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WYDAWNICTWO SAMORZĄDOWE GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE

* byliśmy na Marszu Różowej Wstążeczki,
* z prac rady gminy,
* pomagamy Kacprowi,
* akcja Pierwszaki 2017,
* ślubowanie klas pierwszych,
* w bibliotece i w  szkołach, 
* Wiktoria Zając w kadrze narodowej, 
* młodzi piłkarze grali o puchar wójta.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. Na tę oko-
liczność we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy 
odbyły się uroczyste akademie.

Czytaj na str. 8-9 oraz 16

I Przegląd Pieśni Chrześcijańskiej za nami

19 solistów i zespołów, niemal 100 artystów, świątynia wypełnio-
na publicznością. Tak w skrócie wyglądał I Przegląd Pieśni Chrze-
ścijańskiej zorganizowany 22 października przez Stowarzyszenia na 
Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Świętej Trójcy. Wyniki publikujemy 
na str. 5, pełna relacja za miesiąc.

Rajd patriotyczny za nami
W sobotę, 

30 września, 
przy pięknej, 
jesiennej pogo-
dzie, odbył się 
Patriotyczny 
Rajd Parafial-
ny z udziałem 
około pół set-
ki amatorów 
czynnego wypoczynku.

Czytaj na str. 15

Świętowali kolejarze
Choć świę-

to św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, 
patronki koleja-
rzy, przypada 25 
listopada, to już 
15 października 
świętowali kole-
jarze z naszego 
powiatu. Już po 
rad siódmy.

Rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. św. Trójcy, którą odprawił  
ks. proboszcz Marian Czajkowski.

Czytaj na str. 2
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Ś w I ę to  Ko l E jA R Z y

Świętowali kolejarze
Choć święto św. 

Katarzyny Aleksan-
dryjskiej, patronki 
kolejarzy, przypada 
25 listopada, to już 15 
października święto-
wali kolejarze z na-
szego powiatu. Już po 
rad siódmy.
Rozpoczęto Mszą św. 

w kościele pw. św. 
Trójcy, którą odpra-
wił ks. proboszcz 
Marian Czajkowski. 
W homilii przypo-
mniał m.in. historię 
obchodów święta 
pracowników PKP 
od okresu dwudzie-
stolecia międzywo-

jennego. 
Po nabożeństwie 

poczty sztandarowe, 
kolejarze, władze sa-
morządowe gminy 
i mieszkańcy zebra-
li się pod krzyżem 
ufundowanym w 1911 
roku przez kolejarzy. 
Tę część uroczysto-

ści poprowadził Szymon Płusa. Delegacje, w tym samorządu gminy 
(przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak, wójt Zdzisław Woź-
niak i radny Janusz Sieczka) zapaliły pod nim znicze, głos zabrała 
przewodnicząca rady gminy Marzena Piętak: -Kolejarz to nie zawód, 
to ważna i społecznie odpowiedzialna misja – mówiła dodając, że 

sama, choć obecnie jest samorządowcem, to przez wiele lat pracowała 
na kolei, na kolei pracowali jej dziadek, mama, a obecnie pracuje mąż.

Całość zakończyło spotkanie koleżeńskie w świetlicy wiejskiej 
uświetnione przez występ Zespołu Pieśni, Tańca i Rozrywki Romano.

Święto Kolejarzy przypada 25 listopada. Ich patronem jest św. Ka-
tarzyna Aleksandryjska. Pod tą datą jest obchodzone od 1981 roku. 
Wcześniej, przed i po II wojnie światowej świętowano w drugą nie-
dzielę września (formalnie do 2000 roku).

Jacenty Kita
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A K t uA l N o Ś c I

VIII Marsz Różowej Wstążeczki
W piątek, 6 października, już po raz ósmy ulicami Skarżyska-

-Kamiennej przeszedł Marsz Różowej Wstążeczki, który ma oswajać 
mieszkańców z tematem raka piersi. 

Punktualnie o godzinie jedenastej uczestnicy wyruszyli ze skarży-
skich Plant, by ulicą Tysiąclecia przemaszerować do Miejskiego Cen-
trum Kultury, gdzie odbył się piknik profilaktyczny dla różnych grup 
wiekowych. 

Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in: poseł Marzena Okła- 
Drewnowicz, Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego Katarzyna 
Bilska, zastępca prezydenta Krzysztof Myszka, Burmistrz Gminy Su-

chedniów Cezary Błach, Sekretarz Gminy Skarżysko Kościelne Mo-
nika Mączyńska, przedstawicielka Policji Anna Sławińska oraz spon-
sorzy i osoby wspierające organizację marszu. Podziękowania dla nich 

(za wspieranie akcji)  skierowała Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej Anna Chrzanowska. 

(jaki)

I Przegląd Pieśni Chrześcijańskiej za nami
19 solistów i zespołów, niemal 

100 artystów, świątynia wypełniona 
publicznością. Tak w skrócie wyglą-
dał I Przegląd Pieśni Chrześcijań-
skiej zorganizowany 22 październi-
ka przez Stowarzyszenia na Rzecz 
Odnowy Zabytków Parafii Świętej 
Trójcy. 

Poniżej publikujemy skróconą 
relację, pełna fotorelacja za miesiąc.

Oficjalnego otwarcia dokonali 
proboszcz ks. Marian Czajkowski 
i prezes Stowarzyszenia Agnieszka  
Derlatka, całość poprowadziły 
wchodzące w skład Zarządu Stowa-
rzyszenia Marzena Piętak i Anasta-
zja Górzyńska.

Po ponad trzech go-
dzinach przesłuchań 
konkursowych, komisja 
konkursowa w składzie: s. 
Małgorzata Galik, Mar-
ta Kwiatkowska i Renata 
Wolska ogłosiły werdykt:

Kat. soliści
I miejsce – Róża Ko-

cia, której akompaniowali 
siostra Oliwia (skrzypce) 
i tata Paweł (instrumen-
ty klawiszowe)

II miejsce – ex aequo 
Karina Piętak (akompa-
niował Adam Niziołek na 
gitarze), Julia Borowska

III miejsce – ex aequo 
Wacław Pejas, duet Duży 
brat, mała siostra, czyli 

Patryk i Patrycja Paź
Kat. zespoły 
I miejsce – Schola parafialna ze Skarżyska Kościelnego, zespół wo-

kalno-instrumentalny Rosa ze Skarżyska Kościelnego
II miejsce – trio Three Stars
III miejsce – Zespół Pieśni, Tańca i Rozrywki Romano
Ponadto nagrodami dodatkowymi uhonorowano: Patryka Ję-

drzejczyka ze Skarżyska-Kamiennej, Daniela Gładysia z Grzybowej 
Góry oraz Mikołaja Janowskiego ze Skarżyska Kościelnego. Wręczył 
je przedstawiciel Marszałka Adama Jarubasa Romuald Kowaliński – 
Wójt Gminy Łączna. On też swą własną nagrodę – Statuetkę – wręczył 
Patrykowi Jędrzejczykowi. Ponadto albumy, ufundowane przez wójta 
gminy Zdzisława Woźniaka otrzymali: solista Wojciech Drzewiecki 
ze zespołu Romano, gitarzysta Adam Niziołek oraz Chór Klubu Senio-
ra z Mroczkowa.

