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W numerze m.in.:
* byliśmy na Marszu Różowej Wstążeczki,
* będzie nowoczesne oświetlenie na ul. Południowej,
* woda już wkrótce popłynie do Kierza Niedźwiedziego 

ze Świerczka,
* relacja z sesji rady gminy,
* LGD tworzy Lokalną Strategię Rozwoju,
* cykl spotkań profilaktycznych w szkołach,
* Przemysław Kosiński wyróżniony,
* z życia szkół i biblioteki.

Zapraszamy na obchody  
Narodowego Święta Niepodległości

Wójt Gminy, Rada Gminy oraz Zespół Szkół Publicznych 
w Skarżysku Kościelnym zapraszają na uroczyste obchody 97. 
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Rozpoczną się one 10 listopada o godz. 13.00 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy uroczystą sesją Rady Gminy, podczas 
której Wojewoda Świętokrzyski wręczy odznaczenia państwowe. 

O godz. 14.30 odprawiona zostanie Msza św. w intencji  
Ojczyzny, po czym nastąpi przemarsz pod pomnik ofiar II woj-
ny światowej, gdzie zostaną złożenie wiązanki kwiatów i zapa-
lone znicze.

Natomiast o godz. 17.00 w Zespole Szkół Publicznych 
w Skarzysku Kościelnym rozpocznie się Wieczornica Patrio-
tyczna.

Serdecznie zapraszamy!

Wycieczka „ciuchcią” Iłża – Marcule

Nowy rok szkolny uczniowie z klasy IIIa i z klas drugich 
z wychowawcami Martą Kocia, Anastazją Górzyńską i Małgorzatą  
Lisowską ze Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym rozpoczę-
li wycieczką do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Marculach.

Czytaj na str. 12

Wczoraj przedszkolaki, dzisiaj pierwszaki…

Pod tym hasłem w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym 
odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia, aby dopełnić zasady: 
Wczoraj przedszkolaki, dziś pierwszaki…

Czytaj na str. 7

Zimno im nie było straszne

Mimo przejmującego chłodu i silnego wiatru – 11 paździer-
nika w Lipowym Polu Skarbowym z inicjatywy radnego i sołtysa  
Włodzimierza Focha oraz rady sołeckiej odbył się udany festyn 
sportowo – rekreacyjny.

Czytaj na str. 14-15

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

15 października miały miejsce gminne obchody Dnia Eduka-
cji Narodowej. W tym roku organizacja tej zaszczytnej uroczysto-
ści (rokrocznie organizuje ją inna placówka oświatowa) przypadła 
przedszkolu samorządowemu.

Czytaj na str. 2
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W y da r z e n i a

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
15 października 

miały miejsce gminne 
obchody Dnia Eduka-
cji Narodowej. W tym 
roku organizacja tej 
zaszczytnej uroczysto-
ści (rokrocznie organi-
zuje ją inna placówka 
oświatowa) przypadła 
przedszkolu samorzą-
dowemu, stąd wszyst-

kich pracowników oświaty – emerytów i nadal czynnych zawodowo 
– powitała dyrektor tej placówki Barbara Kocia. –Trudno znaleźć 
słowa, które byłyby dość piękne, aby Wam za Waszą pracę, poświęce-
nie, za serce i za miłość podziękować. Podziękowanie to wdzięczność, 
to obietnica, że dzięki Wam, nasze dzieci wyrosną na dobrych ludzi, 
bowiem być człowiekiem, to już bardzo dużo – powiedziała i złożyła 
życzenia wszystkim pracownikom oświaty.

Później obejrze-
liśmy występ arty-
styczny najmłodszych 
wychowanków przed-
szkola samorządowe-
go – grupy cztero i pię-
ciolatków – których do 
występu przygotowały 
Monika Sławińska 
i Magdalena Kolasa 
wspomagane przez 
pozostałych wychowawców przedszkola.

Życzenia w imieniu władz samorządowych gminy złożyli 
przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak oraz wójt Zdzisław  

Woźniak, który odczytał okolicznościowy list gratulacyjny wręczo-
ny dyrektorom szkół: W podziękowaniu za codzienny trud, wrażli-
wość na potrzeby młodych, za poświęcenie i zaangażowanie w pracy 
z dziećmi i młodzieżą, życzę, aby codzienna praca stanowiła źródło 

satysfakcji, dobrze spełnionej misji, a wdzięczność uczniów wynagra-
dzała trud tej niełatwej pracy. Niech każdego dnia towarzyszy Wam 
pogoda ducha oraz pasja przekazywania wiedzy, kształtowania po-

staw młodych ludzi 
i wpływania na ich 
dobre, życiowe wy-
bory. Proszę przyjąć 
życzenia zdrowia, 
wszelkiej pomyśl-
ności w życiu osobi-
stym oraz samych 
dobrych dni w całym 
roku szkolnym.

Jacenty Kita

Więcej zdjęć na:
http://www.skarzysko.com.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=1&strona=1
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aktualności

Podzielili się darem krwi
Strażakom – dh. Łukaszowi Chyb, dh. Mariuszowi Kamiń-

skiemu, dh. Jerzemu Bernat, dh. Jackowi Kowalik, dh. Rafałowi  
Sieczka, dh. Michałowi Koryckiemu, dh. Łukaszowi Szymczyk 
z OSP Lipowe Pole Plebańskie oraz dh. Michałowi Kalwat z PSP 
Skarżysko-Kamienna, dh. Danielowi Leśniewskiemu z OSP Skar-
żysko-Kamienna oraz dh. Kamilowi Bilskiemu z OSP Kierz Niedź-
wiedzi - którzy oddali krew, aby ratować życie mojej żony Jadwigi, 
chciałbym złożyć płynące z serca i szczere podziękowania.

Piotr Szymczyk

Będzie jaśniej na ul. Południowej
Po latach oczekiwań obecni oraz potencjalni mieszkańcy ul. Połu-

dniowej (jest tam wiele wolnych działek do zabudowy) doczekają się 
oświetlenia. Obecnie trwa procedura przetargowa, która wyłoni wy-
konawcę tej ważnej inwestycji. –Oświetlenie wykonane zostanie w bar-

dzo nowoczesnej, oszczędnej technologii ledowej. Cechuje ją bardzo 
długa trwałość, rewelacyjne nasycenie kolorów i wysoka wydajność – 
mówi wójt gminy Zdzisław Woźniak i dodaje, że 24 lampy zostaną za-
wieszone od granic Skarżyska Kościelnego z Grzybową Górą do końca 
istniejącej zabudowy. – Mam nadzieję, że inwestycję zrealizujemy do 
końca listopada – dodaje wójt.

