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Egzemplarz bezpłatny

„Maniuś” gotowy do akcji

Krew darem życia,
z prac rady gminy - ul. Staffa coraz bliżej,
stanął Misyjny Krzyż,
szkoły mocno rozpoczęły nowy rok,
o właściwościach miodu w świetlicy,
obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz
dodatek podsumowujący minioną kadencję wójta i rady.

Pamięci Marszałka Piłsudskiego

Na ten moment strażacy z Lipowego Pola Plebańskiego czekali ładnych kilka lat. 20 września, w 65. lecie działania tej jednostki,
uroczyście został im przekazany średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki MAN o wartości ponad 635.000 złotych.
Czytaj na str. 2-3

Jubileusz 80.lecia OSP w Grzybowej Górze
W dniu 28 września br. na placu
przy Szkole Podstawowej w Grzybowej
Górze odbyła się
uroczystość z okazji
Jubileuszu 80.lecia
założenia OSP Grzybowa Góra.
Czytaj na str. 8-9

19 października 2014 roku przy Kościele Chrystusa Światłości
Świata w Majkowie odsłonięto obelisk upamiętniający setną rocznicę pobytu Józefa Piłsudskiego w Majkowie. Pomnik powstał z inicjatywy Komitetu Honorowego Mieszkańców Powiatu Skarżyskiego
działającego przy Stowarzyszeniu Nad Żarnówką.
Uroczystość odbyła się już po składzie gazety, stąd obszerna relacja w następnym wydaniu.
Jacenty Kita

Ksiądz
proboszcz
odnalazł
relikwię Krzyża
Świętego

Ślubowanie pierwszaków
Pasowanie na ucznia to ważny moment nie tylko dla każdego
pierwszoklasisty, ale również dla ich rodziców.

O tym niezwykłym odkryciu poinformował wiernych 14 września ksiądz
Marian Czajkowski, proboszcz Parafii pw. Świętej
Trójcy w Skarżysku Kościelnym podczas rozpoczynających się Misji Świętych oraz
peregrynacji kopii Obrazu
Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Czytaj na str. 6

Czytaj w tym wydaniu „Naszej Gminy”.
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„Maniuś” gotowy do akcji
Na ten moment strażacy z Lipowego Pola Plebańskiego czekali
ładnych kilka lat. 20
września, w 65. lecie
działania tej jednostki, uroczyście został
im przekazany średni
samochód ratowniczo – gaśniczy marki
MAN o wartości ponad 635.000 złotych,
z czego 300 tys. to
środki własne gminy,
pozostałe zaś pochodziły z Zarządu Głównego OSP w Warszawie,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, Powiatu Skarżyskiego, Miasta Skarżysko – Kamienna, Dyrekcji Lasów
Państwowych w Radomiu.
Uroczystości rozpoczęło uroczyste nabożeństwo odprawione
w kościele parafialnym
w Lipowym Polu przez
powiatowego kapelana
strażaków ks. Jerzego
Karbownika oraz kapelana gminnego Mirosława Maciąga. –To
jest najpiękniejsze, że rozpoczynacie od Mszy św. Modlitwę zanosimy za służbę strażaków dla drugiego człowieka za wstawiennictwem
Świętego Floriana – mówił do uczestników uroczystości ks. proboszcz. W trakcie nabożeństwa modlono się za strażaków, członków
ich rodzin oraz zmarłych druhów.

Po nabożeństwie kolumna, w tym 11 pocztów sztandarowych
oraz zaproszeni goście, prowadzona przez dowódcę uroczystości
Piotra Jańca, komendanta gminnego OSP, przeszła na plac przed remizą.
Tutaj dowódca uroczystości złożył na ręce posła Andrzeja Bętkowskiego meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości, a ich
prowadzenie przejęła s. Agata Niziołek przedstawiając w skrócie
65-letnią historię jednostki.
Gości – w tym
parlamentarzystów,
władze
powiatowe
i gminne, przedstawiciele
sponsorów,
instytucji oraz strażaków zawodowych
i ochotników z całego
powiatu powitał prezes Tadeusz Chyb.
Wśród nich byli m.in.
posłowie Maria Zuba i Andrzej Bętkowski, starosta Michał Jędrys,
radni powiatowi: Danuta Banaczek, Anna Leżańska i Jerzy Żmijewski, członkowie zarządu powiatu Stanisław Dymarczyk i Waldemar Mazur, prezydent Skarżyska – Kamiennej Roman Wojcie-

szek, przedstawiciele komendy powiatowej PSP: Marcin Machowski
i Szczepan Wierzbowicz.
Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego na maszt wciągnięto flagę,
a okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt Zdzisław Woźniak,
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Woźniak i Renata Kępa (samorząd gminny), radna powiatowa Danuta Banaczek i starosta Michał Jędrys (samorząd powiatu), Anna
Chyb i Ludwik Niziołek (przedstawiciele mieszkańców) – ochrzcili
auto trzema szampanami. Wody święconej nie żałował też ks. Mirosław Maciąg. Nastąpiło symboliczne przekazanie kluczyków i dokumentów auta.
Wręczono również okolicznościowe statuetki, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przedstawili program artystyczny,
wbito gwoździe pamiątkowe, a wieczorem do zabawy zagrał zespół muzyczny.

później głos zabrał także przewodniczący rady Paweł Wiatr. –Chciałoby się, żeby ten samochód nigdy nie musiał zostać użyty. Ale zapewne niebawem przejdzie chrzest bojowy. Nasi druhowie nie raz udowodnili, jak ważną rolę pełnią w naszej społeczności – stwierdził wójt
Skarżyska Kościelnego Zdzisław Woźniak.
Takie uroczystości to okazja do wręczenia odznaczeń. Srebrnymi
odznakami Za zasługi dla pożarnictwa uhonorowani zostali Piotr
Szymczyk i Agata Niziołek, a odznaką brązową Paweł Wiatr.
Kulminacyjnym punktem było poświęcenia auta przez kapelanów oraz przecięcie wstęgi. Ojcowie i matki chrzestne – Zdzisław

