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Z okazji Dnia Kobiet
życzymy
wszystkim naszym
Czytelniczkom
mnóstwa uśmiechu,
wielu
radosnych chwil
i spełnienia
marzeń!

Lutowa sesja Rady
Informacje dotyczące planowanych inwestycji i remontów w Szkole Podstawowej Nr 1, sprawozdanie
z działalności MGOKiS oraz MGBP, sprzedaż pałacu – to najważniejsze tematy sesji Rady, która
odbyła się 22 lutego.
Sesja rozpoczęła się od wystąpienia Elżbiety Drej – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Szczekocinach, która przekazała informacje dotyczące
planowanych inwestycji i remontów w szkole. „Co 25 lat budynek
użyteczności publicznej powinien
przechodzić generalny remont. O
czymś takim możemy jedynie pomarzyć, niemniej w miarę możliwości wykonujemy szereg prac

polepszających warunki dzieciom i
młodzieży” – powiedziała dyrektor. Jednym z najważniejszych remontów, który czeka szkołę liczącą już 60 lat jest remont szatni.
Rzeczoznawca uznał, iż po modernizacji ścian i drzwi może ona pozostać w tym samym miejscu co
dotychczas. Na razie nie jest jeszcze podjęta decyzja czy w szatni
we. Są one droższe od boksów, ale
wybudowane zostaną boksy czy
wszystko wskazuje na to, iż miniwstawione zostaną szafki metalo- sterstwo oświaty dąży do tego, by
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były one w szkołach obowiązkowe. Elżbieta Drej poinformowała,
iż dla klas VII zakupione zostały
już takie szafki. W planach jest
zakup dla klas VI i VIII. Remont
szatni będzie wymagał m.in. wymiany instalacji i drzwi. Oprócz
tego, szkołę czekają remonty nakazane przez Sanepid m.in. odnowienie ścian sal gimnastycznych, pomieszczeń klasowych. Dyrektor
placówki przekazała, iż szkoła napisała projekt unijny, gdyby udało
się go realizować szkołę czeka
również modernizacja kilku klas
na potrzeby pracowni komputerowej, ponieważ według przepisów
każde dzieci podczas zajęć powinno posiadać indywidualny laptop.
Systematycznie klasy mają być
również doposażone w ławki,
krzesła i sprzęt.
Przy okazji Elżbieta Drej poinformowała, iż dzięki projektowi udało się szkole pozyskać dofinansowanie na nowy gabinet lekarski.
Podczas ferii okablowano całą
szkołę światłowodami, by w różnych jej częściach można było odbierać Internet.
Odnośnie pytań dotyczących przecieków w dachu na sali gimnastycznej dyrektor przekazała, iż po
naprawie nie wystąpiły kolejne,
niemniej w sali musi być jeszcze
dokończone malowanie rozpoczęte
przed obchodami jubileuszowymi
szkoły. Burmistrz poinformował,
iż na razie Gmina nie ma pieniędzy na wymianę dachu na szkole,
kosztorys opiewa bowiem na kwotę 600 tys. zł. Niemniej niezbędna
dokumentacja została sporządzona.
Jacek Mazanek – przewodniczący
Rady wyjaśnił, iż zaproszenie na
sesję dyrektor Szkoły ma za zadanie zwrócić uwagę na konieczność
remontów tym bardziej, że po reformie szkolnictwa zwiększa się
liczba klas i obowiązków spoczywających na szkole, a Szkoła Podstawowa Nr 1 jest jedyną szkołą,
którą utrzymuje Gmina. Pytał tak-

że o planowaną termomodernizację placówki.
Krzysztof Dobrzyniewicz przekazał, iż postara się, by prace remontowe, przede wszystkim modernizacja szatni była wykonana przed
następnym rokiem szkolnym.
„Jestem za to odpowiedzialny i
krok po kroku mam nadzieję będziemy zmieniać wyposażenie
szkoły, mając na uwadze przede
wszystko bezpieczeństwo
uczniów” – powiedział. Odnośnie
termomodernizacji poinformował,
iż Gmina nie wycofuje się z tego
zadania. „Czekamy na informację
z Urzędu Marszałkowskiego kiedy
możemy składać wnioski”- dodał.
W ramach dofinansowania europejskiego termomodernizacja czekałaby Urząd MiG Szczekociny,
Szkołę Podstawową Nr 1 i Przedszkole w Szczekocinach.
Następnie sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Szczekocinach
za rok 2017 przedstawił Przemysław Baranowski – dyrektor
MGOKiS. Pokrótce omówił on
sytuację finansową Domu Kultury,
która w związku z obciętym budżetem w roku poprzednim nie
była najlepsza. Przekazał, iż
MGOKiS prowadził 16 form zajęć
stałych, prowadzonych przez instruktorów od poniedziałku do soboty od godziny 8 do 19. Od siedmiu lat nie zmieniło się wynagrodzenie pracowników i struktura
zatrudnienia oprócz zatrudnienia
kapelmistrza. Powstały także trzy
stowarzyszenia mające na celu pozyskanie dodatkowych środków
finansowych: Arabeska, Akwarela
i Orkiestry Dętej.
Przemysław Baranowski przedstawił również plan na rok 2018.
Szczegółowo omówił Dni Szczekocin, które w tym roku mają się
odbyć 2 i 3 czerwca. W tym roku
podczas obchodów nie odbędzie
się Regionalny Przegląd Zespołów
Ludowych, Kapel i Śpiewaków w
Szczekocinach, który został prze-
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niesiony na 5 września, 6 września
natomiast mają odbyć się Dożynki
w Szczekocinach, prawdopodobnie powiatowe.
2 czerwca będzie dniem pod znakiem ryby. MGOKiS udało się bowiem napisać projekt unijny i pozyskać pieniądze z Jurajskiej Ryby, a tym samym pokryć znaczną
część wydatków. I tak obchody
Dni Szczekocin rozpoczną się zawodami wędkarskimi na zbiorniku
wodnym przy ulicy Tartacznej,
następnie odbędzie się smażenie
ryb – pstrągów - na mega patelni,
którymi mają być częstowani
mieszkańcy i goście. Towarzyszyć
temu ma konkurs na piosenkę
szantową oraz zawody sportowe
dla dzieci. Gwiazdą wieczoru ma
być zespół Video.
Na drugi dzień Dni Szczekocin
zaplanowany jest festiwal orkiestr
dętych oraz turniej szachowy, który w Szczekocinach był kiedyś
tradycją.
W związku ze 100- leciem odzyskania przez Polskę niepodległości
oprócz tradycyjnych obchodów
uroczystości państwowych MGOKiS planuje uczcić tą rocznice
m.in. największą w Europie wycinanką i wykonaniem poloneza na
Rynku w Szczekocinach z udziałem KGW, strażaków, młodzieży
ze szkół.
W grudniu zaplanowana jest rów-
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nież duża impreza gołębiarska.
Wystąpienie pokontrolne
Informacje dotyczące działalności
biblioteki przedstawiła Joanna Bo- W wystąpieniach pokontrolnych konserwator zabytków zalecił obligatoryjnie usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości:
żek – dyrektor Miejsko Gminnej
Biblioteki Publicznej w Szczekoci- Zabudowa zespołu:
a/ udrożnienie rynien i rur spustowych, usunięcie roślinności – we
nach. Biblioteka posiada dwie fiwszystkich obiektach
lie: w Rokitnie i Starzynach. Dyb/ dokonanie przeglądu wszystkich obróbek blacharskich i w miarę
rektor zapowiedziała, iż planuje
potrzeby ich naprawa – we wszystkich obiektach
podnieść estetykę biblioteki i odnowić wnętrza w Zespole Szkół w c/ dokonanie przeglądu pokrycia dachowego i zabezpieczenie połaci
Szczekocinach, które są wynajmo- przed przemakaniem w miejscach tego wymagających – we wszystkich obiektach
wane od powiatu. Od 2014 roku
przy bibliotece działa Szczekociń- d/ zabezpieczenie tarasów łączników przed przemakaniem
e/ sprawdzenie stanu stropów i wykonanie podparć w miejscach zaska Izba Regionalna. W zeszłym
rwań w oficynie południowej i kordegardzie
roku w spotkaniach, konferenf/ zabezpieczenie uszkodzonego muru i niezbędne przemurowania we
cjach, seminariach w bibliotece
wnętrzu pałacu w pomieszczeniach na parterze
udział wzięło blisko 2 tys. osób.
g/ zabezpieczenie słupków ogrodzenia w rejonie pn. wejścia bocznego
Także w tym roku biblioteka plah/ zabezpieczenie wszystkich luźnych elementów składowanych na
nuje szereg spotkań z czytelnikaterenie zespołu (m.in. metalowe balustrady)
mi. Jak przekazała Joanna Bożek
placówka włączy sie też w obcho- i/ sporządzenie ekspertyzy dot. stanu technicznego oficyny północnej
dy 100-lecia odzyskania niepodle- określającej niezbędny zakres prac zabezpieczających
Ponadto mając na uwadze długotrwały brak użytkowania i pogarszajągłości, takie obchody planowane
są w listopadzie. Biblioteka obcho- cy się stan techniczny, w najbliższej perspektywie czasowej należałoby podjąć starania w kierunku docelowego zagospodarowania obiektu
dzi w tym roku także 70-lecie –
i podjęcia kompleksowych prac remontowych.
jubileusz w grudniu. W harmonoPark:
gramie zaplanowano również Narodowe Czytanie, Majowe Dni Bi- a/ wystąpienie z wnioskiem najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 roku
blioteki, promocje książek o tema- na usunięcie 6 szt. drzew
b/ wystąpienie z wnioskiem najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 roku
tyce lokalnej wydawanych przez
stowarzyszenia, warsztaty, wieczo- na wykonanie cięć pielęgnacyjnych min. 4 szt. drzew
c/ usunięcie stwierdzonych złomów pni lub konarów
ry literackie i historyczne, wystad/ przedstawienie programu prac dla całego zabytkowego obiektu, w
wy obrazów.
W porządku obrad znalazł się tak- tym zabudowy pałacowej i parku, oraz przedstawienie harmonogramu
że punkt dotyczący informacji od- najważniejszych prac na najbliższe 2 lata.
nośnie Zespołu PałacowoParkowego. Krzysztof Dobrzyniewicz przekazał, iż państwo Lasota mont rozpocząłby się od lewej ofi- nych” – wyjaśniał. Zaznaczył przy
w dalszym ciągu podtrzymują chęć cyny, tej w najgorszym stanie. W tym, iż osobiście nie upierałby się
zakupu pałacu. Deklarują, iż reten sposób powstałoby zaplecze do przy cenie. Jak wyjaśnił w zalecedalszych prac. Burmistrz poinfor- niach pokontrolnych konserwatora
mował, iż Gmina musi zlecić wy- zabytków zlecono wykonanie prac
konanie wyceny zespołu. Przy
na kwotę blisko 1 mln zł. „Logika
okazji przekazał, iż w marcu spła- wskazuje na to, iż skoro nadarza
cona zostanie ostatnia rata wykupu się okazja i jest kupiec, to należy
pałacu – umowa leasingowa. Mó- ogłosić przetarg i go sprzedać.
wił także, iż skontaktował się z
Wiem, że jest to zły moment, rok
Gminą radca prawny z kancelarii wyborczy i każdy wolałby ten tew Katowicach, który został upomat ominąć. Ale jestem zdesperoważniony przez Konsorcjum do
wany i uważam, że każdy rok
pozyskania informacji odnośnie
działa na niekorzyść pałacu” - tłusprzedaży. „Tym sposobem mamy maczył. „Kto będzie odpowiadał,
dwóch zainteresowanych. Musimy jeśli do końca sierpnia nie spełnirozpisać przetarg, który jest ogól- my wszystkich zaleceń konserwanopolski, może będzie więcej chęt- tora? Nie cena jest tu najważniej-
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sza. Macie państwo jakieś propozycje i rozwiązania?” - pytał.
„Sądzę, że państwo Lasota są wiarygodni” – dodał.
Jacek Mroziński – radca prawny
Urzędu MiG Szczekociny przekazał, iż sprawa między Gminą a
Marianem Kasprzakiem – byłym
dzierżawcą pałacu odnośnie odszkodowania w wysokości 8 mln
zł za wypowiedzenie dzierżawy
powróciła z Sądu Apelacyjnego w
Katowicach do Sądu Okręgowego
w Częstochowie. „Obecnie biegły
ma ocenić o ile wzrosła wartość
pałacu poprzez prace pana Kasprzaka” – mówił. „Cały czas podnoszę, iż jego wartość nie dość, że
nie wzrosła to jeszcze spadła przez
to, że prace wykonano niefachowo, przez nieuprawnione do tego
osoby” – wyjaśniał. „Sprawa jest
w toku, a w zasadzie tak jakby była na początku. Ile to będzie trwało
nie wiem, nie potrafię powiedzieć.
Mam nadzieję, że po tym co się
zadziało w Sądzie Apelacyjnym w
Katowicach, te szacunki i wyliczenia będą całkiem inne. Przypominam, że Sąd I instancji w Częstochowie zasądził na rzecz pana Kasprzaka 2 mln 200 tys. zł z odsetkami. My się od tego odwołaliśmy
i walczymy dalej” – dodał.
Burmistrz poinformował, iż chciałby by wycena i ogłoszenie przetargu na sprzedaż pałacu nie trwały
zbyt długo. Na wątpliwości radnych czy państwo Lasota są w stanie - finansowo - odrestaurować
pałac przekazał, iż opiera się na
rozmowie z potencjalnymi nabywcami i uważa, że są w stanie go
odnowić. Wykonali podobną pracę
na jeszcze większym obiekcie w
Zielonkach pod Warszawą. „Nie
zagwarantuje tego, że zrobią
wszystko to co obiecali, bo nikt
tego nie jest w stanie zrobić” –
mówił. Jan Jędrychowski słusznie
stwierdził, iż gwarancją tego, że
pałac będzie należycie odrestaurowany jest konserwator zabytków,
który będzie nadzorował wszelkie
prace, samo przeznaczenie obiektu