(jaki)

Budowa wodociągu na finiszu
Dobiegają końca prace związane z budową wodociągu od Świercz-

ka do Kierza Niedźwiedziego. Gmina opracowała dokumentację 
projektową, inwestycję realizuje własnym sprzętem i brygadami pra-
cowników Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ze 
Skarżyska-Kamiennej.

- Lada moment nastąpi włączenie nowo budowanej sieci o długo-
ści 2300 metrów do tej istniejącej w Kierzu Niedźwiedzim w rejonie 
krzyżówki. Nie ma konieczności budowy żadnych przepompowni, gdyż 
parametry techniczne sieci istniejącej w Skarżysku Kościelnym są tak 
dobre, że – poprzez odpowiednią regulację przekrojami rur – nie tylko 
zasilimy w wodę Kierz, ale mamy też możliwość ewentualnej sprzedaży 
wody do gminy Mirów – mówi wójt Zdzisław Woźniak. 

O ile warunki pogodowe pozwolą prace zakończą się jeszcze 
w październiku.

(jaki)

Kwesta w Dniu Wszystkich Świętych
W Dniu Wszystkich Świętych przed cmentarzem parafialnym 

członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii św. 
Trójcy w Skarżysku Kościelnym po raz kolejny przeprowadzą kwestę. 
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na renowację zabytkowych 
nagrobków na naszej nekropolii.

Zachęcamy do ofiarności.

Marsz Różowej Wstążeczki
W piątek 16 paździer-

nika ulicami Skarzyska-
-Kamiennej już po raz VI 
przeszedł Marsz Różowej 
Wstążeczki. Marsz promo-
wał profilaktykę raka pier-
si. Wziął w nim udział wójt 
Zdzisław Woźniak.

Celem tego przedsię-
wzięcia jest przede wszyst-

kim uświadomienie wszystkim kobietom, że zapobieganie jest sku-
teczniejsze niż leczenie. 
Różowa wstążeczka to 
międzynarodowy sym-
bol walki z rakiem pier-
si, uczestnicy marszu 
solidaryzują się z kobie-
tami po mastektomii. 

W tym dniu dla 
kobiet w wieku 50-69 
przygotowany był mam-

mobus, gdzie można było 
wykonać badanie mam-
mograficzne piersi. Każdy 
mógł zbadać poziom cu-
kru we krwi i ciśnienie. 

Stoiska z potrawami 
regionalnymi przygo-
towały Koło Gospodyń 
Wiejskich z Grzybowej 
Góry, Spółdzielnia Socjal-

na Jodełka z Bliżyna, 
Restauracja Aramis 
oraz Hotel Promień. 
Rozwiązano przepro-
wadzony w szkołach 
konkurs plastyczny, 
a chętni mogli wziąć 
udział w konkursie 
zorganizowanym 
podczas happeningu. 

Ze statystyk wyni-
ka, że rocznie z powo-
du raka piersi umiera 
około 5000 Polek. Stąd 
tak ważne jest działal-
ność edukacyjna i pro-
filaktyczna. 

Jacenty Kita
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Trwa budowa nowej drogi
Zakończyły się pra-

ce związane z budową 
80. metrowego odcinka 
drogi tuż przy kościele 
parafialnym w Lipo-
wym Polu Plebańskim. 
Koszt robót wyniósł  
35.687, a środki finan-
sowe na ten cel pocho-

dziły z Funduszu Sołeckiego oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych.

Prace wykonała firma Kop-Trans ze Skarżyska – Kamiennej.
(jaki)

a k t ua l n o ś c i

Upiększają „swe miejsce na ziemi”
Ta nazwa za sprawą 

autorki tych słów – radnej 
Marzeny Piętak, powta-
rzane przez całą poprzed-
nią kadencję – już chyba 
na stałe zapisze się jako 
określenie miejsca inte-
gracji w Świerczku. Cały 
czas coś się tam dzieje, wykonywane są prace, za sprawą których to 
miejsce staje się piękniejsze i coraz bardziej przyjazne mieszkańcom.

W ostatnich tygodniach wykonany został wygodny, z kostki bru-
kowej, szeroki dojazd od ulicy do altany (a w planach jest dalsza jego 
budowa w kierunku lasu). Na wniosek radnej Powiatowy Zarząd Dróg 
wykonał fragment brakującego chodnika po drugiej strony ulicy oraz 
wykonał poziome i pionowe oznakowanie przejścia dla pieszych. Dru-

gie przejście wymalowane 
zostało obok skrzyżowania 
na Lipowe Pole Plebańskie. 
Kostka na wyjazd została 
zakupiona ze środków fun-
duszu sołeckiego, a położyli 
ją pracownicy zatrudnieni 
przez gminę w ramach robót 
publicznych. Na tym działa-
nia i plany mieszkańców so-

łectwa się nie kończą. –Chcemy na placu wybudować świetlicę wiejską 
z prawdziwego zdarzenia, która służyłaby mieszkańcom Świerczka. 
Mam nadzieję, że uda się to zamierzenie zrealizować w tej kadencji 
rady gminy – mówi Marzena Piętak.

Jacenty Kita

Plac zabaw dla dzieci
Szkoła Podstawowa w Kie-

rzu Niedźwiedzim z własnych 
środków za kwotę 12.563 
złotych zakupiła urządzenie 
do zabaw pod nazwą Zestaw 
rekreacyjny jednoramowy Ju-
lekC, który dostarczyła i za-
montowała firma Comes z Szy-
dłowca. –Urządzenie zostało 
zamontowane tuż przy wyjściu z oddziału przedszkolnego. Przenie-
siona została tutaj również piaskownica, a ten fragment placu został 
ogrodzony, dzięki czemu najmłodsze dzieci będą się mogły bezpiecz-
nie bawić – mówi dyrektor szkoły Jacek Banaszczyk.

(jaki)

DEN w Kierzu Niedźwiedzin

Dnia 16.10.2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu 
Niedźwiedzim odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Eduka-

cji Narodowej przygotowana 
przez panie Justynę Duklas 
i Katarzynę Woźniak.

Starsi uczniowie w hu-
morystyczny sposób przed-
stawili scenkę Z życia szkoły, 
która została nagrodzona 
gromkimi brawami. Dzieci 
wystąpiły także w układach 
tanecznych i śpiewały pio-
senki. Uczniowie podzięko-

wali wszystkim pracownikom szkoły wręczając kwiaty. Po występie na 
wszystkich czekał słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Katarzyna Woźniak
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z Prac rady Gminy

Kolejna sesja rady gminy za nami
30 września dobyła się kolejna w tej kadencji sesja rady gminy, któ-

rej przewodniczyła jej szefowa Marzena Piętak. 
Po przyjęciu porządku obrad informację o swej pracy w ostatnim 

czasie złożył wójt gminy Zdzisław Woźniak. Poinformował on o od-
bytych zebraniach wiejskich w sprawie podziału funduszu sołeckie-
go na rok 2016, o podpisaniu docelowej umowy na budowę łącznika 
sieci wodociągowej od Świerczka do Kierza Niedźwiedziego oraz 
o odbywających się 
w starostwie powia-
towym kolejnych 
spotkaniach w spra-
wie komunikacji 
zbiorowej na obsza-
rze powiatu.

