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Egzemplarz bezpłatny

Jubileusz Złotych Godów
„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się
zawsze w radości i smutku, bez względu na dobry czy zły los”.
Jan Paweł II

kolejny etap renowacji świątyni,
Danuta Banaczek „Jaskółką Biznesu”,
sukces naszych młodych recytatorów,
relacja z sesji rady gminy
20 maja wybory uzupełniające w okręgu wyborczym
Nr 7,
Oratorium Wielkopostne w naszej świątyni,
z życia szkół,
czas konkursów i ich rozstrzygnięć,
w sołectwie Świerczek,
sukces siatkarzy oraz pozostałe aktualne wydarzenia
w naszej gmnie.

Starają się, aby lepiej „Zrozumieć świat”
W dniu 27 marca w Szkole Podstawowej im. S. Staszica
w Skarżysku Kościelnym odbył się II Szkolny Festiwal Projektów
zrealizowany w ramach programu „Zrozumieć Świat”.
Wyłonieni zostali zwycięzcy, którzy będą nas reprezentować na
poziomie wojewódzkim.
Czytaj na str. 10-12

Piękny Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowało
7 par małżeńskich z naszej gminy.
Czytaj na str. 2-3

Prima Aprilisowe śpiewanki w przedszkolu

Aż 14 występów najmłodszych mieszkańców gminy mogliśmy
podziwiać w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym.
Odbył się on już po raz czwarty.
Czytaj na str. 19-20

Jak nas widzą, tak nas malują
Rozstrzygnięty został etap gminny Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej –
jak nas widzą, tak nas „malują”. Podsumowanie miało miejsce
30 marca br.				
Czytaj na str. 13
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Jubileusz Złotych Godów
„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się zawsze w radości i smutku, bez względu na dobry czy zły los”.
Jan Paweł II
Piękny Jubileusz 50. lecia pożycia małżeńskiego świętowało
7 par małżeńskich z naszej
gminy.
Uroczystości
rozpoczęła Msza św. odprawiona przez ks. proboszcza
Mariana Czajkowskiego.
Uczestniczyli
w
niej
Jubilaci,
wójt
gminy
Zdzisław Woźniak i poseł
Andrzej Bętkowski.
Mszę sprawował
W homilii ks. proboszcz
ks. proboszcz Marian Czajkowski
powiedział: -Chcemy dziś
dziękować, prosić i przepraszać, bo człowiek często nie umie przepraszać. Pięćdziesiąt lat temu stanęliście przed ołtarzem i złożyliście
przysięgę dozgonnej wierności. Trzeba się cieszyć, że tej przysięgi
dotrzymaliście, choć życie jest jak „róża, która ma nie tylko piękny
kwiat, ale również liście, a pod nimi kolce”. Jest to ważne dziś, kiedy
często słowa się nie liczą. Wasza postawa jest świadectwem szczególnie cennym dla ludzi i rodzin naszych czasów.
Po kazaniu Jubilaci odnowili przysięgę małżeńską złożoną
pół wieku temu. Uczynili to: Halina i Czesław Kowalik, Maria
i Włodzimierz Krakowiak, Mirosława i Mieczysław Małeccy,
Zofia i Tadeusz Orłowscy, Stanisława i Stanisław Sieczka, Stefania
i Czesław Skorek oraz Janina Piętak.

Na koniec ks. proboszcz pobłogosławił zebranych, wręczył im
pamiątkowe dyplomy oraz złożył gratulacje i życzenia.
Następnie, już w urzędzie gminy, odbyła się dalsza część uroczystości, gdzie uczestników powitała zastępca kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego Urszula Suwara.
W pełnej wersji odegrany został „Marsz Mendelssohna” (marsz
weselny), najbardziej znany fragment uwertury koncertowej do „Snu
nocy letniej” Szekspira, skomponowany przez Feliksa Mendelssohna
w 1842, którego zebrani wysłuchali na stojąco.

Odegranie marszu weselnego

Odnowienie przysięgi małżeńskiej

Zwracając się do zebranych Urszula Suwara powiedziała:
-Minęło 50. lat od chwili, gdy związaliście się węzłem małżeńskim,
przyrzekając sobie wzajemną miłość i wiarę, szacunek i przyjaźń.
Przyrzeczenie to składaliście sobie z ufnością, że nie zawiedziecie
się na sobie, że będziecie dzielić razem dobre i złe, wspomagać się
w chwilach ciężkich i cieszyć się wspólną radością. Przyrzeczenia
tego dotrzymaliście.

Jubilaci i ich goście
dok. na str. 3
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złot e go dy
Następnie „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane
przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczali wójt gminy Zdzisław Woźniak, sekretarz gminy Monika Mączyńska oraz
goście: poseł Andrzej Bętkowski, dyrektor biura poseł Marii Zuby
– Mariusz Pasek, przedstawiciele Marszałka Województwa Adama
Jarubsa – Wojciech Płusa i Zenon Piecaba.

Jubilaci otrzymali medale nadane przez Prezydenta RP

Występ przedszkolaków

Za występ przedszkolacy jak i ich opiekunki z rąk wójta Zdzisław
Woźniaka otrzymali słodki poczęstunek.

A. Pocheć, A. Gula i M. Boczek zapewniły niezawodną obsługę

Akt dekoracji

Poza medalami Jubilaci otrzymali również listy gratulacyjne
oraz kwiaty.
W dalszej części program artystyczny dedykowany Jubilatom zaprezentowali nasi przedszkolacy, których do występu przygotowały
Zofia Sieczka i Monika Sławińska.

Nie mogło zabraknąć tradycyjnej lampki szampana oraz „Sto
lat”, a także poczęstunku przygotowanego przez Przedszkole
Samorządowe.
Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwały: Anna Pocheć,
Marzanna Boczek i Agata Gula.
W trakcie spotkania nie zabrakło wspomnień, gratulacje złożyły nasze władze samorządowe, poseł Andrzej Bętkowski, zaś Zenon
Piecaba odczytał okolicznościowe życzenia nadesłane Jubilatom przez
Marszałka Województwa Adama Jarubasa, w którym czytamy m.in.:
„Związek, który stworzyliście jest przykładem dojrzałości, odpowiedzialności, wiary w siebie i wzajemnego zaufania... Oby ta miłość nigdy
w Was Drodzy Państwo nie zgasła, aby nadal była siłą, która pomaga
Wam wspólnie zmagać się z codziennością”.
Do licznych życzeń i gratulacji dołącza redakcja „Naszej Gminy”.
Jacenty Kita
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Pracownik poszukiwany

Trwa renowacja świątyni
W kościele pw. św. Trójcy
w Skarżysku Kościelnym trwa III
etap prac renowacyjnych. Tym razem odnawiana jest Kaplica Aniołów
Stróżów, a prace renowacyjne wykonuje firma „Patronus” Pawła
i Marty Sobczyńskich.
- Remont obejmuje nie tylko kaplicę, ale również odnowienie napisu
na łuku łączącym, renowację zabytkowego krzyża (wykonywany z ofiar
radnych z parafii – red.), epitafia
Jana Gąsiorowskiego i Bonawentury
Szeligowskiego, ołtarz św. Franciszka
z
wyposażeniem
oraz
tzw.
Babiniec – mówi ksiądz proboszcz

Marian Czajkowski.
Całość prac szacowana jest na około 190.000 złotych. Na kwotę
tą składają się datki wiernych, dotacja z Gminy Skarżysko Kościelne
w kwocie 29.000 złotych oraz środki
pozyskane ze Świętokrzyskiego Biura
Rozwoju Regionalnego w wysokości 30.000 złotych. Poza tym parafia złożyła wnioski o dofinansowanie prac renowacyjnych w Urzędzie
Marszałkowskim oraz u Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków.
To nie koniec planów renowacyjnych księdza proboszcza. –Z ważniejszych prac, remontu wymaga jeszcze
ołtarz św. Józefa oraz chór muzyczny
wraz z organami – dodaje proboszcz.
Jacenty Kita
PS
Jak
wyczytaliśmy
na
stronie
internetowej
Urzędu
Marszałkowskiego (18.04.) Zarząd Województwa rekomendował przekazanie 25.000 złotych na dalszy remont naszej świątyni. Ostateczną
decyzję podejmie Sejmik Województwa.