leży już w gestii nabywcy. Po
krótkiej dyskusji radni zaproponowali, by jak najszybciej dokonać
wyceny i ogłosić przetarg.
W sprawozdaniu z działalności
międzysesyjnej Burmistrz poinformował o podpisaniu umowy odnośnie współfinansowania imprez,
które mają się odbyć podczas obchodów Dni Szczekocin oraz Dożynek Gminnych.
Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji w
Goleniowach "Szkoła Marzeń" im.
Wespazjana Kochowskiego, odbył
spotkanie w celu omówienia bieżących działalności oraz potrzeb inwestycyjnych m. in. zakupu pieca
CO do Zespołu Szkół w Goleniowach. „Mamy nadzieję, że jeszcze
tą zimę przetrzyma i będziemy
myśleć o zakupie nowego” – mówił.
Przekazał, iż spotkał się z Zarządami Stowarzyszeń Szkół ze Szczekocin, Rokitna i Goleniów w celu
omówienia sposobu rozliczania
oraz przekazania dotacji dla szkół
niepublicznych działających na
naszym terenie. „Musieliśmy zorganizować to spotkanie ponieważ
dochodziły do nas niepokojące informacje, że każda ze szkół chciała
inaczej rozliczać dotację. Nie może tak być, musi to być jednolity
schemat zgodny z ustawą i naszymi zarządzeniami wewnętrznymi”
– powiedział.
Mówił o podpisaniu umowy na
udzielenie pomocy finansowej w
formie dotacji celowej Powiatowi
Zawierciańskiemu w kwocie 150
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tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania publicznego
realizowanego przez Powiat Zawierciański
pod
nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej Nr
1777S Rokitno-Jasieniec, I etap”.
Poinformował, iż w bazie PKS
Lubliniec, oglądał samochody wystawione do sprzedaży z uwagi na
likwidację PKS. „Zainteresowani
byliśmy trzema samochodami:
trackiem - polonezem z budą, busem 20 osobowym i autokarem” –
mówił. W sumie koszt tych samochodów to niecałe 24 tys. zł. Dodał, iż są to samochody sprawne,
po remontach i przeglądach.
Przekazał, iż zakończono zebrania
sprawozdawcze OSP z terenu gminy.
Mówił o spotkaniu się z Jerzym
Kołomakiem projektantem zbiornika wodnego w Tęgoborzu,
w sprawie przedstawienia szczegółowej koncepcji budowy zbiornika
oraz dokumentacji geotechnicznej
gruntu. Przy okazji przekazał, iż
na razie postanowiono wstrzymać
się z zamianą działek ze Spółdzielczą Agrofirmą do czasu wykonania projektu (uchwała podjęta na
styczniowej sesji Rady).

Wybrane zapytania
radnych
Dariusz Czyż pytał czy Burmistrz
posiada informacje dotyczące
umów wystawionych przez firmę,
która zajmuje się u nas w gminie
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projektem w zakresie odnawialnych źródeł energii. A dokładniej
czy uwzględniono zapotrzebowanie mieszkańców na moc i możliwości techniczne dachu.
Artur Gąsior przekazał, iż takie
zapotrzebowania na kW zostały
wyznaczone na podstawie rachunków za energię i możliwości techniczne dachów. Przy okazji poinformował, iż wszyscy mieszkańcy,
którzy złożyli deklarację przystąpienia do projektu w zakresie odnawialnych źródeł energii mogą
zapoznać się raportami z inspekcji
terenowych wykonanych przez
firmę DOEKO GROUP Sp. z o. o.
w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny w pokoju nr 10 lub 18 .
Jan Jędrychowski zwrócił uwagę
na zbyt wczesne zamykanie targowiska w środy po targu. Prosił o
dokończenie chodnika na osiedlu
Polna, po tym jak skradziono płyty
chodnikowe. Zdaniem radnego
należy dopilnować, by gmina weszła z projektem w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Artur Gąsior przekazał, iż bramy
są zamykane, by teren został
uprzątnięty. Niestety, gdy były one
otwarte mieszkańcy przywozili
tam swoje śmieci. Poinformował
jednak, że furtki zawsze są otwarte
dłużej. Odnośnie chodnika na osiedlu Polna Krzysztof Dobrzyniewicz przekazał, iż zostanie on dokończony.
Marian Orliński pytał Burmistrza
pytał o pismo, które otrzymał od

kolei.
Burmistrz przekazał, iż udostępni
radnym wszystkie pisma i korespondencje, które wystosował odnośnie przywrócenia przystanku
kolejowego w Szczekocinach.
Andrzej Drej prosił o naprawienie
dziur na ulicy Zielonej oraz usunięcie pojemników na ubrania przy
ulicy Paderewskiego.
Dziury mają być załatane, gdy warunki będą sprzyjające. Pojemniki
mają być usunięte.
Grzegorz Wyrwał pokazał radnym pismo, które skierował do
Kancelarii Prezydenta odnośnie
budowy chodnika w Goleniowach.
W odpowiedź na to pismo można
przeczytać, iż sprawa ta została
skierowana do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
Departament Inwestycji w Warszawie z prośbą o udzielenie informacji. Radny przekazał również, iż
otrzymał wiadomość, że czterech
posłów zainterweniowało już w tej
sprawie w Rządzie. Prosił o zwiększenie starań ze strony Burmistrza
o przywrócenie przystanku kolejowego w Szczekocinach. Radny
poruszył także kwestię budowy
ścieżki rowerowej w kierunku Goleniów. Podziękował wszystkim,
którzy przyszli z pomocą po kradzieży rynien z kościoła w Goleniowach.
Burmistrz wyjaśnił, że już od początku swojej pierwszej kadencji
podjął szereg działań, by przywrócić przystanek w Szczekocinach i
w dalszym ciągu podejmuje te starania. Poinformował, iż udostępni
wszelkie pisma i korespondencje,
które w tej sprawie wystosował.
Zapewniał również, że nie ustaje
też w staraniach o budowę chodnika, choć nie ukrywa, że rozmowy
z GDDKiA są trudne.
Teresa Niechciał pytała kiedy rozpoczną się prace związane z budową sieci wodociągowej w Szczekocinach. Radna pytała czy wyznaczono już miejsce na zatoczkę
autobusową przy ulicy Jana Pawła.

