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Egzemplarz bezpłatny

99. Rocznica Odzyskania Niepodległości

*
*
*
*
*
*

chodnik w Grzybowej Górze gotowy,
z prac rady gminy,
o gminnych inwestycjach,
debata na temat bezpieczeństwa,
gościliśmy małe szkoły z całego województwa,
relacja i fotorelacja z I Przeglądu Pieśni
Chrześcijańskiej,
* udana kwesta w Dniu Wszystkich Świętych,
* ślubowali pierwszacy oraz o innych przedszkolnych
i szkolnych wydarzenia.

Nasza gmina w sposób uroczysty upamiętniła 99. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 10 listopada odbyła się gminna Wieczornica Patriotyczna w Majkowie, dzień później świętowaliśmy oficjalnie w Skarżysku Kościelnym.
Czytaj na str. 2-3

Jubileusz
Złotych Godów

Warto dla jednej miłości żyć,
choć warto szukać stale.

W środę, 8 listopada, 19
par małżeńskich z terenu
naszej gminy świętowało
Jubileusz 50. lecia pożycia
małżeńskiego.
Czytaj na str. 6

Kolejne wokalne sukcesy naszych uczniów
26 października uczniowie
szkoły w Skarżysku Kościelnym
prezentowali swoje umiejętności wokalne w IV Świętokrzyskim Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej.
Odnieśli
imponujący
sukces, podobnie jak podczas odbytego 15 listopada X Skarżyskiego
Przeglądu
Pieśni
Patriotycznej Z Pieśnią do
Niepodległej. Czytaj na str. 10
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99. Rocznica Odzyskania Niepodległości
Nasza gmina w sposób uroczysty upamiętniła 99. Rocznicę
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 10 listopada odbyła się
gminna Wieczornica Patriotyczna w Majkowie, dzień później świętowaliśmy oficjalnie w Skarżysku Kościelnym.
Wieczornica patriotyczna w Majkowie
10 listopada w Majkowie odbyła się wieczornica patriotyczna zatytułowana Moją Ojczyną jest Moja Polska inaugurująca obchody 99.
Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Nic nie jest nam
dane raz na zawsze,
dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać,
ciągle o nią walczyć –
przypomniała jedna
z lektorek słowa Jana
Pawła II dodając, że

tańczyli krakowiaka i poloneza, pięknie śpiewało trio: Aleksandra
Leśniewska, Wiktoria Połeć i Zuzanna Adamczyk oraz soliści: Maria Rymarczyk, Julia Materek, Oskar Wąsowski, Igor Wałęga i najmłodszy z nich, zaledwie 4,5. letni Kuba Jeziorski, któremu akompaniował na gitarze tata Mateusz.
99. Rocznica Odzyskania Niepodległości
Społeczność Gminy Skarżysko Kościelne upamiętniła 99. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości uroczystymi obchodami w dniu 11 listopada.
O godz. 9.00 w kościele parafialnym odprawiona
została
uroczysta Msza św.
w intencji Ojczyzny,
której przewodniczył
ks. proboszcz Marian
Czajkowski. Przypomniał on słowa Józefa
Piłsudskiego: Ten kto
nie szanuje i nie ceni
swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa
do przyszłości.
Na uroczystościach kościelnych uczestniczyły władze samorządowe gminy, Rycerze Kolumna, poczet sztandarowy gminy, delegacje
strażaków i szkół z pocztami.

sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale większą sztuką jest dla niej żyć.
Uroczystość otworzyła dyrektor szkoły Danuta Jasiewska, po
czym obejrzeliśmy wspaniały, wręcz perfekcyjny, program artystyczny, który ze wszystkimi uczniami szkoły przygotowały: Justyna
Dziurowicz-Dziura, Ewa Sokół, Beata Szczygieł i Danuta Mazur
oraz niezawodny jak zwykle Mateusz Jeziorski, który zatroszczył się
o nagłośnienie, akustykę i efekty świetlne.
Gratulacje występującym, wobec
dużej liczby zebranych na wydarzeniu,
przekazali:
przewodnicząca
rady
gminy
Marzena
Piętak, wójt gminy
Zdzisław Woźniak
i radny powiatowy
Paweł Wiatr. Program oglądali również radni: Andrzej Kwiatkowski, Sebastian Pik
i Mariusz Szwanke.

W rolę narratorek wcieliły się: Weronika Róg, Monika Lodzińska i Gabriela Szwanke. Uczniowie klas młodszych przepięknie za-
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Po nabożeństwie kolumna marszowa poprowadzona przez prezesa OSP Grzybowa Góra Mariana Gładysia przeszła pod pomnik
Ofiar II Wojny Światowej, gdzie uczestników uroczystości powitały
przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak oraz sekretarz gminy
Monika Mączyńska.
Po krótkich wystąpieniach przewodniczącej oraz radnego
powiatowego Pawła
Wiatra delegacje samorządowców, rad
sołeckich, strażaków,
przedszkola i szkół,
zespołu Romano oraz
Rycerzy Kolumba złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze.
W uroczystościach,
poza wyżej wspomnianymi,
uczestniczyli
również ks. proboszcz,
radni: Monika Kocia, Zdzisław Rymarczyk,
Włodzimierz
Foch, Sebastian Pik,
Mariusz
Szwanke,
Andrzej Kwiatkowski.
Na koniec strażacy
z Grzybowej Góry oddali salut armatni.
Ku niepodległej
W Szkole Podstawowej
w Skarżysku Kościelnym odbyła się uroczysta akademia
z okazji rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Uczniowie klas siódmych uświetnili obchody 11 Listopada programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyń Lidii Mirkowskiej i Katarzyny Malik.
Pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości przywołały wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej.

Chodnik już gotowy
Zgodnie z terminem ukończona została budowa chodnika
w Grzybowej Górze na
ul. Spokojnej.
Podczas oficjalnego
oddania do użytku nowego chodnika starosta
Jerzy Żmijewski w sposób szczególny dziękował władzom samorządowym gminy za duży udział finansowy w tym
zadaniu oraz pomoc organizacyjną w doprowadzeniu do jej przygotowania, a także mieszkańcom za wyrozumiałość przy budowie chodnika.
Całkowita wartość zadania wyniosła 392.304,56 zł, z czego udział
powiatu skarżyskiego wyniósł 282.304,56 zł, a gminy Skarżysko
Kościelne 110.000 zł. Udział naszej gminy był więc wysoki. Dla porównania – budowa chodnika w Mostkach (Gm. Suchedniów) - przy kosztach całkowitych 273.467,65 zł, gmina przekazała na ten cel 50.000 zł,
Za realizację inwestycji w imieniu mieszkańców podziękowała samorządowi powiatowemu inicjatorka budowy chodnika radna powiatu skarżyskiego Danuta Banaczek.
W ramach zadania wykonano chodnik po dwóch stronach jezdni
tj. 280,49 mb po stronie lewej oraz 315,98 mb po stronie prawej. Ponadto dodatkowo poszerzono nawierzchnię jezdni o długości 450,00 mb
na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą gminną (ul.
Słoneczna). W oddaniu drogi uczestniczyli: starosta Jerzy Żmijewski,
członek zarządu powiatu Anna Leżańska, radna powiatu skarżyskiego Danuta Banaczek, radny rady gminy Skarżysko Kościelne Sebastian Pik, sołtys Grzybowej Góry Magdalena Piętak, przewodniczący
Rady Sołeckiej Waldemar Dwojak, wykonawca właściciel firmy LIS-TEL Zbigniew Lisak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej Marek Czyż wraz z pracownikami, przedstawiciele
urzędu gminy oraz mieszkańcy wsi. 			
(jk)

Elżbieta Jach na 84. „Dachu”
W dniu 27 października 2017 r. w lokalu Ona
w Warszawie, odbył się 84
Dach poetycko - muzyczny.
Te wspaniałe spotkania organizowane są przez Stowarzyszenie Autorów Polskich
- Oddział II Warszawski.
Miło nam poinformować, że w poczet członków SAP zostały przyjęte członkinie Grupy Literackiej Wiklina: Elżbieta Jach, Bernadetta
Bąkowska, Marzanna Kruk, Katarzyna Metzger, Danuta Skalska,
Ewa Michałowska Walkiewicz, Anna Zakrzewska.
(jaki)

227 nowych książek z dotacji ministerstwa

Wszyscy uczestnicy apelu mogli przyłączyć się do wspólnego śpiewania utworów, które towarzyszyły naszym przodkom.
Jacenty Kita

Gminna
Biblioteka
Publiczna
w Skarżysku Kościelnym pozyskała dotację z Programu Wieloletniego Priorytet
1- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków
finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach tego dofinansowania nasza biblioteka zakupiła 227
nowości wydawniczych. Kwota dofinansowania wyniosła 5487 zł.
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
Teresa Banaszczyk
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Z P r ac Rady G m i n y

Kolejna sesja rady gminy za nami

przez tego właściciela o założeniu księgi wieczystej. KW do ewidencji
wprowadzono dopiero w 2017 roku.

