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Egzemplarz bezpłatny

Narodowe Obchody Święta Niepodległości

zakończenie największej inwestycji w historii gminy,
udana kwesta,
relacja z sesji rady gminy,
ul. Staffa już gotowa,
nasze sukcesy,
debata o bezpieczeństwie,
koncert w kościele,
z życia przedszkola i szkół oraz biblioteki, a także
wydarzenia sportowe.

Koncert na trzy bisy

97 lat temu z otchłani 123. letniej niewoli wyłoniła się wolna i niepodległa Polska. Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą… – pisał o tym
dniu Leopold Staff.

Czytaj na str. 10-12
Fotorelacja na str. 20
Aż trzykrotnie musiał bisować zespół Pol-Orffa z Szydłowca pod
batutą Tadeusza Gogacza, który 25 października wystąpił w kościele
pod wezwaniem św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.
Czytaj na str. 9

Dekada szachowego Grand Prix

Wojewoda wręczyła odznaczenia i medale

10 listopada odbyła się uroczysta sesja rady gminy, podczas której Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba wręczyła
odznaczenia i medale nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Czytaj na str. 2

10 lat temu z inicjatywy Zbigniewa Górzyńskiego oraz
Grzegorza Koci w Skarżysku Kościelnym ruszyły rozgrywki
Szachowego Grad Prix. 7 listopada odbyło się uroczyste
podsumowanie.
Czytaj na str. 19
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Wojewoda wręczyła odznaczenia i medale
10 listopada odbyła się uroczysta sesja rady gminy, podczas której Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba wręczyła
odznaczenia i medale nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Uroczysty charakter sesji podkreślała obecność pocztu
sztandarowego oraz jej rozpoczęcie odegraniem Mazurka
Dąbrowskiego, a także obecność licznych gości, w tym Pani
Wojewody, starosty skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego, członka za-

rządu powiatu Anny Leżańskiej, dyrektorów szkół i jednostek organizacyjnych gminy. Witając przybyłych przewodnicząca rady gminy
Marzena Piętak mówiła: -W przededniu Święta Niepodległości
zaszczyciła nas Pani Wojewoda, aby uhonorować osoby odznaczone
przez Prezydenta RP za działalność społeczną i aktywność obywatelską. 11 listopada nasze serca i pamięć są z naszą Ojczyzną i z tymi,
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którzy przelali za nią krew.
Zespólmy się w tym dniu
w wielkiej życzliwości, aby
Polska zawsze cieszyła
się wolnością.
Srebrny Medal Zasługi
ot r z y m a ł
S t a n i s ł aw
Niziołek (wieloletni sołtys
Lipowego Pola Plebańskiego, aż do dziś znany
i ceniony strażak ochotnik przynależący do
OSP w Lipowym Polu
Pleba ńsk im, obecnie sprawuje funkcję
nacz el n i k a),
brąz owe - Lidia Derlatka
(radna dwóch kadencji
1998-2002 i 2002-2006,
sołtys Lipowego Pola
Skarbowego od 1999
do 2006r), Dariusz
Mendak (radny dwóch
kadencji
2002-2006
i 2006-2010, zaangażowany w sprawy sołectwa
i działalności na rzecz
integracji
społeczności lokalnej), Gabriel
Szewczyk
(wieloletni
sołtys Grzybowej Góry,
radny od 2002 do 2014,
współzałożyciel zespołu folklorystycznego Grzybowianki), zaś Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowany został
Andrzej
Skrzypczak
(pracownik Urzędu Gminy, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
Gminy od 1995r.).
Meda le w ręcz yła
Pani Wojewoda oraz wójt
Zdzisław Woźniak, zaś
w imieniu odznaczonych
podziękowała Lidia Derlatka.
Na zakończenie wójt Zdzisław Woźniak wspólnie z przewodniczącą rady gminy Marzeną Piętak wręczyli kwiaty i podziękowania
wojewodzie za owocną, ośmioletnią współpracę.
Jacenty Kita
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Podsumowanie największej inwestycji
w powiecie
Całkowity koszt realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie
wyniósł
103.712.797,76
zł, a zrealizowały go gminy
Skarżysko-Kamienna i Skarżysko
Kościelne.
Jej podsumowanie miało miejsce 19 listopada, a ze strony naszego
samorządu wzięli w niej udział wójt
gminy Zdzisław Woźniak, sekretarz
gminy Monika Mączyńska i skarbnik gminy Danuta Barwicka.
Pełna nazwa zadania to Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym i obejmowała
budowę kanalizacji sanitarnej dla sześciu dzielnic o zabudowie jednorodzinnej w Skarżysku-Kamiennej i niemal całej gminy Skarżysko
Kościelne (z wyjątkiem Kierza Niedźwiedziego), konieczną modernizację Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody. Większość
środków pochodziła z Funduszu Spójności w ramach
Programu
Operacyjnego
Infrastruktura Środowisko,
a umowę podpisano w dniu
29 marca 2010 roku.
Zakres rzeczowy i efekt
ekologiczny projektu obejmował: sektor ścieków (budowa
104 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 41 szt. przepompowni ścieków, wykonano przebudowę-doszczelnienie kolektora sanitarnego A-2.8 km, modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków-powstało laboratorium wyposażone
w nowoczesny sprzęt do badania jakości ścieków i wody) i sektor wody
(budowa 4.8 km sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody).
Koszt realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wyniósł 103.712.797,76 zł netto, w tym koszty kwalifikowane wyniosły
102.255.270,95 netto.
(jaki)

Nasze sześciolatki najlepsze!
W piątek, 20 listopada odbył się finał konkursu plastycznego pn.
Eko-ludek – sławny człowiek, w którym uczestniczyły dzieci z naszego
przedszkola.

Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach przy współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach oraz Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa
Piłsudskiego. Laureatom nagrody wręczali Piotr Żołądek, członek
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Tomasz Hałatkiewicz,
dyrektor ŚiNPK.

W tym roku na konkurs napłynęło 129 prac z 76. placówek
oświatowych z regionu świętokrzyskiego.
Wyłoniono dwadzieścia najbardziej pomysłowych i kreatywnych prac, po dziesięć z każdej kategorii wiekowej. Dzieci,
w trzyosobowych zespołach, wykonywały prace przestrzenne przy
użyciu odpadów, które nadawały się do powtórnego użycia, takich
jak: papier, kartony, butelki typu PET, tworzywa sztuczne, folie czy
nakrętki z napojów. Praca naszych dzieci: Oktawiana Wiatra, Darii
Kocia i Mai Mąkosa Dwie Baby Jagi znalazła się właśnie w tej dziesiątce najlepszych i nagrodzonych prac. W tej edycji wszystkie wyłonione
prace zajęły ex aequo pierwsze miejsce.
Fundatorem atrakcyjnych upominków był Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Wyrobienie właściwego stosunku do ochrony naturalnego środowiska, propagowanie dbałości o przyrodę w miejscu zamieszkania
oraz uświadomienie dzieciom możliwości wtórnego wykorzystywania
odpadów – to główne cele, jakie przyświecają organizacji konkursu
Eko-ludki.
Finał konkursu uświetnił występ zespołu akrobatycznego Replay
oraz koncert pary uzdolnionych klarnecistów.
Jesteśmy bardzo dumni z naszych wychowanków, ponieważ znalezienie się ich pracy w dziesiątce najlepszych nadesłanych z regionu
świętokrzyskiego, to wielki sukces!
Monika Sławińska

