotkanie Hubert
Guza witając przede wszystkim autorkę oraz gości, którzy skorzystali
z jej zaproszenia. –Pani Elżbieta to prawdziwy człowiek renesansu. Jej
utwory publikowane były w 23. antologiach. Do tego jest żoną i matką,
a tomik ten dedykuje swym synom - Rafałowi i Michałowi. Jest otwar-
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udział m.in. radna powiatowa
Danuta Banaczek oraz sekretarz gminy Monika Mączyńska,
reprezentująca wójta Zdzisława
Woźniaka, grupa radnych naszej rady gminy, przyjaciele poetki ze Stowarzyszenia „Wiklina”
w Skarżysku – Kamiennej
oraz Stowarzyszenia na Rzecz
Odnowy Zabytków Parafii św.
Trójcy w Skarżysku Kościelnym

z prezes Anastazją Górzyńską.
Oprawę artystyczną zapewnili podopieczni gospodarza spotkania. Przedstawiona została prezentacja teatralna „Niecodzienność
w codzienności”, utwory muzyczne
śpiewała Agata Kołodziej.
O „Poezji rzeczywistości” mówiła Bożena Piasta, poetka, malarka,
założycielka „Wikliny”. Głos zabrał
Stanisław Nyczaj, prezes kieleckiego
oddziału Związku Literatów Polskich,
wydawca zbioru. Fotografie zawarte w tomiku wykonał Radosław
Wojcieszek, słowo wstępne napisała
Bożena Piasta, recenzję znany krytyk
literacki Zdzisław Łączkowski.
Elżbieta Jach w sposób szczególny podziękowała sponsorom: wójtowi
Zdzisławowi Woźniakowi, radnej powiatowej Danucie Banaczek, radnym
naszej rady gminy, Starostwu Powiatowemu w Skarżysku-Kamiennej
za pomoc w wydaniu tomika.
***
ELŻBIETA JACH - poetka, satyryk, rzeźbiarka, pasjonatka kultury ludowej. Tworzy „Spichlerz Regionalny”, w którym znajdą się
eksponaty zbierane przez nią przez wiele lat. Laureatka wielu nagród literackich. Wydała trzy tomiki poezji, zbiór fraszek, bajki dla
dzieci. W sumie jej utwory znalazły się w 23. antologiach wierszy.
Należy do Grupy Literackiej „Wiklina” i Skarżyskiego Klubu Twórców
„SKART” działających przy Miejskim Centrum Kultury w SkarżyskuKamiennej.
Jacenty Kita
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Inwe s t yc j e w Gm inie

Renowacja zabytkowej kapliczki
w Lipowym Polu Skarbowym
Pamięć o przodkach to nasz wspólny
obowiązek

„Na cześć i chwałę Panu Bogu. Fundatorowie Obywatele Lipowego
Pola Skarbowego 1925 r.” – ten napis widnieje na krzyżu przydrożnym
w tej miejscowości, ujętym w gminnym „Programie opieki nad zabytkami”. Po latach starań, ostatnio radnego Włodzimierza Focha, dzięki pozyskaniu unijnego wsparcia właśnie trwa jego renowacja.

Trwają prace remontowo-budowlane w ramach projektu pod nazwą „Pamięć o przodkach to nasz wspólny obowiązek – remont pomnika pamięci pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców Skarżyska
Kościelnego z funkcjonalnym zagospodarowaniem terenu”.

W zakresie robót remontowych pomnika znajdują się następujące prace:
- rozbiórka starego betonowego postumentu,
- demontaż, renowacja i ponowny montaż płyt pamiątkowych
z postumentu jak i ze ściany pomnika,
- wykonanie nowego postumentu,
- obłożenie bryły pomnika tynkiem,
- obłożenie postumentu płytami kamiennymi.
ZagospodarowaniE terenu obejmować będzie:
- wykarczowanie krzewów i samosiejek wokół pomnika,
- ułożenie opaski wokół postumentu o szerokości 0,5m z kostki brukowej,
- ułożenie chodnika od ulicy Kościelnej szerokości 2m z kostki brukowej,
- zamontowanie
w chodniku 2 szt.
lamp
oświetleniowych,
- nawiezienie
ziemi
urodzajnej, posianie
trawy oraz posadzenie drzew iglastych.
Remont pomnika z zakresu małych projektów objęty jest dofinansowaniem
w ramach działania 4.1.3.
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW
na lata 2007-2013. Termin
zakończenia robót remontowych to 31 października 2012r.
Robert Gładyś