6 listopada odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy, której obradom
przewodniczyła Marzena Piętak. Z uwagi na tematykę obrad na sesję przybyli dyrektorzy szkół oraz prezes skarżyskiego MPWiK Łukasz Żuchowski.

Problem z oświetleniem

Nerwowy początek
Początek był gorący. Najpierw radny Mariusz Szwanke zgłosił
wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego uchwalenia nowego Statutu Gminy Skarżysko Kościelne motywując to tym, że
trzeba nad nim jeszcze popracować i przeanalizować niektóre zapisy.
Z kolei radny Jacek Bryzik zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku
projektu uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Skarżysku Kościelnym. – Mam
pismo Państwa Zbigniewa i Władysławy Maj, którzy stwierdzili, że
działka ta do lat 70.tych należała do ich rodziny, ale babcia ich zrzekła
jej się na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę – motywował swe
wystąpienie radny - a teraz chcieliby żeby wróciła do ich rodziny. Problem tylko w tym, że Państwo Maj na ten moment nie mają pieniędzy
na jej zakup i proszą o odłożenie tego tematu w czasie.
-Bardzo dobrze, że pismo to ujawniono – odpowiedział wójt Zdzisław Woźniak i wyjaśnił, że w sobotę poprzedzającą sesję Z. Maj
wpadł do jego domu o 21.00 krzycząc, że w gminie panuje korupcja, że
sprzedajemy… jego działkę, używając przy tym nieocenzurowanych
słów! Wójt dalej cierpliwie wyjaśniał radnemu J. Bryzikowi: -Nikt na
razie tej działki nie sprzedaje, rada wyraża tylko zgodę na przystąpienie do rozpoczęcia procedury jej sprzedaży w przyszłości. Działka jest
własnością gminy i może być sprzedana tylko w drodze przetargu, do
którego może przystąpić każdy. Pan Maj nie kupi jej bez przetargu.
Pracownik ds. geodezji i gospodarki mieniem gminy Monika Zuba
uzupełniła, że gmina nie ma prawa ani obowiązku informować o zamiarze sprzedaży nieruchomości gminnych indywidualnie wybranej
osoby. Będzie ogłoszony przetarg nieograniczony i wtedy wszyscy
zainteresowani zakupem mogą do niego przystąpić. Potwierdziła to
również radna Monika Kocia: -Przecież dziś tą uchwałą działki nie
sprzedajemy, informujemy tylko, że jest możliwość sprzedaży. Janusz Sieczka dodał, że rada sołecka była informowana o takim zamiarze i złożyła wspólne oświadczenie wyrażające zgodę na sprzedaż
w/w działki.
Wówczas J. Bryzik swą propozycję motywował tym, że na tej
działce można zrobić… plac zabaw. Janusz Sieczka odpowiedział, że
rada sołecka dyskutowała o tym i stwierdziła, że ta działka na ten cel
jest mało przydatna, a wójt wyjaśnił, że na plac zabaw działki trzeba
szukać w centrum miejscowości i on to czyni.
J. Bryzik dociekał także, czy pan Maj będzie miał możliwość
pierwokupu. Wydaje się, że ostatecznie wszelkie wątpliwości rozwiała
radca prawny Iwona Kowalska: -Ustawa przewiduje pierwszeństwo
zakupu oraz zgłaszanie roszczenia, bo tak to jest nazwane w przepisach, ale wcześniej musi być wdrożona procedura sprzedaży. Najpierw
gmina przygotowuje nieruchomość do sprzedaży, publicznie informuje o tym wszystkich mieszkańców i dopiero wówczas każdy może
zgłosić roszczenia.
Informacja wójta
Gdy emocje opadły, informację ze swej pracy w okresie między sesjami złożył wójt Zdzisław Woźniak. Od ostatniej sesji wójt uczestniczył w spotkaniu Rady Programowej LGD, spotkał się też z prezesem
MPWiK. Wniosek trzech gmin, w tym naszej, w sprawie OZE (rada
podjęła w tej sprawie uchwałę na ostatniej sesji) trafił już do Urzędu
Marszałkowskiego. Trwają wykupy działek pod ul. Słoneczną w Grzybowej Górze – do wykupu pozostały jeszcze trzy. Pan Kazimierz
Piotrowski dostał pomoc prawną i otrzymał odpowiedź ze Starostwa
Powiatowego. Okazało się, że od 1997 roku istnieje on w ewidencji
gruntów jako właściciel działki, ale powiat nie został powiadomiony
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Na poważny problem z oświetleniem ul. Leśnej, części ul. Kolonii i Świerczka uwagę zwróciła przewodnicząca Marzena Piętak.
– Problem wystąpił kilka razy i obecnie trwa ponad tydzień. Transformator znajduje się na prywatnej działce, do której dostęp utrudnia
właścicielka, mieszkająca obecnie w Kielcach. Były interwencje Policji
i zakładu energetycznego. Brak możliwości wejścia na posesję, w celu
usunięcia awarii jest problemem. Coś z tym trzeba zrobić, transformator należy wynieść z prywatnej posesji poza ogrodzenie. Ci ludzie
nie dość, że nie mają normalnej drogi, to jeszcze nie mają oświetlenia
- mówiła przewodnicząca.
Problem wyjaśnił w imieniu wójta Ksawery Krupa: -Problem jest
złożony. Na działkę nie można się dostać, a zwisające gałęzie powodują zwarcia i częste wyłączenia. Dodał, że zakład energetyczny wkrótce
podetnie gałęzie (co już uczyniono – red.), a gmina wystąpi o przeniesienie licznika i sterowania na zewnątrz, w miejsce łatwo dostępne.
Droga na Rudce, działki pod cmentarz i przedszkole
Wójt poinformował zebranych, że rozpoczęły się prace budowlane na drodze gminnej w miejscowości Rudka o długości 409,00 mb
z wyłączeniem skrzyżowania z drogą powiatową Majków –Wąchock.
Wykonana zostanie jezdnia o szerokości 4,5 m, przebudowane będą
dwustronne pobocza. Wykonane zostaną elementy odwodnienia na
zjazdach, zjazdy do posesji. Wartość prac to 236.480,56 zł, termin zakończenia 20 grudnia.
Wójt poinformował również, że teren pod cmentarz komunalny
(co jest ujęte w Studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu)
został wykupiony i uporządkowany. Strefa ochronna jest zachowana,
będzie też wykonany izolacyjny pas zieleni. Jest już koncepcja urządzenia cmentarza i wymagane opinie.
Wójt dodał, że parafia już dokonała podziału swej działki, z której część o pow. 1,90 ha zostanie przekazana gminie, w zamian za tą,
przeznaczoną pod cmentarz. -Czekamy teraz na jej ujawnienie w Księdze Wieczystej – dodał wójt.
Kanalizacja, jakość wody
Obecny na sesji prezes MPWiK Łukasz Żuchowski poinformował, że 23 października zakończono budowę przyłączy kanalizacyjnych na ul. Południowej, na ul. Polnej do wykonania pozostało pięć.
Reszta wykonana będzie w 2018 roku. Pojawiła się szansa na budowę
brakującej kanalizacji w Grzybowej Górze: - Jedna z mieszkanek zadeklarowała, że sprzeda część działki nadającej się na przepompownię.
Ale nie jest ona jedynym jej spadkobiercą – czekamy na odpowiedź
pozostałych spadkobierców – dodał prezes.
Prezes odniósł się również do zgłoszonej na poprzedniej sesji
interpelacji radnego Stanisława Czubaka popartej słynną butelką
z mętną wodą pobranej z jednej z posesji.
Prezes przyznał, że mimo ciągłego płukania sieci wodociągowej
w Kierzu Niedźwiedzim, pojawia się zmętnienie i żelazo, ale są one
przypadkowo umiejscowione, rzadko przekraczają minimalnie normy. Jednak w przypadku tej posesji (od owej słynnej butelki), to jak
wynika z oświadczenia jej właściciela dom jest w trakcie budowy, posesja nie jest zamieszkała, właściciel rzadko na niej przebywa, gdyż
pracuje za granicą. -Podpisał również oświadczenie (zostało odczytane na sesji), w którym właściciel posesji stwierdza, że nie ma zastrzeżeń do jakości wody – dodał prezes.
Wyjaśnił również, że do Kierza woda dopływa bardzo dobrej jakości potem coś się dzieje na sieci głównej. Prezes wskazał, że być może
wynika to z tego, że część instalacji domowych wykonana jest ze stali,
lub z tego, że niektórzy mieszkańcy mogą ją też pobierać za pomocą
hydroforów ze studni i miesza się ona potem w instalacji wewnętrznej.
Wyjściem mogłoby być zamontowanie filtrów antyskażeniowych (ok.
15,00 zł) montowanych za wodomierzem. Ale ich zakup i montaż musi