Ponowiła prośbę o zamontowanie
progów zwalniających na ulicy
Jana Pawła II, ponieważ ich montaż jest odmawiany, a takie progi
są np. na drodze przy dworcu kolejowym w Sędziszowie. Zwróciła
także uwagę na odchody gołębie
przy sklepie Wafelek w Rynku.
Krzysztof Dobrzyniewicz poinformował, iż do końca marca będziemy wiedzieć czy projekt z siecią
wodociągową w naszej gminie zostanie przyjęty w Urzędzie Marszałkowskim. Odnośnie zatoczki
na Jana Pawła Artur Gąsior wyjaśnił, iż rozważano zmianę jej lokalizacji, jednak z przyczyn technicznych musi ona pozostać w tym
samym miejscu. Burmistrz ma interweniować w sprawie zgody na
montaż progów zwalniających.
Odnośnie gołębi przekazał, iż nie
mają one właścicieli. Niemniej
problem ma zostać rozwiązany.
Andrzej Szlęk po raz kolejny prosił o kamień na drogę od Wólki w
stronę Ołudzy.
Kamień ma zostać dowieziony.
Alfreda Franas także prosiła o
kamień na drogę od końca Tęgoborza w stronę Szyszek.
Droga ma zostać wyrównana.
Anna Seweryn prosiła o poprawę
drogi na Zachojniu Prawym i Kresach.
Burmistrz przekazał, iż zdaje sobie
sprawę z fatalnego stanu tych
dróg, dlatego, gdy pogoda będzie
sprzyjać mają one być poprawione.
Radni przegłosowali uchwały dotyczące zmiany budżetu Miasta i
Gminy Szczekociny na 2018 rok;
planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół
i przedszkola prowadzonego przez
Gminę Szczekociny; ustalenia zasad umieszczania reklam na tablicach ogłoszeniowych, obiektach i
nieruchomościach
gruntowych,
stanowiących własność Gminy
Szczekociny.
aw
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Rocznica katastrofy kolejowej w Chałupkach
Sześć lat temu, 3 marca 2012 roku doszło do jednej z
największych kolejowych katastrof w Polsce - tragicznego w skutkach zderzenia pociągów w Chałupkach w wyniku którego 16 osób zginęło, ponad 80
zostało rannych, w tym 56 ciężko. W akcji ratowniczej obok mieszkańców Chałupek wyróżnili się strażacy z naszej gminy.
4 marca w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Goleniowach odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji ofiar katastrofy. Po niej delegacje władz samorządowych i kolejowych oraz
mieszkańcy gminy złożyli kwiaty i zapalili znicze
pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy w Chałupkach. Więcej w kolejnym numerze „Echa”.

aw

Spotkanie z posłami PiS-u
Zarys dotychczasowej realizacji programu partii rządzącej, plany na najbliższe miesiące i lata a także
kilka indywidualnych problemów z zakresu trudnych spraw związanych niewłaściwymi decyzjami urzędów czy instytucji, to niektóre tematy spotkania poseł Ewy Malik i Waldemara
Andzela z Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami Miasta i Gminy Szczekociny 22 lutego.
Dziękując wszystkim za przybycie, Pani poseł przyznała, że dawno nie było spotkania z mieszkańcami gminy Szczekociny, liczy
więc, że uczestnicy spotkania
otworzą się i przedstawią swoje
problemy. W swych wystąpieniach posłowie zaprezentowali
dotychczasową realizację obietnic
wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, w tym sztandarowego programu Rodzina 500+. Wyjaśnili
także powody najważniejszych
zmian ustawodawstwa wprowadzonych przez Prawo i Sprawiedliwość, w tym także zmiany w sądownictwie czy ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
Zapoznając zebranych z polityką
rządu Prawa i Sprawiedliwości
Pani poseł zwróciła uwagę na podejście partii rządzącej do prywatyzacji. Zmiany jakie stara się w
tym obszarze wprowadzać PIS idą
w kierunku odbudowania kapitału

polskiego. Jako przykład Pani Poseł, podała odkupienie przez państwo polskie Banku PKO SA. Jednym z ważnych dążeń partii rządzącej w obszarze prywatyzacji
jest dążenie, aby większość kapitału znalazło się w rękach pol-

skich. Przypomniała, że zła polityka prywatyzacyjna dotychczasowych rządów (PO-PSL), spowodowała przejęcie większości udziałów w polskich firmach przez kapitał zagraniczny. Poseł Andzel
przypomniał również aferę Amber
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Gold i aferę węglową. Zaznaczył,
iż obecny rząd stara się odbudowywać przemysł wydobywczy,
energetyczny oraz zbrojeniowy.
Posłowie podziękowali za zrozumienie i poparcie polityki PiS-u.
Przyjazd tej rangi polityków zawsze jest okazją do przedstawienia
indywidualnych problemów
mieszkańców. Ze swoją sprawą
zwrócił się do posłów radny Grzegorz Wyrwał, który przybył na
spotkanie z liczną grupą mieszkańców Goleniów. Problem dotyczył
budowy chodnika w Goleniowach.
Pani poseł Ewa Malik przyznała,
że znają sytuację mieszkańców i
podziela ich starania o poprawę
bezpieczeństwa we wsi. Stwierdziła również, iż wielokrotnie interweniowała w tej sprawie w ministerstwie, złożono szereg interpelacji i zapytań. Przekazała, iż w nawet w ostatnim czasie złożyła jeszcze jedną interpelację z zapytaniem kto szkodzi gminie i czeka na
odpowiedź ministra. Zdaniem pani
poseł ktoś jest winien blokowania i
przesuwania tej inwestycji przez
tyle lat, ponieważ w dużo mniejszych gminach budowane są chodniki, tym bardziej, że droga w Goleniowach ma charakter krajowy.
Zadeklarowała, że uda się na spotkanie z dyrektorem Generalnej
Dyrekcji Dróg w Katowicach oraz,

że posłowie PiS nie zostawią
mieszkańców z tym problemem.
Radny zwrócił także uwagę na
brak ścieżki rowerowej pomiędzy

Mieszkańcy skarżyli się także na
Powiatowy Zarząd Dróg i to, że
środki na drogi są kierowane
przede wszystkim do Żarnowca i

Szczekocinami a Goleniowami
1 600 m, podczas, gdy taka ścieżka
powstaje w województwie świętokrzyskim od Jędrzejowa do Goleniów. Pani poseł prosiła o wskazanie z jakich funduszy wybudowana
będzie tam ścieżka, ponieważ
można pozyskać pieniądze z tego
źródła finansowania.
Koleją kwestią poruszoną przez
radnego MiG Grzegorza Wyrwała
była sprawa przywrócenia przystanku kolejowego. Jak stwierdził
radny chciałby, by pani poseł była
„naszym Gosiewskim”. Ewa Malik
przekazała, iż nie może tego obiecać, niemiej można podjąć taką
próbę. Powiedziała, iż zdaje sobie
sprawę z tego, że ten przystanek
bardzo przydałby się mieszkańcom
tego rejonu. Mówiła, że wcześniejsze jej starania nie zyskały aprobaty, lecz możliwe, że tym razem się
uda. Prosiła zatem o przekazanie
dotychczasowej dokumentacji i
korespondencji, by na ich podstawie móc wystosować nową interpelację. Zdaniem pani poseł należy
najpierw sprawdzić czy jest to w
ogóle możliwe i czy są na to pieniądze. Inicjatywę tą poprał także
poseł Andzel.

Pilicy.
Obecny na spotkaniu Grzegorz
Wnuk reprezentujący kierownictwo sosnowieckiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach pokrótce omówił wdrażaną
przez Prawo i Sprawiedliwość reformę oświaty, która jego zdaniem
już przynosi pozytywne zmiany.
Jednym z ważniejszych jej założeń
jest powrót do szkolnictwa zawodowego. Od września mają wrócić
szkoły branżowe I stopnia. Zdaniem Grzegorza Wnuka ważne
jest, by zmieniło się nastawienie
do tych szkół, ponieważ dotychczas robiono wszystko, aby traktowano je jako gorsze. Wyjaśniał, iż
szkoły ogólnokształcące, które były najtańszymi, a następnie studia,
wydały bardzo dużo magistrów,
nie zagwarantowały jednak pracy
dla tych ludzi. W rzeczywistości
brakuje szkół, które potrzebują
więcej nakładów finansowych, ale
szkolą fachowców.
Jeden z mieszkańców odniósł się
do sytuacji w jakiej się znalazł,
ponieważ otrzymał wypowiedzenie najmu mieszkania socjalnego.
Nie krył oburzenia tego typu zarządzeniem, tym bardziej, że ra-
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zem z żoną są osobami starszymi i
schorowanymi. Eksmisja dotknęła
także innych osób, które poruszyły
tę kwestię. O szersze wyjaśnienie
tego problemu Pani poseł poprosiła Burmistrza Krzysztofa Dobrzyniewicza. Z jego wypowiedzi wynikało, iż obecnie trwa okres
ochronny dla osób korzystających
z budynków socjalnych. Ponadto
powołano komisję, która zweryfikowała dochody lokatorów tych
budynków. Tym samym część
mieszkańców otrzymała takie wypowiedzenia. Burmistrz przypomniał przy okazji, iż mieszkanie
socjalnie nie jest przyznawane raz
na całe życie, ponieważ podań do
gminy o takie mieszkania wciąż
przybywa. Niemniej przekazał, iż
mieszkaniec podnoszący ten problem nie jest dobrze poinformowany, ponieważ kilka dni wcześniej

umowa najmu została z tym państwem przedłużona ze względu na
ich trudną sytuację. Obecna na
spotkaniu Jolanta Węgorek – dyrektor MOPS w Szczekocinach
wyjaśniła, iż komisja została powołana po podjęciu przez radnych
uchwały o przyznaniu mieszkań
socjalnych. Podkreśliła jednocześnie, że nikt nikogo nie wyrzuci.
Radna Alfreda Franas i sołtys Siedlisk Radosław Bielanowicz apelowali o pomoc przy remoncie
drogi związku ze wzrostem ruchu
samochodów ciężarowych i osobowych w tamtym rejonie, spowodowanym zmianą organizacji ruchu
przez przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu DK 46 nad linią
kolejową w Nakle. Pomimo tego,
że zniszczono pobocza, a droga
praktycznie się rozsypała wszystkie urzędy i instytucje odmawiają
im pomocy. Pani poseł zaproponowała, by na czas przebudowy
wiaduktu, zwrócić się o pomoc do
policji o częstsze kontrole. Posłowie również zadeklarowali, że będą interweniować u komendanta
wojewódzkiego. Prosiła o cierpliwość, ponieważ zgłosiła przebudowę tej drogi (całkowicie nowa na-
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wierzchnia) do specjalnego funduszu. Należy jednak zaczekać na
zakończenie prac w Nakle.
Jolanta Węgorek zapytała także
czy zmiany w oświacie zakładają
pomoc dla stowarzyszeń, które
podjęły się prowadzenia zlikwidowanych szkół w małych miejscowościach. Przyznała jednocześnie,
że sytuacja w Zespole Szkół w Goleniowach nie jest najlepsza, ponieważ szkoła otrzymuje tylko
subwencję, a koszty jej utrzymania
są coraz większe. Grzegorz Wnuk
przedstawiciel sosnowieckiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach wyjaśnił, że do zadań
własnych gminy należy utrzymanie budynków i wszelkie koszty z
tym związane ponosi Gmina. Jego
zdaniem, zmiana polega jedynie na
tym, że nauczyciele zrezygnowali
z karty nauczyciela. Dodał jednocześnie, że reforma zakłada zwiększenie liczby godzin dla nauczycieli.
Do sali widowiskowej w Domu
Strażaka w Szczekocinach, przybyło około 80 mieszkańców gminy.
aw