Później radni 
wysłuchali informa-
cji dyrektorów po-
szczególnych szkół 
o realizacji zadań 
oświatowych w roku szkolnym 2014/2015. Podsumowując ten punkt 
przewodnicząca rady gminy stwierdziła krótko: -Szlifujcie ich talenty, 
bo one są naszymi diamentami.

Radni składali również interpelacje, wnioski i zapytania. Mariusz 
Szwanke prosił powiat o wykonanie w ramach gwarancji drobnych 
prac na ul. Żeromskiego w Majkowie (zawyżony krawężnik na przy-

stanku koło 
kościoła), o wy-
konanie odwod-
nienia na ul. Dę-
bowej. Stanisław 
Czubak zwrócił 
uwagę na to, że 
w ramach gwa-
rancji napra-
wione zostały 
elementy drogi 
w Kierzu Niedź-

wiedzim, ale pozostały do wykonania prace na chodniku. Prosił też 
powiat o prawidłowe oznakowanie kierunkowe skrzyżowania w tej 
miejscowości. Renata Kępa pytała o budowę chodników w Lipowym 
Polu Plebańskim w 2016 roku, Monika Kocia zwróciła uwagę na to, 
że na ul. Iłżeckiej zapadają się pobocza w miejscu ułożenia światłowo-
dów. Zdzisław Rymarczyk ponowił wniosek o rozpoczęcie pracy nad 
dokumentacją drogi w Michałowie oraz pytał, czy gmina może zorga-
nizować dodatkowy odbiór eternitu. Marzena Piętak z kolei poprosi-
ła o dokończenie 
chodnika na wy-
sokości przejścia 
dla pieszych koło 
miejsca integra-
cji w Świerczku.

Na większość 
tych pytań odpo-
wiedzi udzielił 
dyrektor Zarzą-
du Dróg Powia-
towych Marek 
Czyż. Na wstępie 
zaznaczył, że powiat pomalował cztery przejścia dla pieszych (Grzybo-
wa Góra, dwa w Świerczku oraz przy ul. Polnej). Do budżetu powiatu 
na 2016 roku do rozważenia jest wprowadzenie jednej z dwóch inwe-
stycji na terenie naszej gminy: albo projektowanie drogi w Michało-

wie, albo dokończenie budowy chodnika na ul. Żeromskiego w Maj-
kowie za szkołą w kierunku Parszowa. Pobocza zostaną utwardzone, 
do Świerczka powiat dostarczy brakującą kostkę, zaś w przypadku 
chodnika w Lipowym Polu Plebańskim jest opracowana koncepcja 
budowy chodnika do ronda przy przejeździe kolejowym, ale w tym 
przypadku zachodzi konieczność przejęcia gruntów od osób prywat-
nych oraz PKP. Chodniki w Kierzu zostaną naprawione, podobnie jak 
na ul. Żeromskiego w Majkowie. 

Tytułem uzupełnienia Grzegorz Pypeć z urzędu gminy dodał, że 
eternit zostanie usunięty w roku 2016, gdyż limit 70 ton na ten rok 
został już wyczerpany.

Później radni dokonali zmian w budżecie gminy na 2015 rok, 
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wybrali ławników 
do sądu. Spośród 5 kandydatów, którzy spełniali wymagania i uzy-
skali pozytywną opinię Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Komen-
danta Policji, ławnikami wybrani zostali: Henryk Zygmunt Adamiec,  
Marcin Andrzej Dwojak i Agata Rafalska.

Jacenty Kita

Koleżance
Justynie Piotrowskiej

wyrazy szczerego żalu i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Babci
składają 

Wójt Gminy oraz pracownicy Urzędu Gminy 
w Skarżysku Kościelnym

K O M U N I K A T
Docierają do nas informacje o możliwości zaprzestania świadcze-

nia usług komunikacyjnych przez MKS w Skarżysku-Kamiennej na 
terenie gmin powiatu skarżyskiego.

Informacje te nie są jednak potwierdzone i nie otrzymaliśmy w tej 
kwestii żadnego oficjalnego stanowiska MKS Sp. z o.o.

Pragnę jednak zapewnić mieszkańców Gminy Skarżysko Kościel-
ne, iż nawet w przypadku zaistnienia powyższej sytuacji nie pozosta-
wimy Państwa bez możliwości dojazdu do pracy, szkoły czy instytucji 
powiatowych. 

W sytuacji zaprzestania kursowania autobusów MKS-u na terenie 
gminy Skarżysko Kościelne, w trybie pilnym uruchomiona zostanie 
komunikacja zastępcza, która oprócz aktualnie kursujących busów 
będzie świadczyć dla Państwa usługi transportowe.

Wójt Gminy
Zdzisław Woźniak
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W  Sa m o r z ą dz i e

Powstaje Lokalna Strategia Rozwoju LGD
Założone w dniu 5 maja br. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Razem na Piaskowcu, 
która swoją działalnością obejmuje 
teren gmin: Chlewiska, Jastrząb, 
Mirów, Mirzec, Orońsko, Skarży-
sko Kościelne, Szydłowiec, pracu-
je nad przygotowaniem Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2014 
-2020 w ramach realizowanego 
przez LGD programu LEADER. 

W związku z tym 17 września 
w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-

ny odbyło się spotkanie informacyjne, na które zaproszono mieszkań-
ców, aby ci aktywnie włączyli się w te prace.

Uczestniczyli w nim m.in.: prezes Zarządu LGD Andrzej  
Bracha (wójt gminy Jastrząb), wiceprezes Agnieszka Idzik-Napiór-
kowska oraz przedstawiciele samorządu gminy Skarżysko Kościelne: 

przewodnicząca rady gminy Merzena Piętak, wójt gminy Zdzisław  
Woźniak, dyrektorzy szkół, przedstawiciele organizacji i stowarzy-
szeń funkcjonujących na obszarze gminy.

Po kilku zdaniach wprowadzenia dokonanego przez prezesa 
LGD i wójta gminy o założeniach programu LEADER w perspekty-
wie finansowania 2014 - 2020 na obszarze działania Lokalnej Gru-
py Razem na Piaskowcu opowiedziała zgromadzonym Agnieszka  
Idzik-Napiórkowska. A te perspektywy są znaczne.

LEADER jest oddolnym podejściem do obszarów wiejskich. Pro-
gram realizowany przez Lokalną Grupę Działania, polega na stwo-
rzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju (dokumentu będącego efektem 
współpracy ze społecznością wiejską), a następnie realizacji zapisów 
strategii poprzez różne projekty. Cel osi to przede wszystkim budowa-
nie kapitału społecznego wsi poprzez aktywizację społeczności oraz 
tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich.

