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W numerze m.in.:
* relacja z sesji rady gminy,
* stawki podatkowe na 2016 rok bez zmian.
* Krystyna Nowak z medalem 50.lecia ZNP,
* dwie dekady Apostolatu Maryjnego,
* debata społeczna o bezpieczeństwie,
* w przedszkolu i w szkołach.

Bajkowy Mikołaj w Grzybowej Górze

Przybycie św. Mikołaja do Grzybowej Góry poprzedziło przedsta-
wienie zatytułowane Calineczka w wykonaniu uczniów szkoły.

Czytaj na str. 12

„Niedźwiadki” zdobywają Zakopane

W przedostatni weekend listopada zespół Niedźwiadki szlifował 
swój talent na warsztatach muzycznych w Zakopanem. Odbyły się 
one dzięki determinacji, ciężkiej pracy i wsparciu kilku osób. 

Czytaj na str. 2

Mikołaj zawitał do Świerczka
Już po raz siódmy do 

dzieciaków w Świerczku 
zawitał św. Mikołaj. To 
inicjatywa, którą zapo-
czątkowali radna Marzena 
Piętak oraz były sołtys śp. 
Tomasz Bilski. Od począt-
ku paczki funduje Danuta 
Banaczek, w tym roku do-
łączył Hubert Olejarz.

Czytaj na str. 2

Czas świątecznych spotkań
Okres Świąt Bo-

żego Narodzenia na-
leży do  najbardziej 
rodzinnych świąt. To 
czas, kiedy groma-
dzimy się w gronie 
przyjaciół i znajo-
mych, aby wzajemnie 
składać sobie życze-
nia świąteczne.

Czytaj na str. 3

W blasku Betlejemskiego 
Żłóbka życzymy Wszystkim 

Mieszkańcom Gminy Skarżysko 
Kościelne, aby nadchodzące święta 

były przepełnione ciepłem, radością 
oraz refleksją nad czasem minionym i planami na 

Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach życzymy wiele spokoju, 

zadowolenia i sukcesów w realizacji podjętych wyzwań. 
Niech ten szczególny czas będzie źródłem pogody ducha i dobrej 

energii, a 2016 rok niech będzie czasem spełnionych marzeń, 
pełnym optymizmu, wiary i niegasnącej nadziei.

Przewodnicząca Rady Gminy
Marzena Piętak

Wójt Gminy Zdzisław Woźniak
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Mikołaj zawitał do Świerczka

Już po raz siód-
my do dzieciaków 
w Świerczku zawi-
tał św. Mikołaj. To 
inicjatywa, którą 
zapoczątkowali rad-
na Marzena Piętak 
oraz były sołtys śp. 
Tomasz Bilski. 

Dziś jest kontynuowa-
ny przez przewodniczącą 
rady Marzenę Piętak oraz 
obecnego sołtysa Stefana  
Wesołowskiego. Funda-
torką paczek od 7 lat była  
Danuta Banaczek, w tym 
roku dołączył się Hubert 

Olejarz. W rolę Mikołaja wcie-
lił się Artur Stefański, słodki 
poczęstunek dla wszystkich 
przygotowali: Dorota Weso-
łowska, Agnieszka i Tadeusz 
Rut oraz Radosław Kubicki. 

Paczki otrzymało 36. dzie-
ciaków, a ich radości nie dało 
się ukryć.

Jacenty Kita

a k t ua l n o ś c i

„Niedźwiadki” zdobywają Zakopane
W przedostatni 

weekend listopada 
zespół Niedźwiadki 
szlifował swój ta-
lent na warsztatach 
muzycznych w Za-
kopanem. Odbyły 
się one dzięki de-
terminacji, ciężkiej 
pracy i wsparciu 
kilku osób. 

Dyrektor Jacek 
Banaszczyk i dyrektor Janusz Ulewiński, aby pokazać i dosko-
nalić talent swoich podopiecznych, nawiązali współpracę z zespo-
łem Giewont, który znany jest nie tylko w Zakopanem, ale także 
poza granicami kraju. Swoim graniem, tańcem i śpiewem wyraża-
ją umiłowanie do tradycji rodzinnych i zwyczajów górali. Zespół 
grał i śpiewał dla naszego papieża Jana Pawła II. Nagrał kilka płyt 
i cieszy się dużą popularnością. Działa przy parafii na zakopiańskiej 

Olczy. Fajnie by było, aby Niedźwiadki taką popularnością cieszy-
ły się w kraju i za granicą. Do wspólnego koncertu doszło dzięki 
współpracy naszych dyrektorów z panią naczelnik z Urzędu Mia-
sta do spraw edukacji, turystyki i sportu Zofią Kiełpińską i dyrek-
torką szkoły podstawowej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego  
Jolantą Iwanicką.

Najpierw Niedźwiadki obejrzały występ zespołu Giewont a póź-
niej same wystąpiły na scenie zbierając gromkie brawa. Występy 
obu zespołów zakończyły się wspólnym śpiewem i tańcem na sce-

nie a później wspól-
nym poczęstunkiem 
i deklaracją dalszej 
współpracy. Pod-
czas tego weekendu  
Niedźwiadki inten-
sywnie ćwiczyły swój 
kunszt muzyczny, 
zwiedzały stolicę gór 
i mogły poznać kultu-
rę i muzykę góralską. 

Sprawczynią przy-
jemności naszych 

muzyków była pani Danuta Banaczek, która gościła Niedźwiadki 
w swoim pensjonacie Jaskółka. Pyszne jedzenie dzieci spalały wie-
czorami w sali sportowej na grze w bilard, tenis stołowy itp. To był 
pracowity a zarazem bardzo miły weekend w Zakopanem. 

Jolanta Woźniak
Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
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aktualności

Świąteczne spotkanie DKK
Już od siedmiu lat 

w gminnej bibliotece 
działa Dyskusyjny Klub 
Książki. Rokrocznie nie-
odłącznym elementem 
działalności klubu są 
spotkania na okoliczność 
Świąt Bożego Narodze-
nia. 

Nie inaczej było w tym 
roku, a życzenia członki-
niom klubu złożyli wójt 
gminy Zdzisław Woź-
niak, sekretarz gminy  
Monika Mączyńska 
oraz kierownik biblioteki  
Teresa Banaszczyk.

Program TKKA jest 
realizowany we współpra-
cy z Instytutem Książki.

(jaki)

„Romano” razy pięć
-Aż pięć przyczyn było okazją do dzisiejszego spotkania Stowarzy-

szenia Romano w Skarży-
sku Kościelnym - powie-
działa na wstępie prezes 
Krystyna Staszewska.