Dodajmy, że strażacy od sponsorów pozyskali dodatkowe 40 tys.
zł. - Kupiliśmy dwie pilarki, agregaty prądotwórczy i oddymiający,
autopompę i inny drobny sprzęt. Samochód
mieści sześcioosobową
załogę, trzy tysiące litrów
wody i 300 litrów środka
pianotwórczego. Obecnie mamy cztery pojazdy. Najstarszy pochodzi
z 1987 roku. O nowy nabytek staraliśmy się od
ośmiu lat – mówił nam Tadeusz Chyb, szef jednostki.
Obecnie w jednostce służy 39. druhów, w tym 3. honorowych.
Jacenty Kita
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A k t ual n o ś c i
Wojewódzki Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Kielcach, Krajowy
System Ratowniczo-Gaśniczy, Powiat Skarżyski, miasto Skarżysko-Kamienna, Dyrekcja
Lasów
Państwowych
w Radomiu, gmina
Skarżysko Kościelne.
Katarzyna Pisarek

Owoce i warzywa trafiły do mieszkańców

W związku w embargiem nałożonym przez Rosję
świętokrzyscy rolnicy oddają do Banku Żywności m.in.
w Ostrowcu Świętokrzyskim
owoce i warzywa, które następnie nieodpłatnie przekazywane są mieszkańcom.
Magazyny są pełne. W dystrybucję owoców włączyła
się również nasza gmina, do
której trafiło kilkadziesiąt
ton jabłek i marchewki. Część
produktów w pierwszym gatunku przekazane zostało
również do szkół.
(jaki)

Oddali krew dziękując na nowy samochód
Bogu na chwałę, ludziom na ratunek - to hasło na strażackich
sztandarach ukazuje, że nie jest to zwyczajne działanie, lecz szlachetna
służba Bogu, Ludziom i Ojczyźnie.

VI Konkurs krwiodawców zakończony
559 osób w okresie
od 1 lipca do 30 września
oddało łącznie 251,55 litra
krwi podczas zakończonej kilka dni temu VII
edycji Letniego Konkursu Krwiodawców. Tradycyjnie już krew pobierana była w skarżyskim
Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa. Podsumowanie konkursu i losowanie nagród,
z których jedną funduje nasza gmina, będzie miało miejsce 7 października. Zwycięzca nagrodę
w postaci roweru otrzyma
na sesji rady gminy. (relacja w kolejnym wydaniu
gazety – red.).
W tym roku w ramach akcji w Skarżysku-Kamiennej krew oddało:
197 mężczyzn, 45 kobiet,
63 – z grupy młodzież. Ze
Skarżyska Kościelnego –
42 osoby, z Bliżyna 34, z Suchedniowa 50, Łącznej – 10 i Mirca – 10.
(jaki)

Bariery przy moście wreszcie naprawione
Dlatego w dniu 19 września 11. strażaków (Tadeusz Chyb, Wojciech Chyb, Łukasz Chyb, Piotr Chyb, Stanisław Niziołek, Ludwik
Niziołek, Krzysztof Pisarek, Rafał Sieczka, Jacek Kowalik, Dawid
Rusek, Mariusz Kamiński) z jednostki OSP Lipowe Pole Plebańskie
oddało ok. 5 litów krwi dla ratowania ludzkiego życia.
Akcję tą zorganizowali w podziękowaniu
za otrzymanie nowego
samochodu ratowniczo-gaśniczego typu 4x4
MAN TGM 13.290 wyprodukowanego przez
Moto-Truck Kielce. Bezpośrednimi
darczyńcami samochodu są:
Zarząd Główny Związku OSP w Warszawie,
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Znajdujący się w fatalnym stanie most leżący na pograniczu Lipowego Pola Skarbowego oraz Skarżyska – Kamiennej wreszcie doczekał się przynajmniej częściowego remontu. Wielomiesięczne starania
radnego Włodzimierza Focha nareszcie przyniosły efekt. Na zlecenia
miasta firma Deltabud Czesława Krogulca dokonała uzupełnienia,
remontu oraz odnowienia barier ochronnych. Przydałby się jeszcze
kompleksowy remont niewielkiego odcinka drogi od granic naszej
gminy do ul. Rycerskiej.
(jaki)
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Z P r ac Rady G m i n y
Kończąc dyskusję wójt Zdzisław Woźniak stwierdził, że na dziś
nie widzi konieczności podejmowania uchwały, gdyż ŚUW nie śpi
o ul. Staffa i docenia naszą i powiatu determinację.

Rada powoli kończy pracę
Ul. Staffa coraz bliżej
Wiele wskazuje na to, iż dyskutowany od co najmniej dwóch kadencji temat kompleksowej modernizacji ul. Staffa w Majkowie zmierza do szczęśliwego finału. Ale o tym za chwilę.
47. w tej kadencji sesję otworzył przewodniczący rady Paweł
Wiatr witając obecnych na obradach radnych, sołtysów, pracowników
gminy oraz gości: radną powiatową Danutę Banaczek, członka zarządu powiatu Stanisława Dymarczyka, prezesa MPWiK Jana Stojka,
przedstawicieli policji – Edytę Wiatr i Ireneusza Borowca. Po uzupełnieniu porządku obrad rozpoczęła się dyskusja nad celowością podjęcia stosownej uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej, co związane było z ul. Staffa. –Na 2015 roku w WPF na ten
cel mamy zapisane 650 tys. zł. Jest przygotowane do podpisu porozumienie z powiatem w tym względzie. Wydaje mi się zatem, że osobna
uchwała nie jest konieczna – rozpoczął wójt Zdzisław Woźniak. –Temat jest trudny, gdyż jest to zadanie realizowane przez cztery jednostki samorządowe – uzupełnił przewodniczący rady Paweł Wiatr.

Później wójt wraz z przewodniczącym rady wręczyli Danucie Banaczek list gratulacyjny od wicepremiera Janusza Piechocińskiego,
za efektywne prowadzenie działalności gospodarczej,a dla Jana Stojka statuetkę za współpracę. Krzysztofa Kasprzyckiego uhonorowano
za udział w konkursie fotograficznym, a Magdalenę Piętak za całokształt działalności społecznej.
Kontynuując wójt złożył sprawozdanie ze swej pracy w okresie pomiędzy sesjami. I tak:
-

O głos poprosił Stanisław Dymarczyk. –To jest jeden wniosek
składany przez powiaty skarżyski i starachowicki oraz dwie gminy –
Skarżysko Kościelne i Wąchock. Stanowisko Urzędu Wojewódzkiego
jest takie, że potrzebne są zapisy w WPF oraz stosowne porozumienia.
Wartość kosztorysowa zadania wynosi 3,7 mln złotych i musi to być
inwestycja roczna, gdyż takie są zasady schetynówek. Wniosek opiewa
na 1,85 mln dofinansowania. Powiat starachowicki z Wąchockiem zabezpiecza 550 tys. zł, gmina Skarżysko Kościelne 650 tys. zł, pozostałą
część powiat skarżyski – mówił.