Podczas spotkania był również czas na dyskusję na temat proble-
mów z jakimi borykają się mieszkańcy obszaru działania LGD oraz 
potrzeb i działań, których realizacja może pozytywnie wpłynąć na 
rozwój naszego terenu. 

Chętni do włączenie się w prace nad strategią mogą to zrobić wy-
pełniając ankietę, która jest do pobrania ze strony www.razemnapia-
skowcu.pl

Jacenty Kita
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W zeSPole Szkół

Wczoraj przedszkolaki, dzisiaj pierwszaki…
Pod tym hasłem 

w Szkole Podstawowej 
w Skarżysku Kościelnym 
odbyła się uroczystość 
Pasowania na ucznia.

Na  tę ceremonię 
przybyli: wójt gminy 
Zdzisław Woźniak, se-
kretarz gminy Monika 

Mączyńska, dyrektor przedszkola Barbara Kocia, Dyrekcja i Grono 
Pedagogiczne ZSP,  rodzice, dziadkowie  i uczniowie. Ten dzień był 
dla wszystkich uczestników wielkim przeżyciem i radosną chwilą, 
gdyż jest to jedna z najważniejszych uroczystości dla pierwszoklasi-
stów i całej szkoły. Najmłodsi uczniowie przygotowani przez: Beatę  
Pastuszkę, Magdalenę Mamcarz i Renatę Wolską zaprezentowali to, 
czego się już nauczyli i pokazali, iż zasługują na miano ucznia. 

Po programie artystycznym, uczniowie pierwszych klas złożyli 
uroczyste ślubowanie, a dyrektor szkoły Witold Woźniak pasował ich 
na uczniów Szkoły Podstawowej. Zaproszeni goście oraz przedstawi-

ciele klas starszych złożyli najmłodszym życzenia i wręczyli upomin-
ki. Wszyscy uczniowie klas pierwszych otrzymali plecaki i worki od 
firmy UNINET. 

Magdalena Mamcarz
Beata Pastuszka

Już po wyborach
Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym 

mogli poczuć się jak osoby 
dorosłe. Wzięli udział w wy-
borach władz do Samorządu 
Uczniowskiego. 

Punktualnie o godzinie 
8.00 został otworzony lokal 
wyborczy w naszej placówce. 
Otwarcia dokonała pedagog 
Renata Wiatr. W komisji 
zasiadły: Agnieszka Sikora, 
Patrycja Bułka, Aleksandra Sieczka i Julia Sieczka. To one w pierwszej 
turze czuwały nad prawidłowym przebiegiem wyborów. Uczniowie 

wraz z wychowawca-
mi przychodzili od-
dać swój głos na wy-
branego kandydata. 
W wyborach wzięli 
udział również pra-
cownicy obsługi szko-
ły. 

O godzinie 12.00 
zamknięto lokal 
wyborczy i komisja 
przystąpiła do pracy. 

Opróżniono urnę 
wyborczą i roz-
poczęto dokładne 
liczenie głosów. 
Nad całością czu-
wała koordynator 
Agnieszka Pakuła 
i dyrektor Dorota 
Gibas. Po zlicze-
niu głosów uzu-
pełniono protokół 
wyników wyborów. Komisyjnie został on powieszony w gablocie 
samorządu. W roku szkolnym 2015/2016 społeczność uczniowską 
w naszej szkole będą reprezentowali uczniowie: Monika Wiatr - prze-
wodnicząca, Bartosz Drabik - zastępca, Paulina Ulewińska, Julia  
Walachnia, Karolina Róg - Rada Samorządu Uczniowskiego. Fre-
kwencja na wyborach wyniosła 84%. Należy zaznaczyć, że osoby które 
nie głosowały były nieobecne w szkole. Wszystkim kandydatom gra-
tulujemy i życzymy owocnej pracy.

Agnieszka Pakuła
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kwencji wynikających z zażywania tych substancji. Przedstawiono 
uczniom prezentację multimedialną, w której zawarte były informacje 
o dopalaczach, objawach i skutkach ich zażywania. 

Uczniowie zostali poinformowani, gdzie i pod jakimi numerami 
telefonów można uzyskać informacje i pomoc. 

Renata Wiatr

S P ot k a n i a  Pr o fi l a k t yc z n e

Lekcja o bezpieczeństwie
Od kilku lat na początku roku szkolnego w trosce o bezpieczeń-

stwo uczniów policja odwiedza szkołę. 

Dzielnicowy Ireneusz  
Borowiec rozmawiał z dziećmi 
o ich bezpieczeństwie w szkole, 
w drodze do szkoły i w domu. 
Przypomniał zasady ruchu dro-
gowego. 

W nagrodę za aktywne 
uczestnictwo w zajęciach wszy-

scy uczniowie, łącznie z przedszkolakami, mieli możliwość obejrzenia 
wozu policyjnego, użycia sygnałów dźwiękowych i megafonu. To było 
dla wszystkich niezapomniane przeżycie.

Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Katarzyna Woźniak

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
W Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym odbyło się spo-

tkanie uczniów klas I – IV z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej 
Policji dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Prelekcje poruszające powyższą tematykę odbywają się cyklicznie 
co roku. Bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczył uczniów dzielni-
cowy sierż. szt. Ireneusz Borowiec i mł. asp. Damian Szwagierek. 
Przypomniano uczniom zasady bezpiecznego zachowania, porusza-
nia się po drodze, na których uczniowie występują w rolach pieszego 
lub podróżującego, zasady poruszania się po chodniku, podróżowania 
w samochodach, przewożenia dzieci przez osoby dorosłe na rowerach. 

Uczniom przybliżono również tematykę bezpiecznego korzystania 
z Internetu, kontaktu z osobami obcymi oraz zachowania się w kon-
takcie z obcymi zwierzętami. 

W celu utrwalenia powyższych rad i zasad pedagog szkolny  
Renata Wiatr i wychowawca klasy IIb Małgorzata Lisowska ogłosiły 
konkurs Jestem bezpieczny na drodze. O konkursie i jego regulaminie 
zostali poinformowani uczniowie klas I – III.

Dopalacze – działanie, skutki
Z kolei uczniowie Publicznego Gimnazjum w Skarżysku Kościel-

nym uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy Po-
wiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej - dzielnicowym sierż. szt. 
Ireneuszem Borowcem i mł. asp. Damian Szwagierkiem dotyczącym 
dopalaczy. Zajęcia miały na celu uświadomienie młodzieży konse-
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zarówno dzieci, jak i dorosłych. Uczniowie przypomnieli sobie rów-
nież, jak należy zachowywać się wobec agresywnych psów, a także 
jaką przyjąć postawę w razie ataku. 