Najpierw Sto lat od-
śpiewano wójtowi gminy 
Zdzisławowi Woźniako-
wi z okazji imienin. 

–Warto dla  takich 
chwil być wójtem – nie 

krył wzruszenia solenizant, rewanżując się okazałym tortem.
Później upamiętniono święto muzyki – Cecyliadę. Mikołajkową 

niespodziankę (upominki oraz miesięczną dietę) przekazała radna 
powiatowa Danuta Banaczek - to okazja trzecia. Już dziesięć lat człon-
kowie Stowarzyszenia wspólnie czytają Ewangelię o narodzeniu Pana. 

Nie mogło też zabraknąć łamania się opłatkiem i składania świątecz-
nych życzeń.

Wśród gości - poza 
wspomnianymi - była rów-
nież przewodnicząca rady 
gminy Marzena Piętak, 
prezes Gromu Szymon 
Płusa oraz zaprzyjaźniony 
zespół Grzybowianki. 

Całość poprowadzi-
ła Marta Kowalik-Staps 

- dekoracje to też jej dzieło 
a w przygotowaniach wspo-
magała ją Stanisława Sieczka. 
Wieczór umilił występ kape-
li w składzie: Zofia Ślęzak,  
Mieczysław Szwed i Ste-
fan Ruzik.

Jacenty Kita

Odznaka 50.lecia ZNP dla Krystyny Nowak
We wtorek 8 grudnia, w Domu Nauczyciela w Skarżysku -  

- Kamiennej odbyło się spotkanie z okazji 110.lecia Oddziału Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego w Skarżysku - Kamiennej. Podczas spo-
tkania wręczono dwie odznaki za 50 - letnią przynależność do ZNP. 

Otrzymali je Krystyna Nowak ze Skarżyska Kościelnego i Janusz   
Lachowski  ze Skarżyska - Kamiennej.

Spotkanie odbyło się z okazji 110 - lecia oddziału ZNP  
w Skarżysku - Kamiennej. Była to doskonała okazja do wręczenia 
odznak ZNP.  Uchwałą Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa 
Polskiego z dnia 30 września odznaką za 50 -letnią przynależność do 
ZNP odznaczeni zostali Krystyna Nowak i Janusz Lachowski. Od-
znaczenia wręczyła Prezes Wanda Kołtunowicz.

Krystyna Nowak to długoletnia nauczycielka historii w Szkole 
Podstawowej w Skarżysku Kościelnym. Aktywny członek Związku 
Nauczycielstwa Polskiego od 1965 roku do dnia dzisiejszego. Peł-
niła różne funkcje w zarządach ognisk związkowych w Pawłowie,  
Wąchocku, Majkowie. W latach 80. wiceprezes oddziału ZNP w Mir-
cu. Od 1991r. członek Sekcji Emerytów i Rencistów w Mircu a obecnie 
w Skarżysku Kościelnym. Od 2010 roku pełni funkcję przewodniczą-
cej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Skarżysku Kościelnym.

(jaki)
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z  pr ac  r a dy  g m i n y

Kolejna sesja rady gminy za nami
27 listopada odbyła się kolejna sesja rady gminy. Obradom prze-

wodniczyła przewodnicząca rady Marzena Piętak. 
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji spra-

wozdanie ze swej pracy złożył wójt 
Zdzisław Woźniak.

Tradycyjnie radni złożyli wie-
le wniosków, zapytań i interpelacji. 
Kwestię nieprawidłowego funkcjo-
nowania komunikacji zbiorowej po-
ruszyli m.in. Włodzimierz Foch, 
Jacek Bryzyik, Sebastian Pik, Stefan 
Kiełek, Renata Kępa, Monika Kocia, 

Stanisław Czubak. Wnioski były różne: brak rozkładów jazdy, przy-
padki nie zabierania pasażerów, zbyt późne kursy, nie dostosowane do 
czasu rozpoczynania pracy szkół.

W. Foch pytał też o to, czy w okresie zimy gmina będzie zatrud-
niać pracowników w ramach robót publicznych. Mieczysława Mier-
nik poinformowała, że mieszkańcy jej sołectwa posprzątali śmieci, ale 
jest problem z ich wywozem. Podziękowała też za zrealizowane w tym 
roku w Majkowie inwestycje tj. za ul. Staffa oraz parking obok szkoły. 

S. Pik prosił o ustawienie znaku informującego o wjeździe do 
Grzybowej Góry od strony Gadki. Zbigniew Piętak kolejny raz zgło-
sił konieczność remontu chodników oraz zwrócił uwagę na fakt, że 
miejscami pobocza ul. Świętokrzyskiej się zapadają po budowie kana-
lizacji. Jacek Bryzik zwrócił uwagę na nieprzyjemny zapach w przed-
szkolu pochodzący z sieci kanalizacyjnej. Renata Kępa wskazała na 
dzikie wysypisko śmieci koło sadzawki. Monika Kocia pytała o to, 
kto ustawił znak Zakaz handlu koło cmentarza oraz złożyła pisemną 
interpelację w sprawie ul. Olszynki. Stanisław Czubak pytał o to, kie-
dy usunięte zostaną ubytki w jezdni w Kierzu Niedźwiedzim, zgłosił 
też wniosek o wyposażenie radnych w tablety i elektroniczne przeka-
zywanie radnym materiałów na sesje. Andrzej Kwiatkowski pono-
wił wniosek o usunięcie gałęzi z ul. Szkolnej, zgłosił też konieczność 
oświetlenia terenu wokół oczka i placu zabaw. Wniosek ten poparło 
swymi podpisami 200. mieszkańców. Janusz Sieczka prosił o napra-
wę dróg gruntowych, Tomasz Winiarski zwrócił uwagę na fatalny 
stan dojazdów do kapliczki powstańczej na Kierzu Niedźwiedzim.  
Zdzisław Rymarczyk pytał o wyniki przetargu na zimowe utrzyma-
nie dróg, zaś Marzena Piętak prosiła o uzupełnienie nieczynnych 
lamp oświetleniowych na ul. Kolonia i w Świerczku.

Pod koniec sesji na powyższe odpowiadał wójt gminy Zdzisław 
Woźniak oraz podlegli mu pracownicy urzędu.

W czasie przeznaczonym głos zabrał dzielnicowy Ireneusz  
Borowiec uczulając mieszkańców w okresie zimowym na to, aby 
zwracali uwagę na osoby starsze, samotnie mieszkające, nadużywa-
jące alkoholu. 

Dalsza część obrad miała charak-
ter uchwałodawczy. Radni dokonali 
zmian w tegorocznym budżecie, zmie-
nili WPF, uchylili uchwałę w sprawie 
opłaty targowej oraz uchwalili podatki 
na 2016 rok. –Należy podkreślić, że od 
dwóch lat pozostają one na nie zmie-
nionym poziomie – zaznaczył wójt.