odbyty został objazd dróg gminnych w związku z koniecznością
ich naprawy po budowie kanalizacji,
- od 1 września działa Akademia Młodego Piłkarza,
- nadal jest problem z odwodnieniem placu zabaw i boiska w Grzybowej Górze, ale murawę i elementy wyposażenia niszczą też wandale; dlatego wykonany został tam monitoring,
- do końca wybudowana zostanie kanalizacja na ul. Św. Anny
w Majkowie,
- podpisana została w ŚUW umowa na dofinansowanie budowy ul.
Krótkiej (jest w trakcie realizacji) oraz w Urzędzie Marszałkowskim na oświetlenie miejsca integracji w Świerczku (zrealizowano),
- gmina opracuje dokumentację na budowę ul. Leśnej w Świerczku,
- w szkołach została przeprowadzona akcja wręczania odblasków,
- odbyły się spotkania w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego na
2015 rok
Później radni składali wnioski i interpelacje, na które w dalszej
części odpowiadał wójt i przedstawiciele powiatu.

Radni wysłuchali również informacji z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2013 oraz z o wykonaniu budżetu za
I półrocze tego roku.
Jacenty Kita
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Ksiądz proboszcz odnalazł relikwię
Krzyża Świętego
O tym niezwykłym odkryciu poinformował wiernych 14 września ksiądz
Marian Czajkowski, proboszcz Parafii
pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym podczas rozpoczynających
się Misji Świętych oraz peregrynacji
kopii Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Do tej pory o ich istnieniu
niemal zapomniano. –Już po odkryciu
w rozmowie z najstarszymi parafianami dowiedziałem się, że kilkadziesiąt lat temu po gorzkich żalach całowano tę relikwię – mówi odkrywca.
Ksiądz Marian Czajkowski podczas swego probostwa przeprowadził generalny remont kościoła i renowację wnętrza. Po zakończeniu
tych prac chciał zebrać najstarsze
przedmioty w jednym miejscu,
w zakrystii, w specjalnie wykonanej do tego celu gablocie.
-W księgach parafialnych odnalazłem spis rzeczy kościelnych
tzw. Fundi Instructi z 1933 roku.
Znajduje się tam zapis o relikwii
Drzewa Krzyża Świętego, oraz
pismo z 23 maja tegoż roku z informacją, że świadectwo autentyczności znajduje się w archiwum sandomierskiej kurii. Zacząłem szukać
relikwii. Znalazłem relikwiarz, który pasowałby, ale był pusty. Potem
odnalazłem ten, o który chodziło – opowiada ksiądz Czajkowski.
Z zachowanych dokumentów parafialnych wynika, iż relikwia trafiła do świątyni między 1755 a 1773 rokiem, kiedy proboszczem był
cysters, ksiądz Albert Kukliński. Kiedy dokładnie? Nie wiadomo, nie znamy też z imienia
i nazwiska biskupa, którego pieczęć widnieje na relikwii. –Jak
tylko czas pozwoli, wybiorę się
do archiwum diecezji sandomierskiej w poszukiwaniu bliższych informacji – zapewnia
ksiądz proboszcz.
Relikwiarz odnaleziony w Skarżysku Kościelnym to piękny krzyż
na solidnej podstawie. Na środku za szkłem znajdują się złożone
w krzyż dwie drzazgi, umiejscowione na starym płótnie i oklejone
papierem. Serce relikwiarza zabezpieczone jest lakową pieczęcią z biskupim herbem.
We własnym zakresie relikwiarz z drzewem krzyża świętego odnowiono i publicznie pokazano wiernym. W niedzielę 21 września
zostały one umieszczone w Kaplicy Aniołów Stróżów, wcześniej parafianie nieśli je podczas Misyjnej Drogi Krzyżowej.

Warto dodać, że z dokumentów parafialnych wynika, że w kościele Św. Trójcy znajdują się jeszcze relikwie Świętego Rocha i Błogosławionego Wincentego Kadłubka. Te pierwsze są umieszczone w ołtarzu konfesyjnym, o tych drugich nic nie wiadomo.
Jacenty Kita

Cenne przedmioty wyeksponowane

Podczas prac porządkowych na terenie kościoła parafialnego ks.
proboszcz Marian Czajkowski odnalazł wiele innych starych i cennych przedmiotów związanych z kultem religijnym: monstrancje,
kielichy, pateny. W celu ich zabezpieczenia oraz wyeksponowania
w zakrystii umieszczona została specjalna gablota, w której obecnie
są przechowywane.
(jaki)

Stanął Misyjny Krzyż
Od 13 do 21
września w Parafii
św. Trójcy w Skarżysku
Kościelnym
trwały Misje Święte
połączone z nawiedzeniem kopii obrazu Matki Bożej
Ostrobramskiej.
Misje zakończyły się
ustawieniem Krzyża
Misyjnego, co poprzedziło nabożeństwo misyjne sprawowane przez
księdza proboszcza Mariana Czajkowskiego oraz księży misjonarzy
- ojców Stanisława Biedrowskiego i Łukasza Listopada - redemptorystów. Po nabożeństwie uroczysta procesja z udziałem setek mieszkańców prowadzona przez księdza proboszcza z relikwiami Krzyża
Świętego w ręku przeszła wokół świątyni, a Krzyż Misyjny niesiony
przez Rycerzy Kolumba został ustawiony przed świątynią.

(jaki)
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Konkurs recytatorski

Ślubowanie
pierwszaków
Pasowanie
na
ucznia to ważny moment nie tylko dla każdego pierwszoklasisty
ale również dla ich rodziców. 2 października
2014 roku uczniowie
klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Skarżysku Kościelnym złożyli uroczyste ślubowanie.