Po zakończeniu spotkania funkcjonariusze KPP przeprowadzili 
pogadankę dla uczniów i uczennic klas IV-VI o szkodliwości dopa-
laczy i niebezpieczeństwach związanych z ich używaniem. Wszyscy 
w skupieniu wysłuchali prelekcji, a wizyta Policji przyczyni się do 
podniesienia stanu bezpieczeństwa uczniów Szkoły Podstawowej 
w Grzybowej Górze. 

rl

W SP GrzyboWa Góra

Dzień Chłopaka w Grzybowej Górze
Z okazji obchodzonego 

30 września Dnia Chłopa-
ka w Szkole Podstawowej 
w Grzybowej Górze odby-
ło się ognisko dla uczniów 
klas I-VI oraz najmłodszych 
wychowanków z Punktu 
Przedszkolnego i Oddziału 
Przedszkolnego. 

Wszystkie 
dzieci miały okazję 
usmażyć kiełbaskę 
albo samodzielnie, 
albo z pomocą do-
rosłych. Słoneczna 
pogoda sprzyja-
ła wypoczynko-
wi i zabawom na 

świeżym powietrzu. 
Wszyscy z apety-
tem zjedli upieczone 
kiełbaski, chleb-
ki i bułeczki, a po 
wszystkim w dosko-
nałych humorach 
rozeszli się do do-
mów. 

rl

Kolejne zajęcia profilaktyczne
Pod koniec września 

uczniów SP w Grzybo-
wej Górze szkoły odwie-
dzili funkcjonariusze 
Komendy Powiatowej 
Policji w Skarżysku-Ka-
miennej sierż. sztab. 
Ireneusz Borowiec i st. 

sierż. Edyta Wiatr. 
Dzielnicowy przy-

pomniał dzieciom o ko-
nieczności zachowania 
bezpieczeństwa w cza-
sie dojścia do szkoły 
i powrotu do domu po 

lekcjach. Zwrócił 
szczególną uwagę 
na zasady przecho-
dzenia przez jezd-
nię oraz uczulił na 
noszenie odblasków 
przez wszystkich, 

Wizyta ornitologa
W czwartek 24 września do Szkoły Podstawowej w Grzybowej 

Górze zawitał niesamowity gość - przyrodnik, ornitolog, badacz przy-
rody ożywionej i nieożywionej Sebastian Sobowiec. Spotkanie z nim 
dla uczniów naszej szkoły zorganizowała Teresa Banaszczyk, Kierow-
nik Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarżysku Kościelnym. 

Podczas spotkania autorskiego ekspert przyrodniczy opowiadał 
zajmujące historie o ptakach stwierdzając, że oswojony bocian lepiej 
pilnuje podwórka niż najgroźniejszy pies obronny, a jerzyki zjadające 
komary to najlepsi przyjaciele człowieka. Autor wielu publikacji na-
ukowych i popularyzujących tematykę przyrodniczą w pasjonujący 
sposób przedstawił wędrówki zwierząt, ich zwyczaje oraz ciekawostki 
z nimi związane. 

W trakcie spotkania zadawał dzieciom różne zagadki dotyczące 
fauny i flory, a za prawidłowe od-
powiedzi uczestnicy spotkania 
otrzymali pocztówki lub zdję-
cia wykonane przez Sebastiana  
Sobowca. 

Na koniec spotkania uczen-
nice klasy VI podziękowały przy-
rodnikowi - pisarzowi w imieniu 
wszystkich uczniów naszej szkoły.

rl
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W  S P  k i e r z  n i e dź W i e dz i

W świecie magii
2 października w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu Niedź-

wiedzim gościł Cyrk Focus. 

Dzieci zostały wpro-
wadzone w niesamowi-
te pokazy akrobatyczne, 
w świat magii i iluzji oraz 
uczestniczyły w zabawach 
wesołego klauna Maniusia. 
Zobaczyły również pięk-
ne, żywe zwierzęta. Każdy 
chciał pogłaskać utalento-
wanego pieska, wyczaro-
wanego królika i najpraw-

dziwszego legwana.
Program był bardzo ciekawy i dopasowany adekwatnie do wieku 

dzieci, które chętnie, jak widać na zdjęciach brały udział w widowisku. 
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net

Katarzyna Woźniak

Spotkanie z ornitologiem
24 września 2015 roku z inicjatywy kierownik gminnej biblioteki 

Teresy Banaszczyk w Publicznej Szkole Podstawowej w Kierzu Niedź-
wiedzim odbyło się 
spotkanie z wielkim 
pasjonatem przy-
rody, ornitologiem, 
autorem kilku ksią-
żek Sebastianem 
Sobowcem. Tema-
tem spotkania były 
wędrówki zwierząt. 

Przyrodnik 
opowiadał o wę-

drówkach zwierząt i prezentował ich obrazy na tablicy multimedialnej. 
Dzieci oglądały zwierzęta w różnych sytuacjach np. w locie, podczas 
polowania. Pan, w bardzo humorystyczny i ciekawy sposób opowiadał 
anegdoty, ciekawostki i legendy o zwierzętach. W międzyczasie zada-
wał zagadki i nagradzał dzieci ilustracjami zwierząt. Wszyscy chcieli 
jeszcze więcej takich spotkań.

Jolanta Woźniak

W Kierzu posprzątali świat

W piątek 18 września 
w Publicznej Szkole Pod-
stawowej w Kierzu Niedź-
wiedzim zgodnie z co-
roczną tradycją odbyło się 
Sprzątanie Świata. 

Wszyscy uczniowie 
z zapałem uczestniczyli 
w tak szczytnym przed-
sięwzięciu. Jednocześnie 
wzięli udział w Święcie Pie-
czonego Ziemniaka, które do tradycji naszej szkoły wpisało się w tym 

roku. W trakcie imprezy 
pieczone były zarówno 
ziemniaki jak i kiełbaski, 
w których przygotowa-
niu pomagali nauczycie-
le i rodzice. 

Wszystkim zaanga-
żowanym rodzicom ser-
decznie dziękujemy. 

Więcej zdjęć na www.
pspkierz.szkolna.net
Katarzyna Woźniak
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kultura

Przemysław Kosiński z wyróżnieniem
W sobotę 3 października, w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliży-

nie odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego RYTM, połą-
czone z otwarciem wystawy pokonkursowej.

Organizatorem Konkursu RYTM było Stowarzyszenie RDEST. 
-Celem konkursu było uświetnienie Dnia Tkaczki w Bliżynie oraz  

uwrażliwienie uczest-
ników na piękno ota-
czającego nas świata. 
W  konkursie mogli 
wziąć udział wszyscy  
fotografujący - bez 
względu na wiek i do-
świadczenie fotogra-
ficzne – mówi Andrzej 
Adamczyk, prezes Sto-
warzyszenia.