Wydarzenia finansowo wsparli: Marszałek Województwa Świę-
tokrzyskiego Adam Jarubas, Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego, LGD Razem na Piaskowcu (które reprezentowały 
Renata Kępa i Dorota Sykulska). 

Ponadto pomoc organizacyjną okazali ks. proboszcz Marian 
Czajkowski, członkowie Stowarzyszenia oraz Rycerze Kolumba.

Patronat Honorowy sprawowali: Marszałek Województwa Świę-
tokrzyskiego Adam Jarubas i Wójt Gminy Skarżysko Kościelne Zdzi-
sław Woźniak.

Jacenty Kita
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Za nami kolejna sesja rady gminy
28 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się ko-

lejna w obecnej kadencji sesja rady gminy. Obradom przewodniczyła 
Marzena Piętak – przewodnicząca rady.

Na początek 
na wniosek wój-
ta gminy porzą-
dek obrad uzu-
pełniony został 
o projekt uchwały 
dotyczącej wy-
rażenia zgody na 
zawarcie umowy 
partnerskiej oraz 
wspólną realiza-
cję z Gminami 
Bliżyn i Łączna 
projektu Eko-energia. Projekt dotyczy montażu urządzeń Odnawial-
nych Źródeł Energii na obiektach prywatnych współfinansowanych 
z EFRR w ramach RPO WŚ na latach 2014-2020.

Na sesję przybyli mieszkańcy gminy Janina i Józef Łyżwa, którzy 
zaapelowali do rady o przyjęcie stanowiska w sprawie dalszej działal-
ności w Starachowicach Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca, z której 
korzystają pacjenci z naszego powiatu. Rada, na wniosek przewodni-
czącej Marzeny Piętak, apel przyjęła, jednak jak pokazała rzeczywi-
stość, kilka dni później NFZ nie wyraził zgody na dalsze finansowanie 
placówki, a kontrakt przejął szpital powiatowy w Starachowicach. Tak 
więc PAKS najprawdopodobniej zaprzestanie działalności.

Następnie informację ze swej pracy w okresie między sesjami zło-
żył wójt gminy Zdzisław Woźniak. W ostatnim czasie we wszystkich 
sołectwach wójt uczestniczył w zebraniach wiejskich, na których – 
poza bieżącymi problemami – omawiano sprawę wydatkowania Fun-

duszu Sołeckiego 
w 2018 roku. Wójt 
odbył kolejne spo-
tkanie z władzami 
MPWiK w sprawie 
budowy przyłączy 
kanalizacyjnych 
w Świerczku oraz 
Grzybowej Górze. 
Pan Kazimierz 
Piotrowski, które-
go sprawę poznali-

śmy na ostatniej sesji rady gminy (o czym pisaliśmy miesiąc temu), 
otrzymał pomoc prawną ze strony urzędu. 

Wójt podpisuje akty notarialne w sprawie zakupu działek z prze-
znaczeniem na powiększenie cmentarza. Z drugiej strony trwają 
czynności dotyczące ich zamiany na działkę będącą własnością parafii 
z przeznaczeniem na budowę przedszkola. 

Podczas spotkania wójta, komisji oświaty, rady rodziców i dyrekcji 
SP Grzybowa Góra pojawił się temat jej ewentualnej rozbudowy, gdyż 
z chwilą wprowadzenia ośmioletniej szkoły podstawowej, placówka 
staje się zbyt ciasna. –Przed wdrożeniem reformy oświaty dyrektorzy 
deklarowali, że dadzą radę. Temat zapewne wróci do rady gminy – 
dodał wójt. Zdzisław Woźniak poinformował również, że 28 września 
podpisana została umowa na ocieplenie dachu w SP Kierz Niedźwie-
dzi, a gmina nasza zajęła II miejsce w województwie w swej kategorii 
w tegorocznej edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin.

W dalszej części obrad wójt gminy odczytał opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Kielcach na temat budżetu za I półrocze 2017 
roku. Dochody zrealizowane zostały w wysokości niemal 54%, wydat-
ki w niemal 48%.

Następnie radni przy-
jęli Gminny Program 
Ochrony Środowiska na 
lata 2017-2020. Wcześniej 
z jego założeniami zapo-
znał zebranych przedstawi-
ciel firmy GreenLynx z Tar-
nobrzega Paweł Ryś, która 
ten program opracowała. 
-Jest to dokument, który 
planuje działania w zakre-
sie ochrony środowiska 
w perspektywie czterech 
lat. To propozycje działań, 
których kwoty są tylko sza-
cunkowe – mówił.

Radni do programu 
zgłosili uwagi. Monika  
Kocia stwierdziła, że dane 
na temat liczby dzikich 
zwierząt są zaniżone, gdyż 
dzików ma być raptem… 
35 sztuk, a wszyscy wiemy, jakie problemy one stwarzają. Wójt wyja-
śnił, że dwa koła łowieckie nie podały danych na temat szacunkowej 
liczby dzików, w związku z czym są one niepełne. Zdzisław Rymar-
czyk z kolei zwrócił uwagę na fakt, że w dokumencie nie ma nic na 
temat uciążliwości strzelnicy należącej do Mesko dla mieszkańców 
Majkowa i Michałowa. 

Ponadto rada dokonała zmian w budżecie gminy na ten rok oraz 
w WPF.

Jacenty Kita

Zapraszamy na debatę na temat bezpieczeństwa
W dniu 9 li-

stopada 2017 roku 
o godz. 14.00 
w Sali Konferencyj-
nej Urzędu Gminy 
Skarżysko Kościel-
ne,  ul. Kościelna 2a 
(sala 122) odbędzie 
się debata społecz-
na uwzględniająca  
wnioski z analizy 
zagrożeń lokalnych 
(mapy zagrożeń) 
w powiecie skar-
żyskim pod nazwą 
Porozmawiajmy  
o bezpieczeństwie 
– możesz mieć na 
nie wpływ.

Celem debaty 
jest wypracowanie 
wniosków do re-
alizacji przez Ko-
mendę Powiatową 
Policji w Skarżysku-Kamiennej oraz inne instytucje pozapolicyjne 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa. Warunkiem powodzenia tego 
przedsięwzięcia jest czynny udział w debacie jak najszerszych kręgów 
przedstawicieli władz samorządowych, instytucji i samych mieszkań-
ców naszego powiatu. 