Być zwyciężonym i nie ulec - To zwycięstwo, pod takim hasłem odbył się pierwszy Powiatowy Konkurs Recytatorski, w którym wzięła
udział młodzież gimnazjalna z terenu powiatu skarżyskiego.
W konkursie nie zabrakło
także uczennic z Gimnazjum
w Skarżysku Kościelnym.
Tematyką konkursu było
Powstanie
Warszawskie.
Młodzież miała do wyboru
poezję lub prozę. Uczestników oceniało jury w składzie:
Jagoda Juchniewicz (Miejskie Centrum Kultury), Grażyna Gładyś (Gimnazjum Nr 2) i Hanna
Krasuska (emerytowana nauczycielka Gimnazjum Nr 2).
Nasze dziewczyny niestety nie uplasowały się na podium: Monika
Wiatr – wyróżnienie, Małgorzata Bernatek oraz Aleksandra Sieczka – dyplom za udział.
Nie zasypujemy jednakże gruszek w popiele, spróbujemy za rok.
Małgorzata Paź

Marsz Różowej Wstążeczki
V Marsz Różowej
Wstążeczki, który 10
października przeszedł
ulicami Skarżyska –
Kamiennej,
zgromadził wielu uczestników.
Wziął w nim też udział
wójt Zdzisław Woźniak.
Akcja ma oswajać
mieszkańców z tematem raka piersi, ale również zachęcać do wykonania pierwszego kroku
w kierunku badań profilaktycznych kobiet.
Marsz z Plant przeszedł pod Miejskie Centrum Kultury — na
Skwer Staffa, gdzie odbył się piknik profilaktyczny. Uczestnicy marszu mogli częstować
się przygotowanymi
specjalnie na tą okazję potrawami, które
przygotowali: Koło
Gospodyń Wiejskich
z Grzybowej Góry,
Spółdzielnia Socjalna Jodełka z Bliżyna
oraz Centrum Integracji Społecznej ze
Skarżyska – Kamiennej.
(jaki)

Obecnych na uroczystości powitała Anastazja Górzyńska. Licznie przybyli rodzice oraz zaproszeni goście: sekretarz gminy Monika Mączyńska, dyrekcja szkoły – Dorota Gibas i Witold Woźniak,
a także nauczycielki dzieci z przedszkola Monika Sławińska i Aneta
Działak. 34. pierwszaków złożyło ślubowanie, zostało pasowanych na
ucznia i obdarowanych upominkami.
Ich wychowawczyniami są Anastazja Górzyńska i Małgorzata Lisowska.
(jaki)

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM –
PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC
Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa
i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim
organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami
dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni
przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych
www.pokrzywdzeni.gov.pl.
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Jubileusz 80.lecia OSP w Grzybowej Górze

W dniu 28 września br. na placu przy Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 80.lecia założenia OSP Grzybowa Góra.
Piękna aura sprawiła, iż na placu licznie stawili się mieszkańcy, dopisali również zaproszeni goście. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości na ręce wiceprezesa ZW ZOSP Ireneusza Żaka złożył
dowódca uroczystości Radosław Gładyś. Następnie przy dźwiękach
Mazurka Dąbrowskiego na maszt została wciągnięta flaga państwowa.
Mszę świętą w intencji strażaków odprawili: ks. prałat Jerzy Kar-

bownik – kapelan powiatowy strażaków, ks. dziekan Marian Mężyk,
ks. kapelan gminny Mirosław Maciąg oraz ks. proboszcz Marian
Czajkowski. Homilię w czasie mszy św. wygłosił ks. prałat Jerzy Karbownik.
Po zakończeniu liturgii mszy przystąpiono do drugiej części uroczystości, którą poprowadzili Wojciech Płusa i Marian Gładyś. Najpierw odznaczono OSP Grzybowa Góra Złotym Medalem Za Zasługi
dla Pożarnictwa przyznanym przez Zarząd Główny Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Medalami Za Zasługi dla Pożarnictwa zostali
odznaczeni druhowie: Złotym: Radosław Gładyś, Jarosław Piętak,
Stanisław Warwas; Srebrnym: Edward Kocia, Wojciech Stępień,
Hubert Obwarzanek; Brązowym: Radosław Bułka, Marcin Dwojak,
Piotr Materek, Sebastian Pik. Odznaczenia jednostki wręczał wiceprezes ZWOSP RP dh. Ireneusz Żak, a resortowe dh. Ireneusz Żak
oraz st. bryg. Sylwester Hamera oraz Prezes Zarządu Powiatowego
Związku dh. poseł Andrzej Bętkowski.
Dh. Ireneusz Żak w imieniu Zarządu Wojewódzkiego OSP RP
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wręczył na ręce prezesa OSP dh. Mariana Gładysia puchar ufundowany przez prezesa zarządu wojewódzkiego dh. Mirosława Pawlaka.
W imieniu Zarządu OSP Grzybowa Góra, prezes Marian

Gładyś wręczył przybyłym gościom i osobom wspierającym pamiątkowe statuetki. Jubileusz uświetnili parlamentarzyści: Marzena Okła
– Drewnowicz, Maria Zuba, Andrzej Bętkowski; włodarze powiatu
ze starostą Michałem Jędrysem; radni powiatowi: Danuta Banaczek,
Stanisław Dymarczyk, Mieczysław Bąk oraz wójt gminy Skarżysko
Kościelne
Zdzisław
Woźniak,
sekretarz
gminy Monika Mączyńska,
przewodniczący Rady Gminy
Paweł Wiatr oraz radni: Renata Kępa, Marzena Piętak, Janusz
Sieczka, Wiesław Derlatka.
Stawiły się też licznie poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu powiatu, Jagodnego
i Gadki oraz Gminy Skarżysko Kościelne.
Po zakończeniu części oficjalnej dyrektor miejscowej szkoły
Małgorzata
Strzelec
poprowadziła
część
artystyczną w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły pod opieką
swych nauczycieli: Sławomira
Ziewieckiego, Joanny Bernackiej
i Moniki Ziętkowskiej,
Anety
Makowskiej,
Sylwi
Stanisławek,
Eweliny Hamera, Jolanty Kobierskiej, Rafała Lipki, Justyny Rokita i Kingi Gawron.
Po występach dzieci odbył się festyn rodzinny, do którego przygrywał DJ Tomasz Gluza.
Druhowie z OSP bezpłatnie serwowali z kuchni polowej grochówkę (ponad 200 porcji).
Zarząd OSP serdecznie dziękuje wszystkim biorącym udział
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oraz ręczną sikawkę. Po wojnie Gromadzka Rada Narodowa Skarżysko Kościelne
przyznała straży część gruntów tzw. kowalki, którą ogrodzono, posadzono akacje. Na
placu organizowano zabawy
ludowe, a dochód gromadzono na budowę nowej strażnicy. Budowę ukończono
w 1953 roku.
Widząc potrzebę edukacji
młodzieży w 1959 roku jedną
trzecią strażnicy przekazano
pod zabudowę nowej szkoły
podstawowej. W 1975 roku,
kiedy Odlewnia Żeliwa Emalernia Kamienna przekazała
samochód Star 25 skrzyniowy, wymieniony po dwóch latach na prawdziwy wóz bojowy Star 27 tzw. Pszczółkę. Znamiennym był rok 2001,
kiedy to jednostkę włączono do KRSG, a nadto przy wydatnej pomocy
dh. prezesa Zarządu Wojewódzkiego Mirosława Pawlaka pozyskano samochód Star 266 skaroserowanego następnie na średni samochód bojowy w firmie MOTO – TRUCK oraz samochód ciężki Jelcz