Do konkursu na-
płynęło około 50. prac, 

z czego komisja kon-
kursowa w składzie 
Andrzej Staśkowiak 
fotograf i przyrodnik, 
Ryszard Rosiński - 
malarz i Piotr Stiff 
Stefański - muzyk, 
wybrała 21 fotografii 
na wystawę pokonkur-
sową.

Pierwsze miejsce w konkur-
sie zdobyła Dorota Wólczyńska 
z Radomia, drugie miejsce za-
jęła Ala Stradomska - Matczak 
z Kielc, trzecie Adrian Głowa-
nia ze Skarżyska - Kamiennej 
i Teresa Okrój z Radomia. Po-
nadto wyróżniania otrzymali 
Przemysław Kosiński z Majko-
wa, Renata Ślusarczyk z Suche-
dniowa oraz Krzysztof Kusko 
z Lublina.

Prace Tomasza Piotrow-
skiego (Katowice), Magdaleny 
Okrój (Radom), Igi Korzeniow-
skiej (Skarżysko) i Pawła Żu-
chowskiego (Ubyszów) zostały 

DEN w Majkowie

W dniu 15 października w Szkole Podstawowej w Majkowie po-
płynęły dźwięki utworów Fryderyka Chopina stanowiące tło wspo-
mnień o patronie szkoły - Stefanie Żeromskim, którego rocznica 
urodzin przypada właśnie 14 października. Fragmenty wspomnień pi-
sarza przywołane przy świetle lampy naftowej i nutach chopinowskich 

kompozycji przeniosły nas w XIX- wieczne realia, a Jakub Niewczas 
z klasy VI dołożył wszelkich starań, aby godnie wypaść w roli piewcy 
ziemi świętokrzyskiej- Stefana Żeromskiego.

Druga część programu, w której wystąpili uczniowie klas III-VI 
podkreśliła znaczenie Dnia Edukacji Narodowej, a dobrane utwory 
zwróciły uwagę na różnorodność procesu edukacji i dodały akademii 
humorystycznej wymowy.

Justyna Dziumowicz-Dziura

nagrodzone publikacją ich zdjęć na wystawie.
Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane 

przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania U źródeł, GOK w Bli-
żynie, Urząd Gminy Bliżyn, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Ka-
miennej oraz Poseł Marzenę Okłę-Drewnowicz.

(jaki)
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W  b i b l i ot e c e

Spotkanie z Izabelą Klebańską
12 października 2015 roku klasy trzecie i czwarta ze Szkoły 

Podstawowej w Skarżysku Kościelnym wzięły udział w spotkaniu  

z Izabellą Klebańską, autorką książek oraz scenariuszy programów 
telewizyjnych dla dzieci i młodzieży a także scenariuszy teledysków 
muzycznych. 

Spotkanie zostało zorganizowane 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną. 
Celem spotkania było zaintereso-
wanie dzieci książką i muzyką. Pani 
Izabella recytowała z pamięci swoje 
wiersze, grała na skrzypcach i uczyła 
dzieci tańca z figurami. Dzieci śmiały 
się, klaskały i śpiewały razem z ar-
tystką. Była to pełna ekspresji, żywio-
łowa lekcja muzyki. 

Na zakończenie spotkania dzieci 
obdarowały naszego gościa kwiatami, a w zamian otrzymały auto-
grafy, ozdobione przez autorkę oryginalnymi, wesołymi rysunkami 
znaków muzycznych.

Teresa Banaszczyk

Spotkanie DKK
16 września 2015 odbyło się pierwsze, powakacyjne spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki. Rozmawiałyśmy o książce - Szczęściara. 
Moje życie z Shirley MacLaine, a raczej bez niej Sachi Parker. Poru-

szająca, miej-
scami szokująca 
opowieść jedy-
nej córki słynnej 
aktorki o życiu 
w cieniu wielkiej 
matki, a właści-
wie o tęsknocie 
za nią, rozpacz-
liwym poszuki-
waniu kontaktu 

i próbach budowania więzi z kobietą, która zawsze przede wszystkim 
była aktorką, potem celebrytką, kochanką i przyjaciółką, dopiero na 
końcu bywała matką. Smutne i pełne samotności dzieciństwo Sachi 
z wielką gwiazdą w roli matki było dalekie od ideału i nie miało nic 
wspólnego z obrazami sprzedawanymi przez kolorowe magazyny. 

Druga pozycja to książka B. Rybałtowskiej Barbara Brylska w naj-
trudniejszej roli. Życie bohaterki to wiele wątków z życia prywatnego 
oraz z kariery aktorskiej. Książka została wzbogacona o zdjęcia z fil-
moteki i prywatnego archiwum artystki. Czyta się książkę tak, jak 
powieść. 

Wszystkie panie zgodnie uznały, że obie biografie warto przeczy-
tać.

Teresa Banaszczyk

Czytać od najmłodszych lat
Pamiętając o tym, że zaszczepiona w dzieciństwie pasja do książek 

i czytania jest witaminą dla psychiki i umysłu dziecka Gminna Biblio-
teka Publiczna w Skarżysku kościelnym systematycznie od kilku lat 
popularyzuje głośne czytanie dla dzieci w ramach akcji Cała Polska 
Czyta Dzieciom.  

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym 
rozpoczęły cykl spotkań bibliotecznych poświęcony popularyzacji 
czytelnictwa u najmłodszych.  Przedszkolaki miały okazję obejrzeć 
nie tylko pokaźny księgozbiór przeznaczony specjalnie dla nich, ale 
również zapoznały się ze sposobem wypożyczania książek. Pani bi-
bliotekarka zachęcała dzieci do korzystania ze zbiorów bibliotecznych. 
Z zaciekawieniem słuchały opowieści o tym jak działa biblioteka  oraz 
o  historii książki. Wędrując między regałami pełnymi książek Pani 
Teresa opowiadała o tym, jak należy zachować się w takim miejscu 
oraz jak szanować książki. Wszystkie dzieci postanowiły jak najszyb-
ciej nauczyć się czytać, by móc poznać wszystkie zapisane w księ-
gach historie.

Monika Sławińska

Wycieczka „ciuchcią” Iłża – Marcule
Nowy rok szkolny uczniowie z klasy IIIa i z klas drugich z wycho-

wawcami Martą Kocia, Anastazją Górzyńską i Małgorzatą Lisowską 
ze Szkoły Podstawowej w Skarżysku Kościelnym rozpoczęli wycieczką 
do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Marculach.

Celem wyjazdu było poznanie piękna przyrody oraz walorów tu-
rystyczno - krajobrazowych Puszczy Iłżeckiej. Swoją przygodę rozpo-
częliśmy od półgodzinnej jazdy Starachowicką Koleją Wąskotorową 
do siedziby Nadleśnictwa Marcule, gdzie mieści się Centrum Edukacji 
Przyrodniczej im. ks. Bp Jana Chrapka. Z wagonów zabytkowej ciuch-
ci podziwialiśmy piękne tereny Ziemi Iłżeckiej. Jazda kolejką stano-
wiła wielką atrakcję. Dla większości naszych podopiecznych to była 
pierwsza taka wyprawa. 