L I S TO PA D 2017

G m i n n e I n w e st yc j e
być pokryty przez mieszkańców, gdyż MPWiK nie może wykonywać
nieodpłatnie prac na instalacjach wewnętrznych. –Zimą za symboliczne, zryczałtowane opłaty, możemy to zrobić – dodał prezes.

Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy
OSP Grzybowa Góra

Inne decyzje rady
W dalszej części obrad radni wysłuchali informacji o wynikach
przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r. złożonych przez radnych i osoby funkcyjne oraz sprawozdań dyrektorów
szkół z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 Gminy
Skarżysko Kościelne. Podjęli również kilka ważnych dla samorządu
uchwał, m.in. zmiany w budżecie, zmiany w WPF, przystąpienia gminy do projektu Aktywny e-Samorząd oraz przyjęli Roczny program
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 i Program
Wspierania Rodziny w Gminie Skarżysko Kościelne na lata 2018 – 2020.
Jacenty Kita

Pieniądze na inwestycje drogowe niemal
pewne
9 listopada wojewoda świętokrzyski Agata Wojtaszek zatwierdziła Wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019”, na której znalazły się dwie inwestycje z obszaru naszej
gminy (z całego powiatu pięć).
Powiat skarżyski zgłosił z naszej gminy projekt pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 0557T relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec
- odcinek 1,5 km (z wartością kosztorysową 4,5 mln PLN - etap I z
założonym dofinansowaniem 2,25 mln PLN). Zadanie znalazło się na
miejscu 5. z wniosków złożonych przez powiaty.
Trzy
inwestycje
zaproponowane
przez gminy z powiatu skarżyskiego ujęto
na liście rankingowej
inwestycji gminnych.
Najwyżej - bo na
miejscu 6. - znalazł
się wniosek wniosek
złożony przez Gminę
Skarżysko Kościelne,
dotyczący zadania pod nazwą Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Spacerowa
(379003T)” - odcinek
276 m (z wartością
kosztorysową na poziomie 666 tys. PLN
i zakładanym dofinansowaniem na poziomie 333 tys. PLN).
Jeśli kwota przeznaczona na dotacje
dla
województwa
świętokrzyskiego nie zostanie radykalnie zmniejszona, to wszystkie
samorządy otrzymają wsparcie z programu na realizację ww. zadań.
Ostateczna lista inwestycji, które otrzymają dofinansowanie w ramach
programu zostanie opublikowana do końca br. roku.
Na realizację w/w Programu dla województwa świętokrzyskiego
w 2018 roku przeznaczono dotację w kwocie 56,1 mln PLN. Poziom
dofinansowania wynosi maksymalnie 50%.
(jaki)

W dniu 23-10-2017 roku
zakończyła się realizacja
rzeczowa projektu objętego
dofinansowaniem w ramach
programu Odnowa Wsi
Świętokrzyskiej na 2017 rok
pn. Wymiana pokrycia dachowego na strażnicy OSP
Grzybowa Góra.
Wykonawcą robót budowlanych była Firma
MIK-MAR Usługi Remontowo-Budowlane,
Hubert Obwarzanek ze
Skarżyska Kościelnego.
Zakres
rzeczowy
projektu
obejmował
między innymi: rozebranie blachy, elementów więźb dachowych
oraz płyt azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku nad
częścią socjalną remizy OSP, wykonaniem łat na połaciach dachowych, pokryciem FWK, pokryciem dachu blachą wraz obróbkami
blacharskimi i montażem rynien i rur spustowych.
Zadanie objęte jest dofinansowaniem ze środków Województwa
Świętokrzyskiego w ramach programu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej
na 2017 rok w kwocie blisko 7 tys. złotych.
Robert Gładyś

Centrum doposażone
Centrum Rekreacyjno Sportowe w miejscowości Świerczek zostało
doposażone w nowe urządzenia. Było to możliwie dzięki wsparciu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu Odnowa Wsi Świętokrzyskiej
na 2017 rok, projekt
pn. Dostawa i montaż
urządzeń siłowni zewnętrznej w miejscowości Świerczek.
W ramach środków z budżetu Samorządu Województwa
w kwocie 7.023,41
PLN i środków z budżetu Gminy Skarżysko Kościelne w kwocie
4.142,59 PLN zapewniono dostawę i montaż
dwóch dwu dwustanowiskowych
urządzeń
siłowni zewnętrznej.
Zamontowane urządzenia to wyciąg górny + pylon + podciąg nóg, a także prasa nożna
+ pylon + wioślarz. Wszystkich chętnych zapraszamy do aktywnego
wypoczynku rekreacyjno - rehabilitacyjnego w miejscowości Świerczek!!!.
Dagmara Błach
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Jubileusz Złotych Godów
Warto dla jednej miłości żyć,
choć warto szukać stale
W środę, 8 listopada, 19 par małżeńskich z terenu naszej gminy
świętowało Jubileusz 50.lecia pożycia małżeńskiego.
O godz. 9.00 w kościele pw. Świętej Trójcy w Skarżysku Kościelnym uroczyste nabożeństwo odprawił ks. proboszcz Marian Czajkowski. W jego trakcie pary, które pół wieku temu zawarły związek
małżeński, odnowiły przysięgę małżeńską. –Osiągnęliście dwa największe sukcesy w życiu. Wytrwaliście przy Bogu i wytrwaliście przy
sobie – mówił w homilii ks. proboszcz.

i lampki szampana. Dalszą
część poprowadził Tomasz
Gluza, który zapewnił nagłośnienie
wydarzenia,
a Roman Gładyś zaśpiewał specjalnie napisaną
na tę okazję piosenkę Złote Gody.
Pół wieku temu na ślubPo nabożeństwie główna część uroczystości odbyła się w Urzędzie
Gminy. Tutaj uczestników powitał wójt gminy Zdzisław Woźniak
i na początek zaprosił do obejrzenia okolicznościowego, wyjątkowo
dobranego tematycznie programu artystycznego, który wykonali nasi
przedszkolacy pod kierunkiem Zofii Sieczka i Magdaleny Kolasa. Na
jego zakończenie maluchy odśpiewały Jubilatom Sto lat oraz wręczyły
własnoręcznie wykonane kwiaty.