w uroczystości, osobom, które przyczyniły się do jej oprawy, darczyńcom, mieszkańcom Grzybowej Góry i okolic za liczny udział.
12 czerwca 1934 roku 26. mieszkańców Grzybowej Góry zebrało
się, by założyć ochotniczą straż pożarną.
Pierwszym naczelnikiem został wybrany Stanisław Piętak
pseudonim Baczasty,
gospodarzem Władysław Gładyś, a dowódcą plutonu Stanisław Mech.
Z dobrowolnych
składek mieszkańców
zakupiono
beczkę

04 przekazany przez Komendę Wojewódzką PSP Kielce. W 2008 roku
Komenda Powiatowa PSP przekazała samochód operacyjny marki
Polonez. Ze wspólnych środków Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu
Gminy Skarżysko Kościelne
w 2011 roku zakupiono samochód Citroen JUMPER,
który jako lekki techniczny
przydatny jest do likwidacji
małych zagrożeń. W 2007
roku zakończono modernizacje budynku strażnicy.
Obecnie remiza posiada trzy
boksy garażowe, zaplecze
socjalne, sanitariaty o powierzchni zabudowy 310 m2.
Przez owe 80 lat jednostka brała udział w przeszło
900 akcjach i zdarzeniach. Największe z nich to: pożar w 1965 roku
Skarżysko Kościelne – 150 zabudowań; 1967 Grzybowa Góra – 54 zabudowania.
Marian Gładyś
Jacenty Kita
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Pożegnanie lata

Przedsięwzięcie to zostało przygotowane przez Marzannę Dręga,
SU i rodziców. Miało na celu integrację poszczególnych zespołów klasowych, zespołu klas I – III oraz ich rodziców, doskonalenie umiejętności prezentowania siebie przed społecznością szkolną oraz rozwijanie twórczej inwencji uczniów i ich rodziców.
Podczas tego spotkania uczniowie pożegnali lato piosenką Żegnaj
ukochane lato wykonywaną z pomocą uczennic z klasy VI a Magdaleny Niziołek i Magdaleny Kobierskiej. Prezentowali przygotowane
przez siebie programy o tematyce letniej lub jesiennej.
Klasa Ia (wychowawca Anastazja Górzyńska) przygotowała program Witaj szkoło, klasa Ib (wychowawca Małgorzata Lisowska) zaprezentowała program o tematyce jesiennej, klasa IIa (wychowawca
Marta Kocia) przedstawiła zagadki o tematyce jesiennej, klasa IIb
(wychowawca Marzanna Dręga) zaprezentowała pokaz fryzur o fantazyjnie brzmiących nazwach np.: Wrzosowy zapach, Pastelowe muśnięcie, czy Jesienna zaduma, klasa III (wychowawca Beata Pastuszka)
zaprezentowała modę na jesienne dni i wykonała taniec rytualny żegnający lato a witający jesień.

Każdy występ został nagrodzony wspólnym okrzykiem Brawo,
brawo czemu nie, brawa tu należą się.
Na ręce wychowawców klas – Jesienny Skrzat (rodzic ucznia z klasy IIb – Katarzyna Solarz) – wysłannik Pani Jesieni wręczył papierowe sówki jako symbol mądrości i wytrwałej pracy.
Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek, w którym górowały
owoce, warzywa i soki. Dekorację sali gimnastycznej, w której odbywało się spotkanie przygotowali rodzice uczniów z klasy IIb – J. Skorek, E. Miernik, B. Warwas, E. Homik. Jesienny sad przygotowany
przez rodziców i romantyczne jesienne stoliki dawały przyjemny klimat, w którym wszyscy czuli się doskonale i bawili wyśmienicie.
Marzanna Dręga

W szlafroku do szkoły…
…czyli nietypowe święta w naszej szkole!
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego 26
września w Zespole Szkół
Publicznych w Skarżysku
Kościelnym zorganizowany został kolejny dzień
akcji z cyklu Kalendarz
świąt nietypowych. Korytarze i sale szkoły wypełnili uczniowie przyodziani w niecodzienny
strój – szlafrok. Mimo
nocnego, sprzyjającego odpoczynkowi stroju było wesoło, energicznie

i kolorowo, a dobry nastrój nie opuszczał nikogo przez cały dzień.
Należy przyznać, że na niektóre klasy zawsze można liczyć i świetnie
się bawić. Tym razem uczniowie nie pozostali osamotnieni, gdyż do
zabawy dołączyli się nauczyciele.
Opiekun SU
Magda Mamcarz
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Chcesz być bezpieczny – noś odblaski

Wójt Gminy Skarżysko
Kościelne Zdzisław Woźniak oraz Gminna Komisja
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zakupili elementy
odblaskowe dla uczniów klas
I-VI. Posiadanie ich nakłada
nowelizacja Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym – pieszy poruszający
się po zmierzchu po drodze poza terenem zabudowanym ma obowiązek noszenia elementów odblaskowych.
Odblaski wręczyli uczniom: wójt Gminy Skarżysko Kościelne
Zdzisław Woźniak, przewodnicząca GKds.RPAiN
Agata Gula, dzielnicowy
st. sierż. Ireneusz Borowiec, st. asp. Rafał Góźdź.
Wręczenie odblasków poprzedzone było krótką
pogadanką skierowaną do
uczniów przez dzielnicowego I. Borowca, przypominającą zasady bezpiecznego poruszania się po drogach.
Grono pedagogiczne i uczniowie podziękowali fundatorom Dzięki Wam będziemy bezpieczni.
Renata Wiatr