Później radni przyjęli Program współpracy z organizacjami po-
zarządowymi oraz zajęli się taryfami opłat za wodę i ścieki na 2016 
rok zaproponowanymi przez MPWiK. Propozycje zakładają pod-
wyżki, stąd dyskusja była chwilami emocjonująca. Wiele pytań radni 
skierowali pod adresem obecnego na sesji dyrektora zarządu spółki  
Łukasza Żuchowskiego.

Jacek Bryzik pytał o to, czemu spółka sponsoruje klub Granat, 
czemu na podsumowanie projektu kanalizacyjnego nie zaproszono 

byłego wójta Zbigniewa Celskiego oraz prezydenta 
Romana Wojcieszka (to za ich kadencji inwesty-
cja została rozpoczęta – red.) oraz czy członkowie 
kierownictwa firmy zatrudniają młode asystentki. 
Z nowymi kalkulacjami nie zgadzała się Monika 
Kocia, kwestionowała też wysokość marż i zysków. 
Włodzimierz Foch wskazując na wysokość podwy-
żek (33 gr. za 1 m3 wody, 88 gr. za 1 m3 ścieków) za-
uważył, że spółka planuje zarazem podwyżkę pensji 
o 2%.

Mimo wyczerpujących odpowiedzi ze strony prezesa, radni jed-
nogłośnie sprzeciwili się projektowi uchwały i nie zatwierdzili za-
proponowanych taryf. Mimo to – taka jest konstrukcja prawa – jako, 
że uchwała spełniała formalne wymogi, taryfy te będą obowiązywać 
w wersji zaproponowanej przez MPWiK. Za ścieki gospodarstwa do-
mowe zapłacą 5,53 zł m3/netto (+ 8% VAT), pozostali odbiorcy 5,53 zł 
m3/netto.

Natomiast za wodę cena wynosić będzie:
Taryfowa grupa  

odbiorców
Wyszczegól-

nienie 
Cenna 
netto

Jednostka 
miary

Gospodarstwa domowe 
rozliczane na podstawie 
wskazań wodomierza 
głównego

1. cena 1 m3 do-
starczanej wody 3,63 zł/m3

2. stawka opłaty 
abonamentowej 4,20

z/odbiorca/
okres rozli-
czeniowy

Gospodarstwa domowe 
w lokalach w budynkach 
wielolokalowych

1. cena 1 m3 do-
starczanej wody 3,53 zł/m3

2. stawka opłaty 
abonamentowej 4,16

z/odbiorca/
okres rozli-
czeniowy

Gospodarstwa domowe 
rozliczane na podstawie 
przepisów dotyczących 
przeciętnych norm zużycia 
wody

1. cena 1 m3 do-
starczanej wody 3,53 zł/m3

2. stawka opłaty 
abonamentowej 3,60

z/odbiorca/
okres rozli-
czeniowy

Pozostali odbiorcy usług 
zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę rozliczani na pod-
stawie wskazań wodomie-
rza głównego

1. cena 1 m3 do-
starczanej wody 4,82 zł/m3

2. stawka opłaty 
abonamentowej 6,68

z/odbiorca/
okres rozli-
czeniowy

Pozostali odbiorcy usług 
zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę w lokalach w bu-
dynkach wielolokalowych

1. cena 1 m3 do-
starczanej wody 4m82 zł/m3

2. stawka opłaty 
abonamentowej 4,16

z/odbiorca/
okres rozli-
czeniowy

Pozostali odbiorcy usług 
zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę rozliczani 
na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody

1. cena 1 m3 do-
starczanej wody 4,82 zł/m3

2. stawka opłaty 
abonamentowej 6,08

z/odbiorca/
okres rozli-
czeniowy

Najbliższa sesja odbędzie się 29 grudnia. Rada m.in. ma uchwalić 
budżet gminy na rok 2016.

Jacenty Kita

Informacja o dniu wolnym
Zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2015 Wójta Gminy Skarżysko Ko-

ścielne z dnia 6 marca 2015r informuję, że w dniu 24 grudnia 2015r. 
(czwartek) Urząd Gminy Skarżysko Kościelne  będzie nieczynny.

Wójt Gminy 
Zdzisław Woźniak
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w samorządzie i w parafii

Dwie dekady Apostolatu Maryjnego
3 grudnia 1995 roku z inspiracji ówcze-

snego proboszcza ks. Stanisława Lachary  
w Skarżysku Kościelnym powstał Apostolat 
Maryjny. W grupie założycieli było 21 osób, 
dziś jest 29. Od początku radzie przewodniczy 
Urszula Śrębowata.

Na tę okoliczność 5 grudnia odbyły się 
uroczystości Jubileuszowe, a przybyłych powi-
tał ks. proboszcz Marian Czajkowski: -Witam 

wszystkich, któ-
rzy chcą się modlić i przeżywać ten dzień, 
życzę zarazem wszystkim owocnej pracy 
w szerzeniu kultu Niepokalanej poprzez 
rozpowszechnianie Cudownego Medali-
ka.

Ks. Czajkowski powitał też przyby-
łych gości: dyrektora Krajowego Apo-
stolatu Maryjnego ks. Jerzego Basaja, 

opiekuna diecezjalnego ks. Stanisława Bujnowskiego, który przez 4,5 
roku był proboszczem w Skarżysku Kościelnym, księży, siostry eucha-

rystki, moderatora diecezjalnego Zofię Miernik, zastępcę moderato-
ra Wiesławę Chyb członkinie Apostolatu ze Skarżyska-Kamiennej,  
Pionek, Radomia, Lipowego Pola.

Spotkaniu towarzyszyła modlitwa, wysłuchano sprawozdania 
z działalności za minione lata.

Jacenty Kita

Stawki podatkowe bez zmian
Na niezmienio-

nym poziomie (drugi 
rok z rzędu) pozostaną 
stawki podatkowe na 
rok 2016. Taką decyzję 
podejmując stosowne 
uchwały podjęła rada 
miejska na sesji 27  
listopada. Dla porząd-
ku przypominamy 
mieszkańcom wysokość podatku gruntowego i od nieruchomości.