Zadanie jest realizowane w ramach małych projektów i objęte jest
dofinansowaniem w ramach działania 4.1.3 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.
(jaki)

Zapraszamy na obchody Święta
Niepodległości
11 listopada minie 94. rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Uroczyste obchody tego wydarzenia w naszej gminie rozpoczną się Mszą św. w kościele parafialnym w Skarżysku
Kościelnym o godz. 12.00, po czym uczestnicy uroczystości
przejdą pod odnowiony właśnie pomnik ofiar II wojny światowej zlokalizowany obok „Naftobazy”.
Następnie w sali konferencyjnej urzędu gminy odbędzie się
część artystyczna. Wystąpi Krzysztof Mika „Mikesz”, muzyk
i kompozytor piosenek harcerskich i patriotycznych.
A gdyby gdzieś zginął ślad po rozbitkach,
To wtedy ktoś znajdzie butelkę z listem.
Przeczyta pomyśli i powie radośnie
Mam szczerą wolę służyć,
Mam szczerą wolę służyć,
Bogu i Polsce.
			
(„Epilog”, 1985)
Program uzupełni recytacja wierszy.
Szczegółowy program znajdzie się na plakatach i stronie internetowej gminy.
(jaki)
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Gm inny Dzień Eduk ac j i Naro d owe j

Gminne obchody nauczycielskiego święta
„Tym, którzy służą sercem”

Popularny Dzień Nauczyciela jest niewątpliwie jednym z najważniejszych świąt we współczesnej tradycji polskiej, nie tylko szkolnej,
ale również państwowej i samorządowej. To ważne wydarzenie w życiu społeczności szkolnych. Kojarzy się z kwiatami, życzeniami, szkol-

nymi akademiami. Wówczas najpełniej chyba dostrzega się ogromną
rolę nauczycieli we współczesnym, pełnym wyzwań świecie.

W dniu 16 października około setki nauczycieli, zarówno tych
aktywnych zawodowo, jak i będących na zasłużonym odpoczyn-

ku emerytalnym, spotkało się w gościnnych murach Zespołu Szkół
Publicznych w Skarżysku Kościelnym. Były z nimi władze samorządowe, rodzice, uczniowie.
Obecnych na wypełnionej po brzegi sali gimnastycznej powitała
Barbara Kocia, dyrektor przedszkola samorządowego, która ze swą
kadrą, była koordynatorem całego przedsięwzięcia. Powitała wójta
gminy Zdzisława Woźniaka, sekretarz gminy Monikę Mączyńską,
dyrektorów szkół, nauczycieli, nauczycieli emerytów, pracowników obsługi.

Dzień ten również w naszej gminie ma wyjątkowy charakter i nie
inaczej było w tym roku.

Po tych słowach na salę w korowodzie prowadzonym przez
Monikę Sławińską i Anetę Działak wkroczyła trzydziestka przedszkolaków, aby zaprezentować przygotowany specjalnie na ten dzień
program artystyczny.
- Życzę wszystkim nauczycielom samych sukcesów w pracy, nie-
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Gm inny Dzień Eduk ac j i Naro d owe j
ustającej aktywności i kreatywności. I przekazuję myśl wszystkim
tu zebranym, która stanowi motto naszego przedszkola i jest wypowiedziana przez Matkę Teresę z Kalkuty: „Nie musimy robić rzeczy
wielkich – wystarczą rzeczy małe, czynione z wielką miłością” – z tym

przesłaniem zwróciła się do obecnych Barbara Kocia i zaprosiła do
obejrzenia występu.
Po przedszkolakach miejsce na „scenie” zajęła młodzież gimnazjalna odśpiewując najpierw „Gaudeamus”.