Koncert Patriotyczny w Majkowie
Patriotyczne treści od średniowiecza (Bogurodzica) po okres stanu
wojennego (Mury) - taką wędrówkę odbyliśmy 16 listopada, podczas
Koncertu Patriotycznego w Majkowie.
Przybyłych
na
koncert
powitała
dyrektor
szkoły
Danuta Jasiewska, zaś wśród gości byli sekretarz gminy Monika
Mączyńska
oraz
miejscowi
radni Mieczysława Miernik
i Mariusz Szwanke.
Na początek minutą ciszy
uczczono pamięć ofiar zamachów w Paryżu.
Koncert pieśni i piosenek z doskonałą oprawą
merytoryczną poprowadziła Justyna Dziumowicz-Dziura, a w jego przygotowanie zaangażowani
byli także Ewa Sokół, Ilona Szwed oraz Mateusz
Jeziorski. Śpiewał chór
szkolny, solistki - absolwentka szkoły Ada Żmijewska oraz uczniowie - Oskar Wąsowski, Marysia Rymarczyk,
Maja Kowalik, Wiktoria
Połeć; trio - Olga Krakowiak, Gabrysia Małek
i Laura Żmijewska, zaś
wiersze recytowali Bartek
Szwanke i Kamil Spadło.
Jacenty Kita
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Kolejna sesja rady gminy za nami
30 października odbyła się kolejna w tej kadencji sesja rady gminy, którą otworzyła przewodnicząca Marzena Piętak witając wszystkich przybyłych.
Najpierw nasi samorządowcy uhonorowali Janusza
Krzeszowskiego, honorowego
krwiodawcę, który wygrał nagrodę w tegorocznej edycji Letniego konkursu dla krwiodawców. Pan Janusz krew oddaje
już od 32. lat. Łącznie oddał już
około 48 litrów daru życia.
Należy do Klubu Dar serca skupiającego mieszkańców Skarżyska-Kamiennej, Skarżyska Kościelnego, Grzybowej Góry i Majkowa. Za
swą działalność został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz
odznaką Za zasługi dla służby zdrowia.
Później sprawozdanie ze swej pracy w okresie między sesjami
złożył wójt gminy Zdzisław Woźniak. W Nadleśnictwie Skarżysko
– Kamienna wójt omawiał
tematykę niszczenia dróg
przy okazji wywozu drewna oraz współpracy w ich
naprawach. Ze strony nadleśnictwa padła deklaracja naprawy tych dróg,
zmniejszenia uciążliwości
związanych z wywozem
drewna oraz budowy dróg
pożarowych w lasach. Wójt
spotkał się również z firmą, która budowała boisko w Grzybowej Górze. Dla poprawy bezpieczeństwa i zapobieżenia aktom wandalizmu
uzgodniono, że w 2016 roku plac zostanie oświetlony (z pieniędzy funduszu sołeckiego), zwiększony zostanie zasięg i jakość monitoringu,
zaś firma w ramach gwarancji wykona naprawę powierzchni boiska,
a gmina wykona drenaż i odwodnienie terenu. –Ale przede wszystkim
musimy aktom wandalizmu zapobiegać. Elementy nawierzchni są wyrywane, obalane jest ogrodzenie, palone są na nim świeczki i rozbijane
butelki. Sprawa jest zgłoszona na policję – dodał wójt.
Wójt poinformował o trwających pracach projektowych na
ul. Leśnej oraz o spotkaniu z kierownictwem MPWiK w sprawie
przejęcia wybudowanej przez gminę sieci kanalizacyjnej w Majkowie
i Michałowie. Odbyło się również wiele spotkań na temat komunikacji
zbiorowej. Już dziś trwają prace nad jak najlepszym dostosowaniem
rozkładów jazdy od 1 stycznia 2016 roku przez firmy wykonujące
te przewozy.
Zwyczajowo radni
złożyli wiele wniosków,
zapytań i interpelacji.
Jacek Bryzik wnioskował o naprawę przystanku autobusowego, poruszył kwestię napraw
i remontów chodników
na obszarze gminy oraz
komunikacji zbiorowej.
Włodzimierz Foch prosił o zapewnienie w okresie zimy prawidłowego odśnieżania końca ul. Wesołej w Lipowym Polu Skarbowym.
Mariusz Szwanke zgłosił potrzebę zmiany organizacji ruchu na nowym parkingu obok szkoły oraz montażu kraty na osadniku deszczówki na ul. Staffa. Mieczysława Miernik wnioskowała o obcięcie
konarów drzew na ul. Dębowej oraz o wycięcie jesionu przy wjeździe do Pleśniówki. O remont chodników w Grzybowej Górze oraz
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budowę nowego na ul. Spokojnej pytał Sebastian Pik, zaś Andrzej
Kwiatkowski o termin remontu ul. Brzozowej. Renata Kępa pytała
o postęp prac przy wytyczeniu chodnika w Lipowym Polu Plebańskim oraz zgłosiła potrzebę udrożnienia rowów w tej miejscowości.
Stanisław Czubak dopominał się o spotkanie z autorami koncepcji
kanalizacji Kierza Niedźwiedziego, zaś Tomasz Winiarski o możliwość remontu dachu i termomodernizacji szkoły w tej miejscowości.
Zdzisław Rymarczyk, poza kwestią opracowania projektu na drogę
w Michałowie, zwrócił uwagę na problem mieszkańców z zagospodarowaniem własnych działek w związku z planowaną od 30 lat budową
zalewu w tej miejscowości.
W dalszej części obrad radni wysłuchali informacji o złożonych
oświadczeniach majątkowych oraz podjęli uchwały w sprawie zmian
budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 r., zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2015 do
2028, zmiany do programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy na rok 2015 oraz wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
położonej w Skarżysku Kościelnym.
Na koniec wójt i jego pracownicy udzielili odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje.
Ksawery Krupa wyjaśnił, iż część przystanków zostanie zabrana
do kompleksowego remontu. Na ul. Południowej lampy będą podwieszone na wszystkich słupach. Trwa procedura, która wyłoni firmę odpowiadającą za zimowe utrzymanie dróg. Poinformował również, że
przy parkingu w Majkowie zamontowane zostaną bariery, a obecne
rozwiązanie wjazdu zaproponował Zarząd Dróg Powiatowych. Konary i drzewa będą wycinane po uzyskaniu opinii od dendrologa. Dodał,
że właściciel ubojni uzyskał już akceptację na wykonanie przyłącza
kanalizacyjnego, w związku z czym prace na ul. Brzozowej można
rozpocząć po zapewnieniu środków w budżecie na 2016 roku.
Z kolei Andrzej Skrzypczak wyjaśnił, że aktualna dokumentacja w Michałowie dopuszcza przebudowę i rozbudowę istniejących
obiektów. Nowa będzie dopiero możliwa po uchwaleniu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, co potrwa nawet 3 lata. Jeśli
chodzi o koncepcję kanalizacji Kierza Niedźwiedziego, to projektant
opracował dwa warianty, które będą konsultowane z mieszkańcami.
Ale już dziś wiadomo, że gdy Zarząd Dróg Powiatowych wyda zgodę na budowę kolektora w pasie drogowym, konieczne będzie nawet
rozbieranie chodnika i jego ponowna budowa. Jednak ten wariant jest
i tak tańszy, aniżeli budowa po linii zabudowy (ze względu na układ
działek, linia byłaby bardzo zygzakowata, konieczne liczne przejścia
pod drogą).
Wójt Zdzisław Woźniak wyjaśnił kwestie związane z komunikacja zbiorową, potwierdził, że w 2016 roku gmina będzie chciała budować ul. Brzozową. Jeśli chodzi o remont dachu SP w Kierzu, to jest to
realne w 2016 roku po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie, zaś jeśli chodzi o jej termomodernizację, to jest możliwe pozyskanie na ten cel dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod warunkiem opracowania audytu energetycznego oraz dokumentacji technicznej.
Jacenty Kita
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Udana kwesta

Pamięci bohaterskich Węgrów

4120 złotych zebrano podczas tegorocznej kwesty w Dniu Wszystkich Świętych przeprowadzonej
na
naszej nekropolii
z inspiracji Stowarzyszenia na Rzecz
Odnowy Zabytków
Parafii św. Trójcy.
W kweście brali
udział członkowie
Stowarzyszenia
i Rycerze Kolumba wraz ze swymi rodzinami: Marzena i Donat Piętak, Barbara
i Arkadiusz Janowski, Aneta Gruszczyńska i Zygmunt Kocia,
Elżbieta Jach i Paweł Wiatr, Kazimierz Piotrowski i Waldemar
Dwojak, Kazimierz Walkiewicz i Tadeusz Błach, Aleksandra
Kozieł i Joanna Sarzyńska, Marianna i Teodozjusz Tarabasz, Paweł
Składanowski i Henryk Pocheć, Krystyna Zając i Zdzisław Woźniak, Monika i Paweł
Kocia,
Małgorzata
Paź
i Monika Golińska, Stanisława Pawełczyk i Andrzej
Kwiatkowski,
Katarzyna
i Piotr Sieczka, Elżbieta
i
Zbigniew
Ścisłowicz,
Agnieszka i Piotr Derlatka z córkami Martyną
i Weroniką, Anna Jaromin
i Ewelina Miernik, Barbara
Chatys, Bożena i Kazimierz
Zabawski, Joanna i Marcin Piętak z dziećmi Kariną
i Arkadiuszem.
-Chciałabym podziękować kwestującym i ofiarodawcom. Należy zaznaczyć
obecność wójta gminy, który rokrocznie włącza się do
grona kwestujących, a także
naszych radnych, z przewodniczącą rady gminy na czele,
którzy są jednocześnie członkami stowarzyszenia.
W imieniu zarządu stowarzyszenia słowa podziękowania kieruję do wszystkich,
którzy aktywnie włączyli się
w przygotowanie i przeprowadzenie tegorocznej kwesty na cmentarzu
parafialnym. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich darczyńców, którzy wrzucając
ofiarę do puszki, włączają się w odbudowę naszych zabytków. Ocalmy od
zapomnienia - to hasło niech nam przyświeca - mówi prezes Stowarzyszenia
Agnieszka Derlatka.
Cel kwesty to odnowienie starych,
zabytkowych nagrobków znajdujących
się na cmentarzu parafialnym. Wybór
nagrobka zostanie dokonany na walnym zebraniu stowarzyszenia po nowym roku.