Najbliższe plany Stowarzyszenia
W niedzielę 22 kwietnia w świetlicy wiejskiej z udziałem wójta
Zdzisława Woźniaka i przewodniczącego rady Pawła Wiatra zebrali
się członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii
św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.
Spotkaniu przyświecało kilka celów. Na początek jego prezes
Anastazja Górzyńska złożyła zebranym życzenia z okazji minionych
Świąt Wielkiej Nocy.
Następnie prezes poinformowała o ukonstytuowaniu się wybranego w lutym nowego zarządu. Prezesem nadal pozostała Anastazja
Górzyńska, a ponadto zarząd tworzą: Marzena Piętak – wiceprezes, Jadwiga Kaleta – sekretarz, Maria Tarabasz – skarbnik oraz
członek zarządu Elżbieta Ścisłowicz. W skład komisji rewizyjnej
wchodzą: Urszula Śrębowata – przewodnicząca oraz Elżbieta Jach
i Waldemar Dwojak.
Następnie zebrani omówili założenia najbliższych zamierzeń tj.
„Majówki Patriotycznej” w dniu 26 maja oraz Parafialnego Festynu
Rodzinnego pod hasłem „Postaw na Rodzinę” w dniu 8 lipca.
Pełna relacja ze spotkania w następnym wydaniu „Naszej Gminy”.
Jacenty Kita

4

Nasza Gmina

Zakład Gospodarki Komunalnej w Suchedniowie zatrudni
„Technologa oczyszczalni ścieków”.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe lub średnie o profilu „zaopatrzenie
w wodę i oczyszczanie ścieków”,
- prawo jazdy kat. B
- mile widziane uprawnienia SEP do 1kV i doświadczenie na
w/w stanowisku
- dyspozycyjność
Dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zakładu
przy ul. Kościelnej 21, 26-130 Suchedniów, w godzinach od 7 do 15-tej.
Tel. kontaktowy (41)25-43-101
z-ca Dyrektora Zakładu
mgr inż. Paweł Kocia

Budowa parkingu
Wraz z wiosną wznowione zostały prace przy budowie parkingu
przy ul. Kościelnej obok
kościoła w Skarżysku
Kościelnym. Jest to możliwe
między innymi dzięki pomocy urzędu gminy, który
do prac związanych z układaniem kostki i obrzeży
skierował
pracowników
grupy robót publicznych.
(jaki)

Międzynarodowe zmagania
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Grom” Skarżysko Kościelne zaprasza w dniu 28 kwietnia 2012r. na polsko - ukraiński turniej piłki
nożnej drużyn młodzieżowych rocznik 1995 -1997.
Program zawodów:
- godz. 16.00 - powitanie delegacji z Ukrainy w świetlicy wiejskiej przy ul. Kolonia
- godz. 16.30 - występ Zespołu Pieśni, Tańca i Rozrywki
„Romano” i kabaretu „Grom”
- godz. 17.00 - mecz GLKS „Grom” Skarżysko Kościelne - FK
Kozatyń Ukraina
- godz. 19.00 - spotkanie integracyjne w świetlicy wiejskiej, ul.
Kolonia 7.
Dzień później turniej przeniesie się do Nowin, a rozgrywki rozpoczną się o godz. 10.00.
W turnieju udział wezmą następujących zespoły: FK Kozatynia,
Sparta - Kielce, GLKS „Grom” Skarżysko Kościelne, Łysica -Bodzentyn,
Astra -Piekoszów, Wiktoria Górki Szczukowskie .
Program imprezy :
- godz. 10 - powitanie delegacji z Ukrainy z dyrektor wydziału
kultury Lesii Dowganiuk i zaproszonych gości z Polski
- godz. 10.30 - rozpoczęcie turnieju
- godz. 18.00 - zakończenie turnieju, rozdanie nagród.
W przerwach między meczami planowane są występy czirliderek,
kabaretu „Grom” ze Skarżyska Kościelnego, Zespołu Pieśni, Tańca
i Rozrywki „Romano” oraz inne atrakcje.
Patronat medialny: TVP Kielce, Radio Kielce, Echo Dnia,
Tygodnik Skarżyski, Nasza Gmina Skarżysko Kościelne.
Patronat Honorowy: starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, wójt
Gminy Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak.
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Sukces naszych recytatorów

Podczas, gdy jury udało się na naradę, na scenie przed
Suchedniowskim Ośrodkiem Kultury „Kuźnica”, gdzie odbywał się
konkurs, wystąpił młodzieżowy zespół rockowy z miejscowego gimnazjum.
Po godzinnej przerwie jury ogłosiło werdykt. Miło nam poinformować, że w kategorii gimnazjów na II miejscu uplasowała się
Angelika Gruszczyńska, natomiast w kategorii szkół podstawowych
wyróżnienie zdobyła Monika Wiatr. Gratulujemy!
Nagrody najlepszym wręczył burmistrz Suchedniowa
Tadeusz Bałachowski.
Jacenty Kita

„Jaskółka” dla Danuty Banaczek

W Suchedniowie już po raz 10. odbył się Konkurs Recytatorski im.
Jana Gajzlera, przedwojennego poety wywodzącego się z tego miasta.
Łącznie odbyło się 37 prezentacji w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W konkursie uczestniczyła młodzież z Suchedniowa, Skarżyska Kościelnego, Skarżyska
– Kamiennej, Ostojowa, Tumlina i Leśnej Starej Wsi.

Skarżysko Kościelne reprezentowali: Aleksandra Walas,
Angelika Gruszczyńska i Monika Wiatr (opiekun – Małgorzata Paź)
oraz Hubert Szlęzak (opiekun – Paweł Rokita).
Występy młodzieży oceniało jury w składzie: Monika Kowalczyk
– przewodnicząca oraz Hanna Miernik i Marta Ptak.

Danuta Banaczek, właścicielka firmy „Dana”, została laureatem
nagrody Starosty Skarżyskiego „Jaskółka Biznesu” dla przedsiębiorców
z terenu powiatu skarżyskiego w kategorii „Kobieta Przedsiębiorcza”.
Wręczenie nagród miało miejsce w dniu 14 kwietnia podczas uroczystej Gali Biznesu w Państwowej Szkole Muzycznej w Skarżysku –
Kamiennej.

„Jaskółka Biznesu” to honorowa nagroda, która od tego roku przyznawana będzie corocznie przedsiębiorcom za wybitne osiągnięcia na
polu działalności gospodarczej w powiecie skarżyskim. Jej celem jest
wyłonienie tych firm, które wyróżniają się jakością usług i produktów,
nowoczesnymi rozwiązaniami oraz wnoszą wkład w rozwój regionu.
Podczas sobotniej Gali wręczonych zostało pięć statuetek –
„Jaskółek Biznesu” w pięciu kategoriach: Kobieta Przedsiębiorcza,
Innowacyjny Przedsiębiorca, Pośrednictwo Pracy, Poradnictwo
Zawodowe i Szkolenia. Dwie pierwsze kategorie reprezentują dziedzinę gospodarka pozostałe trzy – usługi rynku pracy.
Wręczając Danucie Banaczek nagrodę Michał Jędrys, starosta
skarżyski, powiedział:
- Nagroda w kategorii Kobieta Przedsiębiorcza jest przeznaczona
dla kobiet, które podjęły się prowadzenia biznesu i osiągają sukcesy.
Poprzez tę kategorię chcemy jako samorząd powiatowy docenić na
naszym rynku działalność gospodarczą pań. Coraz więcej kobiet podejmuje decyzję o prowadzeniu własnej działalności i z tego co zaobserwowałem, panie całkiem dobrze sobie radzą jako kobiety biznesu.
Mam nadzieję, że ta nagroda pokaże ile takich kobiet przedsiębiorczych jest w naszym powiecie i zachęci inne panie do podejmowania wyzwań.
Laureatce gratulujemy!
(jaki)
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Z prac rady gminy
Osiemnasta w tej kadencji sesja Rady Gminy w Skarżysku
Kościelnym odbyła się w dniu 26 marca br. Jej otwarcia dokonał
przewodniczący rady Paweł Wiatr witając obecnych radnych, sołtysów, mieszkańców, pracowników urzędu oraz gości: Stanisława
Dymarczyka – członka zarządu powiatu oraz radnych powiatowych
Danutę Banaczek i Stanisława Czubaka.
Do zaproponowanego porządku obrad na wniosek Pawła Wiatra
dodany został dodatkowy punkt dotyczący powołania przewodniczącego komisji rewizyjnej.
Wójt o swej pracy
Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji, sprawozdanie z pracy
w okresie między sesjami złożył wójt gminy Zdzisław Woźniak, który
w tym czasie zajmował się m.in. następującymi zagadnieniami:
- podjęta została decyzja, iż punkty przedszkole na terenie gminy
w ramach projektu „Baśniowy świat” od 1 września 2012 roku gmina prowadzić będzie we własnym zakresie, gdyż istnieje zbyt wiele
niejasności w sprawie ich formalnej likwidacji, przekazania prowadzenia Lokalnej Grupie Działania „Razem na Rzecz Rozwoju”
oraz pozyskania środków na ten cel ze Świętokrzyskiego Biura
Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
- odbyło się spotkanie Klubu AA w pierwszą rocznicę jego powstania. –Jestem zbudowany postawą i wytrwałością tych osób –
stwierdził wójt;
- odbyło się spotkanie Związku Gmin Południowego Mazowsza, do
którego należy nasza gmina; jest szansa na rozszerzenie współpracy międzynarodowej w ramach tego Związku;
- wójt poruszył kwestię nielegalnego wypalania traw i nieużytków,
które stają się prawdziwą plagą tej wiosny;