nym kobiercu stanęli:
Czesława i Wiesław
Błach, Janina i Tadeusz Bonio, Krystyna
i Roman Gładyś, Zofia
i Józef Łyżwa, Helena i Tadeusz Majek,
Marianna i Zygmunt
Brodniccy,
Krystyna i Włodzimierz
Foch, Elżbieta i Jan
Fryderyk, Jadwiga i Mirosław Gałczyńscy, Bogumiła i Zygmunt
Gluza, Elżbieta i Marian Gładyś, Maria i Waldemar Gula, Elżbieta
i Roman Niziolek, Eliza i Jerzy Polańscy, Zofia i Bogdan Stefańscy, Zofia i Józef Stefańscy, Walentyna i Wojciech Wargoccy oraz
Eugenia i Józef Wiśniewscy.
Jacenty Kita

Oficjalną część rozpoczęła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Urszula Suwara, która wszystkich Jubilatów powitała z imienia i nazwiska. Powitała również przybyłe władze samorządowe i gości: ks.
proboszcza Mariana Czajkowskiego, przewodniczącą rady gminy
Marzenę Piętak, wójta Zdzisława Woźniaka, radnego powiatowego
Pawła Wiatra oraz sekretarz gminy Monikę Mączyńską. Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie Medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadanych przez Prezydenta RP, co uczynili
zaproszeni goście wręczając im również listy gratulacyjne i kwiaty.
–Aby słońce, niezależnie od pogody, świeciło dla Was stale – życzył
zebranym wójt Zdzisław
Woźniak, a przewodnicząca rady Marzena Piętak dodała: -Nie wystarczy
tylko pokochać, ale trzeba tę miłość wziąć w ręce
i nieść przez całe życie.
Nie mogło zabraknąć tradycyjnego Sto lat
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Debata społeczna na temat bezpieczeństwa

KGW Skarżysko Kościelne coraz aktywniejsze

Zagrożenia w ruchu drogowym, konieczność wykonania nowych
przejść dla pieszych, jazda qadami po chodnikach, parkowanie samochodów wzdłuż ulicy – to najważniejsze postulaty zgłoszone 9 listopada podczas debaty na temat bezpieczeństwa.

Rękodzieła Agnieszki Śledź
Agnieszka
Śledź
z Koła Gospodyń Wiejskich
w Skarżysku Kościelnym
może pochwalić się dużym
talentem oraz zamiłowaniem i pasją do robótek
ręcznych.
Wyrabia różne rzeczy
z ratanu, kory brzozy oraz
krążków, wikliny papierowej, szyszek jodły i modrzewia, łupinek
z dębu, nici, i wielu innych materiałów, które komponuje w jedność.
Wyróżnienie dla KGW Skarżysko Kościelne

Spotkanie, które odbyło się w Urzędzie Gminy, otworzył wójt
Zdzisław Woźniak. Przybyła na nie dość liczna grupa mieszkańców,
stawiła się mocna ekipa
mundurowych:
zastępca
komendanta powiatowego
mł. isnp. Jarosław Jasieńczuk, naczelnik Wydziału
Ruchu Drogowego kom.
Mariusz Sokołowski, zastępca naczelnika Wydziału
Prewencji podinsp. Tomasz
Wydrzyński, kierownik dzielnicowych asp. sztab. Paweł Jelonek oraz
nasz dzielnicowy asp. Paweł Wodziński, odpowiedzialna za profilaktykę podkom. Anna Sławińska oraz rzecznik prasowy asp. Damian
Szwagierek.
Najpierw zastępca komendanta Jasieńczuk przestawił statystyki
dotyczące przestępczości za 10 msc. br., Damian Szwagierek mówił
o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, Mariusz Sokołowski

o działaniach drogówki. Wśród najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców postulatów znalazły się m.in. zwiększenie liczby patroli drogówki, walka w wyścigami samochodów na ul. Polnej, nieprawidłowe
parkowanie przy wyjeździe sprzed Urzędu Gminy, brak przejścia dla
pieszych obok Delikatesów, picie alkoholu pod sklepami, parkowanie
samochodów na jezdni w Lipowym Polu i ul. Kolonia, nie włączanie
kierunkowskazów przez kierowców na rondzie. Jako, że dominują
uwagi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, Policja zapowiada
zwiększenie patroli drogówki. Poprze też wniosek wójta w sprawie zamontowania na ul. Polnej tzw. leżących policjantów.
Uczestnicy spotkania otrzymali bezpłatnie elementy odblaskowego zakupione przez gminę.
Jacenty Kita

12 listopada 2017 w Rakowie odbył się Wojewódzki Konkurs na potrawę z gęsi kieleckiej – Smaki Gęsiny.
Powiat Skarżyski reprezentowało
Koło Gospodyń Wiejskich ze Skarżyska Kościelnego i otrzymało wyróżnienie za Gęś w miodzie z cebulą.
Szymon Płusa

Konferencja „małych szkół”
Niemal 60. dyrektorów małych szkół, prowadzonych przez stowarzyszenia lub osoby fizyczne uczestniczyło 9 listopada w wojewódzkiej
konferencji w Lipowym Polu Skarbowym.
Uczestników konferencji
powitała dyrektor Iwona Maj.
Poza dyrektorami, na spotkanie przybyli również: wójt
gminy Zdzisław Woźniak,
sekretarz gminy Monika Mączyńska, dyrektor Wydziału
Nadzoru
Świętokrzyskiego
Kuratorium Oświaty Zbigniew Wojciechowski oraz straszy wizytatorzy: Barbara Maciejewska i Barbara Krzemińska.
Konferencję otworzył Z. Wojciechowski, dobre praktyki współpracy Gminy Skarżysko Kościelne (JST) z organami innymi niż JST
zaprezentował wójt Zdzisław Woźniak. Później Iwona Maj dokonała
prezentacji działalności Szkoły Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym, na temat organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w szkole ogólnodostępnej mówiła Barbara Maciejewska. O sprawo-

waniu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły mówiła z kolei
Barbara Krzemińska.
Całość zakończyła dyskusja i podsumowanie konferencji.
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Udany I Przegląd Pieśni Chrześcijańskiej
za nami
I Przegląd Pieśni Chrześcijańskiej odbył się 22 października, a zorganizowany został przez Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków
Parafii Świętej Trójcy. Było to wydarzenie bardzo udane. W sumie
zaprezentowało się 19. solistów
i zespołów, przed naszą publicznością wystąpiło niemal 100.
artystów, a świątynia wypełniona
była publicznością.
Oficjalnego otwarcia dokonali proboszcz ks. Marian Czajkowski i prezes Stowarzyszenia
Agnieszka Derlatka. –Choć nasz
kościół ma już niemal 400 lat, to
tego typu wydarzenie odbywa się
w nim po raz pierwszy. Wyjątkowość podkreśla również to, że dokładnie 39. lat temu swój pontyfikat rozpoczął papież Jan Paweł II, nasz
wielki rodak – mówił do zgromadzonych na wydarzeniu ks. proboszcz