Kolorowo i wesoło - XXI Biesiada Ludowa za nami
Panie w kolorowych strojach ludowych, muzyka na żywo, śpiewy i tańce wprowadzające w niezapomniany klimat folkowy – 8 lutego w Sali Widowiskowej Domu Strażaka odbyła się XXI Biesiada Kół
Gospodyń Wiejskich.
W imprezie, która tradycyjnie od- dyń Wiejskich z Bonowic, Brzostbyła się „tłusty czwartek” Strażaka ku, Drużykowej, Goleniów, Ołuuczestniczyli m.in.: Koła Gospo- dzy, Wólki Ołudzkiej, Przyłęka,
Rokitna, Siedlisk, Starzyn i Tęgoborza, władze gminy i powiatu,
przedstawiciele Lokalnej Grupy
Działania „Perła Jury”, przewodniczący zarządów osiedlowych, radni, sołtysi z terenu Gminy Szczekociny, dyrektorzy szkół, jednonicy Urzędu MiG. Wśród gości nie
stek organizacyjnych oraz pracow- zabrakło również Przewodniczącej
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Wojewódzkiej Rady KGW Urszuli
Rusek.
Zaproszonych gości przywitał Przemysław Baranowski –
dyrektor Miejsko Gminnego
Ośrodka Kultury i Sportu. Spotkanie było okazją do podziękowań za
całoroczną pracę społeczną, które
złożyli m.in. członkowie władz
gminy z Krzysztofem Dobrzyniewiczem –Burmistrzem na czele,
władze powiatu reprezentowane
przez Starostę Zawierciańskiego –

„Programem Ostatkowym, może
kiej- Zięby, która zagadała prowanie ostatnim”: Maria Gierczycka i dzącego pogadanką o seksie. Na
Jerzy Piaszczyk, Urszula Pytlarska „ekranie” prezentował się także
i Grzegorz Dudała. Jak na prawdziwy program telewizyjny przystało nie zabrakło zaproszonych do
Krzysztofa Wronę. Podziękowania studia gości: Urszuli Rusek i radzłożyli także: Cezary Barczyk –
nego Andrzeja Szlęka, którzy odprezes LGD Perła Jury, Czesław
Orliński – prezes Towarzystwa
Kulturalnego i Urszula Rusek.
Oprócz podziękowań nie zabrakło
prezentów: kopert wręczonych
przez Krzysztofa Dobrzyniewicza
wszystkim Kołom na ręce przewodniczących oraz kosza pełnego
słodyczy i trunku od Starosty i
prezesa LGD.
Następnie na salę wkroczy- powiadali na pytanie co w życiu
li prezenterzy Telewizji Pączek z warto oraz doktor Barbary Smac-

Kabaret Arabeska, który w pierwszej swej odsłonie zachęcał do aktywności fizycznej razem z radną
Anną Seweryn.
Swoje przysłowiowe pięć
minut w telewizji miały także pracownice Urzędu MiG Szczekociny, które w humorystycznej scence
prezentowały prezenty walentynkowe.
Oglądający mieli także
okazję wysłuchać najświeższych
wiadomości gminnych i aktualnej
prognozy pogody. Program uboga-
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ciły występy pań z KGW Goleniów, Brzostka, Bonowic i Starzyn.
W programie telewizyjnym
znalazł się również kącik kulinarny. Krzysztof Dobrzyniewicz wraz
z Jakubem Otczykiem – Komendantem Miejsko-Gminnej OSP w
Szczekocinach przygotowywali
pierogi, którymi następnie często- wie, Dorota Koźbiał – pracownik
Ośrodka Pomocy Społecznej; panie zaprezentowały się najpierw
jako zwiewnie baletnice, a następnie w sukniach wieczorowych zaśpiewały specjalnie na ten wieczór
przygotowany utwór i zatańczyły
nowy układ taneczny. Reakcja
zgromadzonej publiczności świadczy o tym, że panie jak zwykle nie
zawiodły.
wali zaproszonych gości. Trzeba
przyznać, że z rozwałkowaniem
ciasta i lepieniem pierogów panowie nie mieli żadnych problemów.
Zdolności nie zabrakło gotującym,
a powodów do uśmiechu oglądającym. Jak stwierdził Burmistrz –
wałek do ciasta mu nie straszny.
Degustacja wypadła doskonale.
W drugiej odsłonie Kabaretu „Arabeska: Barbara SmackaPierwszą część Biesiady
Zięba - lekarz pediatra z NZOZ
zakończył wspólnie zatańczony
CUM „Alfa” s.c. ze Szczekocin,
polonez, który oderwał od stołów
Urszula Pytlarska, Maria Gierznaczną część gości.
czycka, Bernadetta Nowak, Anna
Czas zorganizowanej imWójcik, Agnieszka Pasierbińska – prezy nawiązuje do staropolskich
pracownik ŚODR w Częstochozapustów. Zatem jak tradycja na-
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kazuje – nie zabrakło gwaru, śmiechu, dowcipu, dobrej zabawy oraz
jedzenia – ciast, pączków i sałatek
przygotowanych przez KGW oraz
pysznych potraw przygotowanych
dzięki zaangażowaniu pracowników MGOKiS.
Zapustową Biesiadą Kół Go-

spodyń Wiejskich z przytupem
zakończono tegoroczny karnawał.
Biesiada to doskonała okazja do
spotkania, zabawy i rozmów. Tegoroczna przebiegła w wyjątkowo
wesołej i miłej atmosferze, a ostatkowe biesiadowanie zakończyło
się wspólnymi tańcami do późnych
godzin nocnych.
Podczas biesiady można było
naocznie przekonać się jak ogromna jest siła i liczebność w organizacji jaką są Koła Gospodyń Wiej-

skich. Sądząc po szampańskich
nastrojach biesiadników, zabawa
ta nieprędko pójdzie w zapomnienie.
Organizatorami byli: Urząd
Miasta i Gminy Szczekociny,
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach,
Ochotnicza Straż Pożarna w
Szczekocinach oraz Koła Gospodyń Wiejskich.
aw
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Honorowe Dyplomy Uznania z Australii
Zofia Fabjańska, Wiesław Żwirkowski, Grzegorz Dudała oraz uczniowie Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Szczekocinach otrzymali Honorowe Dyplomy Uznania w Międzynarodowym Konkursie
W Hołdzie Tadeuszowi Kościuszce-Przyjacielowi Ludzkości. Kościuszko Bicenenary.
Nasi artyści wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie Literacko-Muzyczno-Graficznym z okazji
Dwustulecia Śmierci Kościuszki w
proklamowanym przez Parlament
RP Roku Kościuszki i świętowanym pod auspicjami UNESCO.
Organizatorami Konkursu byli:
Kościuszko Heritage z siedzibą w
Sydney, The Kosciuszko Foundation w Nowym Jorku, Komitet
Kopca Kościuszki w Krakowie
oraz Polska Fundacja Kościuszkowska w Warszawie
Na konkurs ogłoszony w lutym
2017 roku, a zamknięty w lipcu

zeszłego roku nadesłano 358 prac,
w tym 101 młodzieżowych. Prace
zostały ocenione przez 15osobowe grono jurorów z Australii, Polski, Niemiec oraz USA pod
przewodnictwem Prof. Alexa Storożyńskiego, byłego wieloletniego
dyrektora Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku, autora znakomitej książki „Książę Chłopów.
Tadeusz Kościuszko i Wiek Rewolucji.
W konkursie udział wzięli
uczestnicy z 18 krajów, a są to:
Argentyna, Armenia, Australia,
Austria, Białoruś, Belgia, Bułga-

ria, Indonezja, Irlandia, Japonia,
Kanada, Liban, Polska, Rosja, Taiwan, Ukraina i Wielka Brytania.
Gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów!
aw

Zimowe ferie z MGOKiS
Zakończyły się ferie zimowe w Szczekocińskim Ośrodku Kultury i Sportu. Dwa tygodnie ferii zimowych, minęły wszystkim uczestnikom zajęć intensywnie, a przede wszystkim aktywnie i różnorodnie.
Dzieci uczestniczyły w
warsztatach plastycznych , tworząc
ciekawe i oryginalne prace z wykorzystaniem różnych materiałów
plastycznych. Od rana dzieci zajmowały się malowaniem, wycinaniem, lepieniem i wyklejaniem
najróżniejszych prac plastycznych.
Nie zabrakło płaskorzeźb, prac
malowanych węglem, malowania
farbami. Taka twórczość wspaniale rozwija kreatywność i zdolność
logicznego myślenia u dzieci.
Podczas zajęć tanecznych
dzieci mogły poznać podstawowe
kroki oraz figury związane z różnymi stylami tańców. W różnego
rodzaju rytmach muzycznych grupa stawiała pierwsze kroki na parkiecie, co okazało się być świetnym ćwiczeniem integrującym

grupę. Uczestnicy poznając ucząc
się nowych figur wyrabiali swoją
sprawność ruchową i koordynację,
płynność
i estetykę
ruchów
oraz kształtowali poczucie rytmu.
Zajęcia muzyczne i wokalne pomagały w kształtowaniu
wrażliwości na muzykę, uczyły
właściwych reakcji na bodźce muzyczne i aktywnego słuchania muzyki, wydobywając tym samym
niezmierzone pokłady twórczej
ekspresji dzieci.
Niemałe emocje wzbudzały
zajęcia teatralne, które rozwijają
wyobraźnię, fantazję, twórcze myślenie dziecka, a także piękną, poprawną mowę, wpływają również
w sposób wychowawczy na ma- mierzanie przeróżnych kostiumów.
łych aktorów. Wiele radości spraNie zabrakło także zajęć
wiło najmłodszym również przy- dziennikarskich przygotowujących
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małych adeptów do zawodu. Dzieci poznawały tajniki pracy dziennikarza poprzez gry i zabawy językowe.
Chętni mogli także przybliżyć sobie sztukę tworzenia wycinanek ich znaczenie, rodzaje i formy.
Zimowy cykl zajęć i warsztatów, organizowanych przez
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

w Szczekocinach, był więc niezwykle emocjonujący. Dzieci nawiązały nowe przyjaźnie, zyskały
szansę, by rozwinąć wiele umiejętności, zdobyć nową wiedzę, a nade
wszystko radośnie, twórczo i bezpiecznie spędzić ferie.
Bardzo serdecznie dziękujemy pani Jadwidze Górskiej z
Hufca Pracy w Myszkowie za pomoc w prowadzeniu zajęć, a także
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dzieciom, młodzieży, rodzicom i
opiekunom za to, że byli z nami.
Mamy nadzieję, że ciekawie i miło
spędzili z nami czas zimowych
ferii. Oczywiście nie żegnamy się,
bo mimo, iż ferie dobiegły końca, czekamy w Domu Kultury
przez cały rok!
aw