do niego szereg uwag w sprawie dróg powiatowych.
Gabriel Szewczyk postulował wykonanie odwodnienia zatok autobusowych oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych na ul. Spokojnej
pod przyszły chodnik. Zdzisław Rymarczyk poinformował, że po
okresie zimowym w miejscu, gdzie budowana była kanalizacja utworzyły się zapadliska. Asfalt w wielu miejscach w Michałowie jest spękany i grozi to dalszą jego dewastacją. Zbigniew Górzyński pytał
o kolejne kroki powiatu w sprawie budowy drogi w Kierzu.
S. Dymarczyk poinformował, że powiat dopiero zaczyna remonty dróg po okresie zimowym. Ul. Spokojna w Grzybowej Górze jest
wpisana w harmonogram pracy Powiatowego Zarządu Dróg. Wyraził
zdziwienie, że usterki w Michałowie są teraz dostrzegane, a przecież
kanalizacja została odebrana pod koniec stycznia br. bez uwag. Droga
w Kierzu będzie modernizowana na odcinku od skrzyżowania w kierunku Zbijowa. Na jakiej długości? To okaże się po przetargu, który
powiat rozstrzygnie. W maju powinny się zacząć prace.
Interpelacje i zapytania radnych
Tym razem wszyscy radni skierowali do wójta wnioski, interpelacje i zapytania, które dotyczyły:
Michał Rymarczyk:
- zapadania się nowego chodnika na ul. Żeromskiego i Dębowej;
- zapadania się ul. Św. Anny po wybudowaniu kanalizacji;
- konieczności uzupełnienia oświetlenia o 1 lampę na ul.
św. Anny;
- ustawienia znaku „Stop” na skrzyżowaniu ul. św. Anny i Staffa;
Marzena Piętak:
- skierowania do Świerczka pracownika robót publicznych;
- likwidacji dzikiego wysypiska w lesie;
Włodzimierz Foch:
- modernizacji drogi w kierunku młyna w Lipowym Polu, którą
władze gminy obiecują od 15. lat; na ten moment mieszkańcy
we własnym zakresie uzupełnili ją kruszywem;

Wypalona trawa w Lipowym Polu

-

w szkołach podstawowych w Grzybowej Górze, Lipowym Polu
i Kierzu Niedźwiedzim odbyły się spotkania z nauczycielami
w sprawie przekształceń w oświacie od 1 września 2012 roku;
rozpoczęła pracę na terenie gminy grupa robót w ramach pieniędzy z Powiatowego Urzędu Pracy; wójt zaapelował, aby radni i sołtysi zgłaszali do gminy najpilniejsze potrzeby na swym terenie.

-

Wystąpienia gości i postulaty do powiatu
Stanisław Dymarczyk poinformował, iż rada powiatu na ostatniej sesji podjęła decyzję o przeznaczeniu kwoty 1 miliona złotych na
modernizację drogi powiatowej w Kierzu Niedźwiedzim (gmina taką
samą kwotę w swym budżecie zabezpieczyła już wcześniej – red.).
Powiat zorganizował spotkanie w sprawie poprawy stanu drogi w Majkowie. Planowane jest spotkanie z przedstawicielami firmy
„Bumar” w sprawie wspólnego odwodnienia tej ulicy.
Korzystając z obecności S. Dymarczyka na sesji radni skierowali
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Droga w kierunku młyna wymaga remontu

przekazania z gminy kwoty ok. 3000 zł na wykonanie schodów przy dodatkowym wejściu do świetlicy w budynku szkoły;
Zbigniew Górzyński:
- uporządkowania z pomocą pracowników interwencyjnych
miejsc opuszczonych, niezamieszkałych posesji i zamieszkałych przez osoby starsze;
- pomocy gminy przy budowie parkingu obok kościoła;
Renata Kępa:
montażu tablic informacyjnych za torami;
udrożnienia i wykonania odwodnienia ronda przy torach;
Alicja Pasis:
- wykonania oznakowania poziomego ul. Dębowej w Majkowie;
- kryteriów zatrudnienia osób w grupie robót publicznych;
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wykonania opaski wokół szkoły w Majkowie;
złej koordynacji działań strażaków zawodowych i ochotników;
Janusz Sieczka:
- podziękował za przysłanie przez gminę równiarki na ulice
z nawierzchnią żużlową;
Wojciech Płusa:
- naprawy chodnika po usunięciu awarii wodociągowej;
Zdzisław Rymarczyk:
- kwestii podłączania się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej;
- skierowania do pomocy grupy robót publicznych w celu położenia kostki na przystanku oraz przy tablicach ogłoszeniowych; sołectwo ma własną kostkę na ten cel;
Gabriel Szewczyk:
- nielegalnego wysypiska gruzu na końcu ul. Sosnowej;
- uzupełniania szyb w wiatach przystankowych;
- uruchomienia świetlicy dla młodzieży;
- obniżenia mostka wjazdowego do remizy;
Tomasz Winiarski:
- ustawienia znaku „Stop” od Gąsaw;
- posprzątania lasu od Świerczka w kierunku Kierza;
Wiesław Derlatka:
- likwidacji wysypiska śmieci za bazą paliw;
- wycięcia akacji koło cmentarza;
Paweł Wiatr:
- likwidacji nierówności na chodnikach w Skarżysku
Kościelnym II;
- harmonogramu prac przy budowie kanalizacji;
- dokończenia prac na ul. Południowej;

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024,
c) wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy,
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowymi użytkownikami,
e) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na
2013 rok,
f) powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (został nim
radny Wojciech Płusa).
Jacenty Kita

Wybory uzupełniające
W okręgu wyborczym Nr 7 obejmującym Skarżysko
Kościelne II odbędą się wybory uzupełniające do Rady Gminy
w Skarżysku Kościelnym.
Pracuje już Gminna Komisja Wyborcza powołana w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skarżysko
Kościelne zarządzonych na dzień 20 maja 2012 roku.
Jej skład jest następujący:
1. Skurski Włodzimierz - Przewodniczący
2. Sieczka Bogusława - Zastępca Przewodniczącego
3. Białkowski Mieczysław - Członek
4. Derlatka Monika - Członek
5. Łyżwa Magdalena - Członek
6. Tokarski Stanisław - Członek
7. Zyzik Urszula – Członek
Do 27 kwietnia można zgłaszać do wójta gminy kandydatów do
składu Obwodowej Komisji Wyborczej. Tego samego dnia Gminna
Komisja Wyborcza przyzna numery zarejestrowanym listom kandydatów.
Kampania wyborcza zakończy się 18 maja o godz. 24.00, a głosowanie będzie przeprowadzone 20 maja w godzinach od 8.00 do 22.00.
(jaki)

Nowy model współpracy

Na ul. Południowej trzeba położyć asfalt

Decyzje rady
Nim radni przystąpili do dyskusji na projektami uchwał sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku” złożyła sekretarz gminy Monika Mączyńska.
–Pomoc gminy miała charakter finansowy i pozafinansowy – stwierdziła pani sekretarz.
Następnie przedstawiła szczegółowe dane finansowe na temat
przekazanej w roku ubiegłym pomocy dla organizacji pozarządowych
na trzy rodzaje zajęć:
- zajęcia edukacyjno – wychowawcze, czyli organizację letniego
wypoczynku dzieci i młodzieży. Gmina na ten cel przeznaczyła 25.000 zł;
- kulturę fizyczną i sport (20.000 zł);
- kultywowanie tradycji i kultury (20.000 zł).
Pieniądze te zostały przekazane na podstawie przeprowadzonych konkursów.
Na rok 2012 w budżecie gminy na poszczególne zadania zaplanowano: 27.000 zł na letni wypoczynek, 6.000 zł na kulturę fizyczną
i sport oraz 7.000 na upowszechnianie tradycji i kultury.

Rozwiązywanie problemów społecznych jest jednym z kluczowych zadań powiatu. W Polsce, administracja publiczna kieruje się
zasadą realizowania jedynie tego, co prawo nakazuje. Alternatywę stanowi podejmowanie tych działań, które prawo nakazuje, ale również
wszystkich koniecznych działań, których prawo nie zabrania.
Koordynatorem polityki społecznej już niedługo w powiecie będzie Powiatowa Rada Zatrudnienia. To ona we współpracy z innymi

podmiotami ma stanowić „siłę” w walce z wykluczeniem społecznym.
Nowy model współpracy testować będą w województwie świętokrzyskim 3 powiaty.
W spotkaniu na ten temat, które odbyło się w Kielcach brali udział
wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz członek powiatowej rady zatrudnienia Szymon Płusa.
(jaki)
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O r ato r ium Wielko pos t ne

Oratorium Wielkopostne w naszej świątyni
Chór alumnów z radomskiego seminarium duchownego w dniu 25 marca przedstawił w kościele św. Trójcy
„Oratorium Wielkopostne”.
Klerycy
pod
batutą
alumna Rafała Grzywacza
przedstawili piękny pasyjny
montaż słowno – muzyczny. Wśród gości dostrzegliśmy rektora seminarium ks. dr Jarosława
Wojtkuna oraz prezydenta Skarżyska – Kamiennej Romana
Wojcieszka.