dodając, że kto śpiewa, dwa razy Boga chwali.
Całość poprowadziły wchodzące w skład Zarządu Stowarzyszenia
Marzena Piętak i Anastazja Górzyńska. M. Piętak zapowiadając występy artystów powiedziała:
-Rozpoczynamy I Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej, który ma
na celu podniesienie jakości życia społeczności lokalnej, propagowanie piosenki religijnej o wysokich walorach artystycznych, krzewienia
wartości chrześcijańskich, a także rozwijanie aktywności intelektualnej
i wspólnoty rodzinnej. Liczymy, że Przegląd będzie również inspiracją
dla młodych talentów w poszukiwaniu doznań artystycznych.
Każda impreza organizowana
przez nasze Stowarzyszenie jest
bez alkoholu i propaguje trzeźwy styl życia. Życzymy Państwu
wielu wrażeń artystycznych, tak
potrzebnych nam chwil zadumy
i odprężenia. A prezes Stowarzyszenia dodała, iż ma nadzieję, iż
przegląd na stałe wpisze się w panoramę życia kulturalnego gminy i parafii.
Przesłuchania konkursowe
trwały niemal trzy godziny. Każdy z występujących prezentował po dwa utwory, a oceniała je komisja
konkursowa w składzie: s. Małgorzata Galik, Marta Kwiatkowska
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i Renata Wolska.
Kolejno prezentowali się: trio Three Stars,
czyli Trzy gwiazdy, soliści: Patryk Jędrzejczyk,
Ola Skrzypczak, Róża
Kocia, Roman Gładyś,
Julia Borowska, Wiktoria Duda, Magda
Niziołek, duet, Duży
Brat, Mała Siostra (Patrycja i Patryk
Paź), Julia Maciejczak, duet Nadia
Kocia i Wiktoria Wiatr, Karina Piętak, Wacław Pejas, a także zespoły:
Grzybowianki, ze Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze, Schola parafialna ze Skarżyska Kościelnego,
zespół Romano, Chór Klubu Seniora
z Mroczkowa oraz – powstały ad hoc
– zespół instrumentalno – wokalny
Rosa w składzie: Andrzej Kwiatkowski, Paweł Gruszczyński, Mikolaj
Janowski i Grzegorz Tołwiński.
Podczas gdy jury udało się na obrady, na występujących czekał poczęstunek, który przygotowały: Anna
Jaromin, Ewelina
Miernik i Elżbieta
Ścisłowicz.
Wreszcie nadszedł najbardziej
emocjonujący moment – ogłoszenie
wyników.
- Ogromne brawa należą się tym, którzy chcieli wziąć udział w tym
konkursie, poświęcili swój czas i podzielili się swoimi talentami. Jury
miało ogromną trudność
w wyłonieniu zwycięzców,
to zawsze jest trudne zadanie, ponieważ chciałoby się
nagrodzić wszystkich, bo
każdy na to zasłużył. Staraliśmy się ocenić uczciwie
wszystkich wykonawców
i wyróżnić tych, którzy na
to zasłużyli - mówiła przewodnicząca komisji konkursowej siostra Małgorzata Galik.
Kategoria soliści
I miejsce – Róża Kocia, której akompaniowali siostra Oliwia
(skrzypce) i tata
Paweł (instrumenty klawiszowe)
II miejsce – ex
aequo
Karina
Piętak
(akompaniował
Adam
Niziołek na gitarze), Julia Borowska
III miejsce – ex aequo Wacław Pejas, duet Duży brat, mała siostra,
czyli Patryk i Patrycja Paź
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Kategoria zespoły
I miejsce – Schola parafialna
ze Skarżyska Kościelnego,
zespół wokalno-instrumentalny Rosa ze Skarżyska
Kościelnego
II miejsce – trio Three Stars
III miejsce – Zespół Pieśni,
Tańca i Rozrywki Romano
Ponadto nagrodami dodatkowymi uhonorowano: Patryka
Jędrzejczyka ze Skarżyska-Kamiennej, Daniela Gładysia z Grzybowej Góry oraz Mikołaja Janowskiego
ze Skarżyska Kościelnego. Wręczył
je przedstawiciel Marszałka Adama
Jarubasa Romuald Kowaliński – Wójt
Gminy Łączna. On też swą własną nagrodę – Statuetkę – wręczył Patrykowi Jędrzejczykowi. Ponadto albumy,
ufundowane przez wójta gminy Zdzisława Woźniaka otrzymali: solista
Wojciech Drzewiecki
ze zespołu Romano, gitarzysta Adam Niziołek oraz Chór Klubu
Seniora z Mroczkowa.
Wójt gminy Skarżysko
Kościelne dziękował
Stowarzyszeniu za organizację I Przeglądu
Pieśni Chrześcijańskiej. - Bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem Wasz wniosek o dofinansowanie na Radzie LGD, pomysły
które Wam się rodzą w głowie,
od razu zmierzają do realizacji - podkreślał wójt Zdzisław
Woźniak.

Kolejna udana kwesta

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. Trójcy
w Skarżysku Kościelnym przy współudziale Rycerzy Kolumba
zorganizowało kwestę na cmentarzu parafialnym.
Podczas
kwesty zebrano 4.900
zł. Suma ta zostanie
przeznaczona na odrestaurowanie zabytkowych nagrobków na
tutejszym cmentarzu.
Kwestowało 24 osoby przy 3 bramach wejściowych na cmentarz:
- I brama - Marzena i Donat Piętak, Anna Jaromin i Ewelina
Miernik, Zdzisław Woźniak i Krystyna Zając, Agnieszka Derlatka
i Martyna Derlatka, Elżbieta i Zbigniew Ścisłowicz, Joanna Jasińska i Piotr Sieczka, Anastazja i Zbigniew Górzyński, Karina Piętak
i Adam Niziołek
- II brama - Zygmunt Kocia i Kazimierz Piotrowski, Elżbieta
Jach i Paweł Wiatr, Barbara Szymczyk i Agnieszka Derlatka, Piotr
Derlatka i Weronika Derlatka, Małgorzata Paź i Andrzej Kwiatkowski, Elżbieta Węgłowska i Bożena Zabawska, Aneta Gruszczyńska i Agnieszka Parszewska, Robert Jakubczyk i Arkadiusz Piętak
- III brama - Arkadiusz Janowski z żoną, Paweł Składanowski
i Tadeusz Błach, Edward Zaród z żoną, Wojciech Seklecki z żoną,
Henryk Pocheć z żoną, Paweł Kocia z żoną, Marcin Piętak z żoną.
Wyrażamy wdzięczność wszystkim kwestującym i darczyńcom,
zapewniając, że zebrane środki zostaną należycie spożytkowane, gdyż
jeszcze sporo zabytków czeka na odrestaurowanie.
Agnieszka Derlatka

Wydarzenia finansowo wsparli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, LGD Razem na Piaskowcu (które reprezentowały
Renata Kępa i Dorota Sykulska).
Ponadto pomoc organizacyjną okazali ks. proboszcz Marian
Czajkowski, członkowie Stowarzyszenia oraz Rycerze Kolumba.
Patronat Honorowy sprawowali: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
Zdzisław Woźniak.
Jacenty Kita
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Wokalne sukcesy naszych uczniów
26 października uczniowie szkoły w Skarżysku Kościelnym prezentowali
swoje
umiejętności wokalne w IV Świętokrzyskim Konkursie
Pieśni i Piosenki
Patriotycznej i Żołnierskiej organizowanym przez Europejskie Centrum
Bajki w Pacanowie,
we
współpracy
z Adamem Jarubasem - Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego oraz Biurem
Spraw Obrony Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji UMWŚ.
Wyniki naszych uczniów są imponujące: I miejsce dla solistki
Oliwii Kocia, III miejsce dla zespołu ze Szkoły Podstawowej w składzie – Oliwia Kocia, Gabriela Karpeta, Klaudia Purtak, Martyna
Szumiał, Jagoda Szumił, Ewa Pela, Aleksandra Gładyś, Wiktoria
Minda, Julia Borowska i Paulina Węgrzyn.

Szkołę reprezentowali również uczniowie gimnazjum – Patryk
Jędrzejczyk, Magdalena Kobierska, Magdalena Niziołek, Julia
Sadza, Maria Obwarzanek, Wiktoria Czarnota, Wiktoria
Potrzeszcz, Julia Sikora i Gabriela Walas.
Natomiast 15 listopada 2017 r. w Miejskim Centrum Kultury

w
Skarżysku-Kamiennej odbył się
Koncert Finałowy X
Skarżyskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej Z Pieśnią do
Niepodległej (dzień
wcześniej
odbyły
się eliminacje).
Jury w składzie
Ewa Krakowiak przewodnicząca, Jolanta Pietrala, i Monika Walczak wyróżniło naszych uczniów:
- I miejsce w kategorii szkoły podstawowe - Oliwia Kocia
- I miejsce w kategorii gimnazja – zespół wokalny w składzie:
Patryk Jędrzejczyk, Magdalena Kobierska, Magdalena Niziołek,
Julia Sadza, Maria Obwarzanek, Wiktoria Czarnota, Wiktoria Potrzeszcz, Julia Sikora i Walas Gabriela.