Podatek gruntowy
1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji grun-
tów i budynków - 0,82 zł od 1m2 powierzchni,  

2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami po-
wierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,30 zł 
od 1 hektara, 

3. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - 0,25 zł od 1 m2 powierzchni, 

4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których 
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 
poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabu-
dowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mie-
szanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu, w odniesieniu do tych gruntów upłynął 
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisa-
mi prawa budowlanego – 2,50 zł od 1 m2 powierzchni,  

Stawki podatku od nieruchomości od 1m2 powierzchni użytko-
wej wynoszą rocznie (od budynków lub ich części):

1.  mieszkalnych - 0,63 zł,
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  

budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej - 18,94 zł,

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,12 zł, 

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń - 4,38 zł,

5. pozostałych, w tym:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności po-

żytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,12 zł, 
 - garaż – 3,69 zł,  
 - letniskowych i innych – 6,68 zł
6. od budowli -  2% ich wartości.
Również podatki od środków transportowych pozostają bez zmian.

Kiermasz świąteczny
W holu urzędu gminy dwukrot-

nie odbył się kiermasz świąteczny 
zorganizowany przez dzieci i kadrę 
SP w Lipowym Polu Skarbowym. 

W ofercie można było znaleźć 
m.in. pyszne piernikowe choinki, 
wianuszki dekoracyjne na świątecz-
ny stół oraz tradycyjne stroiki ze 

świeczką z pachnących gałązek świerkowych i jodłowych. 
(jaki)

Zajęcia o dopalaczach i odpowiedzialności 
prawnej nieletnich 

Dla klasy VI Szkoły Podsta-
wowej w Skarżysku Kościelnym 
pedagog szkolny Renata Wiatr 
zorganizowała zajęcia z dzielni-
cowym - sierż. szt. Ireneuszem 
Borowcem poruszające tematy-
kę odpowiedzialności prawnej 
nieletnich oraz dopalaczy. Dziel-

nicowy zapoznał uczniów z przepisami prawa – z Ustawą o postę-
powaniu w sprawach nieletnich, Kodeksem Wykroczeń i Kodeksem 
Karnym. Uczniowie dowiedzieli się, kiedy nieletni wykazuje przejawy 
demoralizacji, co to jest czyn karalny, kiedy jest postępowanie o cha-
rakterze opiekuńczym, jakie są środki zapobiegania i zwalczania de-
moralizacji. Poruszono również temat dopalaczy, objawów i skutków 
ich zażywania. Uczniowie zostali poinformowani, gdzie i pod jakimi 
numerami telefonów można uzyskać informacje i pomoc. 

Dla wyrazistości przekazu zaprezentowano uczniom prezentacje 
multimedialne dotyczące poruszanych tematów, które dzielnicowy 
szczegółowo omawiał.

Renata Wiatr
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Debata społeczna na temat bezpieczeństwa
W Starostwie Powia-

towym w Skarżysku -  
- Kamiennej 25 listopada 
odbyła się kolejna, corocz-
na debata społeczna na 
temat bezpieczeństwa. Jej 
uczestnicy rozmawiali na 
tematy związane z popra-
wą bezpieczeństwa na te-
renie powiatu skarżyskie-
go. Wśród nich byli wójt  
Zdzisław Woźniak oraz 
zajmujący się zarządza-

niem kryzysowym i obroną cywilną w urzędzie Piotr Piwowarczyk.
Celem debaty było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań lokal-

nej społeczno-
ści w obszarze 
poprawy bez-
pieczeństwa na 
terenie naszego 
powiatu. W spo-
tkaniu uczest-
niczyli przed-
stawiciele sądu, 
samorządowcy 
z terenu powia-
tu skarżyskiego, 
przedstawiciele podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa, 
przedstawiciele szkół oraz lokalna społeczność. W debacie udział 
wzięło 70 osób. 

Spotkanie oficjalnie rozpoczął Starosta Skarżyski Jerzy Żmijew-
ski. Następnie głos 
zabrał I Zastępca 
Komendanta Po-
wiatowego Policji 
w Skarżysku- Ka-
miennej mł. insp. 
Dariusz Dębow-
ski, który omówił 
wnioski z poprzed-
niej debaty oraz 
przedstawił stan 
zagrożenia na tere-

nie powiatu skarżyskiego. 
Kolejnym punktem spotkania była dyskusja w oparciu o przygoto-

wane dwa panele: bezpieczeństwo w miejscu publicznym i miejscu za-
mieszkania oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Moderatorami 

byli mł. asp. Anna Terlecka oraz Jacek Krzepkowski. 
Spotkanie podsumował D. Dębowski mówiąc, że zgłoszone po-

stulaty będą wdrażane w bieżącej pracy policji.
Jacenty Kita

Dana górą!
W poniedziałek 30 listopada w Skarżysku - Kamiennej doszło do 

pierwszego w histo-
rii skarżyskiej ko-
biecej siatkówki 
spotkania derbowe-
go na szczeblu III 
ligi. MKS Gala Skar-
żysko podejmowała 
Danę Gameb Skar-
żysko Kościelne. 
Spotkanie derbowe 
zwyciężyła druży-
na Dany Gameb 0:3 
(21-25, 18-25, 23-25). MVP spotkania została wybrana zawodniczka 
Dany Lena Nowak.

Dana Gameb: Wiktoria Rachtan, Anna Gałczyńska, Milena Par-
szewska, Lena Nowak, Martyna Drabik, Monika Kozera, Magdale-
na Wanat. Trener Jarosław Mosiołek.

(jaki)

Bezpieczne wakacje
Z inicjatywy 

Wojewódzkiej Rady 
Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego 
w Kielcach już po 
raz trzynasty zor-
ganizowany został 
konkurs Pomóżmy 
dzieciom spędzić 
szczęśliwie wakacje. 
Uroczyste podsu-
mowanie akcji oraz 

wręczenie nagród laureatom odbyło się we wtorek, 1 grudnia, w Wo-
jewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Uczestniczył w nim Marian 
Gładyś, prezes OSP Grzybowa Góra, który wraz z druhami rokrocz-
nie angażuje się w akcję.

W tym roku do XIII edycji konkursu przystąpiło 17 instytucji z ca-
łego województwa a w akcji wzięło udział około 3 tysięcy dzieci.

(jaki)
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Innowacja pedagogiczna 
Edukacja przez 

Szachy w Szkole to 
nowy projekt realizo-
wany w  Szkole Pod-
stawowej w Lipowym 
Polu Skarbowym. 

Dzieci w Szkole 
Podstawowej w Lipo-
wym Polu Skarbowym 
od początku roku 
szkolnego 2015/2016, 
pod okiem przeszko-
lonych przez Polski 
Związek Szachowy dwóch nauczycielek, uczą gry w szachy. 

Program nauki gry w szachy, został zaakceptowany przez Kura-
torium Oświaty w Kielcach 
i zatwierdzony jako innowa-
cja pedagogiczna. 