Turniej Szachowy
"PIĘĆ SÓW"
18 lutego odbył się w Pińczowie XIII Turniej Szachowy "PIĘĆ SÓW". Impreza na starcie zgromadziła 23.
graczy, w tym aż 10. z gminy Szczekociny! Zawody
przeprowadzone zostały na dystansie 9 rund w tempie
15 minut na jednego zawodnika. Bardzo dobrze zaprezentowali się nasi najmłodsi gracze. W kategorii
dziewcząt (juniorzy) wygrała Julia Halaba, 2. miejsce
zajęła Wanesa Wyrwisz, 3. lokatę uzyskała Patrycja
Adamus, natomiast tuż za podium znalazła się Karolina Piętak. Wszystkie dziewczyny uczęszczają do Zespołu Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie. Wśród chłopców (juniorzy) najlepszym okazał
się Mateusz Pawleta (Przedszkole w Szczekocinach),
a tuż za nim uplasował się Adam Gawroński (Szkoła
Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach). Pozostali gracze (seniorzy) zajęli odpowiednio - 6. - Rafał Pawleta, 8. - Teodor Derek, 12. Jerzy Tyrkalski (86 lat!) oraz 17. miejsce - Marek
Gradoń."
Rafał Pawleta

Podziękowanie

Fot. Grzegorz Dudała

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Szczekocinach dziękuję
właścicielce Salonu Sukien Ślubnych
Dorocie Pasierbińskiej – Wronie za przekazanie materiałów i sukien dla zespołów
działających przy MGOKiS i pracowni
plastycznej: Zespół Pleciuga, Kabaret
Arabeska, Dziecięce Zespoły Taneczne.
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„Szczekociny w dawnych zapiskach prasowych
i filmowych”
To tytuł nowego cyklu spotkań historycznych w Bibliotece w Szczekocinach. Pierwsze z nich odbyło
się 24 lutego w Sali Wystawowej Biblioteki.
Przybyłych na spotkanie powitała
Joanna Bożek – dyrektor biblioteki. Zaprosiła jednocześnie do
zwiedzenia wystawy starych fotografii zatytułowanej „Moda dawniej”, na których uwieczniono modę zarówno damską jak i męską
szczekocinian w latach 20. – 50.
XX wieku. Dyrektor omówiła najciekawsze elementy strojów, które
zmieniały się dość dynamicznie na
przestrzeni tych lat. Podziękowała
również wszystkim, którzy dostarczyli zdjęcia i namawiała, by dostarczać nowe, ponieważ wystawa
ma być uzupełniana i pokazana
szerszej publiczności na Dniach
Szczekocin.
z gazet czytali: Joanna Bożek, Anna Adamus - Lisek i Andrzej Kopeć.
Przedstawiony materiał
zawierał wycinki, artykuły, ogłoszenia, z których część zachowała
aktualność, inne z kolei stanowiły
ciekawy wgląd w ducha epoki i
pozwoliły lepiej poznać ówczesne
realia. I tak uczestnicy spotkania
mieli możliwość zapoznania się
Następnie po krótkim wpro- m.in. z najstarszą notatką prasową
wadzeniu muzycznym przyszedł
dotyczącą Szczekocin z roku 1789
czas na prezentację dotyczącą ar- zamieszczoną w Gazecie Warchiwalnych zapisów prasowych i szawskiej. Mogliśmy dowiedzieć
filmowych, którą komentował An- się z niej, że w Warszawie ukradrzej Orliński. Wybrane fragmenty dziono blankiet na weksel pewnemu Żydowi ze Szczekocin. Notatki
dotyczące naszego miasta ukazywały się m.in. w takich czasopismach jak: „Rozmaitości”,
„Gazeta Kielecka”, „Prawda”,
„Tygodnik Ilustrowany”, „Słowo
Ludu”.
Zaprezentowane filmy
przedstawiały ujęcia zniszczonych

Szczekocin – Rynek strona północna i wschodnia - we wrześniu
1939 roku, materiał redakcji kieleckiej TVP z lat 70. dotyczący
Kombinatu Rolno – Spożywczego
w Szczekocinach oraz współczesną panoramę Szczekocin.

Spotkanie, jak zwykle bardzo ciekawe, ale pozostawiające
niedosyt, dlatego jego uczestnicy
już czekają na kolejne Wieczory
Historyczne.
aw
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Z dawnej prasy
W ramach cyklu „Z dawnej prasy” przypominać będziemy artykuły z prasy krajowej, które ukazywały się w czasach minionych, niekiedy bardzo odległych i dotyczyły Szczekocin i najbliższej okolicy.
Archiwum Stowarzyszenia Miłośników Historii Szczekocin i Okolic zgromadziło pokaźną ilość materiału źródłowego. To wynik kwerendy prowadzonej przez członków Stowarzyszenia.
Dziś prezentujemy Gazetę Przemysłowo-Rzemieślniczą – przedwojenny dwutygodnik, organ
Związku Rzemieślników Chrześcijan.
W wydaniu z 31 sierpnia
1938 roku korespondent Gazety
donosił o prężnie działającym w
Szczekocinach kole Związku Rzemieślników Chrześcijan. Artykuł
wymienia wielu szczekocińskich
działaczy i informuje o prowadzonej przez Związek Dokształcającej
Szkole Zawodowej oraz Kasie
Bezprocentowego Kredytu Rzemiosła Chrześcijańskiego.
Andrzej Orliński

Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza 31
sierpnia1938. Archiwum Zbigniewa
Gryszki. Digitalizacja Andrzej Orliński

Ze Słupi do Szczekocin
W numerze listopadowym „Echa
Szczekocin” w ub. roku opublikowaliśmy biografię prof. Romana
Czerneckiego – pierwszego dyrektora Szczekocińskich Zakładów
Naukowych – w opracowaniu Tadeusza Stolarskiego – prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach. Już w tytule artykułu jego
autor postawił pytanie, czy prof.

Roman Czernecki zostanie patronem szkoły średniej w naszym
mieście. Dziś możemy stwierdzić,
że wszystkie sprawy formalne są
już właściwie załatwione i że uroczystość nadania imienia szkole
odbędzie się 9 czerwca 2018 roku
podczas VI Zjazdu Absolwentów.
Poniżej publikujemy fragmenty z książki Romana Czerneckiego Z Krzemieńca, Borysła-

wia ..., Warszawa 1998, dotyczące
pierwszych dni, miesięcy nauki w
pałacu w Szczekocinach (s.213219).
(red.)
W kilku zdaniach ...
Ze Słupi przenosimy się do
odległych o 10 km Szczekocin, do
opustoszałego zniszczonego pałacu, odnawiamy go i wznawiamy
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zajęcia lekcyjne. Czynny jest zespół szkół różnych typów: licea
ogólnokształcące, pedagogiczne,
szkoły zawodowe - ekonomiczna,
rolnicza, samochodowa. Ministerstwo Oświaty nadaje temu zespołowi nazwę Szczekocińskich Zakładów Naukowych, a mnie mianują naczelnym dyrektorem. Natomiast ministerstwo rolnictwa przydziela nam w użytkowanie pole
uprawne, ogród warzywny, szklarnie, dwa młyny, stawy rybne i cały
kompleks zabudowań gospodarczych. Dochody z tego majątku
przeznaczamy na potrzeby internatów, na odnawianie pomieszczeń i
zakup pomocy naukowych. W
szkołach stosujemy nowoczesne
metody nauczania i bardzo efektywne wychowanie.
Jeszcze było słychać oddalający się front ...
Renesansowy pałac szczekociński jest w połowie ruiną. Północna część budynku została całkowicie zburzona, w ocalałych
częściach gmachu ani jednej całej
szyby, ani jednych drzwi. Otaczający park jest zryty wzdłuż i
wszerz rowami strzeleckimi.
Park porządkujemy, pałac
odnawiamy, meblujemy i wznawiamy zajęcia szkolne. Zaczynamy nowe życie.
Aktowi objęcia pałacu w posiadanie szkoły towarzyszą detonacje oddalającego się frontu.
Nigdy chyba w dziejach
swoich nie była ona bliższa idei
szkoły życia, nigdy chyba w wyższym stopniu nie zespalała
uczniów, rodziców, nauczycieli. W
doprowadzonych do stanu użyteczności salach znowu zasiadła po
przeszło pięcioletniej przerwie
młodzież. Jakżeż inna od tej, z którą rozstaliśmy się.
Z żołnierską prostotą pracy i
obyczajów partyzanckich weszły
do szkoły leśne nawyki i nałogi. W
oczach chłopców naszych z

Oświęcimia i Majdanka czaił się
ciągle jeszcze lęk. Z obozów pracy
przymusowej weszła w mury
szkolne ociężałość w myśleniu i
działaniu, z tajnych kompletów
nadmierna poufałość, ze spekulanckich środowisk tupet i arogancja.
Rozpięta skala wieku, różnorodność przygotowania, świerzb,
gruźlica, anemia i ponad wszystko
głód wiedzy, paląca żądza kształcenia się, zdawania egzaminów,
jakby to był tylko krótki urlop,
jakby znowu za tydzień czy dwa
trzeba iść „do lasu”.
Ich pośpiech udziela się i
nam, nauczycielom.
Między jedną a drugą lekcją,
konferencją, nie kończącym się
targiem z blacharzami, stolarzami,
szklarzami – praca od świtu do
zmierzchu. Nic to, że dzień i noc
resztki szyb dźwięczą od mrukliwego pogłosu oddalającego się
frontu. Nic to, że na lekcji gimnastyki nierzadko pada z nagła rozkaz: „Lotnik! Kryj się!”.
Ta „przyfrontowa szkoła”
ma niezapomniany urok, czasem
pełen groteskowych sytuacji.
Młodzież brała czynny
udział w odbudowie. Asystując
mierniczym, chłopcy i dziewczęta
dopatrzyli, aby najlepszych kilkanaście hektarów ziemi przypadło
szkole. Z wojewódzkiego wydziału kultury dostali przydział brakującego umeblowania: stoły, krzesła, instrumenty dla przyszłej naszej orkiestry szkolnej i najcenniejszą zdobycz: książki. W wyprawach po te skarby brali udział
najstarsi.
Uczynny kapitan Ławrukin
(komendant miasta po przejściu
frontu – przyp. TS) wypożyczał
powojennego zissa.
Powrót stawiał na nogi całą
szkołę. Podawano sobie z rąk do
rąk każde krzesło, każdą książkę,
wypróbowywano pianino na samochodzie, przed gmachem szkolnym, w hallu.