Później występ instrumentalistów z gimnazjum zapowiedziała
Anna Rokita. Wykonali oni trzy utwory grając w składzie: Dominik
Kopeć, Marysia Wito, Karol Stefański, Daria Gruszka, Karina
Piętak, Andżelika Gruszczyńska i Adrian Niziołek.
Na koniec części artystycznej uczniowie I klas gimnazjum przedstawili humorystyczne scenki z życia szkoły.

Występ gimnazjalistów przygotowały: Renata Wolska, Tatiana
Rojek – Figarska, Małgorzata Lisowska i Monika Walachnia –
Zawadzka.
Wówczas głos zabrał wójt gminy Zdzisław Woźniak: -W tak ważnym dniu składam Państwu serdeczne życzenia i podziękowanie za
trudną i odpowiedzialną pracę. Życzę jednocześnie wytrwałości i wy-

rozumiałości w pracy z młodzieżą.
Wójt wręczył również na ręce dyrektorów szkół wiązanki kwiatów
będące wyrazem uznania dla pracy wszystkich szkół. Otrzymali je:

Danuta Jasiewska, Elżbieta Jaromin, Małgorzata Strzelec, Dorota
Gibas, Jacek Banaszczyk i Witold Woźniak oraz Krystyna Nowak,
prezes Związku Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa
Polskiego z dedykacją dla nauczycieli – emerytów.

Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek, lampka szampana,
tradycyjne „Sto lat” a popołudnie umilił koncert zespołu rockowego.
Dyrektor przedszkola Barbara Kocia za naszym pośrednictwem
dziękuje wszystkim pracownikom swojej placówki oraz dyrekcji
Zespołowi Szkół Publicznych za pomoc w przygotowaniu uroczystości.
Jacenty Kita
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Kult ur a
na powiatowa Danuta Banaczek, wójt
Zdzisław Woźniak, sekretarz gminy
Monika Mączyńska, radni Marzena
Piętak i Zbigniew Górzyński, poetka
Elżbieta Jach, Irena i Władysław Rodak
z Piekoszowa, zaprzyjaźnieni z organizatorami, członkowie Stowarzyszenia, mieszkańcy gminy.
Artyści sami dokonali swej prezentacji.
Krzysztof Nawrot zapowiadając występ
Małgorzaty Biesagi stwierdził, że jest ona
znakomitą poetką, muzykiem, kompozytorem, akompaniatorem. Wiele serca wkłada
w pracę z innymi. Udziela się w kieleckich
klubach seniorach, domach pomocy spo-

„Jesienne strofy” ze Stowarzyszeniem
Małgorzata Biesaga i Krzysztof Nawrot uświetnili IV już wieczór poetycki zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy
Zabytków Parafii św. Trójcy.

Tym razem odbył się
on pod hasłem „Jesienne
strofy”, a przypomnijmy, iż
w latach ubiegłych jesienne
spotkania poetycko – literackie poświęcone były
papieżowi Janowi Pawłowi
II, ks. Tadeuszowi Kęsikowi
oraz świętokrzyskim pejzażom.

W sobotni wieczór w świetlicy wiejskiej na ul. Kolonia, wśród
palących sie świec i jesiennych liści leżących na stołach, spotkało się ponad
30 osób, których powitała
w imieniu organizatorów
Anastazja Górzyńska, prezes Stowarzyszenia.
Swą
obecnością spotkanie zaszczycili:
ks.
proboszcz
Marian Czajkowski, rad-
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łecznej, występuje dla osób chorych, starszych i opuszczonych. O sobie
powiedział znacznie mniej: -Kim jestem? Nie wiem do dzisiaj.
Mówimy więc my. Krzysztof Nawrot, pseudonim artystyczny
Sergiusz Torwan, urodził się w Bodzentynie, a wychował w Mroczkowie,
gdzie jego rodzice pracowali w szkole podstawowej. Pisze od czterech
lat. Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomii w Krakowie. Aktualnie mieszka w Kielcach, gdzie prowadzi firmę rodzinną.
Podczas spotkania prezentowanych było przemiennie wiele form literackich: rymowanki, poezja,
proza, ale również piosenki, w tym biesiadne rodem
z Ukrainy i śpiewane po
ukraińsku. Na szczególną
uwagę zasługiwał nietypowy, muzyczno – recytatorski tryptyk, którego dwie pierwsze części
– Wiara i Nadzieja – miały formę wiersza, a Miłość przyjęła obraz muzyczny. Wiele dobrego humoru dostarczyło opowiadanie o mężczyźnie, którego żona wieczorem wysłała na zakupy, a on trafił najpierw
do knajpy.
Jednym słowem, dwugodzinne spotkanie, to mile spędzony czas,
chwila oddechu w codziennym pędzie.
Jacenty Kita
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Pomoc znów trafi do potrzebujących