Pierwszaki z Lipowego 
Pola zgłębiają tajniki królew-
skiej gry podczas obowiąz-
kowych zajęć edukacyjnych 
w wymiarze 1 godziny tygo-
dniowo i ocena z  tych zajęć 
znajdzie się na świadectwie 
ukończenia pierwszego etapu 

edukacji. Natomiast uczniowie klasy drugiej, grają w szachy na dodat-
kowych zajęciach pozalekcyjnych. 

Mali szachiści z zapałem i dużym entuzjazmem biorą udział 
w cotygodniowych planowych zajęciach szachowych. Bardzo często 
na świetlicy, przed, czy po zaję-
ciach edukacyjnych, rozgrywają 
ze sobą towarzyskie, międzykla-
sowe partie szachowe, ćwicząc 
i doskonaląc zdobyte umiejętno-
ści podczas zajęć szachowych.

A dlaczego warto uczyć dzie-
ci gry w szachy ? 

Nauka gry w szachy sprzy-
ja wszechstronnemu rozwojowi 
dziecka - kształci pamięć, umie-
jętność abstrakcyjnego i logicz-
nego myślenia, rozwija wyobraź-
nię przestrzenną. Dlatego też 
wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbu-
dza twórcze zdolności.

Gra w szachy uczy zdro-
wej rywalizacji, postępowania 
według zasad fair play i sza-
cunku wobec przeciwnika. 
W szachach nie ma miejsca na 
brutalność, wyzwiska i wul-
garyzmy, negatywne zacho-
wania. Niewiele rzeczy na 
świecie może tak, jak królew-
ska gra nauczyć dziecko od-
powiedzialności, ponoszenia 

konsekwencji za podejmowane decyzje. 
Warto pamiętać, że oprócz tych wszystkich walorów edukacyj-

nych i wychowawczych, szachy są również grą, rozrywką, świetną za-
bawą i mogą stać się dla naszych uczniów pasją i sposobem na życie.

Małgorzata Pączek

Dopalacze – samo zło
25 listopada w Publicz-

nej Szkole Podstawowej 
w Kierzu Niedźwiedzim od-
było się spotkanie profilak-
tyczne policji z rodzicami na 
temat dopalaczy.

Zażywanie dopalaczy to 
w małych szkołach zjawisko 
bardzo rzadkie, ale nowe. Dlatego też wychodząc naprzeciw temu 
problemowi dzięki przychylności i zaangażowaniu policji, a przede 

wszystkim Komen-
da nta Pow iatowej 
Policji w Skarżysku-
-Kam. Nadkom. Pio-
tra Zalewskiego w na-
szej szkole odbyło się 
ciekawe spotkanie. 

D z i e l n i c o w y 
sierż. sztab. Ireneusz  
Borowiec i st. asp.  

Rafał Góźdź w bardzo profesjonalny, przystępny sposób i na konkret-
nych przykładach pokazali rodzicom jakie zło niesie za sobą zażywa-
nie środków niewiadomego pochodzenia, a często prowadzących do 
śmierci. Pan dzielnicowy uczulał rodziców aby mieli oczy otwarte na 
swoje pociechy i nie tylko. Rodzice otrzymali również ulotki na temat 
szkodliwości dopalaczy i ich dziwnych nazw.

Bardzo dziękujemy za profesjonalne podejście do tematu.
Jolanta Woźniak

Zabawy andrzejowe w szkołach
W czwartek 26 listopada 

w Szkole Podstawowej w Grzybo-
wej Górze odbyła się Dyskoteka 
Andrzejkowa połączona z wieczo-
rem wróżb i zabaw andrzejkowych. 

Tego dnia wszyscy milusiń-
scy wróżyli imię pierwszej wielkiej 

miłości oraz sprawdzali 
co ich czeka w doro-
słym życiu. Wszyscy 
świetnie się bawili pod 
opieką wychowawców 
i opiekunów, którzy rów-
nież chętnie włączali się 
do zabawy.

Dzień później najmłodsi 
ze Szkoły Podstawowej w Maj-
kowie (oddział przedszkolny 
oraz klasy 0-III) również świę-
towali Andrzejki. 

Zgodnie ze starą trady-
cją nie obyło się bez tańców 
i wróżb, prowadzonych przez 

uczniów klas starszych, wspaniałe przebrania dopełniały atrakcji, 
a ukoronowaniem  zabawy był pokaz taneczny instruktora fitnessu, 
który roztańczył wszystkich uczestników zabawy.

Nadesłali:
Rafał Lipka

Justyna Dziumowicz- Dziura
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dz i e ń  plusz a kó w

Światowy Dzień Pluszowego Misia
Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi 

najmilsza zabawka, najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytu-
lanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś.

Światowy Dzień Pluszowego Misia ustanowiono dokładnie w set-
ną rocznicę powstania maskotki – w 2002 roku. W 1902 roku prezy-
dent Stanów Zjednoczonych Teodor Roosvelt, wybrał się na polowa-
nie. Po kilku godzinach bezskutecznych łowów, jeden z towarzyszy 
prezydenta postrzelił małego niedźwiadka i zaprowadził go do Ro-
osvelta. Prezydent ujrzawszy przerażone zwierzątko, kazał je natych-
miast uwolnić. Jeden ze świadków tego zdarzenia uwiecznił historię 
niedźwiadka na rysunku w waszyngtońskiej gazecie, którą czytał pro-
ducent zabawek…

Dzień ten świętowali najmłodsi w naszych placówkach.
W bibliotece…

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia bibliotekę  
w Skarżysku Kościelnym odwiedziły dzieci wraz ze swymi ulubiony-
mi misiami. Pani bibliotekarka przypomniała dzieciom historię po-
wstania pluszowej zabawki. Czytane były wiersze o misiach, znanych 
polskich autorów.

Odbył się również konkurs plastyczny pt: Ubierz misia. 

Najlepsze prace wykonali: Oliwier Banaszak, Amelka Mamcarz, 
Magda Kateusz i Igor Herman. Zwycięzcy otrzymali nagrody, pozo-
stali uczestnicy słodki upominek.
…w Zespole Szkół Publicznych

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Skarżysku Kościelnym 
mogli przenieść się do świata Pluszowego Misia - Misiolandii. Przed-
stawiciele Samorządu Uczniowskiego: Aleksandra Łęgowik, Natalia 
Scibisz, Wiktoria Dwojak i Aleksandra Koriat pod opieką Agniesz-
ki Pakuły i Magdaleny Mamcarz zorganizowali Bal u Pluszowego  
Misia, na który zaprosili całą społeczność szkolną.