Jacenty Kita

23 października w Majkowie upamiętniono 59. rocznicę wybuchu powstania węgierskiego, ostatecznie stłumionego przez Armię
Radziecką 10 listopada 1956 roku.
Pod odsłoniętym w tym roku pomnikiem, upamiętniającym
wspólne doświadczenia obu narodów w walce z bolszewikami
w latach 1919-1921, modlitwę
odmówił ks. proboszcz Tadeusz
Urbańczyk. Później delegacja
władz samorządowych gminy –
wójt gminy Zdzisław Woźniak,
wiceprzewodniczący rady gminy
Zdzisław Rymarczyk oraz radna
Mieczysława Miernik, a także
członkowie XIII Korpusu Świętokrzyskiego Polskich Drużyn
Strzeleckich z komendantem
Leszkiem Steciem, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
- W przyszłym roku przypadnie 60. rocznica tragicznych
wydarzeń na Węgrzech. Musimy tą datę szczególnie upamiętnić, gdyż trzeba pamiętać, że
wydarzenia na Węgrzech poprzedziły wydarzenia poznańskie z czerwca 1956 roku – mówił wójt gminy Zdzisław Woźniak.
Dodajmy, że 24 października przypada dzień przyjaźni polsko –
węgierskiej i węgiersko – polskiej.
Jacenty Kita

Nagroda wylosowana
W Oddziale Terenowym
Regionalnego
Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Skarżysku 21 października odbyło się losowanie zwycięzców tegorocznej
edycji Letniego Konkursu
dla Krwiodawców. Nagrody trafiły do 9. wylosowanych osób, które oddały krew w skarżyskim
punkcie krwiodawstwa w okresie od 1 czerwca do 30 września. Osobą, którą wylosował
wójt gminy Zdzisław Woźniak, jest Janusz
Krzeszowski z Grzybowej Góry.
W losowaniu uwzględniono wszystkie
osoby, które w tym czasie oddawały krew
w Oddziale Terenowym RCKiK przy ulicy
Szpitalnej w Skarżysku. W tym roku w czasie
trwania konkursu, w Terenowym Oddziale Centrum Krwiodawstwa w Skarżysku krew oddawano 610 razy.
Łącznie uzyskano 274,5 litra tego cennego leku.
Jacenty Kita
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Msza św. w intencji kolejarzy

Ul. Staffa już gotowa
19 października nastąpił odbiór końcowy inwestycji pod nazwą Rozbudowa ciągu dróg powiatowych
nr 0575T (ul. Staffa w m.
Majków, gmina Skarżysko
Kościelne, powiat Skarżyski) i nr 0575T (ul. Młyńska w m. Parszów, gmina
Wąchock, powiat Starachowicki), współfinansowej przed cztery samorządy, w tym Gminę
Skarżysko Kościelne. Łączna wartość prac to kwota 2.740.519 zł,
z czego 1.275.000 to środki z budżetu państwa w ramach tzw. schentynówek. Powstał niemal
trzykilometrowy odcinek nowoczesnej drogi.
Zakres rzeczowy zadania obejmował: poszerzenie jezdni, wykonanie
jezdni o nawierzchni
asfaltowej
z
MMA,
wzmocnienie istniejącej
podbudowy nawierzchni

25. października w Kościele Św. Trójcy
w Skarżysku Kościelnym kolejarze obchodzili swoje święto, które przypada na 25
listopada, w dzień patronki Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej.
Poczty sztandarowe, pracownicy,
emeryci i renciści wraz ze swoimi rodzinami zgromadzili się, aby dziękować Panu
Bogu za łaski i prosić o błogosławieństwo
w codziennej pracy i życiu rodzinnym.
Mszę św. i homilię wygłosił ksiądz
proboszcz Marian Czajkowski uroczyście
wprowadzając poczty sztandarowe do kościoła.

jezdni, budowę chodnika, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych,
przebudowę i budowę
skrzyżowań z istniejącymi drogami gminnymi
wraz z korektami łuków,
wykonanie odwodnienia

Po zakończonej mszy św. procesja przeszła pod figurę kolejarzy
ufundowaną w 1911 roku. Zostały zapalone znicze i odśpiewany hymn
Boże coś Polskę...
Marzena Piętak

drogi, wykonanie stałego
oznakowania poziomego
oraz pionowego, wycinkę
drzew, usunięcie kolizji
infrastruktury technicznej (przebudowę gazociągu, linii energetycznej
i teletechnicznej) oraz
regulację urządzeń podziemnych.

Walne Zebranie LGD
6 listopada w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu odbyło się Walne Zabranie Lokalnej
Grupy Działania Razem
na Piaskowcu, do której
przynależy nasza gmina. W walnym wzięli
udział
przedstawiciele
naszej gminy: wójt gminy
Zdzisław
Woźniak
oraz Renata Kępa i Mirosław Sasal. –Było to spotkanie robocze,
a jego głównym zadaniem było dopracowanie statutu LGD – mówi
Zdzisław Woźniak.
(jaki)
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Nasze Sukcesy

Trzecie miejsce Magdy Niziołek razy dwa

Paweł Sieczka „Rolnikiem Roku”

Magdalena Niziołek, uczennica Gimnazjum w Skarżysku
Kościelnym,
zajęła III miejsce etapu
powiatowego Wojewódzkiej
Olimpiady Wiedzy o HIV
i AIDS. Olimpiadę,
której
organizatorem jest Powiatowa
Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w
Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża oraz
Stowarzyszeniem ARKA NOEGO, podsumowano w dniu 21 października.
Łącznie 28. uczniów gimnazjów z terenu powiatu musiało rozwiązać test wiedzy liczący 27 pytań zamkniętych z zakresu epidemiologii,
profilaktyki, leczenia, dróg szerzenia oraz ogólnych informacji dotyczących wirusa HIV i choroby AIDS.
Prace oceniali: przewodniczący komisji Paweł
Włosek – Stowarzyszenie Pomocy Arka Noego,
członek komisji Barbara
Lipnicka – Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz członek komisji Małgorzata
Ledwójcik – Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
W czasie sprawdzania testów przez komisję konkursową, funkcjonariusze skarżyskiej Komendy Policji asp. Anna Terlecka oraz mł.
asp. Damian Szwagierek przeprowadzili pogadankę dla młodzieży
z zakresu profilaktyki dopalaczy.
Etap pisemny nie wyłonił zwycięzców, wobec czego konieczna
była dogrywka, która wyłoniła laureatów etapu powiatowego:
I miejsce – Norbert Rudolf – Gimnazjum nr 2 w Skarżysku- Kamiennej
II miejsce – Zuzanna Dąbrowska –
Gimnazjum nr 2 w Skarżysku-Kamiennej
III miejsce – Magdalena Niziołek
– Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Laureaci będą reprezentować powiat w finałach wojewódzkich Olimpiady Wiedzy o HIV/
AIDS w Kielcach.
Z kolei 12 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku
- Kamiennej odbył się II Powiatowy Konkurs Recytatorski Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Konkurs poświęcony był bohaterom
walki o niepodległość naszej ojczyzny, miał umocnić w młodych ludziach poczucie patriotyzmu i dumy z bycia Polakiem. Pozwolił także
uczestnikom na zaprezentowanie swoich umiejętności recytatorskich,
a oglądającym dostarczył niezapomnianych wrażeń. Również w tym
konkursie Magda zajęła III miejsce.
Gratulujemy!
(jaki)

Rozstrzygnięty został plebiscyt Echa Dnia na Rolnika Roku ‘2015.
W powiecie skarżyskim został nim Paweł Sieczka ze Skarżyska
Kościelnego. Rolnik Roku ‘2015 w powiecie otrzymał bilet na wycieczkę do Brukseli od europosła Czesława Siekierskiego.

Paweł Sieczka w Skarżysku Kościelnym prowadzi 13,5 hektarowe
gospodarstwo, w którym prowadzi działalność roślinną i zwierzęcą.
Swoje niewielkie miejsce mają tu też uprawy sadowniczo - warzywnicze. Zboża zajmują około 70 procent powierzchni zasiewów. Pozostała
część to użytki zielone. Zbiory wykorzystuje na pasze dla zwierząt. Rolnik dysponuje pełnym parkiem maszyn, w tym ciągnikiem. Gospodarstwo odnosi sukcesy w konkursach regionalnych.
www.echodnia.eu

Oto nasze talenty

l i s to pa d 2015

W sali Miejskiego Centrum Kultury
w Skarżysku-Kamiennej 23 października poznaliśmy laureatów show Talent
Skarżyski organizowanego przez redakcję
Echa Dnia. Tytuł zdobył skarżyski zespół
Doba Czadu, a w finale obejrzeliśmy występy: Sandry Pietrzyk, duetu Julia Kulińska i Kacper Kleczaj, Teatr Tańca Art
Dance, Oliwię Dudek, Ewelinę Górecką,
zespół Doba Czadu, Jakuba Busiek, Oliwię
Jarosz, zespół Hypoxia, Julię Bródka,
a także 2 wykonawców zaproszonych do
finału przez jurorów – Romana Gładysia
i Weronikę Fornal.
Zostali oni wybrani z 37. zgłoszonych
kandydatów (po castingu wybrano 27. wykonawców, a po głosowaniu sms-owym
wybrano 10. z nich, jury dodało 2 kolejnych).
Drugie miejsce przypadło parze tanecznej Julii Kulińskiej i Kacprowi
Kleczajowi, zaś na trzecim miejscu znalazła się tancerka Sandra Pietrzyk.
(jaki)
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Nasze Bezpieczeńst wo

Debata na temat bezpieczeństwa

540 osób, z tego aż 60% to osoby długotrwale bezrobotne, 35% stanowią osoby powyżej 50. roku życia.

21 października w sali konferencyjnej urzędu gminy z inicjatywy starosty skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego odbyła się debata
na temat bezpieczeństwa w Gminie Skarżysko Kościelne. W spotkaniu uczestniczyli wójt gminy
Zdzisław Woźniak, przedstawiciel rady powiatu skarżyskiego
- Danuta Banaczek, przedstawiciele naszej rady gminy z przewodniczącą Marzeną Pietak,
przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji – komendant,
nadinspektor Piotra Zalewski oraz dzielnicowy Ireneusz Borowiec,
Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej – Anna Chrzanowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Roman Białek, komendant
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sylwester Hamera,
przewodniczący rad sołeckich, sołtysi, dyrektorzy szkół, komendanci
i prezesi OSP oraz mieszkańcy gminy.
Wiodącym tematem spotkania było przybliżenie problemów
związanych z lokalnymi zagrożeniami występującymi na terenie gminy Skarżysko Kościelne oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań,
które pozwolą zminimalizować zagrożenia i wzmocnić poczucie bezpieczeństwa obywateli.