- III miejsce w kategorii szkoły podstawowe – zespół Wiolinki
w składzie: Bartosz Binder, Zuzanna Kulińska, Patrycja Paź, Oliwia
Duklas, Wiktoria Piętak, Amelia Mamcarz, Zuzanna Michalska,
Jagoda Szumiał i Julia Borowska.
Uczniów do obu konkursów przygotowała Renata Wolska.
Gratulujemy również naszym absolwentom: Aleksandrze Pająk,
Paulinie Ulewińska i Julii Sasal zajęcia III miejsca w kategorii Open.
Magda Mamcarz

Sukces uczniów z Grzybowej Góry
Zuzanna Materek, Lena Sykuła i Jakub Stefania, uczniowie klasy V SP Grzybowa Góra pod opieką Justyny Rokita zajęli II miejsce
w powiatowym konkursie Bezpieczeństwo na Piątkę.
W piątek, 27 października, w Szkole Podstawowej im. Stanisława
Maczka w Bliżynie odbyła się XI edycja konkursu pn. Bezpieczeństwo
na Piątkę. Rywalizowało 11 trzyosobowych zespołów składających się
z uczniów klas V szkół podstawowych.
I miejsce zajęła drużyna z SSP nr 1 (Joanna Kucharska, Zuzanna
Bodak, Nikodem Jasiński) pod opieką Kingi Głowackiej. Zwycięska
drużyna będzie reprezentowała nasz powiat w konkursie finałowym
w Kielcach.
Konkurs składał się z części teoretycznej, w której uczestnicy rozgrywek rozwiązywali test z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ocenie podlegały również prace plastyczne.
Jury w składzie: podkom. Anna Sławińska, asp. Paweł Rycerski,
asp. szt. Norbert Łoboda i sierż. szt. Edyta Wiatr wyłoniło zwycięzców.
Miejsce I – Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchedniowie
Miejsce II ex aequo: Szkoła Podstawowa nr 2 w Skarżysku- Kamiennej, Szkoła Podstawowa w Grzybowej Górze
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Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i pamiątkowe nagrody. Swoje gratulacje przekazał m.in. Komendant Powiatowy Policji
w Skarżysku- Kamiennej insp. Tomasz Śliwiński oraz Wójt Gminy
Bliżyn Mariusz Walachnia, dyrektor szkoły Grzegorz Jędrzejczyk.
Głównym organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku- Kamiennej.
(jaki, DSz)

L I S TO PA D 2017

W S z ko ł ac h

Konkurs recytatorski „Wierszyki łamiące języki”
Wszczęli wrzask Szczebrzeszynianie, Nad rzeczułką pod Swarzędzem przędzą przędzę cztery jędze, te i inne łamańce językowe królowały w bibliotece Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym we
wtorek 31 października, bowiem tego dnia odbył się konkurs recytatorski pod hasłem Wierszyki łamiące języki. Konkurs miał na celu:
rozbudzanie wrażliwości i uwagi słuchowej, wzbogacanie słownictwa
i umiejętności wypowiedzi, rozwijanie inwencji twórczej i wyobraźni,
tworzenie atmosfery do zabawy poezją.
Do konkursu przystąpiło 19 uczniów klas I – VI. Występujących oceniało jury w składzie:
Teresa Banaszczyk, Jadwiga Kaleta, Renata Wolska
i Maria Gładyś – czterokrotna
zdobywczyni Złotego klucza
do Tajemnic Wszechświata
– Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Całość
imprezy została poprzedzona warsztatami oddechowymi i dykcyjnymi poprowadzonymi przez
Marysię Gładyś. Dzieci rozluźniły się poprzez ćwiczenia uruchamiające ekspresję i ruch sceniczny.
Wszyscy uczestnicy doskonale poradzili sobie z interpretacją
wierszy zawierających trudne do wymówienia zbitki językowe, a jury
po długich obradach wyłoniło zwycięzców.

dawniczych oraz zorganizowany po raz trzeci salon komiksów. Każdy
mógł znaleźć coś dla siebie i wrócić z torbą pełną książek i gadżetów
literackich.
Wyjazd zorganizowano w ramach Międzynarodowego Miesiąca
Bibliotek Szkolnych.
Magda Mamcarz
Profilaktyka w SP Skarżysko Kościelne

W Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym odbyły się spotkania profilaktyczne przeznaczone dla uczniów gimnazjum oraz
Za włożoną pracę wszyscy recytatorzy konkursu otrzymali dyplomy i słodki upominek, natomiast ogłoszenie wyników nastąpiło
w trakcie apelu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
Impreza została zorganizowana na podsumowanie Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
XXI Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie
27 października uczniowie szkoły w Skarżysku Kościelnym już po
raz kolejny uczestniczyli w XXI Międzynarodowych Targach Książki
w Krakowie.
Tegorocznym gościem honorowym była Francja, a hasło przewodnie brzmiało Czytam i staję się wolny. To wielopłaszczyznowa i różnorodna impreza. Jej niepowtarzalny klimat, bogaty program towarzyszący, kilkuset wystawców i pisarzy zachęciło tysiące miłośników
literatury do udziału w tym najważniejszym wydarzeniu kulturalnym
w Polsce.
Uczniowie wzięli udział w różnych warsztatach, animacjach i spotkaniach autorskich. Nagrali dla Radia Kraków audiobooki – Bajki
niezapominajki. Wzięli udział w Festiwalu literatury dla dzieci, który
uczono reanimacji książek, diagnozowano zainteresowania czytelnicze i przepisywano Recepty literackie. Dużą popularnością cieszyły się
z różnorodne spotkania autorskie na poszczególnych stoiskach wy-

VII klas szkoły podstawowej poruszające tematykę z zakresu: Cyberprzemocy, Odpowiedzialności prawnej nieletnich, Dopalaczy, Handlu
ludźmi.
Prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne oraz prelekcje do
uczniów zaprezentowali: Kinga Janus – pracownik Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej oraz funkcjonariusze Policji – podkom. Anna Sławińska oraz dzielnicowy asp. Paweł Wodziński.
Renata Wiatr
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Ż życia SP Kierz Niedźwiedzi

Jesienny bal w przedszkolu

Na warsztatach edukacyjnych
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ponownie
zorganizowało dla młodych mieszkańców powiatu na Warsztaty Edukacyjne. Kolejne grupy zapoznają się ze specyfiką działalności spółki. Jedną z nich była
młodzież z SP Kierz Niedźwiedzi.
Dzięki kolejnej edycji
Warsztatów Edukacyjnych
prowadzonych przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku, uczniowie szkół podstawowych z powiatu skarżyskiego zapoznają
się z pracą oczyszczalni ścieków. Program jest pomysłem Staropolskiego Klastra Wodnego, stowarzyszenia, które powołali do życia w 2012
roku przedstawiciele spółek wodociągowych z województwa świętokrzyskiego.

Tego typu zajęcia dla uczniów z terenu powiatu organizowane są
już trzeci raz. Dzieci mogą na własne oczy zobaczyć, jak przebiega
proces oczyszczania. W akcji udział wzięło łącznie pięć grup uczniów
z całego powiatu.
Spotkanie z pisarzem
Swoją obecnością zaszczycił nas pisarz Jakub Skworz. Zagłębił
nas w swoją przedpremierową książkę Adam łobuz i mistrz. Ujawnił
nam także zawartość pierwszego rozdziału.