Obecnych na koncercie powitał ks. proboszcz Marian Czajkowski.
–Tradycją naszą stają się coroczne występy chóru na zakończenie rekolekcji. Witam wszystkich bardzo serdecznie – stwierdził

ks. proboszcz. W modlitwie polecił pamięci zmarłego dzień wcześniej
Księdza Biskupa Seniora Edwarda Materskiego, który niemal dokładnie 20 lat temu został pierwszym ordynariuszem utworzonej wówczas
diecezji radomskiej.
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Po
„Oratorium”
zebrani
modlitwą,
a
chór
„Requiem”
uczciło pamięć zmarłego w sobotę biskupa
Edwarda Materskiego.
Zabierając głos ks.
rektor powiedział, że
liturgia
wielkanocna
jest szczególnie bogata
w pieśni, której pozwalają nam lepiej wejść w atmosferę oczekiwań na
przyjście Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.

Po koncercie okolicznościową pamiątkę świąteczną na ręce ks. rektora przekazały prezes Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków
Parafii św. Trójcy Anastazja Górzyńska oraz radna Marzena Piętak.
Organizatorem koncertu było Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy
Zabytków Parafii św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.
Chór klerycki wpisuje się w historię radomskiego seminarium od
początku jego istnienia. W kronice chóru jest zapisane, że 22 września
1990 roku rozpoczął się rok akademicki w nowym gmachu seminaryjnym w Radomiu.

Pierwszym dyrygentem chóru był ks. dr Wojciech Szary pełniący
tę funkcję do 2000 roku. Dnia 8 listopada 2000 roku chór otrzymał
nową nazwę „Cantores Ecclesiae Radomiensis”. Tym samym rozpoczął
się nowy okres działalności chóru w seminarium. Obowiązki dyrygenta i opiekuna chóru przejął ks. dr Dariusz Rot, pełniąc tę funkcję
do dnia dzisiejszego.
Obecnie do chóru należy 40. alumnów w czterech głosach: tenor I,
tenor II, bas I, bas II.
Jacenty Kita
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Pamięci bohaterów 1863 roku
W kwietniu 1863 roku oddział powstańczy kpt. Kononowicza dowodzony przez kpt. Ludwika Michalskiego stoczył w Grzybowej Górze
zwycięską walkę z wojskami rosyjskimi. W bitwie
poległo 86. Moskali oraz
19. Powstańców, którzy
zostali pochowani na
cmentarzu parafialnym
w Skarżysku Kościelnym.
Dla
upamiętnienia
tych wydarzeń w 1935
roku Antonia i Jacenty
Płusa w miejscu bitwy
postawili pamiątkowy postument, którym obecnie opiekuje się
Barbara Pik.

Od kilku lat z inicjatywy OSP w Grzybowej Górze odbywają się
uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. W dniu 21 kwietnia
pod pomnikiem zebrali się
strażacy z pocztem sztandarowym i mieszkańcy tej
miejscowości. Delegacje strażaków, szkoły oraz mieszkańców złożyły wiązanki kwiatów
i zapaliły znicze. W hołdzie
bohaterom 1863 roku oddano
trzykrotny salut armatni.
Jacenty Kita

Zebranie wiejskie w dwóch odsłonach

Rada Sołecka w pełnym składzie

Następnie, już przez całą
Radę Sołecką, Irena Sykulska
wybrana została jej przewodniczącą.
Obecnie radę sołecką
tworzą: Irena Sykulska oraz:
Bogusława Kowalik, Wanda
Sułek, Szymon Płusa, Wiesław
Derlatka, Stanisław Tokarski
i Mieczysław Białkowski.

O wiejskich problemach
Godzinę później z udziałem ponad 70. osób rozpoczęło się zebranie wiejskie już dla obu sołectw. Ważność omawianych zagadnień
sprawiła, że na zebranie przybyli: wójt gminy Zdzisław Woźniak,
przewodniczący rady gminy Paweł Wiatr, sekretarz gminy Monika
Mączyńska, radni Wiesław Derlatka oraz Zbigniew Górzyński, sołtysi Stefan Kiełek i Paweł Gruszczyński, pracownicy urzędu gminy
Andrzej Skrzypczak i Grzegorz Pypeć a także Ewa Wierzbowicz,

Prezydium zebrania

przedstawiciel MPWiK w Skarżysku – Kamiennej, inwestor budowy
sieci kanalizacyjnej także w naszej gminie.
Po przedstawieniu przez wójta porządku zebrania głos zabrała
E. Wierzbowicz. Poinformowała ona, iż przetarg na budowę kanalizacji w Skarżysku Kościelnym, Grzybowej Górze i Świerczku wygrała
firma „Skanska” za kwotę około 20 mln zł (kosztorys opiewał na ponad 40 mln!). Prace już się rozpoczęły i formalnie potrwają do końca II
kwartału 2014 roku, choć wykonawca deklaruje, że zakończy je znacznie wcześniej, w listopadzie 2013 roku. Do pracy zostanie skierowane
aż 8 brygad budowlano – montażowych i roboty będą prowadzone
w wielu miejscach jednocześnie.
E. Wierzbowicz wyjaśniła też istotną kwestię finansowania budowy przyłączy. Dzięki pozyskaniu środków i pożyczce z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez MPWiK

We wszystkich sołectwach na terenie gminy trwa cykl zebrań
wiejskich, na których poruszane są aktualne zagadnienia związane
z samorządem gminnym i poszczególnymi sołectwami. Dla mieszkańców sołectw Skarżysko Kościelne I i II takie zebranie zorganizowane zostało 21 kwietnia w świetlicy wiejskiej.
Rada Sołecka w komplecie
Najpierw zebrali się mieszkańcy sołectwa Skarżysko Kościelne
II, aby dokonać wyborów uzupełniających do rady sołeckiej. Przypomnijmy, że konieczność uzupełnienia rady wynika
z faktu śmierci byłego przewodniczącego rady sołeckiej i radnego
Tadeusza Kubika.
Procedurę głosowania przeprowadziła komisja w składzie:
Barbara Płusa – przewodnicząca, Bogusława Kowalik – sekretarz
oraz Tadeusz Sieczka, a obsługę techniczną zapewniła Anna Pocheć
z urzędu gminy.
Spośród trojga zgłoszonych kandydatów największą liczbę – 13
głosów – zdobyła Irena Sykulska. Alicję Borowską poparło 5 osób,
a Ryszarda Sady 6. wyborców.

Na zebranie przybyło ok. 70. osób

mieszkańcy będą pokrywać tylko 10% kosztów budowy.
W dalszej części zebrania wójt przedstawił wykonanie budżetu
gminy w 2011 roku oraz założenia na ten rok. Omówiona została także
kwestia wdrożenia w gminie tzw. ustawy śmieciowej, a także bieżące
problemy sołectwa.
Jacenty Kita
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Zrozum ieć Świat

Starają się, aby lepiej „Zrozumieć świat”
W dniu 27 marca w Szkole Podstawowej im. S. Staszica w Skarżysku
Kościelnym odbył się II Szkolny Festiwal
Projektów zrealizowany w ramach programu „Zrozumieć Świat”.
W
podsumowaniu
tegorocznej szkolnej edycji uczestniczył wójt
Zdzisław Woźniak i sekretarz gminy Monika Mączyńska, a także wojewódzki koordynator projektu dr Marta
Wesołowska – Dobrowolska z Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości i Biznesu
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Uczestników festiwalu powitał dyrektor szkoły Witold Woźniak: -Projekt ma na celu poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie
wiedzy
matematyczno
– przyrodniczej i informatycznej. Mam nadzieję,
że podobnie jak w roku
ubiegłym, nasi uczniowie
osiągną wysokie miejsca
na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim – stwierdził dyrektor.

Festiwal prowadziła Gabrysia Górecka, która zapowiadała poszczególne występy uczniów klas IV i V.
Programy zaprezentowane przez uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych były bardzo ciekawe, oparte
na realizowanych siedmiu projektach. Klasy IV realizowały projekty
zatytułowane: „Obserwujemy przyrodę najbliższej okolicy”, „Tradycje
Świąt Bożego Narodzenia”, „Jestem tym, co jem” oraz „Nauka przez zabawę – gry dydaktyczne”. Natomiast uczniowie klas V skupili się na
następujących projektach: „Świętokrzyskie sercu bliskie…”, „Tam, gdzie
szumi las…” oraz „Śmieci mniej, ziemi lżej”.

Po obejrzeniu i wysłuchaniu wszystkich prezentacji do etapu
wojewódzkiego komisja konkursowa z klas IV postanowiła zakwalifikować grupę w składzie: Kacper Gładyś, Kacper Kocia, Kacper
Ludew, Jakub Zając oraz Mikołaj Sieczka. Natomiast z klas V najbardziej podobał się występ Zuzanny Pakuła, Aleksandry Pająk, Julii
Walachnia, Marii Sieczka i Eryka Ngo Ngoc, którzy przedstawili
program „Świętokrzyskie czaruje”.
Życzymy sukcesów na szczeblu wojewódzkim (23 czerwca), a następnie ogólnopolskim.