Każdy uczeń duży czy mały tego dnia miał ze sobą swojego ulubio-
nego misia. Jeden był mały, drugi duży, trzeci  bury, czwarty kolorowy, 

milutki, z kokardką czy 
w kubraczku... Ten wy-
jątkowy miś wiele razy, 
był dla każdego z nas 
kumplem do zabawy, 
kompanem podróży, 
przyjacielem, któremu 
można wszystko po-
wiedzieć, antidotum na 
nocne koszmary. Miś 
Pluszowy, a szczególnie 
ten nasz, wyjątkowy 

i ukochany, nie jest zwykłą, pluszową zabawką. Nie, nie! Taki Miś, po 
to misiem jest, żeby było kogo tulić, kiedy pada deszcz. Ma duże uszy, 
żeby mieć coś do targania i kochania. W końcu Miś ma bardzo mięk-
kie łapki, za które możemy trzymać, kiedy tylko chcemy.

To właśnie dziś chcieliśmy Mu za to wszystko podziękować 
i wspólnie obchodzić 
jego święto. Ucznio-
wie klas I-III uczest-
niczyli w zajęciach 
prowadzonych przez 
Samorząd Uczniow-
ski. Wspólnie wysłu-
chali wierszy i bajek 
o Misiu. Narysowali 
portrety Kubusia 
Puchatka, bawili się 
i tańczyli przy rytmach misiowych piosenek. Na zakończenie zajęć 
każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom a każdy uczeń naklejki 
z Pluszowym Misiem.

Każda przerwa tego 
dnia w szkole była umila-
na misiowymi piosenka-
mi, przy których bawili 
się duzi i mali. 

Po dzisiejszym dniu 
można odważnie powie-
dzieć, że Miś jest nieza-
wodnym przyjacielem 
i daje poczucie bezpie-
czeństwa w trudnych 

chwilach dlatego zasługuje na swój wyjątkowy dzień.
… oraz w Majkowie

25 listopada oddział przedszkolny i klasa 0 ze Szkoły Podstawo-
wej w Majkowie świętowały Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia dzieci 
przybyły do przedszkola z ulubionym pluszakiem. Każdy z dumą opo-
wiadał o swoim misiu, jak on ma na imię, oraz jak długo już mu towa-
rzyszy. Ten dzień był bardzo radosny, pełen misiowych niespodzianek. 

Dzieci przez cały dzień bawiły się w rytmie misiowych piosenek, ma-
lowały misia z zamkniętymi oczami, wykonały pięknego misia z ta-
lerzyka papierowego, nauczyły się wiersza o misiu i wysłuchały bajki 
przeczytanej przez dyrektor Danutę Jasiewską. 

Pod koniec dnia dzieci mogły skosztować misiowe ciasteczko, oraz 
otrzymały dyplom Prawdziwego Przyjaciela Pluszowego Misia z rąk 
Pani Dyrektor. Po dniu pełnym wrażeń misie i ich właściciele wrócili 
do swoich domów, by znowu przytulić się przed zaśnięciem.

Mat. nadesłały: 
Teresa Banszczyk

Agnieszka Pakuła
Ilona Szwed
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w przedszkolu

Zajęcia koleżeńskie w przedszkolu 
W naszym przed-

szkolu zorganizowane 
zostały zajęcia kole-
żeńskie, które przygo-
towały i poprowadziły 
Monika Sławińska 
i Magdalena Kolasa. 
Dzieci z grupy Żabek 
i Biedronek czynnie 
brały udział w tych oto 
zajęciach. 

W pierwszy dzień dzieci robiły Wesołe kosze na śmieci, które wy-
klejały ścinkami kolorowego papieru. Podczas tworzenia nasi milu-
sińscy wykazali się dużą wyobraźnią oraz inwencją twórczą.

W drugi dzień obchodziliśmy Światowy Dzień Postaci z Bajek. 
Baśnie i bajki cieszą 
się wielkim powodze-
niem zarówno u dzie-
ci, jak i u dorosłych. 
Są dla wszystkich 
źródłem bogatych 
przeżyć i wrażeń, 
niezastąpionym spo-
sobem wzbogacenia 
wyobraźni. Dlatego 
ten dzień w naszym 
przedszkolu miał 

dzieciom przypomnieć jak ważne są bajki i że warto do nich powra-
cać, jak również celem było popularyzowanie tradycyjnych bajek bez 
przemocy, takich gdzie 
dobro wygrywa a zło 
zostaje ukarane. Świę-
to bajkowych postaci 
uczciliśmy wspólną 
zabawą. Było m.in. 
odgadywanie tytułów 
bajek, rozpoznawanie 
postaci bajkowych na 
podstawie charaktery-
stycznych rekwizytów, 
zabawy z chustą ani-
macyjną. Utożsamiając 
się z bohaterami bajek, dzieci jakby uczestniczyły w ich przygodach, 
smutkach i radościach. Na zakończenie przedszkolaki rysowały i wy-
klejały swoją ulubioną postać z bajki. Te spotkania sprawiły dzieciom 

bardzo wiele radości. Przed-
szkolaki były aktywne, otwar-
te i wesołe, a przecież takie są 
podstawowe założenia pracy 
z dziećmi w przedszkolu.  

Z kolei 9 listopada w gru-
pie Jeżyków zostały przepro-
wadzone zajęcia warsztato-
we z udziałem rodziców pod 
tytułem Owocowe wariacje, 
w ramach których dzieci przy 
współudziale rodziców przy-

gotowywały sok owocowo – warzywny. Podczas zajęć dzieci poznały 
produkty, z których można wykonać zdrowe, nie zawierające cukru 
soki,  które potem wszyscy degustowali. Zajęcia uwieczniono na zdję-
ciach.  

Monika Sławińska

Pasowanie na przedszkolaka
W piątek 20 listopada odbyło się uroczyste Pasowanie na Przed-

szkolaka. To szczególnie ważne wydarzenie dla nowoprzyjętych dzie-

ci. Jest to również moment, w którym dzieci  stają się pełnoprawnymi 
przedszkolakami.  

Zebranych gości: rodzi-
ców, dzieci oraz przewodni-
czącą rady gminy Marzenę 
Piętak  powitała dyrektor 
Barbara Kocia. 

Uroczystość rozpoczęła 
się od programu artystycz-
nego. Dzieci z uśmiechami 
na twarzach recytowały 
wierszyki i śpiewały piosenki otrzymując od rodziców i zaproszonych 
gości gromkie brawa. Następnie dyrektor przedszkola Barbara Kocia 
zaczarowanym ołówkiem mianowała każde dziecko na przedszkola-
ka. Nie jednemu z rodziców łezka zakręciła się w oku. Na pamiątkę 

tego ważnego wydarzenia dzieci 
otrzymały dyplomy, plakietki 
oraz kinder niespodziankę. Na 
pewno był to niezapomniany 
dzień, pełen emocji i miłych wra-
żeń zarówno dla dzieci, rodziców 
jak i wychowawców. 