Przedszkolaki w bibliotece
W dniu 2 października dzieci z przedszkola
w Skarżysku Kościelnym
wraz z panią Moniką
Sławińską
odwiedziły
Gminną Bibliotekę Publiczną.
Dla większości z nich,
była to pierwsza wizyta.
Na spotkaniu zapoznano
przedszkolaków z biblioteką, dowiedziały się, co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki i jak należy się w niej zachowywać, w jaki sposób szanować
książki. Dzieciom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane
książki, które z zainteresowaniem oglądały.
Następnie wysłuchały bajki Żółw i zając. Z ochotą odpowiadały
na zadawane pytania. Na zakończenie dzieci otrzymały w prezencie
kolorowe zakładki do książek, obiecały często odwiedzać bibliotekę.
Mamy nadzieję, że z przyjemnością będą to robiły.
Spotkanie odbyło się w radosnej i pełnej uśmiechów atmosferze
i umożliwiło dzieciom bezpośredni kontakt z książką i pełnej uśmiechów atmosferze i umożliwiło dzieciom bezpośredni kontakt z książką.
Teresa Banaszczyk

W gimnazjum już po wyborach…
W blisko 900 szkołach w całej Polsce odbywały się we wtorek wybory do samorządów uczniowskich organizowane w ramach
piątej edycji akcji edukacyjnej organizowanej przez COE Samorządy mają głos. Wśród
nich jest również Gimnazjum w Skarżysku
Kościelnym. Celem akcji jest zainteresowanie uczniów udziałem i kandydowaniem
w wyborach do władz samorządów uczniowskich, a także przeprowadzenie wyborów według demokratycznych zasad oraz promowanie
praktycznych umiejętności i postaw niezbędnych
do budowania demokratycznego państwa prawa
i społeczeństwa obywatelskiego.
Tego dnia odbyło się
głosowanie mające na celu
wyłonienie przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. Wybory odbyły się zgodnie z prawem i czterema podstawowymi zasadami.
Były to:
•
•
•
•

bezpośrednie – byśmy mogli poczuć powagę chwili,
tajne - by wybór był obiektywny,
równe – byśmy uwierzyli, że mamy takie same prawa,
powszechne - bo stanowimy jedność i każdy powinien z pełną
świadomością podjąć tę ważną decyzję.

Nad jego prawidłowym przebiegiem czuwały: Dominika Wiśnios
z klasy IIIa, Julia Sasal z klasy IIa, Aleksandra Walas z klasy IIIb.
A oto jak przedstawiają się wyniki: przewodnicząca – Natalia Węgłowska z kl. IIIb, zastępca przewodniczącej – Aleksandra Synowiec
z kl. IIIb oraz członkowie: Wiktoria Fijałkowska (IIIa), Patrycja Szymańska (IIIb) i Bartek Zając (IIa).
Gratulacje i słowa uznania dla naszych nowych rządzących! Nasi
uczniowie będą zadowoleni z przedstawicieli, których wybrali. Nowa
przewodnicząca i jej zastępczyni to osoby pełne pomysłów, otwarte,
uśmiechnięte. A dzień wyborów utwierdza w przekonaniu, że w tym
roku szkolnym będzie się działo, oj będzie się działo…
Magda Mamcarz

Wycieczka do Krakowa
Dnia 7 października 2014 roku uczniowie klas I-VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim wyjechali
na wycieczkę do Krakowa. Wyjazd był
w pełni sfinansowany z funduszu projektu
Klucz do przyszłości.
Uczniowie w oryginalny i aktywny
sposób zwiedzili Kraków w formie gry
miejskiej pt. Ty tu rządzisz. Na dzieci czekały ciekawe zadania związane z zabytkowymi obiektami i tajemniczymi miejscami Krakowa. Uczniowie wykazali duże zaangażowanie
w konkurencji. Po zaciętej rywalizacji zmęczeni uczniowie posilili się
w MacDonaldzie. Następnie wybrali się do najmniejszej na świecie fabryki cukierków Ciuciu, gdzie mieli możliwość zobaczyć sposób wyrobu słodyczy, a także skosztować ich. Kolejnym punktem wycieczki
był Park wodny. Po świetnej zabawie w wodzie wszyscy w dobrych
humorach udali się na obiadokolację w restauracji Parku Wodnego.
W późnych godzinach wieczornych dzieci zmęczone, lecz zadowolone wróciły do domu. Wyjazd był bardzo udany i pełen wrażeń.
Katarzyna Woźniak
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Wakacyjnych wspomnień czar
W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia br. Ochotnicza Straż Pożarna
w Grzybowej Górze we współpracy z miejscową szkołą realizowała
projekt Poznaję moje województwo,
którego celem było zapewnienie
opieki dzieciom w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieży, aby wszyscy uczestnicy podejmowanych działań mogli spędzić
bezpiecznie czas wolny od nauki
szkolnej.

W ramach poznawania historii i kultury regionu świętokrzyskiego przeprowadzono dwie wycieczki autokarowe: do Krzemionek
Opatowskich i Ostrowca
Świętokrzyskiego oraz do
Tokarni. W Krzemionkach dzieci zwiedziły
neolityczną kopalnię krzemienia, poznały tajniki
wyrobu
krzemiennych
scyzoryków i toporków.
Zwiedzając wioskę sprzed
wieków na własnej skórze
poznały i przekonały się
o urokach życia bez prądu,
wody i Internetu. Następnie wycieczka udała się na pływalnię Rawszczyzna w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie dzieci pływały, taplały się
i odpoczywały po prehistorycznej podróży. Drugą
wycieczką, był wyjazd do
Muzeum Wsi Kieleckiej
w Tokarni, gdzie uczestnicy zwiedzili zgromadzone
stare chaty mieszkańców
naszego regionu. Przewodnicy ciekawie i ze swadą
opowiadali o trudach życia, ale niewątpliwych też
zaletach naturalnych produktów i życia w zgodzie
z naturą.
Oprócz
wycieczek
autokarowych druhowie
i wolontariusze organizowali dzieciom biorącym
udział w zajęciach wy-
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cieczki, rajdy piesze
po zielonych terenach
gminy Skarżysko Kościelne i ościennych.
Zorganizowano wyjazd
na basen do Starachowic połączony z praktyczną lekcją pływania.
Dzieci wzięły udział
w zajęciach sportowych,
rekreacyjnych, plastycznych,
technicznych,
kulinarnych,
grach
i zabawach. Dużym
powodzeniem cieszyły
się zajęcia praktycznego gotowania, podczas
których uczestnicy mogli przygotować smaczne przekąski i desery,
w tym bułeczki drożdżowe, naleśniki.