Tegoroczne występy uczniów klas IV i V oceniało jury w składzie:
wójt Zdzisław Woźniak, sekretarz gminy Monika Mączyńska, koordynator projektu Marta Wesołowska – Dobrowolska oraz zastępca
dyrektora szkoły Dorota Gibas.

Program, który będzie kontynuowany jeszcze w roku przyszłym,
na szczeblu szkoły koordynują: Agnieszka Wit - Niewczas, Grażyna
Wiatr, Edyta Bartosiewicz i Agnieszka Pakuła.
Projekt edukacyjny „Zrozumieć świat – rozwijanie kompetencji matematyczno -przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego – dla uczniów klas 4 – 6 szkół podstawowych”
w naszej szkole realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki od 15 grudnia 2010 roku.
Objętych nim jest 61 szkół podstawowych z terenu województw:
opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego
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- ze wsi i miast poniżej 25.000
mieszkańców.
W województwie świętokrzyskim włączonych w projekt jest 13 szkół podstawowych.
Celem projektu jest rozwinięcie u uczniów klas 4-6
kompetencji
kluczowych
w zakresach: matematyczno
- przyrodniczym i informatycznym poprzez nauczenie ich stosowania

Szczegółowe cele projektu są następujące:
- poprawienie
wyników
sprawdzianu szkoły biorącej udział w projekcie
minimum średnio o jeden punkt w skali staninowej,
- wykształcenie u uczniów
postawy badawczej, poprzez bardzo atrakcyjne
zajęcia pozalekcyjne, dostosowane do wieku uczniów,
- doskonalenie u uczniów umiejętności pracy w zespole,
- doskonalenie działań kreatywnych uczniów w zakresie projektowania i prezentacji,(uczniowie będą mogli prezentować swoje
osiągnięcia na ponadregionalnych festiwalach ),
- uatrakcyjnienie funkcji szkoły w środowisku,

-

nowoczesnych metod badania otoczenia oraz profesjonalną analizę
zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem programów i oprzyrządowania komputerowego.
Ogółem w projekcie uczestniczyło 4800 uczniów klas czwartych,
piątych i szóstych oraz 240 nauczycieli i 61 dyrektorów szkół.

rozwijanie szkolnego ruchu naukowego,
zainteresowanie
środowiska
projektami
realizowanymi
przez szkołę,
atrakcyjne i bezpieczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci,
uzupełnienie bazy szkolnej o sprzęt i oprzyrządowanie do przedmiotów matematyczno- przyrodniczych ( średnio dla szkoły na
kwotę ponad 20.000 złotych) ,
podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć szkolnych metodami aktywizującymi ,szczególnie
metodą projektów.

Organizatorem festiwalu byli: dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie klas IV i V Zespołu Szkół Publicznych
w Skarżysku Kościelnym.
Jacenty Kita
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Wystąpią w finale wojewódzkim

Najlepsze limeryki

Dnia 23.03.2012 uczniowie Publicznego Gimnazjum w Skarżysku
Kościelnym wzięli udział w eliminacjach VII Wojewódzkiego
Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej im. Michała Cetnera
w Kielcach.

W Publicznym Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym ogłoszono
wyniki konkursu dla gimnazjalistów na napisanie limeryka o nauczycielu szkoły. Konkurs przygotował polonista Paweł Rokita.
Celem zabawy było pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej
uczniów oraz promocja ich talentu. Konkurs był ponadto hołdem dla
zmarłej niedawno naszej polskiej poetki, Noblistki i mistrzyni limeryku Wisławy Szymborskiej.
Jury w składzie: poloniści - U. Mendak, M. Paź, P. Rokita; anglista – A. Rokita oraz dyr. D. Gibas postanowiło nagrodzić autorów
trzech wierszy.

Agata Kołodziej

Dominik Kopeć

Szkołę reprezentował zespół wokalny w składzie: Beata Niziołek –
klasa IIIa, Agata Kołodziej – klasa IIb, Dominika Kobierska – Klasa
Ib, Aleksandra Gospodarczyk – klasa Ib, Daria Gruszka – klasa Ic,
Maria Wito – klasa Ic, Anna Woźniak – klasa IIc, Klaudia Katulska
– klasa IIc. Uczennicom towarzyszył grający na bębnach Dominik
Kopeć z klasy IIb.

I miejsce – Adam Niziołek z klasy Ia,
II miejsce – Aleksandra Parszewska z klasy IIa,
III miejsce – Patrycja Skrocka z klasy IIa.
Nagrodzone limeryki:
I miejsce:
Pewnemu poloniście ze Skarżyska
szkoła była bardzo bliska.
Bardzo ją lubił
i tym się chlubił.
Choć to dziedzina śliska.
***
II miejsce:
Pan od polskiego ze Skarżyska Kościelnego
uwielbia słuchać śpiewu kościelnego
czasem tak wypadało,
że do kościoła wejść się nie dało
dlatego wchodził na dach domu sąsiada ukochanego
***
III miejsce:
Pani od języka obcego
śmieje się do wszystkich i ze wszystkiego.
Jest kąpana w gorącej wodzie,
Lecz nie szkodzi to jej urodzie.
Nosi suknie od Armaniego, a buty od Gucciego.
Gratulujemy i życzymy uczniom dalszej aktywności twórczej, natomiast czytelników zachęcamy do pisania żartobliwych wierszy, jakimi są limeryki. Do dzieła!
Paweł Rokita

Czy wiosna już przyszła?

Zespół

Ponadto w kategorii solista wystąpiła Agata Kołodziej z towarzyszeniem zespołu.
Uczniowie zaprezentowali się wspaniale i pokazali bardzo wysoki
poziom.
Zespół wokalny zakwalifikował się do konkursu finałowego tegoż
konkursu i reprezentował ZSP 13 kwietnia 2012 na konkursie finałowym w Kielcach, w Wojewódzkim Domu Kultury.
Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za kolejny występ konkursowy.
Renata Wolska
Opiekun zespołu
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Dzień 21 marca to zwyczaj żegnania zimy i witania wiosny. Przedszkolaki i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kierzu
Niedźwiedzim podtrzymali ten ludowy obyczaj również w tym roku.
Z wychowawczyniami wykonali swoje Marzanny i wspólnie dokonali ich spalenia. Wszyscy głośno wykrzykiwali wierszyk żegnający
„Marzannę zimową pannę”, a witający wiosnę.
Robert Wójcik
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Jak nas widzą, tak nas malują
Rozstrzygnięty został etap gminny Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas

III miejsce – Laura Żmijewska – SP Majków – opiekun Danuta
Mazur
Natomiast w grupie starszej (9-12 lat) najlepsze prace zdaniem
Komisji nadesłali:
I miejsce – Ewelina Majstrak – SP Majków – opiekun Katarzyna
Banasik
II miejsce – Karolina Minda - SP Lipowe Pole – opiekun Aneta
Wiatr
III miejsce – Karolina Chyb – opiekun Renata Wolska.
W podsumowaniu konkursu oraz wręczeniu nagród udział wzięli wójt gminy Zdzisław Woźniak, członkowie Komisji Konkursowej,
a przede wszystkim laureaci i ich opiekunowi.
Najlepszym gratulujemy i życzymy sukcesów na szczeblu wojewódzkim.
Jacenty Kita

Będą walczyć na szczeblu wojewódzkim
Turnieju Wiedzy Pożarniczej
widzą, tak nas „malują”. Podsumowanie miało miejsce 30 marca br.
Na konkurs wpłynęło łącznie 33 prace z 4. szkół podstawowych.
Komisja Konkursowa w składzie: Ksawery Krupa – przewodniczący
oraz Grzegorz Pypeć i Piotr Piwowarczyk zadecydowała, że w grupie
młodszej (5-8 lat) najlepsze są prace:
I miejsce – Anna Gadecka – SP Skarżysko Kościelne – opiekun
Marta Kocia
II miejsce – Zuzanna Sieczka – SP Skarżysko Kościelne – opiekun
Anastazja Górzyńska

Z dużym sukcesem nasi uczniowie powrócili z eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który 13 kwietnia odbył się w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej.
Do turnieju przystąpili uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu.
Uczestnicy musieli rozwiązać test składający się z 20. pytań. Aby
dobrze wypaść podczas turnieju niezbędna była znajomość obowiązujących przepisów prawnych i wiedzy praktycznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Największe sukcesy nasi zawodnicy odnieśli w kategorii szkół
gimnazjalnych, gdzie czołowe miejsca zajęli:
I. miejsce - Wiktoria Kuźdub
– Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym;
II. miejsce – Anna Płusa
– Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym;
III. miejsce – Maciej Misiak – Gimnazjum w Łącznej.
Konkurs, który ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych oraz praktycznych
umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym, jest organizowany już od wielu lat i cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Zdobywcom
I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych rowery ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej wręczał
członek Zarządu Powiatu – Stanisław Dymarczyk. Nagrody to nie jedyna pamiątka po udziale w turnieju. Będzie nią także wspólne zdjęcie laureatów wraz z opiekunami, przedstawicielami straży pożarnej
i Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
Jacenty Kita
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Najładniejsza ozdoba Wielkanocna
Tradycyjny konkurs świąteczny zatytułowany „Ozdoba
Wielkanocna” zorganizowały Małgorzata Lisowska ze świetlicy
szkolnej w Skarżysku Kościelnym, Monika Walachnia z biblioteki
szkolnej w Skarżysku Kościelnym oraz Teresa Banaszczyk z Gminnej
Biblioteki Publicznej. Łącznie na konkurs z gimnazjum i ze wszystkich szkół podstawowych wpłynęło 67 prac (najwięcej, bo 33 ze Szkoły
Podstawowej w Skarżysku Kościelnym).

Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: Monika
Mączyńska – sekretarz gminy, Barbara Kocia – dyrektor przedszkola
oraz Dagmara Marchewka z działu promocji urzędu gminy.

Przystępując do pracy jury uwzględniało samodzielność wykonania prac, ich zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość oraz walory artystyczne i estetyczne. Rozstrzygnięcie konkursu, jego podsumowanie i wręczenie nagród odbyło się 4 kwietnia w sali konferencyjnej
urzędu gminy.
Najlepsi okazali się:
Klasy I-III
1. miejsce – Wiktoria Nobis
2. miejsce – Jagoda Wiatr
3. miejsce – Daniel Rycombel
4. miejsce – Mateusz Ulewiński
5. miejsce – Nikola Ćmiel
6. miejsce – Magdalena Niziołek
Klasy IV-VI
1. miejsce – Weronika Pożoga
2. miejsce – Małgorzata Jakubczyk
3. miejsce – Monika Warwas
4. miejsce - Wojciech Strzelec
Gimnazjum
1. miejsce – Kalita Maciejczak
2. miejsce – Paulina Płusa
3. miejsce – Aleksandra Lisowska
4. miejsce – Natalia Taler
5. miejsce – Dominika Bąk
Ponadto jury wyróżniło prace Karoliny Sieczki, Wiktora
Winiarskiego, Patryka Kobierskiego i Oliwii Bucko.
Wręczenia nagród dokonali wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz
w imieniu jury Monika Mączyńska.
Jacenty Kita

Konkurs Wielkanocny w przedszkolu
Trzydzieści osiem prac wpłynęło na ogłoszony przez Przedszkole
Samorządowe konkurs na najładniejszą ozdobę i pisankę wielkanocną. Na pierwszy z nich złożono 10 prac, na drugi – 28 pisanek.
Złożone prace oceniło jury w składzie: Teresa Banaszczyk, Agata
Gula i Dagmara Marchewska.

W kategorii najładniejsza pisanka pierwsze miejsca zajęli: I – Julia
Solarz i Adaś Antkowiak, II – Maciej Kuźdub i Klaudia Purtak a III
– Oliwia Miernik, Klaudia Rusnak i Wiktoria Wiatr. Natomiast
najlepsze prace w konkursie na najładniejszą ozdobę wykonali:
I miejsce – Wiktoria i Natalia Sieczka, II – Wiktoria Gruba, III –
Gabrysia Karpeta.
Zwycięzcom gratulujemy!
Jacenty Kita
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W Świerc zku

Marzą o własnym lokalu

Starając się opisywać całokształt życia naszej lokalnej społeczności próbujemy docierać również do tych mniejszych miejscowości,
w których nie ma szkoły, remizy strażackiej, kościoła czy świetlicy
wiejskiej z prawdziwego zdarzenia, w których koncentruje się życie
poszczególnych sołectw.

Korzystając z zaproszenia wybrałem się 30 marca na zebranie
wiejskie w Świerczku. Mimo padającego deszczu i przeraźliwego zimna w Domu Spotkań Wiejskich zebrało się kilkanaście osób, aby podyskutować o bieżących problemach gminy oraz sołectwa.
Obecnych na zebraniu powitał sołtys Tomasz Bilski. Poza grupą
mieszkańców obecny był wójt gminy Zdzisław Woźniak z grupą pracowników urzędu i radna Świerczka Marzena Piętak.
Na początek wójt
przedstawił zebranym
realizację budżetu gminy w 2011 roku oraz
założenia tegorocznego
budżetu. –Gmina się
rozwija, ale na realizowane inwestycje musiała
zaciągać kredyty, które
teraz spłacamy. Jednak
każde wolne środki wygospodarowane w budżecie przeznaczać będziemy na wprowadzanie nowych zadań inwestycyjnych.
Od lat podstawowym problemem mieszkańców Świerczka jest
brak własnej, wiejskiej działki, na której można byłoby wybudować

świetlicę wiejską. Wójt miał dobrą wiadomość do zebranych: -Efektem
nacisku waszej radnej jest zobowiązanie z mojej strony do przygotowania uchwały intencyjnej w sprawie przeznaczenia pieniędzy na zakup działki. Mam nadzieję,
że dokonamy tego jeszcze
w tym roku, a w 2012 roku
zaczęlibyśmy jej budowę –
stwierdził wójt.
Wiele miejsca w dyskusji poświęcono również
zbliżającej się „rewolucji
śmieciowej”, która lada
moment będzie wdrażana
w całym kraju.
Będąc w Świerczku porozmawiałem z Markiem Gruszczyńskim,
który opiekuje się Domem Spotkań Wiejskich. W ostatnim czasie
wiele się tam zmieniło. W 2011 roku młodzież tej miejscowości postanowiła się zjednać i założyła Stowarzyszenie Creatiwe Community
(Stowarzyszenie Kreatywne Społeczeństwo). Prezesem został Marek
Gruszczyński. –Obecnie do Stowarzyszenia należy piętnaście osób,
ale kolejne dziesięć jest chętnych do wstąpienia w nasze szeregi.
Dostrzegliśmy, że tylko wspólnie możemy coś zrobić, załatwić,
pozyskać środki. – mówi prezes.
W praktyce widać, że są skuteczni w tym, co sobie założyli.
Pozyskali pieniądze z gminy
w ramach otwartego konkursu
dla organizacji pozarządowych,
za co zakupili sprzęt komputerowy. Dzięki temu młodzież
ma nielimitowany dostęp do
Internetu. Za pieniądze pozyskane z funduszu sołeckiego
kupili grill, sprzęt do siłowni,
telewizor z akcesoriami do gier.
Dzięki tym zakupom młodzież
spotyka się w Domu Spotkań
Wiejskich, aby wspólnie oglądać
filmy, mecze, pograć na konsoli
Playstation 3 lub w Internecie,
poćwiczyć, zagrać w szachy, warcaby, karty. Oby tak dalej!
Wielkim marzeniem nie tylko młodzieży ze Świerczka jest własne
lokum, na które wreszcie są perspektywy.
Jacenty Kita

Czytanie w bibliotece
Danuta Banaczek,
właścicielka
firmy
„Dana”, radna powiatowa
reprezentującą
naszą gminę w radzie
powiatu, spotkała się
w gminnej bibliotece
z grupą przedszkolaków
pięcio - i sześcioletnich.
W trakcie spotkania
Gość czytała najmłodszym bajki, a także opowiadała o swej firmie i pracy. Na koniec dzieci obdarowane zostały
przez prelegentkę słodkim poczęstunkiem.
(jaki)
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Nowości w bibliotece
***
Małgorzata J. Kursa, „Teściową oddam od zaraz”.
Teściowa potrafi zajść za skórę. Szczególnie nadopiekuńcza teściowa. Izabela opracowuje zatem chytry
plan, jak się swojej teściowej zgrabnie pozbyć. Pomaga jej
w tym przyjaciółka, Ama, która jeszcze nie wie, że wkrótce sama wplącze się w niezłe tarapaty. A to wszystko za
sprawą ciotki nieboszczki, która przed śmiercią oddała
do renowacji zabytkowy stolik, o który nagle dopominają się dziwne
typy. Ama pragnie rozwikłać zagadkę, tym bardziej, że chodzi przecież o jej rodzinę. Nie bez znaczenia jest też fakt, iż śledztwo w sprawie śmierci ciotki i jej tajemniczego stolika prowadzi wielce przystojny prokurator...
***
Maria Nurowska, „Księżyc nad Zakopanem”.
„Księżyc nad Zakopanem” Marii Nurowskiej to opowieść autobiograficzna. Opowiadanie o poszukiwaniu
swojego miejsca na ziemi, spokoju i harmonii w życiu.
Pisarka wciąż marzy o prawdziwym domu. Być może to
efekt poczucia osamotnienia w dzieciństwie.
W swej powieści przytacza miejsca, z którymi była
związana: leśniczówkę w Przykopce, dworek na Podlasiu,
dom nad morzem, warszawskie mieszkanie w bloku, wreszcie ukochany dom w górach. Właśnie ta skromna, stuletnia chatka w Zakopanem
daje Nurowskiej ukojenie. Wreszcie czuje, że to jej dom. – Nie chodzi
o góry, ale o wszystkich wspaniałych ludzi, którzy tu kiedyś bywali.
Pozostawili cząstkę swojej energii i ona tu gdzieś krąży – pisze w swojej książce autorka.
Nurowska przypomina też ludzi, którzy odegrali dużą rolę w jej
życiu. Dziadka Aleksandra, którego opowiadania ukształtowały je
osobowość. Rodziców, których nieudane małżeństwo wpłynęło na jej
trudne związki z mężczyznami. Córkę Tanię, z którą niegdyś nie potrafiła się porozumieć, a dzisiaj przypomina ją samą.
***
Carlos Ruiz Zafon, „Pałac Północy”.
Kalkuta, 1932. Ben, wychowanek sierocińca St.
Patrick, skończył już 16 lat - podobnie jak jego przyjaciele,
będzie musiał opuścić dom dziecka i się usamodzielnić.
W dniu pożegnalnej imprezy poznaje swoją rówieśniczkę
Sheere i zabiera ją do Pałacu Północy na spotkanie tajnego stowarzyszenia, które założył wraz z przyjaciółmi.
Gdy dziewczyna opowiada im tragiczną historię
swojej rodziny, członkowie stowarzyszenia postanawiają jej pomóc
w odnalezieniu legendarnego domu, który pojawia się w opowieści.
Nie wiedzą, że właśnie natrafili na trop jednej z najpotworniejszych
tajemnic Kalkuty. Płonący pociąg, dworzec widmo, ognista zjawa - to
tylko niektóre elementy makabrycznej łamigłówki, którą przyjdzie im
rozwiązać… Misja, która miała być niecodzienną przygodą, niebawem okazuje się śmiertelnie niebezpiecznym wyzwaniem
Teresa Banaszczyk