Uczestnicy debaty otrzymają gadżety związane z bezpieczeń-
stwem.
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„Pejzaż słowem malowany” 
Taki tytuł nosiła 11. 

Kawiarnia Literacka, któ-
ra 21 października odbyła 
się w MCK w Skarżysku-
-Kamiennej. Jej organiza-
torem była Grupa Literac-
ka Wiklina.

Wiersze, jakie zapre-
zentowali członkowie 
Grupy Literackiej Wikli-

na, to efekt pleneru, 
w jakim uczestni-
czyli w czerwcu tego 
roku członkowie 
Grupy na Ponidziu. 

Spotkanie było 
podzielona na trzy 
bloki, w pierw-
szym prezentowana 
była poezja zwią-
zana z pejzażem, 
w drugim związana 
z miejscami i trzecia, związana z tradycją, zwyczajami i przeżyciami. 
Swoje wiersze prezentowali min. Elżbieta Jach, Anna Zakrzewska, 
Mirosław Pardela, Katarzyna Metzger, Maria Wrzeszczewicz, Ewa 
Michałowska –Walkiewicz, Bernadetta Bąkowska, Marian Frąk, 
Michał Kojara, Czesław Nowakowski, Danuta Ewa Skalska, Barba-
ra Obara, Jacek Kwiecień, Marianna Józefczak-Sasińska, Zbigniew 
Ścisłowicz, Małgorzata Biela.

Zanim jednak uczestnicy pleneru zapoznali gości Kawiarni ze 

Posiedzenie Świętokrzyskie Izby Rolniczej

13 października w świetlicy wiejskiej w Skarżysku Kościelnym 
odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolni-
czej. Obradom przewodniczył przewodniczący rady Szymon Płusa, 
a wśród zaproszonych gości byli m.in. wójt gminy Zdzisław Woźniak 
oraz członek zarządu ŚIR Krystyna Zdonek, która przedstawiła infor-
mację na temat bieżącej działalności izby.

Wójt gminy przedłożył z kolei Informację o stanie rolnictwa na 
terenie Gminy Skarżysko Kościelne. Natomiast Powiatowy Lekarz 
Weterynarii Krzysztof Bąk mówił na temat Przyszłości zwierząt ho-
dowlanych w kontekście zagrożeń chorobami zakaźnymi (ASF, ptasia 

grypa). Kolejni mówcy 
przedstawiali informa-
cje na temat działalno-
ści Świętokrzyskiego 
Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego (Karol Sar-
necki), ARiMR (Kon-
rad Sokół) oraz historii 
samorządu rolniczego 
z okazji 20.lecia dzia-
łalności ŚIR (Julian  
Tryka).

(jk)

swoją twórczością Anna Rymarczyk, autorka blogu Świętokrzyskie 
Włóczęgi opowiedziała o swoich wyprawach po regonie świętokrzy-
skim. Podczas spotkania swoje zdjęcia zaprezentowali Anna Rymar-
czyk, Edward Śliwiński, Michał Kojara oraz Halina Wężyk. 

Na scenie wystąpiły uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej ze 
Skarżyska - Kamiennej oraz Sławomir Bogusiewicz, członek Grupy. 

(jk)
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„Pierwszaki 2017”

Uczniowie wszystkich klas I z naszej gminy w czwartek, 19 paź-
dziernika, wzięli udział w zorganizowanej już po raz 15. cyklicznej 
akcji dziennika Echo Dnia Pierwszaki 2017. 

Przybyłych ponad 300. pierwszaków z terenu całego powiatu po-
witał Profesor Bomba oraz jeż Edek, który śpiewem wprowadzili dzie-
ciaki do zasadniczej tematyki spotkania tj. bezpieczeństwa. Najpierw 

pracownicy KRUS (Kruszynka i Okruszek) zabrali dzieci na wyprawę 
na ul. Bezpieczną. Tam przypomnieli im o zagrożeniach jakie nio-
są ze sobą niewłaściwe obchodzenie się ze środkami chemicznymi, 
kleszcze, prąd elektryczny. Przypomnieli również zasady bezpieczne-
go przebywania nad wodą, a piosenką zasady zdrowego odżywiania. 

Skarżyscy strażacy pod wodzą bryg. Michała Ślusarczyka opowiadali 
o pracy strażaków, z kolei asp. Paweł Rycerski ze skarżyskiej drogów-
ki mówił na temat bezpiecznego poruszania się po drodze.

Na koniec goście zadawali uczniom pytania, za poprawne odpo-
wiedzi nagradzając ich podarunkami. 

Jacenty Kita
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Kacperek Pisarek, 3,5 l., SMA 3a

Chcę jak najdłużej biegać 
za Kają...!

Po długich latach starań i wycze-
kiwania 5 lutego 2014 roku, dostając 
10 pkt w skali Apgar, na świecie po-
jawił się nasz MAŁY, WIELKI CUD 
KACPER. 

Przez pierwsze 1,5 roku rozwijał się książkowo. Problemy 
zaczęły się przed ukończeniem przez syna drugiego roku życia. 
Właśnie wtedy Kacper zaczął się przewracać, tak jakby ktoś 
podcinał mu obie nogi; upadał bezwładnie na plecy, z całym 
impetem uderzając głową  o podłoże. Upadki zdarzały się coraz 
częściej, niedługo potem pojawiły się też problemy ze wstawa-
niem z pozycji siedzącej do stojącej (tzw. wstawanie, wspinając 
się po sobie). Zaczęliśmy szukać przyczyn. Ponad rok zajęło 
nam poznanie właściwej diagnozy. Gdy z końcem marca 2017 
roku otrzymaliśmy wyniki badań DNA, nasze życie sparaliżo-
wał ogromy lęk, strach o zdrowie syna, niedowierzanie i przerażenie. 

Teraz już wiemy, że z chwilą narodzin Kacpra pojawił się również 
jego największy wróg –  potwór SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. 
Synek ma rozpoznanie postaci SMA 3a o wczesnym początku. Już 
teraz w badaniu klinicznym obserwuje się u niego chód kołyszący, 
z tendencją do chodzenia na palcach, przykurcze stawów kolanowych, 
hiperlordozę, wiotkość dłoni, niewielkie drżenie palców. Postępująca 
choroba sprawia, że wiele czynności ruchowych, które z łatwością wy-
konują jego rówieśnicy, sprawia mu ogromną trudność, a inne – choć 
do niedawna będące w jego zasięgu – obecnie przekraczają możliwości 
ruchowe naszego syna (np. już nie wchodzi i nie schodzi samodziel-
nie ze schodów). Mimo swojej niepełnosprawności fizycznej Kacper 
intelektualnie wykracza ponad normę rówieśniczą, a jego prawdziwą 
pasją jest straż pożarna. W przedszkolu integracyjnym świetnie sobie 
radzi mimo niedostatków fizycznych; uwielbia swoje panie i z cieka-
wością poznaje świat, mając apetyt na więcej i więcej. Jego ulubione 
zajęcia to nauka angielskiego i śpiewanie piosenek.