Dyskusja

Bezpieczeństwo i porządek
publiczny
W nawiązaniu do tematyki
spotkania omówione zostały
kwestie związane ze stanem
bezpieczeństwa i porządku
publicznego, czego dokonał
najpierw dzielnicowy Ireneusz Borowiec, a uzupełnił komendant
Piotr Zalewski. Z przedstawionych informacji wynika, że w gminie
na przestrzeni ostatnich trzech lat zmniejszyła się liczba wykroczeń,
natomiast liczba przestępstw kryminalnych utrzymuje się od 2013
roku na podobnym poziomie. Dzielnicowy I. Borowiec zaznaczył, że
spośród zgłaszanych interwencji do najczęstszych należą interwencje
domowe, które w 15. przypadkach, w związku z przemocą w rodzinie,
zakończyły się sporządzeniem niebieskiej karty. Mieszkańcy gminy
korzystają w tych sytuacjach z możliwości bezpośredniego kontaktu
telefonicznego z dzielnicowym. Ponadto podkreślił, iż mimo prowadzonych przez Policję działań informacyjno-profilaktycznych wciąż
wzrasta liczba kierujących w stanie nietrzeźwym.
Zagrożenia pożarowe
Oceny zagrożenia pożarowego na terenie gminy w okresie od
stycznia do września br. dokonał Sylwester Hamera. W tym czasie zaistniało 775 zdarzeń, w tym 506 pożarów (w 2014 – 486) oraz 249 miejscowych zagrożeń (299). W poszczególnych gminach sytuacja wygląda
następująco: Bliżyn – 133 zdarzenia,
Skarżysko Kościelne – 75, Skarżysko-Kamienna – 402, Suchedniów – 86,
Łączna – 79. Na obszarze naszej gminy do końca września strażacy odnotowali 50 pożarów (wzrost o 52%
w stosunku do roku 2014), 24 miejscowe zagrożenia (spadek o 35%)
i 1 alarm fałszywy. Spośród 50 pożarów, aż 42 to wynik podpaleń traw
i nieużytków. W akcjach OSP Lipowe Pole Plebańskie uczestniczyło 39
razy, OSP Grzybowa Góra – 30, zaś OSP Kierz Niedźwiedzi – 6.
Sytuacja na rynku pracy
Aktualną sytuację na powiatowym rynku pracy przedstawił
Roman Białek. Na koniec września w gminie bez pracy pozostawało
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Obradom towarzyszyła żywa
dyskusja uczestników dotycząca
bezpieczeństwa mieszkańców na
terenie gminy. Paweł Zalewski
przypomniał, że wszystkie zgłoszenia na policję są nagrywane
i często później wykorzystywane
w sądzie. Uczulał zebranych na problem dopalaczy oraz na osoby, które namawiają mieszkańców do zmiany operatora usług telekomunikacyjnych czy dostawców prądu. Sylwester Hamera z kolei, w związku z nowym sezonem grzewczym, uczulał na prawidłowe działanie
instalacji grzewczych. Marian Gładyś mówił o działaniach profilaktycznych prowadzonych przez Ochotnicze Straże Pożarnej. Jacek
Bryzik postulował uruchomienie telefonów ratunkowych w przychodniach zdrowia a Mariusz Szwanke budowę chodników przy drogach powiatowych oraz oświetlenia dróg na odcinkach leśnych dróg.
Zdzisław Rymarczyk poruszył kwestię aktów wandalizmu na cmentarzu w Majkowie oraz małej skuteczności policji w tym względzie.
Powrót do tych spraw zapowiedział komendant Zalewski informując
jednocześnie o działaniach policji w ramach akcji Znicz 2015.
Drogowe plany powiatu
Starosta Jerzy Żmijewski najpierw poinformował o trudnej sytuacji finansowej powiatu. Budżet na ten rok to ok. 83 mln zł, zadłużenie
wynosi aż 44 mln! Do tego trzeba dodać ogromne zadłużenie szpitala.
Mimo to władze powiatu będą chciały rokrocznie wygospodarować
ok. 3-4 mln zł na inwestycje – przede wszystkim drogowe, również
współfinansowane ze środków UE.
Jakie plany są na naszym
terenie? Starosta wskazał
przede wszystkim na budowę
chodników oraz drogi w Michałowie, dla której w 2016
roku ma powstać dokumentacja techniczna, zaś budowa ma
być realizowana w latach 2014-2018, gdyż w 2016 roku powiatu modernizował będzie ul. Szydłowiecką i Wiejską w Skarżysku - Kamiennej.
Również w 2016 roku rozważana jest budowa chodnika w Majkowie
od szkoły w kierunku Parszowa. W projekcie budżetu powiatu na rok
2016 jest również poszerzenie o 1 metr ul. Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym, budowie chodnika w Lipowym Polu Plebańskim do przejazdu kolejowego, w Lipowym Polu Skarbowym od skrzyżowania
w stronę mostu (już trwają prace nad projektem), a po uwłaszczeniu
gruntów przez miasto, od mostu do skrzyżowania z ul. Kopernika/
Rycerską. W 2016 roku ma też powstać projekt techniczny chodnika od Świerczka do przejazdu kolejowego oraz budowa w przyszłym
roku chodnika na ul. Spokojnej w Grzybowej Górze. Jak powiedział
J. Żmijewski w sumie, w 2016 roku powiatu w projekty oraz fizyczne inwestycje zainwestuje ok. 300-400.000 złotych. Gdyby to udało
się zrealizować, pozostałby do wykonania fragment drogi w Kierzu
Niedźwiedzim, do granic z powiatem szydłowieckim, ale to – czego
nie krył starosta – bardzo odległa perspektywa.
Dyskusję podsumował wójt gminy Zdzisław Woźniak uczulając
policję na prawidłową organizację ruchu w Dniu Wszystkich Świętych, na bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz ruch ciężkich pojazdów (tzw. patelni) na ul. Iłżeckiej. Wiele ciepłych słów wójt i dyskutanci skierowali pod adresem dzielnicowego Ireneusza Borowca,
co uczyniła również przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak
zamykając spotkanie.
Jacenty Kita
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Koncert na trzy bisy
Aż trzykrotnie musiał bisować zespół Pol-Orffa z Szydłowca pod
batutą Tadeusza Gogacza, który 25 października wystąpił w kościele
pod wezwaniem św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.

znania podziękowali ks.
proboszcz, prezes Stowarzyszenia oraz wójt
gminy. Koncert poprowadziła Natalia Mróz.
Zespół „Pol-Orffa”
powstał w 1956 roku
i od początku kierowany jest przez Tadeusza Gogacza.
Od dekad osiąga znaczne sukcesy na estradach Polski i Europy,
goszcząc m.in. w Niemczech,
Austrii, Czechach, Szwajcarii,
na Litwie i Słowacji.
Piękno kompozycji Chopina, Moniuszki, Schubera czy

Koncert, organizowany od kilku lat, zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy, a jego uczestników powitali ks. proboszcz Marian Czajkowski oraz prezes Stowarzyszenia Agnieszka Derlatka. Wśród kilkudziesięciu słuchaczy byli
min. przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, wójt Zdzisław
Woźniak oraz radny powiatowy Paweł Wiatr.

Przez
niemal
półtorej godziny ten
kameralny zespół instrumentalny prezentował utwory m.in.
Czajkowskiego, Chopina, Mozarta, Moniuszki…
Koncert
wspaniale
poprowadził
83.letni
Tadeusz
Gogacz, który muzyką para się… bagatela 59. lat! Za wspaniałe do-

Brahmsa, rozbrzmiewało w murach Kaplicy
Królewskiej
w Paryżu podczas
wielkiego tournée nad
Sekwaną. Zespół przekroczył także bramy
Wiecznego Miasta, by
wraz z Najdostojniej-

szym jego mieszkańcem, Janem Pawłem II
oraz ośmiotysięcznym
zgromadzeniem wiernych przeżywać radość
Bożego
Narodzenia
wyrażoną muzycznym
kunsztem łączącym nowoczesność i prostotę.
Jacenty Kita

Szanowni Państwo,
z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy podziękować Państwu za codzienną pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
Zawód pracownika socjalnego wymaga nie tylko fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii, tak ważnej w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej i kryzysowej. Niezwykle ważnym elementem
tej profesji jest umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami,
które często wydają się nie do przezwyciężenia. To pracownik socjalny jest osobą, która daje nadzieję na godne życie
i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań.
Życzymy Wam dalszej wytrwałości, satysfakcji, uznania,
a także szacunku ze strony władz i społeczności lokalnych.
Życzymy także, aby niesiona pomoc stała się prawdziwym
spełnieniem, a na co dzień dostarczała wiele uśmiechu
i ludzkiej życzliwości.
Przewodnicząca Rady Gminy
Marzena Piętak
Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak
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Ob c h o dy Św i ę ta NIEPODLE G ŁOŚCI

Narodowe Obchody Święta Niepodległości
97. lat temu z otchłani 123.letniej niewoli
wyłoniła się wolna i niepodległa Polska. Polsko,
nie jesteś ty już niewolnicą… – pisał o tym dniu
Leopold Staff. Wolnością tą cieszyliśmy się
tylko 20 lat, później
przyszła okupacja niemiecka, okres komunizmu i wreszcie rok 1989,
kiedy to wolność znów powróciła. Pięknie to w programie okolicznościowym pokazali nasi
gimnazjaliści i absolwenci szkoły.
Uroczystości rozpoczęły się już po południu Mszą Świętą
w intencji Ojczyzny,
którą odprawił ks.
proboszcza Marian
Czajkowski. W homilii pytał: -Co z tą wol-