We wtorek, 31 października, w Przedszkolu Samorządowym
w Skarżysku Kościelnym odbył się bal przebiegający pod hasłem
Jesień lubi kolory. Dzieci tego dnia przyszły ubrane w kolorach jesieni

w koronach z kolorowych jesiennych liści, a to specjalnie na powitanie
wyjątkowego gościa - Panią Jesień. Wszystkie grupy zaprezentowały
dla Pani Jesieni piękne występy, wiersze i piosenki jesienne. Pani Jesień przygotowała dla dzieci moc atrakcji. Przedszkolaki bawiły się
w odgadywanie zagadek, rozwiązywały rebusy, prezentowały piosenki o tematyce jesiennej, a także bawiły się wspólnie z przybyłym do
przedszkola gościem w różnego rodzaju zabawy naśladowcze i inne
wesołe zabawy przy muzyce.
Na zakończenie balu milusińcy pożegnali przybyłego do przedszkola gościa i zaprosili do naszego przedszkola w przyszłym roku.
Zofia Sieczka

Przedszkolaki czytają w bibliotece

Książka zaczęła się ciekawie i zachęca do przeczytania. Na koniec
spotkania pan Jakub zdradził sekrety dotyczące jego pracy i życia prywatnego. Całe spotkanie bardzo nam się podobało i z uśmiechem na
twarzach podziękowaliśmy za przybycie.
Maciej Mróz, uczeń klasy VII
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Okazji
do
czytania dzieciom jest wiele.
A jedną z nich są cykliczne spotkania w bibliotece.
Takie spotkania umożliwiają bezpośredni kontakt
z książką, rozbudzają zainteresowania czytelnicze,
przybliżają literaturę dziecięcą i jej autorów.
A oto jedno z ostatnich
spotkań z przedszkolakami w miesiącu listopadzie.
Teresa Banaszczyk

W Szkołach

Minął miesiąc w SP Grzybowa Góra

Patryk Sieczka w finale „Talent Skarżyski 2017”

Bogaty w z różnicowane tematycznie wydarzenia był ostatni miesiąc w Szkole Podstawowej w Grzybowej Górze.

Patryk Sieczka - jest uczniem klasy 5a
Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica
w Skarżysku Kościelnym. Jest skromnym
ale bardzo ambitnym i radosnym chłopcem.
Zawsze chętnie wszystkim pomaga. Wśród
swoich rówieśników wyróżnia się nietypową
pasją, jaką jest czytanie … od tyłu.
Patryk, swój talent – czytanie wspak
zaprezentował na castingu Talent Skarżyski
2017 na scenie Miejskiego Centrum Kultury
w Skarżysku-Kamiennej. Po prezentacji Patryka, jeden z jurorów, muzyk Łukasz Sobieraj także podjął się tego
zadania lecz szybko okazał się, że to wcale nie jest łatwa sztuka.
Patryk, swym nietypowym talentem zachwycił jurorów i został
zakwalifikowany do 14 finalistów. Do 20 listopada trwało głosowa-

Przedstawienie teatralne
Wtorkowe przedpołudnie 24 października upłynęło uczniom
Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze na spotkaniu z aktorami
z krakowskiego Teatru Inspiracja.
Artyści wystąpili w przedstawieniu profilaktycznym zatytułowanym Prawdziwy skarb opowiadającym o przygodach żółwia Klemensa

i papugi Klary, którzy utkwili na bezludnej wyspie. Będąc tam przeżyli
niesamowite przygody, dzięki którym zrozumieli jak ważna w życiu
jest przyjaźń oraz wsparcie przyjaciela w trudnych chwilach. Papuga
Klara często wpadała w kłopoty ze względu na swoją niefrasobliwość.
Z opresji ratował ją żółw Kleofas, który okazał się sympatycznym druhem, a wszystkie przygody, które przeżyli bohaterowie spektaklu nie
rozegrały się na wyspie, tylko w wyobraźni, która zamieniła zwykły
park w niezwykłą scenerię.
Przedstawienie bardzo podobało się dzieciom, które nagrodziły
artystów gromkimi brawami.
Spotkanie z Policja
W środę 25 października uczniów klas I - IV naszej szkoły odwiedził dzielnicowy asp. Paweł Wodziński, który wraz z policjantką sierż
sztab. Edytą Wiatr z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej przeprowadził prelekcję na temat bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
Dzieci obejrzały film edukacyjny, a następnie rozwiązywały interaktywny quiz wiedzy o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie przechodzenia przez jezdnię i poruszania się po drogach publicznych.

Zajęcia były bardzo ożywione, a przedstawiciele Policji odpowiadali
wyczerpująco na pytania zadawane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze.
Rafał Lipka

nie na stronie Echa Dnia na wybranego kandydata. 10 z nich weźmie
udział w gali finałowej 6 grudnia 2017 roku na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej.
Wyniki poznamy już po wydaniu tego numeru NG.
Głosujmy na Patryka i pomóżmy Mu wystąpić w Gali Finałowej.
Agnieszka Pakuła

Przedszkolacy spotkali się z policjantem
10 listopada roku na zaproszenie
dzieci i nauczycieli przybył do naszego
przedszkola policjant z Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku Kamiennej
Damian Szwagierek. Tego dnia dzieci
ze wszystkich grup wiekowych zgromadziły się w dużej sali, aby powitać niecodziennego gościa.
Podczas spotkania przedszkolaki
dowiedziały się jak ważna, odpowiedzialna i niebezpieczna jest praca policjanta. Zaproszony gość opowiadał dzieciom o tym jak bezpiecznie poruszać się
po drogach, podróżować samochodem, bawić się w domu i w przedszkolu oraz jak reagować w sytuacji innych zagrożeń m. in. kiedy zbliży się do nas pies. Gość ostrzegał też przed osobami nieznajomymi,
z którymi nie wolno rozmawiać oraz wpuszczać ich do domu. Duże
zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie
policjanta w szczególności czapka, która wędrowała z głowy na głowę (było wielu chętnych do jej przymierzenia), wielu chętnych do jej
przymierzenia, policyjny lizak oraz małe kajdanki.
W podziękowaniu za ciekawe spotkanie, przybliżenie i usystematyzowanie dzieciom zasad przedszkolaki zaśpiewały piosenkę i wręczyły podziękowanie. Było to bardzo ciekawe i pouczające spotkanie
które na pewno na długo pozostanie w pamięci naszych dzieci.
Zofia Sieczka
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Spotkanie partnerów Paktu Zatrudnieniowego

We wtorek, 7 listopada, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy spotkali się partnerzy Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób
bezrobotnych 50+.
Spotkanie
poprowadziła
Agnieszka Buryło w Powiatowego Urzędu Pracy, a wzięli w nim
udział – poza partnerami – wójt
gminy Zdzisław Woźniak i sekretarz gminy Monika Mączyńska. Z kolei partnerów reprezentowali Dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy Roman Białek,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym Agata Gula, Dyrektor Centrum Integracji Społecznej Edyta
Górlicka, Paweł Paluch z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
Grażyna Pająk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Prezes
Akademii Przedsiębiorczości Sp. z o.o Michał Zatorski oraz Prezes
Fundacji Agencja Rozwoju Regionalnego Sławomir Cieś.
Podczas spotkania zebrani zapoznali m.in. się z treścią i wynikami ogólnopolskiego spotkania Paktów Zatrudnieniowych 50+ oraz
dyskutowali nad propozycjami rozwiązań możliwych do wdrożenia
promujących aktywne starzenie się i sprzyjających wyrównywaniu
szans osób 50+.
Powstanie Paktu Zatrudnieniowego na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+ skupiającego partnerów publicznych i niepublicznych
instytucji oddziałujących na lokalny rynek pracy zainicjował Starosta Powiatu Skarżyskiego przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy
w Skarżysku-Kamiennej Projekt jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
a Liderem projektu jest Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp.
Pakt Zatrudnieniowy ma charakter otwarty, więc w każdym momencie istnieje możliwość dołączania się do Paktu nowych podmiotów, jak i podejmowania nowych zadań związanych z aktywizacją
społeczno – zawodową osób bezrobotnych po 50 roku życia,
Głównym celem Paktu Zatrudnieniowego jest wielosektorowe
wsparcie, co stanowić ma skuteczne narzędzie aktywizacji osób 50+