Kiedyś wojewódzki wydział
rolnictwa i reform rolnych przydzielił internatowi dwie krowy z
majątku państwowego Siedliska.
Wyruszył po nie cały internat. Prowadzono je w uroczystym pochodzie. (...)
Jaka to była młodzież?
Kim byli ci młodzi ludzie,
którzy jednocześnie uczyli się i
pomagali parcelować pola, szklili
sale internackie, rozbijali cementowe bunkry, zasypywali rowy strzeleckie, inwentaryzowali biblioteki ... (...)
Była to młodzież bardzo różnorodna. Prym wodzili partyzanci.
Było ich około dwu setek, niedawni dowódcy drużyn, grup, plutonów, podoficerowie wszystkich
stopni, żołnierze BCh i AK, inwalidzi, dzielni, odznaczeni żołnierze, a obok nich blagierzy i awanturnicy. Prawie wszyscy od dawna
pełnoletni, kilku żonatych.
Drugą grupę stanowiła młodzież w normalnym wieku szkolnym, w przeważającej części
chłopskiego pochodzenia, bezprzykładnie pracowita, o różnych
zdolnościach i bardzo słabym
przygotowaniu. Młodzież ta z bardzo nielicznymi wyjątkami nie posiadała żadnego kośćca ideowego,
w znacznej wszakże większości
opowiadająca się za tzw. orientacją londyńską. Mimo chłopskiego
czy proletariackiego pochodzenia,
mimo wrodzonego radykalizmu,
mimo czynnego udziału w pracach
parcelacyjnych, ujawniała krytyczny stosunek do przeobrażeń politycznych i społecznoekonomicznych.
Z innych osobliwości uderzający był fakt, że większość nie
widziała nigdy w życiu kolei żelaznej, nie była w powiatowym
mieście itp. U chłopców trzeba
było zwalczać stronienie od mydła
i wody, wiecznie brudne paznokcie, nieostrzyżone włosy, rekrucki
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słownik. I chłopcy, i dziewczęta
kłamali nagminnie, i u chłopców, i
u dziewcząt zdarzały się raz w raz
kradzieże.
U młodszych wreszcie
chłopców nieprawdopodobny zapał do pirotechniki. Rozbieranie
bomb lotniczych, artyleryjskich
granatów i szrapneli należało do
rozpowszechnionego sportu. Wieczorami w parku, na tarasie, na
gazonach urządzano fajerwerki.
Sprzyjał temu olbrzymi arsenał
amunicji pozostawiony przez
Niemców na przyległym do szkoły
polu.
Wielu uczniów miało broń
zwykłą i maszynową. Handel pistoletami był zjawiskiem codziennym.
Największą jednak plagą było pijaństwo. Szczególnie w dni
jarmarczne. U uczniów starszych,
byłych partyzantów, miało cechy
nałogu. Któregoś dnia wychowawca internatu natknął się na kilku
zupełnie pijanych uczniów. Ponieważ chłopcy ci nie mieli nigdy
przy duszy złamanego szeląga, ich
opilstwo zbudziło tym żywsze zainteresowanie. Po godzinie ze
skruchą zeznali: w nocy przywieźli
ze swojej byłej partyzanckiej
„meliny” beczkę samogonu i ukryli ją w krzakach w parku.
Trzeba było mieć niezachwianą wiarę w naszą młodzież,
aby takie sytuacje uznać za przemijające przejawy powojennych
anomalii.

- chwila obecna wymaga od
nas, nauczycieli, czujności, opanowania, spokoju, pedagogicznego
taktu;
- musimy natychmiast młodzież poderwać, musimy podsunąć
jej cele. (...)
A jednak szkoła w pałacu ...

Szkołę naszą – jak juz wspomniałem – umieściliśmy w dużym
pałacu, połączonym równolegle do
siebie biegnącymi tarasami z dwoma piętrowymi pawilonami. W
pawilonach umieściliśmy internaty, w budynku głównym sale
szkolne. Ponadto zajęliśmy dwa
pierwsze domy, w których ulokowaliśmy nauczycieli. Nasze wprowadzenie się w zabudowania te
było aktem zawłaszczenia. Za wiedzą komendanta miasta przenieśliJak rozwiązywać problemy śmy się po prostu z naszymi kompletami uczniowskimi z domów
wychowawcze?
prywatnych do opuszczonego paJak rozwiązywać takie i po- łacu.
dobne trudności, jakie metody wyPałac, zabudowania gospochowawcze zastosować, jak podarcze, park, ogród, otoczenie
rwać młodzież z biernego malkon- przedstawiały straszliwy obraz
tenckiego wyczekiwania, zastana- zniszczenia.
wialiśmy się na każdej sesji, na
Stylowe bramy wywalone
każdej niemal przerwie.
przez czołgi, w ogrodzie stanowiW dwu sprawach byliśmy
ska artyleryjskie, wzdłuż parku
jednomyślni. Zdawaliśmy sobie
rowy strzeleckie, kolczaste zasieki,
jasno sprawę z tego, że
w przylegających do zabudowań
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stawach porozrywane groble. Ten
stan zniszczenia ośmiela do dalszej
dewastacji. Zdarza się, że w biały
dzień wchodzą do parku sąsiedzi i
walą toporem w wiekowe drzewa.
Trzeba położyć kres tej penetracji.
Zbieramy się na naradę: nauczyciele, pracownicy, młodzież.
Decydujemy: natychmiast odbudować bramy, ogrodzić zabudowania, zasypać rowy strzeleckie, usunąć zasieki, doprowadzić otoczenie do wzorowego porządku; do
czasu rozstrzygnięcia do kogo należeć będzie ogród i stawy, otoczyć je opieką, naprawić cieplarnie, groble, mnichy.
Na wykonanie tych prac nie
mamy żadnych funduszy. Mamy
tylko dobrą wolę i zdrowe ręce. I
to wystarczyło. (...)
Kiedy na wiosnę rozpoczęliśmy starania o zalegalizowanie
naszego stanu posiadania, okazało
się, że władze państwowe pałac
szczekociński przeznaczyły na
dom wypoczynkowy dla pracowników ministerstwa rolnictwa.
Kiedy wszakże zjechała do nas
komisja i obejrzała wkład pracy
młodzieży w jego odbudowę, zdecydowała pozostawić go w użytkowaniu szkoły.
Z kuratorium mieliśmy
wówczas kontakt bardzo luźny. Z
braku pociągów, z braku autobusów musiałem dwukrotnie w
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styczniu dotrzeć do Kielc odległych o blisko 100 km na pół okazjami, na pół pieszo.
Urzędujący wówczas wicekurator przyjął mnie i moją prośbę
o zezwolenie na otwarcie w Szczekocinach gimnazjum wyraźnie nieżyczliwie. Na stwierdzenie, że jest
już grono nauczycielskie, młodzież, budynek, urządzenia, podniesionym i opryskliwym głosem
perorował, że „nie ma i nie wiado-

mo, czy będzie zezwolenie, zapadłe bowiem dziury nie mają warunków na gimnazja”.
Gdyby nie interwencja ówczesnego przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej, Józefa
Ozgi-Michalskiego, byłego Śniadecczyka, byłego mojego wychowanka, od pierwszych dni opiekuna i przyjaciela organizującej się
szkoły – biurokratyczny pan wicekurator byłby zezwolenia nie wy-

dał.
W pośpiechu kończymy paromiesięczny rok szkolny 1945
realnym bilansem pracy. (...)
Wybrał Tadeusz Stolarski
PS. Tytuł i śródtytuły pochodzą od
autora wyboru.
(red.)

Chłopcy znad Rzeki - Gdy Rzeka rusza…
Druga połowa lutego, to był ostatni czas na rozgrywanie” meczów „
hokejowych na Rzece koło Mostu.
Choć bramki oznaczone były ,
znalezionymi na brzegu, kamieniami, a w najlepszym razie szkolnymi tornistrami, były to niezwykle
zacięte i prestiżowe mecze.
To nic, że część graczy nie miała
łyżew; że nikt nie miał prawdziwego hokejowego kija. Grało się „na
butach”, a za kije hokejowe służyły, urwane z nadrzecznych
wierzb, rozwidlone gałęzie. Za
krążek służył zwykle mały, dość
gruby kawałek drewna. Grało się!
Przez całe zimowe ferie gromady
chłopców z Miasteczka, a i trochę
dziewczyn, ślizgało się gdzie się
tylko dało i jak się dało.
Najbardziej popularnym lodowiskiem było Rozlewisko koło Młyna Kornwalisa, po zachodniej stronie Miasteczka. Czy młynarz sam
spuszczał wodę w okresie jesiennych przyborów Rzeki, czy też
robili to sami Chłopcy z Miasteczka, nie wiadomo. W każdym razie
już wczesną zimą przyległe do
Rzeki łąki koło Młyna , zalane
późną jesienią, zamarzały i po paru dniach dawało się tam ślizgać
na butach i jeździć na łyżwach” od
Młyna do Młyna” czyli od
wschodniego do zachodniego
krańca Miasteczka. Trzeba było
tylko uważać na „duce”.
Co to były „duce”? Tak mówiło
się na niewielkie przeręble, tak

duże aby można było zaczerpnąć
wody wiadrem. Po obydwu stronach Rzeki było ich sporo, bo z
każdej niemal posesji nad Rzeką
była wpuszczona w wodę
„ławeczka”, z której nabierało się
wodę do różnych celów - do prania, do pojenia inwentarza, do czego była potrzeba
Łyżwiarskie wyprawy nieodwołalnie kończyły się w pod
koniec lutego.
Wtedy lód „tępiał”. Jego górna
warstwa robiła się miękka i szara,
a w głównym nurcie Rzeki pojawiały się szczeliny. Nawet najbardziej niesforni i najbardziej odważni Chłopcy nie wypuszczali się
na Rzekę, bo wiedzieli, że lada
chwila - Rzeka „ruszy”!
To znaczy, wszyscy wiedzieli, że
lada chwila, ale nikt nie wiedział
kiedy, bo zawsze następowało to
niespodziewanie. Bo nagle lód zaczynał trzaskać i pękać. Pojawiała
się na nim woda i ni stąd ni z owąd
Rzeka „ruszała”.
Co to było za widowisko. Wielkie
kawały lodu nachodziły na siebie.
Gnane prądem, który nagle robił
się niezwykle wartki, spiętrzały się
i przed Mostem robił się zator.
Kry uderzały w izbice- wielkie
drewniane konstrukcje w kształcie
trójkąta, zabezpieczające filary
Mostu, bo Most też był drewniany
stojący na kilku filarach, a przed
każdym z nich od strony biegu
Rzeki stała izbica.