Grzybowa Góra Mariana
Gładysia odegrano hymn
państwowy, okolicznościowe
przemówienie
wygłosił wójt Zdzisław
Woźniak: -To, co wydawało się niemożliwe, stało
się. Przyszła nagle. Pełna
nadziei, pełna wiary. Wolna, niepodległa Polska…
Dzisiejszy dzień jest dniem

radosnym i wyjątkowym
dla każdego Polaka. Jest to
przecież dzień ponownych
narodzin naszej Ojczyzny.
Manifestujmy swój patriotyzm… Uczmy się doceniać
to, co właśnie teraz robimy
razem dla naszej gminy, dla
naszego kraju, co jest treścią
naszego dnia powszedniego,

nością robimy? Czy właściwie potrafimy z niej
korzystać?
Po
nabożeństwie
kolumna
marszowa
w asyście strażaków
i policji przeszła pod
pomnik ofiar II wojny
światowej obok Naftobazy. Tutaj ofiarom
hitlerowskiego
bestialstwa
pokłoniły
się poczty sztandarowe Gminy Skarżysko
Kościelne, jednostek
OSP, placówek oświatowych, Rycerzy Kolumba, kolejarzy. Na
komendę prezesa OSP
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to co dopiero powstaje.
Później druhowie OSP Grzybowa
Góra salutem armatnim oddali hołd
pomordowanym,
a delegacje władz
gminy i powiatu,
strażaków, szkół,
sołectw, organizacji
i stowarzyszeń złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.
Wieczorem prawdziwą ucztę duchową licznie przybyłym zapewnili absolwenci i uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku
Kościelnym. Zaprezentowana Wieczornica Patriotyczna to
perfekcja wykonania
przez uczniów szkoły
i jej absolwentów oraz
przygotowujących ich
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Obchody Święta NIEPODLEGŁOŚCI
oraz nauczycieli, którzy
przygotowali wieczornicę.
A byli to: Renata Wolska,
Beata Pastuszka, Magdalena Mamcarz, Monika
Chrobot oraz Agnieszka Pakuła. Pomógł jeden z rodziców - Tomasz
Dulęba, który zapewpedagogów. Przybyłych powitał dyrektor Witold Woźniak i zaprosił
do obejrzenia montażu słowno – muzycznego. Tytuł Bo nasza historia
wciąż się pisze… pokazał, jak ważna jest wolność, którą szybko można
stracić. Odbyliśmy podróż w przeszłość od pamiętnego 11 listopada

nił oświetlenie, a Mikołaj
Janowski nagłośnienie oraz
oprawę muzyczną na perkusji. Wspomagali go w tym
na gitarach Adam Niziołek
i Julia Sasal.
Na koniec wręczono na-

1918 r., poprzez wybuch II wojny światowej, powstanie warszawskie,
stan wojenny, aż do wolnej III Rzeczpospolitej.
Po godzinnym występie naszych uczniów dumy z okolicznościowej akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości nie kryli
wójt gminy Zdzisław
Woźniak, przewodnicząca rady gminy
Marzena Piętak oraz
powiatowy
radny
Paweł Wiatr. Skierowali oni słowa
wdzięczności i podziękowania do dyrekcji szkoły, rodziców występujących

grody w konkursach patriotycznych, a w holu szkoły można było oglądać nagrodzone prace.
Jacenty Kita
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Tak świętowaliśmy 11 listopada

Konkursy patriotyczne

11 listopada delegacja
naszej gminy w osobach:
przewodnicząca
rady
gminy Marzena Piętak,
wiceprzewodniczący rady
Zdzisław
Rymarczyk
oraz sekretarz gminy
Monika
Mączyńska
uczestniczyła w obchodach Święta Niepodległo-

ści w Skarżysku – Kamiennej.
W imieniu naszej społeczności lokalnej złożyli oni wiązankę
kwiatów pod pomnikiem Bojowników Walk o Niepodległość.
Dzień wcześniej wiązankę pod tablicą Ku niepodległości w Majkowie
złożyła delegacja mieszkańców tej miejscowości
oraz Polskich Drużyn
Strzeleckich
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kierzu Niedźwiedzim
pod kierunkiem swoich
wychowawców przygotowali lekcję historii w postaci patriotycznej akademii. Podczas uroczystości nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych oraz informacji
historycznych.
Wszystko po to, aby
wszczepić w młode
serca uczucia do własnego kraju i przedstawić tragiczne losy
naszej
Ojczyzny
i trudną drogę do odzyskania wolności.
W Szkole Podstawowej w Grzybowej
Górze 12 listopada
br. odbył się uroczysty apel przygotowany przez uczniów klas IV-VI
pod kierunkiem Rafała Lipki.
Mottem Tego dnia były słowa poety:
Dzisiaj wielka jest rocznica jedenasty listopada...!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
hołd wdzięczności Polska składa
Aby należycie upamiętnić Ten szczególny dzień w historii naszego kraju starsi
uczniowie przypomnieli wszystkim wydarzenia
związane z odzyskaniem niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku
oraz o roli jaką
w tym odegrał
Józef
Piłsudski.
Dzieci śpiewały
pieśni patriotyczne, recytowały wiersze, a młodsi w ciszy i skupieniu
poznawali historię Polski.
Zebrał: Jacenty Kita
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Na okoliczność Narodowego Święta Niepodległości w Zespole
Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym przeprowadzone zostały
konkursy zarówno dla szkoły podstawowej, jak i gimnazjum.
Wyniki konkursu w SP pod nazwą
Symbole
narodowe
były następujące:
I miejsce - Karol
Bodo, klasa IV
II miejsce - Aleksandra Gładyś, klasa
V
III miejsce - Gabriela Karpeta, klasa IV
i Kamila Król, klasa V.
Natomiast wyniki
konkursu w gimnazjum
zatytułowanego
Solidarność i stan wojenny
w Polsce były następujące:

I miejsce - Gabriela
Stefaniak, klasa IIIc
II miejsce - Dominika Sławińska, klasa
IIIc
III miejsce - Małgorzata Jakubczyk, klasa
IIIc
Wyróżnienie: Zuzanna Pakuła, klasa
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IIIc, Klaudia Zając,
klasa IIb.
Nagrody wręczył wójt gminy
Zdzisław Woźniak
podczas uroczystej
Wieczornicy Patriotycznej w dniu 10 listopada.
Jacenty Kita

Ślubowanie klas pierwszych
Dzieci obdarowane zostały również upominkami
od rodziców, wychowawczyni oraz sekretarz gminy
Moniki Mączyńskiej.
Po uroczystości rodzice
zaprosili wszystkich obecnych na słodki poczęstunek.

Ślubowanie klas I w Grzybowej Górze
Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem w życiu
dziecka, jak i jego Rodziców. Ogromne przeżycie stanowi pierwsza
szkolna uroczystość –
Ślubowanie Pierwszoklasistów. To podniosłe wydarzenie miało miejsce
w Szkole Podstawowej
w Grzybowej Górze dnia
28 października.
Rodzice,
dziadkowie, nauczyciele i brać
uczniowska obserwowali
zmagania pierwszoklasistów na turnieju rycerskim. Uczniowie klasy
II z Sylwią Stanisławek sprawdzali wiedzę, umiejętność deklamacji, śpiewu, tańca oraz
sprawność fizyczną kandydatów. Pierwszoklasiści wspierani przez wychowawczynię Ewelinę
Hamera udowodnili,
że nie są już przedszkolakami i mogą złożyć
ślubowanie na sztandar
szkoły. Dyrektor Małgorzata Strzelec dokonała, symbolicznym ołówkiem, aktu pasowania
na ucznia Szkoły Podstawowej w Grzybowej
Górze. Ukoronowaniem
występów było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz słodkich
upominków. Na zakończenie zostały zrobione pamiątkowe zdjęcia
i dzieci udały się na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.
Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.
Ewelina Hamera

Ach, jak one ślubują…
29 października w PSP w Kierzu Niedźwiedzim odbyło się ślubowanie dziewięciu uczniów klas pierwszych. Zanim zostali oni przyjęci
do uczniowskiego grona,
musieli przejść egzamin,
który przeprowadziło profesjonalne jury tj. eksperci
od odżywiania, bezpieczeństwa, dobrej muzyki.
Jako że egzamin wypadał pomyślnie, po złożeniu
ślubowania, aktu pasowania dokonał dyrektor szkoły Jacek Banaszczyk. Po pasowaniu rodzice uczniów podziękowali
wychowawczyni, Jolancie Woźniak za przygotowanie swoich pociech
do tak ważnego dla nich wydarzenia, a uczniowie wręczyli kwiaty całemu Gronu Pedagogicznemu.