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. został powołany w 2010 roku przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego i działa jako alternatywa instytucji finansowych. Przedmiotem
naszej działalności jest udzielanie pożyczek dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorców posiadających siedzibę bądź koncentrujących swoją działalność na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Fundusz wpisał się
w przestrzeń świętokrzyskiego biznesu jako stabilny partner i doskonała
alternatywa w pozyskiwaniu finansowania na cele inwestycyjne i obrotowe. Ważne jest, że aż 66% pożyczkobiorców to firmy z sektora mikro,
mających największe trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego
np. z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej.
Posiadamy doświadczenie w doradztwie przy tworzeniu przedsiębiorstw
– startupów oraz pomocy finansowej nowopowstałych przedsiębiorstw.
Blisko 13% sfinansowanych i wspartych firm w ramach przyznanych pożyczek stanowią firmy prowadzące swoją działalność poniżej 12 miesięcy
(start-up).
Z usług FPWŚ można korzystać odwiedzając siedzibę osobiście lub
umawiając się na spotkanie z Doradcą telefonicznie lub e-mailowo. W ten
sposób będzie można uzyskać informację na temat możliwości uzyskania
pożyczki przez przedsiębiorcę.
Dane teleadresowe:
Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.
Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
tel. 41 360 02 80
e-mail: sekretariat@fpws.eu
www.fpws.eu
Aktualnie na mocy nowej umowy z grudnia 2016 r. z Województwem
Świętokrzyskim środki z perspektywy RPO 2007 – 2013 są dostępne dla
świętokrzyskich przedsiębiorców do końca 2026 r. Ponadto dla przedsiębiorców otwierają się nowe możliwości finansowania - zostają uruchomione środki z perspektywy RPO na lata 2014 – 2020, o które Fundusz
Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. będzie aplikował.
Obecnie FPWŚ oferuje dwa produkty pożyczkowe:

Pożyczka inwestycyjna
-

-

przeznaczenie: finansowanie nakładów inwestycyjnych np. na zakup/
adaptację/modernizację nieruchomości, zakup środka trwałego itp.;
zabezpieczenie: 130% wartości udzielanej pożyczki;
oprocentowanie: oparte na stopie bazowej Komisji Europejskiej
i marży Funduszu uzależnione od oceny ratingowej przedsiębiorstwa
i prawnego zabezpieczenia – aktualnie dla podmiotów działających
powyżej roku od 4% w skali roku, dla podmiotów działających do 12
m-cy od 5,83% w skali roku;
okres: do 60 m-cy;
karencja w spłacie: do 6 m-cy w uzasadnionych przypadkach;
kwota: uzależniona od wielkości przedsięwzięcia inwestycyjnego/
wielkości przedsiębiorstwa;
prowizja: aktualnie nie pobierane.

Pożyczka obrotowa
pozostających bez zatrudnienia. Aktywizacja grupy docelowej ma
w szczególności pokryć zapotrzebowanie sektora małych i średnich
przedsiębiorstw na wykwalifikowanych pracowników.
Kontakt: Agnieszka Buryło, Koordynator Zespołu ds. Rozwoju
Zawodowego PUP Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 105, e-mail: a.burylo@pup.skarzysko.pl, tel. 41 25 173 40.
Więcej informacji o projekcie: http://www.fundacjatpp.pl/projektytpp/item/11-pakty-zatrudnieniowe-w-polsce.html
Jacenty Kita
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-

przeznaczenie: finansowanie wydatków na zakup środków obrotowych w związku z rozszerzeniem działalności;
- zabezpieczenie: 130% wartości udzielanej pożyczki;
- oprocentowanie: oparte na stopie bazowej Komisji Europejskiej
i marży Funduszu uzależnione od oceny ratingowej przedsiębiorstwa
i prawnego zabezpieczenia – aktualnie dla podmiotów działających
powyżej roku od 4% w skali roku, dla podmiotów działających do 12
m-cy od 5,83% w skali roku;
- okres: do 36 m-cy
- kwota: uzależniona od wielkości obrotu /zawartych kontraktów/ wielkości przedsiębiorstwa
prowizja: aktualnie nie pobierane
Pożyczki mają charakter celowy i muszą się wpisywać w uzasadnione
potrzeby rozwoju podmiotu.
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Ślubowanie Pierwszaków

Ślubowanie i pasowanie pierwszaków
Pasowanie w Grzybowej Górze
W czwartkowe południe 26 października 2017 roku w Szkole
Podstawowej w Grzybowej Górze odbyła się wyjątkowo podniosła
uroczystość - pasowanie uczniów klasy pierwszej! Tego dnia odświętnie ubrani uczniowie i uczennice klasy I zdawali egzamin z dojrzałości szkolnej i gotowości do podjęcia nauki.
Dzieci odpowiadały
na pytania zadawane
przez starszych kolegów z klasy II, a także
rozwiązywały zadania
wymagające od nich
uzdolnień
muzycznych i artystycznych
oraz wiedzy z zakresu
bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Bardzo wdzięcznie wraz z wychowawczynią
Sylwią wykonały Krakowiaka. Następnie złożyły
Ślubowanie, przysięgając
wzorowo wypełniać obowiązki szkolne. Dyrektor
Małgorzata Strzelec dokonała pasowania wszystkich
dzieci na uczniów Szkoły
Podstawowej w Grzybowej
Górze. Każde dziecko złożyło własny odcisk w Księdze Pamiątkowej,
po czym otrzymało
legitymację i Dyplom pasowania na
pierwszaka.
Od klasy II,
którą opiekuje się
Katarzyna Kowalik nowi uczniowie
otrzymali słodkie
rożki niespodzianki. Klasę I do występu i ślubowania przygotowały Sylwia Oczkowicz
oraz Magdalena Chmolowska-Becla, która także zrobiła przepiękną
dekorację.
Na zakończenie uroczystości dzieci wraz z rodzicami wzięli
udział w pamiątkowej sesji zdjęciowej, a później udali się na słodki
poczęstunek przygotowanych przez rodziców uczniów klasy I.
Rafał Lipka

Brydżyści uczcili Święto Niepodległości
W dniu 11 Listopada w świetlicy wiejskiej w Skarżysku Kościel-

„Ślubujemy”
Dnia 3 listopada 2017r. dzieci z klasy I stały się prawowitymi
uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim.
Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego dzieci rozpoczęły swą uroczystość Polonezem. Kolejnym punktem był program
artystyczny w wykonaniu
uczniów klasy I a przygotowany przez wychowawczynię Kornelię Piskorz.
Po zakończeniu występu dyrektor Jacek Banaszczyk rozpoczął pasowanie
na ucznia.

W ramach podziękowania uczniowie wręczali kwiaty nauczycielom. Sami zaś zostali obdarowani prezentami od wychowawczyni,
rodziców oraz uczniów całej szkoły.

Uczniami klasy I zostali: Kaja Duklas, Kuba Duklas, Olaf
Duklas, Mateusz Dulemba, Szymon Goliński, Maja Kowal, Piotr
Sadza, Wiktor Sodel , Maciej Woźniak, Bartłomiej Wójcicki.
Kornelia Piskorz
nym odbył się Turniej Niepodległości w brydżu sportowym.
W turnieju wzięło udział 12 par. Zwyciężyła para miejscowego
stowarzyszenia Szlem Mirosław Prokop – Władysław Pocheć, drugie miejsce zajęła para Mariusz Lelonek - Piotr Szczygieł, a trzecie
Kazimierz Gołąbek - Lech Kubik. Najlepszą parą ze Skarżyska
Kościelnego byli Zenon Wojton - Henryk Płusa.
Turniej odbył się pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa i wójta Gminy Skarżysko Kościelne
Zdzisława Woźniaka. Puchary i nagrody wręczała Przewodnicząca
Rady Gminy Skarżysko Kościelne Marzena Piętak.
Zarząd Stowarzyszenia Szlem serdecznie dziękuje Wójtowi Gminy
Skarżysko Kościelne za ufundowanie pucharów i nagród rzeczowych.
Marek Jaskólski
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