Kacper ma młodszą siostrę Kaję, która we wrześniu 2017 r. rów-
nież przeszła badania DNA. Z niepokojem oczekujemy na wyniki 
(będą za ok. miesiąc), mając nadzieję, że przynajmniej naszej córce 
został oszczędzony ten straszny wyrok. Prawdopodobieństwo, że jest 
chora, wynosi 25%, że jest nosicielem wadliwych genów – aż 50%. 
Mimo to z całych sił wierzymy, że los ją oszczędzi i nasza córeczka 
będzie zdrowa. 

Nasze dzieci uwielbiają się razem bawić, ale strasznie nam wszyst-
kim ciężko, gdy z ust syna pada: mamo, tato, zatrzymaj Kaję, bo moje 
nóżki nie mogą jej dogonić...,  moje nogi nie skaczą jak Kai.... Mamy 
nadzieję, że niedługo już nie będziemy słyszeć takich słów i syn do-
czeka się magicznego pyłu o nazwie Spinraza (Nusinersen), dającego 
nadzieję na powstrzymanie postępu choroby. 1 czerwca 2017 roku Nu-
sinersen dopuszczono do leczenia SMA w Unii Europejskiej, obecnie 
jedną dawkę wyceniono na 90 tys. euro. Lek ten trzeba brać do koń-
ca życia – trzy do pięciu dawek rocznie. Po przeliczeniu jest to ok. 3 
MLN ZŁ za rok leczenia. Biorąc pod uwagę te ogromne koszty, babcia 
powiedziała: To jak oglądanie cukierka przez szybę, bez szans na kon-
sumpcję.

Niestety, refundacja leku na SMA w Polsce stoi pod wielkim zna-
kiem zapytania, a nawet jeśli zostanie on umieszczony na liście leków 
refundowanych, nie wiadomo, kiedy to się stanie i w jakim stopniu 
będzie dofinansowywany. Nie możemy bezczynnie czekać! Musimy 
zadbać, by mięśnie Kacpra doczekały refundacji w jak najlepszym 
stanie, a jedyną bronią, jaką dziś możemy walczyć z tą chorobą, jest 
systematyczna i profesjonalna rehabilitacja fizjoterapeutyczna, zaję-

cia na basenie, kinesiotaping, fachowa opieka medyczna, zaopatrze-
nie ortopedyczne oraz uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych 
– większość z tych rzeczy jest niedofinansowana i stanowi ogromne 
obciążenie domowego budżetu. Pensja nauczycielki i mechanika sa-
mochodowego to kropla w morzu potrzeb. Dlatego z całych sił wie-
rzymy, że dzięki nagłośnieniu potrzeb osób dotkniętych SMA uda się 
doprowadzić do zaliczenia Spinrazy do leków refundowanych i objęcia 
leczenia wszystkich osób, niezależnie od podtypu tej choroby. 

 Katarzyna i Krzysztof Pisarkowie, rodzice Kacpra i Kai
PS. Nakrętki można przynosić do Przedszkola, Szkoły  Podstawo-

wej i Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym.

Minął miesiąc w małej szkole
17 października 2017r. uczniowie SP Lipowe Pole Skarbowe oraz 

Przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego, wzięły udział w transmisji 
spektaklu pt. Księga Dżungli w ramach projektu iTeatru dla szkół. 

Unikalne - rzeźbione, bardzo skomplikowane lalki oraz specjal-
ne obrotowe sceny, przeniosły dzieci w świat dżungli, ukazując cu-
downą opowieść o ludzkim szczenięciu - chłopcu wychowywanym 
przez wilki. Księga Dżungli to wyjątkowe, ogromne przedsięwzięcie 
artystyczne, którego Teatr Arlekin w Łodzi podjął się we współpra-
cy z Mistrzem Lalkarzem Teatru Narodowego Islandii - Brendem 
Ogrodnikiem. Dzieci z uwagą i zafascynowaniem obejrzały spektakl 
przy użyciu tablicy interaktywnej, mogąc poczuć się jak w prawdzi-
wym teatrze.

W minionym miesiącu w SP Lipowe Pole 
Skarbowe miała miejsce próbna ewakuacja, której 
celem było przypomnienie zasad i przećwiczenie 
natychmiastowego opuszczenia budynku w razie 
pożaru. 

Cała akcja przebiegła bezpiecznie i bardzo 
sprawnie. Po wszystkim czekała na dzieci niespo-
dzianka- wóz strażacki, który wzbudził ogrom-
ne zainteresowanie.

Magdalena Pisarek
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Dla naszych nauczycieli

Pod tym tytułem 15 października w Szkole Podstawowej  
w Skarżysku Kościelnym świętowano Dzień Edukacji Narodowej.

Życzenia obecnym i byłym pedagogom na ręce dyrektora Witolda 
Woźniaka oraz przewodniczącej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP 
Krystyny Nowak przekazali przewodnicząca rady gminy Marzena 
Piętak oraz wójt Zdzisław Woźniak. Życzenia pracownikom oświaty 
przekazała również w imieniu Rady Rodziców Monika Kocia.

Zebrani obejrzeli doskonały program przygotowany z uczniami 
przez Renatę Wolską, Beatę Pastuszka, Marzannę Dręga, Magda-
lenę Mamcarz, Agnieszkę Pakułę, Samorząd Uczniowski pod opie-
ką Anny Rokita oraz… rodziców, którzy prezentowali skecze. W rolę 
aktorów wcielili się: Monika Kocia, Joanna Grzelka, Julita Karpeta, 

Katarzyna Ulewińska oraz Mariola Szumiał i Artur Szumiał.
Ponadto uczniowie zaprezentowali swe wysokie umiejętności wo-

kalne i taneczne. 

W towarzystwie chóru szkolnego Martyna Szumiał zaśpiewa-
ła piosenkę Szalona szkoła, w pięknych strojach stewardes wystąpili 
uczniowie klasy II i IIIa. Na gitarze zagrał Patryk Paź, zaś piosenkę 
Będę nauczycielką zaśpiewała Wiktoria Potrzeszcz. 

Tego dnia swe umiejętności prezentowali również Bartek Binder, 
Jagoda Szumiał i Klaudia Pustuła, a klasa V na zakończenie świętu-
jącym tego dnia pracownikom oświaty zagrała Sto lat.