Zakup z dotacji ministerstwa

SZLACHETNA PACZKA to projekt, który co roku łączy tysiące
osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. To tysiące spotkań, które odbywają się w przyjaznej atmosferze
wzajemnej otwartości i pełni zrozumienia człowieka.

Potrzebujące rodziny opowiadają o swojej trudnej sytuacji wolontariuszom, spotkanym po raz pierwszy w życiu, darczyńcy z pasją
przygotowują konkretną pomoc dla nieznajomych i spełniają ich marzenia!
Już po raz kolejny w tę akcję włączyła się grupa wolontariuszy
z Lipowego Pola Plebańskiego, którzy w dniu 14 października w miejscowej świetlicy wzięli udział w spotkaniu przygotowawczym i szkoleniu.

W 2012 roku w ramach programów operacyjnych Gminna Biblioteka
Publiczna w Skarżysku Kościelnym otrzymała środki z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w kwocie 4000 zł.
Zakupiono ok. 140 pozycji. Są to wydawnictwa dla dzieci, fantastyka, powieści obyczajowe, literatura faktu.
Teresa Banaszczyk

Spotkanie DKK po wakacjach
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Skarżysku Kościelnym odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas którego
omawialiśmy trzy pozycje.
Pierwszą z nich była książka Lesley Lokko „Jedna bogata, druga biedna”, piękna wzruszająca powieść z intrygującą fabułą, akcją i elementami romansu. Ale przede wszystkim wspaniałe portrety bohaterek, które
z dziewczyn stają się dorosłymi kobietami. Powieść została napisana
przyjemnym lekkim językiem co sprawia ,że czyta się ją szybko. Naszym
zdaniem wspaniała opowieść do poczytania w jesienne wieczory.
Druga książka to „Bóg, kasa i rock n roll”. Niestety, nie wszystkie
czytelniczki zdecydowały się przeczytać tę książkę, zakładając z góry, że
będzie nudna, bez emocji. Uważały, że się rozczarują, natomiast te panie,

Cel główny akcji w 2012 to zaangażowanie 7.200 wolontariuszy
i 150.000 darczyńców we współtworzenie mądrej pomocy dla 11.900
rodzin w potrzebie.
Wolontariusze spotykają się z potrzebującymi rodzinami i diagnozują ich sytuację, a następnie włączają do projektu tylko te rodziny, co
do których mają pewność, że pomoc może być dla nich inspiracją do
zmiany. Paczka to nie tylko konkretna pomoc materialna, to przede
wszystkim impuls do działania.
(jaki)

które przeczytały tę książkę stwierdziły, że książka nie jest łatwa. Jest to
zderzenie różnych poglądów i przemyśleń, wciągająca rozmowa, która
nie pozwoli przejść obok stawianych pytań dotyczących sensu życia, ale
na pewno warto ją przeczytać. Autorzy przedstawiają w niej swój punkt
widzenia na wiele spraw, z czego najważniejsza jest kwestia wiary w życie człowieka, ponadto obaj panowie sprawnie operują słownictwem.
Dlatego czyta się tę książkę z przyjemnością.
Ostatnią z omawianych książek jest „Tam gdzie ty” Jodi Picoult jednej
z ulubionych autorek naszych czytelniczek, która znana jest z powieści
dotykających trudnych tematów, tak też jest w tej książce. Jednogłośnie
polecamy tę książkę przede wszystkim ze względu na tematykę. Picoult
ukazała w niej sytuację z perspektywy wszystkich głównych bohaterów,
co pomaga we wczuwanie się w różne punkty widzenia.
Teresa Banaszczyk
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Z Ż ycia Szkó ł