W nadleśnictwie  zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez dyżuru-
jących leśniczych. Zajęcia w Centrum Edukacji Przyrodniczej rozpo-
częliśmy od spaceru po arboretum – ogrodzie botanicznym, gdzie pod 
fachową opieką pana leśniczego mogliśmy podziwiać różne gatunki 
drzew i krzewów z całego świata. Na uwagę zasługuje stary pomniko-
wy dąb Marcel oraz kilkuletni dąb, który wyrósł z nasionek poświęco-
nych przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Na terenie ogrodu oglądaliśmy 
także ciekawe eksponaty, np. obrotowy Światowid, Koło fortuny, duże 
Leśne cymbały, drewniane rzeźby oraz stare sprzęty i maszyny leśne. 
Po powrocie ze spaceru uczestniczyliśmy w zajęciach edukacyjnych 
o tematyce przyrodniczo – leśnej. Obejrzeliśmy film pt. Dzik Ryjo, 
który opowiadał o pracy leśnika i pomocy zwierzętom podczas zimy.

Naszą wizytę w Nadleśnictwie Marcule  zakończyło wspólne spo-
tkanie przy ognisku, pieczenie kiełbasek i zabawy. Z pełnymi brzusz-
kami wróciliśmy ciuchcią do Iłży. Uwieńczeniem naszej przygody 
było smakowanie pysznych lodów na iłżeckim rynku..

Wszyscy byliśmy zachwyceni wycieczką, a przejazd wysłużoną 
ciuchcią wywołał w nas wiele emocji. Pełni pozytywnej energii i nie-
zapomnianych wrażeń wróciliśmy do domu.

Małgorzata Lisowska
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Wyjazd do stadniny koni
Aktywnie, zdrowo i zabawowo, 

czyli wycieczka uczniów Szkoły 
Podstawowej Punktu Przedszkolne-
go z Lipowego Pola Skarbowego do 
stadniny koni.

Co jakiś czas wracamy do na-
szych przyjaciół - wspaniałych 
zwierząt, jakimi są konie w Lucky 
5 Ranch w Mroczkowie. Po całym 

rozmaitości

Pokazy taneczne w szkole
15 września 2015 roku 

w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Kierzu Niedźwiedzim odbył się 
pokaz taneczny Ogólnopolskiej 
Szkółki Tańca i Dobrych Manier.
Przedstawiciele po raz kolejny 
wspaniale zaprezentowali nam 
swoje umiejętności taneczne. 

Wszystkie dzieci aktywnie 
uczestniczyły we wszystkich za-

daniach proponowanych przez prowadzące panie. W zamian za to zo-
stały nagrodzone naklejkami. Dzieci odwdzięczyły się gromkimi bra-

wami, które były dowodem tego, iż wesoło i aktywnie spędziły czas. 
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net

Katarzyna Woźniak

miesiącu nauki, mamy od-
poczynek i relaks, czyli wy-
jazd na koniki.

Najpierw przypomnie-
nie tego, czego dowiedzie-
liśmy się podczas ostatnich 
wizyt od instruktorów jeź-
dzieckich i osób, które zaj-
mują się końmi na co dzień. 
Następnie przygotowanie do 

jazdy, czyli czyszczenie 
i siodłanie konia a w 
nagrodę, jazda konna 
i przejazd bryczką 
oraz szalone zabawy 
na  świeżym powietrzu 
i pyszna kiełbaska przy 
ognisku - mmmniaam 
:).

Polski Czerwony Krzyż prężnie działa 
w szkołach i przedszkolach

Skarżyski oddział PCK podsumował działalność w szkołach 
i przedszkolach w Skarżysku i okolicy w minionym roku szkolnym. 
Zarząd oddziału podziękował opiekunom kół za ich pomoc i spra-
wowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Instruktor PCK Barbara 
Lipnicka na ręce obecnych złożyła podziękowania za pomoc w relacji 
zadań czerwonokrzyskich.

Wśród licznych inicjatyw PCK były m.in. konkursy. Podczas kon-
ferencji nagrodzono laureatów akcji Gorączka Złota, która polegała na 
zbieraniu drobnych monet. Tytuł Największego zbieracza złota wśród 
szkół podstawowych przypadł Szkole Podstawowej nr 9 w Skarżysku, 
gdzie zebrano 392,98zł, co na 60 uczniów dało średnią 6,54 zł. Wśród 
przedszkoli najlepsze okazało się Przedszkole Samorządowe w Skar-
żysku Kościelnym, które zebrało 160,96 zł i uzyskało średnią 1,6 zł 
na przedszkolaka.

Konferencję uświetniły występy artystyczne. Prelekcję Profilakty-
ka raka piersi wygłosił dr. n. med. Marian Milewczyk. Na zakończenie 
dr Paweł Bodzenta z racji zbliżającego się Święta Edukacji Narodowej 
złożył wszystkim opiekunkom najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej 
pomyślności w życiu osobistym oraz realizacji planów zawodowych 
a także podziękował zebranym za ich dotychczasową owocną pracę 
społeczną i zaapelował o kontynuację zadań tych szczytnych idei czer-
wonokrzyskich w następnych latach.

(jaki)
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Zimno im nie było straszne
Mimo przejmują-

cego chłodu i silnego 
wiatru – 11 paździer-
nika w Lipowym Polu 
Skarbowym z inicja-
tywy radnego i soł-
tysa Włodzimierza 
Focha oraz rady so-
łeckiej odbył się uda-
ny festyn sportowo-  
- rekreacyjny.

Obecnych powitał 
W. Foch, który skie-
rował następujące słowa do wójta Zdzisława Woźniaka: -Chcemy przy 

okazji podziękować władzom gmi-
ny za wyremontowanie świetlicy 
wiejskiej oraz budowę miejsca inte-
gracyjnego.

Później wystąpiły dzieci ze 
świetlicy z bajką Rzepka przygoto-
wane przez Agnieszkę Sadzę. 

Ubrane w piękne i naturalne 
stroje wzbudziły sympatię zgro-
madzonej publiczności. W rolę 
młodych aktorów wcielili się: Olga 
Bilska, Inga Bilska, Dominik Sa-
dza, Kacper Niziołek, Julia Glijer, 
Aleks Kiełbasa, Patryk Bućko, 
Kacper Kowalik, Daria Rusek, 
Kacper Sieczka, Karol Sieczka, 
Oliwia Bućko oraz Oskar Sieczka.