Jacenty Kita
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Obchody Dnia Edukacji Narodowej
14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. Na tę  

okoliczność we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy 
odbyły się uroczyste akademie.
W Grzybowej Górze

W piątek 13 października w Szkole Podstawowej w Grzybowej Gó-
rze odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Uczniowie i uczennice z klasy II, III i V pod kierunkiem Eweliny 
Hamery i Justyny Rokity przygotowali montaż słowno-muzyczny, 

w którym podzię-
kowali nauczycie-
lom za codzienny 
trud związany 
z wychowaniem 
i nauczaniem. 

Nie zabra-
kło zabawnych 
piosenek ani 
wierszyków, 
w których szkol-
na rzeczywistość 
została przedsta-

wiona z przymrużeniem oka. Akademia bardzo spodobała się rówie-
śnikom artystów, jak również pracownikom pedagogicznym i nie-
pedagogicznym szkoły oraz nauczycielkom-emerytkom, które swoją 
obecnością zaszczyciły szkolne mury.
Przedszkolacy – pracownikom oświaty

W poniedziałek, 15 października, w naszym przedszkolu świę-
towano popularny Dzień Nauczyciela, święto wszystkich pracowni-
ków oświaty.

Dzieciaki zaprezentowały okolicznościowy program artystyczny 
przygotowany przez Zofię Sieczkę i Magdalenę Kolasę. 

Życzenia pracownikom oświaty złożył wójt gminy Zdzisław Woź-
niak wręczając na ręce dyrektor Barbary Kocia bukiet kwiatów. Dy-
rektor z kolei swych pracownikami uhonorowała okolicznościowy-
mi nagrodami.
W Majkowie ślubowali i świętowali

We wtorek, 17 października, podwójna uroczystość miała miejsce 
w Szkole Podstawowej w Majkowie. 

Uczniowie klasy I przez dyrektor szkoły Danutę Jasiewską zostali 
pasowani na ucznia, wcześniej składając ślubowanie na sztandar szko-
ły.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownikom oświa-
ty przekazali wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz sekretarz Monika  
Mączyńska.

Zebrał: (jaki)
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Przedszkolaki wbibliotece
W dniu 5 października dzieci 

z Przedszkola w Skarżysku Ko-
ścielnym wraz z opiekunką od-
wiedziły Gminną Bibliotekę. 

Dla większości z nich nie była 
to pierwsza wizyta. Podczas spo-
tkania, dzieci miały możliwość 
zapoznać się z pracą biblioteki. 
Pani bibliotekarka w przystępny 
sposób opowiadała o bibliotece 
i o zbiorach znajdujących się na 
półkach. Dzieci poznały zasady 

wypożyczania książek, dowiedziały się także, jak należy o nie dbać. 
Na zakończenie spotkania każdy przedszkolak otrzymał od pani 

bibliotekarki zakładkę do książki.
Teresa Banaszczyk

Spotkanie autorskie w bibliotece
We wtorek, 17 października, odbyło się zorganizowane przez Bi-

bliotekę Publiczną w Skarżysku Kościelnym odbyło się spotkanie au-
torskie z Jakubem Skworzem. 

Do niedawna redaktor lifestylowych magazynów, zrezygnował 
z pracy dziennikarskiej i poświęcił się pisaniu książeczek dla dzieci 
i młodzieży. Jest autorem książki z wywiadami Męskie rozmowy na-
stolatka, serii Księżniczka Adela, Wampirek Alfred oraz Prawie bajki. 

Spotkanie opierało się na tekście czytanym przez autora wraz 
z prezentacją multimedialną. Była to bardzo ciekawa forma spotka-
nia, na którym dzieci zostały wprowadzone w zagadnienia prawa. Pan 
Jakub Skworz to kontaktowy i sympatyczny człowiek, szybko zjednał 
sobie trzecioklasistów z którymi odbywało się spotkanie.

Na zakończenie  ustawiła się długa kolejka po książki pisarza 
wraz dedykacją.

Teresa Banaszczyk

Święto Pieczonego Ziemniaka

Piękna, złota, polska 
jesień zachęca nas do czę-
stych zabaw w ogrodzie 
przedszkolnym. 29 wrze-
śnia w przedszkolu Samo-
rządowym w Skarżysku  
Kościelnym odbyło się 
Święto Pieczonego Ziem-
niaka. 

Wspólnie bawiły się 
wszystkie dzieci uczęszcza-
jące do naszego przedszko-
la. Były zawody w sadzenie 
i zbieranie ziemniaków, 
slalom z  ziemniaczkiem, 
rzut ziemniakiem do ko-
szyka, oraz wiele innych 
i ciekawych konkursów. 
Były też  zabawy ze śpie-
wem i zabawy integra-
cyjne. W tym dniu nie 

zabrakło też pieczonych ziemniaczków, które przygotowały dla nas 
panie kucharki.

Zofia Sieczka
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Z życia SP Skarżysko Kościelne
Spotkanie profilaktyczne w szkole w Skarżysku Kościelnym

W Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym uczniowie klas 
I – III uczestniczyli w pogadance w ramach spektaklu, pt. W Krusi-
kowie – przygody pszczółki Kruszynki i trzmiela Okruszka. Spotkanie 
z uczniami poprowadził kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego ze Starachowic Tomasz Staniek i Marta Jagiełło. 
Informacje przekazane uczniom dotyczyły bezpieczeństwa: w go-

spodarstwie domowym, w rolnictwie, w przypadku używania środ-
ków chemicznych, zachowania przy zbiornikach wodnych. Wnioski 
wysnute przez dzieci po spotkaniu to fajna zabawa to bezpieczna za-
bawa.
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Skarżysku Ko-
ścielnym uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowym – asp. Pawłem  
Wodzińskim dotyczącym bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

W trakcie pogadanki i pokazu multimedialnego uczniom przy-
pomniano zasady obowiązujące w ruchu drogowym - jak bezpiecznie 
poruszać się po drodze, na których występują w rolach pieszego lub 
podróżującego; jak zachować się przy ulicy, przy sygnalizacji świetl-
nej, omówione zostały zasady poruszania się po chodniku, noszenia 
elementów odblaskowych, podróżowania w samochodach. 

W celu utrwalenia informacji, pedagog szkolny Renata Wiatr 
i wychowawca świetlicy Małgorzata Lisowska ogłosiły konkurs profi-
laktyczny Jestem bezpieczny na drodze.