„Ślubuję być dobrym Polakiem…”
„Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
Będę starał się być dobrym kolegą,
swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

Wypowiadając te słowa 23. najmłodszych uczniów Zespołu Szkół
Publicznych w dniu 1 października formalnie stało się uczniami.
W dniu tym w obecności zaproszonych gości, rodziców,
babć i dziadków, nauczycieli
i wychowawców oraz starszych kolegów złożyli uroczyste ślubowanie.
Uroczystość odbyła się
na sali gimnastycznej szkoły
podstawowej. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego zebrani odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.
Uczestników, którzy szczelnie wypełnili salę powitała wychowawczyni klasy Beata Pastuszka, a wśród zaproszonych gości byli:
wójt Zdzisław Woźniak,
dyrektor szkoły Witold
Woźniak,
dyrektor
przedszkola
samorządowego Barbara Kocia
oraz
wychowawczyni
uczniów jeszcze z przedszkola Zofia Sieczka.
Jednak, aby stać
się uczniami, wcale nie
było łatwo. Najpierw
dzieciaków zaczarował
Czarodziej, ale potem pojawiła się Dobra Wróżka obiecując odczarowanie pod warunkiem odbycia podróży do czterech krain. Owa podróż była przedmiotem programu artystycznego zaprezentowanego
przez dzieciaków. Trzeba przyznać – efekt znakomity. Jak na miesiąc
nauki pokazali oni swój talent i wysokie już umiejętności wokalno –
aktorskie.
W
dalszej
części
uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar
szkoły, a dyrektor Witold
Woźniak pasował ich na
ucznia. Dowodem tego
aktu, było złożenie odcisku
palca w Kronice szkolnej.
Za przyjęcie dzieciaków
do społeczności szkolnej
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w imieniu Rady Szkoły podziękowała Monika Kocia.
Obdarowując najmłodszych
słodkim upominkiem wójt
Zdzisław Woźniak powiedział:
- Wkroczyliście w kolejny
etap zdobywania wiedzy. Życzę
Wam, aby każdy dzień spędzony
w szkole, był tak samo dobry, jak
w domu. Upominek przekazała również dyrektor przedszkola Barbara
Kocia,adyrektorW.Woźniak
powiedział: -To dzień
wyjątkowy.
Pierwszy
swój egzamin zdaliście
na szóstkę. Jestem dumny, że przychodzicie do
naszej szkoły. Będę z niecierpliwością czekał na
Wasz rozwój i sukcesy.
Na zakończenie
w gronie uczniowskiej
braci, swych młodszych kolegów powitali uczniowie klas II
i III.
Uczniami I klasy,
której
wychowawczynią jest Beata
Pastuszka,
zostali:
Natalia Bilska, Karol Bodo, Paweł Derlatka, Jakub Gluza, Mikołaj
Grzelka, Jakub Jaros, Kacper Jaros, Gabriela Karpeta, Oliwia Kocia,
Kacper Kulka, Bartosz Kutwin, Maciej Kuźdub, Klaudia Purtak,
Natalia Sołsa, Patryk Staszałek, Krystian Szejpało, Martyna
Szumiał, Wiktoria Szumiał, Wiktor Tomkowski, Beata Ulewińska,
Michał Węgrzyn, Szymon Woźniak, Jakub Zbroiński.
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Fes t iwal Proj ek tów