Na ucznia pasowani
zostali: Adam Goliński,
Maria Indyka, Nikola
Lelonek, Sara Socha,
Patrycja
Sieczka,
Gabriela Sodel, Mateusz
Woźniak, Jan Zdziech.
Jacenty Kita

Ślubowanie klas I w SP Majków
Dnia 27 października 2015 r. w Szkole Podstawowej w Majkowie
odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania dzieci na uczniów
szkoły podstawowej.
Uroczystość prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Laura Żmijewska. Powitała zaproszonych gości, dyrektora
szkoły, nauczycieli, pracowników obsługi, uczniów i rodziców.
Później nadszedł moment zaprezentowania umiejętności wokalnych i recytatorskich uczniów klasy pierwszej. W części artystycznej,
do której dzieci przygotowywały się od września
pod kierunkiem wychowawcy, pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem
wyrecytowane wiersze,
wycisnęły niejedną łezkę
z oczu rodziców. W miłej atmosferze życzenia
dzieciom złożyli starsi koledzy, Pinokio i dyrektor szkoły, którzy
zgodnie stwierdzili, że uczniowie klas pierwszych są gotowi do sumiennej pracy w szkole
W niezwykle podniosłej
atmosferze,
przed pocztem sztandarowym, pierwszacy
ślubowali być dobrymi
uczniami i Polakami,
swym
zachowaniem
i nauką sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania dyrektor Danuta
Jasiewska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Majkowie
i dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion pierwszoklasistów. Każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał pamiątkowy dyplom. Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia. Również rodzice przybyli licznie w tym
niezwykłym dniu, zorganizowali słodkie przyjęcie
w sali lekcyjnej dla swoich
pociech. Ten dzień na długo pozostanie pierwszakom
w pamięci.
Beata Szczygieł

l i s to pa d 2015

Nasza Gmina 13

Pa s o wa n i e w L i p o w y m P o lu

Podwójna uroczystość w Lipowym Polu
Skarbowym
Nauczyciel dobrze wie,
ile w głowie zmieści się,
nauczyciel dobrze wie,
że, nauka to jest super sprawa.

nacyjnym punktem
uroczystości była ceremonia pasowania na
ucznia Szkoły Podstawowej i Przedszkolaka w Lipowym Polu.
Uczniowie otrzymali
pamiątkowe dyplomy, słodkie upominki
ufundowane
przez
Stowarzyszenie Wiedza i Rozwój. Po oficjalnej części, wszyscy uczestnicy zostali
zaproszeni na słodki
poczęstunek zorganizowany przez rodziców uczniów.
Małgorzata
Pączek

Uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Lipowym Polu
Skarbowym, 14 października
2015 r. podczas uroczystego
występu,
przygotowanego
przez Ewę Cedro, Małgorzatę
Marszałek oraz Paulinę
Rokicką, podziękowali swoim nauczycielom, za uśmiech,
miłość, dobrą radę oraz motywację do wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.
W krótkim słowie wstępnym poprzedzającym występ,
Pani dyrektor Iwona Maj,
dziękując przybyłym rodzicom za wsparcie i bardzo
dobrą współpracę, podkreśliła ważną rolę nauczyciela, jako człowieka, który
wskazuje drogi poznania,
uczy, jak pokochać wiedzę,
kształtuje charakter i właściwe postawy, którego cieszą sukcesy podopiecznych,
bo przecież nauczyciel to
nie tylko zawód, to powołanie.
Doceniając zaangażowanie w pracę
swoich
nauczycieli,
wręczyła wszystkim
nagrody dyrektora.
Następnie przyszedł czas na drugą
ważną
uroczystość
a mianowicie na Pasowanie na ucznia klasy I i Przedszkolaka. Uczniowie na tę okoliczność również przygotowali ciekawy występ. Kulmi-
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Żywa lekcja historii
W dniu 13 listopada w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku
Kościelnym odbyła się akademia z okazji 11 listopada – Święta Niepodległości.
Dyrektor szkoły Witold Woźniak nazwał ten występ żywą lekcją historii.

Uczniowie klas IIIb i IV, gimnazjaliści oraz chór szkolny pod opieką nauczycieli: Marzanny Dręgi, Beaty Pastuszki, Renaty Wolskiej
oraz Magdaleny Mamcarz zaprezentowali bardzo ciekawy projekt
pokazujący najważniejsze wydarzenia z historii Polski. Począwszy od
rozbiorów Polski, poprzez powstania narodowe, I wojnę światową
aż do odzyskania niepodległości - 11 listopada 1918r.
Program zawierał:
recytacje wierszy, taniec, prezentacje multimedialne oraz pieśni
patriotyczne. Pokaz wywołał wiele wzruszeń,
zadumy nad losami naszego kraju a także dumy z tego że jesteśmy
POLAKAMI!
Beata Pastuszka

l i s to pa d 2015

W Zespole Szkół Publicznych
Dziękujemy za tę lekcję historii w naszej szkole organizatorom, Wójtowi Gminy Skarżysko
Kościelne Zdzisławowi Woźniakowi, którego reprezentowała
Sekretarz Gminy Skarżysko Kościelne Monika Mączyńska.
Monika Chrobot

Podsumowanie konkursów profilaktycznych
W ramach profilaktyki skierowanej do uczniów klas I – III szkoły
podstawowej w Skarżysku Kościelnym podsumowano konkursy Jak być bezpiecznym na
drodze i Parada postaci.
Do organizatorów konkursów: Jak być bezpiecznym na
drodze złożono 23 prace, Parada
postaci - 20 prac.
Wyniki konkursu Jak być
bezpiecznym na drodze:
I miejsce- Natalia Błach - klasa IIb,
Adam Kapusta – klasa IIa
II miejsce -Wiktoria Pietak - klasa Ia,
Oliwier Woźniak – klasa IIb
III miejsce - Patrycja Michalska – klasa IIa, Aleksandra Derlatka – klasa Ia
Wyróżnienie - Julia Świerczyńska klasa Ib
Wyniki konkursu Parada postaci:
I miejsce - Julia Borowska - klasa IIa
II miejsce - Wiktoria Wiatr - klasa IIa
III miejsce - Maksymilian Gąska klasa IIb
Wyróżnienia: Wiktoria Sieczka - klasa Ib, Aleksandra Skrzypczyk - klasa IIa, Dawid Mamcarz - klasa Ia
Uczestnikom konkursów dziękujemy za aktywność i wykonane prace.
Renata Wiatr

Prelekcja historyczna
Dnia 29 października 2015 roku w Zespole Szkół Publicznych
w Skarżysku Kościelnym odbyła się uroczysta prelekcja Grzegorza
Świetlika z okazji 200. Rocznicy Powstania Królestwa Polskiego
i ogłoszenia jego Konstytucji.
Kilka
województw, a w nich
szkoły,
biblioteki,
organizacje i lokalne
centra kultury wzięły
udział w spotkaniach
historycznych, debatach i dyskusjach.
W naszej szkole
uczniowie
gimnazjum z wielkim zaangażowaniem przygotowali się do tej żywej lekcji
historii. Z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, obejrzeli prezentację i wystawę pamiątek z czasów Królestwa Polskiego: oryginalnych
banknotów, monet, znaczków, dokumentów z działalności np. Stanisława Staszica (patrona Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym)
i K. Druckiego - Lubeckiego oraz innych.
Gimnazjaliści chętnie odpowiadali na zadawane pytania, a na koniec z ciekawością słuchali dyskusji historyków z udziałem swojego
nauczyciela Moniki Chrobot na temat tamtych czasów. Dyskutanci
byli zgodni co do tego, że oceny działalności Polaków i praw jakie
nadała im Konstytucja Królestwa Polskiego należy dokonywać przez
pryzmat rozwoju gospodarczego i kulturalnego ziem polskich w tym
okresie. A były one niemałe.
Mottem historycznym i zachętą do ich organizowania niech będą
cenne słowa dyrektora Witolda Woźniaka Kto nie zna historii swojego
kraju i narodu, nie zna siebie.

Spotkanie z regionalnym twórcą
16 października na spotkanie z uczniami klas drugich Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
przybył Marian Gładyś. Jest to
osoba znana w naszym regionie.
Poza pasją artystyczną – malarstwo, rzeźbiarstwo, pan Marian
jest prezesem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Grzybowej Górze.
Wyjątkowy gość pokazał naszym dzieciom swoje prace.
Opowiadał o swoim hobby
oraz o tym, jak zaczęła się
jego przygoda z malarstwem
i rzeźbiarstwem. Dzieci miały okazję poznać tajniki pracy artysty, narzędzia jakimi
się posługuje oraz gatunki
drewna, które są najlepsze do
wykonania rzeźby.
Było to kolejne niezwykłe spotkanie z ciekawym człowiekiem. Dostarczyło dzieciom wielu
emocji. Wspaniale mieć w swojej gminie takich ludzi, którzy potrafią
wykorzystać i pokazać innym swój talent.
Na zakończenie pan Marian zachęcił dzieci do rozwijania własnych zainteresowań. Ciekawe, czy któryś z naszych uczniów w przyszłości podejmie się takiego hobby?
Uczniowie podziękowali artyście głośnymi brawami za miło spędzony czas.
Małgorzata Lisowska

Profilaktyka dla najmłodszych
W Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym pedagog szkolny Renata Wiatr we współpracy z Gminną
Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zorganizowała dla
uczniów klas I - III spektakl profilaktyczny
pt. Nauczyć Ufoludka promujący zdrowy styl
życia.
W spektaklu przedstawione były korzyści
wypływające z aktywnego spędzania czasu –
jako alternatywę do spędzania czasu przed
komputerem, telewizją oraz grami. Treści spektaklu uczyły i propagowały prawidłowe nawyki żywieniowe i zasady higieny oraz pokazywały jak bezpiecznie
korzystać z urządzeń
domowych. W spektaklu poruszone zostały
również
zagadnienia
ekologiczne – porządku, oszczędności energii, segregacji śmieci.
Renata Wiatr
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Wycieczka do apteki