Renata Wiatr

Ślubowali pierwszacy w Skarżysku Kościelnym
Uczniowie klasy I SP w Skarżysku Kościelnym składając ślubowa-

nie w dniu 2 października stali się pełnoprawnymi uczniami.
Wydarzenie poprowadziła wychowawczyni klasy Anastazja 

Górzyńska, której pomagali Julia Borowska i Patryk Jędrzejczyk. 
Wśród obecnych gości byli: wójt gminy Zdzisław Woźniak, dyrektor 
szkoły Witold Woźniak, jego zastępczyni Dorota Gibas oraz dyrektor 

przedszkola Barba-
ra Kocia, rodzice, 
babcie i dziadko-
wie, starsi koledzy 
i nauczyciele pracu-
jący w szkole. 

Po przedsta-
wieniu dużych już 
umiejętności arty-

stycznych oraz wykazaniu się wiedzą m.in. o Polsce i bezpiecznej dro-
dze do szkoły, pierwszacy ślubowali na sztandar szkoły, następnie zo-
stali przez dyrektora pasowani na ucznia.

Zaproszeni goście i starsi koledzy ob-
darowali ich upominkami, zaś w imieniu 
rodziców o opiekę nad nimi poprosiła 
Monika Kocia.

Uczniami klasy I SP Skarżysko  
Kościelne zostali: Zuzanna Adamska, 
Marcel Bodo, Nikodem Ciok, Aleksan-
dra Drabik, Piotr Drzewieckim, Mate-
usz Gonciarz, Maja Iwanicka, Marcel 
Jach, Jakub Jasik, Jakub Kaluga, Róża 
Kocia, Maciej Król, Igor Kuczyński, 
Magdalena Markiewicz, Maja Mąkasa, 
Oliwier Pedryc, Maja Pietras, Kinga Si-
dor, Maja Skorek, Julia Węgłowska, Wiktor Oktawian. Wychowaw-

czynią klasy jest Anastazja Górzyńska. – To już trzynasta klasa, którą 
mam przyjemność i zaszczyt prowadzić jako wychowawczyni w swej 
karierze zawodowej – mówi.

Jacenty Kita
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mi z klasy III i V przybli-
żyła widzom życiorys naj-
sławniejszego Polaka XX 
wieku. Nie zabrakło wspo-
mnień o młodym Lolku, 
którego już w dzieciństwie 
dotknęła tragedia - śmierć 
matki. Następnie ucznio-
wie w wierszach i piosen-
kach przypomnieli drogę 
duchową studenta Karola 
Wojtyły do Kościoła i najwyższych godności: biskupiej, kardynalskiej 
i papieskiej, aż do kanonizacji w 2014 roku. 

Na zakończenie wszyscy odśpiewali pieśń Barka, a artyści otrzy-
mali gromkie brawa. 
Wycieczka do MPWiK

We wtorek 17 października uczniowie klas V-VII Szkoły Podsta-
wowej w Grzybowej Górze wzięli udział w wycieczce edukacyjnej zor-
ganizowanej przez MWiK w Skarżysku-Kamiennej. 

Celem wyjazdu było zwiedzenie Oczyszczalni Ścieków zlokalizo-
wanej przy ulicy 3 Maja oraz udział w zajęciach edukacyjnych przygo-
towanych przez pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji. 

Wycieczkę rozpoczęliśmy od obejrzenia budynków, osadników 
i ciągów oczyszczania fizycznego i chemicznego skarżyskiej Oczysz-
czalni, zaliczanej od najnowocześniejszych obiektów tego typu w Pol-
sce. 

Następnie przeszliśmy do budynku biurowego, w którym odbył się 
wykład o konieczności oczyszczania wody i dbania o równowagę śro-

dowiska naturalnego. Później uczniowie wzięli udział w praktycznych 
warsztatach, w trakcie których z pomocą pracownika Laboratorium 
oceniali poziom azotanów, azotynów, amoniaków i fosforanów w wo-
dzie. Dla dzielnych ochotników było to niezwykłe przeżycie, gdy woda 
zmieniała swój kolor po wpływem reakcji chemicznych zachodzących 
w znajdujących się w niej pierwiastkach. 

Wycieczka podobała się uczniom, którzy na zakończenie otrzy-
mali pamiątkowe upominki od MPWiK w Skarżysku-Kamiennej. 

Rafał Lipka

Minął miesiąc w SP Grzybowa Góra
Spektakl „W Krusikowie”

W dniu 27 września 2017 roku uczniowie klas I-III Szkoły Pod-
stawowej w Grzybowej Górze obejrzeli spektakl pod tytułem W Kru-
sikowie zorganizowany przez KRUS Oddział Regionalny w Kielcach. 

Była to opowieść o przygodach Pszczółki Kruszynki i Trzmiela 
Okruszka, która miała na celu 
promowanie pozytywnych za-
chowań związanych z pracą 
i zabawą na terenach wiejskich. 
Dzięki udziałowi w przedstawie-
niu dzieci poszerzyły wiedzę na 
temat bezpieczeństwa i higieny 
pracy w gospodarstwie rolnym, 

ze szczególnym uwzględnieniem zachowania szczególnej uwagi w po-
bliżu maszyn i urządzeń rolniczych. 

Spektakl podobał się wszystkim dzieciom, które żywiołowo reago-
wały podczas oglądania przedstawienia. 
Magiczny pokaz alchemii

Dzień później Magicy-Alchemicy z grupy edukacyjnej Zaelektry-
zowani, którzy dali niecodzienny spektakl zatytułowany Epidemia, 
czary mary i alchemia. W jego trakcie animatorzy wcieli się w role 
dwóch postaci - współczesnego 
rolnika borykającego się z trud-
nościami w gospodarstwie oraz 
przedstawiciela wyższej formy 
inteligencji przybywającego 
z przestrogami dotyczącymi 
ochrony środowiska. 

Edukatorzy przeprowadzili 
eksperymenty nie tylko na me-
blach szkolnych, ale również na 
żywych uczestnikach interaktywnego show. Pokazy bardzo spodoba-
ły się dzieciom, które nagrodziły animatorów gromkimi brawami. 
Wizyta artystów cyrkowych

W czwartkowe przedpołudnie 5 października br. uczniów Szkoły 
Podstawowej w Grzybowej Górze odwiedzili artyści z Cyrku Fokus, 
którzy dali niezapomniane show! 

Najpierw dzieci przywitał Klaun Maniuś, który rozbawił do łez 
publiczność zgromadzoną w Remizie OSP. 

Następnie odbył się pokazy iluzji, żonglerki i akrobatyki, do któ-
rych zaproszono widzów - zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dzieci 
podzielone na grupę dziewczynek i chłopców spróbowały swoich sił 

w jeździe na mini rowerku. Niestety 
nikomu nie udało się okiełznać sta-
lowego rumaka (!), co bez problemu 
zrobił Maniuś. 