Wszystkim przedszkolakom 
gratulacje i życzenia sukcesów 

w grupie przedszkolnej złożyła przewodnicząca rady Marzena Piętak. 
Monika Sławińska

Mikołaj w przedszkolu
Okres świąteczny to czas radości 

i wielkich marzeń wszystkich dzieci. 
Tegoroczna nietypowa aura nie zmy-
liła Świętego Mikołaja. Pomimo bra-
ku białego puchu nasze przedszkole 
odwiedził długo oczekiwany przez 
dzieci gość - Święty Mikołaj. 

Na spotkanie z nim przygotowy-
waliśmy się już wcześniej, poznając jego historię, jego dobroć okazy-
waną m.in. poprzez obdarowywanie prezentami ludzi, w szczególno-
ści dzieci. Uczyliśmy się wierszy i piosenki o tym, że „wszystkie dzieci 
Mikołaja kochają i wszystkie dzieci na niego czekają”. Dzieci z ogrom-
ną radością przywitały św. Mikołaja śpiewając mu piosenkę. Po przy-
witaniu nastąpił długo wyczekiwany moment rozdawania prezentów 
uwieczniony pamiątkowymi zdjęciami. Dzieci bardzo ucieszyły się 
z podarunków. Dziękujemy Ci Święty Mikołaju za odwiedziny i worek 
prezentów. 

Mamy nadzieję, że za rok znowu się zobaczymy!
Monika Sławińska
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Bliżej teatru w Grzybowej Górze
Pod koniec listopada SP w Grzybowej Górze odwiedzili artyści 

z białostockiego teatru Magic z przedstawieniem Przygody krasnala 
Psikuska skierowanym zarówno do młodszych, jak i starszych dzieci. 

Uczniowie z zainteresowaniem wy-
słuchali barwnej i pełnej humoru opo-
wieści o perypetiach tytułowego krasna-
la, który lubił robić psikusy i żarty swoim 
przyjaciołom. Nie wszystkie jego kro-
tochwile spotkały się ze zrozumieniem, 
niektóre sprawiły przykrość innym oso-
bom. Gdy krasnal przekonał się o tym, 
że nie postępuje właściwie, postanowił 
zmienić swoje zachowanie. Pomogły mu 
w tym dzieci, które ochoczo włączyły 
się w przedstawienie współuczestnicząc 
i współprzeżywając sztukę. Dzięki ich aktywnej postawie krasnal 
zmienił swoje zachowanie stając się dobrym krasnoludkiem. 

Z kolei 4 grudnia szkołę odwiedzili artyści z krakowskiej grupy te-
atralnej Inspiracja z przedstawieniem profilaktycznym poświęconym 
ekologii oraz zagrożeniom, które niesie uzależnienie od komputerów 
i nowych technologii. 

W pierwszej części spektaklu głównego bohatera Kocisława Ko-
towskiego odwiedził dziennikarz 
z Marsa o niecodziennie brzmiącym 
imieniu … Andrzej. Podczas wywia-
du udzielonemu przybyszowi nasz 
bohater przekonywał Marsjanina 
o konieczności segregowania śmieci 
i dbania o Ziemię. W akcję oczyszcza-
nia z odpadków Andrzeja włączyły się 
szkolne dzieci, które błyskawicznie 

posegregowały surowce wtórne do odpowiednich worków. Uczniowie 
wykazali się zrozumieniem przedstawianych treści wykonując bez-
błędnie swoje zadanie. 

W drugiej części przedstawienia, gdy Andrzej został już uratowa-
ny, bez przeszkód kontynuował wywiad, który przerodził się w dys-
kusję rozmówców o komputerach, Facebooku, przyjaźni i zdrowiu. 
Na własnym przykładzie Kocisław pokazywał jak szkodliwym jest 
nadmierne korzystanie z komputera i Internetu, napominając rów-
nież o niebezpieczeństwach spożywania śmieciowego jedzenia i braku 
ruchu. Zabawne scenki pełne humoru spodobały się dzieciom, które 
nagrodziły występ artystów gromkimi brawami. 

Rafał Lipka

Spektakl w bibliotece
W dniu 23 listopada Biblioteka Publiczna w Skarżysku Kościel-

nym gościła aktorów z Agencji Artystycznej Kanon z Krakowa, którzy 
przedstawili dzieciom bajkę pt: Przygody Misia Szymka. 

Był to spektakl 
wnoszący w życie 
młodych odbiorców 
takie wartości jak 
przyjaźń, prawdo-
mówność. Poznając 
postać sympatycz-
nego niedźwiadka 
Szymka oraz świat 
jego codziennych 
trosk i kłopotów, 

dzieci zachęcone zostały do częstego używania zwrotów grzeczno-
ściowych proszę, dziękuję, przepraszam, a także okazjonalnych po-
zdrowień. Przesłaniem spektaklu było uświadomienie dzieciom, iż 
te magiczne słowa stanowią klucz do ludzi. Używanie ich powoduje, 
że jesteśmy także grzecznie traktowani. Mowa służy człowiekowi do 
porozumiewania się - mowa grzeczna pozwala porozumieć się szyb-
ciej. Dzieci z wielkim przejęciem śledziły losy tytułowego misia i jego 
przyjaciółki Kruszynki a na koniec nagrodziły aktorów gromkimi 
brawami. 

Teresa Banaszczyk

II miejsce dla SP Grzybowa Góra
Z okazji obchodzonego w listopadzie Światowego Dnia Rzucania 

Palenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Ka-
miennej zorganizował dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych 
z terenu powiatu skarżyskiego VIII Powiatowy Przegląd Małych Form 
Teatralnych pod hasłem Jestem zdrowy - odrzucam dym papieroso-
wy. Konkurs ten 
został zorga-
nizowany we 
współpracy z Pre-
zydentem Miasta 
wraz z Komisją 
ds. Rozwiązywa-
nia Problemów 
Alkoholowych, 
Starostą powia-
tu skarżyskiego, 
Miejskim Cen-
trum Kultury, 
Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Skarżysku-
-Kamiennej oraz Komendą Powiatową Policji. 