Dzieci uczestniczyły w konkursach plastycznych, artystycznych,
sportowych, a wszystkie nagrody i dyplomy zostały wręczone podczas
inauguracji nowego roku szkolnego przez wójta gminy Zdzisława
Woźniaka i prezesa OSP Pana Mariana Gładysia.
W okresie wakacji nie
zabrakło także spotkania
z przedstawicielem OSP,
który przeprowadził zajęcia
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie wakacyjnych spotkań nie
zabrakło rozrywki dla dużych i małych, grano w gry,
oglądano filmy, relaksowano
się przy komputerze. Dzieci i młodzież bezpiecznie spędziły wolny
czas rozwijając swoją kreatywność i ucząc się odpowiedzialności.
Podjęte przez OSP Grzybowa Góra działania były możliwe dzięki
dofinansowaniu uzyskanemu w ramach współpracy z organizacjami
pozarządowymi, programu finansowanemu przez Gminę Skarżysko
Kościelne.
Rafał Lipka
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„Kochasz? Stop wariatom drogowym”

W środę 10 września w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze
odbyło się spotkanie dzieci uczęszczających do miejscowej placówki
z przedstawicielami Policji, policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Prewencji skarżyskiej komendy.
Nasi goście przyjechali w ramach ogólnopolskiej akcji pn. Kochasz? Stop wariatom drogowym. W ramach spotkania funkcjonariusze wręczyli dzieciom niebieskie serca, celem przekazania ich później
rodzicom. Serduszka zawieszone w aucie mają przypominać kierowcy,
żeby zdjął nogę z gazu i jechał bezpiecznie.

Kontynuują „kluczowy” projekt
18 września 2014 roku
uczniowie klas 1-6 Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kierzu Niedźwiedzim
odwiedzili kielecki Teatr Lalki i Aktora Kubuś,
w którym obejrzeli przedstawienie pt. Kukuryku na
patyku, czyli o dwóch takich.
Wyjazd był w pełni sfinalizowany w ramach projektu Klucz do przyszłości. Spektakl ten to
zabawna, a jednocześnie mądra i wzruszająca opowieść o dwóch
przyjaciołach, którzy
różnią się od siebie wyglądem i charakterem.
Dzieci z uśmiechem
opuszczały salę teatralną. Na zakończenie wycieczki uczniowie zjedli
pyszny posiłek w McDonaldzie.
Katarzyna Woźniak

Spektakl profilaktyczny
Ponadto policjanci przypomnieli dzieciom o zasadach poruszania się po drogach i chodnikach, a także na przejściach dla pieszych. Uczulali szczególnie na noszenie odblasków po zmroku oraz
dotyczących tego nowych przepisach kodeksu drogowego. Uczniowie
podzieleni na grupę młodszych i starszych mieli okazję posiedzieć
w radiowozie, zadać policjantom pytania dotyczące ich pracy, a także
odświeżyć wiadomości z zakresu przepisów dotyczących poruszania
się rowerem po drogach.
(rl)

„Na tropie jesieni”

W dniu 23 września uczniowie kl.
0-VI ze Szkoły Podstawowej w Majkowie obejrzeli spektakl Teatru Lalek pt.:
O Kacperku i Świetliku, czyli co w gniazdku piszczy…
Profilaktyczna
wymowa przedstawienia miała na celu uświadomienie najmłodszym, jak należy bezpiecznie obchodzić się z urządzeniami elektrycznymi. Żywa reakcja
dzieci świadczy, że spektakl spodobał się, a jego przekaz dotarł do odbiorców.
Justyna Dziumowicz-Dziura

Bezpieczna droga do szkoły

3 października klasa I i III Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim pod opieką wychowawców, Iwony Rafalskiej i Jolanty Woźniak, wybrała się na wycieczkę do pobliskiego lasu w celu
poszukiwania jesieni. Bacznie obserwowaliśmy drzewa, krzewy, kwiaty i zwierzęta tam żyjące. Zauważyliśmy nieśmiałe oznaki nadchodzącej jesieni, bo drzewa już zaczęły zmieniać kolor i zrzucać liście. Z lasu
przynieśliśmy dużo kolorowych liści i gałązek. Wycieczka do lasu okazała się ciekawą lekcją przyrody.
Iwona Rafalska

10
września
Publiczną Szkołę
Podstawową w Kierzu Niedźwiedzim
odwiedzili
policjanci z Komendy
Policji w Skarżysku- Kamiennej.
Podczas spotkania
przypomnieli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drogach,
zwrócili uwagę na miejsca w których można przechodzić przez jezdnię oraz prosili o ostrożność w kontaktach z bezdomnymi zwierzętami. Na koniec rozdali wszystkim uczestnikom niebieskie serca, celem
przekazania rodzicom, aby jeździli ostrożnie mając świadomość, że
jest ktoś, kto zawsze na nich czeka.
Iwona Rafalska
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Roz m aito ś c i

Miód służy wszystkim

19 września doszło do spotkania wychowanków świetlicy wiejskiej kierowanej przez Paulinę Waligórę oraz najmłodszych klas
Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym z niezwykłymi gośćmi. Przybyli do nich pasjonujący się pszczelarstwem Zbigniew Cieślak oraz radny Włodzimierz Foch, również pszczelarz, aby podzielić
się z dziećmi wiedzą na temat pszczelarstwa, pszczół oraz właściwości
miodu. Oprócz teorii dzieciaki mogły poznać przedmioty wykorzystywane przez pszczelarzy, zobaczyć na żywo te owady w specjalnym,
szczelnym ulu, a nawet degustować miód.

Warto go jeść bo
niszczy bakterie, odtruwa
wątrobę poprawia
odporność,
wspomaga
pracę serca, dodaje energii, działa leczniczo na
skórę. Jest dodatkiem do
ciast. Można z niego robić
smaczne i aromatyczne
nalewki. Są różne rodzaje
miodu: wielokwiatowy, akacjowy, lipowy, gryczany, rzepakowy, wrzosowy, spadziowy.
Inny pszczeli produkt to pyłek kwiatowy, który ogranicza i hamuje proces miażdżyca, wpływa pozytywnie na skład krwi, normalizuje
czynność jelit, obniża ciśnienie, działa leczniczo na system nerwowy,
reguluje przemianę materii. Polecany przy zapaleniu gruczołu krokowego i przy anemii. Kit pszczeli (propolis) zabija wirusy i bakterie.
Leczenie substancjami wytwarzanymi przez pszczoły to apiterapia.
Pszczoły zapylają rośliny-ponad 40% światowych zasobów żywnościowych rodzi się dzięki nim.
Liczebność pszczół z roku na rok maleje. Atakują je choroby grzybicze i wirusowe. Do śmierci tych owadów przyczyniają się roztocza
pasożytujące na pszczołach (waroza).
Pszczołom szkodzi chemia, stosowana przez człowieka jako środki ochrony roślin.
W 2012 roku pszczelarze protestowali przed gmachem ministerstwa rolnictwa przeciwko stosowaniu środków ochrony roślin zawierających neonikotynoidy, szczególnie szkodliwych dla pszczół.
Jacenty Kita

Udany Dzień chłopaka w Szkole
Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym

Warto przy okazji nieco więcej napisać o tej pasji.
Pszczoły i miód towarzyszą ludziom od zarania dziejów. Już w starożytnym Egipcie znane było dobroczynne działanie miodu. U nas od
dawna stosowany jest w medycynie ludowej.