Halloween w przedszkolu

Przedszkolaki z grupy Żabek odwiedziły miejscową aptekę. Farmaceuci, Anna Minda oraz Andrzej Adamczyk bardzo życzliwie nas
powitała. Celem wycieczki było poznanie pracy aptekarza, wyglądu
i wyposażenia apteki oraz asortymentu leków. Opowiedzieli dzieciom
o swojej pracy, pokazali jakie lekarstwa oraz witaminy
można w niej kupić.
Wytłumaczyli, co
to jest recepta i jak
ją można zrealizować. Dzieci miały
okazję obejrzeć różne preparaty lecznicze, kosmetyki i witaminy, jak również
zabytkowe moździerze, wagę z odważnikami, buteleczki z ciemnego
szkła. Dowiedziały się również, ze możemy leki zamówić oraz płacić
kartą płatniczą. Dzięki takiej wizycie przedszkolaki wiedzą, co można
w aptece kupić, jak walczyć z chorobą i dbać o zdrowie. W podziękowaniu za miłe i ciekawe spotkanie nasi milusińscy wręczyli Pani Annie podziękowanie i kwiatek. Same zaś otrzymały słodkie upominki.
Monika Sławińska

My jesteśmy małe stworki, choć nie groźne z nas potworki. Jeśli nie
chcesz nas się bać, musisz nam cukierki dać.
W piątek 30 października 2015 roku w każdej grupie na zajęciach
z języka angielskiego omawiano tradycje i zwyczaje związane ze świętem Halloween.
Celem prowadzenia zajęć o tej
tematyce, było
wzbogacanie
zasobu słownictwa związanego
z tym świętem,
rozwijanie zainteresowań
dzieci poprzez
poznanie zwyczajów związanych z obchodami Halloween w Wielkiej
Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz zdobywanie wiedzy o kulturze
krajów obszarów anglojęzycznych. Dzieci mogły się zaprezentować
w niecodziennych kreacjach, na balu pojawiły się czarownice, diabełki, mumie, kościotrupy, oraz wiele innych barwnych postaci. Atrakcji
na zajęciach było co niemiara. Dzieci tańczyły, bawiły się oraz aktywnie brały udział w różnych ciekawych konkursach.

Wizyta ratownika medycznego
17 listopada gościliśmy w naszym przedszkolu Bogumiła
Cichockiego - ratownika medycznego.
Celem zajęć przeprowadzonych przez wykwalifikowanego ratownika medycznego było przygotowanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności
udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego
zachowania się w czasie
wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
Na samym początku
Pan Ratownik pokazał
dzieciom jak wygląda strój,
w którym pracuje na co
dzień i wytłumaczył dlaczego jest koloru czerwonego. Wyjaśnił również na czym polega jego praca oraz czym zajmują się
poszczególne służby ratunkowe.
Następnie przedszkolaki miały okazję wysłuchać informacji na
temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, skaleczeń,
zasłabnięć i złamań. Dzieci uczyły się jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Poza tym utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych.
W trakcie prowadzonych zajęć dzieci obserwowały w jaki sposób
należy prawidłowo wykonać opatrunek medyczny oraz zapoznały się
z dostępnymi środkami opatrunkowymi. Ponadto przedszkolaki miały możliwość bandażowania i usztywniania (za pomocą szyny) swoich
kończyn. Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że dzieci
poczuły się małymi ratownikami.
Naszemu Gościowi bardzo dziękujemy za przybycie do naszego
przedszkola i mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Serdecznie dziękujemy także Dorocie Wędrychowskiej za pomoc w zorganizowaniu
tego spotkania.
Monika Sławińska
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Zajęcia w każdej grupie przebiegły w radosnej i miłej atmosferze.
Dzieci wykazały ogromne zainteresowanie świętem Halloween. Wiedziały o nim dużo więcej niż można było się tego spodziewać.
Monika Sławińska

„Owocowo – warzywne stworki”
W dniu 2 listopada rozstrzygnięto konkurs przygotowany przez
Monikę Sławińską pt: Owocowo - warzywne stworki. Na konkurs
wpłynęło 17 prac. Jury w składzie T. Banaszczyk i W. Ludew wyłoniło
zwycięzców i wyróżnionych:
I miejsce – Dyniowy stworek - K. Maciński (grupa Jeżyki), Sowa
z ananasa i melona - W. Kondrak (Żabki)
II miejsce – Pinokio - D. Kocia, O. Wiatr - (Jeżyki, Biedronki), Cukiniowy ludzik - M. Gonciarz (Biedronki), Gospodarstwo - J. Wyłudek
(Biedronki)
III miejsce – Kolorowa panienka - M. Skorek (Żabki), Warzywne
ludziki - M. Mąkosa (Biedronki)
Pozostali wyróżnieni to: A. Kępińska – Kapustowa panienka,
W. Pacek – Kompozycja płaska – ludzik, K. Kabała – Kapustowy
ludzik, A. Gonciarz – Ślimaczki, Buraczkowa stonoga, M. Woźniak – Panienka, Z. Adamska – Cebulowo - ziemniaczana panienka,
J. Węgłowska – Warzywne gospodarstwo.
Przedszkolaki otrzymały upominki niespodzianki oraz pamiątkowe dyplomy.
(jaki)
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Cyrk w szkole

Dzień Papieski w Grzybowej Górze

12 listopada uczniów Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze odwiedzili niesamowici goście - artyści z Cyrku O’Bimbolando.

Jak co roku Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia organizuje Dzień
Papieski dla upamiętnienia
pontyfikatu
świętego Jana Pawła
II. Organizacja ta promuje nauczanie Papieża i wspiera określone
przedsięwzięcia społeczne.
W tym roku obchodziliśmy już XV
Dzień Papieski pod

Pokaz rozpoczął klown, który rozbawił
publiczność zgromadzoną w remizie OSP
żonglując talerzami. Sztuka ta zapewne przydałaby się niejednej gospodyni, gdyż nasz artysta nie stłukł ani jednego... a było blisko! Po
nim na scenę wkroczyła akrobatka pokazująca jak można być giętkim i wygimnastykowanym. Następnie klown dalej bawił dzieci
zapraszając je do wspólnej zabawy i udziału
w jego żartach. Po jego występie nastąpił
pokaz żonglerki hula-hop wykonany przez
akrobatkę. Kolejnym pokazem były sztuczki
magiczne w wykonaniu iluzjonisty w towarzystwie dzieci.
Na koniec artystka zaprezentowała się w tańcu z żywym wężem,
którego po występie dzieci mogły dotknąć. Artyści zebrali gromkie
brawa, a dzieci zadowolone rozeszły się do domów.
Rafał Lipka

„Baśnie na dobry nastrój”
Naszym
pierwszym czytającym gościem w nowym roku
szkolnym była nauczycielka języka polskiego
Małgorzata Paź, która
na co dzień pracuje
w Zespole Szkół Publicznych w Skarżysku
Kościelnym.
Dla uczniów lekcja języka polskiego
jest codziennością, ale maluchy z wielkim zaciekawieniem słuchały,
co już niedługo ich czeka
w szkolnych ławkach. Pani
Małgosia z dykcją polonistki przeczytała zebranym
jedną z bajek z serii Baśnie
na dobry nastrój autorstwa
Carmen Valentinotti. Dzieci
z zaciekawieniem słuchały
bajki i aktywnie uczestniczyły w rozmowie na temat
przeczytanego utworu. Na
ich twarzach malował się
wyraz podziwu i szacunku.
Monika Sławińska

hasłem Jan Paweł II – patron rodziny. Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze włączyła się również w upamiętnienie Wielkiego Polaka
uroczystym apelem, który dobył się 19 października. W programie artystycznym przygotowanym pod kierunkiem Eweliny Hamera wzięli
udział uczniowie klasy II i VI. Wiersze i piosenki przypomniały naszej
społeczności historię rodziny Karola Wojtyły. Jan Paweł II pragnął być
zapamiętany jako papież rodziny, artyści przypomnieli ważne słowa
nauczania Papieża Polaka.
Ewelina Hamera