Stała właśnie po to, by uchronić
filary przed krą. I na ogół chroniła.
Pewnego dnia, Jędrka Kowala i
resztę Chłopców , wywołał na
Uliczkę Stachu Czerstwy okrzykiem – Chłopoki! Most się wali!
Pobiegli wszyscy. I Jędrek Kowal
i wszyscy czterej Tenorowie i Jurek Haława i nawet najstarszy z
nich Czesiek Baliński.
- Gdzie?! – krzyknął stojący przy
Moście wąsaty Strażak.
- My ino popatrzeć chcieli – odpowiedział jeden z Chłopców, ale
bez nadziei, że Strażak ich wpuści
na Most, bo już z daleka było widać, że sytuacja jest groźna, a nawet krytyczna.
- Tylko Wos tu brakowało! –
krzyknął Strażak i wiadomo było,
ze nie wpuści.
Zwały spiętrzonego lodu, niemal
na całej długości Mostu zwaliły się
już ponad izbice i sięgały prawie
do wysokości przęseł. Wydawało
się ,że lada chwila rozbiją balustradę i zaczną przewalać się
przez Most, albo też filary nie wytrzymają naporu i cały Most runie.
Stojący na Moście Strażacy bosakami i osękami usiłowali rozbijać
wielkie kawały lodu i wpychać je
pod przęsła , a te wystające już
nad przęsła kry rozbijali siekierami.
Wąsaty Strażak, który przed chwilą zatrzymał Chłopców rzucił się
na pomoc kolegom, a za nim pobiegli Chłopcy. Też by chcieli
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pomóc, ale nie bardzo wiedzieli
jaki i nie chcieli pchać się pod ręce
Strażakom.
Nikt już nie zwracał na nich uwagi, bo wszyscy pracowali z najwyższym wysiłkiem. A Chłopcy
stali jak zaczarowani . Pierwszy
raz w życiu zobaczyli na własne
oczy , jak ta zwykle leniwie płynąca i tak im przyjazna Rzeka, nad
którą przez niemal cały rok spędzali czas, stała się groźnym, trudnym do opanowania żywiołem.
Na Moście trwała walka.
W końcu udało się Strażakom największą, sięgającą od jednego do drugiego filaru - krę,
rozbić w połowie. A może pomogły w tym inne napierające ciągle
kawały lodu, bo nagle trzasnęła i
„poszła” pod przęsło Mostu, a za
chwilę zobaczyli ją Chłopcy już
pod drugiej stronie. Za nią ruszyły
następne i woda zaczęła opadać,
a napływające ciągle kry, już bez
większych przeszkód, czasem tylko „wspomagane” bosakami, przepływały między filarami.
Most był ocalony.
Jak długo trwała walka o jego uratowanie Chłopcy nie wiedzieli.
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Grzegorz Dudała

Ale gdy emocje opadły uświadomili sobie, że zrobiło się ciemno.
- A wy co tu robicie łebki – usłyszeli na nagle głos wąsatego Strażaka. Tego samego, który nie
chciał ich wpuścić na Most.
- Skaranie boskie z tymi chłopokami – krzyczał dalej Strażak, ale
już jakby bez gniewu, bo tak jemu
jak i wszystkim tam obecnym
udzieliła się radość z uratowania
Mostu.

Kiedy chłopcy wracali do swoich
domów był już późny wieczór.
- No to już nie pojeździmy na
krach – powiedział Jędrek.
- E! Zoboczysz – powiedział Stachu Czerstwy - Jak się to uspokoi , to zostanie jeszcze sporo lodu
przy brzegach. To się z niego urąbie kry i wtedy, to dopiro bedzie
jazda!
Czarny

Biblioteka poleca - „Ta druga”
Książkę Karoliny Wilczyńskiej
wzięłam do ręki, gdyż zaintrygował mnie jej tytuł. „Ta druga”…
Pomyślałam, że mam przed sobą
kolejną powieść o trójkącie małżeńskim. O walce o miłość z tą
drugą, kochanką męża. Byłam
pewna, że jest to następna opowieść o zranionej kobiecie, zdradzonej przez miłość, oszukanej.
Kolejne strony powieści przyniosły jednak zaskoczenie. Choć w
pewnym sensie nie pomyliłam się,
tyle że tą „zranioną” okazała się
kobieta, która chciała jedynie
szczęścia dla żony swojego syna.
Kobieta, która zamiast rywalizować, dawała z siebie wszystko,
aby szczęśliwy był nie tylko jej
syn, ale również osoba, którą wy-

brał aby przejść z nią przez życie.
TA DRUGA to teściowa… Karolina Wilczyńska podjęła się trudnego tematu, jakim są relacje rodzinne, należące do niezwykle skomplikowanych. Porusza ona odwieczny problem: relacje synowa
– teściowa. Nie są one wbrew pozorom łatwe, mimo że obie kochają tego samego mężczyznę, a może
właśnie dlatego. Autorka świetnie
ukazuje tu ludzką psychikę. Akcja
rozgrywa się zaledwie na przestrzeni kilu dni, lecz dzięki retrospekcji poznajemy także wydarzenia sprzed lat, dzięki czemu możemy poznać przyczyny zachowania
Leny. Początkowo ukazuje teściową w negatywnym świetle, lecz z
czasem, gdy główna bohaterka

zmienia o niej zdanie, poznajemy
jej prawdziwe oblicze – kobiety o
dobrym sercu, cierpliwej, kochającej, opiekuńczej, lecz nieuleczalnie chorej. Czytelnik, który obserwuje całą historię oczami Leny,
może utożsamiać się z główną bohaterką, popierając ją w jej obawach i racjach. Dopiero w momencie, gdy bohaterka odkrywa zaskakującą prawdę na temat swojej teściowej, jej dotychczasowe spostrzeżenia zmieniają się całkowicie. Jest to powieść napisana dość
specyficznie, jej koronnym tematem są przeżycia wewnętrzne
głównej bohaterki, jej doznania,
emocje i relacje głównie z teściową, mężem i córką. To właśnie
emocje związane z odbieraniem
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przez Lenę osoby teściowej są
podstawowym elementem kształtującym fabułę tej powieści. „Ta
druga” to niezwykle dojrzała pozycja, dzięki której pisarka przemawia do czytelnika, uwrażliwiając
go na wiele spraw. Dodatkowo
wszystkie wydarzenia wydają się
być jak najbardziej autentyczne,
przez co odnosi się wrażenie, że
podobny dramat może rozgrywać
się każdego dnia niedaleko nas.
Przyjemny styl autorki powoduje,
iż wszelkie opisy czyta się z prawdziwym zainteresowaniem, nie
mając pojęcia, w jakim kierunku
rozwiną się dane wątki. Karolina
Wilczyńska opowiedziała nam historię bardzo pouczającą. Gorzką,
a zarazem optymistyczną, dającą
nadzieję, że jednak wszystko jest
możliwe. To książka o nieuchronności, o upływie czasu i walce z
nim, a zarazem z własnymi słabościami. Przestroga, że niekiedy
może już być za późno, by coś

zmienić. To również opowieść o
rywalizacji dwóch kobiet o względy ukochanej osoby. Czytając „Tę
drugą”, nie sposób nie zatrzymać
się na chwilę i nie pochylić nad
własnymi relacjami z bliskimi. To
książka, która zmusza do zrobienia
rachunku sumienia i wyciągnięcia
wniosków z tego, jakimi sami jesteśmy i jak zachowujemy się wobec własnych teściowych, matek,
córek, mężów, braci, etc. To również nauka, że winy powinniśmy
szukać także w sobie, nie tylko w
innych. Pasmo nieporozumień,
egoizmu, łez, wzajemnych niedomówień i niespełnionych oczekiwań. Trudne relacje kobiet tak bliskich sobie, a jednocześnie tak dalekich… To wszystko w książce
„Ta druga”. Polecam. A już teraz
zapraszamy Państwa na spotkanie
z pisarką Karoliną Wilczyńską,
które odbędzie się w Miejskiej Bibliotece 21 kwietnia. Będzie to
niepowtarzalna okazja do tego,

aby dowiedzieć się, skąd czerpie
ona inspiracje do tworzenia tak
niebanalnych, a jednocześnie życiowych historii.
Anna Adamus - Lisek

O Maryi…(5)

dom duszy – powroty
ks. Grzegorz Stachura
Zamyślenia nad Słowem
Za Ewą zatrzasnęły się drzwi odwiecznego domu. Lata mijały.
Obrażali się na siebie ludzie i godzili po krzywdzie – Tamar i Juda.
Upokorzone życiem żądzy otwierały dom czasem z lęku i nadziei
przed Bożą ręką.
Wdowy obce duszą wniosły światło, co rozbłysło na progu.
Oszukane i wykorzystane – Bóg
się za nimi ujął.
Czekały, aż dom jedyny drzwi
otworzy przed stopami Nowej
Ewy – Maryi.
1. Mądry teolog mówiąc o kobietach w Biblii przestrzega, aby myśleć nad tym rozważnie: w całości

patrząc na Pismo Święte (J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 2006, s. 61). Widać wtedy w pełni, że Bóg przyprowadza ludzkość z powrotem do
Raju – odwiecznej ojczyzny. Całe
życie nosimy w duszy tę ojczyznę
tęskniąc niespokojnie, dopóki nie
zagości we wnętrzu „Książę pokoju”. Powrót do Raju: historia od
Ewy do Maryi. Między nimi pojawiają się cztery, można by powiedzieć, pośredniczki, dzięki którym
Bóg dał dodatkowe przestrzenie
nadziei. Wspomina o nich Ewangelia Mateusza w Rodowodzie Jezusa. Tamar, Rachab, Rut, Batsze-