Uroczysty apel z okazji DEN
W dniu 14 października w Szkole Podstawowej w Grzybowej Gó-

rze odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przy-
gotowany przez uczniów i uczennice z klasy III i IV pod kierunkiem 
Katarzyny Kowalik. 

Akademię rozpoczę-
ło przemówienie dyrek-
tor szkoły Małgorzaty  
Strzelec, która odczytała list 
od Świętokrzyskiego Kura-
tora Oświaty Małgorzaty  
Muzoł skierowany do wszyst-
kich pracowników placówek 
oświatowych z naszego woje-
wództwa. Pani Dyrektor zło-

żyła życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły, a następnie oddała 
głos artystom. 

W roli prowa-
dzących całą uro-
czystość wystąpili  
Daniel Gładyś 
i Emila Błach, któ-
rzy zaprosili do wy-
słuchania wierszy 
i piosenek poświę-
conych pedagogom, 
a także obejrzenia 
układów tanecznych. Piosenki o nauczycielach zaśpiewały w duecie: 
Apolonia Pik i Anna Strzelec oraz Julia Zając i Lena Sykuła, a tak-
że solo: Zuzanna Materek. W układzie tanecznym wystąpiły A. Pik,  
A. Strzelec, J. Zając, L. Sykuła, Z. Materek oraz Julia Kuszewska. W peł-
nych humoru scenkach zaprezentowali się chłopcy: Jakub Stefaniak  

i Filip Podgórski, 
którzy rozbawili 
publiczność zgro-
madzoną w szkole. 
Występ artystów 
został nagrodzony 
gromkimi brawami 
od dzieci, nauczy-
cieli, pracowników 
szkoły. 

Na zakończenie 
akademii Pani Dy-

rektor wręczyła nauczycielom listy gratulacyjne w podziękowaniu za 
pracę w minionym roku szkolnym. 

rl
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SPort - rekreacja

Wiele emocji dostarczył mecz piłki nożnej między uczniami ZSP 
w Skarżysku Kościelnym (opiekunowie – Rajmund Kabała i Tomasz 
Kobierski) oraz Lipowego Pola Skarbowego i Lipowego Pola Plebań-

skiego (opiekun Krzysztof Glijer). Po regulaminowym czasie było 5:5 
(a gospodarze, niczym Robert Lewandowski w ostatnich 2 minutach 

zdobyli aż 2 gole!) i dopiero w karnych lepsi okazali się goście wy-
grywając 4:3. Puchary kapitanom zwycięskich drużyn wręczył wójt 

gminy Zdzisław Woźniak, zaś dyplomy wszystkim zawodnikom ich 
opiekunowie. 

Składy zespołów były następujące: ZSP – Wojciech Strzelec, 
Bartek Zając, Kamil Wojton, Damian Bonio, Damian Pająk, Kac-
per Gładyś, Krystian Glijer, Kacper Kocia, Kacper Król, Tomasz 
Straszałek; Gospodarze – Mateusz Stopiński, Mateusz Stefański, 
Jakub Stefański, Sebastian Skrzypczyk, Albert Płusa, Daniel Stan-
kiewicz, Mateusz Kowalik, Jakub Niziołek, Tomasz Straszałek, Da-
riusz Pajor.

Organizatorzy dziękują za pomoc opiekunom zespołów za przy-
gotowanie boiska – Krzysztofowi Glijer, Radosławowi Bilskiemu, 
Michałowi Dziewit i Arkadiuszowi Banaczek, za pomoc organiza-
cyjną – Mieczysławowi Zawickiemu, Januszowi Banaczek, Rafało-
wi Pajorowi i Henrykowi Golczuk oraz za przepyszne ciasta paniom 
z rady sołeckiej.

Imprezę zakończyło wspólne grillowanie, a szczególnym popy-
tem cieszyły się gorąca kawa i herbata, kiełbaski oraz domowe wy-
pieki.

Jacenty Kita



Nasza Gmina16 Pa ź dz i e r n i k  2015

Nasza Gmina Skarżysko Kościelne, wydawca: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym. 
Redaguje: Jacenty Kita - redaktor naczelny i współpracownicy. Nakład 600 egz.
Adres redakcji: ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, tel. 41 271 44 80, fax. 41 271 44 81.
Kontakt z redakcją: 691 399 471, e-mail: jacenty.kita@wp.pl. Skład, łamanie, druk: DORAND, Starachowice, 41 274 14 40.
Redakcja zastrzega sobie prawo korekty i skracania nadesłanych materiałów. Materiały anonimowe nie będą publikowane.

W  o b i e k t y W i e

Świętowali Pracownicy Oświaty
Za trud, za serce,
za dobre rady - 
Dziękujemy

Pod tym tytułem 13 
października w Zespole 
Szkół Publicznych w Skar-
żysku Kościelnym odbyła 
się akademia z wigilię Dnia 

Edukacji Narodo-
wej. Przybyli na 
nią emerytowani 
pracownicy szko-
ły, czynni zawodo-
wo nauczyciele oraz 
pracownicy oświa-
ty, sekretarz gminy 
Monika Mączyńska 
oraz przewodniczą-

ca rady rodziców  
Monika Kocia, 
a także szkol-
na brać, która 
przyszła, by po-
dziękować swym 
wychowawcom 
i pedagogom za 
całoroczną pracę. 
Szczególnie żywe 

i pełne wigoru okaza-
ły się 6.latki, które – 
mimo zaledwie upły-
wu sześciu tygodniu 
nauki – już na dobre 
wpisały się w panora-
mę placówki.

-Bogactwem każ-
dego narodu są jego 

obywatele, a dla kształtowania ich postaw i charakteru - poza rodziną 
– najważniejsza jest szkoła. Bez niej, nie byłoby mądrego i świadomego 
społeczeństwa. Swym poświęceniem, wysiłkiem, sercem i zaangażowa-
niem uczą właściwych postaw i zachowań, a bez właściwej edukacji nie 
byłoby postępu – mówił 
do zebranych dyrektor 
Witold Woźniak.

Z okazji tego pod-
niosłego wydarzenia 
najlepszym pedago-
gom wręczone zostały 
nagrody, życzenia zło-
żyli w imieniu wójta 
Zdzisława Woźnia-
ka sekretarz gminy  
Monika Mączyńska 
oraz przewodnicząca rady rodziców Monika Kocia. 

Część artystyczną rozpoczęło odśpiewanie Gaudeamus. Później 
uczniowie dziękowali swym nauczycielom i wychowawcom śpie-
wem, recytacją, ale i scenkami humorystycznymi. Akompaniowali im  
Renata Wolska na organach oraz Julia Sasal na gitarze.

Na koniec w imieniu samorządu uczniowskiego życzenia złożyła 
Monika Wiatr, a życzenia piosenką przekazały Martyna Szumiał, 
Ola Pająk i Paulina Ulewińska.

Jacenty Kita