Rozumieją Świat

W dniach 29 – 30 września w Ośrodku FWP „Zespół Domów
Wczasowych Spała” w Spale odbył się II Ponadregionalny Festiwal
Projektów połączony z Olimpiadą Wiedzy i Umiejętności organizowany w ramach projektu edukacyjnego „Zrozumieć świat” – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem
programów i oprzyrządowania komputerowego – dla uczniów klas
4 – 6. Projekt ten realizowany jest na terenie czterech województw:
świętokrzyskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i opolskiego. Do
zmagań w festiwalu na etapie regionalnym przystąpiło 13 szkół na poziomie klas piątych i 14 szkół na poziomie klas szóstych.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica
w Skarżysku Kościelnym z klasy V w składzie: Jakub Zając, Kacper

i umiejętności w której wzięło udział 40 uczniów z klas piątych
i 40 uczniów z klas szóstych. Nasze województwo jako olimpijczycy reprezentowali między innymi Mikołaj Sieczka z klasy V oraz

Monika Wiatr i Małgorzata
Jakubczyk z klasy VI Szkoły
Podstawowej w Skarżysku
Kościelny m. Uczniow ie
pisali test matematyczno
– przyrodniczo – informatyczno – techniczny. Dzięki
uzyskanym punktom z testu
Mikołaj Sieczka zajmując III
miejsce stał się laureatem II
Ponadregionalnej Olimpiady
w Spale.

Kocia, Kacper Gładys, Kacper Ludew, Michał Wierzbowicz oraz
uczniowie klasy VIa w składzie: Eryk Ngo Ngoc, Maria Sieczka,
Aleksandra Pająk, Zuzanna Pakuła i Julia Walachnia jako laureaci
II Regionalnego Festiwalu Projektów w Ciekotach reprezentowali na-

sze województwo na szczeblu ponadregionalnym. Uczniowie z klasy V
zaprezentowali projekt „Składniki pogody” natomiast uczniowie klasy
VI a przedstawili projekt „Świętokrzyskie czaruje”. Poziom przedstawionych prezentacji był bardzo wysoki, a konkurencja bardzo duża.
Uczniowie otrzymali wyróżnienie.
Równocześnie została przeprowadzona Olimpiada Wiedzy

Uczniowie podczas
pobytu w Spale zwiedzili centralny Ośrodek
Sportu. Poczuli się jak
prawdziwi
sportowcy, mogli sprawdzić
swe możliwości lekkoatletyczne na bieżni.
Zwiedzili stadion oraz
miejsca treningu sportowców.
Opiekę nad uczniami
sprawowały panie: Agnieszka Wit – Niewczas, Agnieszka Pakuła,
Grażyna Wiatr i Edyta Bartosiewicz. Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
AZP
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Dzień Nauczyciela w Grzybowej Górze

Psy do adopcji

Uroczyste obchody Dnia Nauczyciela
odbyły się w naszej
szkole we wtorek 16
października.
Tego
dnia uczniowie klasy
VI pod opieką Justyny
Rokity oraz ucznio-

Poniżej przedstawiamy psy szukające nowych domów.
Zainteresowanych adopcją jednego z naszych podopiecznych prosimy
o kontakt z urzędem gminy tel. 41 271-44-66 wew. 18 lub 20 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.

Podziękowanie…
W związku z uzyskaniem II miejsca w IV Edycji
Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich 2012 – XVIII
Sportowego Turnieju Miast i Gmin bardzo serdecznie dziękujemy Kabaretowi GROM i Gminnemu Ludowemu Klubowi
Sportowemu GROM za aktywne zaangażowanie w organizację wielu imprez sportowych nie tylko na naszym terenie, ale
i poza nasza gminą a także poza granicami naszego kraju.
Zaangażowanie Kabaretu Grom i Gminnego Ludowego Klubu
Sportowego GROM przyczyniło się do osiągnięcia dobrego wyniku przez gminę Skarżysko Kościelne.
Ze sportowym pozdrowieniem
Dagmara Błach

wie „zerówki” pod opieką Anety Makowskiej
przygotowali program
artystyczny, w którym
podziękowali wszystkim
pracownikom
szkoły
za trud wkładany w ich
wychowanie oraz zapewnienie im bezpiecznego
pobytu w szkole.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie dyrektor szkoły Małgorzaty
Strzelec, która powitała zgromadzonych Nauczycieli, Pracowników
Szkoły, Rodziców i Uczniów, aby następnie oddać głos młodym artystom.
Uczniowie w zabawnych scenkach pokazali kilka migawek z życia
szkoły, a ich pełne humoru dialogi przeplatały się z piosenkami o pedagogach. Doskonale w rolę surowej nauczycielki, przed którą drżeli