Były prezenty, uroczyste II śniadanie przygotowane przez dziewczynki i panie dla chłopców, a później wspólne oglądanie spektaklu
kukiełkowego pt. Kot w Butach. Bajka przedstawiona była za pomocą ręcznie wykonanych kukiełek i profesjonalnego sprzętu. Przygody
kota, który dzięki swojemu sprytowi odmienia życie młodego młynarczyka, może odmienić życie każdego dziecka, a jeśli nie to z pewnością dostarczy niezapomnianych przeżyć. Ta piękna historia przykuła
uwagę wszystkich dzieci, które były pod wrażeniem obejrzanej bajki.
Przedstawienie było utrzymane w ciekawej estetyce.
Na zakończenie dzieci miały możliwość zrobienia sobie pamiątkowej fotografii.
Ilona Wątła
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Dz i e ń Ed u k ac j i Na r odow e j

Święto pracowników oświaty

14 października pracownicy oświaty świętują Dzień Edukacji
Narodowej. Byliśmy z nimi na okolicznościowych akademiach.
Dzień wcześniej akademia, którą poprowadził Mateusz Wątły, a przygotowały Justyna Duklas i Katarzyna Woźniak, odbyła
się w szkole w Kierzu
Niedźwiedzim. Wystąpiła młodzież szkolna,
zaprezentowano układ
taneczny, był kabaret,
skecz
przedstawiali
Konrad Sieczka i Karol Winiarski, śpiewali
Julia Sadza, Katarzyna
Ulewińska i Konrad
Sieczka.
Oczywiście
nie zabrakło życzeń od uczniów i dyrektora Jacka Banaszczyka.
Tego samego dnia akademia odbyła się w przedszkolu samorządowym. Przedstawienie przygotowały starszaki pod kierunkiem
Zofii Sieczka. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Przedszkolaki w swoich wierszach
docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud i pracę
nauczyciela, jego poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków. Bardzo miłą niespodzianka było to iż montaż słowno – muzyczny zawierał wiersze
odpowiednio dobrane i skierowane do
każdej z pań pracujących w przedszkolu.
Oprawę
muzyczną
stanowiły piosenki
i tańce w doskonałym
wykonaniu
przedszkolaków. Uśmiechniętym nauczycielom
i zaproszonym gościom wręczono kwiatuszki z życzeniami własnoręcznie przygotowane przez dzieci. Następnie głos zabrała pani dyrektor Barbara Kocia, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz
życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Również członkini rady
rodziców Bernadeta
Wiatr zwracając się
do nauczycieli przekazała najlepsze życzenia, a na ręce pani
dyrektor dla wszystkich pracowników
złożyła kwiaty.
Dzień
później
świętowali pracownicy SP w Lipowym

Polu Skarbowym. Później uczniowie złożyli
ślubowanie. Obecnych
na uroczystości: wójta gminy Zdzisława
Woźniaka,
licznie
przybyłych
rodziców
oraz uczniów powitała dyrektor Iwona
Maj, po czym swe duże
już umiejętności artystyczne zaprezentowali
uczniowie klas I (wychowawczyni Karolina Bąk) i O (Katarzyna
Żmijewska) oraz punktu przedszkolnego (Małgorzata Marszałek).
Później uczniowie zostali pasowani na ucznia i złożyli ślubowanie,
a wójt, rodzice i szkoła obdarzyli ich słodkim upominkiem.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektor szkoły wręczyła stopnie awansu na nauczyciela kontraktowego dla Ilony Wątłej,
Małgorzaty Marszałek i Katarzyny Żmijewskiej, a za zorganizowanie wakacyjnych półkolonii nagrody dyrektora dla Katarzyny Żmijewskiej i Małgorzaty Marszałek.
Jacenty Kita
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g m i n n y dz i e ń e d u k ac j i n a r odow e j

Obchody gminne Dnia Edukacji Narodowej
W tym roku Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku
Kościelnym był gospodarzem Gminnych
Obchodów
Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość
rozpoczęła się 10
października o godz.
14.30, a przybyłych
powitała piękna sceneria i odświętnie ubrani uczniowie. Ponad setkę
osób zebranych na sali gimnastycznej powitała dyrektor Dorota Gibas, a byli wśród nich m.in. wójt Zdzisław Woźniak, sekretarz gminy Monika Mączyńska, skarbnik gminy Danuta Barwicka, grupa
radnych, nauczyciele czynni, emeryci, pracownicy oświaty.

Najpierw na scenę
wkroczyli artyści recytujący, śpiewający,
tańczący, rapujący,
solo i w duecie. Wokalnie zaprezentowali się Oliwia Kocia,
Martyna
Szumiał
i Kuba Gluza.
Szczególnie porywający był taniec w wykonaniu uczniów klas
trzecich Belgijka, do którego dołączyła publiczność: uczniowie i nauczyciele oraz goście.
Równie gorącym aplauzem powitane zostały uczennice z zespołu tanecznego Słoneczka, które wykonały taniec.

Program został przygotowana przez uczniów klasy II i III szkoły podstawowej oraz gimnazjum pod kierownictwem nauczycieli:
Beaty Pastuszki, Marzanny Dręgi, Renaty Wolskiej oraz Moniki
Chrobot. Dekorację wykonały uczennice gimnazjum z klasy IIa
i IIIb z pomocą Magdaleny Mamcarz i Agnieszki Pakuły. Akademię poprowadziły Julia Sieczka i Katarzyna Nowak.
Po występach uczniów życzenia pedagogom składali wójt gminy
Zdzisław Woźniak, przewodniczący rady rodziców Andrzej Walwas oraz w imieniu samorządu uczniowskiego Natalia Węgłowska. Później wójt
w towarzystwie
sekretarz gminy
wręczył dyrektorom szkół podległych gminie
nagrody, zaś pozostałych placówek upominki.
Jacenty Kita
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