Odbył się także pokaz tresury 
rozkosznego białego pudelka wy-
czyniającego niesamowite sztuczki. 
Na koniec fakir pokazał dzieciom 

jak można chodzić po szkle czy ostrzach mieczy, a także próbował 
podpalić Remizę :) Co mu na szczęście nie wyszło, choć strażacy czu-
wali w pogotowiu. Artyści za swój występ otrzymali gromkie brawa, 
a przedstawienie cyrkowe bardzo podobało się wszystkim widzom. 
Pamiętają o JP II

Z okazji 39 rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papie-
ża Jana Pawła II uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze 
przygotowali uroczysty apel zatytułowany Kochamy Cię, Janie Pawle 
II. 

Nad całością artystyczną czuwała Ewelina Hamera, która z dzieć-

w  sZ Ko ł Ac h
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Zajęły I miejsce w turnieju
W Zagnańsku, zespół Dany Gameb Skarżysko Kościelne  rozpo-

czął nowy sezon halowy 2017/2018 uczestnicząc w II Turnieju Piłki 
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Zagnańsk. Podopieczne trenera  
Jarosława Mosiołka okazały się najlepsze zdobywając pierwsze miej-
sce w turnieju. 

- W siedmioosobowym składzie postanowiliśmy sprawdzić się 
przed nowym sezonem 3 ligi , który już 16 października rozpoczyna-
my meczem z zespołem Sandomierza. Z różnych powodów nie mo-
gliśmy zagrać jeszcze pełnym składem, ale to nie przeszkodziło, żeby 
wygrać cały turniej i odebrać Puchar Wójta Gminy Zagnańsk - pod-

kreślał trener Jarosław Mosiołek. 
W turnieju wystartowało sześć zespołów podzielonych na dwie 

grupy. Nasze dziewczęta w swoim pierwszym meczu wygrały z LKS 
SPARTĄ Zagnańsk 2:0, w drugim spotkaniu zmierzyły się z drużyną 
SPS Construction Kielce i zremisowały 1:1. Remis ten dał nam pierw-
sze miejsce w grupie, ponieważ w meczu z Kielcami w setach rozgry-
wanych do 21 pkt pierwszego przegraliśmy do 15 , a drugiego wygra-
liśmy do 12, co dało nam przewagę małych punktów w bezpośrednim 
meczu na naszą korzyść. Mimo początku sezonu już było co oglądać 
szczególnie w tym meczu.

Po wygraniu grupy i awansie do półfinału zmierzyliśmy się z ze-
społem o nazwie ZLEPY, w którym występowały zawodniczki Po-
litechniki Kielce. Mecz wygraliśmy 2:1 i czekaliśmy na zwycięzcę 
meczu UJK KIELCE -SPS Construction Kielce. Zwycięsko z tego poje-
dynku wyszły zawodniczki UJK, które zwyciężyły 2:0 i zameldowały 
się w finale turnieju.

Przed finałem rozegrany został mecz o 3 miejsce, który wygrał 
zespół SPS Construction. Finał, to kolejny dobry mecz naszej druży-
ny. Mimo przegranego pierwszego seta na przewagi 26:24, dziewczy-
ny bardziej skoncentrowane wyszły na drugiego seta i wygrały 21: 14 
.Trzeci set też od początku pod naszą kontrola i wygrana 15:10 i pierw-
sze miejsce stało się faktem.

Skład w jakim zagraliśmy to:  Weronika Zawadzka (MVP całego 
turnieju ) Sylwia Kalwat, Paulina Staniszewska, Milena Parszewska, 
Dominika Łękawska, Wiktoria Rachtan, Dominika Świercz. Nie 
zagrały Lena Nowak, Agnieszka Kamińska, Monika Kozera, Mał-
gorzata Sławińska z różnych powodów, ale na pierwszy mecz ligowy 
zespół będzie już w pełnym składzie.

- Po tym turnieju można powiedzieć, że nasza gra nie wygląda źle, 
są jeszcze dwa elementy do poprawy i będziemy nad nimi pracować, 
ale ogólnie nowy sezon ligowy możemy już zaczynać. Co przyniesie 
nie wiadomo, na pewno będzie sporo grania, mecze ligowe i turnieje. 
W poniedziałek, 16 października, pierwszy mecz ligowy, a już 21-22 
października wyjazd do Krakowa na turniej o Puchar Smoka Wawel-
skiego.

Źródło: http://skarzysko24.pl/wiadomosci/sport/19549-dana-
gameb-z-pucharem-wojta-gminy-zagnansk.html

Z życia SP Kierz Niedźwiedzi

„Zaelektryzowani”
28 września naszą szkołę od-

wiedziła grupa Zaelektryzowani, 
która wprowadziła dzieci w świat 
zjawisk przyrodniczych.

Uczniowie mieli okazję wziąć 
udział w różnych eksperymentach, 
doświadczeniach, dzięki którym 
poznali właściwości niektórych ga-
zów, cieczy, kwasów.

W sposób przystępny i humorystyczny dzieci zdobyły nową wie-
dzę.
Sprzątanie świata

Ze względów pogodowych, z niewielkim opóźnieniem 29 września 
odbyło się Sprzątanie świata. Jak co roku wszystkie dzieci zaopatrzone 
w rękawice i worki wyruszyły w teren sprzątać. Zebrano dużo śmieci. 

Wierzymy, że taka edukacja poprzez działanie uporządkuje przede 
wszystkim w głowach, skłoni do refleksji uczniów oraz dorosłych. Po 
skończonej pracy wszyscy uczniowie zajadli pieczone kiełbaski.

Justyna Kuźdub

Wizyta przedszkolaków w Spichlerzu
17 października 2017 roku dzieci 6 - letnie z Przedszkola Samo-

rządowego w Skarżysku Kościelnym odwiedziły Spichlerz Regionalny, 
prowadzony przez Elżbietę i Włodzimierza Jach ze Skarżyska Ko-
ścielnego. Przedszkolaki miały możliwość obejrzenia gromadzonych 
tam przez wiele lat starych przedmiotów związanych z tradycjami re-
gionu powiatu skarżyskiego.

W tradycyjnej scenerii dawnej wsi świętokrzyskiej dzieci mogły 
obejrzeć wyeksponowane przedmioty codziennego użytku, gospo-
darstwa domowego, narzędzia pracy, odzież itp. oraz Mini Galerię 
Rękodzieła Stryszek. Jak podkreśla Magdalena Kolasa, która wraz ze 

swoimi wychowankami skorzystała z tej jakże ciekawej oferty eduka-
cyjno-kulturalnej dla dzieci, Elżbieta Jach bardzo ciekawie opowia-
dała dzieciom o tym jak wyglądała tradycyjna wiejska chałupa, w jakie 
zabawy bawiły się dawniej dzieci, a także mówiła o tradycjach i oby-
czajach wsi polskiej. 