Bezpieczni na piątkę
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze zdobyli wyróżnienie w konkursie Bezpieczeństwo na Piątkę organizowanym
przez Komendę Powiatową Policji w Skarżysku-Kamiennej,
Starostwo Powiatowe oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.
Czwartego listopada chłopcy
z klasy V: Kacper Płusa, Paweł
Płusa oraz Bartosz Strzelec
wzięli udział w eliminacjach
powiatowych
rozegranych
w Zespole Szkół w Bliżynie,
w których wzięło udział 12
reprezentacji szkół podstawowych z powiatu skarżyskiego.
Uczniowie rozwiązywali test
z wiedzy o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym, osobistym
i z pierwszej pomocy przedmedycznej. Ocenie podlegały również prace plastyczne pt.: Myśl jak
idziesz. Uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom oraz upominki od
przedstawicieli Policji.
Rafał Lipka
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Święto biblioteki szkolnej w Skarżysku
Kościelnym
Październikowe obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych weszły na stałe do kalendarza imprez organizowanych
przez bibliotekę szkolną. Jak zawsze mają na celu promocję biblioteki
oraz zachęcanie uczniów do korzystania z jej zbiorów.
Obchody
rozpoczęliśmy od przygotowania gazetki informującej
o święcie biblioteki oraz
ozdobienia pomieszczenia
wypożyczalni kolorowymi balonami. Tegoroczne
hasło brzmiało: Biblioteki
szkolne rządzą. Na początku października zostały ogłoszone konkursy
w trzech kategoriach wiekowych:
- Klasy I-III – konkurs plastyczny Parada postaci z wierszy Juliana
Tuwima (prace umieszczone w gablocie koło biblioteki)
- Klasy IV-VI – konkurs Znam przysłowia polskie
- Klasy I-III – gimnazjum – konkurs plastyczny Pisarze i poeci polscy w krzywym zwierciadle
Na korytarzach w całej szkole pojawiły się plakaty zachęcające do
korzystania z biblioteki szkolnej i czytania książek. Dla uczniów gimnazjum została przygotowana
specjalna półka z książkami
obłożonymi w szary papier.
Czytelnicy wybierali lekturę
na podstawie krótkiego opisu,
nie sugerując się tytułem czy
szatą graficzną strony tytułowej. Akcja ta nosiła tytuł: Nie
osądzaj książki po okładce. Dla
najmłodszych
czytelników
naszej biblioteki została zorganizowana Przerwa na czytanie. Uczniowie z klas I-III przychodzili do biblioteki na długiej przerwie aby posłuchać ulubionych bajek,
baśni, legend czy opowieści przygodowych. W zaczarowany świat
książek wprowadziły dzieci zaproszone do biblioteki panie: Dorota
Gibas i Renata Wiatr. Do akcji chętnie włączyła się również młodzież z gimnazjum – Blanka Figarska, Joanna Derlatka, Agnieszka
Sikora, Julia Walachnia, Piotr Kateusz, Filip Wierzbicki.
W październiku w bibliotece dużo się działo. Pojawiło się w niej
wielu czytelników, również tych najmłodszych z klas pierwszych. Kolejna edycja Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych już za
rok.
Monika Walachnia-Zawadzka

Kolejne rekordy Rafała Lipki
W dniach 16-18 października br. w Kielcach rozegrano V Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 18 i 23, Seniorek i Seniorów oraz
Weteranek i Weteranów w Trójboju Siłowym Klasycznym. W zawodach wystartowało 230 zawodników i zawodniczek, w tym nauczyciel
z Grzybowej Góry, Rafał Lipka.
Był to dla niego debiut w grupie Weteranów 40-49 lat na imprezie
tej rangi, dlatego też starał się wypaść jak najkorzystniej. Przygotowywany przez trenerów Włodzimierza Żmijewskiego i Arkadiusza
Staszewskiego zaczął przysiady od ataku na rekord Polski. Próbę na
ciężarze 260,5 kg wykonał bezbłędnie, podobnie jak kolejne podejścia
do sztangi o wadze 270,5 kg oraz 275 kg.
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W wyciskaniu sztangi leżąc zawodnik zaliczył trzy próby, kolejno wyciskając 165 kg, 170 kg i ostatecznie 175 kg. Zgromadzono po
dwuboju 450 kg napawało
optymizmem przed martwym ciągiem, gdyż również w tym boju Lipka zapowiadał przed zawodami
atak na rekord Polski.
W pierwszej próbie siłacz łatwo uporał się z 265
kg, a w drugiej zadysponował 275,5 kg chcąc pobić
dotychczasowy
rekord.
Próbę wykonał bez zastrzeżeń, więc w ostatnim podejściu zgłosił atak na 285 kg. Również
ta próba została wykonana z łatwością, a Lipka zgromadził w całym
trójboju klasycznym 735 kg poprawiając o 17,5 kg rekord Polski Weteranów I grupy kat. +120 kg. Osiągnięty wynik pozwolił mu wygrać
klasyfikację Weteranów 40-49 lat, a także zająć IV miejsce w grupie
seniorów!
Gratulujemy!
(jaki)

„OBIMBOLANDO” w przedszkolu
W czwartek 12 listopada Przedszkole w Skarżysku Kościelnym
odwiedził Cyrk OBIMBOLANDO.
Program, który przedstawili cyrkowcy, wzbudził wielki podziw
wśród dzieci i nauczycieli.. Wśród atrakcji pokazanych przez cyrkowców znalazły się m.in. niezwykłe akrobacje, żonglerka oraz rozmaite
magiczne sztuczki. Dzieci podziwiały sztukę cyrkową i miały możliwość czynnego i aktywnego w niej udziału. Na występach nie zabrakło również wesołego klowna, który zabawiał publiczność. Artyści
cyrkowi zaprezentowali niespotykaną siłę, sprawność i spryt. Udział
zwierząt w przedstawieniu dodatkowo uatrakcyjnił występ.
Na koniec przedstawienia wszyscy mogli podziwiać niezwykłego
pupila cyrku, ogromnego węża, który był jak najbardziej prawdziwy.
Dzieci mogły także potrzymać węża i pogłaskać. To był ostatni i bardzo miły punkt cyrkowego programu. Dzięki takim chwilom dzieci
chętnie przychodzą do przedszkola, a poprzez zabawę wiele się uczą
i rozwijają zainteresowania.
Monika Sławińska

Przedszkolaki w MCK
5 listopada przedszkolaki udały się do MCK w Skarżysku Kam na przedstawienie
edukacyjne pt. Brzechwolandia
przygotowane przez Narodowy
Teatr Edukacyjny im. Adama
Mickiewicza z Wrocławia.
Przedstawienie wykreowane przez aktorów przeniosło
młodych widzów do wspaniałej krainy Brzechwolandii, którą wszyscy bez wyjątku powinni znać.
W krainie tej można zapomnieć o wszystkich zmartwieniach, przenieść się w kolorowy świat marzeń, pełen radości i muzyki. Brzechwolandia to znana kraina, która uczy, jak powinno się w życiu postępować. Była to też okazja poznania wspaniałych wierszy Jana Brzechwy.
Leń, Samochwała, Skarżypyta, Znaki przestankowe, Atrament, to tylko niektóre z bogatego repertuaru wierszy dla dzieci tego poety, które
mimo upływu lat wcale się nie starzeją.
Monika Sławińska
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Dekada Szachowego Grand Prix
10 lat temu z inicjatywy Zbigniewa
Górzyńskiego oraz Grzegorza Kocia
w Skarżysku Kościelnym ruszyły rozgrywki Szachowego Grad Prix.
7 listopada odbyło się uroczyste
podsumowanie, które poprowadził
Szymon Płusa. Inicjatorzy rozgrywek
przypomnieli historię szachów w naszej
gminie. –Dziesięć lat minęło, co widać
nawet po naszych siwych włosach – zaczął żartobliwie Z. Górzyński, a G. Kocia mówił o trudnych początkach: -Nie było nic. Nie było lokalu, szachów, zegarów, ale z czasem przy
pomocy ówczesnego wójta Zbigniewa
Celskiego, udało się rozgrywki zorganizować. Od początku pomagał nam też
Zdzisław Woźniak, obecny wójt.
Grano w remizach strażackich
oraz szkołach. Początkowo rozgrywano mistrzostwa sołectw i gminy. Potem

Zbigniew Górzyński opracował klasyfikację 10. lecia, która
jest następująca:
1. Jędras Piotr
- Skarżysko Kościelne
2. Kocia Kamil
- Skarżysko - Kamienna
3. Siek Jerzy
- Świerczek
4-5. Górzyński Zbigniew
- Skarżysko Kościelne
Socha Zdzisław
- Stąporków
6. Cichocki Mariusz
- Skarżysko - Kamienna
7. Słoka Andrzej
- Stąporków
8-9. Dudek Zdzisław
- Skarżysko-Kamienna
Jędras Tomasz
- Skarżysko Kościelne
10. Wojton Zenon
- Skarżysko Kościelne
11 -12-13. Czubak Zbigniew - Skarżysko Kościelne
Dąbrowski Zygfryd- Stąporków
Gładyś Grzegorz - Skarżysko Kościelne

- 1,1
- 1,8
-2
- 2,4
- 2,4
-6
- 6,4
- 8,4
- 8,4
- 11,1
- 13,6
- 13,6
- 13,6

(Liczby oznaczają średnio zajmowane miejsca w pięciu najlepszych klasyfikacjach rocznych).
Jacenty Kita

Brydżowy Turniej Niepodległościowy
Z. Górzyński podpatrzył
szachowe
Grand Prix w Bliżynie i przeniósł na
nasz grunt. Z czasem przyszły sukcesy – w tym gwiazdy Piotra Jędrasa,
który zaczynał jako
11.latek. Największy
sukces to II miejsce
w wojewódzkim turnieju Złota Wieża w 2009 roku oraz cztery pierwsze miejsca dla LZS
Grom w Zimowych Igrzyskach LZS. Zdobyli je Piotr Jędras, Tomasz
Jędras,
Zbigniew
Górzyński i Paulina Żołądek.
Gratulacje szachistom składali były
wójt Zbigniew Celski
oraz obecny Zdzisław
Woźniak, który zadeklarował dalszą pomoc.

Z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia Brydża Sportowego Szlem
Andrzeja Kwiatkowskiego 11 listopada rozegrany został Niepodległościowy Turniej Brydżowy.

Wystartowało 11 par, a zawody sędziował Marek Jaskólski.
I miejsce zajęła para Marek Jaskólski/Lech Kubik, II – Mariusz
Lelolek/Szczepan Szumielewicz a III - Tadeusz Stasiak/Sławomir
Wierzbowicz. Najlepiej ze Skarżyska Kościelnego wypadła para
Jerzy Poddębniak/Ryszard Stefański. Puchary zwycięzcom wręczył
wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz Andrzej Kwiatkowski.
(jaki)
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