W Przeglądzie tym udział wzięła grupa aktorów ze Szkoły Pod-
stawowej w Grzybowej Górze, którzy wystąpili w autorskim przed-
stawieniu napisanym przez Sylwię Stanisławek. Scenki rodzajowe 
dotyczyły szkodliwości palenia papierosów oraz profilaktyki antyty-
toniowej, natomiast piosenki argumentowały za niepaleniem papiero-
sów. Wszystkie występy oceniała komisja konkursowa, która po burz-
liwych obradach przyznała Grzybowej Górze II miejsce w konkursie 
w kategorii szkół podstawowych. Naszą szkołę dzielnie reprezentowa-
ły uczennice klasy II: Paulina Karpeta oraz Gabriela Gąska, a także 
uczennice klasy III: Zuzanna Materek, Anna Strzelec i Julia Zając. 
Z tym samym przedstawieniem uczennice wystąpiły także we własnej 
szkole a ich występ spotkał się z owacyjnym przyjęciem zgotowanym 
artystkom przez kolegów i koleżanki. 

Rafał Lipka

Ciastomania ‘2015 
8 grudnia 2015 r. od-

była się kolejna edycja 
naszej słodkiej akcji cha-
rytatywnej Ciastomania. 
Członkowie Samorządu 
oraz uczniowie klas III a i 
III b przygotowali pyszne 
domowe wypieki, które 
można było kupić za je-
dyne 2 złote. Sprzedano 

10 ciast i ponad 50 babeczek. Zebraną kwotę przekazano na konto 
Adriana Kowala, ucznia klasy III b, podopiecznego fundacji Zdążyć 
z pomocą. 

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przygotowali domowe 
wypieki na kiermasz oraz wszystkim tym, którzy wsparli tę akcję.

Anna Rokita
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nic (Julka Sasal, Ola 
Pająk, Karolina Róg, 
Paulina Ulewińska 
kl. III a) oraz Rudol-
fem Czerwonono-
sym (Oskar Glijer kl. 
III a).

Najpierw Mikołaj 
odwiedził najmłod-

szych uczniów naszej szkoły, potem przybył do nauczycieli i pracow-
ników szkoły, których uważnie obserwował przez cały rok. Każdy 

otrzymał słodki upominek oraz rózgę- pomocnicę na nieco bardziej 
rozbrykanych uczniów.

Katarzyna Woźniak
Małgorzata Pączek

Anna Rokita

mikołajki, mikołajki

Mikołajki, Mikołajki
4 grudnia uczniowie 

Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Kierzu Niedźwie-
dzim zgodnie z tradycją 
gościli Świętego Mikołaja. 
Dotarł on do szkoły z wor-
kiem pełnym słodkości, co 
uczniowie przyjęli bardzo 
entuzjastycznie. 

Bardzo miło został 

przyjęty przez wszystkich, a w podziękowaniu za prezenty dzie-
ci śpiewały piosenki 
i recytowały wierszy-
ki. Tego dnia został 
także rozstrzygnięty 
konkurs mikołajko-
wy, którego zwycięz-
cami zostały: Julia 
Sadza kl. IV, Julia 
Maciejczak kl. II oraz 
Natalia Wiśnios kl. 
II.

Serdecznie po-
dziękowania dla pana 
Ireneusza Pączka oraz dla pana Piotra Jańca za pomoc.

Więcej zdjęć na www.pspkierz.szkolna.net
Hojny Mikołaj

Na hojność Świętego Mikołaja nie mogły narzekać w tym roku 
dzieci ze Szkoły w Lipowym Polu Skarbowym. 

Najpierw wizyta Mikołaja 
i wspaniałe słodkie prezenty, 
o które poprosili Pana w czer-
wonej czapce. Rodzice dzieci, na 
drugi dzień, dzięki staraniom 
Pani Dyrektor sprawili kolejny 
prezent Mikołajkowy, czyli bez-
troskie brykanie w Bawialni, 
w której za każdym razem jest 
coraz więcej atrakcji.
Odwiedziny Mikołaja w ZSP

Zespół Szkół Publicznych  
odwiedził Święty Mikołaj (Bar-
tek Zając kl. III a) z całym za-
stępem sympatycznych pomoc-
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Bajkowy Mikołaj w Grzybowej Górze
Przybycie św. Miko-

łaja do Grzybowej Góry 
poprzedziło przedsta-
wienie zatytułowane  
Calineczka w wykonaniu 
uczniów szkoły.

Do strażackiej remizy 
przybyli – poza dziećmi 
i ich rodzinami – także 
goście: radna powiatowa 

Danuta Banaczek, przewod-
nicząca rady gminy Marzena  
Piętak, sekretarz gminy 
Monika Mączyńska, radni 
Sebastian Pik i Zbigniew 
Piętak, sołtys Magdalena  
Piętak, przewodniczący 
rady rodziców Wojciech  
Płusa, przewodniczący rady sołeckiej Waldemar Dwojak, prezes OSP  

Marian Gładyś. 
Powitała ich dyrek-

tor szkoły Małgorzata 
Strzelec, a następnie 
obejrzeliśmy bajkę Ca-
lineczka, którą wraz 
z uczniami przygotowały:  
Justyna Rokita, Eweli-
na Hamera, Katarzyna  
Kowalik i Ksawery  
Nowak. 

W rolę aktorów wcielili się: Calineczka – Julia Pik; Mysz  
– Marysia Dwojak; Małe myszki – Kinga Mądra, Wiktoria Zając, 
Maria Pacek, Ola 
Makowska; Kret – 
Zuzanna Materek; 
Ogrodnik – Mate-
usz Janiec; Żaby 
– Emilia Błach, 
Wiktor Sieczka, 
Daniel Gładyś; 
Chrabąszcze –  
Alicja Dwojak, 
Anna Strzelec, 

Gabrysia Gąska,  
Jowita Wiatr; Pają-
ki – Bartosz Strzelec, 
Kacper Płusa, Kacper 
Śniegulski; Jaskół-
ka – Julia Zając; Elf 
– Paweł Płusa; Kwiat-
ki – Klaudia Kocia,  
Zofia Materek,  
Nikola Klimorow-

ska, Amelia Sykuła, Natalia Parkita, Oliwia Misiowiec, Maja  
Nowak, Paulina Karpeta, Emilia Raczyńska.

Gratulując uczniom 
występu i przekazując im 
słodki podarunek, dużą 
znajomością bajki wykaza-
ła się przewodnicząca rady 
Marzena Piętak, która ko-
rzystając z okazji złożyła 
wszystkim życzenia z oka-
zji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia.

Następnie na salę 
wszedł św. Mikołaj  
(w tej roli Rafał  
Lipka) w towarzystwie 
Śnieżynek (Sylwia 
Stanisławek i Sylwia 
Szumańska), któremu 
w dostarczeniu dużej 
ilości paczek, ale tak-

że rózg, pomagali strażacy. Sponsorami paczek byli rodzice oraz  
Danuta Banaczek i Sebastian Pik.

Jacenty Kita
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