Taka wycieczka na pewno na długo pozostanie w pamięci dzieci . 
Zofia Sieczka
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Rywalizowali o Puchar Wójta
Drużyna Skarżysko Kościelne I (trener Tomasz Kobierski) zajęła 

I miejsce w rozegranym w dniu 18 października turnieju piłkarskim 
o Puchar Wójta Gminy.

Rywalizowały łącznie cztery drużyny: Skarżysko Kościelne I, 
Skarżysko Kościelne II (trener Tomasz Kobierski), Grzybowa Góra 
(Maciej Szaraniec) oraz Gadka (Małgorzata Spadło, Michal Dudek). 
Zawody sędziował opiekun drużyny z Grzybowej Góry.

Wiktoria Zając w kadrze narodowej
Uczennica klasy VIIa SP w Skarżysku Kościelnym Wiktoria Zając 

została powołana do kadry narodowej Polish Soccer Skills. 
Wiktoria w piłkę noż-

na gra od 7 lat, aktualnie 
w Orliczu Suchedniów. Jej 
trenerem jest Rajmund 
Kabała. 

Do kadry narodowej 
została powołana, jako je-
dyna z powiatu, w wyniku 
testów, jakie przeprowa-
dzono na letnim obozie 
w lipcu br. Łącznie w ca-
łym kraju powołanych zo-
stało 300. piłkarek i pił-
karzy. W ramach projektu 
Wiktoria w styczniu 2018 
przebywać będzie na obo-
zie piłkarskim w Centnie-
wie, a w marcu roku na 
drugim w Spale.

(jaki)

Pierwsze miejsce zajęła ekipa Skarżysko Kościelne I, na drugim 
miejscu uplasowała się drużyna z Grzybowej Góry, na trzecim z Gad-
ki, na czwartym Skarżysko Kościelne II.

Puchary oraz medale wręczyli wójt gminy Zdzisław Woźniak, dy-
rektor szkoły Witold Woźniak oraz sołtysi Waldemar Błach i Stefan 
Kiełek. Wydarzenie organizacyjnie przygotowały Dagmara Błach 
i Katarzyna Kotwica.

Fundatorem pucharów i słodkiego poczęstunku był wójt Zdzisław 
Woźniak, kiełbaski z grilla oraz medale ufundowane zostały z fundu-
szu sołeckiego Skarżyska Kościelnego oraz Kościelnego II.

(jaki)
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Rajd patriotyczny za nami
W sobotę, 30 wrze-

śnia, przy pięknej, jesien-
nej pogodzie, odbył się 
Patriotyczny Rajd Para-
fialny z udziałem około 
pół setki amatorów czyn-
nego wypoczynku.

Wyprawę poprzedzi-
ło nabożeństwo, które 
odprawił ks. proboszcz  

Marian Czajkowski. Później trasa rajdu wiodła od pomnika ofiar II 
wojny światowej obok Naftobazy, następnie pod pomnik obok Urzę-
du Gminy, dwa pomniki w Grzybowej Górze, krzyż przydrożny i fi-
gurkę w Świerczku i kapliczkę w tej miejscowości. Na każdym przy-
stanku modlono się oraz przypominano historie, które upamiętniają. 
Mówili o tym: Marzena Piętak, Zdzisław Woźniak, Paweł Wiatr, 

Wiesław Derlatka, Marian Gładyś, Zbigniew Ścislowicz.
Rajd zakończył się poczęstunkiem na miejscu integracji 

w Świerczku, który przygotowali: radna Marzena Piętak, sołtys  

Bożena Jasek i rada sołecka, fundatorem zaś Stowarzyszenie na 
Rzecz Odnowy Zabytków w Parafii św. Trójcy.

Jacenty Kita
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Niedźwiadki 2017 rozdane
Niedźwiadki to honorowe tytuły od 2012 roku nadawane pra-

cownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Kierzu  
Niedźwiedzim.

W tym roku uroczysta akademia z okazji 
popularnego Dnia Nauczyciela miała miejsce 
w dniu 13 października, a przybyłych na nią 

byłych i obecnych pracowników oświaty, rodziców i zaproszonych 
gości powitał dyrektor placówki Jacek Banaszczyk. Swą obecno-
ścią ten podniosły dzień zaszczycili: przewodnicząca rady gminy  
Marzena Piętak, wójt gminy Zdzisław Woźniak oraz miejscowi  
radni Stanisław Czubak oraz Tomasz Winiarski.

Tym razem rolę konferansjera pełnili rodzice. Choć był to de-
biut, Magdalena Indyka z Rady Rodziców wspomagana przez Edy-
tę Maciejczak, niezwykle profesjonalnie wykonały swe role. Obie 
panie wręczały też pracownikom oświaty Niedźwiadki 2017 oraz 

kwiaty. Honorowe 
Niedźwiadki otrzy-
mali (podajemy wg. 
kolejności wręczania): 
Iwona Walkiewicz, 
Katarzyna Woźniak, 
Iwona Rafalska, 
Sławomir Ziewiec-
ki, Justyna Duklas, 
Agnieszka Gtrzebuła, 

Andżelika Kocia, Kornelia Piskorz, Agnieszka Pakuła, Urszula 
Maciejczak, Marzena Sasal, Ryszard Zbroiński, Justyna Kuź-
dub, Jolanta Woźniak, Jolanta Węgrzyn oraz kapitan statku Jacek  
Banaszczyk. Kwiatami 
uhonorowano nauczy-
cielki, które licznie przy-
były na akademię.

Akademia, przygo-
towana przez Justynę 
Duklas, przeplatana 
była występami uczniów 
i absolwentów szkoły. 
Wystąpili: solistki i soli-

ści Natalia Lelonek, Julia Ma-
ciejczak, Marcel Kowalik, 
Nikola Maciejczak, Natalia 
Wiśnios, Nikola Lelonek, 
Amelia Kużdub.

Co ciekawe, usłyszeliśmy 
piosenki w języku polskim, 
angielskim oraz włoskim.

Obejrzeliśmy również 
scenkę Antygona w wykonaniu absolwentów szkoły: Zuzi Lelonek, 
Konrada Sieczki, Mateusza Ulewińskiego i Wiktora Winiarskiego. 
Skecz zatytułowany Wyjazd do dziadka zaprezentowały absolwentki 
Julia Sadza i Ola Wiśnios oraz Natalia Lewandowska. 

Życzenia pedagogom przekazali przewodnicząca rady gminy 
Marzena Piętak oraz wójt gminy Zdzisław Woźniak podkreślając 
znaczenie nauczycieli w wychowaniu i kształceniu młodego pokole-
nia Polaków. Przewodnicząca ze wzruszeniem wspominała swą na-
ukę w tej szkole oraz pracujących w niej nauczycieli, którzy teraz – już 
na zasłużonej emeryturze – również obecni byli na spotkaniu.

Jacenty Kita