ba. Wszystkie w pewien sposób
zawiodły. Wszystkie cztery w pewien sposób zwyciężyły ufając
łasce Bożej. Przez to przygotowały
w historii zbawienia miejsce Tej,
która nie zawiodła i przynosi ostateczne zwycięstwo. Ich historie
obrazują walkę pomiędzy Bogiem
i oskarżycielem, jaka toczy się w
ludziach. Zły duch bowiem wypędzony z człowieka, wciąż będzie
mówił: „Wrócę do domu, z którego wyszedłem” (Łk 11,24). Z nowymi siłami będzie pragnął wracać czynić szkodę, zniewalać i
krzywdzić.
Co zastanie kręcąc się przy czło-
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wieku? Gdy spotka mocniejszego
od siebie – Jezusa, odstąpi. Dusza
niepodzielnie dana Bogu staje się
„mocą palca Bożego” (Łk 11,20).
Gorzej jeśli ten powrót zastaje
człowieka z sercem podzielonym;
trochę ufającym Bogu, a trochę
nie.
2. Dom Tamar.
Młoda wdowa po dwóch braciach i
teść – Juda, który nie przegonił jej
ale i nie zadbał o jej dobro. Przyzwyczajony do podwójnego życia,
udawał świętego. Zaś jej niepodzielne serce, choć uciekła się do
podstępu, spodobało się Bogu.
Dlatego potomstwo pokolenia Judy otrzymało szczególne błogosławieństwo. Tamar uczy, że serce
przy Bogu i wierność swemu powołaniu są mocniejsze niż zło obojętności i poniżania. Jezus rodząc
się z pokolenia Judy wraca do duchowego domu Tamar. Zastaje ją
czuwającą, choć obolałą z powodu
kłopotów rodzinnych. Jej domu
nie zwyciężył zły duch oskarżyciel. (Szczegóły w 38 rozdziale
Księgi Rodzaju.)
3. Dom Rachab opisuje Księga
Jozuego.
Wielu ludzi spoglądało ze zgrozą
na jej drzwi i okna, dusza zapewne
równie mocno była umęczona. Nie
na nią jedną na tym świecie spadła
hańba takiej biedy, żeby zacząć
zarabiać prostytucją. Dusza jednak
nie do końca zepsuta była, gdy gościnnie przyjęła zwiadowców narodu wybranego i udzieliła im po-

mocy. Najbardziej przekonywała
ją moc zwycięstwa, które mieli z
ręki Boga. To na Jedynego liczyła
otwierając dom Jego posłańcom.
Święta gościnność i bojaźń Boża
pozwoliły zamieszkać Bogu w domu duszy Rachab. Uwolnił ją z
hańbiącego życia.
Jak wielu ludzi potrzebuje takiego
wyzwolenia… Jak wielu potrzebuje czystej obecności Maryi i Jej
Syna, by wyrwać się z brudu, którym świat handluje.
4. Dom Rut, prababci króla Dawida, młodej wdowy w obcym kraju.
Zdana, jak Tamar, na łaskę rodziny, która tym razem nie popełniła
błędu Judy. Jednak piętno „kobiety
obcej, sieroty, wdowy” niewiele
dawało bezpieczeństwa. Życzliwa
i rozsądna teściowa pokierowała ją
w nieszczęściu do szczęśliwego
małżeństwa. A dzięki temu „Pan
Bóg uczynił ją swą krewną, wprowadził w rodowód Jezusa. Księga
Rut – dobra nowina ogłoszona
podczas pracy w polu, w ciężkich
codziennych kłopotach. Zbawienie
zapoczątkowane w ludzkich odruchach uczciwego człowieka, mającego Boga w sercu” (G. Ryś, „Rut
Moabitka”, Kraków 2013, s.6.).
Do dziś słyszymy pozdrowienie:
„Pan z wami” – pierwszy raz usłyszała je właśnie Rut od przyszłego
męża. Złe duchy krążąc dookoła
tego domu nie miały za wiele
szans.
5. „Każde królestwo wewnętrznie
podzielone staje się pustkowiem i

21

dom na dom się wali.” (Łk 11,17)
Wieki przed narodzeniem Jezusa
doświadczył tego Jego przodek –
król Dawid. Uwodząc sąsiadkę
Batszebę, doprowadził do ruiny
dom tego małżeństwa. Na swój za
to ściągnął przekleństwo. Szczęściem duszy Dawida były uczciwość wobec Boga i szczera pokuta. Przez skruchę wydźwignął siebie i kobietę, której zniszczył dom.
Do dziś jednak wspominamy go na
przestrogę przed wpuszczeniem do
duszy pychy i lenistwa. One zmawiają pozostałe złe duchy do ataku. Jedyny ratunek w nawróceniu i
pokucie. Dużo wcześniej przed
napisaniem Ewangelii mówił do
siebie jak marnotrawny syn z przypowieści Jezusa: „Wstanę i pójdę
do ojca i powiem: Ojcze zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie” (Łk 15,18).
6. Dom Maryi był i jest szlachetny
jak miłość do macierzyństwa u
Tamar lecz wolny od podstępu.
Dusza Maryi piękna jak bojaźń i
gościnność Rachab, ale w ubóstwie pozostaje nieskazitelna.
Całe Jej życie jak święte ozdrowienie anioła: „Pan z tobą”, święte błogosławieństwo Rut: „Pan z
wami”.
Królowanie Matki Jezusa pracowite i pokorne zakrywa grzechy
próżności i pychy, w które wciągnięto Batszebę.
A co z domem mojej duszy?

Jaka będzie piłkarska wiosna Sparty?
15-te miejsce i 16 zdobytych
punktów, to dorobek Sparty Szczekociny po rozegranych 17 kolejkach spotkań rundy jesiennej w
częstochowskiej klasie okręgowej.
Dużo, czy mało?
Biorąc pod uwagę, że w pierwszej
fazie jesiennych rozgrywek Sparta
poniosła pięć kolejnych porażek,
to wydaje się dużo.
Z drugiej zaś strony te 16 punk-

tów oznacza pozostawanie w strefie drużyn zagrożonych spadkiem.
Nie bezpośrednim, ale jednak mającej w perspektywie grę w barażach o utrzymanie się w klasie
okręgowej.
Zapewne część kibiców, których
apetyty rozbudził bezprecedensowy awans z A-klasy z 11-puktową
przewagą nad drugą drużyną w
tabeli, spodziewała się więcej.

Ale już pierwszy „domowy” remis
z drużyną z Woźnik pokazał, że
jednak „okręgówka” to nie to samo co klasa A.
W dodatku. Mimo przybycia
trzech nowych zawodników, którzy weszli do podstawowego zespołu, Sparta poniosła wielką stratę. A było nią odejście podstawowego bramkarza – Piotra Drożdżowskiego, który, po ukończo-
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nych studiach, podjął pracę w Krakowie i tam pozostał.
W rundzie jesiennej Sparta straciła
36 bramek. Tylko cztery drużyny
spośród 18-tu straciło więcej.
Przed wiosenną rundą sporym
wzmocnieniem formacji defensywnej mają być : doświadczony
stoper Łukasz Antczak - ostatnio
związany z klubem MLKS Woźniki, a wcześniej m. in. z Zagłębiem
Sosnowiec i BKS Bielsko-Biała
oraz młody defensywny pomocnik
- Kacper Grzybek – wychowanek
Hetmana Włoszczowa.
Wsparciem linii ofensywnej ma
być z kolei Adrian Łuszcz – wychowanek AKS-u Niwka.
Wszyscy ci zawodnicy występowali już w meczach sparringowych
rozgrywanych na sztucznej murawie w Lelowie.
Nowo pozyskani zawodnicy zastąpią Sebastiana Szotę, który powrócił do Unii Sędziszów i Marcina
Matelskiego, który również od-

http://sparta-szczekociny.tk/

szedł z zespołu.
Miejmy nadzieję, że nowi zawodnicy okażą się sporym wzmocnieniem , bo wiosną, jak wiedzą ludzie związani z piłką nożną,
znacznie trudniej zdobywać punkty niż jesienią. Wiosną niektóre
drużyny walczą już o ligowy byt, a
w ich gronie Sparta się znalazła.
Rundę wiosenną rozpocznie Sparta
od wyjazdowego meczu w Woźnikach 17 marca.

Nawiązując do postawionego w
tytule pytania - Jaka będzie piłkarska wiosna Sparty? - należy od
razu powiedzieć, że będzie trudna,
a nawet bardzo trudna, ale jeśli
zespół się zmobilizuje, a mam nadzieję, że już okrzepł po kilkunastu rozegranych meczach w nowej
klasie rozgrywkowej, to powinien
sobie poradzić.
ak

FOOTBALL ACADEMY SZCZEKOCINY
Już w kwietniu odbędą się pierwsze Treningi Football Academy innowacyjnej, dynamicznie rozwijającej się sieci szkółek piłkarskich
dla dzieci i młodzieży w Szczekocinach.
Zastanawiasz się czy Twoje dziecko może wziąć udział w Treningach ? Oczywiście, że tak Poniżej
przedstawiamy Ci grupy wiekowe,
które będą tworzone w Szkółce w
Szczekocinach:
4-5 lat (dwa treningi w tygodniu)
6-7 lat (dwa treningi w tygodniu)
8-9 lat (dwa treningi w tygodniu)
Twoje Pociecha ma dopiero 3 latka ? Nie martw się ! Jeśli jest samodzielna i poradzi sobie podczas
treningów, zapisz ją do najmłodszej grupy. Nasz Trener oraz Menadżer Szkółki, zadbają o Twój i
jej komfort !
Proszę pamiętaj o jednej rzeczy –
dopiero zaczynamy ! Wszelkie in-

formacje związane z godzinami
treningów, miejscem treningów,
przedstawienie osoby trenera, sposoby rozliczania się będą przedstawiane na bieżąco na stronie na
Facebook’u/
footballacademyszczekociny
Drogi Rodzicu ! - JUŻ DZISIAJ
możesz wstępnie zgłosić swoją
pociechą jako chętną do udziału
w naszych treningach.
Jak to zrobić ? Skontaktuj się z
Menadżerem Szkółki –
Barbara Winiarska /
b.winiarska@footballacademy.pl
/ 661-670-482
Dlaczego zachęcamy Cię do
współpracy ? Football Academy
nie poddaje młodych zawodników
presji wyników i uczy wartości
fair play na boisku i poza nim. A
dodatkowo każdy z Nas zdaje sobie sprawę z ważności aktywności
fizycznej w naszym życiu oraz jak

systematyczne zajęcia sportowe
budują charakter młodego człowieka. Do zobaczenia !
ps. NIE ZAPOMINAJ, że możesz
zapisać synka i córeczkę
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