Gmina poszukuje lokalu
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne poszukuje na terenie gminy lokalu mieszkalnego do wynajęcia, za obopólnie uzgodniony, z właścicielem lokalu czynsz najmu.
Wszelkie oferty należy składać w siedzibie urzędu gminy,
pok. nr 16, w godzinach pracy urzędu.
Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak
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jej koledzy i koleżanki z klasy, wcieliła się Kasia Gajewska. Po występie klasy VI na scenę wkroczyły uczennice „zerówki”. Dzieci zatańczyły krakowiaka, śpiewając popularną piosenkę, którą podziękowały
belfrom za trud włożony w ich nauczanie.
Po części artystycznej, ponownie głos zabrała Pani Dyrektor składając życzenia i gratulując wszystkim pracownikom oświaty zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze.
Rafał Lipka
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Dzień Nauczyciela w Kierzu Niedźwiedzim

Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców i uczniowie Szkoły Podstawowej
w Kierzu Niedźwiedzim w dniu 12 października br. byli organizatorami spotkania okolicznościowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Stawili się obecni i byli nauczyciele oraz pracownicy szkoły, zapro-

szeni goście: sekretarz gminy Monika Mączyńska, radny powiatowy
Stanisław Czubak oraz Tomasz Winiarski – radny naszej rady gminy, a także uczniowie wraz z rodzicami.

Obecnych powitała prowadząca spotkanie Agnieszka Pożoga,
przewodnicząca rady rodziców, która prowadziła całe to miłe i sympatyczne spotkanie.
Oprócz programu artystycznego w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie
statuetek honorowych „Niedźwiadki 2012” za pracę i zaangażowanie
nauczycieli. –Dzisiaj z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej
dziękujemy wszystkim pracownikom naszej szkoły, którzy dbają
o naszą edukację i czuwają nad naszym wychowaniem. Tak, jak w kalendarzu, ten jest dzisiaj wyłącznie dla Was – stwierdziła A. Pożoga.
Za pogodę ducha statuetkę otrzymała Halina Sadza, a dedyko-

waną jej piosenkę na flecie wykonała Julia Sadza. Justyna Duklas
„Niedźwiadka” otrzymała za poczucie humoru i umiejętność znalezienia z uczniami wspólnego języka, a piosenkę dla niej wykonali absolwenci szkoły w Kierzu: Anna Woźniak, Klaudia Katulska
i Maciek Skowron.
„Niedźwiadka” za pomysłowość i konsekwentne dążenie do
celu otrzymała Kamila Wargacka a piosenkę dla niej wykonali
Anna Woźniak i Maciej
Skowron. Kolejną dedykację muzyczną w wykonaniu Anny Woźniak
i Klaudii Katulskiej
oraz statuetkę otrzymała
Jolanta Woźniak za niekonfliktowe usposobienie
i chęć niesienia pomocy.
Justyna Kuźdub otrzymała statuetkę za konsekwencję
i zaangażowanie oraz dedykację piosenki w wykonaniu
Wiktorii Kuźdub. Klaudia
Katulska swą piosenkę dedykowała dla Marzeny Sasal za
bezkonfliktowość i optymistyczne podejście do życia.
Za niebiańską cierpliwość
„Niedźwiadka”
otrzymała
Dorota Sikorska.
I wreszcie dyrektora
szkoły Jacka Banaszczyka
wyróżniono statuetką za
kreatywność,
umiejętność
współdziałania i dostrzeżenie światełka w tunelu.
Na zakończenie sekretarz gminy Monika Mączyńska wszystkim
pracownikom oświaty, również emerytowanym, złożyła życzenia.

Życzenia przekazał również dyrektor szkoły Jacek Banaszczyk,
a wspólny poczęstunek zakończył spotkanie.
Jacenty Kita
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