Wyśpiewali sukces po angielsku
W Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyła się
VII już edycja konkursu wokalnego „Angielski śpiewająco”.
W konkursie udział wzięli przedstawiciele m.in. skarżyskich szkół
podstawowych: Nr 1, Nr 2, Nr 5 i Nr 7, Zespołu Szkół Publicznych
w Łącznej, Zespołu Szkół Publicznych w Suchedniowie, Zespołu Szkół
Publicznych w Skarżysku Kościelnym, a także silna reprezentacja
skarżyskich gimnazjów: Nr 1, Nr 2 i Nr 3.
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Uczestnicy konkursu wystąpili z przygotowanym podkładem muzycznym lub z akompaniamentem, interpretując szlagiery lat 80-tych
(choć nie tylko). Przed publicznością zaprezentowali się soliści, duety
i zespoły.
Bardzo dobrze spisali się nasi gimnazjaliści. W ich kategorii wiekowej kolejność była następująca:
- I miejsce: Michał Pasek (dodatkowo otrzymał nagrodę od firmy Global Vilage I semestr nauki j. angielskiego w szkole)
- II miejsce: Martyna Papros (Gimnazjum Nr 3), Agata
Kołodziej i Dominika Radek (Gimnazjum Skarżysko
Kościelne)
- III miejsce: Zespół w składzie: Ola Gospodarczyk, Marysia
Wito, Daria Gruszka, Dominika Kobierska, Maciej Wolski
(Gimnazjum Skarżysko Kościelne)
Konkurs miał na celu promocję nauki języka angielskiego i promocję lokalnych talentów wokalnych.
Organizatorem wydarzenia było Gimnazjum Nr 3 w SkarżyskuKamiennej, we współpracy ze szkołą językową Global Village,
Urzędem Miasta Skarżysko-Kamienna i Miejskim Centrum Kultury
w Skarżysku-Kamiennej.
(jaki)

Konkurs informatyczny
W dniu 17 kwietnia
odbył się Jubileuszowy
X Regionalny Konkurs
Informatyczny dla Szkół
Gimnazjalnych
zorganizowany przez Zespół
Szkół
Ekonomicznych

im. M. Kopernika w Skarżysku
- Kamiennej we współpracy z partnerem Koroną Kielce
S.A. Patronat nad konkursem
objęło Starostwo Powiatowe
w Skarżysku - Kamiennej.
Podczas konkursu swoją wiedzę informatyczną sprawdzali
m.in. uczniowie z Gimnazjum
w Skarżysku –Kościelnym, Gimnazjum Nr 4 w Skarżysku -Kamiennej,
Publicznego Gimnazjum w Orońsku, Publicznego Gimnazjum
w Jastrzębiu.
Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym reprezentowali Ernest
Warwas i Jakub Płusa pod opieką Grzegorza Niewczasa.
Gimnazjaliści musieli rozwiązać przygotowane zadania
praktyczne dotyczące partnera
konkursu (m.in. praca w arkuszu
kalkulacyjnym Excel i przygotować prezentację multimedialną
w PowerPoint), a później rozwiązać test z wiedzy informatycznej.
Zwycięzcami konkursu zostali:
1. Kamil Dębiński - Gimnazjum nr 4 w Skarżysku- Kamiennej
2. Ernest Warwas - Gimnazjum w Skarżysk Kościelnym
3. Piotr Skowron - Gimnazjum nr 4 w Skarżysku- Kamiennej
Gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych.
Sponsorami konkursu byli: Starostwo Powiatowe w Skarżysku
-Kamiennej, Klub Piłkarski Korona Kielce S.A., ZSE im. M .Kopernika
w Skarżysku -Kamiennej, Motorola Solutions System Polska Sp. Z.o.o
w Krakowie, PZU S.A. oddział w Skarżysk u-Kamiennej, Urząd
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
Agnieszka Pakuła
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Rozmai tości
tarz gminy Monika Mączyńska.
Nie ma co ukrywać, że wnioski
są w pełni zasadne. Pomnik obok
Naftobazy wręcz szpeci. Kapliczka
w Lipowym Polu woła o renowację.
Natomiast zespół muzyczny prowadzony przez Renatę Wolską odnosi coraz większe sukcesy (o czym
piszemy w tym wydaniu – red.),
a nowy sprzęt z pewnością pomoże
w rozwoju młodych talentów.
Jacenty Kita

Wielkanocne spotkanie weteranów
10 kwietnia 2012r w Radomiu odbyło się spotkanie Wielkanocne
Kół Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.
Przybyły delegacje z całej okolicy, łącznie z zarządem krajowym. Na spotkanie została zaproszona delegacja koła ze Skarżyska
Kościelnego z mjr. MAK Szymonem Płusa i kabaret Grom.

Wyśpiewali trzecie miejsce

Szymon Płusa w imieniu Międzynarodowej Akademii Dyplomacji
i Międzynarodowej Akademii Kozactwa wręczył podziękowania za
współpracę dla przedstawicieli kół. Kabaret w swoim występie wykonał napisaną na tę uroczystość piosenkę, która bardzo się podobała.
Oprócz naszego kabaretu wystąpiło kilka innych zespołów młodzieżowych. Występ skrzypaczki z kabaretu Zosi Ślęzak i naszego zespołu
tak się podobał zespołowi młodzieżowemu, że zaprosili nas i naszą
koleżankę do wspólnego występu.
W najbliższym czasie mamy zaproszenia i występy: 29 kwietnia
będziemy występowali w Nowinach podczas Polsko -Ukraińskiego
turnieju piłki nożnej {mamy już przygotowane teksty pod Euro 2012,
które wykonamy}, gdzie patronat objęła TVP Kielce, Radio Kielce,
Starosta Kielecki i inni; 8 maja zostaliśmy zaproszeni na występy
w Obrazowie - uroczystość środowiskowa Majówka - Kleczanów 2012;
19 maja zostaliśmy zaproszeni przez płk. Ginalskiego, prezesa LOK-u
w Nałęczowie, na obchody 50-lecia Ligi Obrony Kraju w Nałęczowie.
Będziemy więc promować naszą gminę na terenie kraju.
Szymon Płusa

Są szanse na dodatkowe pieniądze
Gmina Skarżysko Kościelne
złożyła trzy wnioski na pozyskanie pieniędzy w ramach tzw.
„małych grantów” z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich,
który jest koordynowany na
poziomie
Lokalnej
Grupy
Działania „Razem na Rzecz
Rozwoju”, do którego nasza gmina należy razem z Mircem.
- Wnioski dotyczą renowacji kapliczki w Lipowym Polu,
pomnika obok Naftobazy oraz
zakupu sprzętu dla zespołu młodzieżowego działającego w naszym gimnazjum – mówi sekre-

W dniu 13 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
odbył się finał VII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Żołnierskiej
i Partyzanckiej im. Michała Centera.
I etap tegoż konkursu został przeprowadzony 23 marca.
Przesłuchano łącznie
97 podmiotów wykonawczych. Uczniowie
ZSP w Skarżysku
Kościelnym zakwalifikowali się do finałowego
koncertu, który odbył się
13.04.2012 roku.
Trzynastego
kwietnia, choć był to
piątek, nie okazał się pechowy. Uczniowie wyśpiewali
sobie III miejsce. Publiczne
Gimnazjum reprezentował
ośmioosobowy zespół wokalny w składzie: Dominika
Kobierska, Beata Niziołek,
Aleksandra Gospodarczyk,
Daria Gruszka, Maria
Wito, Klaudia Katulska,
Anna Woźniak, Agata
Kołodziej. Uczennicom
akompaniował Dominik
Kopeć. Artystów przygotowała Renata Wolska.
Był to już czwarty z rzędu
Wojewódzki Finał, w którym uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych
w Skarżysku Kościelnym osiągnęli sukces:
- IV Festiwal – wyróżnienie dla zespołu wokalnych ze szkoły
Podstawowej i Gimnazjum,
- V Festiwal – II miejsce dla zespołu wokalnego
ze Szkoły Podstawowej,
- II miejsce dla Agaty Kołodziej w kategorii solista
ze Szkoły Podstawowej,
- wyróżnienie – dla zespołu wokalnego z Gimnazjum,
- VI Festiwal – II miejsce dla zespołu wokalnego
ze Szkoły Podstawowej,
- wyróżnienie dla Macieja Wolskiego ze Szkoły Podstawowej.
Renata Wolska
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Spo r t

Finały wojewódzkie ligi LZS, piłki
siatkowe mężczyzn
Liga wojewódzka rozgrywana jest w czterech grupach. Do turnieju
finałowego, który odbył się 10 marca 2012 r w Fałkowie zakwalifikowały się zwycięzcy z czterech grup, jeden zespół wyłoniony w turnieju

Korzystając z okazji chciałem serdecznie
podziękować
chłopakom z Łącznej, że
zgodzili się przełożyć
wynikający z terminarza ALPS mecz pomiędzy nami. Obiecuję,
że przełożony mecz
zagramy rezerwowym
składem!
Z okazji minionych świąt Wielkiej Nocy, wszystkim sympatykom
siatkówki i nie tylko chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia, świąt
radosnych, spokojnych, spędzonych w gronie najbliższych oraz samych sukcesów sportowych.
Stanisław Czubak

Sukcesy zawodników GROMU
barażowym spośród zespołów które zajęły 2-gie miejsca
w grupach oraz gospodarz finałów, w sumie 6 zespołów, które
zostały podzielone na 2. grupy.
Zespoły
z
Chrobrzan
i Kierza Niedźwiedziego (LZS
Skarżysko Kościelne) zostały rozstawione (finaliści ligi
2010/2011). Mistrzostwa bronił

W lutym i marcu szachiści GLKS „Grom” Skarżysko
Kościelne wzięli udział w rozgrywkach III ligi szachowej. Na
starcie stanęło 12 drużyn województwa
świętokrzyskiego.
Nasza drużyna była jedyną amatorską. Znane kluby, takie jak
Gambit Starachowice, Hetman
Ostrowiec,
LUKKS
Kielce,
Victoria Kielce - wystawiły po kilka drużyn.
I miejsce zdobył LUKKS Kielce. W tej silnej konkurencji naszym
zawodnikom przyszło walczyć o utrzymanie się w III lidze. Udało
się to osiągnąć. W decydującym meczu GLKS „Grom” pokonał jed-

zespół z Chrobrzan.
Gr. A 				
Gr. B
1.
GLKS Fałków 		
1. Start Dobromierz
2.
„Budkom” Oleśnica
2. LZS Skarżysko Kościelne
3.
Kierz Niedźwiedzi
4.
ULKS Chobrzany 		
3. Rewir Pińczów
W eliminacjach nasz zespół pokonał najpierw Start Dobromierz
2:0 a następnie uległ Rewirowi Pińczów 0:2. W finale nasi zawodnicy
w meczu o III miejsce pokonali ULKS Chobrzany 2:1.
Ostatecznie kolejność w finałach mężczyzn była następująca:
I miejsce – Rewir Pińczów
II miejsce – ULKS „Budkom” Oleśnica
III miejsce LZS Skarżysko Kościelne
IV miejsce – ULKS Chobrzany
V miejsce – GLKS Fałków
VI miejsce – Start Dobromierz
Zespół z Kierza reprezentowali: Tomasz Wołosz, Maciej Stefański,
Tomasz Suwara (K), Paweł Sadza, Kamil Woźniak, Robert Wołosz,
Paweł Węgłowski, Mateusz Pacek, Paweł Kołodziej, Paweł Bodo,
Rafał Bodo, Maciek Parszewski.
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ną z drużyn Hetmana Ostrowiec 3:1. Nasza drużyna grała w składzie:
Mariusz Cichocki, Jerzy Siek, Zbigniew Górzyński, Tomasz Jędras
i Zdzisław Dudek.
Jako prezes klubu i w imieniu całego zarząd klubu sportowego
„Grom” Skarżysko Kościelne dziękujemy zawodnikom za odniesione
sukcesy oraz promocje naszego klubu i naszej gminy w województwie świętokrzyskim.
Zarząd klubu sportowego GROM:
prezes Szymon Płusa, wiceprezes Zbigniew Górzyński,
skarbnik Zenon Wojton, sekretarz Tadeusz Sieczka, członek
zarządu Adam Sieczka oraz
członek zarządu Mieczysław Białkowski.
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Prima Aprilisowe śpiewanki w przedszkolu
Aż 14 występów najmłodszych mieszkańców gminy mogliśmy
podziwiać w Przedszkolu Samorządowym w Skarżysku Kościelnym.
Odbył się on już po raz czwarty.
Obecnych na festiwalu powitała szefowa placówki Barbara
Kocia. –Witam serdecznie na naszym festiwalu przede wszystkim
występujące dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz gości zaproszonych na naszą imprezę.
Występy dzieci oceniało jury w składzie: Zdzisław Woźniak
– wójt gminy, Teresa Banaszczyk – kierownik gminnej biblioteki,
Anna Minda – właścicielka apteki, Anna Tołwińska (nie ta Anna
z naszego przedszkola!!!), i Grażyna Suligowska.
Komisję skrutacyjną skrupulatnie notującą uwagi jury tworzyły
Monika Sławińska i Zofia Sieczka.
Po obejrzeniu występów naszych młodych nadziei artystycznych
jury zdecydowało, że nagrodę specjalną za całokształt tj. wykonanie,
strój, aranżację, dobór muzyki – otrzymuje Oliwia Kocia.
W poszczególnych kategoriach pierwsze miejsca przyznano:
Dzieci najmłodsze:
I – grupa „Promyczki” – Paulina Karpeta, Gabriela Gąska,
Anna Strzelec, Emilia Raczyńska – Grzybowa Góra – opiekunki
Agnieszka Zaborska i Jolanta Kobierska;
II – Maja Kowalik – Majków – opiekun Beata Szczygieł;
III – grupa „Łobuziacy” z Przedszkola Samorządowego w składzie: Nadia Kocia, Wiktoria Wiatr; opiekuna nie podajemy, gdyż nasze panie – słowami pani Ani - przez skromność wskazały Rodziców
(choć zapewne wszystkie nad tym pracowały);
IV – Patryk Złomkowski – Przedszkole Samorządowe;
Soliści 6-9 lat:
I – Natalia Sołsa – Przedszkole Samorządowe;
II – Oliwia Kocia – Przedszkole Samorządowe
III – Karolina Skałdanowska – opiekun: Beata Szczygieł;
IV – Kacper Kowalik – Lipowe Pole – opiekun Justyna Duklas;
V – Zuzia Adamczyk – Przedszkole Samorządowe;
VI – Kacper Śniegulski – opiekun Beata Szczygieł;
Zespoły mieszane:
I – „Trio Szumiałów” – Wiktoria, Martyna i Jagoda Szumiał –
Kierz Niedźwiedzi – opiekun Justyna Duklas;
II miejsce – „Krzaczki” – Julka Sadza, Wiktor Winiarski,
Konrad Sieczka, Mateusz Ulewiński – Kierz; opiekun jw.
III miejsce – „Niezapominajki” – Wiktoria Wiatr wspomagana
przez Wiktorię Stopińską, Wiktorię Sieczka, Aleksandrę Minda,
Ingę Bilską, Natalię Skowron.
Zwycięzcom konkursu gratulacje złożył wójt gminy Zdzisław
Woźniak oraz wręczył nagrody wraz z pozostałymi członkami jury.
Nagrody i dyplomy ufundował wójt Gminy Skarżysko Kościelne oraz
Przedszkole Samorządowe.
Godne podkreślenia jest to, że rodzice i opiekunowie w przygotowywanych występach szczególny nacisk położyli na „modną” kwietniową tematykę tj. Świąt Wielkiej Nocy, szeroko rozumianej tematyki wiosennej i ekologicznej.
Dodajmy, że dzieci występowały w pięknie przygotowanych strojach.
Na zakończenie wystąpił ubiegłoroczny laureat festiwalu
Jakub Gluza.
Organizatorzy dziękują DJ Tomaszowi Gluza za zapewnienie
nagłośnienia, a my tj. redakcja gratuluje kolejnej wspaniałej zabawy.
Jacenty Kita
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